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V tomto čísle:
Kde si môžete vyzvihnúť svoje
noviny Handlovský hlas?
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VEZMITE SI
Na ochorenie COVID-19 už
testuje aj handlovská nemocnica.
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Poslanec Daubner o komisii
na ochranu verejného záujmu.
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Ako bude prebiehať zápis detí
do materskej školy?
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Mestský úrad dočasne zavedie štvordňový pracovný týždeň
Opatrenie bude trvať dva mesiace.
Cieľom je šetrenie peňazí.
Mestský úrad bude od mája do konca júna fungovať v skrátenom režime.
Piatky nebudú úradníci pracovať na
základe skráteného týždenného
pracovného času a úrad bude zatvorený. Cieľom opatrenia je šetrenie
finančných zdrojov. Mesačne tak
mesto ušetrí na personálnych nákladoch približne 19-tisíc eur.
Mestu chýba hotovosť
S návrhom prišla primátorka Silvia
Grúberová. Odvoláva sa na analýzy
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
ktorá zverejnila tri možné scenáre
budúceho výpadku príjmov miest
spôsobený spomalením ekonomiky
v dôsledku koronavírusu. Najhorší
scenár, v prípade poklesu hrubého
domáceho produktu (HDP) Slovenska o 10 %, hovoril, že príjem z podielových daní za rok 2020 by mestu
Handlová klesol o 1,6 mil. eur, teda o
26,5 % proti plánu. Daňová prognóza
bola neskôr Radou pre rozpočtovú
zodpovednosť upravená, a odhad z
24. apríla hovorí, že oproti plánu by
Handlová mala dostať o cca 660 000
eur menej. „Súčasnou úlohou mesta
je postupne vyškrtať z rozpočtu výdaje vo výške približne 660 000 eur, aby
bol vybilancovaný a druhou úlohou
je mať dostatočnú finančnú hotovosť mesta, aby mesto mohlo platiť
svoje záväzky,“ vysvetlila primátorka.
V mestskej kase bolo podľa nej 14.
apríla mínus 275-tisíc eur. Niektoré
zmluvné záväzky nebolo možné
uhrádzať. „Situácia v tomto momente
bola už hotovostné ekonomické dno,“
priznala Silvia Grúberová. „Preto bolo
veľmi dôležité začať s výberom daní a
poplatkov. Utŕžili sme za to aj kritiku,
že aký sme neľudskí, že predsa je tu
koronakríza. Ale výber nebolo možné
oddialiť, nakoľko by sa mínus v mestskom rozpočte už iba prehĺbil po strop,
ktorým je mínus 300 tisíc eur a v máji
by bol vážny problém vyplatiť výplaty

Úlohou mesta je zoškrtať rozpočtové výdaje vo výške 660-tisíc eur.
všetkým zamestnancom mesta a jeho
organizáciám a tiež hradiť ostatné
fixné výdavky. Rozumiem, že sú obyvatelia, ktorí majú finančné problémy.
Ako primátorka mám zodpovednosť
za naše mesto a jeho kasu, za fungovanie služieb mesta a zamestnancov.
Ak má niekto vážny problém s úhradou daní, môže svoju situáciu individuálne riešiť s oddelením daní na
mestskom úrade.”
Mesto situáciu aktívne rieši
Úsporné opatrenia začalo mesto Handlová prijímať už v marci.
Stopli sa všetky dotácie, investície a
pozastavili sa projekty. Bez konzul
tácie s hlavným ekonómom, prednostom a primátorkou nie je možné
nič objednávať ani uzatvárať zmluvy.

Pracovníci Domu kultúry, Mestskej
knižnice, Centra voľného času,
Materskej školy aj nepedagogickí
zamestnanci základných škôl sú od
apríla doma a poberajú 80 % mzdy.
Šetrí sa aj na MHD aj na verejnom osvetlení. Podľa slov primátorky mesto
s partnermi aktívne rokuje a situáciu
rieši aj prostredníctvom stavovských
organizácií, Združenia obcí a miest
Slovenska aj Únie miest Slovenska,
ktorých je členom. Tie v tomto čase
rokujú aj s Ministerstvom školstva SR
či Ministerstvom financií SR o tom,
ako kompenzovať tieto obrovské
výpadky daní pre samosprávy.
Zamestnanci sa vzdali odmien
Návrhom primátorky sa zaoberala
základná organizácia Slovenského

ILUSTRAČNÉ FOTO: INU
odborového zväzu verejnej správy a
kultúry pri MsÚ v Handlovej (SLOVES).
Podľa jeho predsedníčky Oľgy Ondrišovej, aj napriek tomu, že odborová organizácia návrh prerokovala,
zníženie pracovného úväzku je možné
len so súhlasom oboch zmluvných
strán. „Ak zamestnanec so zmenou
nesúhlasí, zamestnávateľ mu zníženie
úväzku nemôže jednostranne nariadiť,“ povedala Ondrišová. O svojom
návrhu zamestnancov osobne informovala primátorka Silvia Grúberová
na spoločnom stretnutí. Všetci pracovníci mesta s úpravou pracovného
času súhlasili. Navyše sa všetci zamestnanci mestského úradu, Domu
kultúry, Mestskej knižnice a Mestskej
polície vzdali polročných odmien,
ktoré odborová organizácia SLOVES
vyrokovala v uplynulých rokoch.
(RED)

Netradičná oslava 1. mája. Recesisti vyrazili do ulíc na smetiarskom aute
Mestom zneli tóny budovateľských
piesní aj bodré prejavy z megafónu.

Rybári si stanovili termíny brigád.
Ako kúpiť rybársky lístok?
Strana 8

Tradičný Hudobný 1. máj v Handlovej zastavila pandémia koronavírusu. Veselá bunka dobrovoľníckeho
centra mesta Handlová si však tento dôležitý dátum pripomenula aj
napriek mimoriadnemu stavu. S “alegorickým” vozom vyrazili za Handlovčanmi k nim domov. Pod balkónmi
zneli tradičné prvomájové skladby s
príchuťou recesie. „Hlavným poslaním
Veselej bunky bolo poďakovanie
obyvateľom mesta, že dodržiavajú
katranténu. Veríme, že aj týmto spô
sobom sme ich aspoň na chvíľu vytrhli z pochmúrnych myšlienok,” povedal
Branislav Čukan z dobrovoľníckeho
centra Handlová.
(RED, FOTO: ASTERION)
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Mesto zbiera pripomienky Kde nájsť Handlovský hlas?
k novej webstránke
Mesto ukončilo distribúciu novín
do schránok obyvateľov mesta.
Dvojtýždenník mesta je k dispozícii
iba na distribučných miestach.

Webové sídlo mesta Handlová
www.handlova.sk má po 17.
rokoch nový vzhľad.
Nová webstránka je oproti predchádzajúcej jednoduchšia, prehľadnejšia a užívateľsky prístupnejšia.
Pribudol prehľadný kalendár podujatí, oznamy mestského rozhlasu,
modul pre ankety aj možnosť pre ľudí
vložiť cez portál samosprávy vlastný
nápad na zlepšenie života v meste.
e-Government znamená
„elektronická vláda“
Najväčšia zmena nastala v spôsobe
informovania o veciach verejných,
teda o dianí v mestskom zastupiteľstve a komisiách. Mesto o ňom po
novom informuje prostredníctvom
modulu spoločnosti eGov System.
Už názov firmy odráža jej zameranie
na elektronický výkon verejnej moci.
Rozsah zverejňovaných informácií
sa síce nezmenil, zásadne sa však
zvýšil užívateľský komfort. Nový web
sprístupňuje všetky dôležité informácie “na jeden klik“. Občania majú jednoduchý prístup k uzneseniam, zápisniciam a videozáznamom z rokovaní,
majú však zároveň aj dokonalý preh
ľad o pripravovaných zasadnutiach
poslancov a jednotlivých komisií.
V každom momente stránku
používa 10 ľudí
Novú webstránku mesto spustilo v utorok 21. apríla 2020. Podľa
štatistík ju za prvé tri dni navštívilo
priemerne 1 000 užívateľov denne,
ktorí si dokopy zobrazili skoro 19 000
stránok. Najviac klikané sú sekcie
„Aktuality“ a „Najnovšie oznamy“.
Medzi najnavštevovanejšie patrí aj
sekcia „Pre občana“. Prevažná väčšina,
približne 70 % návštevníkov, pritom
neostáva len na hlavnej stránke, ale

prehliada aj ďalšie stránky. Skoro
polovicu návštev sme zaznamenali z
mobilu a tabletu. V reálnom čase je na
webstránke vždy okolo 10 ľudí.
Webstránka je živý organizmus
Nová stránka Handlovej je vytvorená v šablóne pre obce a mestá
spoločnosti Eworks.sk. Šablónu je
možné nielen napĺňať obsahom, ale aj
meniť. Stránka sa teda bude neustále
vyvíjať. Menu „Rýchle menu“ – pás
šiestich rýchlych odkazov s ikonami
– je napríklad určená na informovanie
o aktuálnych témach. Momentálne je
jeden odkaz venovaný informáciám o
opatreniach mesta v čase pandémie
koronavírusu, ďalší odkaz slúži pre
informovanie obyvateľov mesta o
forme doručovania výmerov, spôsobe
platenia daní a možnostiach zliav. Po
čase, keď sa odkazy stanú neaktuálnymi, ich v Rýchlom menu nahradia
nové, aktuálne odkazy. V súčasnosti
pracovníci oddelenia marketingu
pripravujú sekciu „Ako vybaviť“, kde
budú na jednom mieste zverejnené
všetky aktuálne tlačivá a formuláre
samosprávy.
Pripomienky sú vítané
„Prosíme všetkých užívateľov stránky
mesta Handlová, aby nám posielali
spätnú väzbu na emailovú adresu
handlova@handlova.sk. Stránka obsahuje obrovské množstvo informácií,
preto je možné, že najmä v úvodných
týždňoch a prvých mesiacoch nájdu
užívatelia chyby. Povedzte nám o
nich! Či už ide o chyby faktické alebo návrhy na vylepšenie architektúry a logickej štruktúry stránky. Na
zvyšovaní užívateľského komfortu
budeme, aj na základe spätnej väzby od užívateľov, pracovať permanentne,” povedala vedúca kancelárie
primátorky Jana Paulínyová.
(INU)

Plánujú výrúb desiatok stromov
Dôvodom plánovaného výrubu je
rekonštrukcia železničnej trate.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné oznámil, že
4.marca 2020 začal správne konanie
ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody a krajiny na základe žiadosti spoločnosti
Prodex, zastupujúcu Železnice Slo
venskej republiky.
Predmetom konania je vydanie
súhlasu na výrub 91 stromov rôzneho druhu a 4935 m2 krovitých porastov, ktoré rastú v meste Handlová, na
pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 4666/1 a 4668/2, kde platí prvý
stupeň ochrany. Dôvodom žiadosti
je rekonštrukcii koľaje trate Prievidza
- Handlová.
Okresný úrad Prievidza nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou v predmetnej veci v

utorok 12. mája 2020 o 10.00 hod. v
Handlovej, so stretnutím v malej zasadačke na Mestskom úrade Handlová.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade, v čase úradných hodín
po telefonickom dohovore. Účastníci
konania môžu svoje pripomienky
a námietky uplatniť písomne alebo
ústne do zápisnice. Účastníci konania sú v priebehu konania povinní
bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania. Ak sa dá
účastník konania zastúpiť, podpis
splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa
osobitných predpisov.
Fyzické a právnické osoby sú povinné
podať vysvetlenie o skutočnostiach,
ktoré majú význam pre konanie a
rozhodnutie.
(RED)

• Jabĺčkáreň, Ulica ČSA, oproti Lidlu
• Predajne COOP Jednota – Ul. SNP,
ČSA, 29. augusta
• Tri stánky PNS: Námestie baníkov
– pri pošte, Morovnianska cesta
• Tri predaje potravín Ligeta: Ulica
Ligetská, Námestie baníkov, Morovnianska cesta
• Pred MsÚ Handlová
Chcete sa stať distribučným miestom? V prípade, že máte prevádzku
na území mesta a záujem stať sa distribučným miestom mestského dvoj
týždenníka, napíšte na adresu
handlova@handlova.sk alebo volajte
0908 342 616.
(RED)

Noviny nájdete v elektronickej podobe na webovom sídle mesta www.
handlova.sk.
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Krízové linky sa osvedčili
Telefónne linky slúžia pre získanie
informácií, objednanie nákupu ale
aj pre psychologickú a duchovnú
podporu.

je možné objednať deň vopred od
8.00 h do 11.00 h na čísle 5475 351.
Handlovskú linku podpory, ktorú
mesto zriadilo začiatkom apríla, zatiaľ využili traja ľudia. Podľa vedúcej
Jedným z prvých opatrení mesta Hand- sociálneho oddelenia Veroniky
lová v čase šírenia koronavírusu bolo Cagáňovej zdanlivo nízke číslo volazavedenie telefonickej linky pre se- júcich neznamená, že linka pomoci
niorov, ľudí v karanténe a obyvateľov nemá význam.
mesta, ktorí potrebujú informácie „Nábeh takýchto služieb je pozvoľný
v súvislosti s ochorením COVID-19. a dlhodobý. Čím dlhšie bude mimoK poslednému aprílovému dňu ju riadna situácia trvať, tým viac ľudí
využilo 213 ľudí. Sociálne oddelenie môže pociťovať úzkosť, osamelosť,
tiež zabezpečuje nákupy potravín, stres zo situácie COVID 19, alebo
liekov a hygienických potrieb pre se- obavy o rodinu. Linka pomoci preto
niorov a občanov odkázaných na po- bude fungovať dovtedy, kým sa situámoc inej osoby, a celkovo vykonalo cia nevráti do normálu,“ potvrdila VeCagáňová.
pre
obyvateľovČO
73 nákupov.
Nákupy ronika
VŠETKO
POTREBUJETE
VEDIEŤ
O COVID-19(INU)

V HANDLOVEJ
Dostupné 8.00 h - 18.00 h

Tržnica dostala od
hygienikov pochvalu
Záujem o nákup na handlovskom
trhovisku bol v prvý deň predaja
podľa očakávania veľký, ľudia však
boli disciplinovaní.
Mestský bytový podnik Handlová
splnil všetky nariadenia hlavného hygienika týkajúce sa trhovísk. Potvrdil
to písomný záznam z neohlásenej
kontroly Regionálneho úradu verej
ného zdravotníctva. Kontrolórky
si hneď v prvý deň predaja spolu s
ľuďmi vystáli rad, po tržnici sa poprechádzali inkognito a pracovníkov
bytového podniku kontaktovali až po
kontrole.
(RED)

Prevádzkový poriadok
mestského trhoviska
1. Prevádzkový čas trhoviska je
pondelok – piatok od 06:00 h
do 16:00 h, v sobotu od 06:00 h
do 12:00 h, pričom sa umožňuje
vstup iba osobám nad 65 rokov v
čase pondelok - piatok od 09:00 h
do 11:00 h.
2. Predávajúci minimalizuje kontakt s kupujúcim. Odporúča sa,
aby si kupujúci tovar vyberal samostatne do sáčkov, ktoré mu
poskytne predávajúci.
3. Pred vstupom na trhovisko a po
vstupe na trhovisko je každý povinný dodržiavať sociálny odstup
minimálne 2 m.
4. Každý je povinný mať na tvári
rúško, okrem detí do 2 rokov a
ľudí so závažnými poruchami autistického spektra.
5. Na trhovisko je možné vstúpiť
iba jedným označeným vstupom,
každý je povinný použiť pripravenú dezinfekciu. Pohyb kupujúcich na tržnici je jednosmerný
a je vyznačený šípkami. Pohyb v
protismere je zakázaný.
6. V jednom čase môže byť na
ohradenom trhovisku maximálne
10 osôb.

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.

7. Na trhovisku je umožnený
predaj sadeníc, rezaných kvetov,
potravín a nápojov, zeleniny a
ovocia.
8. Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste trhoviska.
9. Sanitárny deň trhoviska je
určený na každý štvrtok po 16:00
h.
Nerešpektovanie opatrení stanovených Úradom verejného
zdravotníctva SR je správnym
deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu až do výšky 20
000 eur. Nedodržanie ustanovení
tohto prevádzkového poriadku
ihneď nahláste na tel. č. MsP Handlová 0905 499 384.
(RED)
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Handlovská nemocnica spustila testovanie
samoplatcov na ochorenie COVID-19
Otestovať sa v nemocnici bude
možné vždy v utorok od 9.00 do
12.00 hod. Cena testu pre samoplatcov je 65 eur.
O testovanie už prejavili záujem prví
klienti. ,,Vyšetrenia, u ktorých existuje
medicínska indikácia, sú naďalej hradené z verejného zdravotného poistenia. My sme rozšírením portfólia
poskytovaných služieb vyšli v ústrety
tým záujemcom, ktorí chcú poznať
svoj zdravotný stav kvôli osob
ným alebo pracovným dôvodom.
Svoj záujem o testy už prejavili aj
zamestnávatelia, ktorí nechávajú
vyšetriť svojich zamestnancov,“ ho
vorí námestníčka pre ošetrovateľstvo
Tatiana Gregušová.
Spôsob objednávania samoplatcov
na testy koronavírusu COVID-19 je
veľmi jednoduchý, a to na telefónnom čísle 0905 229 963. Odbery sa
uskutočnia vždy v utorok v priestoroch Nemocnice Handlová medzi
09,00-12,00 hod., v konkrétnom stanovenom čase dohodnutom pri objednávaní. Realizovať ich bude vyškolený tím Nemocnice Handlová.
Poplatok 65 eur pacient zaplatí pri
príchode do nemocnice v hotovos
ti. Odberov sa týkajú aj špeciálne
požiadavky, ktoré by mal samoplatca

Dve hodiny pred odberom vzorku sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku ani použiť sprej do nosa. FOTO: MsÚ
dodržať. Výter je najvhodnejšie robiť
tak, aby klienti predtým minimálne 2
hodiny nejedli a nepili, mali by prísť
bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných de
zinfekcií, nefajčiť ani elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať
kvapky alebo spreje do nosa a hrdla.
Vzorky sa po odbere odošlú do lab-

Fotografi, pozor! Miestna akčná skupina
hĺadá mimoriadne zábery regiónu
Termín uzávierky 3. ročníka fotografickej súťaže „Naše NAJ z MAS
Žiar“ sa posúva do 31. 5. 2020.
Miestna akčná skupina Žiar vyhlásila
3. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu
z územia Cigeľ, Chrenovec-Brusno,
Chvojnica, Handlová, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno,
Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno,
Tužina a Veľká Čausa. Hľadá najkrajšie
zábery nielen prírody a zaujímavosti z
územia, ale aj výnimočné zachytenie
ľudí pri vytváraní hodnôt, či tradícií.
Fotografie by chceli odprezentovať v
celonárodnej konkurencií na Výsta
visku Agrokomplex 2020 v Nitre.
Súťažné fotografie je možné posielať
mailom na adresu info@masziar.sk do
31. mája 2020 do 15.00 hod. Snímky
bude hodnotiť verejnosť prostredníctvom facebookovej stránky v štyroch kategóriách:

1. Naše „naj“ - príroda, zaujímavosti,
krásy z územia MAS a pod.
2. Naši ľudia z územia MAS - ľudia pri
práci, aktivity zo života ľudí a pod.
3. Naše tradície z územia MAS - napr.
ľudia v krojoch, pamätihodnosti,
remeslá a pod.
4. Naša budúcnosť – moja naj selfie
v mojom Žiar území - deti a mládež
a ich aktivity.
Výhercovia získajú po splnení
súťažných podmienok vecné ceny
od vyhlasovateľa súťaže MAS Žiar a
víťazné fotografie budú odoslané do
národnej súťaže „Najkrajšia fotografia
z územia MAS 2020“.
Presné znenie pravidiel a spôsob ako
sa možno do súťaže prihlásiť, nájdu
nadšenci fotografovania na webovej
stránke MAS Žiar www.masziar.sk a
facebookovej stránke súťaže.
Viac informácií poskytne Erika Jonasová na čísle 0919 193 010.
(RED)

oratória AGELLAB do Nemocnice
Zvolen, a.s.. O výsledkoch budú pacienti informovaní prostredníctvom
šifrovaného e-mailu (kód na odšifrovanie dostanú prostredníctvom
SMS) a budú doručené aj v cudzom
jazyku, a to v angličtine, nemčine a
maďarčine.
(RED)

Dane mesto odporúča platiť bezhotovostne
Ak bezhostovostná platba nie je
možné, je potrebné mať rozhodnutie so sebou a pripravenú pri
meranú výšku hotovosti.

Fotografia z kategórie Naše tradície z územia MAS.

ILUSTRAČNÉ FOTO: WWW.MASZIAR.SK

Galéria odpadkov

Všetci sedemnásti doručovatelia a doručovateľky mesta začali
s roznášaním rozhodnutí o výške
daní za nehnuteľnosti, dane za psa
a poplatkov za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v Handlovej od 1. mája 2020 za prísnych hygienických opatrení. Všetci podstúpili
preventívne testovanie na COVID-19 s
negatívnym výsledkom. Sú vybavení
ochrannými protiepidemiologickými
prostriedkami, jednorazovými perami a boli preškolení v súvislosti s
prijatými opatreniami proti šíreniu
COVID-19.

Najskôr vytrieď, potom vyhoď
Hater-Handlová spol sro

Šesť hotovostných pokladní
Občania, ktorí nemôžu uskutočniť
bezhotovostnú platbu, môžu využiť
rozšírený počet pokladní. Mesto prip
ravilo pre platby v hotovosti spolu
šesť pracovísk pokladní na prízemí
mestského úradu. Pracoviská pokladní sú vybavené sklenenou bariérou.
Pokladne sú otvorené v čase pondelok - štvrtok od 7.00 h do 14.00
h, t.j. pokladne mesta majú pracovnú
dobu končiacu o hodinu skôr, ako je
pracovná doba MsÚ z dôvodu spracovania finančnej hotovosti.

Pokladne sú otvorené v pondelok až štvrtok od 7.00 do 14.00 hod.
Dvojmetrové odstupy
Je nevyhnutné, aby sa občania, ktorí
prídu zaplatiť v hotovosti na mestský
úrad preukázali rozhodnutím o výške
platby dane a poplatku. Pre skrátenie
času na vybavenie mesto odporúča,
aby obyvatelia disponovali primera

FOTO: INU

nou výškou finančnej hotovosti k
výške platby. Pri osobnej návšteve
bude obyvateľom zmeraná telesná
teplota, musia si vydezinfikovať ruky,
mať na tvári rúško, dodržovať sociálny odstup pred budovou aj v budove
mestského úradu.
(RED)

Mzda v Trenčianskom kraji prekročila vlani hranicu tisíc eur
Medziročný rast mzdy bol však naj
pomalší spomedzi krajov.
Už siedmy rok patrí priemerná mzda
zamestnanca v hospodárstve v
Trenčianskom kraji k trom najvyšším
medzi ôsmimi krajmi SR. V roku 2019
dosiahla 1 015 eur a tak prvýkrát
prekročila hranicu tisíc eur.
„V medzikrajskom porovnaní
patrí hodnota priemernej mzdy v
Trenčianskom kraji k tým vyšším, stále
však o niekoľko desiatok eur zaostáva

za priemernou nominálnou mesačnou mzdou v rámci celej SR, ktorá dosiahla minulý rok 1 092 eur,“ uviedol
riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš.
Nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy kraja v roku 2019 medzi
ročne dosiahol hodnotu 64 eur, čo
predstavovalo 6,7 %. Bolo to najpomalšie tempo rastu spomedzi ôsmich
krajov Slovenska. Dynamika rastu sa
medziročne zvýšila len o 0,4 percentuálneho bodu.

Pomyselné nožnice rozdielu medzi
mzdou v SR a v kraji sa v minulom
roku opäť viac otvorili, kým v roku
2018 tvorila mzda v kraji 94 % zo
mzdy v SR, v roku 2019 to bolo 93
% (o 77 eur menej). Z dlhodobého
hľadiska sa však mzdy regiónu pomaly približujú k celoslovenskému
priemeru, keď sa úroveň priemernej
mzdy v kraji zvýšila z 85 % spred desiatich rokov (v r. 2010) na súčasných
93 %.
(ŠUSR)

Fotografia vysvetľuje nadpis tohto
článku. Keď si totiž dobre všimneme
čo je v kontajneri, vidíme veľké
množstvo kartónových obalov, čo je
odrovská škoda.
1. Tento kartón skončí na skládke a
nie v závode na zhodnotenie a recykláciu.
2. Zbytočne plníme skládku.
3. Uberáme sa o množstvo vytriedených surovín.
4. Negatívnym spôsobom ovplyvňujeme mieru vytriedenia.
5. Na základe miery vytriedenia je
legislatívne predpísaný poplatok za

uloženie, ktorý odvádzame Environmentálnemu fondu a ten rastie.
6. Vznikajú zbytočné náklady na dopravu a manipuláciu vozidlom.
Ak sa budeme správať takto aj
naďalej, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého výmery práve
platíme, budú neustále stúpať. Mieru
vytriedenia budeme na tomto mieste
uverejňovať preto, lebo podľa tohto
čísla sa bude odvíjať výška poplatku
na budúci rok. A aktuálnych 27 %,
má od optimálnych 50 % ešte veľmi
ďaleko.
(RED)

Miera vytriedenia odpadu za mesiac apríl 2020

27 %
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Jaroslav Daubner: Poslanci si svoju povinnosť vždy splnili Pieseň spája
Handlovú
Verejní funkcionári mali povinnosť
do 30. apríla odovzdať oznámenie
o majetkových pomeroch. Predsedom Komisie pre ochranu verej
ného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Handlová je
poslanec Jaroslav Daubner.

Na mestskom zastupiteľstve vo
februári ste poslancov upozornili
na zmeny v zákone. Čo sa zmenilo?
Podstatnou zmenou je zmena termínu odovzdania oznámení verej
ných funkcionárov. Pôvodne bol
termín na podanie oznámenie do 31.
marca, po novom sa termín predĺžil
do 30. apríla. Oznámenie musia
podať aj poslanci, ktorí v predošlom roku skončili, aj tí, ktorí začali.
Doteraz stačilo, aby poslanci doložili potvrdenie o podaní daňového
priznania, teraz už musia priložiť
celé daňové priznanie. Novinkou je
aj to, že v majetkových priznaniach
musia verejní funkcionári uviesť aj
dary, ktorých hodnota presiahla desaťnásobok minimálnej mzdy. Podľa
novej právnej úpravy je naša komi
sia povinná oznámenia poslancov
zverejniť na webovom sídle mesta.
Primátori miest však už oznámenie
nebudú podávať komisii mestského
zastupiteľstva, ale priamo Výboru pre
nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady
SR.
Ako komisia pracuje?
Komisia pre ochranu verejného záuj
mu pri výkone funkcií funkcionárov
mesta je jedinou komisiou mestského
zastupiteľstva, ktorá je zriadená podľa
zákona a musí byť stanovená na ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Jej členmi musia byť
zástupcovia všetkých politických
strán zastúpených v zastupiteľstve a
svojho zástupcu majú aj nezaradení
poslanci. Teraz má komisia šesť členov: Lina Gregor zastupuje nezaradených poslancov, Dušan Klas SNS,
Alžbeta Orthová MOST-HÍD, Arpád
Koszta Stranu zelených, Eduard Straka SMER-SD a ja som zástupcom

Na
facebookovom
profile
primátorky Silvie Grúberovej prebieha hlasovanie o pieseň, ktorá
zaznie v mestskom rozhlase.

Jaroslav Daubner je poslancom štvrté volebné obdobie. V súčasnosti predsedá komisii pre ochranu verejného záujmu.
strany SDKÚ-DS. V roku 2019 sme
zasadali trikrát. Hlavnou náplňou
komisie je kontrola oznámení členov
poslaneckého zboru a mali by sme
riešiť aj podnety od občanov.
Dostali ste nejaké podnety?
Poslancom som štvrté volebné obdobie a tri volebné obdobia som členom
alebo predsedom komisie pre ochranu verejného záujmu. Za celý ten čas
si nepamätám ani jeden podnet na
kontrolu poslanca. Pri prešetrovaní
podnetu by sme museli zainteresovať
aj políciu, lebo my ani nemáme ako
preveriť jeho pravdivosť. My kontrolujeme, či si poslanec splnil zákonnú
povinnosť, nie to, aký má majetok.
Ale nestalo sa, že by našu komisiu
nejaký poslanec ignoroval, alebo že
by niečo neodovzdal. Iba keď nemá

niečo vyplnené správne, vtedy ho
oslovíme, aby to doplnil. Ani žiadnu
sankciu sme preto nikdy neuplatnili. Každý verejný funkcionár mesta si
svoju povinnosť vždy splnil a verím,
že tak to aj ostane.
Keď nekontrolujete obsah majetkových priznaní, iba ich formálnu
stránku, má potom komisia zmysel?
Poviem to takto: Komisie na úrovni
obcí a menších miest nemajú až
také opodstatnenie. Majetkové
pomery funkcionárov tu nie sú také,
ako vo veľkej politike, kde si dokážu
prihrávať státisíce eur. Na našej úrovni
prevažne porovnávame majetkové
priznania s predchádzajúcim rokom.
Väčšina zmien v zákone sa dotkne
skôr vyšších štátnych funkcionárov,

FOTO: INU

ako komunálnych politikov. Tí sú na
chvoste.
Takže žiadna podstatná zmena?
Zmeny pre komunálnych politikov
sú skôr kozmetické. Je však jedna
vec, ktorá sa tu veľakrát nedodržuje. Ak zastupiteľstvo rokuje o bode,
pri ktorom má poslanec osobný
záujem, mal by na to upozorniť. Ja
som napríklad učiteľ na ZŠ Mierové
námestie. Ak bude zastupiteľstvo
rokovať o nejakej téme, ktorá sa
priamo týka školy, mal by som na to
upozorniť pri rokovaní aj pred hlasovaním. Tu sa to robí málokedy. Za
posledných osem rokov si pamätám,
že to povedali len dvaja poslanci. V
tomto by sme sa mali zlepšiť.

Počas mimoriadnej situácie na území
Slovenska hrá mestský rozhlas na
znak vzájomnej solidarity dvakrát do
týždňa pesničku.
Ako uviedla Silvia Grúberová s nápadom ju oslovila Ingrida Janáková
Jašková. „ Až do konca tohto nešťastného korona obdobia takto chceme
podporiť našu spoločnú solidaritu,
zodpovedosť a výdrž piesňou pre
všetkých nás.“
Vždy v sobotu budú na facebookovom profile primátorky zverejnené dve slovenské pesničky a ľudia
vyberú. Pesnička, ktorá zvíťazí, zaznie v mestskom rozhlase v pondelok
a vo štvrtok o 11.30 h v mestskom
rozhlase.
„Ideou je zahrať pre všetkých, starších
aj mladších, takže výber bude česko-slovenský, staršie aj novšie piesne,”
doplnila primátorka. Prvý týždeň si
priazeň Handlovčanov získala pieseň
Karola Duchoňa V dolinách, v 19.
týždni bude éterom znieť pieseň
Jara Filipa Cez okno. Tipy na piesne
do ďalšieho kola môžu ľudia posielať
na facebookovú adresu @Ingrida
Janáková Jašková.
(RED)

Silver Jurtinus

Trenčiansky kraj má novú strategickú koncepciu verejnej dopravy
Podobný strategický dokument bude
potrebovať aj mesto Handlová.
Krajskí poslanci na aprílovej schôdzi
odsúhlasili Plán dopravnej obsluž
nosti Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Ako vysvetlil vedúci Odboru
dopravy Radovan Hladký, “prioritou
vedenia TSK je i napriek negatívnym
vplyvom v oblasti verejnej osobnej
dopravy na Slovensku, zabezpečiť
kvalitnú, bezpečnú, ekologickú, pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu
TSK.” Spolu s ďalším strategickým
dokumentom - Plánom udržateľnej
mobility, bude Plán dopravnej obslužnosti významným podkladom
k pripravovanému procesu verej
ného obstarávania na dopravcu
prímestskej autobusovej dopravy v
Trenčianskom kraji.
Cieľom je integrovaná doprava
Trenčiansky samosprávny kraj chce
v rámci svojich kompetencií zabezpečiť dopravné služby primeraného
rozsahu pravidelnej dopravy. Plán
smeruje k minimalizovaniu súbehu
autobusovej dopravy so železničnou
dopravou a zároveň rieši nadväznosť
autobusov na vlaky. Základným
cieľom plánu je efektívnosť a hospodárnosť dopravnej obslužnosti

kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu dopravy aj rozvoj dopravnej
infraštruktúry. Zohľadňuje však aj
ekonomické a tarifné hľadisko. Handlovú dokument spomína vo viacerých
pasážach návrhovej časti.
Verejná doprava má nahradiť auto
Minimálna dopravná obslužnosť
sú spoje na cestu do školy a k dop
ravným uzlom. Optimálna dopravná
obslužnosť sú pridané spoje na cestovanie za voľnočasovými aktivitami
tak, aby sa verejná doprava mohla
stať plnohodnotnou alternatívou k
osobnému automobilu. Pre mestá
kategórie Handlovej je stanovený
minimálny počet párov spojov do
okresného mesta v pracovný deň
na 12, víkendy a sviatky má slúžiť 8
párov spojov. Optimálny variant tieto
počty zdvojnásobuje. Interval dopravy by mal byť v optimálnom variante
30 minút v špičke a 60 minút v sedle.
Do Handlovej autobusom i vlakom
Diaľková autobusová doprava je
veľmi silná na trase Handlová –
Prievidza – Bánovce nad Bebravou
– Trenčín, kde je železničná doprava
nekonkurencieschopná. Podľa strategického dokumentu je možné

uvažovať o obnovení pravidelnej
železničnej dopravy na trati 144 –
Prievidza – Nitrianske Pravno, predpokladom je však rekonštrukcia trate
a vedenie priamych vlakov až do
Handlovej cez novú zastávku Prievidza priemyselná zóna. Trať 145 – Prievi
dza – Handlová – Horná Štubňa má
zas význam predovšetkým v úseku
do Hornej Štubne, kde neexistuje
alternatívna cestná komunikácia. Pre
lepšiu dostupnosť pre cestujúcich sa
uvažuje s vybudovaním železničnej
zastávok Handlová - sídlisko, Chreno
vec - obec, aj zastávky Veľká Čausa.
Handlovská železničná stanica by
mala prejsť modernizáciou a dokument navrhuje aj obnovenie prevádzky MHD k železničnej stanici.
Viac spojov do mestských častí
Prievidzu a Handlovú v súčasnosti
spája 47 párov spojov cez pracovné
dni a 17 cez víkend. Aj optimálny variant však navrhuje spojov menej: 44 a
16. Počet spojov do Novej Lehoty by
sa však mal zvýšiť, z aktuálnych 4 a 3
párov, na 10 a 4 páry. Aj do Morovna by malo premávať namiesto 7 a 4
párov spojov, ale 11 a 8. Toto je však
len návrh koncepčného materiálu,
počty spojov budú závisieť od súťaží
a zmluvných vzťahov, ktoré kraj ešte

Mestské zastupiteľstvo v apríli prebehlo formou videokonferenice. Obrázok zachytva moment hlasovania
poslancov. Plán dopravnej obslužnosti prijali jednohlasne.
REPROFOTO: TSK.SK
len pripravuje. Doba platnosti dop
ravného plánu se predpokladá na
roky 2020 – 2025.
Koncepciu potrebuje aj Handlová
Podobný strategický dokument si
plánovalo objednať aj mesto Hand
lová. Plán dopravnej obslužnosti
mesta bude samospráva potrebovať
pri verejnom obstarávaní na dop
ravné služby, keďže zmluva so SAD
Prievidza vyprší koncom roka 2022.
„Roky vieme, že plán dopravnej ob-

služnosti je jedným zo strategických
dokumentov samosprávy. Aj napriek
nelichotivej ekonomickej situácii v
meste je našou úlohou riešiť problémy a nájsť finančné prostriedky na
vypracovanie tohto dôležitého dokumentu,“ uviedol na margo situácie v
meste Handlová zástupca primátorky
Radoslav Iždinský.
Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je k dispozícii na stránke: www.tsk.sk/buxus/
docs/download/pdo_tsk.zip
Silver Jurtinus
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Veliteľ hasičov: Na sviatok sv. Floriána by si Hasičstvo sa v Morovne dedí
mali ľudia uvedomiť, že hasiči sú tu pre nich z generácie na generáciu
Jozef Tínes je hasičom od roku 1991.
Na stanicu v Handlovej nastúpil
štyri roky po jej založení. Ako vraví,
„štyri roky tu stanica fungovala
bezo mňa, odvtedy je tu so mnou.“
Veliteľom stanice je od roku 2002.
Začnime od začiatku. Kedy začala
vznikať vaša profesia?
O požiarnej ochrane na území Slo
venska sa dá hovoriť od roku 1788,

zbore, keď sa zbor vyčlenil spod štátnej správy, prestal patriť pod okresné
úrady a začal mať vlastné členenie
podobné policajnému zboru. Pribudlo aj slovíčko „záchranný“, kedy sme
sa etablovali v záchrane na cestách a
technických zásahoch.
K akým výjazdom vás volajú?
Požiare tvoria približne 50 % výjazdov
jednotky, ostatné sú technické zása-

blokujú príjazdové cesty na nástupné
plochy, z ktorých vykonávame zásah.
Odstraňovanie zle zaparkovaných áut
nás stojí drahocenný čas.
Ako funguje spolupráca s dobrovoľníkmi?
V roku 2013 sa vtedajšia vláda
rozhodla, že bude masívne podporovať dobrovoľné hasičské zbory.
Pôvodne mala podpora smerovať

Cieľom Morovnianskych hasičov je
dostať sa do vyššej kategórie. Všetky
predpoklady na to majú.
Dobrovoľný hasičský zbor Morovno
vznikol 20. októbra 1933 po veľkom
požiari v obci, ktorý vypukol 5. mája
1933. Medzi prvých šestnásť zakladateľov patril obecný kaplán aj mäsiar. Zbor doteraz funguje nepretržite
a niektoré priezviská zakladajúcich
členov by sme v ňom našli aj dnes.
Ako priznal súčasný predseda Dávid
Bátora, združenie je, istým spôso
bom, rodinný podnik: „Členstvo v
dobrovoľnom hasičskom zbore sa
dedí z pokolenia na pokolenie. Skôr
máme problém prilákať niekoho, kto
v tejto tradícii nevyrastal.” Najmladším
“členom” združenia je Sofia, ktorá sa
narodila 28. apríla 2020 dvom členom
dobrovoľného hasičského zboru Morovno. Bátora preto nepochybuje, že
raz sa aj malá Sofia stane riadnym členom zboru. On sám začínal v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ráztočne,
pri prvej príležitosti však prestúpil k
morovnianskym hasičom a nahovoril
aj ďalších svojich príbuzných. V súčasnosti má zbor 41 členov. „Nie sme naj
väčší, ani najmenší dobrovoľný zbor.
Ale na počet obyvateľov Morovna,
kde žije približne dvesto ľudí, je to
pekné číslo,” skonštatoval Bátora.
Pomáhali, kde sa dalo

Handlovskí hasiči pred vozidlom CAS 30 Tatra 815-7 6x 6, ktorá je určená na likvidáciu požiarov v náročnom a ťažko prístupnom teréne.
keď Jozef II. vydal prvý požiarny poriadok, čo sa považuje za počiatok
požiarnej ochrany v Uhorsku. Druhý
veľký rozmach požiarnej ochrany nastal po revolúcii v roku 1848, keď na
Slovensku vznikol prvý dobrovoľný
hasičský zbor v Prešove. V roku 1888
bolo vydané nariadenie o požiarnej
polícii, čo bol predchodca profesionálnych hasičov. Dovtedy totiž
fungovala len hlásna služba a dobrovoľníci.
Ako sa situácia vyvíjala v našom
regióne?
V našom okrese ako prvý vznikol dob
rovoľný hasičský zbor v Nitrianskom
Pravne, v Handlovej ho založili v roku
1894. Po revolúcii v roku 1948 bolo
hasičstvo včlenené pod národné
výbory a v roku 1953 vznikol verej
ný požiarny zbor z povolania, ktorý
spravovali okresné úrady a rôzne zlož
ky štátnej správy.
Kedy bola zriadená stanica v Hand
lovej?
Stála hasičská stanica v Handlovej
bola zriadená v roku 1987 a odvte
dy prešla výraznou obnovou a
rozšírením. V roku 1987 tu nastúpili
šiesti hasiči a slúžili v troch dvojčlenných skupinách. Nebolo preto nič
mimoriadne, že k požiaru prišiel na
veľkom hasičskom aute jeden človek.
Čo mohol robiť? Akurát tak požiadať
niekoho, aby držal hadicu a striekal a
sám obsluhoval cisternu.
Ako je to v súčasnosti?
V súčasnosti slúži na hasičskej
stanici v jednom čase maximálne
šesť príslušníkov, minimálne štyria.
Tabuľkový stav obsadenosti stanice
je teda 18 hasičov plus veliteľ a tento
stav dodržiavame. Zásadná zmena
nastala v roku 2002, keď bol prijatý
zákon a hasičskom a záchrannom

hy. Kým nedošlo ku komerčnému
rozvinutiu rýchlej zdravotnej pomoci, vždy som tvrdil, že najlepšie
vybaveným sanitným vozidlom v
Handlovej je vozidlo Hasičského a
záchranného zboru. Na stanici sú
štyria hasiči, ktorí majú zdravotnícke
vzdelanie a veľmi dobrú zdravotnícku
výbavu. Aj v súčasnosti, keď má sanit
ka dlhší dosah, sú posielaní k život
zachraňujúcim udalostiam, ako je
napríklad infarkt. Našťastie, ľudia sú
už uvedomelejší a nezaťažujú nás
požiadavkami na otvorenie zabuchnutých bytov. To sa môže považovať
za zneužitie jednotky. Do bytov
vnikáme len za asistencie polície, keď
sa osoba dlhodobo nehlási alebo je
cítiť únik plynu.
S akou technikou pracujte?
Za posledné roky sa do hasičstva naliali neuveriteľné prostriedky a je to
vidieť. Technika je nová, vieme zachrániť viac ľudských životov a škody na
majetku z roka na rok klesajú. Vieme
byť na mieste skôr, s lepšou technikou
a aj našim zásahom vznikajú menšie
škody. Pred tridsiatimi rokmi sa ľudia
báli volať hasičov, lebo vedeli, že vytopia byty ešte o dve poschodia nižšie.
Ale inú možnosť jeden hasič nemal,
keď prišiel sám s veľkou cisternou.
Teraz je to omnoho profesionálnejšie.
Po tragédii v Prešove mnohí kritizovali, že hasiči nemali vyššiu
plošinu.
Výškové budovy sú špeciálna kategória. K dispozícii máme lezeckú
techniku a na hasičskej stanici Handlová je dislokované vozidlo s plošinou s dosahom 30 metrov, čo je
výška sedemposchodového pane
láka. Dá sa, samozrejme, využiť aj
na hasenie vyšších jedenásťposchodových vežiakov. Väčším problémom
pre nás je to, že ľudia svojimi autami
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tam, kde dojazd profesionálov bol
dlhší ako 30 minút. Keďže dopyt obcí
a entuziazmus ľudí bol výrazne vyšší
ako sa čakalo, rozhodlo sa, že sa budú
podporovať dobrovoľné jednotky celoplošne a budú začlenené do kategórií. V profesionalite dobrovoľníkov
vidno veľké zmeny. Tak ako sme kedysi tŕpli, aby na zásah neprišli aj dobrovoľní hasiči, dnes ich smelo zavolám,
lebo sú skutočne pomocou.
Dostávate aj kuriózne hlásenia?
Stávajú sa také prípady. Pravidelne
nás ľudia volajú na zvešiavanie
mačičiek zo stromov, vyberali sme
kačiatka z rúry potoka - také milé,
zvieratkovské udalosti. Pamätám si
jeden prípad, keď prišlo malé diev
čatko s tým, že na telefónne vedenie
padol had. Chlapi tomu nevenovali pozornosť, prišla však aj mama
malej oznamovateľky a potvrdila, že
na telefónnom vedení visí had. Prišli
sme tam teda s výškovou technikou
a živého hada dali dolu. Či vykĺzol z
pazúrov dravého vtáka, alebo ako sa
tam vlastne dostal, nevieme.
Ako hasiči oslavujú svojho patróna,
svätého Floriána?
Žiadne veľkolepé oslavy sa nekonajú. Pripomenieme si tento deň, ale
nič výnimočné sa nedeje. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána prebiehalo
na krajskom riaditeľstve udeľovanie
ocenení príslušníkov. Pre chlapov,
ktorí vykonávajú službu je však deň
ako každý iný. Paradoxne, možno za
socializmu sa sv. Florián spomínal
častejšie ako teraz, lebo zakázané
ovocie lepšie chutí. Môj profesionálny názor je taký, že by to mal byť deň,
keď si bežní ľudia uvedomia, že sme
tu pre nich. My si totiž budeme plniť
svoje úlohy, či je sviatok alebo piatok.
Silver Jurtinus

Hviezdne chvíle zbor zažíval v 70.
rokoch minulého storočia, keď žal
úspechy na okresných súťažiach.
„Pamätný je mimoriadne úspešný
rok 1972, keď naše družstvo v Kľačne
získalo tretiu výkonnostnú triedu. Naši členovia boli v tomto období oceňovaní za dobrovoľníctvo.
Venovali sa nielen požiarnej ochrane
a osvete, ale zbierali železný šrot a
pomáhali, kde sa dalo. Zapájali sa do
rôznych aktivít, venovali sa deťom,
robili im program, brali ich do hôr. V
tom sa snažíme pokračovať aj dnes.”
V roku 1974 získali putovnú plaketu
a titul „Najlepšia organizácia dobrovoľných hasičov.” Deviati členovia
dostali odznaky Vzorný požiarnik, na
okresnej súťaži vyhrali druhé miesto
a medzi najaktívnejších členov zboru
patrili páni Ignác a Ján Tonhauserovci
- potomkovia zakladajúcich členov.
Od striekačky po moderný voz
Klenotom výbavy Dobrovoľného
hasičského zboru Morovno je pôvodná dvojvalcová ručná striekačka,
ktorú kúpili zakladatelia zboru od

hasičov v Handlovej. Doteraz je na nej
čitateľný nápis Handlová a z druhej
strany nápis Morovno. „Dodnes je
funkčná a veľmi si ju ceníme. Je najstaršou v handlovskej doline. Minulý
rok sme predviedli ako funguje na
dožinkoch v Chrenovci - Brusne,”
pochváli sa predseda.
Dobrovoľné hasičské zbory sú na
Slovensku rozdelené do štyroch kategórií a v súčasnosti sú morovnianski
hasiči zaradení do kategórie C. To
by sa mohlo v blízkej budúcnosti
zmeniť. „Dlho sme mali iba starú Aviu
s hasičskou nadstavbou. Kvôli tomu
sme boli zaradení do kategórie C a
preto nás krajské riaditeľstvo povolávalo skôr na zásahy požiarov porastov lúk a k horiacim lesom. Minulý
rok sme však od štátu dostali vozidlo
Iveco Daily, ktoré má v sebe aj zásobu
vody a dá sa považovať za cisternu.
Budeme preto žiadať, aby nás preradili do kategórie B, to znamená, že by
sme mohli byť nápomocní aj pri iných,
vážnejších udalostiach. Našim cieľom
je dostať sa na rovnakú úroveň, ako
ostatné dobrovoľné hasičské zbory v
handlovskej doline.”
Šiesti v pozore
Aj keď zákon zborom v kategórii C
nariaďuje mať v pohotovosti štyroch
členov, podľa Ing. Dávida Bátoru sú
morovnianski hasiči v každej chvíli v pohotovosti šiesti. „Naposledy
sme boli na zásahu 30. marca, keď
v Morovne horeli podpivničené
priestory rozostavaného rodinného
domu. Požiar bol nahlásený v nedeľu
tri minúty po polnoci, do siedmich
minút sme boli šiesti na mieste a
začali sme s hasiacimi prácami,” povedal s hrdosťou v hlase predseda.
Našli raritnú fotografiu
Sviatok sv. Floriána zvyknú dob
rovoľní hasiči handlovskej doliny
oslavovať tradičnou svätou omšou
v kostole svätého Michala archanjela v Chrenovci - Brusne, po ktorej
nasleduje menšia oslava. Tento rok
to okolnosti neumožnili, aj keď na
oslavu majú o jeden dôvod viac. Pred
pár týždňami totiž do svojej zbierky
získali poklad - fotografiu zakladateľov zboru. “Fotografiu našla obyvateľka Morovna, ktorej otec patril
medzi zakladateľov zboru. Je to rarita!
Sú na nej vyfotografovaní všetci zakladatelia v starých uniformách. Veľmi
si ju ceníme,” uzavrel Dávid Bátora.
Silver Jurtinus

Dobová fotografia s dobovou popiskou. Ležiaci zľava: Greguš Michal a Kaplán Ignác. Sediaci zľava: Hianik
Ignác, Mäsiar Jozef, Kôstka Štefan, Tonhauzer Ján (richtár), Hianik Michal (veliteľ sboru), Hianik Jozef, Greguš
Štefan. Stojaci zľava: Daubner Jozef, Valach Ignác, Kerata Pavel, Grolmus Ján, Tonhauzer Jozef, Mäsiar Jozef,
FOTO: ARCHÍV DHZM
Lahký Ján a Kerata Jozef.
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Deň Zeme oslávili ekoaktivitami: Je neuveriteľné, čo všetko dokážu ľudia v prírode odhodiť
Už 50 rokov ľudia na celom svete 22. apríla oslavujú Deň Zeme.
Zapojili sa aj členovia Detského a
mládežníckeho parlamentu.
Tretí ročník handlovského EKO DAY
sa DaMPáci rozhodli zorganizovať
i v tejto neľahkej situácii. Toto
krásne environmentálne podujatie
DaMPáci vymysleli ako reakciu na
výzvu mesta. Cieľom bolo motivovať Handlovčanov k tomu, aby sme
si spoločnými silami upratali naše
krásne mestečko. Pôvodne hromadné podujatie dostalo tento rok
vzhľadom na aktuálnu situáciu inú
podobu. DaMPáci prostredníctvom
svojej facebookovej stránky vyzvali
ľudí k samostatným zberom odpa-

du. V duchu hesla: „Pomôž prírode,
pomôžeš aj sebe!” sa skupinka
DaMPákov stretla aj v Handparku. Za
prísnych hygienických opatrení sme
sa pustili do práce a spoločne sme
naplnili šesť päťdesiatlitrových vriec
odpadu. Je až neuveriteľné, čo všetko dokážu ľudia v prírode odhodiť.
Medzi najzaujímavejšie úlovky určite
patrilo umývadlo, množstvo oblečenia, či napríklad koberec. Počas
celého dňa nám na našu stránku
ľudia posielali fotky z rôznych kútov
Handlovej. Každému, kto sa spolu
s nami zapojil a takýmto krásnym
spôsobom oslávil Deň Zeme srdečne
ďakujeme. Pevne veríme, že budúci rok sa budeme môcť opäť stretnúť a upratať naše mesto spoločne.

Všetkým zúčastneným poďakovala
primátorka DaMPu Alex Krajčíková.
„Som na nás nesmierne hrdá, že aj
našim pričinením môžeme z nášho
mesta, ako aj planéty, spraviť lepšie
miesto. Aj keď je to len kvapka v mori,
ale aj to nám môže pomôcť k lepším
zajtrajškom.“
DaMP
V duchu myšlienky: „Láskaví k
prírode, láskaví k sebe,“ sa na ZŠ
Morovnianska cesta enviroaktivi
tám venujeme nielen počas Dňa
Zeme.
22. apríl je významným dňom na celom svete, pretože je venovaný našej
Zemi. Základná škola Morovnianska
cesta sa každoročne zapája do Dňa

Zeme spoločnými aktivitami. Hoci
sme sa tento rok nemohli stretnúť,
splnili sme hneď štyri výzvy, do
ktorých sme vyzvali aj obyvateľov
nášho mesta.
Vo výzve „Ekobádateľ“ sme zisťovali množstvo odpadu v domácnosti
počas karantény. Pozorovali sme a
porovnávali, či sa zvýšilo alebo znížilo
množstvo niektorého odpadu oproti
obdobiu pred karanténou. Vypozorovali sme nárast všetkých druhov
odpadu. Išlo hlavne o obalový materiál z trvanlivých potravín, keďže
väčšina rodiny trávila čas doma.
Výzva „Dajme veciam druhú šancu“
slúžila na to, aby sme si uvedomili, že
nie všetko sa musí hneď vyhodiť, čo
bolo v aktuálnej situácii veľmi prínos-

Vľavo členovia Detského a mládežníckeho parlamentu po brigáde, v stede a vpravo žiaci Základnej školy Morovnianska cesta pri plnení výziev.

né. V domácich rodinných tvorivých
dielňach vznikli originálne rúška,
látkové tašky, svietniky, kvetináče,
domčeky pre domácich miláčikov,
šperky, domček pre bábiky a vrecúška
na potraviny.
Výzvou „Minimalizuj“ sa zapojené
rodiny rozhodli minimalizovať odpad.
Vyhotovením oznamu na schránku
„Nevhadzujte letáky“ prejavili rovnako skromnosť, keďže nakupovali
zväčša len potrebné veci.
Najviac účastníkov sa zapojilo do
výzvy „Vyčisti si svoje okolie“. Skrášlili svoje okolie a vyzbierali odpadky
pred svojím bydliskom, na lesných
chodníkoch a lúkach. Zmenu sme
zachytili pomocou fotografií - pred a
po vyčistení.
Ivana Doležalová

FOTO: DaMP / 2 x ZŠMC

Postup pri zápise detí do materskej školy v Handlovej

Do rady SOŠ zvolili
zástupcov kraja

Zápis sa uskutoční od 4. mája do
22. mája 2020. Mimoriadna situácia prieniesla niekoľko zmien.

Funkčné obdobie školskej rady je
päť rokov a noví zástupcovia kraja
sa funkcie ujali 28. apríla.

Zápis prebehne bez osobnej
prítomnosti detí, s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zákonný
zástupca môže podať žiadosť na
predprimárne vzdelávanie, spolu
s vyplneným dotazníkom. Ak rodič
nemá prístup k internetu, môže si
formuláre prevziať osobne v materskej škole a to tak, že vopred si
dohodne telefonicky termín s riaditeľkou materskej školy. Kontakt:
Mgr. Marcela Jakubíková, mobil 0917 655 525. Vypísané dokumenty
môžu rodičia podávať jednou z troch
možností:
1. Elektronickou formou
Scan alebo čitateľné foto vyplneného a podpísaného formulára
žiadosti a formulára dotazníka je
možné odoslať e-mailom na adresu: mssnp@handlova.sk. Formuláre

su zverejnené na webstránke mesta
Handlová.
2. Poštou
Vytlačené a vyplnené dokumnety
je možné poslať poštou na adresu:
Materská škola, Ul.SNP č.27, 972 51
Handlová.
3. Oosobne do poštovej schránky
Zákonní zástupcovia môžu dokumenty v obálke vložiť do poštovej
schránky Materskej školy, na Ul. SNP
27, Handlová.
Potvrdenie o zdravotnom stave
V žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa. Ak do
času vydávania rozhodnutí zákonní
zástupcovia nedoložia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté
len na adaptačný pobyt v materskej
škole. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, nebude sa vyžadovať
predloženie vyjadrenia príslušného

zariadenia výchovného poradens
tva a prevencie. Ak do času vydávania rozhodnutí zákonní zástupcovia
nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa môže byť
prijaté len na diagnostický pobyt.
Ak pôjde o dieťa, ktorému bol nariadený odklad plnenia povinnej
školskej dochádzky na školský rok
2020/2021, zákonný zástupca je povinný do času vydávania rozhodnutí
o tom informovať riaditeľku maters
kej školy. V prípade, že základná škola Rozhodnutie o odklade plnenia
povinnej školskej dochádzky zákonnému zástupcovi vydala, priloží ho
k žiadosti.
Vydávanie rozhodnutí
Zákonní zástupcovia, ktorí už majú v
materskej škole žiadosť evidovanú a
doteraz im nebolo vyhovené, budú
v mesiaci jún 2020 telefonicky informovaní o vydaní rozhodnutia na

školský rok 2020/2021.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí dieťaťa do materskej školy
vydá riaditeľka materskej školy do
30. júna 2020. Zákonní zástupcovia
detí budú v mesiaci jún 2020 kontaktovaní na ich telefónne čísla uvedené v žiadosti, za účelom dohody o
prevzatí rozhodnutia.
Podmienky prijímania detí
Do materskej školy budú prednost
ne prijaté deti, ktoré dovŕšili päť
rokov veku, s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s
dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou. V prípade, že
počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok
2020/2021 bude vyšší, ako je celková
kapacita materskej školy, prednostne budú prijaté deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšia tri roky a ktoré
nastúpia do materskej školy do
15. septembra 2020.
(RED)

Zriaďovateľom Strednej odbornej
školy v Handlovej je Trenčiansky samosprávny kraj. Keďže funkčné obdobie rady školy sa skončilo 22. marca
2020, na aprílovom krajskom zastupiteľstve poslanci volili ich nástupcov.
Zástupcami samosprávneho kraja
budú v novom funkčnom období
rady krajskí poslanci Viera Beňová,
Miroslav Žiak a Jozef Stopka, ktorý je
zároveň aj poslancom mesta Hand
lová. Štvrtým členom delegova
ným Trenčianskym samosprávnym
krajom je Mariána Lovás, nominant
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá sa podieľa na
koordinácii odborného vzdelávania.
Ďalšími členmi rady strednej školy sú
zástupcovia pedagogických zamestnancov, zástupca nepedagogických
zamestnancov, zástupcovia rodičov aj
zástupca žiakov.
(INU)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka

Spomienka

Dňa 10. mája
si pripomenieme
4. výročie úmrtia
manžela, ocka
a starého ocka
Milana Hudáka.
S úctou a láskou na Teba
spomínajú manželka
Silvia, syn Milan a dcéra Silvia s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Poďakovanie

Dňa 22. mája uplynie
20 rokov, čo nás navždy
opustila láskavá
mamička, stará mama,
prastará mama
Alžbeta Madolová.
Osud Ti nedovolil
dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 24. apríla sme sa navždy rozlúčili
s manželkou, mamou, starkou a prastarkou,
Teréziou Lídiou Juríčekovou rod. Ulbrikovou.
Za príkladnú starostlivosť ďakujeme personálu
Nemocnice Handlová a pracovníkom Senior
centra Handlová. Priateľom a známym z celého
srdca ďakujeme za prejavy úprimnej sústrasti
a kvetinové dary. Manžel Jozef a synovia Jozef,
Jaroslav a Miroslav s rodinami.
7/9/5/2020/OI

4/9/5/2020/OI

2/9/5/2020/OI

Ani čas nevie zahojiť
v našich srdciach
tú veľkú bolesť.
Dňa 17. mája uplynie
11 rokov, čo nás opustil
láskavý manžel, otec,
dedko, švagor, priateľ.
Človek s veľkým srdcom,
RNDr. Tibor Bielokostolský.

Dňa 28. apríla uplynulo
20 rokov od tragickej
smrti nášho drahého
syna a brata
Mgr. Pavla Matušku.

Dňa 27. apríla uplynul
rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec,
starký a prastarký
Oto Kóňa.
S láskou a úctou
spomína manželka Žofia,
dcéra Daša s rodinou a syn Otino s rodinou.
Čas plynie ako tichej vody prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
6/9/5/2020/OI

Kraj opäť hľadá výnimočné osobnosti
Trenčiansky samosprávny kraj
tradične v apríli otvára možnosť
nominovať inšpiratívne osobnosti
s významným životným dielom na
najvyššie ocenenie kraja.
Už po štvrtýkrát môže verejnosť
na verejné uznanie v podobe Ceny
predsedu TSK alebo Ceny TSK nominovať jednotlivcov či kolektívy, ktoré
sa svojím osobným prínosom a činmi
pre kraj nezabudnuteľne zapísali do
povedomia obyvateľov, či regionálnej histórie. Návrh musí obsahovať
údaje o laureátovi, ako titul, meno,
priezvisko, dátum a miesto narodenia

Spomienka
Dňa 11. mája uplynie
30 rokov
od tragickej nehody
nášho manžela, otca,
starkého a prastarkého
Jozefa Zderku.

Spomienka

Spomienka

1/9/5/2020/OI

8/9/5/2020/OI

3/9/5/2020/OI

5/9/5/2020/OI

Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami.

Chcem v týchto ťažkých časoch
vysloviť úprimný obdiv pracovníčkam matriky
mestského úradu za veľmi dôstojnú a citlivú
rozlúčku s mojim manželom Jozefom Jokušom,
ktorý nás opustil 15. apríla. Ďakujem.

Venujte mu prosím
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka,
syn s rodinou a ostatná rodina.

Dňa 7. mája uplynie
15 rokov , čo nás opustil
náš milovaný
otec a dedko,
Eduard Schnierer.

Poďakovanie

Spomienka

Spomienka

a zdôvodnenie nominácie, pri kolektíve je potrebné uviesť jeho názov a
sídlo. Súčasťou nominácie sú aj údaje o navrhovateľovi spolu s dátumom
a jeho vlastnoručným podpisom.
Námet na laureáta stačí zaslať poštou
na adresu župného úradu v Trenčíne,
e-mailom na adresu info@tsk.sk alebo
osobne doručiť na podateľňu Úradu
TSK, a to do konca septembra 2020.
Všetky potrebné informácie k najvyššiemu oceneniu kraja sú dostupné na webovom sídle župy www.
tsk.sk, v sekcii Samospráva/Verejné
uznania.
(TSK)

Nikdy nezabudneme.
Manželka a synovia s rodinami.

V cenníku za odvysielanie oznamov
a spotov v mestskom rozhlase mesta
Handlová z roku 2013 bol poplatok
za oznam o pohrebe stanovený na
2 eurá. Primátorka Silvia Grúberová
tento poplatok dočasne zrušila.

„Z dôvodu krízovej situácie, spôsobenej šírením pandémie vírusu
COVID-19 a s ohľadom na zložité
životné situácie obyvateľov mesta prijímam rozhodnutie o zrušení
poplatku za odvysielanie oznamu o
pohrebe,“ odôvodnila svoje rozhodnutie Silvia Grúberová.
(RED)

Ľudia na seniorov nezabúdajú
Ľudia už senior centru darovali látkové rúška, ochranné štíty, dezinfekciu, peniaze i tablet.
Stredná odborná škola v Handlovej
popri šití ochranných rúšok začala vyrábať aj ochranné štíty. Medzi
prvými obdarovali klientov Senior
centra.
„Naša vďaka patrí všetkým, ktorí na
nás myslia. Rúškami nás už obdarovali
pani Chylová, Fabianová, Mayerová,
Poliakovičová, Feldsamová, pani Šilhavá, Kirschner, Urbaničová, rodina
Hanzlíková, rodina Kárová a ďalší
anonymní darcovia, ktorým ďakujeme,“ povedala riaditeľka Emília Nyitrayová. Aj novú službu, vidoehovory prostredníctvom aplikácie Skype,

môžu klientom zariadenia ponúkať
vďaka sponzorsky darovanému
tabletu.
Poslanec Martin Uríček Senior centru
Handlová daroval svoju poslaneckú
odmenu vo výške 192 eur. „Vírus
najviac ohrozuje seniorov, ktorí sú
najzraniteľnejší a preto ich musíme
chrániť. Dnes nás potrebujú ešte viac
ako inokedy. Verím, že nad týmto
nepriateľom zvíťazíme a budeme silnejší,“ povedal Martin Uríček.
Handlovský farár Peter Repa zaria
deniu daroval 10 l koncentrovanej
dezinfekcie a cez Skype klientom
centra poskytuje duchovnú podporu.
„Veľmi si vážime každú pomoc,“ uzav
rela Emília Nyitrayová.
(RED)

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 10/2020
je v utorok 12. 5. 2020
Noviny nájdete v obchodoch
a PNS od utorka 19. mája 2020
Cítite problém
so závislosťou?
Máte otázky
o závislostiach?
Volajte Klub
abstinentov Fénix

Ochranné rúška si samé vyrábajú aj klientky Senior centra.

Šľachetné srdce Žofie Martišovej
navždy dotĺklo 15. mája 2019 vo
veku 104 rokov. Česť jej pamiatke.

Jana Volfová
0917 581 192.

Teta Žofka, ako ju zvykli s láskou a
úctou oslovovať Handlovčania, vždy
milovala knihy, literatúru a umenie.
Dlhých 25 rokov pôsobila ako riaditeľka
knižnice, kde sa denne stretávala s
deťmi, mladými ľuďmi a dospelými.
„Bolo o mne známe, že veľa a rada
čítam, preto ma oslovili, či by som nešla
pracovať do knižnice. Nesmierne som
sa potešila, lepšie zamestnanie som
si ani nemohla priať,“ spomínala pred
rokmi na svoje vysnívané zamestnanie
pani Žofka. Srdcom i dušou viedla
mnohé čitateľské krúžky. Svoju lásku
ku knihám a divadlu vštepovala
nielen svojim deťom, ale všetkým
návštevníkom knižnice, bez rozdielu
veku na celé pokolenia. V knižnici
trávila čas aj počas sobôt. Venovala
sa deťom, nacvičovala s nimi divadlo,
vypĺňala im zmysluplne voľný čas.
Pani Žofka sa podieľala aj na rozvoji
vlastnej tvorivej a umeleckej činnosti
handlovských ochotníkov, aktívna bola
pri organizovaní všetkých kultúrnospoločenských podujatí, pracovala
s deťmi a mládežou. Dlhé roky svoje
skúsenosti odovzdávala v práci v
Červenom kríži, Matici slovenskej,
Slovenskom zväze žien, v Živene, vo
výboroch pri MsNV aj ako poslankyňa
MsNV. Bola dlhoročnou členkou

Krajský vyšetrovateľ z Trenčína
začal trestné stíhanie za obzvlášť
závažný zločin vraždy a zločin
zabitia.
Vo štvrtok 30. apríla pred dverami
bytu v bytovom dome v Handlovej
mal 15-ročný mladík z doposiaľ
nezistených príčin spôsobiť na krku
45-ročnej susede jedno bodno-rezné
zranenie. Poškodená žena na následky zranenia na mieste podľahla.
Následne sa podozrivý vrátil do bytu,
kde mal vyskočiť z balkóna von pred
bytový dom. Na následky zranení
spôsobené pádom v nemocnici
podľahol. Udalosti vyšetruje polícia.
(RED)

FOTO: SCH

Je to už rok, čo navždy odišla
naša „teta Žofka”

Marián Daubner
0917 214 616

Tragédia v Handlovej

FOTO: TSK

Primátorka zrušila poplatok za
oznamy o pohreboch.

9/9/5/2020/OI

Pomôžme si navzájom
a spolu
to zvládneme.

Cena predsedu TSK.

Smútočné oznamy bude mestský
rozhlas vysielať bezplatne

FOTO: ARCHÍV MsÚ
Handlovského baníckeho spolku.
Slovensko a Handlová jej učarovali.
„Handlovú milujem,“ povedala nie
raz pani Žofka. Pri príležitosti 100.
výročia narodenia bol v roku 2014
Žofii Martišovej udelený titul Čestná
občianka mesta Handlová. A aký mala
recept na dlhovekosť? „Predovšetkým
milujem ľudí. Všetkých, bez rozdielu.
Každého si vážim. Každý si musí sám
vydobyť recept svojou prácou. S tým
som žila.“ Na našu tetu Žofku spomína
dcéra Žofia s celou rodinou a veríme,
že väčšina Handlovčanov.
(RED)

Mestské ihriská a športoviská ostávajú zatvorené
Športoviská a detské ihriská v
Hand
lovej sú zatvorené od 19.
marca.
V utorok 21. apríla vydal Úrad verej
ného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrenie, ktorým od stredy
22. apríla povolil okrem iného i
prevádzku vonkajších športovísk „pre
bezkontaktný šport, bez otvorených
šatní, bazénov a hygienických zaria
dení a bez prítomnosti obecenstva.“
Primátorka mesta Handlová však v
záujme ochrany zdravia obyvateľov
zákaz vstupu na verejne dostupné
detské ihriská a všeobecné športoviská vo vlastníctve mesta Handlová
nezrušila.
„Spomedzi športov, ktoré sa prevádzkujú v Handlovej, môžeme za bezkontaktné považovať iba kynológiu,
strelectvo a tenis. Tieto športoviská
môžu byť v prevádzke. Detské ihriská
však nedokážeme zabezpečiť tak, aby
ich používanie bolo bezkontaktné,
preto ostanú zatvorené,“ povedala
primátorka Silvia Grúberová. Ako
dodala, rozhodnutie vydala po konzultácii s pracovníkmi Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva. (RED)

Rybári si stanovili termíny brigád
Tradičné rybárske preteky o
putovný pohár primátorky mesta
Handlová, ktoré sa mali na Handlovskom rybníku konať 16. mája
2020, sú bez náhrady zrušené.
Zároveň sú zrušené preteky detí,
ktoré sa mali konať 17. mája 2020.
Výdaj povoleniek v kancelárii Miest
nej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v rybárskom dome
bude prebiehať za zvýšených hygienických opatrení. Vydávajúci
prevezme od člena zväzu členský
preukaz cez okienko kancelárie, prekontroluje splnenie členských povinností a kupujúcemu oznámi výslednú
cenu. Vydávajúci vypíšu požadované
doklady a tieto cez okienko podajú
po zaplatení kupujúcemu. Kupujúci
musia mať ochrannú rúšku a podľa
možností aj ochranné rukavice. Pred
vchodom do rybárskeho domu by sa
nemali združovať v skupinkách a k
okienku musia pristupovať jednotlivo.
Termíny vydávania povoleniek budú:
16. mája 2020 v čase: 7.30 - 11.00, 26.
mája 2020 v čase: 15.00 – 16.30.

Detské ihriská nevie mesto zabezbečiť tak, aby ich používanie bolo bezkontaktné.

FOTO: INU

Plán brigád na rok 2020
Pre rok 2020 si rybári stanovili predbežné termíny konania brigád na
Handlovskom rybníku, spravidla soboty a nedele v čase od 8.00 do 13.00.
30. 5. p. Dudáš, 31. 5., 12. 9. a 13. 9. p.
Chrenovský, 3. 10. p. Rendek, 4. 10. p.
Schwarz.
VN Konštantín:
23. 5. p. Fabián, 17. 10. p. Fabián

Milí Handlovčania, milé deti. Pripravili sme pre vás 4 týždňový tanečný online kurz. Tanečné hodiny budú pod vedením
kvalifikovanej učiteľky. Každý týždeň sa môžete naučiť novú tanečnú mini choreografiu z pohodlia vašej izbičky. Preto
sa deti nemusa hanbiť a môžu si tak zatrénovať ako Volcaňáci. Hodiny sú pre všetky deti zadarmo. Stačí sa prihlásiť na
facebookovej stránke Volcana, do súkromnej správy, kvôli bližším informáciam. Tak neváhajte a poďte si s nami zatancovať. Projekt začína v utorok 5. mája pre deti 9 - 10 rokov a v stredu 6. mája pre deti 6 - 8 rokov.
Volcano

Vodná nádrž Konštantín.

FOTO: MOSRZH

Členovia, ktorí sú povinní v roku
2020 odpracovať rybársku brigádu
si donesú na výkon prác ochranné
pomôcky a nepremokavú obuv a
na zapísanie odpracovanej brigády
brigádnický preukaz. Termíny brigád
budú s organizačnými pokynmi
zverejňované aj na výveske organizácie na Námestí baníkov v predaj
ni Telemont Šebesta, ako aj na facebookovej stránke MO SRZ Handlová.
(RED)

