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Študenti ponúkajú víziu. Z bane chcú kúpele
Melancholické premýšľanie nad 
tým, čo bolo, treba prekročiť po
hľadom do budúcnosti, aby sme 
videli, že tá budúcnosť pred nami 
je perfektná, tvrdí architekt Štefan 
Polakovič o návrhu študentov.

Areál Bane Handlová, ktorý po ukon-
čení ťažby ostane nevyužitý, chcú 
študenti architektúry premeniť na 
kúpele. Areálu by dominovala kru-
hová kolonáda, ktorá by kúpeľným 
hosťom umožnila prechod suchou 
nohou medzi budovami. Na hlavnom 
námestí pod komínom by v terajšej 
elektrárni sídlil hlavný kúpeľný hotel, 
v novej mestskej štvrti by stál kultúr-
ny dom, knižnica, obchodné centrum, 
amfiteáter, reštaurácie, byty, adminis-
tratívne budovy aj park s jazierkom. 
Štúdia, ktorú študenti Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
(STU) prezentovali 21. januára nie je 
až tak vedecko-fantastická, ako by sa 
mohlo na prvý pohľad zdať. U školy 
si ju objedala spoločnosť HBP a štu-
denti pracovali s množstvom reálnych 
dát. Teraz prezentovali výsledok ur-
banistickej štúdie, na konci letného 
semestra by už mali mať pripravené 
architektonické návrhy konkrétnych 
trinástich budov z tejto štúdie. „K 
téme sme pristupovali s pokorou. 
Chceli sme vzdať hold baníkom, ktorí 
opustia veľa budov a ostanú krásne 
domy, ktoré pre nás majú veľmi vý-
raznú architektonickú kvalitu,“ pove-
dal Jozef Bátor z Fakulty architektúry 
a designu STU. Ako doplnil, neriešili 
len areál Bane Handlová v meste, ale 
aj Východnú šachtu. „Keď sme sa tu 
pohybovali, zistili sme, že Handlová je 
krásny turistický kraj, tak sme si dovo-
lili rozšíriť zadanie na intervencie do 
ďalších lokalít s turistickým potenci-
álom,“ povedal Bátor.

Areál nechcú zakonzervovať

Podľa Štefana Polakoviča zámerom 
semestrálnej práce študentov nebo-
lo areál Bane Handlová zakonzervo-
vať ako skanzen. „Našim cieľom bolo 

vytvoriť územie s bývaním, s prácou 
so službami, ktoré by si ľudia osvojili, 
aby v ňom žili, aby ho naplnili svojou 
aktivitou. Aby tam vychovávali deti, 
aby sa nová mestská časť stala súčas-
ťou mesta.“ Samotná expozícia skan-
zenu môže podľa neho byť lákavou, 
ale malou súčasťou celého areálu. V 
novej mestskej štvrti tvorcovia preto 
navrhli okrem kúpeľov a centrálnej 
zóny aj polyfunkčné a administratív-
ne budovy, domy na bývanie, tržnice 
a ihriská. Rybiu farmu doplnili ďalší-
mi plochami pre skleníky a priestormi 
na výrobu potravín. Areál Východnej 
šachty by bol určený na rekreáciu. 

Most aj podzemný tunel

Nová štvrť by mala byť prepojená 
ponad železničnú stanicu mostom 
pre peších, ktorý by mal vychádzať 

priamo z budovy triediča uhlia. Ten 
je najvzácnejšou budovou areálu a 
momentálne sa čaká na schálenie 
žiadosti HBP o jeho zaradenie medzi 
národné technické pamiatky. Okrem 
mosta študenti zdôrazňovali nutnosť 
zabezpečenia napojenia novej mes ts-
kej štvrte aj z južnej časti. Nová cesta 
do súčasného areálu by využívala časť 
súčasnej „betónky“ vedúcej na sklád-
ku a pripájala by sa na štátnu cestu 9 
v oblasti stabilizačného násypu. Tieto 
dve prepojenia, o ktorých sa reálne 
uvažuje aj mimo štúdie, študenti do-
plnili aj o viac vizionárske podzemné 
prepojenie tunelom popod železnič-
nú stanicu.

Základná otázka: Čo nahradí uhlie?

Kľúčovou otázkou však podľa Štefana 
Polakoviča je, čo bude po uhlí novým 

ťažiskom mesta. „Zaujímalo nás so-
ciálne hľadisko, aká bude Handlová, 
keď už jej ťažiskom nebude uhlie.“ 
Študenti si vybrali kúpele, lebo v 
meste sú dva geotermálne vrty. „Ak 
po uhlí chceme mesto preorientovať 
na niečo iné, musí to byť také silné, 
aby sa o to dalo oprieť. Na začiatku 
je ťažké rozhodnutie, ktorým smerom 
vykročiť. My sme si vybrali kúpele ako 
impulz na to, aby sa na túto tému 
otvorila diskusia. Chcem vás naviesť 
na rozhodnutie, na čom to má celé 
stáť, to je najpodstatnejšia vec, bez 
ktorej sa životaschopná nová štvrť 
vybudovať nedá,“ povedal Polakovič. 
Na online prezentácii boli prítomní 
zástupcovia HBP, mesta Handlová, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Handlovského baníckeho spolku aj 
Banského múzea.

Silver Jurtinus, Tomáš Gríger

Vízia hlavného námestia s vyhliadkovou vežou.                                                                                                                                                                                                        REPROFOTO: STU

Respirátory budú distribuované 
bezplatne prostredníctvom za
mestnancov sociálneho oddelenia 
MsÚ Handlová a dobrovoľníkov v 
zalepených obálkach a vložené do 
schránok obyvateľov.

Mesto Handlová objednalo po 2 ks 
respirátorov FFP2 všetkým handlov-
ským seniorom nad 65 rokov vrátane, 
ktorí dosiahnu tento vek v roku 2021 
a všetkým obyvateľom ZŤP, ktorí sú 
združení v mestskej organizácii. Tým 
seniorom, ktorí majú trvalý pobyt v 
Handlovej, ale nachádzajú sa v zaria-
deniach pre seniorov, budú respirá-
tory doručené do zariadení (Senior 
centrum Handlová, n.o., Vilma n.o., 
Senior centrum sv. Kataríny v ne-
mocnici.)
K takému kroku pristúpila samosprá-

va Handlovej z dôvodu, že pozitivita 
na COVID-19 nemá v okrese klesajúcu 
tendenciu. Zároveň situácia v Tren-
čianskom kraji je druhá najhoršia z 
celého Slovenska, kde podiel výskytu 
nového, rýchlejšie sa šíriaceho koro-
navírusu (britská mutácia), dosiahla 
78% pozitívnych vzoriek. 
Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
žiada seniorov a ZŤP, aby respirátory 
využívali v najväčšej možnej  miere, 
najmä v interiéroch, pri nákupoch v 
potravinách a drogérii, návšteve leká-
ra a lekárne, pri vybavovaní agendy 
na pošte: „Naši seniori sú najohroze-
nejšou skupinou, a preto im chceme 
venovať tak potrebnú pozornosť. Po-
kiaľ ide o respirátory, ak nám ich pou-
žívanie môže čo i len trochu pomôcť, 
tak ich určite nosme.“
Respirátory boli doručené do Jazmín, 

n.o., mestskej neziskovej organizácii 
poskytujúcej všeobecne prospešné 
služby, kde žijú obyvatelia mesta, 
ktorí sa ocitli v krízovej životnej situ-
ácii a klientmi sú týrané ženy, matky 
s deťmi v krízovej situácii, ľudia bez 
domova vrátane seniorov, ktorí sa na-
chádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi, 
ešte koncom januára.
V Handlovej žije aktuálne 3300 senio-
rov nad 65 rokov a mesto predpokla-
dá, že po dodaní respirátorov budú  
potrebné na distribúciu približne dva 
týždne.  Handlovská organizácia ZŤP 
združuje viac ako 220 členov a takmer 
90 členov má vek pod 65 rokov. 
O začiatku distribúcie respirátorov, 
ako aj prípadných ďalších skupinách 
obyvateľov mesta, ktorým budú res-
pirátory distribuované, bude mesto 
informovať.                                            (JP)

Mesto odovzdá respirátory seniorom a zdravotne postihnutým
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Viac ako 1,7 milióna eur chce Tren-
čiansky samosprávny kraj (TSK) in-
vestovať do budovania a modernizá-
cie športovísk. Investíciu schválili na 
svojom ostatnom zasadnutí poslanci 
Zastupiteľstva TSK.
Ako informoval predseda TSK Jaros-
lav Baška, kraj chce aj s finančnou 
pomocou Fondu na podporu športu 
zrekonštruovať telocvičňu Strednej 
priemyselnej školy v Novom Meste 
nad Váhom za približne milión eur a 
zmodernizovať atletický ovál v Dub-
nici nad Váhom za viac ako 340 000 
eur.
TSK tiež plánuje vybudovať multi-
funkčné ihriská pri Strednej odbornej 

Do modernizácie športovísk chce kraj 
investovať viac ako 1,7 milióna eur

škole v Handlovej za 200 000 eur a v 
Strednej odbornej škole strojníckej v 
Považskej Bystrici za 213 000 eur.
Celkové oprávnené náklady na pro-
jekt Podpora mládežníckeho športu v 
TSK predstavujú viac ako 1,7 milióna 
eur. „Z Fondu na podporu športu mô-
žeme žiadať 50 percent z celkových 
nákladov, v prípade týchto štyroch 
projektov ide o sumu 885 000 eur. 
Druhú polovicu spolufinancovania 
máme schválenú v rozpočte na rok 
2021,“ doplnil Baška s tým, že podob-
ným spôsobom chce TSK pripravovať 
aj ďalšie športové projekty v nasledu-
júcich rokoch.

(TASR)

Problém so zakalením vody po sil
nom daždi nepatrí medzi priority 
majiteľa vodovodu. 

Po výdatnejších zrážkach pravidelne 
dochádza k zakaleniu vody z prame-
ňov, ktoré zásobujú mestskú časť Mo-
rovno. Voda vo verejnom vodovode 
je potom v tejto mestskej časti ne-
vhodná na pitie a prevádzkovateľ ve-
rejného vodovodu, Stredoslovens ká 
vodárenská prevádzková spoločnosť, 
musí zabezpečiť núdzové zásobova-
nie pitnou vodou. „Verejný vodovod 
v mestskej časti Morovno je takzva-
ným lokálnym vodovodom a v súčas-
nej dobe nie je možné ho prepojiť s 
iným verejným vodovodom. Stredo-
slovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť v danej situácii nemá inú 
možnosť riešenia dočasného zhorše-
nia senzorických vlastností vody, ako 
zásobovanie pitnou vodou zabezpe-
čiť cisternami,“ povedala hovorkyňa 
vodárenskej spoločnosti Slavomíra 
Vogelová. Keďže Stredoslovenská vo-
dárenská prevádzková spoločnosť je 
prevádzkovateľ vodovodu, s otázkami 
o možnej náprave súčasného stavu 

Vodovod v Morovne tak skoro nepre-
poja. Po daždi potečie zakalená voda

nás odkázala na majiteľa vodovodu, 
Stredoslovenskú vodárenskú spoloč-
nosť, a.s. „Stredoslovenská vodáren-
ská spoločnosť nemá v investičnom 
pláne zaradenú žiadnu investičnú ak-
ciu na riešenie zákalu vody v mestskej 
časti Morovno a nemá spracovaný 
žiadny projekt, ktorý by sa vzťahoval 
k danému problému,“ povedal Peter 
Chalachan z Oddelenia správy ma-
jetku spoločnosti. Podľa jeho ďalších 
slov tento problém nepatrí medzi 
priority Stredoslovenskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti a neevidu-
jú ho ani v požiadavkách akcionárov 
spoločnosti. „Z technického hľadiska 
je riešenie danej situácie možné a to 
prepojením vodovodu v Morovne 
s Ráztočnom,“ povedal Chalachan. 
Pokiaľ bude problém pretrvávať, je 
podľa neho možné na podnet pre-
vádzkovej spoločnosti alebo mesta 
Handlová, ako akcionára vodárenskej 
spoločnosti, podniknúť kroky smeru-
júce k vyriešeniu súčasnej situácie. 
Mesto Handlová vlastní 2,3 % akcií a 
rovnaký má aj podiel na hlasovacích 
právach.

(INU)

Vo februári sú naplánované od
stávky elektriny na tri dni. 

Vo štvrtok 11. februára bude od 7.30 
do 16.30 prerušená distribúcia elek-
triny z dôvodu plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa distribučnej sústa-
vy spoločnosti Stredoslovenská dis-
tribučná, a.s.. Prerušenie distribúcie 
elektrickej energie sa dotkne ulíc 29. 
augusta, Cintorínska, Duklianska, Fer-
ka Nádaždyho, Janka Kráľa, Kremnic-
ká, Ľudovíta Štúra, Parková a Školská. 

Pozor na plánované odstávky elektriny
V utorok 23. februára od 8.00 do 13.45 
sa výpadok dodávky elektriny dotkne 
ulíc M. R. Štefánika, Majerníkova, Má-
rie Krššákovej, Prievidzská a Športová.
V piatok 26. februára od 6.30 do 18.30 
bude odstávka na uliciach Ciglianska, 
Mlynská, Pod šachtou, Stará cesta a 
Žiarska.
Presné čísla domov pre jednotlivé 
odstávky aj kódy odberných miest 
sú zverejnené na webstránke mesta 
www.handlova.sk v sekcii Aktuality - 
Plánované odstávky.

(INU)

Mestský bytový podnik Handlová 
začal od 1. januára 2021 využívať 
nový softvér pre správcov byto
vých domov. Podniku má pomôcť 
ušetriť peniaze a zároveň zlepšiť 
komunikáciu s nájomníkmi, ktorú 
teraz komplikuje koronavírus a zá
kaz domových schôdzí.  

Nový softvér pre správcov byto-
vých domov má zefektívniť prácu 
zamestnancov bytového podniku a 
zlepšiť komunikáciu s klientmi. „Naša 
predstava je taká, že všetky oznamy, 
upomienky aj faktúry budeme rozo-
sielať nájomníkom emailmi a SMS 
správami. Takto sa dostanú k ľuďom 
okamžite. Domové schôdze, ktoré sú 
momentálne zakázané, nahradí pí-
somné hlasovanie. O všetkých zme-
nách budú nájomcovia informovaní 
emailom,“ povedal riaditeľ podniku, 
Rudolf Vlk. Zamestnanci bytového 
podniku podľa neho teraz systém na-
pĺňajú kontaktnými údajmi nájomní-
kov. Nový softvér stál 23 tis. eur, pod-
ľa Vlka však ušetrí náklady podniku. 
„Vyúčtovanie nákladov si po novom 
budeme vedieť robiť sami, čím ušetrí-
me, keďže doteraz sme na to využívali 
externé firmy.“ Ďalším zdrojom šetre-
nia peňazí aj životného prostredia 
budú podľa neho úspory na papieri 
a poštových službách, keďže celá ko-
munikácia medzi podnikom a nájom-
cami bude prebiehať elektronicky bez 
listinných dokumentov.

Lepšia kontrola a transparentnosť

Podľa zástupcu primátorky, Radosla-
va Iždinského, si nové vedenie mesta 
ako jednu z priorít uložilo ozdravenie 
mestských podnikov. „Naše mestské 
podniky roky fungovali vo viacerých 
ohľadoch veľmi neštandardne. Nie 

vždy to bolo vinou vedenia podni-
ku, problémy boli spôsobené často 
nekompetentným zasahovaním do 
chodu mestských podnikov zo stra-
ny bývalého vedenia mesta.“ Ako 
zlý príklad hospodárenia Iždinský 
uviedol nákup fekálneho vozidla za 
110 tisíc eur, ktoré zbytočne zadlžilo 
mestský bytový podnik na niekoľko 
rokov. „Hneď od začiatku sme začali 
pracovať na tom, aby sme zvýšili kon-
trolu, transparentnosť a profesionali-
záciu v našich mestských podnikoch. 
Zmenili sme stanovy a spoločenskú 
zmluvu tak, že valným zhromaždením 
sa stala primátorka a mestské zastupi-
teľstvo zvolilo dozornú radu zloženú 
z poslancov a vedúceho ekonomické-
ho oddelenia mestského úradu. Ako 
dozorná rada sme si uložili povinnosť 
stretávať sa najmenej trikrát ročne a 
podrobne sa zaoberáme stavom v 
podniku, predovšetkým jeho finanč-
nou situáciou. Dobrou správou je aj 
to, že konatelia mestských podnikov 
podávajú pravidelne správy o činnos-
ti mestských podnikov v komisiách aj 
v mestskom zastupiteľstve,“ povedal 
zástupca primátorky.

K bytu sa už neplatiči nedostanú  

Bytovú radu, ktorú okrem zástupcu 
primátorky tvoria konateľ bytového 
podniku, náčelník mestskej polície a 
zástupca sociálneho oddelenia, nové 
vedenie podľa Iždinského založilo na 
to, aby bytovú problematiku riešila 
systémovo. „Konečne sa problema-
tike mestských bytov systematicky 
venujeme a každý mesiac spoločne 
riešime problémy a vyhodnocujeme 
žiadosti na byty. Naše odporúčanie 
predkladáme primátorke mesta, kto-
rá má ako štatutár mesta posledné 
slovo.“ 

Dlh nájomcov mestských bytov bol 
najvyšší v roku 2005, kedy sa vyšpl-
hal na 900 tisíc eur. V súčasnosti sa dlh 
pohybuje zhruba na polovičnej úrov-
ni. „Zaujímavé je, že len zhruba treti-
nu dlhu tvorí dlh obyvateľov Banskej 
kolónie, väčšinu dlžia nájomníci no-
vopostavených bytových domov na 
Ligetskej, Mostnej, Dimitrovovej, Že-
lezničiarskej, v menšom pomere oby-
vatelia kasární na Úderníckej, ale aj 
starší obyvatelia z DOS-iek a domčeku 
sociálneho bývania na Pekárskej,“ po-
vedal zástupca primátorky. Zásadným 
krokom preto bola podľa neho zmena 
pri predlžovaní nájomných zmlúv na 
bývanie v mestských bytoch. „V sú-
časnosti sa zmluvy predlžujú len tým 
nájomníkom, ktorí majú uhradené 
dlhy voči bytovému podniku a mes-
tu Hand lová. Je až neuveriteľné ako 
niektorí naši spoluobčania pristupujú 
k svojím povinnostiam a neplatia za 
nájomné, smeti, ani za psa.“

Exekučné konania skrátili

Ako upozornil riaditeľ bytového 
podniku, Rudolf Vlk, nové nájomné 
zmluvy už obsahujú notársku zápis-
nicu, ktorá zásadným spôsobom skrá-
tila exekučné konanie. Kým vydanie 
súdneho príkazu na vypratanie bytu 
doteraz trvalo priemerne 27 mesia-
cov, po novom môže bytový podnik 
exekučne vypratať neplatiča už za 6 
mesiacov. „Za neplatičov musí dodá-
vateľom energií a Štátnemu fondu 
rozvoja bývania platiť bytový pod-
nik. Je to uzavretý cyklus. Keď nám 
nájomcovia neplatia, nemáme z čoho 
robiť potrebnú údržbu bytov,“ pove-
dal Rudolf Vlk. Ako dodal, Mestský 
bytový podnik Handlová je najväčším 
správcom bytov v meste a aktuálne 
spravuje 2800 bytov. 

Silver Jurtinus

Nájomníkov mestských bytov čaká viacero noviniek

Počet otestovaných ľudí: 6142
Počet pozitívnych prípadov: 88, z 
toho 87 z mesta Handlová 
Percento: 1,43%
ZŠ Mierové námestie: 590/8
ZŠ MC telocvičňa: 507/3
ZŠ MC hlavná budova: 504/12
Zdrav. stredisko Okružná: 887/14
Podnikateľský inkubátor: 729/14
Dom kultúry Handlová: 702/10
HBP Štrajkova: 587/11
ZŠ Školska: 611/11
SOŠ Lipová: 598/2

Požiarna zbrojnica N. Lehota: 256/3
Dom kultúry Morovno: 171/0

Podľa primátorky Silvie Grúberovej sú 
čísla z ostatného víkendu horšie ako 
uplynulý týždeň. „Som z toho smut-
ná. Buďte, prosím, opatrní a chráňte 
sa. Nie je to fráza, je to zodpovedné 
nielen samému k sebe ale aj ku svoj-
mu okoliu. Ďakujem, milí moji Hand-
lovčania, obyvatelia nášho mesta, že 
ste trpezliví aj chápaví.“ Primátorka  
opätovne poďakovala všetkým od-

Výsledky skríningového testovania 6. - 7. februára 2021

berovým tímom, zdravotníkom, dob-
rovoľníkom, DHZ Morovno, prísluš-
níkom ozbrojených síl SR, mestským 
policajtom. „Taktiež srdečne ďakujem 
Nemocnici AGEL Handlová, jej ve-
deniu, pani riaditeľke a jej tímu, že 
opätovne vyšli v ústrety mestu ako 
aj iným obciam na hornej Nitre a po-
mohli zastrešiť toto testovanie. Vám 
všetkým patrí veľká úcta a vďaka, že 
už po tretí víkend po sebe ste pre 
obyvateľov nášho mesta zabezpečili 
potrebné pretestovanie.“

Vstup do priestorov budov mesta Handlová 
je od 8. februára do 19. marca 2021 

z dôvodu ochrany života a zdravia zakázaný, 
okrem osôb, ktoré sa preukážu 

dokladom o bezinfekčnosti (COVID-19), 
resp. majú výnimku z vyhlášky ÚVZSR.

PRI VSTUPE DO BUDOVY JE PREVÁDZKOVATEĽ 
OPRÁVNENÝ POŽADOVAŤ PREDLOŽENIE 

PRÍSLUŠNÉHO DOKLADU A DO TOHTO DOKLADU 
JE OPRÁVNENÝ NAHLIADNUŤ
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V období rokov 2010 – 2019 bolo v 
okolí mesta zaznamenaných prib
ližne 20 zemetrasení. Boli však 
také slabé, že ich zaznamenali iba 
prístroje.

Vo štvrtok 28. januára o 9:16 bolo 
seizmickými stanicami Národnej 
siete seizmických staníc a Lokálnej 
seizmickej siete východné Slovens-
ko, prevádzkovanej Ústavom vied o 
Zemi SAV a Fakultou matematiky, fy-
ziky a informatiky UK zaznamenané 
zemetrasenie v regióne stredného 
Slovenska. Jeho epicentrum bolo cca 
8 km južne od centra mesta Handlová 
v mestskej časti Nová Lehota.
Zemetrasenie malo magnitúdo 3,2 
a predbežnú hypocentrálnu hĺbku 
2 km pod zemským povrchom. Ze-
metrasenie bolo zaznamenané aj 
makroseizmicky a následne na jeho 
účinky reagovali aj obyvatelia v okolí 
epicentra. Primárne informácie potvr-
dil Kristian Csicsay, vedúci Oddelenia 
seizmológie z Ústavu vied o Zemi Slo-
venskej akadémie vied.
V priebehu jednej hodiny po zeme-
trasení bolo na ÚVZ SAV elektronicky 
poslaných 36 makroseizmických do-
tazníkov z 11 lokalít stredného Slo-
venska, po troch hodinách to bolo 
138 hlásení z 27 lokalít. 

Spojitosť s banskou činnosťou 
je vylúčená

Epicentrum zemetrasenia v podhorí 
pohoria Vtáčnik bolo v oblasti ťažby 
hnedého uhlia Hornonitrianskych 
baní Prievidza (HBP). Podľa telefonic-
kej informácie z HBP zemetrasenie 
makroseizmicky pocítili aj v objek-
toch baní. Hypocentrálna hĺbka (2 
km) však vylučuje spojitosť s banskou 
činnosťou, ktorá siaha len do hĺb-
ky maximálne niekoľko sto metrov. 
Geologicky sa predbežne javí, že hy-

V Handlovej sa citeľne triasla zem. Nie je to častý jav

Červený terčík označuje epicentrum, žlté terčíky miesta, kde ľudia zemetrasenie pocítili. FOTO: SEISMOLOGY.SK

pocentrum sa nachádza na rozhraní 
treťohornej výplne Hornonitrianskej 
kotliny a predterciérneho podložia 
(druhohorné vápence a dolomity 
chočského príkrovu). Tiež môžeme 
vylúčiť spojitosť s vulkanizmom, ktorý 
formoval pohorie Vtáčnik v mladších 
treťohorách, pred viac ako 10 milión-
mi rokov.

Neciteľné otrasy sú časté

Zemetrasenia sa v okolí Handlovej  
nevyskytujú často, z údajov, ktoré 
už boli v minulosti zaznamenané a 
vyhodnotené modernými prístrojmi 
a metódami z existujúcich seizmic-
kých sietí, má Ústav vied o Zemi SAV 

informáciu o dvoch zemetraseniach.
17. februára 1997, s epicentrom v 
Janovej Lehote, magnitúdo 2,7 a 25. 
mája 2004 s epicentroim v Sebedraží 
a magnitúdo 2,1.
Za obdobie 2010 – 2019 bolo v tejto 
oblasti zaznamenaných ešte ďalších 
zhruba 20 zemetrasení, s lokálnym 
magnitúdo od 0 do 1, to znamená, že  
boli zaznamenané len prístrojmi, bez 
makroseizmických účinkov.
Údaje o ostatnom zemetrasení budú 
vedci z Ústavu vied o Zemi SAV ďalej 
analyzovať a priebežne aktualizovať.

Ján Madarás, Kristián Csicsay, Andrej Cipciar, Peter 
Labák, Róbert Kysel, Peter Pažák, Ústav vied o Zemi 
SAV, www.geo.sav.sk

Pandémia výrazne ovplyvnila aj čin-
nosť knižníc. Ani naša knižnica nie je 
výnimka. Uplynulý rok bola zatvore-
ná viac ako tri mesiace. A aj keď sme 
otvorili, činnosť bola veľmi obme-
dzená. Obmedzenia sa týkali hlavne 
našich detských podujatí. Žiaci sa 
nemohli stretávať na obľúbených li-
terárnych hodinách. Veď počas roka 
sme zvykli pripravovať okolo 200 ko-
morných tematických kultúrno-vzde-
lávacích podujatí o knihách, spisova-
teľoch. Napriek obmedzeniam do 
knižnice prišlo v minulom roku 20 184 
návštevníkov, vypožičali sme 41 164 
kníh a časopisov. Štatistické ukazova-
tele sa nám znížili takmer o štvrtinu.

Nakúpili nové knihy

Obdobie, kedy nebola knižnica prís-
tupná pre verejnosť, sme využili na 
dezinfekciu všetkých kníh a priesto-
rov, popasovali sme sa aj s online pre-

zentáciou. K tejto aktivite nás inšpi-
rovali učiteľky a žiaci 1. st. ZŠ, ktorým 
chýbali knihy a knižnica. Naše online 
hodiny boli zamerané na nové knihy 
a hlavne, aby deti nezabudli čítať. Či-
tateľov sme vybavovali cez výpožičné 
okno, fungovali sme na základe tele-
fonických a mailových požiadaviek.
Koniec roka bol nepriaznivý, kniž-
nice sa z dôvodu zlej pandemickej 
situácie opäť zatvorili. To nás veľmi 
mrzelo, pretože sme získali financie 
v rámci projektu „Knižnica plná dob-
rých kníh“ z Fondu na podporu ume-
nia Ministerstva kultúry. Úspešným 
projektom sme dostali do knižnice 
peknú finančnú čiastku 5 000 eur na 
nákup nových kníh. Začali sme knihy 
nakupovať, spracúvať. Potešilo nás 
Uznesenie vlády SR a Vyhláška ÚVZ 
SR, ktoré v tejto zlej pandemickej situ-
ácii povolilo koncom januára otvoriť 
knižnice pre verejnosť. 
Naša knižnica je otvorená v obmedze-

nom režime, samozrejme za prísnych 
hygienických opatrení:
- vstup do knižnice s platným testom 
na Covid 19 (príp. iným potvrdením)
- vstup len s prekrytými hornými dý-
chacími cestami
- pri vchode do knižnice aplikovať 
dezinfekciu
- vstup maximálne 7 osôb maximálne 
po dobu 15 min.
- v priestoroch dodržiavať 2m od-
stupy

V karanténe sú aj knihy

Služby knižnice sú obmedzené na 
vrátenie a požičanie kníh. Všetky vrá-
tené knihy sú dezinfikované, uložené 
do 24-hodinovej karantény. Poduja-
tia pre verejnosť sú zrušené, čitáreň 
a verejný internet sú prístupné na 
dobu 15 minút. Knižnica je otvorená 
cez pracovné dni od 8.00 do 17.00 h. 
Knihy si môžete vyhľadať v našom 
online katalógu na www.kniznica-
handlova.sk, objednať aj telefonicky 
na č.t. 5475449, 0907 991605, mailom 
kniznica.handlova@gmail.com , alebo 
na facebookovom profile @kniznica-
handlova. O nových usmerneniach 
budeme informovať prostredníctvom 
informačných kanálov mesta a kniž-
nice.
Vážime si zodpovedné správanie, tr-
pezlivosť a toleranciu našich čitateľov 
pri návšteve knižnice a každú chvíľu, 
kedy môžeme byť našim čitateľom 
nápomocní a užitoční. Ďakujeme a 
veríme, že sa čoskoro budeme vídať 
častejšie. Chráňte seba aj nás!

Daniela Mikulášová, riaditeľka knižnice

Pandémia znížila štatistky knižince mesta o štvrtinu

Privolaný pyrotechnik konštatoval 
prádznu vojenskú muníciu.

Mestská polícia Handlová prijala v 
piatok 5. februára oznámenie, že v by-
tovke na Úderníckej ulici v Handlovej 
sa nachádza v pivnici pravdepodob-
ne delostrelecký granát. 
Situáciu preverili príslušníci štátnej 
polície a Hasičského záchranného 

Pri upratovaní našli delostrelecký granát
zboru s pomocou príslušníkov hand-
lovskej mestskej polície. 
Z preventívnych dôvodov boli obyva-
telia bytovky evakuovaní. Po približne 
hodine a obhliadke pyrotechnikom 
sa obyvatelia bytovky mohli vrátiť do 
svojich bytov. 
Príslušníci policajných zborov a hasiči 
ďakujú obyvateľom bytovky za dodr-
žovanie ich pokynov.                          (JP)

Nájdetný granát bol nefunkčný.                                                                                                        FOTO: OZNAMOVATEĽKA

CVČ Handlová
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Mestská polícia Handlová pripra
vuje v tomto roku rozsiahlu akciu 
na kontrolu psov. Hliadky mestskej 
polície budú preverovať, či je pes 
čipovaný a či je prihlásený na prís
lušnom mestskom alebo obecnom 
úrade. 

Vzhľadom na množstvá odchyte-
ných nečipovaných psov a výsledky 
kontrol, keď majiteľ nemal v poriad-
ku zákonné náležitosti, je zrejmé, že 
množstvo majiteľov si neuvedomuje 
povinnosti, ktoré im vyplývajú z drža-
nia spoločenského zvieraťa. Mestská 
polícia v spolupráci s Mestským kyno-
logickým klubom Handlová pripravila 
preto niekoľko najčastejších prípadov 
sankcií, ktoré vám pri zanedbaní po-
vinností hrozia.

Pokuta za nečipovaného 
a neprihláseného psa

Predstavte si jednoduchú situáciu. 
Prechádzate sa so svojim psom, ktorý 
nie je prihlásený a nie je začipovaný. 
Hliadka mestkej polície sa pri vás pri-
staví a psa skontroluje. V tejto chvíli 
môžete prísť až o 83 eur. Prvú pokutu 
vo výške 50 eur za nesplnenie čipo-
vania psa vám udelí Úrad regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy 
(RVaPS) v Prievidzi, ktorému mestská 
polícia skutok oznámi. V prípade, že 
pes nie je ani prihlásený na prísluš-
nom mestskom úrade, držiteľ sa tak 
dopustil priestupku, za ktorý mu 
môže udelená pokuta v blokovom 
konaní ďalších 33 eur. Prihlásenie psa 
držiteľ dokladuje registračnou znám-
kou, plechovým krúžkom, ktorý mu 
vydá príslušný mestský alebo obecný 
úrad.

Nešťastné známky

Možno aj vás irituje fakt, že váš pes 
nosí všetky vaše údaje na čipe, ale 
ešte musí navyše nosiť aj cvengajú-
cu plechovú známku, ktorá ani ne-
oplýva kvalitou, časom sa zošúcha, 
ľahko sa poškodí alebo stratí. Prečo 
má teda pes dva indentifikátory? 
Bohužiaľ, údaje na čipe sú uložené v 
databáze centrálneho registra spolo-
čenských zvierat (CRSZ) RVaPS, zatiaľ 
čo prihlásenie psa je evidované na 
príslušnom mestskom alebo obec-
nom úrade. Tieto systémy navzájom 
nie sú nijako prepojené. Môžeme len 
veriť, že nedotiahnutá informatizácia 
na Slovensku raz splní očakávania a 
okrem prebytočnej byrokracie ča-
som odstráni aj prebytočné plechové 
známky. Dovtedy však vieme poradiť 
len dve veci. Predchádzajte poškode-
niu a strate známky tým, že ju budete 
nosiť napríklad na kľúčoch. Pes ju ne-
musí nosiť na obojku, dôležité je mať 
ju pri sebe. Ak sa vaša známka poško-

Mesto chystá rozsiahlu kontrolu chovu psov

dí alebo stratí, referát podnikateľskej 
činnosti a miestnych daní MsÚ vám 
novú známku psa vydá bez poplatku. 

Nie je čip ako čip

Aj čip samotný má svoje úskalia. Po 
zavedení čipu pod kožu, tzv. trans-
pondéra, musí veterinár psa zaregis-
trovať do centrálneho registra spo-
ločenských zvierat (CRSZ). Sú však 
prípady z minulosti a vyskytli sa aj 
v Handlovej, kedy veterinár identifi-
kačné údaje z čipu do databázy CRSZ 
jednoducho nezapísal. Pes teda čip 
nosí, ale žiadne údaje v ňom nie sú. I 
veterinára si teda treba vyberať dôs-
ledne a nič nedáte za to, ak ho pri naj-
bližšej návšteve poprosíte, aby vám 
údaje na čipe skontroloval.

Našiel sa pes

Niekedy sa stane nešťastie a váš pes 
sa stratí. Môže spanikáriť pri novoroč-
ných ohňostrojoch, ale môže to byť 
aj vinou majiteľa, ktorý nemá dobre 
zabezpečený výbeh psa. Ak je váš pes 
čipovaný, jeho cesta domov môže 
byť oveľa lacnejšia a jednoduchšia. 
Mests ká polícia pri odchyte zabeh-
nutého psa načíta jeho čip, pričom 
sa im však zobrazí len telefónne číslo 
držiteľa, ktorého sa následne snažia 
kontaktovať. Mestská polícia nemá 
prístup k ďalším údajom ako naprí-
klad meno alebo adresa držiteľa, na 
získanie týchto musí kontaktovať ve-
terinára, alebo RVaPS v Prievidzi. Pre-
to neočakávajte, že psa vám mestská 
polícia po nájdení dovezie priamo 
domov. Ak sa zistí nezabezpečenie 
chovného priestoru proti úniku psa, 
môže RVaPS v Prievidzi udeliť držite-
ľovi psa pokutu až do výšky 650 eur!
Prípad je oveľa komplikovanejší, ak 
nájdený pes začipovaný nie je. Vtedy 

hliadka ohlási nájdenie psa na face-
bookových stránkach karanténnej 
stanice @KarantennastanicaHandlo-
va a mestskej polície @Mestskapo-
liciaHandlova. Ak sa odkaz dostane 
až k majiteľovi, nevyhne sa už fixnej 
pokute 50 eur od RVaPS v Prievidzi 
za nesplnenie čipovania. Navyše 
mu tiež hrozí pokuta až do výšky až 
650 eur, ak sa zistí nezabezpečenie 
chovného priestoru proti úniku psa. 
Navyše bude musieť dôveryhodným 
spôsobom preukázať, že pes je naozaj 
jeho - napr. preukazom od veterinára 
a fotografiami.

Kedy sa má pes začipovať 
a kedy prihlásiť?

Každý pes musí byť začipovaný. Šte-
niatko sa musí čipovať pred prvou 
zmenou vlastníka alebo držiteľa, naj-
neskôr však do 12. týždňa veku. Cena 
za začipovanie psa môže byť rôzna, 
zvyčajne sa pohybuje do 15 eur.
Prihlásiť psa na Mestskom úrade v 
Handlovej je potrebné do 6 mesia-
cov veku psa. Výšku dane za psa ur-
čuje Všeobecne záväzné nariadenie 
4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mes-
ta Handlová 9/2013 o miestnych da-
niach na území mesta Handlová. Daň 
za psa chovaného v byte je 40 eur 
ročne, za psa chovaného v rodinnom 
dome je 8 eur ročne a za psa chova-
ného v záhradkárskej osade 15 eur 
ročne. Daň za psa chovaného v pod-
nikateľskom objekte je 40 eur ročne. 
Pre osamelo žijúcich dôchodcov, kto-
rých jediný zdroj príjmu je invalidný 
alebo starobný dôchodok, je daň za 
psa znížená o 50 %. Daňová povin-
nosť vzniká prvým dňom kalendár-
neho mesiaca v ktorom pes dosiahol 
vek 6 mesiacov.

(MsP, MsKK)

Mestská polícia pri odchyte zabehnutého psa načíta jeho čip, pričom sa im zobrazí len jeho telefónne číslo.    FOTO: TG

Kto sa musí sčítať?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolero-
vaný pobyt.

Ako sa sčítať?

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kdekoľvek využitím 
počítača, tabletu alebo smartfónu s pripojením na internet. Sčítací formulár 
je k dispozícii na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa bude možné aj 
cez mobilnú aplikáciu.

Kedy prebehne sčítanie?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 
6 kalendárnych týždňov.

Čo je asistované sčítanie?

Asistované sčítanie je pomocná služba pre obyvateľov, ktorí sa nedokážu sčítať 
sami alebo na sčítanie nemajú potrebné zariadenie pripojené na internet.

Kedy prebehne asistované sčítanie?

Asistované sčítanie sa začne 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. 

Čo je kontaktné miesto?

V prípade, že sa obyvateľ nedokáže sčítať sám alebo nemá potrebné zariadenie 
pripojené na internet, môže využiť kontaktné miesto, ktoré prevádzkuje mesto 
a na ktorom môže obyvateľ alebo zákonný zástupca obyvateľa uskutočniť svo-
je sčítanie sám alebo kde môže využiť službu stacionárneho asistenta.

Kto je stacionárny asistent?

Stacionárny asistent sčítania je osoba vymenovaná primátorom mesta na 
vykonávanie úloh asistenta počas doby sčítania obyvateľov v kontaktnom 
mieste. V Handlovej budú pracovať šiesti stacionárni asistenti.

Kedy a kde mesto zriadi kontaktné miesta?

Kontaktné miesta budú zriadené do konca marca. Zatiaľ mesto Handlová 
uvažuje s dvomi miestami, a to v knižnici na Námestí baníkov a na mestskom 
úrade.

Kto je mobilný asistent?

Mobilný asistent sčítania je osoba vymenovaná primátorom mesta na vyko-
návanie úloh asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov v teréne. V Handlovej 
bude 9 mobilných asistentov.

Odkedy bude ľuďom k dispozícii mobilný asistent? 

Od 1. apríla.

Ako bude služba mobilného asistenta fungovať?

Obyvatelia, ktorí sa nebudú môcť z rôznych dôvodov sčítať sami, zavolajú na 
call centrum a mesto k nim na dohodnutý čas a miesto pošle mobilného asis-
tenta.

Sčítanie obyvateľov 2021
Otázky a odpovede

WWW.SCITANIE.SK

VAŠE ÚDAJE ZISŤOVANÉ SČÍTANÍM  
BUDÚ CHRÁNENÉ PRED ZNEUŽITÍM.

STE OBYVATEĽOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
A ZÁROVEŇ PRÍSLUŠNÍKOM NÁRODNOSTNEJ MENŠINY?

Prihláste sa s hrdosťou a bez obáv ku svojej 

NÁRODNOSTI A MATERINSKÉMU JAZYKU.

Pozor na dezinformačné kampane a „hoaxy“ na sociálnych sieťach,  
ktoré chcú vyvolávať obavy z poskytnutia Vašich údajov.

BUĎTE OPATRNÍ A INFORMÁCIE SI PREVERTE

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti

HOAX

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Viac informácií nájdete na:

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk

Členské mestá Únie miest Slovenska 
(ÚMS) žiadajú ministra školstva SR, 
aby sa, vzhľadom na aktuálnu epide-
miologickú situáciu,  pokúsil zjednotiť  
termín konania jarných prázdnin pre 
deti a to pre všetky kraje na spoločný 
termín od budúceho pondelka 15. 2. 
2021. Rozdelenie prázdnin, v aktuál-
nej epidemiologickej  situácii, nepo-
važujeme za rozumné, ani za logické. 

MOMky a vakcinačné centrá

ÚMS zároveň verí, že Ministerstvo 
zdravotníctva SR do zajtra (utorok 9. 
2. 2021) dokončí povoľovanie vzniku 
súkromných mobilných odberových 
miest (MOM) v slovenských mestách 

a obciach.  Je to absolútne nevyhnut-
né, vzhľadom na to, že mnohé sloven-
ské mestá a obce už nie sú schopné, 
a ani ochotné, brať víkendové pretes-
tovanie obyvateľov naďalej  iba na 
svoje plecia. Zároveň apelujeme na 
Ministerstvo zdravotníctva SR, aby čo 
najskôr, v spolupráci s fakultnými ne-
mocnicami a samosprávami, zriadilo 
vakcinačné centrá a pripravilo tak ne-
vyhnutné podmienky pre očkovanie 
našich obyvateľov. Veríme, že v naj-
bližších týždňoch bude na Slovensku 
taktiež dostatok potrebných vakcín. 

Zhodlo sa 56 samospráv

Členské mestá ÚMS tiež žiadajú pred-

sedu vlády SR, aby prehodnotil svoj 
slovník voči samosprávam a nevyhrá-
žal sa „kriminálom“ primátorkám a 
primátorom, starostkám a starostom. 
Podobné, nedôstojné vyjadrenia  nie 
sú hodné predsedu vlády SR. ÚMS pri-
pomína, že celý proces doterajšieho 
celoplošného testovania by vláda SR 
nedokázala nikdy zvládnuť bez po-
moci a spolupráce samospráv. 
Na tomto vyhlásení sa zhodlo 56 člen-
ských miest ÚMS, ktoré reprezentujú 
takmer dva milióny obyvateľov Slo-
venska,  na spoločnom online roko-
vaní zvolanom prezidentom ÚMS 
Richardom Rybníčkom 8. februára 
2021.

(ÚMS)

ÚMS žiada Matoviča: Nevyhrážajte sa nám kriminálom



5KULTÚRA / INZERCIA

Ján Procner otvoril pre verejnosť 
svoje múzeum a galériu pred 
dvadsiatimi rokmi, presne 8. janu
ára 2001. Za ten čas si ho prezrelo 
množstvo návštevníkov, v pamät
nej knihe sú zápisy od turistov zo 
všetkých okolitých krajín, ale aj zo 
vzialených kútov sveta, z Ruska, 
USA alebo Kolumbie. „Bol tu raz 
aj jeden černoch. Kúpil si trombi
tu, neviem, či ho s ňou pustili cez 
hranice,“ smeje sa. Návštevníkov 
neráta. Nie každý sa napíše do pa
mätnej knihy a podľa tržby to tiež 
nezistí, lebo žiadne vstupné nevy
berá.

Ján Procner pochádza z baníckej ro-
diny z Vyhieň. „V roku 1948, keď som 
mal päť rokov, sme sa presťahovali do 
Handlovej. Starký aj otec boli baníci, 
vo Vyhniach ťažili zlato a striebro. Ale 
tam baníci dostávali silikózu a rýchlo 
zomierali, preto viacero rodín prišlo z 
Vyhieň sem, do Handlovej. Nás bolo 
sedem detí,“ začal svoje rozprávanie 
Ján Procner. Po ukončení základnej 
školy bolo banícke učilište jasnou voľ-
bou. „My sme sa na baníkov hrali už 
ako deti. Otec dostal deputát a to uh-
lie sme do drevárne pratali my, s ťaž-
kou baníckou lopatou, takže už v det-
stve nám prirástla k rukám. Otec stále 
rozprával o práci v bani, takže my už 
sme vedeli, čo sa robí, ako sa robí. Keď 
som išiel na učilište, už som vedel šo-
rovať, kajle robiť, všetky názvy som 
vedel. Prvý rok na učilišti, keď prišla 
nejaká kontrola, majster mňa zavolal, 
aby som ukázal, ako dobre nás všet-
ko naučil. Na učilišti bolo vynikajúco. 
Športovali sme, mňa najviac bavilo 
zápasenie, bol som majster okresu aj 
kraja, štvrtý na majstrovstvách ČSSR, 
súťažili sme po celej republike. Šport 
som však zanechal a presedlal som na 
umenie.“
 

Janko, veď ty si sochár!

Výtvarné vzdelanie Ján Procner 
nemá, jeho prvý ateliér bol v bani. 
„Keď sa strieľalo, na upchávky sa po-
užívala dobrá hlina, lódung. Cez pre-
stávky som si z nej modeloval baní-
kov. Raz som zo srandy vymodeloval 
odtrhnutú ruku. Keď prišiel štajger a 
uvidel ju, skoro dostal šok.“ Pri otázke, 
ako sa dostal ku skutočnej umeleckej 
práci, vytiahne Ján Procner pamätník 
z roku 1965. „Moja prvá láska mi sem 
písala básne a ja som si do pamätníka 
kreslil, vedel som pekne tieňovať. Raz 

som pamätník ukázal handlovskému 
sochárovi Martinovi Prvočkovi. Jan-
ko, veď ty si sochár! Takto sa začala 
naša spolupráca.“ Prvé veľké dielo, 
na ktorom Ján Procner pracoval ako 
spoluatur, bol pomník obetiam I. a 
II. svetovej vojny, ktorý dodnes stojí 
v handlovskom cintoríne. „Bol to ná-
pad Martina Prvočku, mňa už vtedy 
veľmi bavili reliéfy a dohodli sme sa, 
že ho urobíme spolu a tretina hono-
ráru bude moja. Modelovali sme to z 
hliny uňho doma, najprv malý model, 
potom model v životnej veľkosti a 
sadrové formy sme potom na cinto-
ríne odlievali do umelého mramoru. 
Tam som sa všetko naučil.“ Pamätník 
odhalili v roku 1967, ale komunis-
tom prekážalo, že jeden z výjavov 
je venovaný československým legi-
onárom, ktorí bojovali v Rusku proti 
boľševikom. Výjav bol na odvrátenej 
strane reliéfu a vtedajší mocipáni ho 
aj nechali zarásť burinou, o pamätník 
sa však roky nikto nestaral a dielo 
chátralo. Až v roku 1996 sa Jánovi 
Procnerovi podarilo presvedčiť ve-
denie mesta, aby pamätník nechalo 
zrekonštruovať. Ujal sa toho sám a 
odvtedy ho udržiava každý rok. 

Životy vyvážené uhlím

Dielom, ktoré si Ján Procner váži naj-
viac, je pamätník baníkom, ktorý tiež 
stojí v handlovskom cintoríne a celý, 
od ideového návrhu, cez nákresy a 
výpočty až po realizáciu, je jeho au-
torským dielom. „Vždy som si vravel, 
koľko baníkov zahynulo a kto o nich 
vie? Začal som nad tým rozmýšľať, 
chodil som do archívu, robil som si 
návrhy, ale kým to dozrelo, to boli 
roky.“ Za socializmu však mesto o pa-
mätník veľký záujem nemalo. Pouka-
zovať na to, že v bani zomierajú ľudia, 
nebolo žiaduce. Neskôr, po zmene 
režimu, boli problémy s cenou diela 
aj jeho umiestnením. „Nikde preňho 
nebolo miesto. Chvíľu to vyzeralo, že 
pamätník bude stáť v areáli fary, to 
nakoniec tiež padlo, ale ja som bol 
odhodlaný postaviť ho aj doma na 
záhrade, ak ho odmietnu. Nakoniec 
mi však horkoťažko povolili postaviť 
ho v cintoríne. Musel som ho však 
urobiť čo najlacnejšie. Pomáhali mi 
učni a základy kopali dôchodcovia.“ 
Dominantným stavebným prvkom 
sú dlažobné kocky z cesty, ktorú v 
tom čase rušili v Baníckej kolónii. „Tí 
baníci po tých kockách chodili celý ži-

Umelec Ján Procner: Som ja baník, starý baník, tú prácu mám rád

vot, tak s nimi ten kameň ostal aj po 
smrti. Každý jeden som musel chytiť 
do rúk a opracovať.“ V roku 1997 pa-
mätník odhalili ako pomník obetiam 
banských nešťastí v Handlvej, o desať 
rokov, po doplnení obetí z Cigľa a No-
vák sa stal pamätníkom baníkov celej 
hornej Nitry a v roku 2010 ho vyhlásili 
za kultúrnu pamiatku. Aktuálne je na 
ňom vyritých 473 mien. „Sú to životy 
baníkov vyvážené uhlím. Musel som 
to urobiť.“

Handlovej chýba múzeum

V muzeálnej časti expozície sú vysta-
vené rôzne artefakty života v baníc-
kom meste, od baníckeho náradia, 
cez predmety z domácnosti, písom-
nosti, vyznamenania, zástavy, ale aj 
dokumenty z partizánskej histórie. 
„Keby som mal celý dom k dispozí-
cii, aj tak to doňho všetko nespra-
cem. Zberateľstvom ma nakazil ujo 
Prvočka. Tak som začal aj ja zbierať. 
Nie som sám, je nás v Handlovej viac, 
ktorí majú pekné súkromné zbierky. 
Závidím dedinám, ktoré odkúpia dom 
a urobia si v ňom vlastné múzeum. 
Handlová s takou históriou mestské 
múzeum nemá. Je tu síce Banské 

V piatok 12. februára 2021 
o 10.00 otvorí v Handlovej 
brány nový COOP Super
market. Sídliť bude na prí
zemí multifunkčnej budovy 
na Okružnej ulici 1,   v ktorej 
sa nachádzajú aj prevádzky 
ZOO fit a S-Pub. 
S takmer 300 m2 predaj
nej plochy bude patriť me
dzi stredne veľké predajne 

Jednoty. Supermarket bude 
otvorený 7 dní v týždni a 
okrem bohatej ponuky čers-
tvého tovaru a trvanlivých 
potravín bude ponúkať aj 
grilované kurence. Pre zá
kazníkov COOP Supermar
ketu a ostatných prevádzok 
je k dispozícii bezplatné par
kovisko, vstup do predajne 
je bezbariérový. Nový COOP 

Supermarket poskytne prácu 
deviatim zamestnancom. 
„COOP Jednota Prievidza 
nikdy neprevádzkovala pre
dajňu na Morovnianskom 
sídlisku, preto si veľmi váži
me príležitosť na zriadenie 
COOP Supermarketu v tejto 
lokalite. V prvých týždňoch 
sme pre zákazníkov prip
ravili mimoriadne akcie a 
zľavy na rôzne druhy tova
rov,“ povedala predsedníčka 
spotrebného družstva COOP 
Jednota Prievidza, Janka 
Madajová. 
COOP Jednota je najstarším 
obchodným systémom na 
Slovensku. Podiel sloven
ských potravín v predajniach 
je dlhodobo okolo 70 %.

Na Morovnianskom sídlisku otvoria COOP Supermarket
2/3/2/2021/PL

múzeum, ale to nie je o baníkoch, 
tam sú stroje. Ale múzeum o hand-
lovských baníkoch, to by bolo!“ Sníva 
o využití podzemného priestoru v 
Bani Handlová, takzvanom bazalte. 
„Je to priestor vysekaný do kameňa, 
bazaltu, voľakedy slúžil ako maštale, 
žili tam kone. To je svetový unikát. Ne-
viem, čo by za to dali inde, keby také 
niečo mali,“ zasníval sa.

Dielo musí žiť

V galerijnej časti expozície vystavuje 
svoje drevorezby. „Všetky moje die-
la sú myšlineky. Žil som s baníkmi a 
prežil s nimi to dobré aj zlé. Zachytil 
som dobu, v ktorej som ja pod zemou 
pracoval. Potom, keď prišla mechani-
zácia, to už nie je ono. Mňa zaujíma, 
ako človek robí v bani ručne, mňa 
zaujímajú ľudia, nie mašiny. Niekedy 
som vydržal vyrezávať celú noc a ráno 
som išiel do šichty. Teraz sa čudujem, 
ako som to mohol vydržať. Ale tak mi 
myšlienky výrili, že ma udržali pri dre-
ve. Ja sa pri tvorbe musím do témy 
vžiť. Keby som falšoval, odborníci to 
hneď spoznajú. To dielo musí žiť.“ Keď 
opisuje príbehy jednotlivých diel, ich 
príbehy neprerozpráva, celé ich za-
hrá ako herec. Ján Procner si vytvoril 
vlastný, unikátny rukopis, vďaka kto-
rému jeho diela spoznajú odborníci 
na celom svete. Ruky baníkov zná-
zorňuje zväčšené. „Anatómiu nedo-
držiavam. Mne nevadí, ak má baník 
tri prsty, keď to tam pasuje. Banícke 
ruky sú silné, preto ich robím veľké. 
Pisári také ruky určite nemajú.“ Ako 
priznal, po odchode do dôchodku, 
keď pres tal fárať, stratil aj zdroj in-
špirácie a pre plastiky už nemá toľko 
nápadov. Okrem plastík však vyrábal 
aj drevené sochy pre areál folklórne-
ho festivalu vo Východnej a tvoril aj 
pre film. Jeho diela sa objavili vo fil-
moch Opera Svätopluk, Mahuliena 
zlatá panna, Kráľ drozdia brada alebo 
Perinbaba. Neskôr sa pustil do výro-
by trombít, dlhých trúb, ktoré slúžili 
ako dorozumievacie hudobné ná-
stroje pastierov, s ktorými vystupuje 
vo folklórnom súbore Hájiček. A keď 
sa v knihe Blažeja Beláka, Tvrdý sloj, 
dočítal, že Handlová nemá banícke 
piesne, začal ich vymýšľať. Noty síce 
neovláda, k vlastným textom si však 
vymýšľa melódie, ktoré potom fol-
kloristi zanesú do nôt. „Som ja baník, 
starý baník, tú prácu mám rád, nikto 
to už viac nezmení, je to pravda, fakt,“ 
zanôtil si vlastnú pieseň Ján Procner.

Silver Jurtinus

Charakteristickým rysom nezameniteľného výtvarného štýlu Jána Procnera sú zväčšené ruky baníkov.                                                                                                       FOTO: INU
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Opäť sme si na ZŠ Morovnianskej 
ceste zaspomínali na realizáciu myš-
lienky „dať veciam druhú šancu“. V 
Environmentálnom akčnom pláne 
Zelenej školy sme si naplánovali zre-
alizovať relaxačnú zónu „Dúhovú čitá-
reň“. Dlhotrvajúci zákaz prístupu žia-
kov 2. stupňa do školy nás inšpiroval k 
obmene. Za pomoci pána J. Smoreka, 
pani M. Maňákovej, pani M. Pažitnej 
a žiakov školy bolo vyb raných 12 sta-
rých školských lavíc a niekoľko párov 
stoličiek. Žiaci ich poriadne vyšmirg-
ľovali, nanovo namaľovali nožičky a 
novú farbu dopriali aj laviciam. Ne-

skôr  dokreslili a dotvorili plány spolo-
čenských hier. Na záver povrch ošetrili 
odolným náterom. Ich rozmiestnenie 
po chodbách školy nadchol najmä 
žiakov 1. stupňa. Keďže chodili do 
školy dlhšie ako ich starší rovesníci, 
mohli si ich počas pres távok dosta-
točne užiť. Mohli si zvoliť čítanie v 
knižných kútikoch alebo zábavu pri 
hrách. Nový, farebný vešiačik na kľúče 
od tried a stolík rozveselil aj vstup do 
zborovne. Na realizácii participovala 
aj Detská organizácia Fénix Handlová, 
ktorá pracuje v našej škole.       

Kolégium Zelenej školy

Školské lavice dostali druhú šancu

Na lavice žiaci namaľovali plány spoločenských hier.                                                                                            FOTO: KZŠ

Základné školy v Handlovej ostávajú zatvorené
Dôvodom neotvorenia handlovs
kých škôl je aktuálna pandemická 
situácia (COVID19) v okrese Prie
vidza. Materská škola a školské 
kluby budú otvorené pre rodičov v 
kritickej infraštruktúre.

Na základe záverov krízového štábu 
okresného úradu a odporúčania Re-
gionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Prievidza so sídlom v Boj-
niciach, ktoré bolo zverejnené 4. 2. 
2021 na stránke úradu www.ruvzpd.
sk, mesto Handlová, ako zriaďovateľ, 
neotvára tri základné školy vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti ani Zák-
ladnú umeleckú školu a vyučovací 
proces nebude prebiehať v čase od 
8. 2. 2021 do 21. 2. 2021.
„Prianím väčšiny rodičov, pedagó-
gov, ako aj zriaďovateľa, je aby sa 
brány škôl otvorili čím skôr. Nie je to 
však možné v situácii, keď pozitivita 
na COVID -19 v okrese Prievidza ra-
ketovo stúpa a ohrozením je rýchlo 
sa šíriaca britská mutácia, ako to vy-
hodnotil okresný krízový štáb a RUVZ 
Prievidza,“ uviedla primátorka mesta, 
Silvia Grúberová.

Školské kluby

S účinnosťou od 8. februára budú k 
dispozícii školské kluby detí, pričom 
počas jarných prázdnin od 15. feb-
ruára do 19. 2. 2021 budú uzavreté. 
Školské kluby sú otvorené pre deti 
zákonných zástupcov pracujúcich v 
kritickej infraštruktúre a pre deti zá-
konných zástupcov, ktorým povaha 
práce neumožňuje vykonávať ju z 
domácnosti.

Materská škola

Prevádzka v Materskej škole je od 8. 
februára až do 19. februára 2021 len 

pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritic-
kej infraštruktúre, či rodičov, ktorým 
vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu 
vykonávať z domu. 

Pandemické ošetrovné 

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 
rodič po otvorení škôlky alebo školy 
stráca nárok na pandemické ošetrov-
né, ktoré mal z dôvodu starostlivosti o 
dieťa pre uzavretie zariadenia.
Je možné, že nie každá škola bude 
schopná otvoriť brány a začať výuč-
bu od 8. februára 2021 a bude tento 
deň potrebovať na testovanie (rodi-
čov, žiakov, zamestnancov školy). Ak 
teda riaditeľ školy rozhodne, že ško-
la je uzatvorená, rodičia majú ešte 
za tento deň nárok na pandemické 
ošetrovné.
Rovnako výnimku budú tvoriť prípa-
dy, ak konkrétna škôlka alebo škola 

bude aj naďalej uzatvorená z dôvodu 
nepriaznivej pandemickej situácie 
rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo 
zriaďovateľa. Rodičia, ktorí z tohto 
dôvodu nebudú môcť svoje dieťa 
umiestniť do škôlky alebo školy, budú 
mať nárok na pandemické ošetrovné 
zo Sociálnej poisťovne.
Ak však dieťa nebude navštevovať 
škôlku alebo školu, pretože rodič ne-
absolvuje test, takéto dieťa škola síce 
ospravedlní, ale rodič nebude mať 
nárok na pandemické ošetrovné. V 
tomto prípade už nebude splnená 
podmienka uzatvorenia zariadenia 
rozhodnutím príslušného orgánu, a 
preto rodičovi nárok na ošetrovné 
nevznikne. Rovnako naďalej platí, že 
nárok na ošetrovné nemajú rodičia, 
ktorí po otvorení škôlky alebo školy 
nedajú dieťa do školského zariadenia 
pre obavy z ochorenia.

(JP, SOCPOIST.SK)

Mestá sú z aktuálneho diania a z prí-
stupu vlády zúfalé. V čase, kedy sa 
rozhoduje o otváraní škôl počas kri-
tickej epidemiologickej situácie na 
Slovensku, neexistujú žiadne striktné 
a zrozumiteľné pravidlá, ako majú 
mestá postupovať. Situácia je mimo-
riadne nekoordinovaná, chaotická a 
frustrujúca. Odborníci upozorňujú, 
že aktuálna epidemiologická situácia 
na Slovensku je mimoriadne vážna 
a preto rozhodovať sa zodpovedne  
pod takýmto tlakom a stresom, ktorý  
na mestá  a samosprávy vyvíja štát, je 
neprijateľné.  
Prezident Únie miest Slovenska Ri-
chard Rybníček má množstvo ne-

Únia miest: Nevieme, čo máme robiť. Vládne tu úplný chaos
zodpovedaných otázok: „Čo majú 
mestá robiť? Ako majú postupovať? 
Majú nechať školy zatvorené, alebo 
ich majú otvoriť? Kto za všetky tie 
následky vezme zodpovednosť? V 
čase, kedy potrebujeme mať zo stra-
ny vlády oporu a v komunikácii  jas-
né pravidlá, úplný opak je pravdou. 
Primátorky a primátori nemajú inú 
možnosť, len zobrať tento chaos do 
vlastných rúk  a tým na seba prevziať 
aj plnú zodpovednosť, a to nie je fér. 
Vláda nemôže nechať mestá tápať v 
takejto neistote.”
Po komunikácii s členskými mestami 
Únie miest je zrejmé, že nie všetky 
mestá otvoria školy. V regiónoch, 

kde je nepriaznivá epidemiologická 
situácia, mestá školy neotvoria. Pri-
mátorky a primátori nechcú ohroziť 
zdravie detí a obyvateľov. Urobia tak 
napriek tomu, že je absolútne nejasný 
aj právny režim, v akom sa majú roz-
hodovať. Únia miest Slovenska preto 
vyzvala vládu SR aj hlavného hygieni-
ka, aby zjednotili pokyny pre Regio-
nálne úrady verejného zdravotníctva, 
aby postupovali a komunikovali jed-
notne a aby zabezpečili legislatívne 
prostredie tak, aby rodičia detí zo 
škôl, ktoré  z rozhodnutia samospráv 
zostanú zatvorené, nestratili nárok na 
pandemickú OČR.

(ÚMS)

Miestna akčná skupina ŽIAR vyhlá-
sila IV. ročník fotografickej súťaže, 
tentokrát s témou  ‚‚Čo je môjmu 
srdcu najbližšie‘‘. Fotografie môžu 
byť zamerané na prírodu, ľudí, tradí-
cie, život, či budúcnosť v území MAS 
Žiar (Handlová a obce Cigeľ, Chre-
novec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, 
Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, 
Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, 
Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, 
Tužina, Veľká Čausa). 
Súťaž nie je vekovo ohraničená a pre-
to sa už tešíme na fotografie od ma-
lých, či veľkých fotografov, ktoré nám 
zašlete do 5. apríla 2021 na info@
masziar.sk. Snímky bude hodnotiť ve-
rejnosť prostredníctvom facebooko-

vej stránky súťaže @nasenajzmasziar,  
od 6. do 30. apríla 2021.
Výherca s najväčším počtom lajkov 
získa peňažný poukaz vo výške 100 
eur na nákup fotografických potrieb 
a materiálu. Víťazná fotografia bude 
odoslaná do národnej súťaže, kde 
môže zabojovať o víťazstvo na celo-
národnej úrovni.
Všetky informácie ako sa môžete za-
pojiť do súťaže nájdete na webovej 
stránke MAS Žiar www.masziar.sk a 
facebookovej stránke súťaže @nase-
najzmasziar. Viac informácií poskyt-
ne aj projektová manažérka MAS Žiar  
Ing. Erika Jonasová na telefónnom 
čísle 0919 193 010. Neváhaj a foť !

(MAS Žiar)

Súťaž srdcu najbližších fotografií

Autor víťaznej fotografie získa poukaz v hodnote 100 eur a postúpi do celonáronej súťaže.             FOTO: MASŽ

Deti sú našou pýchou a stále nám 
ukazujú, že sa v nich skrýva obrovský 
potenciál. Okrem tanca a hudobného 
nadania, ktoré rozvíjajú v našej SZUŠ 
VOLCANO nám ukázali aj literárne 
nadšenie. V týchto náročných časoch 
sa snažíme deti motivovať všetkými 
spôsobmi, a preto sme vyhlásili súťaž 
o najkrajšiu básničku o tanci a Vol-
cane a deti sa s nadšením pustili do 

písania. Básní nám prišlo veľmi veľa 
a jedna krajšia ako druhá. Preto bolo 
rozhodovanie naozaj náročné. Nako-
niec sme sa rozhodli odmeniť až dve
básne, od Elišky a Esterky. Všetky 
básničky si môžte prečítaj na našom 
facebookovom profile @volcanodan-
ceschool. Ďakujeme všetkým Vol-
caňákom, ktorí sa zapojili.

(VOLCANO)

O tanci a škole deti skladajú básne

V okrese Prievidza sa šíri agresívnejšia a infekčnejšia britská mutácia koronavírusu.                                 FOTO: JP
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Anna Palovičová, 74 rokov,
naposledy bytom Školská 52.

Anna Ujčeková, rod. Konečná, 72 rokov,
naposledy bytom Železničiarska 37. 

Ján Vojtášek, 74 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 1/16.

Ján Ličko, 66 rokov,
naposledy bytom Okružná 22/6.

 Izabela Hegerová, rod. Červeňová, 80 rokov,
naposledy bytom Jilemnického  2.

Navždy nás opustili

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 4 / 2021

je v utorok 16. februára. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 23. 2. 2021.  

Spomienka
Dňa 28. januára 2021 

sme si pripomenuli 
10. výročie, čo nás 

navždy opustil 
náš milovaný otec, 
starký a prastarký 
Ladislav Kurdi. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku. 

S láskou spomína celá rodina.

2/3/2/2021/OI

Riadková inzercia
Predám vaňu do kúpeľne, novú komplet nepoužitú, 
nadobúdajúca cena 69,- eur. Laminátová, treba 
vidieť, cena dohoda. č.t. 0944 446 109.
1/3/2/2021/OI

Predám dvojizbový byt na ul. ČSA v blízkosti 
predajne Mototechna (vo dvore).
V prípade záujmu volajte na MT: 0908 399 800.
8/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 26. januára 2021 

nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, starý otec a brat 

Jozef Štepaník. 

S láskou spomína 
celá rodina.

3/3/2/2021/OI

Spomienka
12. februára uplynie 

5 smutných rokov, čo nás 
opustil milovaný manžel, 

otec, starý otec 
František Dányi. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu 

tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka, 

deti a ostatná rodina.

4/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 22. 2. uplynie 
5 smutných rokov,

čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, 

starký, prastarký, 
Jaroslav Očovský. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, 

spolu s nami, tichú spomienku.

„Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, 
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. 

Zbohom si stihol povedať 
a žiaľ v našich srdciach zanechať. 

Že čas žiaľ zahojí, je len klam, 
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. 

Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.” 

5/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 11. februára 

uplynulo 17 rokov, 
čo nás opustila 

naša mama a starká, 
Mária Nováková. 

S láskou spomínajú 
synovia Ján, Viliam, 
Milan, dcéra Mária, 

vnúčatá a pravnúčatá ako i celá rodina. 

6/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 18. februára uplynie 

5 rokov od chvíle, 
čo sme sa navždy rozlúčili 

s našou mamičkou, 
manželkou, svokrou, 
starkou a prastarkou 

Gizelou Vojcekovou. 

Kto ste ju poznali 
a mali radi, pripomeňte si ju spolu s nami. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra, manžel, 

zať a vnučka s rodinou. 
7/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 5. februára sme si 
pripomenuli 3. smutné 

výročie, odkedy nás 
navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, 
svokor, dedko, brat 

a kamarát
Rudolf Boleman. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

9/3/2/2021/OI

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Danielovi 
Cibulovi a pohrebnej službe FLORENA - A s.r.o. za 
profesionálny a ľudský prístup. Rodina Ličková.

10/3/2/2021/OI

Očná ambulancia Turčianske Teplice prijíma pacientov
Odkladanie vyšetrenia, liečby, či operácie 
očí môže priniesť mnohé riziká. Od prud-
kého zhoršenia existujúcich komplikácií, 
až po nezvratné poškodenie zraku. Je 
preto veľmi dôležité dbať o správnu pre-
venciu a neodkladať plánované zákroky. 
V očnej ambulancii UVEA v Turčianskych 
Tepliciach sme pripravení vám aj v čase 
obmedzení poskytovať profesionálnu a 
bezpečnú starostlivosť.

STAROSTLIVOSŤ O ZRAK 
NEODKLADAJTE

Mnohé ochorenia zraku, ako je napríklad 
ochorenie sietnice, rohovky, či sivý zákal, 
môžu bez adekvátnej liečby viesť až k úpl-
nej strate zraku. No aj bežné očné chy-
by ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, 
či astigmatizmus sa vekom stupňujú a 
spôsobujú rôzne ťažkosti, napríklad bo-
lesti hlavy, či zahmlené videnie. Vyhľadať 
odborníka by ste preto mali už pri prvých
náznakoch komplikácií.

PRIJÍMAME AJ PACIENTOV 
Z OKRESU PRIEVIDZA

Ak máte záujem o preventívne vyšet-
renie zraku alebo liečbu konkrétneho 
ochorenia, v ambulancii v Turčianskych 
Tepliciach Vám vieme ponúknuť termín 
do jedného týždňa. Vďaka zrealizovanej 
rekonštrukcii ambulancie a posilne-
niu odborného tímu sme rozšírili počet 
vyšetrovaných pacientov. Vďaka tomu 
sme k dispozícii aj pacientom z okresu 
Prievidza, ktorých radi prijmeme medzi 
svojich pacientov.
Ambulancia je súčasťou očnej kliniky 
UVEA Mediklinik v Martine, kde vás v 
prípade zistených porúch zraku vieme v 
krátkom čase dovyšetrovať prostredníct
vom špecializovaných vyšetrení. Takisto, 
ak by ste potrebovali operačnú liečbu 
(sivý zákal, okuloplastika, operácia sietni-
ce alebo rohovky, resp. iný typ operačnej 
liečby), vieme Vám poskytnúť termín do 
dvoch týždňov. 

Odkladanie vyšetrenia, liečby či operácie očí môže priniesť mnohé riziká. Od prudkého zhoršenia existujúcich 
komplikácií, až po nezvratné poškodenie zraku. Je preto veľmi dôležité dbať o správnu prevenciu a neodkladať 
plánované zákroky. V očnej ambulancii UVEA v Turčianskych Tepliciach sme pripravení vám aj v čase obmedzení 
poskytovať profesionálnu a bezpečnú starostlivosť. 

STAROSTLIVOSŤ O ZRAK NEODKLADAJTE 
Mnohé ochorenia zraku, ako je napríklad ochorenie sietnice, rohovky či sivý zákal, môžu bez adekvátnej liečby viesť až 
k úplnej strate zraku. No aj bežné očné chyby ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus sa vekom stupňujú 
a spôsobujú rôzne ťažkosti, napríklad bolesti hlavy či zahmlené videnie. Vyhľadať odborníka by ste preto mali už pri prvých 
náznakoch komplikácií.

PRIJÍMAME AJ PACIENTOV Z OKRESU PRIEVIDZA 
Ak máte záujem o preventívne vyšetrenie zraku alebo liečbu konkrétneho ochorenia, v ambulancii v Turčianskych Tepli-
ciach Vám vieme ponúknuť termín do jedného týždňa. Vďaka zrealizovanej rekonštrukcii ambulancie a posilneniu odborné-
ho tímu sme rozšírili počet vyšetrovaných pacientov. Vďaka tomu sme k dispozícii aj pacientom z okresu Prievidza, ktorých 
radi prijmeme medzi svojich pacientov. 

Ambulancia je súčasťou očnej kliniky UVEA Mediklinik v  Martine, kde vás v  prípade zistených porúch zraku vieme 
v krátkom čase dovyšetrovať  prostredníctvom špecializovaných vyšetrení. Takisto, ak by ste potrebovali operačnú liečbu 
(operáciu sivého zákalu, okuloplastickú operáciu v okolí očí, operačnú liečbu sietnice alebo rohovky, resp. iný typ operačnej 
liečby), vieme Vám poskytnúť termín do dvoch týždňov.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 
V každej našej ambulancii je stále prioritou aj vysoký štandard bezpečnosti pacientov. Pri vstupe každému pacientovi 
meriame teplotu, preverujeme jeho epidemiologickú anamnézu, obmedzujeme počet pacientov v čakárni a priestory 
každé dve hodiny dezinfikujeme. Náš personál je pravidelne testovaný. Veríme, že vďaka vysokému štandardu bezpečnos-
ti, krátkym čakacím lehotám a nadštandardnému vybaveniu vám budeme môcť aj na ďalej poskytovať tie najlepšie služby.

V očnej ambulancii 
Turčianske Teplice
prijímame pacientov 
aj z okresu Prievidza

OBJEDNAJTE SA BEZ ČAKANIA
Zverte svoj zrak do našich rúk a objednajte sa na telefónnom čísle 043/422 03 60. 
Tešíme sa na vás v priestoroch Polikliniky v Turčianskych Tepliciach!

UVEA Martin 

OPERÁCIE OČÍ DO 2 TÝŽDŇOV
Zelená 1A, Tel. č.: 043/401 2612

UVEA Turčianske Teplice

OČNÉ VYŠETRENIE DO 2 TÝŽDŇOV 

Ulica 9. mája, Tel. č.: 043/422 03 60

Spomienka
Dňa 15. februára 

uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil 

Jozef Ilešič. 

Spomínajú rodičia, 
sestra Ľudmila s rodinou, 

manželka Vierka 
s rodinou, dcéra Alicka 

so synom Tomáškom a rodinou, syn Jozef, 
vnučka Tánička a ostatná rodina a priatelia.

Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Len smútok, žiaľ a slzy v očiach ostali 

nám, keď Teba niet. No v spomienkach 
a zážitkoch zostaneš tu s nami.  

11/3/2/2021/OI

Spomienka
Dňa 7. februára uplynulo 

7 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš 

milovanaý manžel, otec, 
dedko, pradedko 
a dobrý kamarát 
Štefan Gecler. 

S láskou spomína 
manželka, dcéra, syn, nevesta, vnúčatá 

a pravnúča. Kto ste ho poznail, 
venujte mu tichú spomienku.

10/3/2/2021/OI

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

V každej našej ambulancii je stále pri-
oritou aj vysoký štandard bezpečnosti 
pacientov. Pri vstupe každému pacientovi
meriame teplotu, preverujeme jeho epi-
demiologickú anamnézu, obmedzujeme 
počet pacientov v čakárni a priestory kaž-
dé dve hodiny dezinfikujeme. Náš perso-
nál je pravidelne testovaný. Veríme, že 
vďaka vysokému štandardu bezpečnosti, 
krátkym čakacím lehotám a nadštan-
dardnému vybaveniu vám budeme môcť 
aj na ďalej poskytovať tie najlepšie služby.

1/3/2/2021/PL

Zdravotníci v handlovskej nemoc-
nici zaočkovali proti ochoreniu CO-
VID-19 už takmer polovicu tamojších 
zamestnancov. O vakcínu prejavilo 
záujem 69 pracovníkov, vrátane za-
mestnancov Senior centra Svätej Ka-
taríny. K piatku tam zaočkovali 43 za-
mestnancov prvou dávkou vakcíny a 
u časti z nich bola podaná už aj druhá 
dávka. Informovala o tom hovorkyňa 
nemocnice Martina Pavliková.
„Keďže handlovská nemocnica nie 
je vakcinačným centrom, očkovanie 
našich zamestnancov sa realizovalo 
v iných očkovacích centrách,” uviedla 
Lucia Radvanská, námestníčka pre lie-
čebno-preventívnu starostlivosť.

Medzi prvými zaočkovanými bol aj 
Jozef Rückschloss, operačná sestra 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 
„Podanie očkovacej látky bolo rých-
le a absolútne bezbolestné. Počas 
15-minútového sledovania ihneď po 
podaní vakcíny sa nevyskytli žiadne 
komplikácie,” priblížil Rückschloss.       
„Situácia s COVID-19 je alarmujúca. 
Dlho sme aj v našej nemocnici odo-
lávali infekcii, avšak aj napriek do-
držiavaniu protiepidemiologických 
opatrení sa objavila a šírila sa rýchlo,” 
spomenula primárka oddelenia dl-
hodobo chorých Miriam Kvostková, 
ktorá ochorenie prekonala a rovnako 
sa dala zaočkovať.

V nemocnici a senior centre očkovanie pokračuje

(TASR)



Šípky sú jeden z mála športov, kde 
pri súťaži môžu hráči konzumovať 
alkohol. 

Šípky sa v Handlovej začali súťažne 
hrať okolo roku 2000. Začiatky a prvé 
úspechy však odniesla voda, a to do-
slovne. „Potopa v roku 2010 odniesla 
všetky naše poháre, preto si roky pa-
mätám len približne,“ ospravedlnil sa 
šéf handlovských šípkarov Vojtech 
Škrteľ. „Začal to Vilo Weildler, ešte v 
krčme u Webera, v roku 2002 alebo 
2003 sme sa presťahovali do Ma-
mutíka, kde sa stretávame dodnes,“ 
povedal Škrteľ. Handlovský šípkari 
boli dvakrát tretí na Slovensku. „Pred 
nami boli len Košice a Bratislava. To 
mohlo byť okolo rokov 2006, 2007. 
Vyhrali sme aj celoslovenský Corgoň 
cup. Vyhrali sme stroj na elektronic-
ké šípky, ktorý v tom čase stál okolo 
60 tisíc korún,“ loví v pamäti úspechy 
družstva Vojtech Škrteľ. 
Šípkari hrajú okresnú ligu jednotliv-
cov, okresnú mestskú ligu a okresnú 
ligu družstiev, kde sa hrá o postup 
na celoslovenský záverečný turnaj. V 
ňom v sezóne 2019 – 2020 skončili na 
13. mieste. „Súperi nás volajú fosílie, 
lebo máme viacero starších hráčov. 
Traja majú cez 60 rokov, máme dvoch 
sedemdesiatnikov, ale stále ešte nie-
čo uhráme,“ povedal Škrteľ. Najlepším 
hráčom Handlovej je syn Vojtecha 
Škrteľa, Filip, ktorý bol v juniorskej 
kategórii dvojnásobným majstrom 
Európy v elektronických šípkach. To 
bolo v roku 2004, kedy mal Filip 15 
rokov. Dnes hrá za Prievidzu, ktorej 
šípkarske družstvo obsadilo v lige 
druhé miesto. Mestskú súťaž však 

hrá v Handlovej a vysoko vyhráva. V 
mestskej lige hráva vyše 20 hráčov, na 
okresnej vyše 60. 
V každom tíme je 8 hráčov a súťažnou 
hrou je 501. Každý hráč má na začiat-
ku hry skóre 501 a každým presným 
zásahom sa jeho skóre znižuje. Vyh-
ráva ten, kto prvý dosiahne nulu, 
posledný zásah však musí trafiť po-
líčko s dvojnásobkom párneho čísla. 
„My v Handlovej hráme elektronické 
šípky, ale v Prievidzi a v Novákoch 
hrajú s oceľovými šípkami. Ale tam 
je problém s počítaním a my starší, 
už s tým máme problém,“ vtipkuje 

Pri šípkach sa dá jednou ranou zabiť dve muchy

Škrteľ. Rozdiel je aj v šípkach. Každý 
hráč si môže určiť, aká váha šípok 
mu vyhovuje. Elektronické vážia od 
14 do 18 gramov, oceľové sú od 18 
do 24, na nedávnych majstrovstvách 
sveta dokonca jeden hráč hádzal s 30 
g šípkami. 
Šípky sú jeden z mála športov, kde 
pri súťaži hráči môžu konzumovať 
alkohol. „Pri šípkach môžete jednou 
ranou zabiť dve muchy. Popíjanie je 
povolené. Mne to po treťom, štvrtom 
pivku ide najlepšie. Každý môže piť, 
ako mu chutí,“ uzavrel Vojtech Škrteľ.

Silver Jurtinus 

Všetci Handlovčania, ktorí súťažia pod klubom Dart club Prievidza, si nechali urobiť dresy vo farbách mesta.

Tím, ktorý obsadil 13 miesto z 360 tímov na Majstrovstvách Slovenska družstiev v Novákoch.  Belo Škrteľ , Vojto Priehoda, Peter Priehoda, Eduard Matovský a Vojto Škrteľ.

MBK Rytierom vzdorovala len do polčasu
Prvý februárový víkend má na progra-
me 30. kolo Slovenskej basketbalovej 
ligy, ktoré je rozložené do dvoch hra-
cích dní a ktoré odštartovalo na Spiši, 
zápasom medzi domácimi Rytiermi a 
handlovskými “baníkmi.” Hostia na-
stúpili bez svojho kapitána Sašu Jan-
koviča, ktorý si doliečuje zranený lýt-
kový sval. Pred úvodným rozskokom 
boli favoritmi domáci, ktorí bojovali 
o upevnenie vedúcej priečky v ta-
buľke. Handlovčania naháňajú šiestu 
Prievidzu, s ktorou sa bijú o postup do 
vyraďovacích bojov.

Vyrovnaná prvá polovica

Súboj prvého s posledným začali 
lepšie domáci, ktorí si v úvodnej časti 
pohodlne vypracovali už dvanásťbo-
dový náskok 24:12. Handlovčania sa 
ale dokázali vrátiť do stretnutia a v 
17. minúte otáčali vďaka koncentro-
vanému hernému prejavu výsledok 
vo svoj prospech. Za stavu 31:33 im 
ale začalo z koša vypadávať aj nemož-
né a do veľkej prestávky znova pustili 
Rytierov do vedenia, 41:36.

Po obrátke Handlovčania 
odišli z palubovky

Po zmene strán zeleno-čierni nenad-
viazali na sústredený výkon z prvého 
polčasu a začali kopiť ľahké straty. To 
Spišiaci ochotne trestali a po troch 
štvrtinách viedli 62:45. V záverečnom 
dejstve svoj pohodlný náskok zvýšili 
na 27 bodov (78:51) a o víťazovi bolo 

rozhodnuté. Duel na spišskonovoves-
kej palubovke sa posledné štyri minú-
ty už iba dohrával a domáci si v ňom 
víťazstvom 80:58 pripísali do tabuľky 
zaslúžené dva body.

Jeden z najhorších zápasov sezóny

Teo Hojč, tréner Rytierov, si myslí, 
že tento zápas jeho zverenci zvládli 
veľmi dobre. „Išli sme krok po kroku, 
zväčša sme si udržali potrebnú kon-
centráciu. Iste, boli tam aj úseky, s 
ktorými sme neboli spokojní, na čom 
určite musíme popracovať. Som rád, 
že na tíme sa ukázalo aj to, ako dobre 
sme v rámci pauzy trénovali. Čaká nás 
ťažký zápas v Leviciach, chceme tam 
uspieť.“
Saša Jankovič, asistent trénera Hand-
lovej poblahoželal Spišiakom, ktorí 
podľa neho podali oveľa kvalitnejší 
výkon ako MBK. „Ešte v prvom polča-
se sme ako-tak dodržiavali pokyny a 
bojovali, čo sa prejavilo aj na celkom 
prijateľnom polčasovom skóre. Druhý 
polčas však bol celý zlý, vstúpili sme 
do neho bez nasadenia, koncentrácie, 
čo Spišská dokonale využila a bola 
lepšia v každom jednom segmente.“
Goran Bulatovič, hráč Handlovej 
skonštatoval, že odohrali jeden z naj-
horších zápasov v tejto sezóne. „Zača-
li sme veľmi zle, v druhej štvrtine sme 
trochu zdvihli hlavy, no druhý polčas 
bol z našej strany katastrofálny. Úpl-
ne sme stratili koncentráciu na oboch 
stranách palubovky, čo Spišiaci doko-
nale trestali a zaslúžene zvíťazili.“

Pavel Procner, www.mbkhandlova.eu


