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Župan Jaroslav Baška (vľavo) pri bezkontaktnom podaní rúk s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, Milanom Krajniakom.                                                       FOTO: TSK 

Aktuálna miera nezamestnanos
ti v okrese Prievidza predstavuje 
7,45 percenta. Nezamestnaných 
je 5030 ľudí.

Minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR Milan Krajniak a predse-
da Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) Jaroslav Baška podpísali 
v utorok 10. novembra zmluvu k 
poskytnutiu finančných prostried-
kov na pomoc pre Hornonitrianske 
bane Prievidza (HBP). Na podporu 
zamestnateľnosti dostane región 
horná Nitra takmer 12 miliónov eur.
HBP sú najväčším zamestnávateľom 
v regióne s viac ako 2000 zamest-
nancami. „Veľmi ma teší, že aspoň 
takouto formou môžeme pomôcť 
s rekvalifikáciou tých ľudí, ktorí v 
dôsledku utlmovania baníctva na 
hornej Nitre budú postupne musieť 
hľadať nové pracovné uplatnenie,“ 
povedal minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny Milan Krajniak.
Rezort práce podľa ministra považu-
je za dôležité udržať zamestnanosť 
pri transformácii regiónu horná Nit-
ra, ktorá sa negatívne dotkne tisícok 
zamestnancov v danom regióne. 
Prostredníctvom projektu „Podpo-
ra zamestnateľnosti v regióne hor-
ná Nitra“ preto ministerstvo pod-
porí vytvorenie funkčného systému 
príp ravy prechodu zamestnancov 
z banského priemyslu v útlme na 
nové pracovné uplatnenie, a to 
pomocou nástrojov osobnostného 
rozvoja a s pomocou komunity tak, 
aby nedochádzalo k zvyšovaniu ne-
zamestnanosti, k strate motivácie u 
zamestnancov v utlmovanom od-
vetví a k nárastu sociálnych dopa-
dov v území.
Finančná pomoc bude poskytnutá 
najmä na výdavky zodpovedajúce 
priemernému platu konkrétnych 
zamestnancov, ktorí z dôvodu zat-

Rezort práce podporí 700 ľudí z Hornonitrianskych baní

várania baní stratia prácu. Títo za-
mestnanci budú môcť absolvovať 
rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy 
alebo študijné programy, čo im po-
môže následne nájsť si v tomto ob-
dobí nové zamestnanie. „Počas ce-
lých 6 mesiacov rekvalifikácie budú 
baníci plnohodnotnými zamest-
nancami Hornonitrianskych baní 
a budú platení z tohto projektu ,“ 
dodal predseda TSK Jaroslav Baška.
Adaptačný proces každého zamest-
nanca bude pozostávať z viacerých 
fáz. V prvej fáze absolvujú s tútormi 
konzultácie, rozhovory a testovania. 
„V súčasnosti máme zamestnaných 

13 tútorov, ktorých úlohou je hľa-
dať vhodné zamestnanie zamest-
nancom a urobiť ich tzv. bilanciu 
kompetencií,“ dodal predseda TSK. 
V druhej fáze sa zamestnanec roz-
hodne pre ďalšie vzdelávanie, re-
kvalifikáciu, či priamo pohovor u 
potencionálneho zamestnávateľa. 
Súčasťou tejto fázy bude aj obozná-
menie sa s ponukou na trhu práce 
a príprava na pracovný pohovor. V 
tretej fáze sa budú zamestnanci ve-
novať vzdelávaniu prostredníctvom 
kurzov a príprave na nástup do no-
vého zamestnania.
Rezort práce pomáha baníkom aj 

prostredníctvom vyplácania kom-
penzačného príspevku. Ten je vyp-
lácaný tým zamestnancom, ktorí 
ukončili svoje zamestnanie so stá-
lym pracoviskom v podzemí z dôvo-
du útlmu banskej činnosti. „Od aprí-
la bola vyplatená suma viac ako 34 
000 eur, čo predstavuje takmer 500 
eur na jedného baníka mesačne,“ 
dodal minister práce Krajniak. Hor-
nonitrianske bane Prievidza žiadali 
aj o finančné prostriedky z projektu 
„Prvá pomoc“, ktoré im boli doteraz 
vyplatené vo výške 1 173 410 eur. 

(MPSVaRSR, TASR)

Ďakujeme, pretože nie všetko je o 
peniazoch.

V Handlovej sa v priebehu víkendu 
7. - 8. novembra 2020 v rámci celo-
slovenského testovania otestovalo 
9897 ľudí, z tohto bolo 82 pozitívne 
tetovaných, t.j. 0,83 percent. Testo-
valo sa v čase od 8.00 h do 20.00 h 
s dvomi technickými prestávkami. V 
priebehu 1. kola testovania v dňoch 
31. októbra a 1. novembra 2020 sa 
otestovalo 8887 ľud, z tohto bolo 194 
pozitívne testovaných, t.j. 2,18 per-
cent. Testovalo sa od 7.00 h do 22.00 h 
s dvomi technickými prestávkami. Po-
čas oboch testovaní neboli zazname-
nané žiadne výtržnosti. Spolu bolo v 
Handlovej počas každého testovania 
vytvorených 14 odberových miest, 
pričom v mestských častiach Nová 
Lehota a Morovno bolo odberové 
miesto prístupné vždy iba jeden ví-
kendový deň.  Obe kolá testovania sa 
konali na základe uznesenia vlády SR.

Mali by sme ďakovať len tým, ktorí 
niečo urobili zadarmo alebo aj tým, 
ktorým bolo zaplatené? Ak niekto 
varil za peniaze, ak niekto pracoval 
za peniaze, ak niekto dodal tovar za 
peniaze treba mu ďakovať? Je pot-
rebné ďakovať za dve kolá testovania  
- Spoločná zodpovednosť Ozbroje-
ným silám SR, ktoré testovanie mali 
organizačne pod palcom? Je. Pretože 
každý jeden človek alebo organizácia 
pracovali v krízovom režime a vložili 
do každej aktivity niečo naviac. Kus 
ľudskosti, ochoty, ktorá je práve v 
takýchto vypätých situáciách na ne-
zaplatenie. 
Samospráva mesta Handlová ďakuje 
personálu v odberových miestach, 
zdravotníkom, príslušníkom Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky, prísluš-
níkom Policajného zboru Slovenskej 
republiky, príslušníkom Mestskej po-
lície Handlová, dobrovoľným hasičom 
z Morovna a v neposlednom rade 
(Dokončenie na strane 2.)

Handlová má za sebou dve kolá testovania – Spoločná zodpovednosť

Spolu bolo v Handlovej počas každého testovania vytvorených 14 odberových miest.                            FOTO: INU
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Poslanci budú rokovať o cenovej 
mape pozemkov v intraviláne
Ceny za nájom pozemkov sa ne
upravovali od roku 2008.

Samospráva pripravuje zmenu Zásad 
hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta Handlová. Zásady upravu-
jú a bližšie vymedzujú majetok mesta 
a určujú postup mesta a mestských 
organizácií pri nadobudnutí a prevo-
de majetku, prenechaní do užívania, 
správe majetku aj pri majetkovom 
vstupe mesta do obchodných spo-
ločností. 
Nové zásady budú obsahovať aj ce-
novú mapu pozemkov v intraviláne, 
ktorá ustanoví východiskové mini-
málne ceny pri nájme a predaji po-
zemkov. Kúpna cena pozemkov sa 
aj naďalej bude určovať na základe 
znaleckého posudku, pričom však 
nemôže byť nižšia ako cena za meter 
štvorcový  určená v Cenovej mape 
mesta Handlová. Cenová mapa bude 
podliehať aktualizácii každých päť ro-
kov od jej schválenia Mestským zas-
tupiteľstvom v Handlovej. Novými 
zásadami hospodárenia a cenovou 
mapou sa budú poslanci zaoberať na 
mestskom zastupiteľstve.  
 

Návrh cenovej mapy

1. Zóna 40 €/m2
Námestie baníkov, ulice SNP, Švermo-
va, Železničiarska, Poštová a časť ulice 
Prievidzská.
Tarify nepodnikateľských prenájmov 
za m2 na rok: zastavaná plocha 1,20 €  
záhrada 0,35 €, trvalý trávnatý porast 
0,175 €.

2. Zóna 30 €/m2 
M. R. Štefánika, Savina, Športová, 
M. Krššákovej, M. Vladovej, Kvetná, 
Švermova, Prievidzská, 1.mája, Lipo-
vá, Údernícka, Krátka, Dimitrovova, 
Ružová, Obrancov mieru, Parková, 
F. Nádaždyho, Cintorínska, Školská, 
Duklianska, J. Kráľa, Ľ. Štúra, Krem-
nická, 29. augusta, Pekárska, Mlynská, 

Partizánska, Potočná a Železničiarska.
Tarify nepodnikateľských prenájmov 
za m2 na rok: zastavaná plocha 1 €  
záhrada 0,30 €, trvalý trávnatý porast 
0,15 €.

3. Zóna 25 €/m2 
Prievidzská, ČSA, Mierové námestie, 
Mostná, Morovnianska cesta, Okruž-
ná, Odbojárov, Novomeského, 
Hviezdoslavova, I. Olbrachta, J. L. 
Bellu, Hlboká, Hečková, Brigádnicka, 
Robotnícka, Kpt. Nálepku, Ligetská, 
Jánošíkova, Kunešovská, Sadová, 
Hurbanova, Jilemnického, Gagarina, 
Pionierov, Mládežnícka, S. Chalúpku 
a Kremnická.
Tarify nepodnikateľských prenájmov 
za m2 na rok: zastavaná plocha 1 €  
záhrada 0,25 €, trvalý trávnatý porast 
0,125 €.

4. Zóna 20 €/m2 
Pekárska, Banská cesta, I. Krasku, Lip-
tovská, Štrajková, Zápotockého, Šme-
ralova, Fučíkova, M. Čulena, J. Vallu, 
Ligetská a Náhradné pole. 
Tarify nepodnikateľských prenájmov 
za m2 na rok: zastavaná plocha 1 €  
záhrada 0,2 €, trvalý trávnatý porast 
0,1 €.

5. Zóna 15 €/m2 
Prievidzská, Pstruhárska, Žiarska, Sta-
rá cesta, Pod šachtou, Ciglianska a 
mestská časť Morovno.
Tarify nepodnikateľských prenájmov 
za m2 na rok: zastavaná plocha 1 €  
záhrada 0,15 €, trvalý trávnatý porast 
0,075 €.

6. Zóna 10 €/m2 
Mestská časť Nová Lehota a všetky 
záhradkárske osady v katastrálnom 
území Handlová a katastrálnom úze-
mí Nová Lehota.
Tarify nepodnikateľských prenájmov 
za m2 na rok: zastavaná plocha 1 €  
záhrada 0,1 €, trvalý trávnatý porast 
0,05 €.                                                   (RED)

O 30 kilometrov chodníkov a 40 ki
lometrov ciest v Handlovej sa stará 
mestská spoločnosť HATERHAND
LOVÁ spol. s r.o. O jej pripravenosti 
na zimnú údržbu sme sa rozprávali 
s riaditeľom firmy, Vladimírom Bo
rákom.

Ste pripravení na zimnú údržbu? 
Čo máte nové? 
Po dobrých skúsenostiach s trakto-
rom Ferrari sme kúpili ešte jeden. Ke-
ďže jeho šírka je len 1,2 metra, obidva 
budú určené na údržbu chodníkov. 
Traktor posypový materiál nerozme-
táva, takže nepoškodzuje lak oko-
lostajacich áut, ale materiál sype za 
seba, takže je šetrnejší aj k majetku 
ľudí. Kúpili sme aj štvorkolku Ford 
tranzit, ktorý je primárne určený na 
letnú údržbu, ale dokúpili sme naň 
sypač a čelnú radlicu. Kým cena no-
vého sypača začína na šesťdesiatich 
tisícoch eur, nadstavba nás stála iba 
desaťtisíc. Spolu tak budeme mať pre 
zimnú údržbu k dispozícii dvanásť vo-
zidiel.

Máte dostatok posypového mate
riálu?    
Máme 30 ton soli a 100 ton štrku. 
Už pre minuloročnú zimnú údržbu 
sem mali pripravený aj zeolit, čo je 
ekologický posypový materiál, ktorý 
svojimi kvalitami plne nahrádza pou-
žitie posypovej soli alebo kremičitého 
piesku. Minulá zima nám však nedala 
dostatok príležitostí ho vyskúšať, pre-
to nám zostal a budeme ho testovať 
túto sezónu.

Ako teda prebieha zimná údržba? 
Dajme tomu, že je tri hodiny ráno 
a začína husto snežiť. 
V prvom rade nečakáme a nedívame 
sa z okna, či sneží alebo nie. Pozorne 
sledujeme predpovede Slovenské-
ho hydrometeorologického ústavu 
(SHMÚ), podľa ktorých sa riadime. 
Pokiaľ je predpoveď, že má perma-
nentne snežiť, má nepretržitú non-
stop službu dispečer aj sypač. Pokiaľ 
je sneženie nárazové, ako napríklad 
minulý rok, nonstop slúži iba dispe-
čer a pracovníci sypača sú k dispozícii 
na zavolanie. Tento rok už dispečing 
nebude na jednom človeku, ale na 
dvoch, budú sa striedať po 12 hodi-
nách. Fungovať bude aj nonstop linka 
na čísle 0918 471 852.

Dobre teda, očakávali ste sneženie 
a skutočne o tretej ráno sneží. Čo 
teraz?   
Všetky chodníky a cesty sú rozdelené 
podľa poradia dôležitosti do troch 

Borák: Zimnú údržbu robíme, kým ľudia spia

skupín. Prioritne teda začíname čis-
tiť úseky miestnych komunikácií po 
ktorých premáva hromadná doprava, 
prístupové komunikácie k zdravotníc-
kym zariadeniam, trasy záchranných 
vozidiel a ďalšie významné komuni-
kácie. V druhom rade poradia dôle-
žitosti sú prístupové komunikácie, 
ktoré majú význam pre zásobovanie, 
dopravu z priemyselných závodov a 
podobne. V treťom rade sú komuni-
kácie, ktoré majú význam prevažne 
len pre dopravu súkromnými doprav-
nými prostriedkami. Časový limit pre 
začatie výkonov zimnej údržby na 
komunikáciách zaradených v l. po-
radí dôležitosti je do jednej hodiny 
od doby zistenia zhoršenia stavu 
zjazdnosti. Zjazdnosť na miestnych 
komunikáciách 2. poradia dôležitos-
ti musí byť obnovená do 24 hodín a 
zjazdnosť na miestnych komuniká-
ciách 3. poradia dôležitosti musí byť 
obnovená do 36 hodín.

Darí sa vám tieto limity dodržiavať?
V prípade mimoriadnych, pretrváva-
júcich vytrvalých snehových zrážkach 
môže dôjsť k nedodržaniu časových 
limitov. Pre prípad kalamitných situá-
cií však máme zazmluvnené firmy s 
ďalšími piatimi mechanizmami, ktoré 
môžeme do boja so snehom povolať.

Niekedy je počuť sťažnosti, že po
sýpate aj v čase, kedy to nie je nut
né a zbytočne tak míňate posypový 
materiál.     
Preventívne posypy robíme na 

miestach, ktoré sú celoddenne zatie-
nené a namŕzajú a na miestach, o kto-
rých vieme, že sú kritické. Keď SHMÚ 
hlási poľadovicu, sme na to pripravení 
a sypač vyráža tieto miesta prevetnív-
ne ošetriť. Poviem to takto: Jeden vý-
jazd sypača stojí do 200 eur, výmena 
blatníka na Octavii po nedobrzdení 
kvôli poľadovici stojí 2000 eur. Čomu 
máme dať prednosť?

Čo je najväčší problém zimnej 
údržby?
Najväčším problémom sú zle zapar-
kované autá. Ľudia musia pri parko-
vaní myslieť na zimnú údržbu. To, že 
už dva týždne nesnežilo neznamená, 
že v noci nezačne kalamita. Nestačí 
nechať na ceste prejazdné dva met-
re pre osobné autá, lebo nákladné 
vozidlá pre zimnú údržbu sú širšie 
a tie neprejdú. Pri parkovaní v zime 
musí teda každý šofér myslieť na to, 
či nebude svojim vozidlom blokovať 
údržbu ciest. Parkovať na chodníku 
tiež nie je riešenie. Aj Ferarri potre-
buje aspoň 130 centimetrov, aj keď 
podľa platnej vyhlášky vodič nesmie 
obmedziť šírku chodníka na menej 
ako 150 centimetrov. Parkovanie v 
zime preto musí byť iné ako v lete, 
ohľaduplnejšie. Radšej treba zapar-
kovať ďalej od svojho bytu, ale s 
vedomím, že neblokujete cestu ani 
chodník. Gro zimnej údržby robíme 
v noci, kým ľudia spia a jedno zle 
zaparkované auto môže zablokovať 
vyčistenie celej ulice.

Silver Jurtinus

(Dokončenie článku z titulnej strany.) 
dobrovoľníkom, za zvládnutie celej 
organizácie testovania.
Za pomoc mesto, ako zriaďovateľ zák-
ladných škôl, ďakuje ich riaditeľkám 
za úpravu odberových miest, riadi-
teľovi Strednej odbornej školy tiež 
za poskytnutie bezplatného ubyto-
vania pre členov ozbrojených síl SR, 
poľovnému spolku Green road za 
poskytnutie priestorov v Novej Leho-
te, spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza a.s. za zázemie pre vytvore-
nie exteriérového odberového mies-
ta a GLORIA VITAE, s.r.o. – Ondrejovi 
Galbavému za priestory pre odberové 

miesto v zdravotnom stredisku na ul. 
Okružná.
Poďakovanie patrí mnohým sponzo-
rom, ktorí neváhali a podali pomoc-
nú ruku pri materiálno-technickom 
zabezpečení odberových miest v 
Handlovej. Za dodanie rúšok parí po-
ďakovanie Ivanovi Dobišovi - MLAĎ 
s.r.o., Martinovi Žabenskému, MVDR. 
Tomášovi Hegedüšovi. Jozefovi Hri-
covi za bezplatné dodanie desiatky 
prenosiek plných pečiva pre obe tes-
tovania, Motorestu Korzár za rýchlu 
reakciu pri zmenách v nahlasovaní 
potreby stravy pre personál v odbe-
rových miestach a dodanie pečiva 

zdarma. Papiernictvu ŠEVT – Ivana 
Staneková za promptné dodávky 
kancelárskeho materiálu, Kofola a.s. 
– Rajecká Lesná za 450 kg nápojov 
zadarmo pre všetkých v odberových 
miestach a krízový štáb mesta. Naše 
poďakovanie patrí aj Pizzerii Papuč-
ka za bezpletné dodanie pízz a Nor-
bertovi Konczovi a DHZ Morovno za 
zapožičanie párty stanov.
Poďakovanie patrí všetkým riadite-
ľom a konateľom mestských orga-
nizácií, ich zamestnancom, celému 
krízovému štábu mesta a tiež Vám, 
Handlovčania a Handlovčanky za za-
chovanie pokoja.                                 (JP)

Handlová má za sebou dve kolá testovania – Spoločná zodpovednosť

Zelené Ferrari sa osvedčilo. Správca handlovských ciest kúpil aj druhý minitraktor.                 FOTO: ADACOM.SK

V termíne od 18. 11. sa v pracovné 
dni môžete dať otestovať bezplatne 
antigénovými testami na COVID-19 
v areáli Súkromnej nemocnice AGEL 
Handlová na ul. SNP. 
Odbery AG testami sa budú vykoná-

Nemocnica zriadila odberové miesto
vať v pracovné dni v čase od 8.00 h 
do 14. 00 h.
Testovanie je určené pre všetkých a  
slúži ako prevencia proti šíreniu CO-
VID-19. Predbežne sa mobilné odbe-
rové miesto otvára na obdobie 30 dní.

(RED)
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Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Zapojte sa do súťaže

Mesto navrhuje zvýšenie poplat
ku o 3 eurá ročne. Dôvodom je 
legislatíva, upravujúca poplatky 
za skládkovanie a reálne výdavky 
na zvoz a nakladanie s odpadom. 
Návrh doplnku k všeobecne záväz
nému nariadeniu je zverejnený na 
pripomienkovanie na webovom 
sídle mesta.

Sadzby poplatku za komunálny od-
pad a drobné stavebné odpady pre 
obyvateľov sa stanovujú na základe 
legislatívy. Každé mesto do výpočtu 
tohto poplatku vstupuje so svojimi 
ukazovateľmi, teda reálnymi náklad-
mi na zvoz a nakladanie s odpadom, 
počtom osôb, a výsledok ovplyvňu-
je aj miera vytriedenia za daný rok.  
Zmenu všeobecne záväzného naria-
denia však mesto môže vykonať len 
raz ročne - k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. 
V minulom roku musela handlovská 
samospráva po siedmych rokoch zvý-
šiť poplatok za tvorbu komunálnych 
a drobných stavebných odpadov o 
šesť eur za osobu na kalendárny rok. 
Takto schválená výška poplatku podľa 
vedúceho Ekonomického oddelenia 
Mestského úradu v Handlovej odráža-
la reálnu výšku výdavkov mesta spo-
jených s procesom zberu, nakladania, 
uloženia a likvidácie odpadu a mesto 
nemuselo dotovať výdavky na odpa-
dové hospodárstvo z iných zdrojov. 
Podľa Najvyššieho kontrolného úra-
du SR (NKÚ) dofinancovanie ani nie je 
možné. Konštatoval to napríklad aj pri 
kontrole zameranej na efektívnosť a 
účinnosť triedeného zberu komunál-
neho odpadu v Prievidzi a v iných 
mestách. Samosprávy, podľa NKÚ, 
nemôžu výdavky za komunálny od-
pad dofinancovávať z mestského roz-
počtu a na poplatkoch za komunálny 
odpad musia vyberať skutočné sumy.

Výpočet je jednoduchý

Vzorec pre výpočet poplatku je 
(N1+N2+N3+Nz) : [(PO – 1000) + Z].
Delenec tvorí súčet nákladov na od-
voz a uloženie komunálneho odpadu,
odvoz veľkoobjemového odpadu, lik-
vidáciu čiernych skládok, nákladov na
zber separovaných zložiek, prevádzku 
kompostárne, čistenie verejných
priestranstiev a poplatkov za uloženie 
odpadu na skládke. Spolu 551 250,75

eur. Deliteľ tvorí počet obyvateľov 
mesta k 1. januáru predchádzajúceho 
roka, od ktorého sa odčíta konštanta 
1000, ktorá zohľadňuje občanov žijú-
cich trvale v zahraničí. K tomuto číslu 
sa pripočíta počet všetkých zamest-
nancov firiem a podnikov vrátane živ-
nostníkov v meste. Výsledok na strane 
deliteľa je 18 854 ľudí.
Výsledok výpočtu je 29,24 eur. Mesto 
preto musí navrhnúť sadzbu poplat-
ku za zmesový komunálny odpad vo 
výške 0,08 eur za osobu a kalendárny 
deň, teda 29 eur za osobu na kalen-
dárny rok. Do výšky poplatku vstu-
puje aj miera vytriedenia, ktorá je v 
Handlovej 30,4 % za rok 2019, čím 
stúpa poplatok za uloženie odpadu 
na skládku. Je pravda, že sa miera 
vytriedenia v Handlovej oproti minu-
lému roku zvýšila, avšak stále málo 
na to, aby sadzba uloženia odpadov 
na skládku mohla ostať zachovaná 
(viď tabuľka). „Mesto v kalkulovaných 
výdavkoch zohľadňuje len priame vý-
davky spojené so zvozom, uložením a 
likvidáciou zmesového komunálneho 
odpadu. Všetky výdavky súvisiace s 
administratívnym spracovaním po-
platku ako je tlač rozhodnutí, doru-
čovacie poplatky poštovné a podob-
ne mesto hradí zo svojho rozpočtu,“ 
povedal Peter Mendel. Ako dodal, v 
roku 2020 samospráva eviduje rozdiel 
medzi skutočným príjmom a predpi-
som 186 548,33 eur. Časť poplatníkov 
totiž vyrubený poplatok nezaplatila. 
Tieto nezaplatené poplatky sa ďalej 
vymáhajú. 

Ako sa počíta poplatok za komunálny odpad? Zvoz konárov trvá celý mesiac
Bude ešte aj zber BIO odpadu
Konáre je možné uložiť na 27 ozna
čených miest v Handlovej.

Mestská spoločnosť HATER-HAND-
LOVÁ spol. s r.o. (ďalej HATER) začala 
zber drevného odpadu zo strihania 
krovín a orezávania stromov. Konáre 
je potrebné skrátiť na dĺžku 1,5 – 2 
metre a uložiť bez použitia igelito-
vých vriec.
Zbierať sa budú výlučne konáre a od-
rezky, preto obyvateľov mesta žiada-
me, aby na zberné miesta neukladali 
pokosenú trávu, seno, kvety, lístie, bu-
rinu, zvyšky ovocia a zeleniny, drevnú 
štiepku, ani hobliny a piliny.
Konáre je možné uložiť v 27 lokalitách 
mesta, ktoré spoločnosť HATER ozna-
čila informačnými tabuľkami. Konáre 
uložené mimo tieto označené lokality 
nebudú odvezené.

Lokality zberu

1. „Krššáková štvrť“, lokalita medzi 
ulicami Savina a Majerníkova

2. Lokalita „Hôrka 1“ ul. Robotnícka
3. Lokalita „Hôrka 2“ križovatka ulíc 

Odbojárov a Hlboká
4. Lokalita „Hôrka 3“ ul. Ladislava 

Novomeského
5. Lokalita Banská kolónia, ul. Štraj-

ková
6. Lokalita Banská kolónia, ul. Li-

getská
7. Lokalita Banská kolónia, Náhrad-

né pole
8. I. Krasku (miesto VKK)
9. 1. mája - parkovisko športová 

hala
10. Parková (v strede trávnatá plo-

cha – schody ZUŠ)
11. Cintorínska - parkovisko
12. J. Kráľa - zelená plocha pred 

mostom
13. Kremnická - za Gewisom

14. Kunešovská (križovatka s ul. Sa-
dová)

15. Mostná (smerom k záhradkám)
16. Potočná
17. Partizánska (oproti hasičskej 

zbrojnici)
18. Horný koniec 1 ul. Stará cesta
19. Horný koniec 2 ul. Žiarska
20. Horný koniec 3 ul. Ciglianska
21. Mestská časť Nová Lehota 1 (pod 

Lipami)
22. Mestská časť Nová Lehota 2 

(otočka autobusu)
23. Mestská časť Nová Lehota 3 

(spodná otoč autobusu)
24. Mestská časť Morovno 1 (pri by-

tovke)
25. Mestská časť Morovno 2
26. Prievidzská -Dolný koniec – stred
27. Pstruhárska

Drevný odpad poslúži na výrobu 
kompostu, ktorý spoločnosť HATER 
už poskytuje obyvateľom mesta 
zadarmo. Zber konárov vykonáva 
poskytovateľ environmentálneho 
servisu dvakrát ročne a o termínoch 
informuje prostredníctvom letákov, 
ktoré obyvatelia vždy začiatkom roka 
obdržia do svojich schránok.

Ešte bude zvoz BIO odpadu

Vzhľadom na dopyt po zvoze BIO od-
padu mimo stanovených termínov 
mesto aktuálne pripravuje ešte jeden 
zvoz biologického odpadu (hnedé 
nádoby na BIO odpad). Ak ste aktuál-
ne robili poriadok v záhrade, biood-
pad môžete vyviezť na skládku “Na 
Scheibling”, resp. si objednať  odvoz v 
spoločnosti HATER. Prosíme, nedávaj-
te lístie ku konárom! Termín posled
ného zvozu BIO odpadu z hnedých 
nádob bude 30. 11. až 1. 12.  

(RED)

Úroveň 
vytriedenia 
komunálne-
ho odpadu: x

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu 
komunálneho odpadu uloženého na skládke

2019 2020 2021 a nasl. roky

x ≤ 10 % 17 26 33

10 < x ≤ 20 % 12 24 30

20 < x ≤ 30 % 10 22 27

30 < x ≤ 40 % 8 13 22

40 < x ≤ 50 % 7 12 18

50 < x ≤ 60 % 7 11 15

x > 60 % 7 8 11

Možnosť úhrady na 2 splátky

Kým doteraz platila povinnosť uhra-
diť poplatky za komunálny odpad 
v jednej splátke, po novom mesto 
navrhuje, aby si obyvatelia úhradu 
poplatku za komunálny odpad mohli 
rozložiť na 2 splátky. Primátorka Sil-
via Grúberová hovorí: „Legislatíva nás 
núti medziročne zvyšovať poplatok 
za komunálny odpad, nie je to naše 
osobné rozhodnutie, ale skĺbenie 
troch zásadných faktov: zákona, me-
dziročné stúpanie produkcie odpadu 
a stále slabá miera vytriedenia. Na-
priek tomu, že je ekonomicky ťažšie 
obdobie, nemôžeme predložiť MsZ 
návrh VZN, ktorý nebude v súlade s 
legislatívou. Aj práve z týchto dôvo-
dov, snažíme sa v navrhovanom VZN 
pomôcť obyvateľom mesta aspoň 
tak, že im umožníme rozložiť si platbu 
na 2 splátky a samozrejme zohľadňu-
jeme úľavové skupiny.“ 

Seniori už nebudú musieť žiadať
 o úľavu – bude automaticky

Súčasťou návrhu nového dodatku 
Všeobecne záväzného nariadenia o
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady je aj no-
vinka pre osoby, ktoré najneskôr k 
1.januáru zdaňovacieho obdobia do-
siahli vek 65 rokov. Kým v roku 2020 
si museli prísť na MsÚ uplatniť úľavu, 
tento krát im príde automaticky vý-
mer, ktorý im 20% úľavu automaticky 
zohľadní.                                              (RED)
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Zabezpečiť  rýchlu a presnú komu
nikáciu počas rýchlo sa meniacej 
celospoločenskej situácie v sú
vislosti s pandémiou zamestnalo 
naplno celý tím komunikačného 
oddelenia mestského úradu, Van
du Matiaškovú, Tomáša Grígera, 
Silvera Jurtinusa, Janu Paulínyovú. 

Komunikáciu mesto zvládlo aj po-
čas celoplošného testovania, vďaka 
spolupráci s jednotlivými vedúcimi 
odberových miest a stálej službe na 
úrade. Samotné odberové dni odde-
lenie zdokumentovalo tiež cez foto-
objektív, vytvorilo a zabezpečili výlep 
plagátov. 
Je nedeľné ráno. Vanda Matiašková, 
pracovníčka komunikačného odde-
lenia, má už pozbierané informácie 
zo všetkých odberových miest a za-
pína mestský rozhlas, aby uviedla 29. 
mimoriadne vysielanie mestského 
rozhlasu o dostupnosti odberových 
miest a čakacích dobách v nich za 
posledné dva víkendy. V boji s koro-
navírusom máme každý svoju úlohu. 
Úloha komunikačného oddelenia je 
poskytovanie včasných a presných 
informácií pre obyvateľov Handlovej. 
V období, keď sa situácia mení zo dňa 
na deň, niekedy aj z hodiny na hodi-
nu, je táto úloha obzvlášť dôležitá.
V prvý deň testovania bola situácia 
najhoršia, vytvorili sa dlhé rady od 
2 do 4 hodín pred všetkými odbe-
rovými miestami, ktorých bolo ráno 
otvorených menej ako sa očakávalo. 
O situácii mesto informovalo pro-
stredníctvom rozhlasu každú hodi-
nu, proaktívne získavalo informácie, 
telefonicky aj osobnými výjazdami a 
priebežne aktualizovalo webstránku 
aj facebookovú stránku. V priebehu 
dňa sa podarilo otvoriť všetky plá-
nované odberové miesta a čakacie 
doby sa skrátili postupne až na nulu. 
Ďalší deň, ako aj celé druhé kolo tes-

Dôležitosť komunikácie mesta v krízovom období
tovania už prebehli pokojne, pokiaľ 
došlo k zmene, hneď sa o nej infor-
movalo cez webstránku, facebookovú 
stránku aj rozhlas. Veríme, že aj vďaka 
dôslednému informovaniu, prebehlo 
druhé kolo testovania pokojne, bez 
väčších čakacích dôb, a v konečnom 
dôsledku sa v ňom ešte zvýšil počet 
testovaní. 
Mestský rozhlas v tak veľkom meste 
ako je Handlová, je dnes skôr rarita. 
Priebežne sa ozývali a ozývajú hlasy 
na jeho zrušenie, ale opäť sa ukázalo 
aký má pre Handlovú mestský roz-
hlas význam. Mesto má demografic-
kú krivku naklonenú skôr k starším 
obyvateľom, ktorí nemajú všetci prí-
stup na internet, nepoužívajú počí-
tač a mestský rozhlas je v takej chvíli 
ako bolo celoplošné testovanie, ich 
hlavný zdroj aktuálnych informácií. 
„Všetky oficiálne komunikačné kaná-
ly mesta sú si rovnocenné. Každý má 
svoju cieľovú skupinu a každý z nich 
je rovnako dôležitý“ prípomína vedú-
ca kancelárie primátorky mesta, Jana 
Paulínyová.

Webstránka v číslach

Od spustenia nového webového síd-
la mesta v apríli 2020 má webstrán-
ka návštevnosť stabilne medzi 2 500 
– 3 000 návštev denne, cez víkendy 
o niečo menej. Počas posledného 
týždňa príprav na celoplošné testo-
vanie začala návštevnosť prudko rásť 
a dosiahla rekord cez 17 000 návštev 
v prvý deň celoplošného testovania, 
sobotu 31. októbra. Čo tieto čísla ho-
voria? Predovšetkým poukázali na 
potrebu dobre spravovaného webo-
vého sídla mesta, ktoré je možné jed-
noducho a rýchlo aktualizovať a pre 
návštevníkov je užívateľsky priateľské 
a prehľadné, napriek obrovskému 
množstvu informácií, ktoré musí ob-
siahnuť. V tomto úsilí vôbec nie sme 

na konci, na webstránke priebežne 
pracujeme, ale sme radi, že na toto 
náporové obdobie bola webstránka 
pripravená a obyvateľom mesta po-
skytla dôležité informácie.

Na Facebooku len skutočnosť

Hlavná zásada komunikácie mesta, je 
poskytovať iba overené a presné in-
formácie. Aj keď to môže trvať dlhšie, 
v tomto je komunikačné oddelenie 
mesta nekompromisné. Bohužiaľ, 
teraz žijeme všetci v informačnom 
prostredí nasiaknutom nepresnými, 
neoverenými, alebo priamo úmysel-
ne falošnými informáciami šíriacimi 
sa po sociálnych sieťach veľkou rých-
losťou. Diskusie vo facebookových 
skupinách, ktoré kedysi napomáhali 
rozvoju Handlovej, sa stali s náras-
tom vážnosti situácie v krajine stále 
väčším zdrojom šírenia konšpirácií, 
vyhrotených politických diskusií a 
vzájomných urážok. Cieľom komuni-
kačného oddelenia mesta Handlová 
je v protiklade so súčasným trendom 
šírenia falošných senzácií, vytvoriť pre 
obyvateľov Handlovej aj v prostredí 
sociálnych sietí bezpečné miesto, kde 
sa dozvedia presné a overené infor-
mácie, ktoré zodpovedajú skutočné-
mu stavu diania v meste.
Dosah facebookovej stránky mesta 
presiahol na začiatku novembra 17 
000 zhliadnutí jednotlivých príspev-
kov za jeden týždeň. Takmer 200 ľudí, 
ktorí ju predtým nevideli, sa prihlásili 
na odber informácií z facebookovej 
stránky mesta. Držať krok s dobou 
a byť úspešní aj v rýchlom prostredí 
sociálnych sietí nebýva práve silná 
stránka samospráv. Sme radi, že v 
Handlovej oficiálna facebooková 
stránka mesta funguje, jej populari-
ta rastie a slúži občanom ako zdroj 
najaktuálnejších informácií z mesta.

Tomáš Gríger

Patríte medzi milovníkov tresky, či tra-
dičných lahôdkových šalátov? Odteraz 
dostanete obľúbené špeciality, doveze-
né priamo z výrobných závodov Ryba 
Žilina aj v novej predajni TreskaBar v 
centre Handlovej. Originálny koncept 
rýchleho stravovania ponúka aj hotové 
teplé jedlá na obed, ktoré si tu môžete 
nechať aktuálne zabaliť. Po uvoľnení 
bezpečnostných opatrení je v pláne 
umožniť návštevníkom si v príjemne 
zariadenej, modernej prevádzke aj po-
sedieť spolu s rodinou, či priateľmi. 
Vynovené priestory na ulici SNP č. 3 
sa odteraz nesú vo farbách žilinského 
výrobcu rybích špecialít. TreskaBar 
ponúka široký sortiment výrobkov z 
Ryba Žilina. Ako už názov napovedá, 
„kraľuje“ tu treska s rožkom. Vybrať si 
môžete z ponuky legendárnej Tresky 
Exklusiv, pikantnejšej Žilinskej tresky, 
či Perfish Tresky s jogurtom. Nájdete tu 
aj najväčšiu ponuku ostatných rybacích 
a lahôdkových šalátov ako aj teplých 
jedál. Na výber máte napr. chutnú ry-
baciu či držkovú polievku, vyprážané 
rybie filé, alebo kuracie stripsy, či iné, 
rýchlo pripravené jedlá z kvalitných 
polotovarov z kuchyne Ryba Žilina. V 
ponuke nechýba ani lokálne originálne 
pivo z handlovského pivovaru a čerstvé 
pečivo z handlovskej pekárne.
Nový TreskaBar v Handlovej bol vy-
budovaný podľa vysokých štandardov 
moderných prevádzok s občerstve-
ním. „Sme radi, že sa naša sieť Tres-
kaBar rozrastá a že sme mohli prísť aj 
do Handlovej. Veríme, že sa podarilo 
otvoriť ďalšiu prevádzku, ktorá je vi-
zitkou kvality, o akú sa v našej výrobe 

dlhodobo usilujeme. Hoci nový Tres-
kaBar funguje zatiaľ v obmedzenom 
režime kvôli bezpečnostným opatre-
niam, tešíme sa, že sa podarilo otvoriť 
priestrannú a sviežo zariadenú pre-
vádzku, kde si budú môcť obyvatelia 
Handlovej v budúcnosti aj posedieť a 
pochutnať na tom, čo majú radi,“ ho-
vorí Michal Britvík, generálny riaditeľ 
Ryba Žilina a dodáva, že ide v poradí 

V Handlovej otvorili originálny TreskaBar  

už o 8. prevádzku tohto druhu a značky 
na Slovensku. 

TreskaBar na ul. SNP č. 3 je 
otvorený počas pracovných 
dní od 7:00 do 15:30 a v sobotu 
od 7:30 do 11:30. Prevádzka je 
vybavená bezplatným parko-
viskom. 
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Na konci októbra stavebný úrad 
vydal rozhodnutia o umiestnení 
stavby novej železničnej zástavky 
a obchodného centra. 

Predmetom nového územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby 
je vybudovanie novej železničnej 
zástavky, zlepšenie technického sta-
vu železničného zvršku, vybudova-
nie vyššieho stupňa zabezpečenia 
jestvujúceho železničného priecestia 
pre peších, zabezpečenie potrebnej 
dodávky elektrickej energie, v časti 
Morovnianskeho sídliska v Handlovej. 
Územné rozhodnutie o umiestnení 
predmetnej stavby, ktoré bolo vyda-
né v roku 2016 stratilo platnosť, na-
koľko nebolo požiadané v zákonom 
stanovenej lehote o vydanie staveb-
ného povolenia. 
Predmetom druhého územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby je 

Dva projekty dostali územné rozhodnutie
prízemný halový objekt bez suteré-
nu, veľkoplošné Obchodné centrum 
Hand lová umiestnené v zastavanej 
časti, na Morovnianskom sídlisku v 
súbehu cesty Morovnianska cesta a 
Okružná ulica. Pozostávať bude z pre-
najímateľných priestorov, samoob-
služnej čerpacej stanice s autoumý-
varkou, priľahlými parkoviskami pre 
zákazníkov a zamestnancov, obsluž-
nými komunikáciami, zásobovacími 
dvormi, areálovou zeleňou a reklam-
nými plochami, zázemím a technický-
mi priestormi. 
Nové územné rozhodnutie pre Želez-
nice Slovenskej republiky platí tri roky 
od nadobudnutia právoplatnosti, 
rozhodnutie pre IMMOBILIEN MANA-
GEMENT a AMAZING CO., investorov 
obchodného centra, platí dva roky. 
V stanovenej lehote musia investori 
požiadať o vydanie stavebného povo-
lenia.                                                    (RED)

Smerovníky ukazujú najbližšiu cestu 
k defibrilátoru.
Na viacerých miestach v centre Hand-
lovej pribudli nálepky s medzinárod-
ným označením automatického ex-
terného defibrilátora (AED). Smerové 
nálepky označujú najbližšiu cestu k 
defibrilátoru. Je to prenosný prístroj, 
ktorý je určený pre použitie laickej a 
odbornej prvej pomoci pri náhlom 
zastavení krvného obehu. Zdravot-
nícky prístroj rozpozná poruchy srd-

Nálepky môžu pomôcť zachrániť život
cového rytmu a v prípade potreby 
aplikuje elektrický výboj. Použitie 
AED laikmi je jednoduché, bezpečné 
a rovnako účinné ako použitie defib-
rilátora profesionálmi. 
„V prípade potreby šípky človeka 
nas merujú k stálej službe na mest-
skej polícii, ktorá je vyškolená aj pre 
poskytnutie prvej pomoci, aj pre pou-
žitie prístroja,“ povedala preventistka 
mestskej polície Lucia Chudá.

(RED)

Potešiť handlovských seniorov mô
žete tento rok darovaním milých 
drobností v termíne od 23. novem
bra do 6. decembra 2020.

V Handlovej je v zariadeniach sociál-
nych služieb viac ako 150 osamelých 
seniorov. Vlani sa podarilo v Handlo-
vej vyzbierať takmer 400 darčekov, 
ktoré potešili obdarovaných v rámci 
projektu „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“.
Mesto Handlová sa aj v tomto roku 
zapája prostredníctvom sociálneho 
oddelenia mesta do projektu „Koľ-
ko lásky sa zmestí do krabice do 
topánok“, v rámci ktorého môžete 
zabaliť osamelým seniorom do kla-
sických krabíc od topánok darčeky, 
ktoré ich potešia vo vianočný čas. 
Organizačne zabezpečuje projekt v 
Handlovej Zuzana Šaláteková z han-
dlovského sociálneho oddelenia, 
ktorá upozorňuje aj na zmeny: „Z 
dôvodu protiepidemických opatrení 
vopred ďakujeme všetkým darcom, 
že pri samotnom balení darčekov si 
dezinfikujú ruky, zabalia vrchnák a sa-
motnú krabicu osobitne a nepreviažu 
krabice mašľami“, uviedla a doplnila, 
že tento rok nebude možné odovzdať 
krabicu osobne do zariadení a darče-
ky prejdú dvojitou karanténou.
Zberné miesto v Handlovej je sociál-
ne odd. MsÚ, Námestie baníkov 7 a 
darčeky môžu darcovia nosiť z dô-
vodu ich následnej karantény od 

23. novembra do 6. decembra 2020 
v čase stránkových hodín MsÚ, teda 
v pondelok od 8.00 h do 16.00 h, v 
utorok od 7.00 h o 15.00 h, v stredu 
od 8.00 h do 17.00 h a v piatok od 
7.00 h do 14.00 h. Darček je potrebné 
ponechať vo vestibule MsÚ. Mesto 
uvíta, ak napíšu darcovia do formulá-
ra umiestneného vo vestibule svoje 
meno, dátum darovania a pre koho 
je darček určený – žena/muž. Tieto 
údaje sú dobrovoľné.
Ako potešíte osamelého seniora v 
Handlovej? Do krabice od topánok 
môžete vložiť:
Niečo teplé: káva, čaj, cappuccino...
Niečo slané: praclíky, chrumky...
Niečo sladké: hroznový cukor, keksy...
Niečo voňavé: sprchový gél, šampón
Niečo na seba: papuče, čiapky... 
Niečo na čítanie: krížovky, časopisy, 
duchovná literatúra, motivačná lite-
ratúra, knihy s pozitívnou tematikou, 
vlastnoručne napísaný list od srdca
Niečo pre potešenie: kresbičky od 
detí, prázdne pohľadnice s nalepenou 
známkou (1 môže byť aj s Vašou vypí-
sanou adresou, ale nemusí), drobná 
vianočná dekorácia, soška anjelika, 
malý vankúšik, nahrievaci vankúšik, 
malý plyšový macko do ruky, nára-
mok na ruku, ruženec, pekná šálka, 
veselý pohár so slamkou, hrebienok 
a pod.
Kontakt: Mgr. Zuzana Šaláteková 
0918 325 880, zuzana.salatekova@
handlova.sk.                                        (RED)

Koľko lásky sa zmestí do krabice?
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Dôkazom toho, že okolie Handlo
vej tvoria krásne a jedinečné lesy, 
sú naše dve prírodné rezervácie v 
najvyššom, piatom stupni ochra
ny. Sú nimi Biela Skala (Biely Ka
meň) a čoskoro pribudne druhá, 
Veľký Grič. Obe rezervácie obsa
hujú pozostatky, ale aj väčšie cel
ky prirodzeného lesa bez zásahu 
človeka, takzvané pralesy.

Slovo prales v nás zvyčajne vyvoláva 
dojem nedotknutého hustého, sta-
rého lesa s divo žijúcimi zvieratami 
z dávnych časov praveku alebo lesa 
v hustých rozľahlých dažďových 
rovníkových lesoch Amazónie. Vo 
všeobecnosti však už neexistuje na 
Zemi les, do ktorého človek nezasia-
hol.

Čo je na Slovensku prales?

Občianske združenie PRALES definu-
je prales ako „relatívne nedotknutý 
prírodný les (znaky po bývalej ľud-
skej činnosti nie sú evidované alebo 
sú ťažko identifikovateľné a málo 
evidentné) s klimaxovým (pôvod-
ným) drevinovým zložením, s výsky-
tom typických  druhov ekosystému, 
zachovalou prirodzenou vekovou, 
vertikálnou, horizontálnou a priesto-
rovou štruktúrou, s primeranou prí-
tomnosťou mŕtveho dreva (stojace-
ho a ležiaceho) v rôznych štádiách 
rozkladu a s prítomnosťou jedincov 
drevín, ktorých vek sa blíži fyzickému 
veku.” 

Biely kameň (Biela skala)

Biely kameň bol za prírodnú rezervá-
ciu vyhlásený v roku 1973 a na jeho 
území platí piaty stupeň ochrany, ide 
teda o bezzásahové územie. Východ-
ná časť tejto rezervácie (hlavne pod 
skalným amfiteátrom) je charakte-
rizovaná ako prales. Časť prírodnej 
rezervácie, nazývanej aj Hrubý les, 
má v majetku mesto Handlová po 
výmene pozemkov so spoločnosťou 
Males, s.r.o., ktorá sa uskutočnila na 
začiatku roka 2020.
Severné a východné svahy Bieleho 
kameňa tvorí dlhý a veľmi strmý 
skalný zráz predstavujúci prekrás-
nu ukážku stĺpovitého erozívneho 
rozpadu lávových prúdov. Tento 
rozpad stále prebieha (niekedy je v 
lokalite dokonca počuť praskanie), 
kvôli čomu bralu hrozí odtrhnutie. 
Vrch Biely kameň pokrývajú zmieša-
né lesy miestami (najmä pod spomí-
naným skalným amfiteátrom) priam 
pralesovitého charakteru. Z vrcho-
lových častí sa naskytá vynikajúci 
polkruhový výhľad, možno odtiaľ-
to pozorovať veľkú časť krajiny od 
Veľkej Fatry po Štiavnické vrchy. Na 
Biely kameň v súčasnosti nevedie 
nijaký značený turistický chodník, 
okolo vrchu však prechádza červená 
značka z Veľkého Griča smerom na 
Vtáčnik, z ktorej sa naskytá niekoľko 
krásnych pohľadov na spomínaný 
erozívny skalný amfiteáter. Návšteva 
vrcholových partií či oblastí priamo 
pod skalným amfiteát rom je síce 
možná po vychodených neoficiál-
nych chodníkoch, nikomu ju však 
neodporúčame. Skaly neustále hro-
zia zrútením.
Prales leží medzi dvomi výraznými 
skalnými prahmi a z toho dôvodu 
bolo toto územie zrejme aj v minu-
losti ťažko dostupné. Napriek tomu 
sa na južnom okraji ešte dá spoznať 
bývalá cesta vedúca popod skaly 
vybudovaná zrejme pre ťažbu ka-
meňa v minulosti. Lesy sú viac ako 
jednu generáciu neovplyvňované 

a to predovšetkým v severnej časti 
lokality. Napriek hojnému výskytu 
kamenných blokov tu prevláda bio-
top kvetnatých bučín, len na veľmi 
malých plôškach tesne pod vrcho-
lovým prahom sa vyskytujú aj frag-
menty sutinových lesov a prírodných 
nelesných biotopov otvorených su-
tín a skalných štrbín. Dominantnou 
drevinou je tu buk lesný, najhrubší z 
nich má obvod až 442 cm.

Na Bielu skalu si môžete najať 
sprievodcu

Krása prírody v okolí Bielej Skaly 
prirástla k srdcu aj Norbertovi Hri-
ňovi, ktorý lokalitu dobre pozná a 
rozhodol sa ňou sprevádzať turistov.

„V tejto ťažkej dobe potrebuje každý 
z nás uletieť aspoň na chvíľu z reality. 
Preto som sa rozhodol pre prípad-
ných záujemcov osobne sprostred-
kovať lokalitu Biely kameň, ktorú 
som si s mojou rodinou bezvýhradne 
zamiloval. Ako sprievodca vás v prí-
pade vášho záujmu rád prevediem 
touto prenádhernou krajinou a uká-
žem vám jej skryté zákutia,” uvádza 
pán Hriň na svojej facebookovej 
webstránke venovanej Bielemu ka-
meňu. 

Čo znamená piaty stupeň ochra
ny pre návštevníka?

Pravidlá, ktoré je povinný dodržia-
vať návštevník lokality v najvyššom, 

Rozloha chránených území okolo mesta sa možno ešte zväčší

Silno červenou sú zobrazené pralesy Biely Kameň a Veľký Grič. Slabšou červenou je pripravované  rozsiahlejšie územie európskeho významu NATURA 2000.

Letecký záber masívu Veľkého Griča.                                                                                                                                                                                                                     FOTO: NORBERT HRIŇ

piatom stupni ochrany, sú prísne. Pre 
bežného návštevníka je najdôležitej-
šie vedieť, že:
• pohyb je možný len po značkova-
nom chodníku alebo lesnej ceste
• nesmú sa zbierať rastliny, nerasty, 
ani poškodzovať lesný porast a pôd-
ny kryt
• nesmie sa rušiť pokoj a ticho
• pes musí byť na vodítku
Ide o bezzásahové územia, teda aká-
koľvek činnosť, ktorá by zanechala 
stopu v prírode v princípe nie je po-
volená. Podrobné pravidlá nájdete 
na webstránke slovensko.sk.

Veľký Grič

Skalný masív Veľkého Griča a priľahlé 

strmé svahy o výmere 25,28 hektá-
rov boli zaradené do pripravovanej 
rezervácie Pralesy Slovenska ob-
čianskym združením PRALES, ktoré 
od roku 2010 mapovalo významné 
územia menšieho rozsahu, aby za-
bezpečilo ich ochranu. Veľký Grič sa 
v tomto prípade stal unikátom, na-
koľko ako jediné z vyše štyridsiatich 
navrhovaných území nemal žiadny, 
resp. mal najnižší, prvý stupeň ochra-
ny. Zaradením do prírodnej rezervá-
cie Pralesy Slovenska tak poskočí z 
prvého priamo na najvyšší, piaty 
stupeň ochrany.
Skalky a strmé trávnaté stráne Veľké-
ho Griča hostia mnohé zaujímavé a 
vzácne druhy slovenskej flóry, ktoré 
sú typické skôr pre horské polohy 
vápencových pohorí. Neprístupnosť 
terénu a možno aj určitý prirodzený 
rešpekt pomohli lesom zachovať si 
prirodzený charakter, na miestne 
pomery na pomerne veľkej ploche. 
Podľa občianskeho združenia PRA-
LESY najmenej extrémne polohy 
pokrývajú kvetnaté jedľovo-bukové 
lesy s dominanciou buka a prímesou 
javora horského, jedle a ďalších dre-
vín. Oveľa pestrejšie drevinové zlo-
ženie majú lipovo-javorové sutinové 
lesy (buk, jedľa, javory, lipy, jarabiny, 
jaseň...). Zaujímavosťou je výskyt nie-
koľkých jedincov tisu. Najextrémnej-
šie miesta zaberajú prirodzené tep-
lomilné dubiny, naopak v chladnej  
inverznej polohe sa prirodzene vys-
kytuje smrek. Zaujímavosťou lokali-
ty sú stále aktívne zosuvy a rozsiahle 
prirodzené kamenné moria.

Prales na Veľkom Griči prepísal 
plány na rozvoj turizmu

Prales na Veľkom Griči mestu uro-
bil škrt v plánoch mesta na rozvoj 
turizmu v avizovanom zámere na 
vybudovanie feraty v jeho skalnom 
masíve. Jeden z dôvodov, prečo bola 
táto lokalita vytipovaná, bol aj ten, 
že nebola chránená. Práve v tom 
istom čase sa však v rámci monito-
ringu dostalo rovnaké územie aj na 
zoznam budúcich prírodných rezer-
vácií občianskeho združenia PRALES.
Cieľom feraty malo byť prirodzene 
prilákať návštevníkov, zámer rezer-
vácie je naopak držať ľudí čo najďa-
lej. Nebola tu možnosť na kompro-
mis. Ferata musela ustúpiť. To, že 
sa územie zaradilo do rezervácie 
nepovažujeme za chybu, za tú mož-
no považovať skôr to, že dodnes tak 
významná lokalita chránená nebola. 
Určite je to pre mesto dobrá značka 
a máme v okolí ďalšie miesta, kam 
môžeme smerovať aktivity budúce-
ho turizmu.
Veľký Grič je dominanta nášho mes-
ta a necitlivú ťažbu na jeho svahoch 
sme preto mali všetci možnosť po-
zorovať priamo pred očami. To, že 
bude aspoň skalná stena a strmé 
svahy chránené je teda určite krok 
správnym smerom a dúfajme, že 
budú nasledovať ďalšie. 

Ochrana sa bude rozširovať

Na webstránke Štátnej ochrany prí-
rody SR je uvedené rozsiahle územie 
ťahajúce sa od stabilizačného násy-
pu až po Východnú šachtu, ktoré je 
v súčasnosti navrhované na zara-
denie do ochrany v rámci etapy C, 
druhej fázy projektu ÚEV - územia 
európskeho významu pod sché-
mou NATURA 2000. Na mape nižšie 
je vyobrazené svetlejšou červenou 
farbou.

Tomáš Gríger, koordinátor cestovného ruchu
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Už je to rok, čo žiacky parlament našej 
školy odštartoval celoročnú bodova-
ciu súťaž o TOP TRIEDU. Kým nám to 
situácia dovolila, zbierali v nej žiaci  
body za plnenie rôznych aktivít v rám-
ci triedy i školy, zapájanie sa do kul-
túrnych programov, súťaží a výziev.  
Cenné body mohli kolektívy získať i 
za zber papiera, prospech, správanie, 
či dochádzku. Priebežné výsledky 
žiacky parlament zverejňoval na svo-
jej nástenke, aby triedy vedeli, ako na 
tom sú. A koncom septembra prišlo 
vyhodnotenie.
Oficiálne vyhrali všetky triedy. Všet-
ky, ktoré sa snažili spoločne bojovať 
o každý bod. Lebo presne to je cieľ 

Poznáme prvú top triedu ZŠ Mierové námestie

súťaže TOP TRIEDA. Byť v triede jedna 
partia, pracovať spolu na spoločnom 
cieli i zdravých vzťahoch, podporovať 
sa, rešpektovať sa a, samozrejme, aj sa 
spolu zabávať a tešiť sa z dosiahnu-
tých výsledkov. 
Ale keďže putovný pohár TOP trieda 
je len jeden, aj víťaz musí byť len je-
den. A ním sa za uplynulý školský rok 
2019/2020 stala bývalá 5.B a terajšia 
6.B. Za ňou skončila minuloročná 8.B, 
dnes 9.B. A tretie miesto obsadila bý-
valá 7.A, dnes 8.A. Blahoželáme. Pani 
riaditeľka odovzdala víťazným trie-
dam odmeny, poďakovala im za ich 
výborné výkony a vyjadrila radosť z 
toho, že má v škole také aktívne a ši-

kovné kolektívy.
Okrem víťazov sme však veľmi pyšní 
aj na ostatné kolektívy. Ďakujeme 
im za perfektný prístup, vytrvalosť a 
súťaživosť. Niekedy ich od lepšieho 
umiestnenia delilo naozaj len pár 
bodov.                                  
V neposlednom rade patrí veľká vďa-
ka aj  triednym učiteľom, ktorí deti 
usmerňovali, pomáhali im a tvorili s 
nimi jeden tím. A presne tak to má 
byť.  Veríme, že budeme rovnako dob-
re a tímovo pokračovať aj v 2.ročníku 
súťaže TOP TRIEDA. Lebo takto to má 
s deťmi určite zmysel.

Mgr. Katarína Štupáková, ZŠ Mierové námestie

Nie je semafor ako semafor. A pred
sa majú všetky čosi spoločné. 

Farby, ktorými nás buď zastavujú, 
držia v strehu alebo nás pustia ďalej. 
A presne tak je to aj v prípade nášho 
DESIATOVÉHO SEMAFORA – projek-
tu, ktorý sme na prvom stupni od-
štartovali ešte koncom septembra.  
Je zameraný na zdravú výživu našich 
žiakov. Jeho pointa je jednoduchá, 
ale pritom veľmi silná a s jasným 
posolstvom. Viesť deti k tomu, aby 
o jedle a zdravej strave rozmýšľali a 
vyberali si tie správne potraviny. „Pi-
lotné testovanie“ semaforu prebehlo 
v 2.A ešte začiatkom októbra. Každé 
ráno si deti samy zhodnotili zloženie 
svojich desiat. Podľa neho si z troch 
semaforových farieb vybrali jednu. 
Maškrtníkom s nezdravou desiatou 
patrila červená karta. Po oranžovej 
siahli žiaci s desiatou, ktorej zloženie 
ešte nevedeli presne posúdiť. No a 
zelená karta, tá bola pre tých, čo si 
v desiatovom boxe priniesli samé 
zdravé veci. Sila kolektívu a túžba po 
„magickej“ zelenej karte viedla deti k 
tomu, že si každý deň pripravili niečo 
zdravšie. V krátkej dobe dosiahla trie-
da úžasné výsledky, a tak sme mohli 
projekt s nadšením spustiť na celom 
prvom stupni. A dnes? Dnes už naši 
prvostupniari „semaforujú“ ostošesť, s 
jasným cieľom prepracovať sa k svoj-
mu zdravšiemu „ja“. 
A aktivity k Svetovému dňu výživy 
pokračovali.  Zdravej výžive sa medze 
nekladú a detskej tvorivosti už vôbec 
nie.  Tá potrebuje lietať a slobodne žiť. 
Tak sme to využili, spojili príjemné s 
užitočným a urobili si pestrofareb-
ný deň. O vitamínoch a s vitamínmi. 
Všetko sa začalo zodpovednou príp-

Desiatový semafor zameraný na zdravú výživu

ravou. Rodinné tímy vytvorili doma 
zo zeleniny a ovocia figúrky, zvieratká 
alebo predmety podľa vlastnej fantá-
zie. Na druhý deň sa nimi zaplnili la-
vice. A teda, bolo veru čo obdivovať! 
Fantázia mala doma naozaj zelenú. 
Ďakujeme, milí naši rodičia, že ste 
svoje deti podporili a pomohli ste im 
vytvoriť nádherných zdravých kama-
rátov. Pestrosť, originalitu a kvalitu 
ocenili aj pani učiteľky. Do zdravého 
denného menu primiešali niektoré 
triedy aj jogurtové dobroty. Iné trie-
dy sa zase zmenili na čajovňu. Deti 
si priniesli vlastné šálky a navarili si 
spolu s pani učiteľkami bylinkový čaj. 

Zistili, ako chutí materina dúška, baza 
čierna, medovka a mäta. A tiež, ako 
nádherne voňajú. A pravdaže, že sú 
zdravé a občas nám chutia aj bez cuk-
ru. Mali ste vidieť tie debatné krúžky 
pri šálke čaju. Pokoj a pohoda. 
Zjesť alebo len ochutnať zdravé jedlá 
však nie je pre mnohé deti vôbec 
jednoduché. Ak sa zdravé potraviny  
s láskou pripravujú, krásne a veselo 
naservírujú a navyše sa deti pri ich 
jedení navzájom povzbudzujú, ide to 
určite ľahšie. Hm, taká správna detská 
partička vie mať naozaj čarovnú silu. :) 

Mgr. Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Vyhrali všetci, ktorí sa zapojili a bojovali o každý bod. Putovnú cenu si však najviac zaslúžila tireda 6.B.                                                                                                   FOTO: ZŠMN

Rodinné tímy vytvorili doma zo zeleniny a ovocia figúrky podľa vlastnej fantázie.                              FOTO: ZŠMN

V septembri sa v handlovskom Dome 
kultúry konal koncert Za hlasy na 
podporu spevákov, ktorí zabojovali 
o účasť vo finále speváckej súťaže 
EURO POP CONTEST v Berlíne.
Finalistkou medzinárodnej speváckej 
sútaže sa v kategórií detí od 10 do 13 
rokov sa stala Handlovčanka Adela 
Gazdíková, žiačka ZUŠ Handlová, kto-
rá spev študuje v triede pani učiteľky 

Anežky Balušinskej. Finále súťaže sa 
uskutoční 18. až 20. decembra v Ber-
líne a bude prenášané online. 
Šancu postúpiť do medzinárodného 
finále majú aj Patrik Šarkozi, Hana 
Husenicová a Júlia Fajčíková zo ZUŠ 
v Žiari nad Hronom, ktorých pedago-
gicky vedie Handlovčanka Ria Ferčá-
ková. Kompletný zoznam finalistov 
bude známy 20. novembra.           (RED)

Handlovčanka v berlínskom finále

Klienotv senior centra z parkoviska 
pozdravil “Minister  dôchodcov“ 
Sychravý štvrtok 12. novembra pri-
šli klientom Senior centra Handlová 
spestriť krátkym kultúrnym progra-
mom na parkovisko pred budovou 
pracovníci Domu kultúry. „Pani pri-
mátorka je smutná z toho, že naši 
dôchodcovia sú odrezaní od sveta 
v Senior centre, tak sa na nás obráti-
la, či by sme ich nejako potešili. Dali 
sme teda hlavy dokopy, Braňo Čukan 
pripravil scenár, nachystali sme tech-
niku, sme tu a tešíme sa,“ povedala 
riaditeľka Domu kultúry, Jarmila 

Žišková, alias Helena Vrtichová. Skeč 
o zriadení Ministerstva dôchodcov, 
ktorý do Handlovej vyslalo kultúrnu 
úderku, aby našich seniorov pozdra-
vila a rozdala im 13., 14., 15. a 16. 
dôchodky, klientov aj ošetrovateľov 
pobavil. „Je to aj poďakovanie tým, 
ktorí sa o seniorov starajú a sú s nimi 
nepretržite celé dni. Dnes sa im kon-
čí desaťdňový turnus. Je to náročné 
psychicky aj fyzicky a držíme im pal-
ce, aby sa im darilo aj ďalej,“ dodala 
Žišková.                                                 (RED)

Tento rok ako aj po iné roky, sme v 
tomto období boli zvyknutí, že nás 
čaká krásny Týždeň vzdelávania, plný 
aktivít pre žiakov, seniorov a učiteľov, 
ako aj pre širokú verejnosť mesta Han-
dlová. Všetci sme sa na toto podu jatie 
veľmi tešili, ale vzhľadom na situáciu, 
ktorá vládne nielen u nás, ale aj vša-
de vo svete sme sa v rámci ochrany 
zdravia ako seniorov, tak aj žiakov, 
učiteľov a širokej verejnosti rozhodli, 
Týždeň vzdelávania neuskutočniť. Pri-

pravili sme si však pre učiteľov spolu 
s Teach for Slovakia workshop, ktorý 
bude zameraný na skupinové vyu-
čovanie. Workshop sa uskutoční dňa 
25.11. 2020 a bude vyučovaný online. 
Do tohto workshopu sú zapojení uči-
telia základných škôl, materských škôl 
a naše pozvanie prijali aj učitelia zo 
Špeciálnej základnej školy v Handlo-
vej a učitelia Strednej odbornej školy 
v Handlovej.

Týždeň vzdelávania bude online

Recesitická akcia na parkovisku pred Senior centrom mala úspech.                                                               FOTO: INU

Andrea Bacúšan Nevolná, školská metodička
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Spomienka

Dňa 27. novembra 
si pripomenieme 

druhé výročie úmrtia 
Robka Mlynarčíka. 

Bolesťou unavený 
tíško zaspal, 

zanechajúc všetkých, ktorých rád mal. 
S láskou spomína celá rodina.  

Spomienka
Dňa 29. novembra 

uplynie 10 rokov, čo 
sme sa navdžy rozlúčili 

s našim milovaným 
manželom, otcom 

a starým otcom 
Ladislavom Chudíkom. 

Kto v srdci žije, nikdy neumiera. 
S láskou spomína manželka Viera 

a deti Eva, Vladislav a Táňa s rodinami. 

1/22/11/2020/OI

2/22/11/2020/OI

Ing. Peter Čertík bol špecialista 
v oblasti baníctva, špeciálnych 
podzemných stavieb, tunelových 
stavieb, ale aj v oblasti vplyvov 
geofaktorov na životné prostre
die. Odborná verejnosť ho však 
poznala aj ako dobrého a ústreto
vého človeka s veľkým rozmerom 
ľudskosti.

5. novembra 2020 o 13.15 skonal Ing. 
Peter Čertík (nar. 29. 6. 1933), zakla-
dateľ a bývalý konateľ spoločnosti 
BANSKÉ PROJEKTY. „Napriek svojej 
veľkej pevnej vôli a chuti žiť, praco-
vať, prehral mesačný boj a skončil 
tuzemskú púť, po následkoch opako-
vaného ochorenia COVID v nemoc-
nici na Kramároch, izolovaný, sám, 
skromne, v tichosti“, informovala 
Milada Henkelova, konateľka spo-
ločnosti BANSKÉ PROJEKTY.
Jeho pracovné začiatky sa viažu k 
Handlovským uhoľným baniam, kde 
začínal ako banícky učeň a postup-
ne vykonával rôzne riadiace funkcie 
v prevádzke a v investičnej výstavbe 
Bane Handlová a zároveň pôsobil 
ako banský záchranár. Iniciatívne 
sa angažoval pri zavádzaní nových 
technológií v nahradzovaní drevenej 
výstuže kovovou a ďalšími inovačný-
mi prvkami. 
V roku 1978 nastúpil do organizá-
cie Banské projekty Bratislava. Ako 
vedúci projektant - špecialista spra-
covával koncepčné riešenia otvárky 
a výstavby uhoľných baní v ČSSR, 
geologicko - prieskumných prác, 
riešil koncepcie stabilizácie zosuv-
ných území, aj náročné podzemné 
stavby v zložitých geologických 
podmienkach, koncepcie podzem-
ného uskladnenia zemného plynu 
a nebezpečných látok vo vhodných 
geologických štruktúrach.
Významným medzníkom v jeho ži-
vote boli porevolučné roky, kedy 
sa svojou prácou a úsilím v rozho-
dujúcej miere zasadil o udržanie 
slovenského uhoľného baníctva. 
Svoju stopu zanechal aj v jadrovej 
energetike, kde sa podieľal na pro-

jekte stavby úložiska rádioaktívneho 
odpadu Mochovce. Ďalej v oblasti 
vodných elektrární, pri projektovaní 
špeciálnych podzemných objektov 
a v teplotechnike v oblasti koncep-
cií zásobovanie teplom vo väzbe na 
uhoľné baníctvo.
Do dôchodku odišiel v roku 1993, 
ďalej však pracoval ako akredito-
vaný externý expert Slovenskej 
spoločnosti pre systémy riadenia a 
systémy kvality pre oblasť baníctva, 
stále aktívne pôsobil v baníctve, 
podzemnom staviteľstve, inžiniers-
kej geológii a ekológii a elektrá-
renstve v oblasti auditov projektov 
prác, výkonov a tvorby cien. Široká 
odborná verejnosť ho pozná ako 
tvorcu koncepcie tunela Branisko a 
svoje 70. narodeniny oslávil práve v 
deň slávnostného otvorenia tunela. 
Ing. Peter Čertík si v živote vysoko 
cenil dobrú a svedomitú prácu. Pri 
zachovaní korektných pracovných 
vzťahov pestoval aj zdravú pra-
covnú rivalitu a vážil si ľudí. Každé 
stretnutie s odborníkom, dobrým a 
pracovným človekom, bolo pre neho 
potešením.
Za svoju celoživotnú prácu získal 
mnohé ocenenia. Okrem mnohých 
rezortných vyznamenaní dostal od 
prezidenta republiky v roku 2003 
Pribinov kríž.                                    (RED)

Odišiel nestor slovenského baníctva  

Klára Linkešová, rod. Dienesová, 86 rokov,
naposledy bytom Parková 41.

Štefánia Dolníková, rod. Smekalová, 85 r.,
naposledy bytom Dimitrovova 12.

Magdaléna Lacková, rod. Muchová, 88 r.,
naposledy bytom Kvetná 6.

Anastázia Ziburová, rod. Jóbová, 79 rokov,
naposledy bytom Mlynská 8.

Ing. Anton Ondrejkovič, 84 rokov,
naposledy bytom Mierové námestie 21.

Milan Ďuriš, 87 rokov,
naposledy bytom Partizánska 39/12.

PhDr. Miroslav Holček, 65 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 39/13.

Štefan Božík, 85 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 3.

Peter Lekár, 92 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 66.

Júlia Lampertová, rod. Ludvigová, 76 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 11/7.

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 11. novembra 

uplynuli tri roky, 
čo nás opustila
naša mamička 

Marta Mádelová.

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

,,Ťažko je bez Teba, smutno je všetkým,
už to nie je tak, ako bolo predtým.

Ako z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať, mama, do konca života.”

4/22/11/2020/OI

Spomienka
Dňa 13.novembra 
uplynuli dva roky,

čo nás vo veku 81 rokov 
navždy opustil
Juraj Franko.

Spokojne odpočívaj. 

S láskou spomína 
manželka Elka a dcéra Katka s rodinou.

5/22/11/2020/OI Odišiel pedagóg a bývalý handlovs
ký poslanec PhDr. Miroslav Holček. 

Miroslav Holček sa narodil v roku 1955 
v Trnave, Strednú zdravotnú školu ab-
solvoval v Prešove, kde v štúdiu pokra-
čoval aj na vysokej škole v odboroch 
výchova a vzdelávanie dospelých a 
sociológia. Prvé pracovné skúsenosti 
naberal v roku 1979 v osvetovom stre-
disku Bardejov ako metodik, už v roku 
1980 sa presťahoval do Handlovej, kto-
rá sa stala jeho domovom. Desať rokov 
pracoval v Bani Handlová na oddelení 
podnikovej výchovy a vzdelávania, 
kde organizoval kurzy, semináre a ško-
lenia. Po nežnej revolúcii v roku 1990 
sa stal riaditeľom dnešnej Strednej 
odbornej školy, kde v roku 2007 prácu 
vymenil za Krajský školský úrad v Tren-
číne. Ako štátny zamestnanec pracoval 
do roku 2010. Od roku 2011 pracoval 
v Centre sociálnych služieb Bôrik v 
Nitrianskom Pravne ako terapeut na 
sociálnom oddelení. Pôsobil tam do 
roku 2018 až do nástupu na starobný 
dôchodok. Tri volebné obdobia pôso-
bil ako poslanec mestského zastupi-
teľstva v Handlovej v obdobiach 1994 
-1998, 1998 -2002 a 2006 -2010. Jeho 
talent pre prednes využil pri význam-
ných životný udalostiach obyvateľov, 
sobášoch, rozlúčkach a vítaní detí do 
života. PhDr. Miroslav Holček bol žena-

tý, s manželkou Jankou vychovali dve 
deti, syna Tomáša a dcéru Janu a tešili 
sa zo štyroch vnukov. 
Zlý zdravotný stav mu v poslednom 
období nedovoľoval venovať sa rodi-
ne tak, ako by chcel. Jeho záľubami 
bola história, vedecko-fantastické fil-
my, mal rád hudbu a rád sa angažoval 
pri organizácií kultúrnych podujatí. 
Navždy opustil svojich blízkych po 
dlhšej chorobe, vo veku nedožitých 
65 rokov dňa 3. 11. 2020. Posledná 
rozlúčka bola v úzkom kruhu rodiny.

(RED)

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 23 / 2020

je v utorok 24. novembra.
Noviny nájdete na distribučných 

miestach v stredu 2. 12. 2020. 

Riadková inzercia

Kúpim záhradku aj s chatkou 
v oblasti nad Gewisom. V prípade 
záujmu volajte: 0908 66 85 32

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

5/19/10/2020/ORI

3/22/11/2020/ORI

Oznamujeme klientom, že z roz-
hodnutia všetkých zdravotných 
poisťovní bude akceptovaná ab-
sencia preventívnej prehliadky za 
rok 2020, ale poistencom nebude 
uznaný a preplatený bonus “na 
zuby”. V prípade záujmu o uplatne-
nie si BONUSU budúci rok, prosíme 
klientov, aby čím skôr kontaktovali 
zubnú ambulanciu na tel. čísle 0918 
834 016 a absolvovali preventívnu 
preh liadku ešte tento rok.

MDDr. Gabriela Hundák Kittelová

Zubná ambulancia KittCare

10/21/11/2020/PL

Predám 1 izbový byt neprerobený 
- zariadený. Morovnianska cesta. 
Cena: 27 000 €. Č. t.: 0944 389 321

DIGITÁLNE KINO 
BANÍK 

DO ODVOLANIA 
NEPREMIETA

Opustil nás zaslúžilý zlepšovateľ  
i čestný predseda baníckeho spolku    

Vo veku 84 rokov nás nečakane 
opustil Ing. Anton Ondrejkovič.

Nič nie je krajšie ako stretnúť člove-
ka, ktorý má život a ľudí naozaj rád. 
Človeka, ktorý sa nesťažuje na nepria-
zeň osudu, nekalkuluje pri každom 
svojom čine, čo a koľko mu vynesie. 
Človeka, ktorý radšej dáva ako berie, 
pretože veľmi dobre vie, koľko práce 
a úsilia treba na to, aby všetko išlo tak, 
ako má ísť, a nikto neobišiel naprázd-
no. Človeka, ktorý pozná cenu vecí i 
cenu vzťahov.
V utorok 10. novembra sme sa v hlbo-
kom smútku rozlúčili práve s takým-
to človekom, Ing. Antonom Ondrej-
kovičom, ktorý mal naozaj rád, ako 
povedal básnik, veci a vecičky tohto 
sveta, ktorý vedel, že krása sa skrýva 
v detailoch, a že len tí, ktorí vedia, ako 
veci fungujú, sa môžu skutočne tešiť 
z darov tejto civilizácie a tohto  sveta. 
Naplno vnímať to, čo je, a úprimne sa 
tešiť na to, čo bude. 
Pán Anton Ondrejkovič sa narodil 11. 
apríla 1936 v Modre. Mal šesť súro-
dencov, dvoch bratov a štyry sestry. V 
rodnom meste získal základné vzde-
lanie. V roku 1950 začal študovať na 
Strednej priemyselnej škole strojníc-
kej v Trnave. Do prvého zamestnania 
nastúpil v Stavoprojekte v Prešove. 
V roku 1955 nastúpil na základnú 
vojenskú službu v Kolíne a Prahe. Po 
návrate pokračoval štúdiom na vyso-
kej škole. 
Po absolvovaní vysokej školy banskej, 
fakulty banského strojníctva v Ostra-
ve v roku 1962, nastúpil do trvalého 
pracovného pomeru v Bani Handlová, 
v ktorom zotrval až do odchodu do 
starobného dôchodku. Od samého 
začiatku pôsobil vo funkciách v ob-
lasti banských strojov. Bol povere-
ný riadením montáže, prevádzky a 
údržby mechanizovaných výstuží, 
dobývacích a raziacich kombajnov, 
automatizovaných dopravných liniek 
a zásobníkov. Patril trvale medzi pop-
redných zlepšovateľov v bani. V roku 
1988 mu minister palív a energetiky 
udelil Zlatý odznak zaslúžilého zlep-
šovateľa. Niektoré jeho zlepšovacie 
návrhy sa dodnes využívajú. 
V roku 1989 sa aktívne zapojil do re-
volučných premien. V roku 1990 bol 
zvolený do Federálneho zhromažde-
nia Československej federatívnej re-
publiky. V Handlovej bol tajomníkom 
Mestského národného výboru, bol  
poslancom pléna Okresného národ-
ného výboru a členom rady ONV v 
Prievidzi. Po skončení mandátu bol v 

roku 1992 menovaný do funkcie riadi-
teľa Bane Handlová, ktorú vykonával 
šesť a pol roka. V roku 1998 mu bolo 
ministrom hospodárstva Slovenskej 
republiky udelené vyznamenanie 
Za pracovnú vernosť. V januári 1999 
odišiel do starobného dôchodku, 
nie však na odpočinok. Bol zvolený 
do predstavenstva novozaloženej 
Slovenskej banskej komory a v nej 
poverený funkciou riaditeľa Úradu 
Slovenskej banskej komory, ktorú 
vykonával osem rokov. V roku 2006 
vytvoril prípravný výbor, ktorý zalo-
žil Handlovský banícky spolok, ako 
prvý spolok v uhoľnom baníctve. Pod 
jeho vedením úspešne zviditeľňoval 
baníctvo, oživoval staré banícke tra-
dície – šachtágy, zakladal nové tradí-
cie, organizoval budovanie banského 
náučného chodníka, spolupracoval 
pri spracovaní histórie ťažby uhlia v 
Hand lovej v knihe Ja banícka Hand-
lová, inicioval zriadenie múzea uhoľ-
ného baníctva v Handlovej. Svojou 
činnosťou si spolok získal podporu a 
sympatie verejnosti. 
Zdravotné problémy boli dôvodom, 
prečo v marci 2011 odišiel z funkcie 
predsedu spolku. Členská schôdza 
vysoko zhodnotila jeho prácu. Ako 
prejav úcty za jeho celoživotnú prá-
cu v oblasti baníctva mu priznala do-
životné postavenie čestný predseda 
Handlovského baníckeho spolku.  
Celý svoj súkromný život zasvätil 
rodine. V roku 1962 sa zosobášil so 
slečnou Annou Palenčárovou  a spolu 
priviedli na svet a vychovali tri dcéry 
– Marcelu, Táňu a Broňu. 
Česť jeho pamiatke. Zdar Boh!

(RED)

Ing. Anton Ondrejkovič, 1936 - 2020.

Ing. Peter Čertík, 1933 - 2020.

PhDr. Miroslav Holček, 1955 - 2020.

Celý svoj život zasvätil školstvu  



História organizovanej šachovej 
hry v Handlovej siaha do roku 
1925, keď bol v meste založený 
prvý šachový klub na hornej Nitre. 
Súčasným predsedom Šachového 
klubu Handlová je od roku 1993 
František Krajčovič.

Ako funguje klub?
Klub od roku 1997 funguje ako 
občianske združenie. V súčasnosti 
máme 13 členov registrovaných v 
Slovenskom šachovom zväze a nie-
koľko neregistrovaných priaznivcov. 
Počet detí navštevujúcich krúžok v 
Centre voľného času Handlová je 
každý rok rôzny. Činnosť klubu je via-
zaná na CVČ, kde máme klubovňu na 
stretávanie a tu hrávame aj súťažné 
zápasy. Pri tréningoch rozoberáme 
odohrané zápasy alebo hráme voľ-
nejšie partie alebo blicky, čo je hra 
na čas 2x5 minút. Stretávame sa raz 
týždenne, prípadne v súkromí aj čas-
tejšie. Najaktívnejším členom klubu je 
Milan Kriško, zabezpečuje celú orga-
nizáciu, prípravu na zápasy, tréningy 
detí v šachovom krúžku, atď. Činnosť 
klubu si financujeme najmä z príspev-
kov dvoch percent z dane a z časti aj 
z mesta, keďže dostávame finančný 
príspevok na turnaj.

Odkedy sa šachu venujete Vy?
Šach som sa naučil hrať od otca v rod-
ných Novákoch. Hral som rekreačne 
aj počas štúdia na vysokej škole, po-
tom na ročnej vojenskej službe aj ko-
rešpondenčný šach. V Handlovej som 
sa usadil v roku 1978 a tu som sa ako 
25 ročný zapísal do klubu TJ Plameň 
Handlová pri Dome detí a mládeže, 
predchodcu dnešného CVČ. Tomuto 
koníčku som ostal verný doteraz. 

Má handlovský šach úspešných od
chovancov?
V Handlovej v minulosti vyrástlo veľa 
úspešných šachistov, napríklad Jozef 
Franzen, vicemajster sveta v koreš-
pondenčnom šachu, dnes hráč Slo-
vana Bratislava. Andreu Cigánikovú, 
bývalú reprezentantku Slovenska, 
trénoval učiteľ František Uhrín na ZŠ 
Mierové námestie. Dagmar Danišová 
bola majsterkou Slovenska v doraste. 
Miroslav Kaniansky sa ako hráč Prie-
vidze stal majstrom Slovenska v ex-
tralige družstiev v sezóne 2009/2010. 
Pred rokom 1989 sa pravidelne konali 
majstrovstvá Slovenska žiakov stred-
ných škôl v šachu družstiev, na kto-
ré sme sa s gymnáziom kvalifikovali 
dvakrát. Najväčší úspech dosiahol náš 
študent Anton Lacko, ktorý vyhral sú-
ťaž v riešení šachových problémov v 
rámci celého Slovenska. Veľa našich 
talentovaných žiakov po skončení 
strednej školy odišlo mimo Handlo-
vej. Napríklad náš najlepší vtedajší 
žiak Marek Arendáš je teraz hráčom 
Lokomotíva Trnava s 2109 ELO bod-
mi, ďalší šikovný talent Marek Maš-
lonka, teraz hráč z ŠK Senec má 2044 
ELO bodov.

Čo sú to ELO body?
Elo system je spôsob na určenie re-
latívnej výkonnosti hráča. Ja mám 
momentálne ELO  1758, náš najlepší 

hráč Miroslav Kaniansky 2077. Sme 
tak trochu na poklese, ale naši mlad-
ší hráči ako napríklad Peter Kothaj a  
Jan Masár majú veľké predpoklady 
vyrásť na silných hráčov. Žiaľ, začiat-
kom roku zomrel mladý talentovaný 
šachista Andrej Žabka. Bol zanietený 
a mal veľkú perspektívu.

Zapájajú sa členovia klubu do sú
ťaží?
V ostatných rokoch zapájame dve 
družstvá do súťaží Slovenského ša-
chového zväzu, ktoré sa hrajú na je-
seň a na jar. V minulom súťažnom ob-
dobí 2019/2020 obsadilo A družst vo v 
3. lige 8 členných družstiev 6. miesto 
z 11 družstiev. B družstvo obsadilo vo 
4. lige 5 členných družstiev 3. miesto 
zo 7 tímov. Najlepšími hráčmi, kto-
rí najviac bodovali za A družstvo sú 
Miroslav Kaniansky a Milan Kriško. 
V B družstve bol najlepší Ján Ulický. 
Okrem dlhodobých súťaží sú v šachu 
populárne najmä jednodňové turnaje 
v Rapid šachu, teda v zrýchlenom ša-
chu s hracím časom do 30 minút na 
partiu. Takýchto otvorených turnajov 
sa môže zúčastniť ktokoľvek po zapla-
tení štartovného. Tradične sa turnaje 
konajú napríklad v Prievidzi, Krem-
nici aj u nás. Niektorí naši hráči sa 
zúčastňujú aj viacdňových turnajov 
v praktickom šachu, napríklad maj-
strovstiev Slovenska seniorov v Tat-
ranských Matliaroch. V júni 2019 sa v 
kategórii nad 60 rokov zúčastnil Miro-
slav Kaniansky a stal sa vicemajstrom 
Slovenska, keď obsadil 2. miesto z 26 
hráčov. V tomto roku sa pre pandé-
miu turnaj neuskutočnil, pozastavené 
sú aj všetky súťaže, takže stretávame 
sa len v súkromí a cez internet.

Organizujete v Handlovej aj vlast
ný turnaj?
Pravidelne každý rok organizujeme 
turnaj k oslobodeniu mesta Handlo-
vá v Dome kultúry, zvyčajne v apríli. 
Zúčastňuje sa okolo 60 priaznivcov 
šachu zo širokého regiónu. Na konci 
turnaja s hracím časom 2x15 minút 

vyhodnocujeme celkové poradie a 
udeľujeme ceny. Tento turnaj organi-
zujeme pod záštitou mesta i CVČ. Tak 
ako celú spoločnosť aj šachové hnutie 
pribrzdil Covid, súťaže sa vôbec neza-
čali a stretávanie sa je obmedzené. V 
tomto roku sme turnaj vzhľadom na 
pandémiu na jar museli zrušiť.

Prijímate do klubu nových členov?
Nábor nových členov sme uskutoč-
ňovali cez verejné turnaje, prípadne 
cez šachový krúžok pri CVČ alebo 
cez turnaje žiakov, ktoré organizuje-
me dvakrát ročne pre deti a mládež 
Hand lovskej doliny. Zatiaľ sa nám ne-
darí klub omladzovať. Mnohí mladí, 
šikovní šachisti nám poodchádzali na 
štúdiá alebo za prácou a do Handlovej 
sa už nevrátili. A získavať deti pre šach 
je čoraz ťažšie, keďže v súčasnosti viac 
inklinujú k virtuálnej realite. Šachy sú 
náročné na čas, kto chce vyniknúť 
musí mať určité predpoklady - logické 
myslenie, vytrvalosť, trpezlivosť. Ša-
chová hra však podporuje schopnosť 
koncentrácie, pevnú vôľu, pamäť, 
disciplínu, logické i kritické myslenie. 
Rozvíja kreativitu, invenciu i tvorivosť. 
Učí originalite, samostatnosti, roz-
hodnosti. Spája v sebe prvky športu, 
umenia aj vedy. Šachy možno hrať 
v akomkoľvek veku, optimálny vek 
pre začiatok je okolo šiestich rokov. 
Ale mali sme výborných šachistov aj 
päťročných, napríklad Mareka Sklen-
ku, Handlovčana, ktorý momentálne 
študuje na univerzite v Oxforde.

Aké máte plány do budúcnosti?
Do budúcnosti budeme hľadať cesty 
k pritiahnutiu nových členov, najmä 
cez školy. Vlani sme na ZŠ Mierové 
námestie usporiadali turnaj žiakov, 
ktorého sa zúčastnilo okolo 30 žiakov. 
Na tejto škole chceme založiť šachový 
krúžok, žiaľ Covid nám zatiaľ prekazil 
plány. V minulosti sme organizovali aj 
verejný turnaj ku Dňu baníkov, pokú-
sime sa túto tradíciu obnoviť.

Silver Jurtinus

Šach možno hrať v akomkoľvek veku

Miroslav Kaniansky (vľavo), druhý na 15. ročníku Majstrovstiev Slovenska seniorov.  FOTO: CHESS.SK

Lučenec handlovské hradby 
nedobyl

V prázdnej handlovskej hale basket-
balisti Baníka hostili v 7. kole naj-
vyššej basketbalovej súťaže druhý 
celok tabuľky, BKM Lučenec. Domáci 
nastupovali proti favoritovi s cieľom 
prekvapiť a pripísať si druhé víťazst-
vo sezóny, čím sa mohli odlepiť z 
dna tabuľky. Tri minúty pred koncom 
zápasu hostia vyhrávali 66:63, keď 
dôležitou trojkou vyrovnal na 66:66 
Saša Jankovič. To domácich pokropilo 
živou vodou a znova preklopili misku 
váh na svoju stranu. Po vyrovnanej 
koncovke už opraty nepustili a zaslú-
žene zvíťazili 74:73.
Podľa Petra Jankoviča, trénera Lučen-
ca, sa ukázalo, že Handlová sa zlep-
šuje od zápasu k zápasu. „Boli sme 
blízko víťazstva, no domáci zaslúžene 
zvíťazili, pretože sa nevzdali a bojovali 
až do konca. K tomu im gratulujem.”

Rytieri “utrpeli” na handlovskej 
palubovke víťazstvo

V zápase deviateho kola SBL hostili 
basketbalisti Handlovej lídra tabuľky, 
Spišských Ryrierov. Išlo o odvetu z 
druhého kola, v ktorom zvíťazili No-
vovešťania. Hornonitrania nastúpili v 
oklieštenej zostave, pre zranenia im 
zo súpisky vypadla dvojica Vicentič a 
Bolek. Napriek tomu sa k úvodnému 
rozskoku postavili s cieľom súpera 
čo najviac potrápiť. Baníci predzá-
pasové ciele naplnili. V závere sa na 
handlovskej palubovke strhla troj-
ková prestrelka, z ktorej vyšli šťast-
nejšie hostia a zvíťazili 78:76. Danilo 
Rakočevič, tréner Handlovej, svojim 
chlapcom po prehre nemal čo vytk-
núť, pretože napriek oslabeniu dali do 
hry absolútne maximum. „Teší ma, že 
sme naplnili ambíciu, ktorou bolo po-
trápiť najsilnejšie mužstvo v súťaži. Na 
druhej strane sme ale smutní, že sme 
nevyužili šancu prekvapiť.“

 Prvá zmena na súpiske

Po 9. kole Handlovčania ohlásili prvú 
zmenu na svojej súpiske. Manažment 
Baníka sa musel predčasne rozlúčiť 
so srbským krídelníkom Dušanom 
Vicentičom. Handlová bola Vicenti-
čovým premiérovým pôsobiskom 
na profesionálnej úrovni. Za baníkov 

nastúpil v šiestich zápasoch, na palu-
bovke trávil v priemere 21,3 minúty, 
dosahoval 9,3 bodu a 5 doskokov na 
jeden duel. V poslednom období ho 
ale začali sužovať zdravotné problé-
my, ktoré mu nedovoľujú pokračovať 
v aktívnej kariére. Vicentičove miesto 
na handlovskej súpiske nezostalo 
dlho prázdne a zeleno-čierni povo-
lali do svojich radov čiernohorského 
krídelníka Nikolu Rakočeviča. Ide o 
30-ročného strelca, ktorý je bratom 
súčasného handlovského kouča Da-
nila Rakočeviča. Do Handlovej prišiel 
z druhej španielskej ligy

Pod Tatrami opäť naprázdno

V stretnutí 10. kola SBL nastúpili bas-
ketbalisti handlovského Baníka pod 
Tatrami proti domácemu celku Iskra 
Svit. Súpiska baníkov bola aj v tomto 
zápase oslabená o Boleka, Vicentiča a 
Stehlíka, no v handlovskom drese sa 
predstavila už aj nová posila, Nikola 
Rakočevič.
Stretnutie bolo vyrovnané len do 
siedmej minúty, kedy sa domáci do-
stali po prvý raz do vedenia a Baníci 
si spod Tatier si odniesli prehru 80:99. 
Podľa Dalibora Hliváka, hráča Hand-
lovej, prišli odohrať úplne iný zápas. 
„Ani v útoku, ani v obrane sme nepl-
nili to, na čom sme sa dohodli. V dru-
hom polčase sme sa trošku dotiahli, 
ale podobne ako v prvom, sme po-
tom urobili zbytočné chyby, po kto-
rých nám z protiútokov dávali koše.“

Solídny výkon na Spiši

V rámci predohrávky 16. kola cestova-
li handlovskí basketbalisti do Spišskej 
Novej Vsi, kde si vo veľmi oslabenej 
zostave zmerali sily s domácimi Ry-
tiermi. Na súpiske Baníka absentovalo 
až päť hráčov a to stavalo Spišiakov 
do pozície topfavorita tohto zápo-
lenia. Domáci nakoniec triumfovali 
92:79, vo fyzicky náročnom zapolení 
však baníci odovzdali maximum a ich 
výkon predčil všetky očakávania.
Podľa trénera Handlovej Baníci doká-
zali s najlepším tímom ligy bojovať 
takmer až do konca bez kompletnej 
päťky. „Domáci dokonale využili našu 
úzku rotáciu i pochopiteľnú chvíľko-
vú stratu koncentrácie a zaslúžene 
zvíťazili.“

Pavel Procner, www.mbkhandlova.eu

Baníci po 9. zápasoch na dne tabuľky

Nikola Rakočevič na prvom tréningu v rozhovore so Sašom Jankovičom.                     FOTO: LENKA MOLNÁROVÁ


