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Diskusia so štátnou tajomníčkou
ministerstva školstva
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Veľká voda neprekvapila. Mesto bolo pripravené
Rieka Handlovka ostala vo svojom
koryte. Problémy robila spodná
voda.
Vytrvalý dážď na celom území krajiny
v polovici októbra zvýšil hladiny riek.
Handlovka dosiahla 3. povodňový
stupeň v stredu 14. októbra. Primátorka mesta, Silvia Grúberová, zvolala
krízový štáb mesta, ktorého členovia
v čase od 19.00 h do 23.00 h koordinovali a zabezpečovali potrebné
opatrenia.
Trinásť prítokov, dvaja správcovia

Krajinu zasiahla druhá vlna
vírusu. Aké su dôležité zmeny?
Strana 4

V Handlovej je spolu trinásť potokov
a odvodňovacích rigolov. Handlovka, Račí potok, Pstruhársky potok,
Čižmársky potok, Mlynský potok a
potoky v lokalitách Náhradné pole,
Morovnianska cesta, Okružná ulica,
Cintorínska ulica, Kunešovská ulica,
mestská časť Morovno a Horný koniec sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., správa
povodia hornej Nitry. Lehotský potok v mestskej časti Nová Lehota je v
správe povodia horného Hrona.
Vodozádržné opatrenia
sa osvedčili

Téma: Spaľovňa odpadov
a pneumatík v Handlovej nebude
Strana 5

Osvojte si psíka z handlovskej
karanténnej stanice
Strana 5

Mladí basketbalisti sa nevzdávajú
ani počas mimoriadnej situácie
Strana 8

Vďaka vodozádržným opatreniam vybudovaným v minulosti v Handlovej
nedošlo k rozsiahlejším škodám. Svoju úlohu splnili hrádzky vybudované
v časti, kde sa nachádza umelé jazero
po banskej činnosti Konštantín, v lokalite Náhradné pole, na Mlynskom
potoku a Pstruhárskom potoku ako
aj akumulačné nádrže na ul. SNP, ktoré zadržali stekajúcu dažďovú vodu
a Námestie baníkov ostalo nepoškodené.
Najviac postihnuté bolo sídlisko

Vytrvalý dážď vážne škody v Handlovej nespôsobil.
Okružná, situácia sa tam dala zvládnuť najmä vďaka úsiliu dobrovoľných
hasičov z mestskej časti Morovno a z
neďalekej obce Lipník. Hasiči odčerpávali vodu z pivníc bytovky na Partizánskej ulici, kde prerazila spodná
voda. Tlak spodnej vody navyše vytlačil tri polopodzemné kontajnery
zo svojho umiestnenia pod zemou.
Pravidelná údržba je kľúčová
S dobrovoľnými hasičmi aktívne spolupracovali hliadky Mestskej polície,

FOTO: JP
ktoré boli v plnej pohotovosti. Zamestnanci mestskej spoločnosti HATER HANDLOVÁ, spol. s r. o. naplnili
vrecia tromi tonami piesku. Poďakovanie patrí tiež spoločnostiam KMET
Handlová, a.s. a predajni železiarstva
v Dome služieb, za pomoc pri zabezpečovaní čerpadiel a v neposlednom
rade Hasičskému a záchrannému
zboru SR v Handlovej a členom Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej
organizácie Handlová, ktorí čistili brehy Konštantína a rybníka nad Handlovou.

Plaváreň neotvoria ani v októbri. Kvôli koronavírusu
Spoločnosť B.T.I. s.r.o nedodrží ani
štvrtý termín otvorenia plavárne,
ktorý riaditeľ handlovskej plavárne, Ľubomír Blaho, avizoval na rokovaní mestského zastupiteľstva v
júni.
V prvom februárovom termíne neboli niektoré stavebno-technické časti
dostatočne vyriešené a kolaudácia
bola prerušená. Druhý termín kolaudácie plavárne bol stanovený na
utorok 20. októbra 2020. „Deň pred
plánovanou kolaudáciou spoločnosť
B.T.I. písomne oznámila, že v súvislosti
s pandémiou COVID-19 navrhuje tento termín presunúť, z dôvodu nových
prijatých opatrení platných od 15.
októbra 2020 a navrhuje nový termín
kolaudácie stanoviť po ukončení núdzového stavu,“ informovala primátorka Silvia Grúberová. Ako doplnila,
o celkovej situácii a ďalších otáznikoch vo vzťahu k plavárni a kúpalisku
bude hovoriť so spoločnosťou B.T.I. a
tiež s poslaneckým zborom.
(RED)

Každoročne v priebehu mája a júna
žiada mesto Handlová jednotlivých
správcov tokov v meste o zabezpečenie kosenia trávnatých plôch, údržbu
drevín brehového porastu a zabezpečenie potrebnej úpravy vodných
tokov. Správcovia ich vykonávajú
priebežne a v závislosti od materiál
no-technických možností, pričom
tam, kde môže mesto pomôcť, po
dohovore so správcami, pomáhajú
aktivační pracovníci.
(RED)

Pozvánka
Primátorka mesta
Handlová, Silvia
Grúberová, zvolala
17. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva.
Konať sa bude za
sprísnených hygienických
opatrení vo štvrtok
29. októbra 2020
o 14.00 hodine vo veľkej
zasadacej miestnosti
mestského úradu.
Program rokovania:
je zverejnený na
webovom sídle mesta,
priamy prenos bude
vysielať RTV Prievidza
na svojom Youtube kanáli.

Vizualizácia projektu reknštrukcie plavárne a letného kúpaliska.

2

SPRAVODAJSTVO

Pripravuje sa plošné pretestovanie Slovenska Štátna tajomníčka ministerstva
školstva navštívila Handlovú
Testovať na COVID-19 sa bude pomocou antigénových testov, ktoré
štátne hmotné rezervy objednali v
objeme 13 miliónov kusov.

Na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda
sa na projekt pripravuje už tri týždne.
Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude
povinné alebo dobrovoľné. V sobotu
17. októbra to počas tlačovej konferencie uviedol predseda vlády Igor
Matovič (OĽANO).
Pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri
voľbách. V približne 5997 volebných
okrskoch sa vytvoria odberné miesta.
V každom bude asi sedem ľudí, a to
policajti, príslušník ozbrojených síl,
miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na
odberné miesto prísť s občianskym
preukazom. Obyvatelia, ktorí žijú
mimo svojho trvalého pobytu, môžu
prísť na testovanie na najbližšie odberné miesto, nemusia sa presúvať
do svojho bydliska. Premiér podotkol,
že tam budú dopísaní do odberových
zoznamov.
Testovanie bude bezplatné
Testovať sa bude pomocou antigénových testov, ktoré štátne hmotné
rezervy objednali v objeme 13 miliónov kusov. Antigénové testy zachytia
infekčných ľudí, podotkol predseda
vlády. Testy budú podľa premiéra stáť
v priemere asi štyri eurá bez DPH za
kus. „Boli tri víťazné firmy a najnižšia
cena bola 3,90 eura a najvyššia 4,45
eura. Stredná cena od firmy, z ktorej
je najviac testov nakúpených, je 3,95
eura,” uviedol premiér.
Výhodou testu podľa Matoviča je, že
sa vie veľmi rýchlo vyhodnotiť. Výs
ledky by mali byť známe zhruba do
15 minút.
Testovať budú od 10. rokov
V nedeľu 18. októbra, na mimoriadnom rokovaní, vláda poverila

Témou stretnutia bolo inkluzívne
vzdelávanie.

Volebné miestnosti sa na prelome októbra a novembra premenia na odberné miesta testovania. FOTO: TASR
Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a
vykonaním celoštátneho testovania
obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do
8000 príslušníkov OS SR. „Testovanie
na celoštátnej úrovni pomôže lepšie identifikovať existujúce ohniská
nákazy, umožní poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti aj pre
prípady so slabými alebo žiadnymi
príznakmi ochorenia COVID-19 a
účinnejšie oddelenie nakazeného
obyvateľstva,“ uvádza sa v materiáli.
Testovať sa budú všetci obyvatelia
Slovenska starší ako desať rokov.
Hlavná časť testovania sa uskutoční v
dňoch 30. októbra do 1. novembra a
v dňoch 6. až 8. novembra.
Vzorky budú odoberať zdravotníci
Odberové miesta budú podľa schváleného materiálu umiestnené a zariadené tak, aby bolo možné zabezpečiť
dodržanie všetkých opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Odberové miesta budú zriadené
tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia, podobne
ako v prípade zriaďovania volebných
miestností.

Na odberových miestach budú pôsobiť integrované tímy pozostávajúce z
príslušníkov Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a administratívneho personálu.
„Odber vzoriek na testovanie bude
uskutočňovať výhradne odborne
kvalifikovaný zdravotnícky personál,“
píše sa v schválenom materiáli.

V piatok 9. októbra navštívila mesto
Monika Filipová, štátna tajomníčka
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Sprevádzal ju poslanec
Národnej rady SR, Miroslav Žiak. Delegáciu privítala primátorka mesta Silvia Grúberová. Na stretnutí s riaditeľkami základných škôl, materskej školy
a základnej umeleckej školy, s ich
špeciálnymi pedagogičkami a vedúcou školského úradu otvorili témy v
oblasti inkluzívneho vzdelávania. „Hovorili sme o konkrétnych problémoch
aj výzvach. Je nutné posilniť finančnú
podporu pre špeciálnych pedagógov
a asistentov na školách. Táto oblasť si
právom zaslúži pozornosť, pretože
sa priamo dotýka vzdelávania našich
detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A týchto
detí z roka na rok pribúda,“ povedala.

Podľa štátnej tajomníčky kvalitné
vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu je možné dosiahnuť vďaka
inkluzívnemu prístupu vo výchove
a vzdelávaní. „Som vďačná za každé
konštruktívne stretnutie, ktoré pozitívnym spôsobom poukazuje na spojenie kvalitnej práce pedagogického
zboru a jedinečnosti všetkých detí,
ktoré sa nachádzajú v triede. Vnímať
potreby reálneho stavu školstva v
každodennom živote školy a žiakov
a snažiť sa nachádzať riešenia, je mojim súčasným poslaním,“ povedala
Filipová.
Podľa Silvie Grúberovej štátna tajomníčka ocenila spoločný dialóg a
záujem prepojiť prax a systémové nastavenie. „Tieto stretnutia sú veľkým
prínosom a za všetkých nás ďakujem
za vzácnu návštevu a úprimný záujem,“ uzavrela primátorka.
(RED)

Informácie zverejní RTVS
Na zaistenie efektívnej koordinácie,
riadenia a informačného toku minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO)
zabezpečí vytvorenie príslušnej organizačnej štruktúry. O príprave a uskutočnení testovania bude informovať
Ústredný krízový štáb a vláda SR.
Vláda zároveň ukladá Správe štátnych
hmotných rezerv SR úlohu zabezpečiť
ochranné pomôcky a testy na celoplošné testovanie obyvateľstva.
Umiestnenie odberových miest a
časy, kedy bude možné odberové
miesto navštíviť, budú oznámené
prostredníctvom vysielania Rozhlasu
a televízie Slovenska, v TASR a zverejnením na stránke https://korona.
gov.sk/.
(TASR)
Štátna tajomníčka Monika Filipová s poslancom NR SR Miroslavom Žiakom (vpravo).

FOTO: INU

Protipožiarne kontroly tento rok
mesto kvôli koronavírusu vynechá
Preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v zákone o
ochrane pred požiarmi je aj v kompetencii mesta.
Do plánu preventívnych protipožiarnych kontrol mesta Handlová zasiahla
korona. Keďže stačí, aby objekty boli
skontrolované raz za päť rokov, kvôli pandémii koronavírusu tento rok
mesto kontrolné skupiny nevytvorí.
O to viac by podľa prednostu mestského úradu, Tibora Kolorédyho, mali
venovať pozornosť protipožiarnym
opatreniam majitelia rodinných domov. „Majitelia rodinných domov by
si mali skontrolovať minimálne to, či
správne skladujú horľavé látky, stav
prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a
vody, stav únikových ciest a ich označenie, aj vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi,“ povedal prednosta.

Počas 1. polroka 2020 vzniklo na území Slovenskej republiky 5 300 požiarov, ktorými boli spôsobené priame
materiálne škody vo výške takmer 22
miliónov eur. V porovnaní s vlaňajším obdobím klesol počet požiarov
o 5,3%, priame škody však vzrástli o
13,4%.
Prejavila sa tiež nepriaznivá bilancia
v počte usmrtených osôb, ktorých
bolo 31, o 17 viac ako v 1. polroku
2019. Počas prvých 6 mesiacov došlo
k usmrteniu 7 detí, 17 osôb bolo vo
vekovej kategórii od 15 do 60 rokov,
usmrtených bolo aj 7 ľudí nad 60 rokov. Počet zranených sa vyšplhal na
116, čo je o 54 prípadov menej ako
minulý rok.
Dvakrát tento rok už horelo aj v Handlovej. Požiar polyfunkčnej budovy na
Prievidzskej ulici si vyžiadal aj jednu
obeť.
(INU, HaZZ)

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, adresa redakcie: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 2. poschodie, Oddelenie
marketingu a komunikácie. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk,
zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón: 0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané
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Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová. Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánok PNS pri pošte na Námestí baníkov, dva stánky PNS na Morovnianskom sídlisku, potraviny v mestskej časti Nová Lehota a
Morovno , Jablčkáreň ČSA, MsÚ.
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Zapojte sa do ankety MAS Žiar
Nastal čas, aby sme zhodnotili, čo sa
na našom území od roku 2015 zmenilo. Aké zmeny sa na území udiali?
Kde by sme chceli územie vidieť o pár
rokov? Ako vnímame naše územie a
jeho potreby my občania?
Tieto informácie sú pre nás nesmierne dôležité, pretože je práve čas, kedy
aktualizujeme Stratégiu rozvoja územia OZ Žiar. Čas, kedy budeme nastavovať tok finančných príspevkov do
jednotlivých oblasti života občanov
v rámci rozvojovej stratégie.
Aj Vy to môžete ovplyvniť. Stačí vypísať dotazník, ktorý nájdete na stránke

Dom kultúry dostane nový strešný plášť

www.masziar.sk a zaslať ho na info@
masziar.sk alebo erika.jonasova@
masziar.sk v termíne do 31. decembra
2020. Dotazníky sú taktiež k dispozícii na obecnom úrade v obciach a na
Mestskom úrade v Handlovej, kde ich
môžete priamo odovzdať.
Tých občanov, ktorí uviedli telefonické čísla, že majú záujem podieľať sa
na plánovaní rozvoja územia bude
MAS Žiar kontaktovať po vyhodnotení všetkých dotazníkov. Za vašu ochotu a čas ďakujeme.
Erika Jonasová, projektová manažérka MAS

Chov ošípaných treba zaregistrovať
Registrovať chov je nutné najneskôr do 23. 10. 2020. Za nesplnenie
povinnosti hrozí pokuta.
Regionálna veterinárna a potravinová
správa Prievidza v súvislosti s nepriaznivou situáciou s africkým morom ošípaných na území Slovenskej republiky a na základe usmernenia Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou
Slovenskej republiky upozorňuje na
povinnosť registrácie chovov ošípaných. Registrácia chovov domácich
ošípaných a dodržiavanie biologickej
bezpečnosti v chovoch z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patri
k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.
Regionálna veterinárna a potravinová
správa Prievidza oznamuje občanom,
ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa
to aj chovu len s jednou ošípanou, že
sú povinní zaregistrovať tento chov v
zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.
Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23. 10. 2020. Regionálna veterinárna a potravinová
správa Prievidza zároveň chovateľov
upozorňuje, že za nesplnenie vyššie

uvedených povinností hrozí chovateľom pokuta od 100 do 800 eur.
Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina,
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Tlačivo na registráciu chovu sa nachádza
na webovej stránke Plemenárskych
služieb Slovenskej republiky, š.p.,
www.pssr.sk – tlačivá CEHZ pre farmu
„Registrácia chovu s jednou ošípanou
na domácu spotrebu“, prípadne tlačivo poskytne RVPS Prievidza.
Chovateľ musí dodržiavať biologickú
ochranu chovov a to minimálne:
- do chovov nepúšťať žiadne cudzie
neoprávnené osoby,
- ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s
ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani
s diviačou zverou,
- zákaz skrmovania kuchynského odpadu,
- skladovať krmivo pre ošípané mimo
dosahu diviakov,
- domáce zabíjačky ošípaných hlásiť
na RVPS Prievidza najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním,
- neodkladne hlásiť podozrenie alebo
výskyt choroby súkromnému veterinárnemu lekárovi.
RUVZPD

Mapa na strope priestorov Domu kultúry.
Ak bude rekonštrukcii priať počasie, dodávateľ by ju mohol
stihnúť ukončiť ešte tento rok.
Voda kvapká do vedier
Havarijná situácia je najmä v Centre voľného času. „Strop na chodbe je vlhký a počas dažďov nám
do priestorov doslova pršalo. Museli sme podkladať vedrá,“ opísala riaditeľka Centra voľného času
Gabriela Grígerová. Provizórna
oprava strechy nad Centrom voľného času vytrvalému októbrovému
dažďu neodolala a priesaky vznikli
aj na ďalších miestach. „Vedro, do
ktorého nám kvapká voda, teraz
máme už aj v kancelárii,“ povedala
Grígerová.

Samospráva obyvateľom vráti na Rozkopávky uzavrú
do konca roka
úľavách spolu viac ako 10 - tisíc eur
Žiadosti o úľavu na poplatku za komunálny odpad bolo možné podávať
do konca septembra tohto roku. V
zmysle daňového zákona mesto nemôže uplatňovať úľavy automaticky
pre obyvateľov nad 65 rokov, preto tak
museli obyvatelia za touto vekovou
hranicou podať žiadosť, aby im úľava
bola priznaná.
V súčasnosti mesto eviduje 1978
žiadostí o úľavu pre seniorov, osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím
resp. tých, ktorí majú v Handlovej trvalý pobyt, ale tu preukázateľne nežijú z dôvodu štúdia alebo práce mimo
Handlovej. Zľava pre seniorov nad 65
rokov a pre držiteľov preukazu osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím je 20
%, čo je v priemere 5,20 eur, iné úľavy
na poplatku za komunálny odpad sa
odvíjajú od doloženia preukázateľných dokladov o tom, že študenti alebo pracujúci sa zdržujú mimo mesto a
úľavy sú 50 % alebo 80 %.
Približne 50 žiadosti o úľavu bolo ne
oprávnených, z toho najčastejšie predložením nehodnoverných a neaktuálnych dokladov. Je nutné podotknúť,
že úľava je uplatnená žiadateľom iba
vtedy, ak nemajú žiadne nedoplatky
voči mestu a vedia preukázať, že tu
nežijú a teda neprodukujú odpad.

Mesto vráti na úľavách obyvateľom
spolu viac ako 10 tis. eur, pričom tak
urobí formou rozhodnutí, ktoré budú
doručené oprávneným žiadateľom o
úľavu v priebehu mesiaca október.
Často sme sa stretli s otázkou od seniorov, či majú nárok na úľavu, ak dovŕšia
vek 65 rokov v tomto roku. Žiadosti
o úľavu pre obyvateľov nad 65 rokov
mohli podať tí, ktorí dovŕšili vek 65 rokov k 31. 12. 2019.
O úľavu na poplatku za komunálny odpad budú môcť žiadať obyvatelia opäť
až v budúcom roku. O podmienkach
poskytnutia úľav bude mesto včas informovať.
Zároveň budú zamestnanci mesta v
mesiaci október doručovať výzvy na
zaplatenie nedoplatkov, ktoré z dôvodu COVID situácie na Slovensku
neboli doručené v mesiaci máj tohto
roku. Spolu je to takmer 1900 výziev
k zaplateniu podlžností voči mestu.
Mesto eviduje 540 záznamov na výzvy na zaplatenie dane z nehnuteľnosti za minulé obdobie v celkovej
sume 42 140,77 eur a 1355 záznamov
na výzvy za nedoplatky za poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný
odpad za minulé roky, v celkovej sume
245 646,22 eur.
(JP)

FOTO: DK
Najprv strecha, potom sedačky
Podľa riaditeľky Domu kultúry, Jarmily Žiškovej, strecha handlovského kultúrneho stánku pripomína filmový hit
Päťdesiat odtieňov sivej. „Po každom
daždi naši pracovníci plátajú inú časť
strechy,“ vysvetlila riaditeľka. Je preto
rada, že rekonštrukcia strechy bude
tentoraz komplexná.
Pôvodne sa mali tento rok vymieňať
v sále Domu kultúry sedačky, prednosť však dostala zatekajúca strecha.
Jarmila Žišková verí, že projekt, ktorý
podporil dotáciou aj Audiovizuálny
fond bude mesto realizovať budúci
rok. „Spolufinancovanie projektu je v
návrhu rozpočtu mesta pre rok 2021 a
dúfam, že ho budeme môcť realizovať
a konečne sálu vymaľovať a inštalovať
nové, pohodlné sedačky,“ povedala

Strechu zateplia a ochránia
pred dažďom
Zmluvu na rekonštrukciu strechy
uzavrelo mesto so spoločnosťou
IZONES, s.r.o. Strechu zateplia tepelnoizolačnými doskami z penového
polystyrénu, ktoré sú určené na zateplenie plochých striech. Vonkajšiu
vrstvu bude tvoriť hydroizolačná fólia
na báze mäkčeného PVC, ktorá odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená
priamym atmosférickým vplyvom.
Práce by mali byť vykonané do 42
pracovných dní od termínu začatia
prác. Dohodnutá cena za rekonštrukciu strechy je 71 320 eur.
(INU)

Galéria odpadkov
Sila vody

Rozsiahla rekonštrukcia plynovodného potrubia spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. si od mája vyžiadala rozkopávky na viacerých uliciach v meste.
Ako informoval Ivan Kartáč z referátu
dopravy Mestského úradu v Handlovej, práce na uliciach SNP, Partizánska,
Pekárska a Potočná budú ukončené
do konca roka 2020.
Spoločnosť SPP - distribúcia je povinná po skončení prác vrátiť všetky rozkopávky do pôvodného stavu, to znamená vymeniť celý povrch vozovky.
(RED)

Masívne kontajnery voda vytlačila.

ILUSTRAČNÉ FOTO: INU

riaditeľka Domu kultúry.

Tentoraz nepranierujeme vandalizmus. Polopodzemné kontajnery na
Okružnej ulici vytlačila po výdatných
dažďoch spodná voda. Pracovníci
spoločnsoti HATER - HANDLOVÁ, spol.
s r.o. ich osadili späť hneď, keď to počasie dovolilo.

FOTO: VB
„Odviezli sme odtiaľ asi 15 kubíkov
zeminy a pôvodného zásypu,“ povedal riaditeľ firmy Vladimír Borák. Po
osadení kontajnery zasypali kamenivom a ulicu očistili od nánosov. Po
úplnom vyschnutí terénu doplnia
zámkovú dlažbu.
(RED)

4

KORONAVÍRUS

Od 1. októbra 2020 je vyhlásený núdzový stav. Najdôležitejšie zmeny od 15. októbra
• zatvárajú sa všetky kúpaliská, akvaparky,
Primátorka vydala pätnásty príkaz primátorky
Príkaz primátorky mesta číslo
15/2020. Opatrenia na vybavenie
stránok Mestského úradu Handlová, organizáciu obradov a schôdzí,
prevádzka mimoriadnych telefonických liniek, organizácia podujatí a vysielanie v mestskom rozhlase
počas obdobia šírenia COVID-19
Organizácia práce na Mestskom
úrade Handlová (MsÚ)
Od pondelka 19. 10. 2020 až do odvolania je MsÚ pre verejnosť fyzicky
uzavretý. Zamestnanci MsÚ budú
naďalej pracovať v normálnom pracovnom režime a služby obyvateľom
budú prednostne poskytovať prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie. Občania pri vybavovaní neodkladných záležitostí môžu
kontaktovať oddelenia počas bežnej
pracovnej doby, t.j.: Pondelok 8.00 16.00 h, Utorok 7.00 - 15.00 h, Streda
8.00 - 17.00 h, Piatok 7.00 - 14.00 h a
dohodnúť si vopred osobnú návštevu. Zamestnanec posúdi formu a čas
vybavenia úradnej záležitosti. Všetky
telefonické kontakty na zamestnancov MsÚ budú zverejnené na webovom sídle mesta www.handlova.sk,
na úradnej tabuli mesta a na vstupných dverách MsÚ. Prvý kontakt – informátor: tel: +421 (0) 46 / 519 25 11,
email: info@handlova.sk.

té horné dýchacie cesty, okrem výnimiek určených ÚVZ SR
c) všetky kontaktné plochy na MsÚ
sú dezinfikované denne počas pracovných dní, priestory rokovacích
miestností sú vetrané denne počas
pracovných dní. V prípade využívania
rokovacích a obradných miestností
mimo pracovných dní, je za dezinfekciu zodpovedný zamestnanec mesta
vykonávajúci obrady a je potrebné ju
vykonať po každom obrade
d) uzatvára sa zadný, bezbariérový
vchod na MsÚ. V prípade návštevy
občana so zdravotným znevýhodnením mu bude zadný vchod sprístupnený. Je potrebné sa ohlásiť telefonicky na tel: +421 (0) 46 / 519 25 11
e) ruší sa prevádzka verejných toaliet
dočasne zriadených pre verejnosť na
prízemí MsÚ
Organizácia obradov a rokovaní
2. 1 Organizácia sobášov, smútočných
obradov, slávnostného uvítania detí
do života a iných slávnostných obradov sa vykonáva v zmysle platných
opatrení vydaných ÚVZ SR, pričom
vopred dohodnuté obrady na matričnom úrade sa vykonávajú za nasledovných podmienok:
a) sobášne obrady sa vykonajú v sobášnej sieni MsÚ s osobami, ktorých
účasť je nutná z dôvodu vykonaniu
obradu v zmysle platnej legislatívy,
t.j. ženích, nevesta, 2 svedkovia a zamestnanci mesta, pričom v obradnej
miestnosti sa môžu nachádzať deti
do 14 rokov sprevádzajúce dospelé
osoby účastné obradu a osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest na sedenie s vytvorením
vždy jedného miesta neobsadeného,
s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti
b) slávnostné uvítania detí do života a
iné slávnostné obrady sa nepovoľujú,
c) smútočné obrady sa vykonajú v obradnej sieni na mestskom cintoríne za
prítomnosti zamestnancov vykonávajúcich obrad a:
a. pri konaní občianskej rozlúčky maximálne 10 osôb
b. pri konaní rozlúčky so spoluúčasťou maximálne 8 osôb

sadeného, s výnimkou osôb žijúcich v
jednej domácnosti.
Výkon smútočného obradu na mests
kom cintoríne, pochovávanie do
zeme a kremácia sa vykoná za platných hygienických opatrení. Za dodržanie platných opatrení ÚVZ SR je
zodpovedný správca cintorína.
2. 2 Organizácia rokovaní a schôdzí na
MsÚ sa koná v zmysle platných opatrení vydaných ÚVZ SR.
Mimoriadne telefonické linky
Primátorka mesta pozastavuje činnosť telefonických liniek pre seniorov
v Handlovej, Handlovskú linku podpory a linku pre nákupy základných
potravín, liekov a drogérie pre seniorov, ľudí v karanténe a odkázaných
obyvateľov.
Organizácia podujatí
Všetky fyzické osoby, fyzické osoby
podnikatelia a právnické osoby môžu
usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či
inej povahy v súlade platnými opatreniami vydanými ÚVZ SR.

wellness/fitness centrá, prevádzky kultúrnych
predstavení (kiná, divadlá…)
• v prevádzkach 1 osoba na 15 m2, vstúpiť môžu
len osoby s telesnou teplotou najviac 37 °C
• prevádzky verejného stravovania môžu podávať
jedlo a nápoje v exteriéroch (terasy) a predávať
zabalené so sebou
• hromadné podujatia sa môžu konať len do 6
osôb, výnimkou sú napríklad podujatia najvyšších súťaží (hokej, futbal, basketbal…)
• povinné mať prekryté nos aj ústa v exteriéri,
interiéri a prostriedkoch verejnej
hromadnej dopravy
• osoby nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup
potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 (pondelok
až piatok); môžu však využiť aj iný čas

www.korona.gov.sk

Senior centrum je opäť uzatvorené

Ruší sa organizovanie Katarínskeho
jarmoku, ktorý sa mal konať 27. a 28.
11. 2020.

Efektivita nosenia rúška

Primátorka mesta určuje spôsob
vybavovania stránok na MsÚ a hygienické opatrenia:

a) Informátor na mieste prvého kontaktu MsÚ má právo v rámci opatrení
proti šíreniu COVID-19:
1. regulovať počet osôb v budove
MsÚ, pričom počet osôb v jednom
čase na jednotlivých podlažiach MsÚ
nesmie presiahnuť 10 osôb
2. povoliť vstup na jednotlivé oddelenia MsÚ v jednom čase iba jednému
občanovi
3. zmerať osobe bezdotykovo telesnú
teplotu a do interiéru MsÚ nevpustiť
osobu s telesnou teplotou nad 37°C
4. požiadať o vyplnenie prehlásenia o
dezinfekčnosti a formulára o ochrane
osobných údajov tie osoby, ktoré sa
zúčastnia nevyhnutných pracovných
rokovaní v interiéri MsÚ
b) pri osobnej návšteve si občania
musia dezinfikovať ruky, mať prekry-

Vysielanie v mestskom rozhlase

Primátorka mesta počas vyhlásenia
núdzového stavu vládou Slovenskej
republiky udeľuje 100 % zľavu z ceny
na vyhlasovanie oznamov týkajúcich
sa pracovných príležitostí v regióne
horná Nitra pre všetky subjekty ponúkajúce prácu v regióne horná Nitra s
nasledovnou
špecifikáciou: oznam o
PRENOSU
pracovnej ponuke v rozsahu max. 50
slov s počtom 5 opakovaní. Ostatné
ustanovenia Cenníka za odvysielania oznamov a spotov v mestskom
rozhlase, ktorý je súčasťou Smernice
primátorky mesta č.3/2020 o používaní mestského rozhlasu, ostávajú v
platnosti.

90% VYSOKÉ RIZIKO
Mesiac úcty k starším seniori oslavovali so svojimi obľúbenými piesňami.
Dňa 25. septembra 2020 muselo
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
podľa nariadenia RÚVZ v Prievidzi už
po druhýkrát v tomto roku uzatvoriť
svoje brány pre rodinných príslušníkov, známych a priateľov našich obyvateľov. Všetci, hlavne prijímatelia
sociálnych služieb, boli z tohto nariadenia veľmi smutní, nešťastní, avšak
prijali toto rozhodnutie ako nutné
opatrenie pred šírením ochorenia.
Prijímatelia sociálnych služieb majú
prístup k informáciám a sú pravidelne informovaní o každej aktuálnej
zmene týkajúcej sa nášho zariadenia.
K terajšej situácii sa vyjadrili i niektoré naše obyvateľky: Pani Nováková:
„Lepšie by bolo, keby sme mohli
chodiť do mesta a obchodu, avšak
chápem situáciu. Návštevy mi veľmi
chýbajú.“
Pani Balatová: „Situáciu sledujem v
televízii a tiež sa zúčastňujem spoločných stretnutí, na ktorých nás informujú o aktuálnej situácii. Ja mám
deti v zahraničí, a preto ma to zaujíma. Moja dcéra pracuje v takomto zariadení v Nemecku, a tam sú návštevy
povolené.“
Pani Zamykalová: „Som o dianí dokonale informovaná, avšak niektorí
obyvatelia nie sú ochotní podriadiť sa
nariadeniam. Nákupy sú v poriadku,
je to celkom dobre premyslené.“
Počas obdobia, kedy nebudete môcť
svojich blízkych navštíviť, zabezpečujeme nákupy potravín a hygienických
potrieb pravidelnými týždennými nákupmi. Preto aj touto cestou chceme
apelovať na príbuzných, aby dodržiavali pokyny a nariadenia, a neskúšali
kontaktovať našich obyvateľov cez

30% STREDNÉ
RIZIKO
Príkaz primátorky mesta číslo 15/2020

Osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest na sedenie s vytvorením vždy jedného miesta neob-

PRENOSU

ruší príkaz primátorky mesta číslo
14/2020 zo dňa 18. 9. 2020 a platí od
19. 10. 2020, do odvolania.

5% NÍZKE RIZIKO
PRENOSU

1,5% VEĽMI NÍZKE
RIZIKO PRENOSU
NULOVÉ RIZIKO
PRENOSU
2m
www.probenefit.sk

POZOR! Riziko prenosu sa zvyšuje s predlžovaním doby kontaktu.

FOTO: SCH

plot, a nesnažili sa prehadzovať tašky
s potravinami, ako sa to stalo v minulosti. Celodenná strava je i naďalej
zabezpečovaná našimi dodávateľmi a
prijímatelia dostávajú pestrú stravu,
ktorá je bohatá na ovocie a zeleninové prílohy. V prípade, že máte záujem
pozrieť si jedálny lístok navštívte našu
stránku www.seniorcentrum.handlova.sk v časti jedálny lístok. Ak máte
záujem pozrieť si zobrazenie jednotlivých jedál navštívte našu stránku v
časti fotogaléria. Kadernícke služby sú
zabezpečené našou opatrovateľkou,
ktorá strihala vašich rodinných prís
lušníkov počas prvého zatvorenia
nášho zariadenia. V prípade, že máte
záujem, môžete sa so svojimi blízkymi
porozprávať pomocou skypu. Stačí,
aby ste kontaktovali sociálnu pracovníčku mailom daniela.balekova@
seniorcentrum.handlova.sk a dohodli
si presný dátum a čas rozhovoru.
I keď je seniorko v súčasnosti pre
verejnosť zatvorené, nezabudli sme,
že práve mesiac október je venovaný seniorom, a preto sme sa rozhodli bežné dni spestriť hudobnou
produkciou. Každý z obyvateľov mal
možnosť dať si zahrať pieseň podľa
vlastného výberu. V stredu 7. októbra
sa počas obeda našim obyvateľom
prihovorila Daniela Báleková, ktorá v
mene pani riaditeľky, ale i nás zamestnancov, popriala všetkým prítomným
pevné zdravie, veľa spokojnosti a
hlavne trpezlivosti pri zvládaní tejto
ťažkej skúšky. Spoločne sme si pripili,
a potom už všetkých čakal obed so
sladkou bodkou nakoniec.
Iveta Ondrušíková
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Z použitých pneumatík chcú získavať plyn, olej a uhlík
Spoločnosť HUTIRA Slovakia s.r.o.
rieši zámer spracovávania použitých pneumatík od roku 2015. Projekt je už 4 roky vo fáze územného
konania.
Na niektorých miestach v meste sa
v polovici októbra objavili letáky
s poplašnou správou, že v Handlovej
má byť „spaľovňa gúm a odpadkov,“
ktorá sa bude podieľať na „trávení
detí.“ Emócie proti „spaľovni odpadu“ sa šíria aj na sociálnych sieťach,
pripravuje sa petícia. Podľa primátorky mesta, Silvie Grúberovej, sa však
v Handlovej vybudovanie spaľovne
na odpad ani spaľovne pneumatík nepripravuje. „V Akčnom pláne
transformácie hornej Nitry, ktorý
vznikol v roku 2018, je ako jeden z
projektov súkromných spoločností
uvedený projektový zámer Termochemické spracovanie pneumatík
spoločnosti HUTIRA Slovakia. Tento
projektový zámer rieši spoločnosť
dlhodobo, približne päť rokov,“ vysvetlila primátorka na svojom profile
na sociálnej sieti. Doplnila, že projekt
bol posúdený z hľadiska vplyvov na
životné prostredie (EIA) už v roku
2015 a momentálne je stále v štádiu
vybavovania povolení v rámci územného konania.
O čo ide?
Spoločnosť HUTIRA Slovakia plánuje
vo svojej prevádzke v areáli Východnej šachty premieňať použité pneumatiky na syntetický plyn, olej a uhlík. Olej sa môže použiť ako kvapalné
palivo do priemyselných pecí a elekt
rární, plyn má byť palivom pre horák
umiestnený v zariadení a prípadnú
výrobu elektrickej energie. Vyťažený
uhlík má široké využitie v chemickom
priemysle, farmácii, elektotechnike a
ďalších priemyselných odvetviach.
Proces premeny pneumatiky na jednotlivé prvky by prebiehal v kontrolovaných podmienkach za vysokej
teploty. Zariadenie by malo pracovať
v budove prevádzky, ktorú na tento
účel stavebne upravia.
Všetky priemyselné projekty sú prísne posudzované a riadia sa Smernicou Európskeho parlamentu a
Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008
o integrovanej prevencii a kontrole

na životné prostredie je našou hlavnou prioritou,“ doplnil Ivo Hutira.
Konanie o umiestnení stavby však
stojí už štyri roky. Za prieťahy v
územnom konaní môže podľa Hutiru aj štát. „Príslušné ministerstvá, hoci
ich opätovne stavebný úrad vyzval,
aby v spore rozhodli, kompetentne
nerozhodujú.“
„Pokiaľ sa naše problémy nevyriešia,
tak sa nie je o čom baviť, nakoľko celý
projekt bude zmarený a Handlová
pre nás ako firmu už možno ďalej
nebude zaujímavá,“ dodal Junga.
Dotácie sú vedľajšie

V júli 2020 spoločnosť HUTIRA Slovakia zorganizovala stretnutie s poslancami, na ktorom projekt prezentovali.
znečisťovania životného prostredia.
Podľa záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR
„realizáciou navrhovanej činnosti
dôjde k vybudovaniu nového stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Emisie uniknuté do
voľného priestoru budú mať málo
významný nepriaznivý vplyv, malého, kvantitatívneho, územného alebo
časového rozsahu.“
Kým projekt pre posudovanie vplyvov na životné prostredie uvažoval
aj so spracovaním celých pneumatík
a počítal aj s „ťažbou“ ocele, od roku
2015 sa projekt vyvinul. „Neriešime
celé pneumatiky. Surovinou pre technológiu sú iba drvené lupienky pneu
matík zbavených oceľového kordu,“
povedal majiteľ spoločnosti HUTIRA
Slovakia, Ivo Hutira.
Projekt cirkulárnej ekonomiky
Podľa Iva Hutiru, je dobre, že ľudia
diskutujú, že im nie je ľahostajný
osud mesta. „Rovnako ako nie je

ľahostajný mne, mojim kolegom a
spolupracovníkom, práve vo vzťahu k
prírode a nádhernému okoliu Handlovej. Pneumatika je v tomto prípade
surovinový odpad a jej materiálové
zloženie možno šetrne vo vzťahu
k životnému prostrediu opäť využiť,“
povedal Ivo Hutira.
Podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, terajší systém môžeme oprávnene
považovať za neudržateľný. A to ekonomicky, environmentálne a aj sociál
ne. „Ekonomický model súčasnej
spoločnosti je zatiaľ predovšetkým
lineárny. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta,
kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú
distribuované do ďalších kútov sveta,
kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a
vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny
vo forme produktov končia na skládkach, v spaľovniach, či pohodené vo
voľnej prírode.“ Cirkulárny model má
však podľa inštitútu, okrem stabilnej
ekonomiky, zaistiť aj zdravé životné
prostredie. „Výnos v tomto systéme
je založený na efektívnom využívaní

„V dnešnej dobe je využitie surovín lineárne, ktoré môžeme jednoducho
popísať ako SUROVINA – PRODUKT –
ODPAD. Presne toto isté platí aj o ojazdených pneumatikách a preto drvivá
väčšina nich končí na skládkach a spaľovniach ako ODPAD. Našim projektom
však chceme dosiahnuť, aby sme sa
na využitie surovín pozerali cirkulárne
(kruhovo): SUROVINA – PRODUKT – SUROVINA. A toto je presne náš cieľ. Vyt
voriť z odpadu, ktorý zaťažuje životné
prostredie, surovinu na ďalšiu použitie,
ktorá životnému prostrediu pomôže.
Ako je to možné? Je to možné termickým rozkladom. Procesom, keď sa v
uzavretom priestore, za pôsobenia tepla, rozloží materiál na základnú SUROVINU, ktorá je ďalej využiteľná v ďalšom
výrobnom procese PRODUKTU.“
Infografika: Inštitút cirkulárnej ekonomiky www.incien.sk

Ivan Junga, riaditeľ HUTIRA Slovakia

FOTO: JP
prírodných zdrojov pomocou účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov, či ich
komponentov. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre
výrobu nových výrobkov.“ Kľúčovým
prvkom cirkulárnej ekonomiky je jednoduchá demontáž, umožňujúca oddelenie jednotlivých komponentov,
či materiálov a ich následné zhodnotenie. Výsledkom je eliminácia odpadu, ktorý sa už nedá využiť.
Podľa primátorky projekt v Handlovej môže byť príkladom ako funguje
obehové hospodárstvo.

Zámer spoločnosti HUTIRA Slovakia
je jedným z indikatívnych projektových zámerov v rámci transformácie
hornej Nitry. V roku 2015 firma odhadovala náklady na realizáciu zámeru
12 mil. eur. Andrej Ďuríček z odboru
komunikácie Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky potvrdil, že
každý z indikatívnych projektových
zámerov má šancu uspieť. Výber
projektov, ktoré sa budú realizovať
v rámci Akčného plánu pre hornú
Nitru, však bude podľa Ďuríčka závisieť od toho, ako sa nastavia všetky
potrebné mechanizmy. „Je nutné poznamenať, že pracujeme s legislatívou ešte neschválenou na európskej
úrovni,“ doplnil.
Podľa riaditeľa firmy Ivana Jungu
projekt nebol vypracovaný kvôli
dotácii. „S realizáciou projektu sme
plánovali začať v čase, keď sa o dotáciách v rámci transformácie regiónu
možno ani nesnívalo. Projekt chceme
realizovať bez ohľadu na dotácie a to
práve kvôli jeho príspevku k ochrane
a zlepšeniu životného prostredia,“
povadal.
Silver Jurtinus

Územné konanie je prerušené
V súčasnosti je zámer v štádiu územného konania. Navrhovateľ, spoločnosť HUTIRA Slovakia, podala dňa 3.
8. 2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby „Termochemické spracovanie pneumatík” v areáli Východnej šachty. „Ústne
rokovanie v rámci územného konania stavebný úrad vykonal dňa 26.
8. 2016 a územné konanie prerušil,“
informovala Mária Dányiová, vedúca
Spoločného obecného úradu Hand
lová. Dôvod prerušenie Dányiová
nespresnila, územné konanie je totiž
zo zákona neverejné. Doplnila však,
že o vydanie stavebného povolenia
navrhovateľ požiadať nemôže, pokiaľ
nebude mať právoplatné územné
rozhodnutie.
Bude aj verejná prezentácia
V júli 2020 spoločnosť HUTIRA Slovakia zorganizovala stretnutie s poslancami, na ktorom projekt prezentovali.
Vo fáze stavebného konania firma
plánuje zorganizovať prezentáciu
projektu aj pre verejnosť. „Na verejnej prezentácii projektu odpovieme
občanom na všetky otázky. Bude našim eminentným záujmom, aby sa
projekt realizoval v pozitívnej atmos
fére a všetci občania v ňom videli pre
mesto prínos. My nechceme ľudí rozdeľovať, ale spájať pre našu zelenšiu
budúcnosť,“ povedal riaditeľ firmy
HUTIRA Slovakia Ivan Junga. „Na
prezetnácii by sme mohli vzájomne
otvorene a odborne komunikovať so
snahou presvedčiť občanov, že čistota projektu v zmysle emisií a vplyvu

HUTIRA Slovakia s.r.o. bola založená
v auguste 1997, ako dcérska spoločnosť firmy HUTIRA – BRNO, s.r.o. Nosným pilierom spoločnosti sú dodávky
zariadení pre reguláciu tlaku, filtráciu
a meranie spotreby zemného plynu.
Spoločnosť HUTIRA Slovakia patrí
medzi najväčších dodávateľov týchto komponentov na Slovenskom trhu.
Používajú sa hlavne pri rekonštrukciách plynovodných sieti a individuálnych bytových výstavbách.
Pobočka firmy sídli v Handlovej od
februára 2006. Vtedy firma v Handlovej zamestnávala 8 ľudí, dnes ich je 20
a od 1. 1. 2021 plánujú prijať ďalších
dvoch spolupracovníkov.
„V prípade úspechu projektu uvažujeme zamestnať okolo 30 osôb priamo
v prevádzke a ďalších v pridružených
činnostiach. Našou snahou je vytvoriť
v Handlovej silný technický tím, ktorý by obdobné projekty neriešil len
v rámci Slovenka a Česka ale aj v zahraničí,“ povedal riaditeľ spoločnosti
HUTIRA Slovakia, Ivan Junga. Všetky
spoločnosti pod hlavičkou HUTIRA
zamestnávajú spolu okolo 140 zamestnancov.
Okrem projektov na úpravu vody a
čistenia bioplynu sa firma zaoberá
aj efektívnym využitím biologicky
rozložiteľného odpadu. „Všetky naše
aktivity sú zameraná na zelené riešenia a tak sa prezentujeme a konáme
aj navonok, aby naše motto „S úctou
k prírode“ bolo zreteľné vo všetkých
našich aktivitách.“

6

ŠKOLSTVO / INZERCIA

Handlovské školy sú k 18. októbru na COVID semafóra zelené
Školy v Handlovej majú upravené
základné prevádzkové podmienky
po dobu trvania pandémie COVID 19, keďže všetky školy k dnešnému
dňu (18. 10. 2020) sú v zelenej fáze
semaforu. Ranný filter pri vstupe do
škôl zabezpečuje každá škola. Počas
ranného filtra si žiaci dezinfikujú ruky
a meria sa teplota vybraným žiakom.
Vstup do školy cudzím osobám povoľuje len riaditeľ na základe vyhlásenia
o bezinfekčnosti, ktorý má pripravený
každá škola a je ho potrebné vypísať.
Rovnako sa minimalizuje premiešava-

nie detí z jednotlivých tried.
Neuskutočňujú sa umelecké, športové ani tanečné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho
procesu. Krúžková činnosť sa nerealizuje. Teoretickou formou sa vyučuje
telesná a hudobná výchova. Predmety sa vyučujú v ucelených triedach.
Stravovanie v jedálni prebieha podľa
časového rozpisu. Školský klub detí
(ŠKD) je otvorený od 6,00 h - 16,00 h,
pričom sa minimalizuje premiešavanie detí ŠKD v skupinách. Žiaci majú
počas pobytu v ŠKD odporúčané rúš-

ka. Pokiaľ by v našich školách nastala
zhoršená epidemiologická situácia a
škola by sa dostala do červenej fázy
semaforu, budú školy postupovať
podľa Metodických pokynov k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách
v červenej fáze a usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Ak by sa školy dostali do červenej
fázy, budú sa riadiť pokynmi RÚVZ.

Osvojte si psíka
z karanténnej stanice
Karanténna stanica Handlová je určená pre odchytených túlavých alebo
nájdených psov neznámych majiteľov na území mesta a jeho častí Nová
Lehota a Morovno. Zriaďovateľom karanténnej stanice je mesto Handlová, prevádzkuje ju Mestská polícia Handlová. Stanica sídli na Pstruhárskej
ulici v areáli bývalého záhradníctva. Informácie o psoch poskytuje Mests
ká polícia nepretržite na telefónnych číslach 5475 007, 0905 499 384.

Andrea Bacúšan Nevolná, školský úrad

Pier je asi trojročný kríženec pokojnej
povahy. S inými psíkmi nemá problém. Je vhodný aj k deťom aj ku starším ľudom. Výška asi 35 cm. Pier, ako
aj všetky ostatné psíky, je začipovaný
a zaočkovaný.

Riky je kríženec bradáča. Má asi 2 roky
a 50 cm. Je veselý, prítulný, hravý a
poslušný. Rád šanti s inými psíkmi.
Vhodný k malým deťom ako aj ku
starším ľuďom. Očkovaný, čipovaný.

Zdroj: Metodické pokyny k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze

Písanie listov je super vec! Žiaci ZŠ Mierové námestie to vedia
V súčasnej dobe prevláda elektronická komunikácia a písať listy už nie
je bežná vec. Žiaci 3.B zistili, že aj v
dnešnej dobe má písanie listov svoje čaro. Rozhodli sa potešiť svojich
rovesníkov v Poprade a napísali im
klasický list. Rukou, perom, na list papiera. Vložili doň nielen informácie o
sebe, svojej rodine a o svojom meste,
ale aj malý darček v podobe obrázku či nálepky. Pri písaní si zlepšovali
svoje zručnosti, snažili sa správne
štylizovať a naučili sa, akú jazykovú
kultúru má mať taký list. Teraz už
netrpezlivo čakajú na odpoveď od
svojich kamarátov. Na voňavý list v
obálke, na ktorej bude okrem adresy
školy napísané aj ich meno.
ZŠMC

Dino je asi päťročný kríženec, pokojnej povahy. Nie je agresívny k iným
psíkom. Je vhodný k starším ľuďom
ako aj k deťom. Vysoký asi 30 cm.

Hľadáme nový domov aj pre túto
milú a pokojnú sučku kríženca fúzača.
Ma asi šesť mesiacov a je maximálne
prítulná. S inými psíkmi sa znáša bez
problémov. Vysoká je asi 25 cm.
11/20/10/2020/PL

Listy tretiakom zo základnej školy v Poprade.

FOTO: FB ZŠMC
10/20/10/2020/PL

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka
Osud Ti nedovolil dlhšie
s nami byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 21. októbra 2020
uplynie 13 rokov, odkedy
nás navždy opustil
náš milovaný
Jozef Vojtek.
S láskou spomína manželka a synovia s
rodinami.
1/20/10/2020/OI

Spomienka

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí
sa 8. októbra zúčastnili
poslednej rozlúčky s pani
Alžbetou Halászovou,
za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Ďakujeme personálu Senior Centra Handlová
za príkladnú starostlivosť a opateru našej mamy,
ďakujeme pánovi farárovi Repovi za poslednú
rozlúčku a pánovi Šafárikovi za dôstojný pohreb.
Smútiace deti.
6/20/10/2020/OI

Dňa 28. októbra uplynie
21 smutných rokov
od smrti môjho
manžela, otca,
starého otca
Vojtecha Benkoviča.
Spomíname a uvedomujeme si,
ako veľmi nám chýbaš. Nikdy na Teba
nezabudneme. Spomína manželka Mária,
dcéra Helenka s manželom Gabrielom
a vnučka Dominika.
2/20/10/2020/OI

Spomienka
Dňa 28. októbra uplynie
5 rokov, čo nás opustil
môj syn, otec a dedko,
Ing. Štefan Vido.
S láskou spomína otec,
deti, vnúčatá a sestry
s rodinami.
Spi sladko svoj sen, syn môj.
4/20/10/2020/OI

Spomienka

Spomienka

Dňa 15. októbra
bolo prvé výročie,
čo nás opustil
Július Švarcz.
23. októbra
si pripomenieme jeho
nedožité narodeniny.
Spomínajú priatelia Ján a Violka Dávidíkovci
a priateľka Andrejka Kempná.
Posledné zbohom si musel dať,
všetko pekné zanechať.
Srdiečko unavené prestalo biť.
Nebolo lieku, aby si mohol žiť.
Tá rana stále v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
To, že sa raz zahojí, je iba klamné zdanie.

Dňa 24. októbra
uplynie 15 rokov, čo nás
opustil náš milovaný
manžel, otec a brat,
Pavel Liskovec.
S láskou na Teba
spomína manželka,
dcéry s rodinami, brat
a známi. Ďakujeme za život prežitý s Tebou.
Smútiaca rodina.
4/20/10/2020/OI

Spomienka

3/20/10/2020/OI

Dňa 8. novembra
uplynie desať rokov,
čo nás navždy
opustila pani
Emília Gazdíková,

Spomienka
Dňa 15.októbra
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý ocino a starký
Stanislav Pavlík.
S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.
Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
7/20/10/2020/OI

Spomienka

narodená 28. 4. 1929.
S láskou stále spomínajú deti, vnúčatá a
pravnúčatá.
9/20/10/2020/OI

Navždy nás opustili
Magdalena Vallová, rod. Pukačová, 79 r.,
naposledy bytom Ligetská č. 36.
Elena Šandriková, rod. Gáliková, 84 rokov,
naposledy bytom Partizánska č. 36.
Alžbeta Halászová, rod. Račková, 83 rokov
naposledy bytom v Senior centre Handlová.

Dňa 31. októbra
uplynie 9 rokov
od úmrtia nášho
drahého syna, brata
Karola Tatára.
S láskou spomínajú rodičia, sestra Ivka
a Lukáško. Kajko, veľmi nám chýbaš!
8/20/10/2020/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 21 / 2020
je v utorok 27. októbra.
Noviny nájdete v schránkach
v stredu 4. novembra 2020.

Vlasta Fraitová, rod. Hanzlíková, 68 rokov,
naposledy bytom Okružná 33.
Ladislav Schnircz, 89 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 19.

Riadková inzercia
Kúpim záhradku aj s chatkou v
oblasti nad Gewisom. V prípade
záujmu volajte: 0908 66 85 32
5/19/10/2020/ORI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

KVETINÁRSTVO
Parte s.r.o
Cintorínska 27, Handlová,
046 547 65 06, 0917 873 111
0908 841 200
Vážení zákazníci, pri príležitosti blížiaceho sa sviatku
Pamiatky zosnulých sme vám
vyšli v ústrety. Tak ako každý
rok, zabezpečujeme priamo na
cintoríne predaj dušičkového
tovaru.
Ponúkame: venčeky z umelej
čečiny, prírodné, šiškové,
umelé kytice, ikebany, živé
črepníkové chryzantémy, vázy,
lampáše, kahance, náplne,
večné svetlá, anjeli, náhrobné
doplnky a mnoho iného.
Predaj bude zabezpečený
v týchto dňoch:
Pondelok - piatok 7.30 - 16.00
Sobota 17. 10., 8.00 - 15.00
Nedeľa 18. 10., 8.00 - 12.00
Pondelok 19. 10. až piatok
23. 10., 7.30 - 17.00 hod.
Sobota 24. 10., 7.30 - 17.00
Nedeľa 25. 10., 7.30 - 17.00
Pondelok 26. 10. až piatok
30. 10., 7.30 - 17.00 hod.
Sobota 31. 10., 7.30 - 17.00
Nedeľa 1. 11., 7.30 - 17.00
Pondelok 2. 11., 7.30 - 17.00
Ďakujeme, že využijete naše
služby. POHREBNÁ SLUŽBA
PARTE s. r. o.
Naša pohrebná služba
sa nachádza priamo na
miestnom cintoríne, kde vám
zabezpečíme
kompletné
pohrebné služby!
STÁLA SLUŽBA: 0907552200

HANDLOVÁ: 046/547 65 06
Dom smútku, Cintorínska 27
BOJNICE: 046/542 48 21
Dom služieb, Sládkovičova
210/50
PRIEVIDZA: 046/542 36 56
Hviezdoslavova 9
CHRENOVEC: 046/547 13 38
Dom služieb, č. 384
Kvalitné pohrebné,
cintorínske a kamenárske
služby na profesionálnej
úrovni:
- zabezpečenie kompletných
pohrebných a cintorínskych
služieb
- zabezpečenie kremačných
služieb
- poradenstvo a konzultácie
ohľadom zabezpečenia
pohrebu
- prevoz pri kompletných
pohrebných službách v rámci
okresu ZDARMA
- odvoz a prevoz zosnulých
24 hod. nepretržite v rámci
celého okresu, SR a EÚ
- zabezpečenie administratívnych záležitostí (matrika,
odovzdanie preukazov a iné)
- zabezpečenie pohrebu v
ktoromkoľvek meste, obci,
okrese a republike
- návrh, tlač a roznesenie
parte
- široký výber rakiev
- vlastná výroba živých a
umelých vencov, kytíc a
ikebán
- zabezpečenie
kamenárskych prác a ďalšie
služby podľa požiadaviek
zákazníka
Dôležitá informácia pri
úmrtí vášho blízkeho: Zákon
o pohrebníctve č. 131/2010
podľa § 4 ods. 2, uvádza,
že zdravotnícke zariadenia
a zariadenia sociálnych
služieb nesmú propagovať,
poskytovať
a
ponúkať
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informácie o pohrebných
službách. Za kvalitu všetkých
nami poskytovaných služieb
na profesionálnej úrovni plne
ručíme.
S úctou, pracovníci pohrebnej
služby PARTE s.r.o.
www.partesro.sk
e-mail: cintorinhandlova@
gmail.com

KAMENÁRSTVO KAMEŇ
KAMENÁRSKE SLUŽBY
- výroba, zameranie a montáž
krbov
- výroba, zameranie a montáž
parapetných dosiek
- výroba, zameranie a montáž
parapetných dosiek,
obkladov, dlažby
- výroba, predaj a montáž
pomníkov
- výroba a montáž hrobového
príslušenstva
- betónovanie základov
Hviezdoslavova 9, 971 01
Prievidza
Tel.: 046/542 36 56, 0905 50
35 58
mico.kamen@stonline.sk,
kancelária@micokamen.sk
www.micokamen.sk
www.profikamen.sk

5/20/10/2020/PL

DIGITÁLNE KINO BANÍK DO ODVOLANIA NEPREMIETA
Vyžrebovali sme výhercov ankety o mestských novinách
Vážení čitatelia,
ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa
zapojili do ankety o novinách samos
právy Handlovský hlas. Ankety sa
skladala z troch častí: písomnej, elektronickej a ústnej. Písomná časť pozostávala z anketového lístka, ktorý
sme uverejnili v 14. vydaní z 28. júla
2020. Elektronickú časť tvoril dotazník
zverejnený na webovom sídle mesta www.handlova.sk a v tretej časti
budú anketári získavať odpovede od
obyvateľov mesta priamo v uliciach
Handlovej. Anketu sme rozdelili do

troch častí preto, aby sme získali čo
najpresnejší obráz o Vašich názoroch.
Z novín si anketu vystrihlo a odpovede doručilo 12 čitateľov. Elektronický
formulár na stránke mesta vyplnilo
101 respondentov. Tretia fáza ankety
ešte neprebehla.
Sľúbili sme, že z respondentov, ktorí
vyplnia svoje kontaktné údaje, vylosujeme jedného, ktorý vyhrá prvý diel
knihy Monografia mesta Handlová a
tričko s našim ikonickým železničným
mostom z novej kolekcie HAIKONY.
Keďže anketa má tri časti, bude mať
aj troch víťazov.

Z doručených anketových lístkov z
novín sme vyžrebovali pani Štefániu Gregorovú. Spomedzi čitateľov
Handlovského hlasu, ktorí sa zapojili
do internetovej ankety sme vylosovali
pána Roberta Jakaba. Víťazov budeme kontaktovať.
Tretieho víťaza knihy a trička zverejníme po uskutočnení ankety v uliciach
mesta spolu s celkovou analýzou výs
ledkov.
Víťazom blahoželáme a všetkým čitateľom ďakujeme, že nám zachovávate
svoju priazeň.
(RED)

Handlovčania sa víťazstva dočkali až v piatom kole Mesto rozdelí klubom 15 000 eur
S výnimkou Handlovej, okúsilo v
priebehu úvodných štyroch kôl,
príchuť víťazstva všetkých šesť
zvyšných tímov. Baníci nevstúpili
do nového súťažného ročníka zle
a vo svojom úvodnom vystúpení
na Spiši naznačili, že sa s nimi musí
počítať. Toto konštatovanie však
následne vyvrátila sviťanská Iskra, ktorej priemerný výkon stačil
na dobytie handlovských hradieb.
Zeleno-čierni aj do tretice pohoreli
a to na palubovke svojho regionálneho suseda z Prievidze.
Handlovskí basketbalisti naskočili
do novej sezóny až v druhom kole,
v rámci ktorého cestovali na Spiš.
Ani pod košmi Rytierov nenastúpili
v kompletnom zložení. Trénerovi Rakočevičovi chýbal na súpiske Dalibor
Hlivák, ktorý sa zranil na utorkovom
tréningu. Pred úvodným rozskokom
bol favoritom domáci celok.
V úvode poslednej štvrtiny Handlovčania znížili zásluhou “zlatej” Jankovičovej ruky na 55:56 a Spišiakom
začalo tiecť do topánok. Následne
nakopla ofenzívu Novovešťanov trojica Garret, Spencer a Nikolič, ktorí
päť minút pred koncom poslali svoj
tím do vedenia 69:59. V závere sa zeleno-čierni fyzicky zložili a na zvrat
sa už nezmohli. Po 40-tich minútach
Rytierom podľahli 69:84. „Myslím si, že
sme odovzdali maximum, vzhľadom
na neúčasť Hliváka a menšiu tréningovú prax Zečeviča. Domácim blahoželám k víťazstvu,” povedal po zápase
Danilo Rakočevič, tréner Handlovej.
V treťom kole najvyššej basketbalovej
súťaže nastúpili handlovskí basketbalisti na svoj premiérový domáci duel
proti Iskre Svit. Na handlovskej palubovke tak oba celky bojovali o prvé
víťazstvo v začínajúcej sa sezóne.
Duel sa rozhodoval v samom závere.
Iskra prišla dva razy šťastne k darovanej lopte a minútu a pol pred koncom
odskočila na päť bodov, 82:77. Záver

si Podtatranci postrážili a pod handlovskými košmi zaznamenali premiérové víťazstvo 89:81.
Podľa Gorana Bulatoviča, hráča Handlovej, zápas začali Handlovčania dobre, s veľkým nasadením. „Hrali sme
agresívne v obrane a vychádzalo nám
všetko na čo sme siahli. Potom nám
ale nepochopiteľne odišla koncentrácia a súperovi sme dovoli vyniknúť vo vsetkých činnostiach, najmä
na dosku. Hostia zacítili šancu, ktorej
sa chytili. V závere sme sa snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, no Svit
zvládol koncovku lepšie. Nesmieme
skloniť hlavy a musíme sa koncentrovať na duel v Prievidzi.”
V rámci 4. kola Slovenskej basketbalovej ligy sa na hornej Nitre odohralo
v poradí 129-te banícke derby, medzi Prievidzou a Handlovou. V súboji
regionálnych susedov išlo obom celkom o zisk premiérového víťazstva.
Nakoniec sa však z výsledku 97:87 radovala Prievidza. Handlovčania opäť
vyhoreli v obrane, ale i na doskoku,
či z čiary trestných hodov. Nekoncentrovanou hrou sa obrali o dva
body. Zostali ako ako jediný celok v
súťaži bez plného bodového zisku.
Za zmienku stoja len výkony Gorana
Bulatoviča a Mareka Jašša, ktorí nechali na palubovke maximum. Keďže
sa k nim nik zo spoluhráčov nepridal,
“baníci” nemali po otrasnom výkone
nárok zvíťaziť. Ako povedal Saša Jankovič, hráč Handlovej, Prievidza hrala
od začiatku až do konca lepšie. „Hlavne v prvom polčase Prievidza ukázala
viac energie. V druhom polčase sme
sa pokúsili o zvrat, ale na konci nám
už nezostalo dostatok síl. Gratulujem
domácim k zaslúženému víťazstvu.“
Handlovčania sa konečne dočkali v
piatom kole, keď Inter stroskotal na
Jankovičovi. Domáci kapitán Saša
Jankovič zarezal súpera 30-timi bodmi. Spoza oblúka premenil sedem
strieľ. Štandardne famózne výkony
podali Marek Jašš a Goran Bulato-

Danilo Rakočevič v prípravnom stretnutí proti Spišským Rytierom.

vič. Marek Jašš nastrieľal 15 bodov,
z toho 5 veľmi dôležitých trojok, ktorými Handlová odskakovala niekoľko
krát do náskoku. Goran Bulatovič si
po tretí raz v rade pripísal doubledouble. Kôš Interu zaťažil 14-timi
bodmi a vyprodukoval 15 asistencií.
„Po prehre v Prievidzi sme sa zomkli
a dnes sme veľmi túžili zvíťaziť. Do
stretnutia sme vybehli s veľkou energiou a až do konca sme sa maximálne
koncentrovali. To sa nám vrátilo v podobe premiérového víťazstva, ktoré
chceme venovať nášmu trénerovi a
fanúšikom,“ povedal po zápase Saša
Jankovič, kapitán Handlovej.
Šieste kolo Slovenskej basketbalovej
ligy bolo ohrozené a vedenie súťaže
sa zaoberalo jeho možným preložením na iný termín. Dôvodom bolo
povinné testovanie aktérov jednotlivých stretnutí na vylúčenie prítomnosti vírusu COVID-19. Kluby si ale
medzi sebou podali pomocnú ruku a
plynulý chod súťaže sa nezastavil. Vo
všetkých prípadoch prinieslo piatkové testovanie negatívne výledky. To
umožnilo handlovským basketbalistom vycestovať do Levíc, kde ich hostili domáci Patrioti.
Po zmene strán sa baníkom podarilo znížiť na rozdiel jediného koša. V
šiestej minúte stiahli stav na 57:59.
Patrioti ale opäť odskočili a záverečné dejstvo začínalo za stavu 72:62. V
ňom zverencom trénera Rakočeviča
dochádzali sily a domáci si vytvorili
pohodlné vedenie 87:72, čo bol zároveň najvyšší rozdiel v stretnutí. V
37. minúte ešte nakopol handlovskú
ofenzívu dvoma trojkami Jašš, ktorý
znižoval na 78:87. Handlovčanom
snahu v tomto zápolení uprieť nemožno. Nechýbala im bojovnosť a
nasadenie až do samého konca, no
k zvratu sa už nedokázali nadýchnuť.
Domáci v závere svoj náskok zvýšili
na 14 bodov, 93:79.
Pavel Procner
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V piatej úprave rozpočtu mesta, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva
odsúhlili na svojom rokovaní v septembri, bolo na základe dohovoru
primátorky mesta s poslancami určených pätnásťtisíc eur pre podporu
domáceho športu. Prioritou ostalo
podporiť športové kluby tak, aby z
celkovej sumy dotácie schválenej v
rozpočte minimálne päťdesiat percent finančných prostriedkov smerovalo na podporu detí a mládeže do
19 rokov. Prostriedky budú prerozdelené pre handlovské kluby na samotnú činnosť a materiálovo technické
zabezpečenie ich činnosti.
Prostriedky sa budú poslanci na
ďalšom pracovnom stretnutí snažiť
spravodlivo rozdeliť detským a mládežníckym kategóriám. Časť prostriedkov dostanú aj tímy dospelých.
(RED)

Najviac peňazí pôjde pre deti a mládež.
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Mladí basketbalisti sa nevzdávajú
Opäť tu máme situáciu, ktorá kolektívnym športom nepraje a ktorá má
za následok zrušenie tréningového
prosesu vo všetkých kategóriách. My
však makať neprestávame a znova
sme pripravili bohatý program, ktorým sa budeme udržovať vo forme a
pracovať na sebe aj z domu.
1. Online tréningy budú prebiehať v
jednotlivých kategóriách pod vedením trénerov.
2. Individuálny tréningový plán, ktorý
dostane každý člen ŠBK.
3. Workout výzvy ŠBK.

Každý týždeň zverejníme hneď na začiatku 2 výzvy, do ktorých sa môžete
zapojiť. Počas týždňa môžete trénovať a pripravovať sa na ne. Pri ich
plnení je potrebné sa natočiť, poslať
video a dosiahnutý výsledok (celkovy
počet alebo celkový čas) svojmu trénerovi najneskôr do nedele večera. Za
každú splnenú výzvu sa budú zbierať
body do celkového poradia v jednotlivých vekových kategóriách.
Spolu to zvládneme.
Ján Beránek, tréner ŠBK

