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Najvyšší podiel pozitívnych prípadov bol v okresoch Čadca (3,22 percenta), Stará Ľubovňa (2,8 percenta) a Púchov (2,65 percenta).                                              FOTO: INU 

Vláda sa poďakovala všetkým or
ganizačným zložkám, najmä však 
zdravotníkom a samosprávam. 

Počas víkendového (31. 10. – 1. 11.) 
plošného testovania odhalili 38 359 
nakazených osôb z celkovo testova-
ných 3 625 332 ľudí. To je 1,06 per-
centa. Informoval o tom premiér 
Igor Matovič (OĽANO) po rokovaní 
vlády v pondelok 2. novembra. 
Premiér skonštatoval, že bežne 
sme schopní identifikovať 2 500 
ľudí denne. Počas víkendu sa však 
podľa jeho slov podarilo výrazne 
rýchlejšie odhaliť najviac ľudí s naj-
väčšou vírusovou náložou. Ak by ne-
boli v karanténe, nakaziť by mohli 
ďalších zhruba 50-tisíc ľudí. „Práve 
toto je najdôležitejšie počas epi-
démie – veľmi rýchlym spôsobom 
identifikovať čo najviac ľudí, ktorí 
to môžu šíriť ďalej, tých karanteni-
zovať a ochrániť takýmto spôsobom 
desiatky, až možno stovky tisíc ľudí,“ 
povedal.
Najnižšie percento pozitívnych pod-
ľa jeho slov zaznamenali v okresoch 
Revúca (0,27 percenta), Banská 
Štiavnica (0,28 percenta) a Rožňava 
(0,29 percenta). Najvyšší podiel zas 
v okrese Čadca (3,22 percenta), Sta-
rá Ľubovňa (2,8 percenta) a Púchov 
(2,65 percenta).
Porovnal tiež výsledky okresov na 
Orave a v Bardejove z pilotného 
testovania. Tvrdí, že v okrese Ná-
mestovo sa po týždni znížilo per-
cento zistených nakazených z 4,77 
na 1,8 percenta. „To je odpoveď 
všetkým kuvikom, ktorí hovorili, že 
používať antigénové testy na iden-
tifikovanie ľudí a na boj s COVID-19 
jednoducho nie je správna zbraň,“ 
podotkol s tým, že takýto efekt sa 
očakáva na celom Slovensku. Hovo-
rí o zodpovedaní si otázky, či môže 
byť plošné testovanie alternatívou 

Vláda: Čísla potvrdzujú, že testovanie malo zmysel

Zveľadili kruhový objazd, areály 
základných škôl a pripravili prek
vapenie, ktoré vyklíči na jar.

Kruhovému objazdu pri Dome slu-
žieb dominuje japonský javor, ktorý 
vytvára červené kvety a jeho listy sa 
na jeseň sfarbujú do žlta, oranžova 
a červena až po intenzívnu purpuro-
vú. Nedorastá do veľkých rozmerov, 
narastie iba približne 15 až 30 cen-
timetrov za rok. Do záhona nasadili 
aj azalky, hortenzie, pierisy, weigely 
a mnoho ďalších. Priestor dopĺňajú 
ihličnany: smrek biely, smrek ježo-
vitý a borievka plazivá, ktorá tvorí 
atraktívny koberec zeleno žltej farby. 
Uplatnenie našli aj staré mačacie hla-
vy z handlovského námestia, ktoré sú 
uložené do tvaru kompasu.
„Záhon v kruhovom objazde je za-
sypaný makadamom, je teda bez-
údržbový, to znamená, že ho nebu-
deme musieť plieť, kosiť ani sa oň 
starať iným spôsobom. V teplom 

období rastliny polejeme, to je všet-
ko,“ povedal riaditeľ spoločnosti HA-
TER–HADNLOVÁ spol. s r.o. Vladimír 
Borák. Záhon sa podľa neho v plnej 
kráse ukáže najskôr o šesť mesiacov.
Záhradníci zveľadili aj areály základ-
ných škôl. Vladimír Borák ponúkol 
všetkým riaditeľkám škôl dva dni 
práce štyroch záhradníkov zadarmo. 
Výsledok sa dostavil. „Rastliny v areá-
loch škôl boli zanedbané. Bolo nutné 
prebrať rodové a druhové zloženie 
rastlín, aby si navzájom nekonkuro-
vali. Niektoré sme odstránili, na iných 
vykonali okrasné aj výchovné rezy,“ 
povedal Borák. 
Za ďalšou akciou bola akciová cena 
sadeníc. „Za veľmi výhodné ceny sme 
nakúpili cibuľoviny, ktoré vysádzame 
priamo do trávnatých plôch v cen-
trálnej mestskej zóne. Na jar nás tam 
čaká prekvapenie. Rôzne farebné nar-
cisy a tulipány budú vyrastať priamo 
z trávnika, nie z tradičných záhonov,“ 
prezradil Borák.                                 (INU)

Tímu mestských záhradníkov počasie na jeseň pri práci prialo

Japonský javor počas roka prechádza viacerými sfarbeniami listov a rastie veľmi pomaly.             FOTO: HATER

voči tvrdému lockdownu. „Verme, 
že toto riešenie na Slovensku zabe-
rie. Samozrejme, za podmienky, že 
tí, ktorí dostali papier, že sú nega-
tívni, sa naďalej budú správať veľ-
mi zodpovedne a budú dodržiavať 
opatrenia,“ dodal. Zdôraznil tiež, že 
pozitívne testovaní majú dodržať 
karanténu a tiež informovať svojich 
blízkych, ktorých mohli nakaziť.
Minister obrany Jaroslav Naď (OĽA-
NO) si myslí, že v rámci tohto kola 
celoplošného testovania rezort 
obrany zvládol úlohu od vlády 
s úspechom. Zdôraznil, že celú 
operáciu zvládli dobre aj ostatné 

zložky vrátane samospráv. „Čísla 
potvrdzujú, že projekt má zmysel. 
Je jednoduchý? Nie je. Ani logistic-
ky, ani vzhľadom na personál, ani 
na ďalšie investície, ale má zmysel,“ 
podotkol.
Zároveň priblížil, že za sobotu (31. 
10.) bolo otestovaných spolu v ne-
mocniciach, firmách, či domovoch 
sociálnych služieb 2,65 milióna ľudí 
a v nedeľu (1. 11.) 970-tisíc obyva-
teľov. Uviedol, že potenciál zúčast-
niť sa na testovaní malo odhadom 
zhruba 3,75 až 3,8 milióna ľudí.
Plošné testovanie malo zmysel aj 
podľa šéfa rezortu vnútra Roma-

na Mikulca (OĽANO). Verí, že sa 
podarilo zraziť krivku nakazených 
novým koronavírusom.
Minister zdravotníctva Marek Kraj-
čí (OĽANO) upozornil, že pandémia 
zasahuje nielen ľudí chorých na 
COVID-19, ale „všetkých ľudí, ktorí 
potrebujú zdravotnú starostlivosť“.
Ministri a premiér vyzdvihli úlohu 
všetkých zapojených zložiek v ce-
loplošnom testovaní. Poďakovali 
sa Ozbrojeným silám (OS) SR, ha-
sičom, polícii, dobrovoľníkom, ale 
najmä samosprávam a zdravotní-
kom.

(TASR)
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Na Duklianskej ulici 
bude zakázané parkovať

V Handlovej je niekoľko ulíc, kde je 
parkovanie veľmi problematické. Sú 
to najmä ulice Nádaždyho, Duklians-
ka, Kremnická, Školská, Kunešovská, 
Márie Krššákovej, Savina atď. Sú to 
ulice so zástavbou rodinných do-
mov s priestorom na parkovanie vo 
dvore, ich majitelia však uprednost-
ňujú parkovanie na ulici. Začiatkom 
roka mesto upozorňovalo vodičov 
informačnými letákmi, aby parkova-
li na svojich pozemkoch. Situácia sa 
však nezlepšila. Ako pilotný projekt 
zlepšenia prejazdnosti ulíc v meste 
preto samospráva v oboch smeroch 
Duklians kej ulice osadí dopravné 
značky „zákaz státia“. „V  súčasnosti 
vedie ulicou trasa mestskej hromad-
nej dopravy a autobusy majú často 
problém prejsť. Zároveň bol veľmi 
problematický výkon zimnej a  let-
nej údržby komunikácie,“ povedal 
Ing. Ivan Kartáč z Referátu dopravy 
Mestského úradu v Handlovej. Nové 
dopravné značenie na Duklianskej 
ulici vstúpi do platnosti v pondelok 
16. novembra.
 

Križovatku označia

Dopravná značka „hlavná cesta“ sa 
vráti na križovatku ulíc Kpt. Nálepku 
a L. Novomeského. Dopravná značka 
na mieste stála a nie je jasné, kedy 
a ako zmizla. Z dôvodu bezpečnosti 
cestnej premávky ju mesto osadí zno-
va. Na chýbajúcu dopravnú značku 
upozornil obyvateľ mesta cez portál 
Odkaz pre starostu.

Do areálov škôl sa taxíky 
už nedostanú

V areáloch dvoch základných škôl, 
na ulici Morovnianska cesta a  Škol-
ská, pracovníci oddelenia výstavby v 
piatok 23. októbra osadili doplnkové 

dop ravné značenie, ktoré umožní 
vjazd do areálu iba oprávneným 
vozidlám. Tabule s  textom „Vjazd 
povolený len s povolením základ-
nej školy“ doplnia dopravnú značku 
„zákaz vjazdu.“ Ako povedala Lucia 
Chudá, preventistka Mestskej polí-
cie Handlová, zmena dopraveného 
značenia zakáže vozidlám taxislužby 
vjazd do areálov škôl. „Doteraz boli 
pri školách pod dopravnými znač-
kami „zákaz vjazdu“ osadené dodat-
kové tabule „okrem zásobovania.“ 
Vyhláška 30/2020 Z.z. o dopravnom 
značení, ktorá vstúpila do platnosti 
1. apríla, medzi „dopravnú obsluhu 
a zásobovanie“ zaradila aj vozidlá 
taxislužby. Tie však v  areáloch škôl 

ohrozovali deti a  školy hľadali spô-
sob, ako vozidlám taxislužby zakázať 
vjazd do svojich areálov.“ Do areálov 
škôl teda smú vojsť iba vozidlá s vy-
daním povolenia riaditeľky školy vo 
forme kartičky, ktorá musí byť vo 
vozidle umiestnená na viditeľnom 
mieste pre prípad kontroly. Podobné 
obmedzenie už platí v základnej škole 
Mierové námestie a pripravuje sa aj 
pre Materskú školu.

Na pešej zóne vznikne parkovacie 
miesto pre zásobovanie

Problém s parkovaním sa pravidelne 
objavuje aj pri vstupe na pešiu zónu. 
Dodávky, ktoré zásobujú prevádzky 

Nastávajú viaceré zmeny v organizácii dopravy
Nové pracovné miesto sa bude 
obsadzo vať  výberovým  konaním. 

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na odborného pracovníka 
pre oblasť legislatívy v podpornom 
tíme Kontaktného centra Handlová 
počas trvania projektu „Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná Nit-
ra“ s miestom výkonu práce v meste 
Handlová. Náplňou práce bude pos-
kytovanie bezplatného právneho 
poradenstva v priestoroch kontakt-
ného centra v oblasti občianskeho, 
obchodného a pracovného práva.
Podmienkou prijatia je ukončené 
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v 
odbore právo, prioritne špecializácia 
občianske a obchodné právo. Prax v 
odbore je vítaná, pozícia je vhodná aj 
pre absolventa.
Pracovný pomer je na dobu určitú do 
ukončenia realizácie aktivít národné-
ho projektu v novembri 2023. Pra-
covný úväzok je čiastočný na 20 ho-
dín týždenne. Predpokladaný termín 
nástupu je 1. december 2020. Hrubá 
mzda je 733 eur za mesiac.
Úplné znenie inzerátu záujemcovia 
nájdu na webovom sídle mesta www.
handlova.sk v sekcii Mestský úrad - 
Zamestnanie. Termín uzávierky prijí-
mania žiadostí o účasť vo výberovom 
konaní je 9. novembra o 16.00 hod. 
Dátum, miesto a hodinu výberového 
konania oznámi výberová komisia 
tým uchádzačom, ktorí splnia poža-
dované kvalifikačné kritériá.

Kontaktné centrum 
prijme právnika 

(RED)

na pešej zóne, často poškodzovali 
verejné osvetlenie a obmedzova-
li chodcov. Pešia zóna je primárne 
určená chodcom, preto oddelenie 
výstavby vyhradilo pre tieto vozidlá 
jedno parkovacie miesto. Toto vyhra-
dené parkovacie miesto sa nachádza 
na začiatku pešej zóny smerom od 
vežičky pri prevádzkach ABOS, Dets-
ké hračkárstvo a Optika a bez špe-
ciálneho povolenia ho budú môcť 
využiť všetky vozidlá zásobovania. 
Prevádzky nachádzajúce sa na pešej 
zóne môžu využívať na zásobovanie 
a doplnenie tovarov aj zadný vchod.

(INU)

Na viacerých miestach v meste pribudne nové dopravné značenie.                                                                                                                                                       FOTO: NASESKOLKY.SK

SAD Prievidza, zabezpečujúca prí-
mestskú autobusovú dopravu v okre-
soch Prievidza, Partizánske a Bánovce 
nad Bebravou upozorňuje, že na zá-
klade rozhodnutia Trenčianskej župy 
modré autobusy  budú počas pracov-
ných dní premávať v prázdninovom 
režime. Župa tak reaguje na zníženie 
mobility obyvateľstva uznesením vlá-
dy z 22. októbra 2020.
Modré autobusy SAD Prievidza s plat-
nosťou od piatku 30. októbra 2020 až 
do odvolania premávajú v prázdni-
novom režime. Výnimkou sú víken-
dové a sviatočné dni, tie ostávajú bez 
zmeny.
Zároveň naďalej platí, že v záujme 
ochrany zdravia širokej verejnosti je 
umožnený vstup do autobusov len 
s použitím rúška, prípadne iného 
prekrytia úst a nosa.

www.sadpd.sk

Autobusy jazdia v 
prázdninovom režime

Handlovské katarínske dni sa mali 
v tomto roku konať v dňoch 27. a 
28. novembra.

Oceňovanie Handlovčanov, ktorí 
výz namne prispeli k rozvoju mesta a 
šíria dobré meno Handlovej doma i 
v zahraničí, sa tento rok neuskutoč-
ní. Informoval o tom na mestskom 
zastupiteľstve 29. októbra zástupca 
primátorky Radoslav Iždinský: „Vzhľa-
dom na situáciu, ktorú momentálne 
prežívame, nie je možné zorganizo-
vať verejné podujatie, ktoré si zaslúži 
iný rozmer. Bohužiaľ, opatrenia nám 

Oceňovanie osobností mesta je zrušené
neumožňujú, aby sme ľudí verejne 
ocenili.“ 
Od roku 2006 získalo ocenenie mesta 
Handlová spolu 171 osobností, zdru-
žení, spolkov a organizácií. Návrhy na 
ocenenie predkladá primátorka mes-
ta, poslanci mestského zastupiteľstva 
i široká verejnosť. Podľa vedúcej kan-
celárie primátorky, Jany Paulínyovej, 
do tohtoročného termínu uzávierky 
nominácií ľudia doručili spolu 14 no-
minácií. „Všetky nominácie ostávajú 
v platnosti pre oceňovanie v roku 
2021,“ uzavrela Paulínyová. 

(INU)

Prebehlo prvé kolo čistenia mesta od 
mŕtvych drevín. Nasledovať budú ďalšie
Výrub odumretých stromov mesto 
rea lizovalo podľa §47 ods. 6 zákona 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov z dôvodu bezprostredné-
ho ohrozenia zdravia alebo života 
človeka alebo značnej škody na ma-
jetku. „Ide o prvé kolo čistenia mesta 
od odumretých drevín, nie posledné. 
Pri výbere jednotlivých stromov sme 

Slovenská pošta upravila doručova-
nie niektorých doporučených zásie-
lok. Obyčajné a doporučené zásielky 
dostanú adresáti priamo do schránok, 
úradné zásielky si prevezmú na verej-
nom priestranstve. Ak adresáti nebu-
dú zastihnutí na adrese, dostanú do 
poštovej schránky oznámenie o ulo-
žení tejto úradnej zásielky. Vyplýva 
to z rozhodnutia Vlády SR a príkazu 
ministra dopravy a výstavby Andreja 
Doležala. K tomuto kroku pošta pris-
túpila v dôsledku krízovej situácie 
spôsobenej koronavírusom.

www.posta.sk

Pošta upravila spôsob 
doručovania zásielok

brali na zreteľ ohrozenie verejnosti a 
hodnotili sme to aj z pohľadu koncen-
trácie ľudí v danej lokalite. Ďalším dô-
ležitým faktorom bol zdravotný  stav 
drevín. Pri tých najrizikovejších hrozi-
lo, že v zime by nezvládli nápor sne-
hu,“ povedal Peter Kerata z Referátu 
ochrany prírody a krajiny Mestského 
úradu v Handlovej. 

(RED)

Mestský úrad je pre verejnosť zatvorený
Mestský úrad v Handlovej je pre ve-
rejnosť fyzicky uzavretý. Zamestnanci 
MsÚ budú naďalej pracovať v normál-
nom pracovnom režime avšak služby 
obyvateľom budú poskytovať výluč-
ne 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. Všetky telefonické kontakty 
na zamestnancov MsÚ sú zverejnené 
na webovom sídle mesta www.hand-
lova.sk, na úradnej tabuli mesta a na 

vstupných dverách MsÚ. Prvý kontakt 
– informátor: tel: +421 (0) 46 / 519 25 
11, email: info@handlova.sk.
Osobné návštevy osôb sú možné iba 
v prípade vybavovania nevyhnutnej 
agendy súvisiacej s výkonom prác 
matričného úradu.                           (RED)

Linka pre nákupy základných 
potravín, liekov a drogérie pre 
osamelých seniorov, ľudí v ka
ranténe a odkázaných obyva
teľov: +421 (0) 46/ 5475 351 je 
dostupná v pracovné dní v čase 
od 7.00 h do 16.00 h.
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Vláda zmenila pravidlá zákazu vy-
chádzania. Pre koho platia výnimky?
Zákaz vychádzania neplatí pre ľudí 
s negatívnym testom.

Od pondelka sa zmenili pravidlá pri 
zákaze vychádzania, ktorý platí do 
8. novembra. Má niekoľko výnimiek, 
nep latí ani pre ľudí s negatívnym 
testom na COVID-19. Negatívny test 
treba deklarovať výsledkom RT-PCR 
testu vykonanom po 29. októbri ale-
bo antigénového testu z celoploš-
ného testovania. Zákaz vychádzania 
neplatí medzi 1. až 5. hodinou.
Bez negatívneho testu si bude možné 
počas zákazu vychádzania zabezpečiť 
nevyhnutné základné životné potre-
by ako nákup potravín, liekov, drogé-
rie, pohonných látok, či krmiva pre 
zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do 
zdravotníckeho zariadenia s cieľom 
neodkladného lekárskeho vyšetrenia 
alebo preventívnej prehliadky vráta-
ne sprevádzania blízkej osoby alebo 
príbuzným a cestu späť. Výnimka platí 
i pre deti do desať rokov.
Rovnako možno ísť bez negatívneho 
testu na pohreb blízkej osoby, uzav-
rieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to 
aj pri ceste s cieľom starostlivosti o 
blízku osobu alebo príbuzného, kto-
rý je na ňu odkázaný. Výnimka je aj na 
prechádzku so psom alebo mačkou 
do 100 metrov od miesta bydliska a 
na cestu s cieľom starostlivosti o hos-

podárske zvieratá.
Rodičia budú môcť svoje deti zaniesť 
do jaslí, či do materskej školy. Výnim-
ka zo zákazu sa týka aj cesty do školy 
v prípade žiakov nultých ročníkov, 
prvého až štvrtého ročníka základnej 
školy, základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ako aj cesty do a zo za-
riadenia výchovného poradenstva a 
prevencie.
Zákaz vychádzania neplatí ani pre 
ľudí, ktorí prekonali ochorenie CO-
VID-19 a majú o tom doklad nie star-
ší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, 
ktorým bolo diagnostikované v obdo-
bí od 1. augusta do 15. októbra 2020.
Výnimku zo zákazu majú aj osoby, 
ktorých zdravotný stav alebo zdravot-
ná kontraindikácia neumožní vykona-
nie testu. Platí aj pre ľudí so stredne 
ťažkým alebo ťažkým mentálnym 
postihnutím, ľudí so závažnou poru-
chou autistického spektra alebo ľudí 
s ťažkým, vrodeným alebo získaným 
imunodeficitom, ako aj pre onkopa-
cientov.
Zamestnávatelia, či prevádzkovatelia 
môžu vyžadovať potvrdenie o nega-
tívnom výsledku RT-PCR testu alebo 
certifikát s negatívnym výsledkom 
antigénového testu z plošného tes-
tovania.

(TASR)

Spolufinancovanie projektu 
mestom by malo dosiahnuť takmer 
30tisíc eur.

Od 1. januára 2021 by mali obce a 
mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich 
občanov triedený zber kuchynského 
biologického odpadu. Cieľom opat-
renia je eliminovať, ideálne odstrániť 
kuchynský bioodpad zo zmesového 
komunálneho odpadu. K doterajším 
farebným kontajnerom na triedený 
zber odpadu by mal pribudnúť ďal-
ší - hnedý, určený len na potravinové 
zvyšky z kuchyne. Na každého Slová-
ka pripadá 100 kilogramov potravino-
vého odpadu ročne.
O posunutie začiatku povinnosti 
samospráv zabezpečiť triedenie ku-
chynského odpadu žiadalo Združenie 
miest a obcí Slovenska aj Únia miest 
Slovenska. Ministerstvo životného 
prostredia však v auguste rozhodlo, 
že povinnosť separovať bioodpad sa 
posúvať nebude. 
Od prvého januára už teda mestá a 
obce nebudú oprávnené uplatňovať 
výnimky z triedenia kuchynského 

odpadu a bioodpadu. Ministerstvo 
v tejto súvislosti pripravilo novelu 
vykonávacieho predpisu. Mestá a 
obce majú podľa neho povinnosť 
zabezpečiť triedenie kuchynského 
bioodpadu od 1. januára 2021 do 30. 
júna 2021. Po tomto termíne bude 
Slovenská inš pekcia životného pros-
tredia mestám a obciam, ktoré nebu-
dú kuchynský odpad triediť, udeľovať 
pokuty. Štátny tajomník Ministerstva 
životného prostredia SR Juraj Smata-
na deklaroval, že nebudú pokutovať 
obce, ktoré systém ešte zavedený 
mať nebudú, zdokladujú však, že svo-
je povinnosti sa snažia plniť. Pokuty 
bude inšpekcia udeľovať iba mestám, 
ktoré sa budú vedome vyhýbať plne-
niu povinností.
Na zavedenie zberu kuchynského 
odpadu sa pripravuje aj mesto Hand-
lová. Poslanci mestského zastupiteľ-
stva schválili na svojom zasadnutí 
v októbri predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na 
spracovanie biologicky rozložiteľné-
ho komunálneho odpadu v meste v 
rámci operačného programu Kvalita 

Handlová pripravuje zavedenie zberu 
kuchynského odpadu. Žiada 400-tisíc eur

životného prostredia. Cieľom pro-
jektu je práve spracovanie kuchyns-
kého odpadu. „Predmetom žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok je 
rozšírenie kapacity Kompostárne 
Handlová, prostredníctvom prístavby 
troch betónových plôch pre umiest-
nenie technológií a zakúpenie tech-
nológií potrebných pre zber, zvoz a 
spracovanie kuchynského odpadu,“ 
povedal Peter Cagáň, vedúci Oddele-
nia mestských projektov. Podľa jeho 
ďalších slov mesto žiada o finančné 
prostriedky na zakúpenie zberového 
vozidla, dva hygienizačné kontajnery, 
drvič kuchynského odpadu a zberné 
nádoby. Tých by malo byť spolu 6 500, 
400 kusov 240 litrových nádob, 1500 
kusov 20 litrových nádob a 4600 ku-
sov najmenších – 7 litrových nádob. 
Celkové predpokladané náklady na 
projekt by mali dosiahnuť 424 979 
eur s DPH. Mesto žiada o nenávratný 
finančný príspevok 396 970 eur s DPH 
a spolufinancovať projekt je mesto 
pripravené vo výške 28 008 eur s DPH.

(INU)

Prevádzkovatelia môžu požadovať 
doklad o negatívnom teste na covid
Prevádzkovatelia zariadení a zamest-
návatelia môžu od pondelka 2. no-
vembra požadovať od osôb doklad 
o negatívnom teste na ochorenie 
COVID-19. Ak sa osoba nebude môcť 
preukázať príslušným dokladom, pre-
vádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí 
vstup zakázať. Informoval o tom Úrad 
verejného zdravotníctva SR.
Vstup bude povolený osobám, ktoré 
sa preukážu negatívnym PCR testom 
vykonaným od 29. októbra. Tiež oso-
bám, ktoré mali negatívny výsledok 

antigénového testu v rámci celoploš-
ného testovania.
Výnimka bude platiť pre osoby, ktoré 
sa nemusia zúčastniť na celoplošnom 
testovaní. Na testovaní sa nemusia 
zúčastniť napríklad deti do desiatich 
rokov, autisti, onkologickí pacienti 
alebo pacienti, ktorým to neumožňu-
je zdravotný stav. V ich prípade bude 
potrebné potvrdenie od lekára.
Nové pravidlá podľa vyhlášky platia 
do 9. novembra do 1.00 h.

(TASR)

Zimnú údržbu ciest v Trenčianskom 
samosprávnom kraji (TSK) bude v 
nastávajúcom zimnom období zabez-
pečovať 60 posýpacích vozidiel, 27 
nakladačov, 12 traktorov, osem sne-
hových fréz, päť traktorov s posypom 
a v prípade mimoriadnej situácie aj 18 
kusov zmluvnej techniky. Informoval 
o tom Matej Plánek z komunikačného 
oddelenia Úradu TSK.
„Správa ciest TSK má k dispozícii viac 
ako 23 000 ton posypového mate-

Zimnú údržbu krajských ciest bude zabezpečovať 252 ľudí
riálu, zamestnanci budú vykonávať 
zimnú údržbu v nepretržitom režime, 
(teda 24 hodí), vrátane dní pracovné-
ho voľna, pracovného pokoja, ako aj 
počas sviatkov. V pohotovosti bude 
252 zamestnancov SC TSK,“ uviedol 
Plánek.
Zimnú údržbu ciest na území kraja za-
bezpečuje Správa ciest TSK prostred-
níctvom 11 stredísk. Celkovo budú 
zabezpečovať údržbu 334 kilomet-
rov ciest II. triedy, 1142 kilometrov 

ciest III. triedy a na základe zmluvy so 
Slovenskou správou ciest aj 296 kilo-
metrov ciest I. triedy. V minulej zimnej 
sezóne minul kraj na zimnú údržbu 
ciest 2,1 milióna eur.
Sezóna zimnej údržby sa začína spra-
vidla 15. novembra a končí sa 31. mar-
ca nasledujúceho roku. V blížiacej sa 
zimnej sezóne budú mať cestári v TSK 
k dispozícii aj novú techniku, do kto-
rej TSK investoval 2,5 milióna eur.

(TASR)

Platnosť dokladov sa v čase núdzového stavu predlžuje
Počas núdzového stavu neplatia le-
hoty na dokladoch. Ich platnosť sa 
predlžuje až do uplynutia štyroch 
mesiacov od odvolania núdzového 
stavu, výnimočného stavu alebo mi-
moriadnej situácie vyhlásenej pre 
pandémiu ochorenia COVID-19. Vý-
nimkou je cestovný pas. Upozornilo 
na to Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky.
„Doklady teda automaticky platia a 
v tejto dobe nie je potrebné vyba-

vovať nové a vystavovať sa riziku ná-
kazy,“ uviedlo ministerstvo.
Ako vyplýva zo zákonov, štvorme-
sačné predĺženie platí pre platnosť 
občianskeho preukazu, potvrde-
nia o výsledku lekárskej prehliadky 
na žiadosti o udelenie vodičského 
oprávnenia, dokladu o zdravotnej 
spôsobilosti, dokladu o psychickej 
spôsobilosti, vodičského preukazu 
vrátane jeho platnosti pre skupinu 
vodičského oprávnenia, tabuľky so 

zvláštnym evidenčným číslom a do-
kladu vydaného k tabuľke so zvlášt-
nym evidenčným číslom, ktorá uply-
nula alebo uplynie počas krízovej 
situácie.
      Vydávanie občianskych preu-
kazov a dokladov sa môže počas 
trvania krízového stavu obmedziť v 
nevyhnutnom rozsahu. Doručenie 
občianskeho preukazu na adresu v 
Slovenskej republike je bezplatné.

(TASR)

Deti základných a materských škôl 
ostanú pre koronavírus tri dni doma
V Handlovej majú deti materských 
škôlok a škôl prerušené vzdeláva
nie.

Na základe vyhlášky Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva SR z 
2. 11. 2020 sa mimoriadne prerušuje 
poskytovanie výchovno-vzdelávacie-
ho procesu v materských školách, na 
1. stupni základných a špeciálnych 
škôl od 3. novembra do 5. novembra.
Vyučovanie na 2. stupni základných 

škôl pokračuje dištančne až do riad-
nych prázdnin, ktoré platia pre zák-
ladné školy do 9. novembra.
Usmernenie pre pokračovanie prázd-
nin v handlovských materských ško-
lách pre piatok 6. novembra, bude 
spresnené.
Prerušenie vzdelávania platí pre okre-
sy Prievidza a Partizánske z dôvodu 
zvýšeného výskytu ochorenia CO-
VID-19 s cieľom zabrániť jeho šíreniu.

(RED)

Sezóna zimnej údržby sa začína spravidla 15. novembra a končí sa 31. marca nasledujúceho roku.                                                                                                                FOTO: TSK
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Druhé kolo testovania by malo 
prebehnúť cez víkend 7. a 8. no
vembra.

Podľa neoficiálnych výsledkov sa v 
Handlovej v priebehu víkendu otes-
tovalo antigénovýmiu testami (AG) 
8390 ľudí. Počet pozitívnych prípa-
dov je 187, teda 2,23 percenta. Na 
odberových miestach v mestských 
častiach Morovno a Nová Lehota 
nebol ani jeden pozitívny prípad. 
Informovala o tom primátorka Silvia 
Grúberová na sociálnej sieti. 

Profesionalita a ľudskosť

V pondelok sa primátorka prihovori-
la vyše tridsiatke kolegom z mestské-
ho úradu, ktorí sa na organizovaní 
celoplošného testovania podieľali.
„Máme za sebou rušný týždeň a ešte 
rušnejší víkend. Máme za sebou 
operáciu, ktorú by armáda bez na-
šej pomoci nezvládla. Všetkým, ktorí 
pomohli, patrí moje veľké ďakujem, 
ale určite aj mnohí obyvatelia nášho 
mesta cítia, že sme to zvládli fantas-
ticky. Nielen profesionalita, ale hlav-
ne ľudský vklad každého z vás bol 
nesmierne dôležitý. Ďakujem.“ 
Ako primátorku doplnil prednosta 
mestského úradu Tibor Kolorédy, 
bez pomoci samospráv by ozbroje-
né sily neurobili vôbec nič. „Celý tím, 
od mestských policajtov, štátnych 
policajtov, dobrovoľných hasičov, 
profesionálnych hasičov, úradníkov, 
dobrovoľníkov, zdravotníkov, leká-
rov, všetci majú obrovskú zásluhu 
na zdarnom priebehu akcie,“ pove-
dal Kolorédy. Ozbrojené sily podľa 
neho prípravu akcie utajovali, a tým 
pádom sa akcia dostala do časového 
stresu. „Armáda oslovila mesto prvý-
krát 23. októbra. Schválené odbero-
vé miesta sme sa dozvedeli až 27. 
októbra. Odvtedy sme rýchlo začali 
zháňať chýbajúci materiál, ktorý bol 
často nad rámec požiadaviek pomo-
ci,“ povedal prednosta. „Keď nám 
zavolali, okamžite sme pomáhali, či 
materiálne, personálne, akokoľvek. 
A telefóny drnčali neustále. Ešte v 
piatok v noci sme riešili zdravotní-
kov, čo malo ísť úplne mimo nás,“ 
doplnila primátorka, ktorú nepotešil 
prístup Ministerstva zdravotníctva. 
„Pokiaľ sme v sobotu zabezpečili 50 
obedov pre dobrovoľníkov a admi-
nistratívnych pracovníkov, v nedeľu 
sme objednali už 80 obedov, lebo 

zdravotníci a lekári nedostali stravu. 
Vojaci dostali aspoň konzervy. Na 
budúci týždeň od nás dostanú obed 
všetci, aby mali komfort,“ povedala 
primátorka.

Dobrovoľníci chceli pomôcť

Príjemným prekvapením však pre 
primátorku bolo osobné nasadenie 
členov jednotlivých odberových 
tímov. „Všimla som si, že sa stretli 
úžasné tímy, ktoré si spolu dokonale 
sadli. Aj ma prosili, že chcú byť spolu 
opäť aj o týždeň. Vysvetľovala som, 
že to nie je naša kompetencia, ale 
určite by ich malo velenie akcie po-
nechať spolu. Bolo vidieť, že sa spojili 
a to bol krásny zážitok.“ Slová primá-
torky potvrdila aj Darina Šafáriková z 
personálneho oddelenia.
„Tí ľudia boli vysmiati, všetci pozitív-
ne naladení. Bolo cítiť, že sa prihlásili, 
lebo chceli pomôcť a už teraz sa zno-
va sami hlásia do služby.“  
Podľa preventistky mestskej polície 
v Handlovej, Lucie Chudej, sa sami 
hlásia do služby aj mestskí policajti: 
„Pre všetkých príslušníkov mestskej 
polície v teréne bol minulý víkend asi 
najväčšia šichta za tie roky, ktoré ob-
liekajú uniformu. Napriek tomu sa už 
teraz hlásia, že na ďalší týždeň chcú 
ísť opäť. Som na nich veľmi hrdá. 

V Handlovej sa nechalo otestovať vyše 8 tisíc ľudí

Sú nenahraditeľní.“ Mestská polícia 
žiadne vážne incidenty riešiť nemu-
sela a ako potvrdila hovorkyňa Kraj-
ského riaditeľstva policajného zboru 
v Trenčíne, Danka Adámiková, nija-
ké protiprávne konanie v súvislosti s 
testovaním na Covid 19 v Handlovej 
nezaznamenala ani polícia.
Celá akcia sa definitívne skončila až v 
pondelok o 14-tej hodine, keď všet-
ky priestory, v ktorých sa pohybovali 
odberové tímy a verejnosť, vydezinfi-
kovala profesionálna firma.    
Posledných 10 dní bolo podľa pri-
mátorky náročných: „Prípravné práce 
pre testovanie Spoločná zodpoved-
nosť bol začiatok a víkend bol veľmi 
intenzívny. Organizačný tím mesta 
Handlová, zdravotníci, príslušníci 
Ozbrojených síl Slovenskej republi-
ky, dobrovoľní a profesionálni hasiči, 
príslušníci Policajného zboru Sloven-
skej republiky, príslušníci Mestskej 
polície Handlová a dobrovoľníci od-
viedli kusisko práce.“
Primátorka si želá, aby nikoho z or-
ganizačného tímu, pred prípadným 
opätovným testovaním budúci ví-
kend, odhodlanie neopustilo. „Máme 
toho za sebou veľa, vieme, čo vylep-
šiť a vieme, čo robiť. Verím preto, že 
testovanie na budúci víkend bude 
bezproblémové.“

Silver Jurtinus

Podobný pohľad sa naskytol všetkým, ktorí sa nechali otestovať na COVID-19. Pre úspešný priebeh akcie bola nevyhnutná spolupráca mnohých profesií.         FOTO: INU

Na „drive-in“ odberovom mieste na Námestí baníkov sa testovalo priamo z áut.                                     FOTO: INU

Mesto zabezpečovalo informovanosť 
obyvateľov prostredníctvom svojho 
webového sídla www.handlova.sk, 
pravidelným mimoriadnym vysiela-
ním mestského rozhlasu a aktuali-
záciou informácií na facebookovej 
stránke @MestoHandlova. Počas tes-
tovania bol zriadený dispečing na tel. 
č. 046/519 25 11.
Ešte pred samotným testovaním boli 
obyvatelia informovaní o všetkých 
odberových miestach, ktorých bolo 
v jeden deň trinásť, celkovo ich bolo 
štrnásť, nakoľko odberové miesto 
v mestskej časti Nová Lehota bolo 
otvorené iba v sobotu a v mestskej 
časti Morovno iba v nedeľu, z dôvo-
du dostupnosti odberových tímov a 
množstvu predpokladaných odberov. 
Odberové miesta sa otvárali v sobotu 
postupne. Mesto neurčovalo poradie 
podľa abecedy, podľa ulíc a ani neu-
čilo časy pre testovanie, požiadalo o 
dodržovanie platných opatrení, naj-
mä rúško, odstup, ruky.  

Ľudia mohli využiť odberové miesta:
• Základná škola Mierové námestie  - 
DVE ODBEROVÉ MIESTA
• Zdravotné stredisko – Okružná 5  
• Základná škola Morovnianska cesta 
- TRI ODBEROVÉ MIESTA
• Základná škola Školská
• HBP, a.s. EXTERIÉR pred závodom
• HATER HANDLOVÁ spol. s.r.o. – Po-
točná 20
• Dom kultúry, Námestie baníkov 3
• Stredná odborná škola – Lipová  8
• Mestská časť Nová Lehota 166 Po-
ľovný dom– v sobotu
• Mestská časť Morovno – v nedeľu
• Odbery z auta na Námestí baníkov

Ako sme Vás informovali 
a čo sa dialo?

Utorok 27. 10. 2020 
Po druhýkrát zasadal krízový štáb. Čo 
sme sa dozvedeli?
• Prvé testovanie sa bude konať 2 dni.
• Počet odberových miest stále ne-
poznáme, isté však je, že odberové 
miesta určite nebudú v handlov-
skom seniorcentre, v špeciálnej ško-
le, v mestskom bytovom podniku ani 
na Mostnej ulici. V týchto lokalitách 
hľadáme v spolupráci s armádou SR a 
úradom verejného zdravotníctva iné 
vhodné priestory.
• Na test v Handlovej budú môcť prísť 
aj osoby, ktoré v meste nemajú trvalý 
pobyt.
• Mesto ďakuje všetkým 120-tim 
dobrovoľníkom a administratívnym 
pracovníkom, ktorí sa do polnoci 26. 
10. nahlásili na pomoc pri plošnom 
testovaní.

Piatok 30. 10. 2020
Prebieha príprava odberových miest.
Velitelia odberových tímov zisťujú, 
či im bol alebo ešte bude pridelený 
dostatočný počet lekárov a zdravotní-
kov. Od toho závisi, či bude odberové 
miesto otvorené. Dobrovoľníci - ná-
hradníci, sa stále priebežne dopĺňajú 
tam, kde je ešte potrebné.

Sobota 31. 10. 2020
O 8.00 h bolo otvorených 7 odbero-
vých miest: Základná škola Mierové 
námestie – dve odberové miesta, 
Zdravotné stredisko – Okružná 5, 
Základná škola Morovnianska ces-
ta - dve odberové miesta, Základná 
škola Školská a Námestie baníkov 
„DRIVE IN“ - odber z auta. O 8. 52 h 
bolo otvorených 8 odberových miest 
s odhadovanou čakacou dobou od 2 
do 6 hodín. O 9. 07 h pribudlo ďalšie 
odberové miesto - HATER HANDLO-

Ako prebiehalo testovanie na Co-
vid-19 Spoločná zodpovednosť 

VÁ a o 9. 46 h odberové miesto - ZŠ 
Morovnianska cesta. Mesto informo-
valo, že odberové miesto na Námestí 
baníkov odber z auta je určený pre-
dovšetkým pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, zníženou schopnosťou 
pohybu, tehotné ženy a pod.  O 10. 
00 h bolo otvorených 10 odberových 
miest s odhadovanou čakacou dobou 
dve až tri hodiny. O 10. 30 h pribudlo 
odberové miesto - Dom kultúry. O 12. 
24 h pribudlo odberové miesto - SOŠ. 
O 12. 44 h otvorili aj posledné odbe-
rové miesto - Nová Lehota. Čakacie 
doby sa pophybovali od jednej do 
troch hodín. O 21.30 h bolo testova-
nie ukončené.

Nedeľa 1. 11. 2020 
O 7.30 h  samospráva prostredníc-
tvom mestského rozhlasu poďako-
vala obyvateľom, že zachovávajú po-
koj, sú ústretoví a rešpektujú pokyny 
personálu v odberových miestach 
ako aj príslušníkov Ozbrojených síl 
SR, policajného zboru a príslušníkov 
mestskej polície.
O  08.30 h bolo otvorených všetkých 
13 odberových miest. Všetky odbero-
vé miesta mali nulové čakacie doby. 
Novinkou oproti sobote bolo, že v ne-
deľu je otvorené odberové miesto v 
mestskej časti Morovno. Mesto infor-
movalo, že odber z auta na námestí 
baníkov je určený predovšetkým 
pre ľudí so zdravotným postihnutím, 
zníženou schopnosťou pohybu, te-
hotné ženy a pod.  Mesto požiadalo 
ľudí, aby informovali o čakacej dobe 
spoluobčanov na webstránke www.
somvrade.sk.
Okolo 10.00 h došli na odberovom 
mieste v ZŠ Školská certifikáty na 
vydanie potvrdenia o výsledku testu. 
Doplnené boli okolo 13.00 h. 
O 16.30 h mesto zverejnilo výzvu 
Rozsvieťme nádej v Handlovej ako 
poďakovanie a spomienku. O 18.00 h 
zaznela z mestského rozhlasu pieseň, 
ako poďakovanie za prácu v handlov-
ských odberových miestach zdravot-
níkom, príslušníkom Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, dobrovoľným 
a profesionálnym hasičom, Policaj-
nému zboru Slovenskej republiky, 
príslušníkom Mestskej polície, dob-
rovoľníkom a poďakovanie Vám, oby-
vateľom, za spoločnú zodpovednosť 
v rámci testovania „Spoločná zodpo-
vednosť“.
Zároveň ste zapálením sviečok vzdali 
úctu všetkým, ktorí nie sú medzi nami 
a nemôžeme sa vybrať na miesta, 
kde si v tento čas na nich spomína-
me. Prinášame Vám krátky odkaz z 
handlovského farského úradu: „Dnes, 
v podvečer spomienky na všetkých 
verných zosnulých si spomíname na 
tých, ktorí už medzi nami nie sú. A 
možno nám prekáža, že nemôžeme 
navštíviť pietne miesta. Zjednoťme 
sa s nimi krátkou spomienkou, zapá-
lením sviečky v rodinnom kruhu, či 
modlitbou.“

Pondelok 2. 11. 2020
Cez víkend sa otestovalo 8390 ľudí. 
Všetci klienti seniorcentra, ktorí boli 
pozitívne testovaní AG testami sú 
izolovaní, s minimálnymi respektíve 
žiadnymi príznakmi ochorenia. Aj tí, 
ktorí neboli pozitívne testovaní sú  
sledovaní. Všetka starostlivosť je za-
bezpečená v plnej miere. Zariadenie 
už od marca tohto roku má prísne 
hygienické opatrenia. Seniorcenrum 
vykonáva v spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva 
Prievidza so sídlom v Bojniciach pre-
testovanie klientov a zamestnancov 
PCR testami.                                                         (RED)
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Stavebná spoločnosť A-gips  
vznikla v roku 2005 a vďaka 
dlhoročným skúsenostiam 
realizujeme rôzne druhy sta-
vebných prác. 
V našom portfóliu služieb je 
komplexná bytová a občians-
ka výstavba od základov až 
po strechu. Našou prioritou 
je poskytovať profesionálne 
služby a pri každej realizácii 
používať najnovšie a moderné 
technológie a kvalitné osved-
čené materiály, ktoré vyžadu-

je stavebný trh. Keďže doba 
ide rýchlo dopredu, aj nároky 
klientov sa menia a my musí-
me neustále hľadať nové ma-
teriály a nové spôsoby stava-
nia. To nás núti zdokonaľovať 
sa, učiť sa, rásť a jedine tak 
udržať krok vo vysoko konku-
renčnom prostredí. 
Na všetkých projektoch pra-
cujeme tak, aby sme pre 
klienta boli spoľahlivým part-
nerom, aby bol klient spokoj-
ný od prvého dotyku ceruzky 

Klient musí byť spokojný od prvého dotyku ceruzky 
s papierom až po odovzdanie kľúčov od stavby

s papierom až po odovzdanie 
kľúčov od stavby v dohodnu-
tom termíne. Pretože iba pocit 
spokojnosti u klienta i v na-
šom tíme nám dokáže udržať 
dobré meno a posúvať nás 
vpred. Preto ideou spoločnos-
ti je počas realizácie stavby 
vybudovanie korektných vzťa-
hov s našimi partnermi zalo-
ženými na vzájomnej dôvere a 
spokojnosti.

Stavebná spoločnosť A-gips 
Vám ponúka profesionálnu 
realizáciu rôznych stavebných  
a rekonštrukčných prác:

Interiér

• Rekonštrukcia bytov, by-
to    vých jadier a rodinných 
domov
• Sadrokartonárske stavebné 
práce a špeciálne sadrokar-
tónové systémy
• Pokládka keramických ob-
kladov a dlažieb
• Dláždenie veľkoformáto-
vých dlažieb
• Obkladanie lícovými tehlič-
kami

• Vodárenské a elektroinšta-
lačné stavebné práce
• Murárske práce
• Stierky
• Maliarske a natieračské 
práce
• Nátery proti vlhkosti a proti 
plesniam
• Montáž kazetových stropov
• Pokladanie plávajúcich 
podláh
• Elektroinštalačné práce
• Revízia elektroinštalácie
• Vodoinštalačné práce

• Montáž okien, dverí a prís-
lušenstva

Exteriér

• Pokládka zámkovej dlažby 
a kamenných kobercov
• Zatepľovanie fasád polysty-
rénom alebo minerálnou vatou
• Farebná úprava fasády
• Čistenie fasád
• Zatepľovanie podkrovia
• Maľovanie fasád a nátery 
soklov

1/21/10/2020/PL

Prihováram sa Vám, milí seniori, pre 
ktorých každoročne pripravujeme 
spoločenské stretnutia v Handlovej 
v októbri, v čase, keď na Vás myslíme 
viac, ako po iné mesiace. Chcem Vás 
uistiť, že i keď sa nemôžeme stretnúť 
osobne, ani Vy sa nemôžete stretávať 
na svojich pravidelných aktivitách, 
mesto a ja ako primátorka, sme na 
Vás nezabudli. 

Vašim poslaním je svedčiť 
o hodnotách, ktoré sú dôležité

Žijeme ťažkú dobu. Nie však ťažšiu 
ako ste prežili Vy, naši pamätníci a 
pamätníčky. Ste svedkami, že aj v naj-
ťažších skúškach nikdy netreba stratiť 
dôveru v lepšiu budúcnosť.
Na starších ľudí hľadíme s láskou, 
uznaním a úctou. Ste dôležitou sú-
časťou našej komunity a spoločnosti. 
Predstavujete pamäť mesta. Vaša skú-
senosť tvorí vzácny dar, ktorým nás 
obdarúvate, aby sme do budúcnosti 
hľadeli s nádejou a zodpovednosťou. 
Vaša múdrosť nazbieraná rokmi, 
môže pomôcť nám, mladším v hľa-
daní svojej cesty. Budúcnosť nášho 
mesta a celej spoločnosti si vyžaduje 
stretnutie medzi mladými a staršími. 
Je preto dôležité podporovať vzťahy 
medzi generáciami. Mladí sú vitalitou, 
starší túto vitalitu posilňujú pamäťou 
a múdrosťou. Práve ľudia tretieho 
veku, ako ste Vy, sú povolaní povzbu-
dzovať mladších na ceste otvorenos-
ti pre budúcnosť. Vašim poslaním je 
svedčiť o hodnotách, ktoré sú skutoč-
ne dôležité a ktoré trvajú naveky, lebo 
sú zapísané v srdci každého človeka.
Každé obdobie života má svoju krásu 
a svoju dôležitosť, i keď je poznačené 
krehkosťou. Chcem sa preto poďako-

vať aj Vašim asistentom a pracovní-
kom, ktorí Vám pomáhajú.

Mladí, venujte sa seniorom

Takmer každý má vo svojej rodine se-
niora. Sociálne odlúčenie spôsobené 
pandémiou je ťažké pre nás všetkých. 
Preto sa pri príležitosti uplynulého 
mesiaca úcty k starším, prihováram 
Vám, mladým. 
Ak Vám to len trochu Vaše možnosti 
dovolia, venujte viac úsilia rozho-
vorom s Vašimi starkými. Prejavte 
záujem o seniorov, naučte svojich 
starkých, že sa môžete pozhovárať 
online. Seniori sú šikovní, vedia vy-
užívať nové technológie, stačí byť 
trpezlivý. Ak už máte v rukách smart-
fóny, kliknite práve na tú aplikáciu, 
ktorá Vás spojí s rodinou, komunitou, 
mestom. Uvarte si spolu čaj na diaľ-
ku, zahrajte si hru, prečítajte noviny, 
pozerajte spoločné albumy. Zapíšte si 
a uvarte recepty svojich babičiek, kto-
ré sú výnimočné vo Vašich rodinách a 
vždy sa na ne tešíte. Ak žijete v jednej 
domácnosti so seniorom, trávte spolu 
čas bezpečne. Podeľte sa s radosťami, 
aby boli dvojnásobné, zverte sa jeden 
druhému so starosťami, aby boli po-
lovičné. Zostaňte v bezpečí, buďte 
zdraví a chráňte jeden druhého. 
Milí seniori, uisťujem Vás, že Handlová 
je mestom, kde majú seniori svoje ne-
zastupiteľné miesto. Našla som spo-
ločné fotografie z príjemnej návštevy 
v našom dennom centre  - Klube dô-
chodcov - z januára tohto roka. Vtedy 
nikto netušil, čo nás čaká. Ja však ve-
rím, že spoločne to zvládneme a čaká 
nás ešte veľa príjemných, osobných 
stretnutí.

Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová

Každé obdobie života má svoju krásu, i keď je poznačené krehkosťou

Návšteva primátorky Silvie Grúberovej v Dennom centre v januári 2020.                                                                                                                                                                    3 x FOTO: JP
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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 Handlo
vá, 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.

Riky je kríženec bradáča. Má asi 2 roky 
a 50 cm. Je veselý, prítulný, hravý a 
poslušný. Rád šantí s inými psíkmi. 
Vhodný k malým deťom ako aj k star-
ším ľuďom. Je očkovaný a čipovaný.

Osvojte si psíka 
z karanténnej stanice

Pier je asi trojročný kríženec pokojnej 
povahy. S inými psíkmi nemá prob-
lém. Je vhodný k deťom aj k senio-
rom. Výška asi 35 cm. Pier je začipo-
vaný a zaočkovaný.

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

Asi dvojročný kríženec Yorkshira prí-
tulnej povahy je vďačný za každé 
pohladenie. K iným psíkom je kama-
rátsky a rád sa s nimi hrá. Má 25 cm.

Pohoria Vtáčnik, Žiar a Kremnické 
vrchy ponúkajú nielen kvalitné 
hnedé uhlie, ale aj množstvo ne
objavených turistických možností, 
píše portál cyklotoulky.cz.

Naše mesto sme začali prezentovať 
ako vynikajúcu lokalitu pre horskú 
cyklistiku v roku 2017, keď u nás re-
dakcia internetového portálu cyklo-
toulky.cz nakrútila krátky dokument 
o možnostiach, ktoré pre cyklistov 
Handlová ponúka. V tejto myšlienke 
pokračujeme a dnes už realizujeme 
konkrétne kroky k tomu, aby sme do 
Handlovej skutočne prilákali turistov 
na zážitkové, či oddychové cyklový-
lety.

Pribudnú nové cyklotrasy

Kopce v okolí Handlovej ponúkajú 
výborné podmienky pre pešiu turis-
tiku aj horskú cyklistiku. Príroda je 
ľahko dostupná z každej časti mesta 
a lesmi prechádza množstvo lesných 
ciest, zvážnic a turistických chodní-
kov. Každý, kto naše hory pravidelne 
navštevuje, vie o ich krásach. Nevie 
však o nich ten, kto okolie Handlovej 
nepozná, čo nie sú len návštevníci 
mesta, ale aj prekvapivo veľký počet 
domácich obyvateľov. Vyznačenie 
nových turistických chodníkov a ofi-
ciálnych cyklotrás je relatívne časovo 
aj finančne náročný administratívny 
proces, ktorý trvá spravidla roky. Čo 
však vieme urobiť predtým, rýchlejšie 
a svojpomocne, je dať turistom aj do-
mácim nápady na turistiku a cyklový-
lety od tých, ktorí naše okolie poznajú 
veľmi dobre.
Čo sa týka cykloturistiky, cez mesto 
prechádza v súčasnosti jedna cyk-
lotrasa, ktorá ide západným smerom 
popri Troch studničkách do Prievidze 
a východným smerom cez Pstruháre 
na Rematu a ďalej do Skleného pri 
Handlovej. Vieme však ponúknuť ove-
ľa viac. Napríklad na strane Kremnic-
kých vrchov je na cyklistiku výborná 
Rematská cesta. Na oboch koncoch, 
na Remate, aj na Hornom konci pri 
rybníku ponúka možnosť oddychu a 
stravovania a zároveň napojenie na 
ďalšie zaujímavé trasy. Takisto ešte 
chýbajú v cyklomapách naše veľké 
výhľady ako napríklad Veľký Grič, kto-
rý je na bicykli ľahko dostupný a často 
navštevovaný.
Aby sme nápady na cyklotrasy v oko-
lí mesta vedeli prezentovať a prilákať 
tak ďalších návštevníkov, pracuje 
mesto Handlová v spolupráci so 
športovým klubom Handlovské traily 
a požičovňou elektorbicyklov Tomcat 
na vyhotovení máp a popisov zaují-
mavých trás a okruhov, ktoré budú 
distribuované v digitálnej aj tlačenej 

podobe. Pre cykloturistov, ktorí nech-
cú študovať mapy a samostatne si 
pripravovať trasy alebo sa boja vydať 
sa na túru sami, máme v ponuke no-
vovzniknutú službu sprievodcu na bi-
cykli, ktorým je Ľuboš Vičík, predseda 
klubu Handlovské traily. V ponuke má 
pre začiatok dva cyklovýlety, 35 km 
okruh okolím Handlovskej doliny a 
32 km trasu „Enduro na Handlovských 
trailoch“. Spolu s nedávno otvorenou 
požičovňou elektrobicyklov Tomcat 
v Handlovej tak má už turista v Han-
dlovej všetko pre to, aby v našich 
kopcoch zažil plnohodnotný aktívny 
oddych na bicykli. Ostáva nám dať o 
sebe vedieť.

Handlovské traily postúpili 
do akčného plánu transformácie

Handlovské traily sú nepochybne 
tým, čo môže dať rozvoju cyklotu-
ristiky v Handlovej tú správnu iskru. 
Naše kopce sú síce pekné, ale samé 
nedokážu vytvoriť primárnu turistic-
kú atrakciu mesta, ktorá by pritiahla 
vo väčších počtoch aj turistov z ďale-
kého okolia, či nebodaj zo zahraničia. 
Tento potenciál však majú Handlovs-
ké traily, vhodne situované v južnej 
časti mesta na území, ktoré bolo po 
zosuve pôdy v roku 1960 zalesnené a 
je na iný účel prakticky nevyužiteľné. 

Čo je to trail?

Trail je zaužívaný názov pre terénny 
lesný chodník v horskej cyklistike, 
ktorý väčšinou obsahuje aj umelo vy-
budované prekážky ako skoky, rampy 

Cykloturistika je pre Handlovú príležitosť

a mostíky. Cyklistické lesné traily sú 
riadne označené a neslúžia, ani nie sú 
vhodné pre pohyb ľudí.
Prvý trail v Handlovej bol postavený 
už v roku 2000, keď prebehli aj prvé 
preteky. Dnes je funkčných 5 trailov v 
celkovej dĺžke 6 km a dva výšľapové 
chodníky v dĺžke 5 km. Každoročne 
sa tu usporiadávajú preteky Enduro 
(šport, v ktorom musí pretekár prejsť 
traťou v prírodnom teréne v čo naj-
kratšej dobe). Handlovské traily sú už 
dnes navštevované jazdcami z celého 
Slovenska, aj zo zahraničia. Sú pracne 
ručne vybudované desiatkou nadšen-
cov a hromadou detí, ktoré na nich 
pravidelne trénujú. Majú však priestor 
rásť a na čele stojí kolektív, ktorý ten-
to rast vie realizovať. „Našou víziou je 
vybudovanie rozsiahleho bikeparku 
s kompletným zázemím pre turistov, 
športovcov, aj návštevníkov. Pribudli 
by nielen nové traily, ale aj miesto na 
kempovanie, sklad, či požičovňa pot-
rieb. Plne vybavený kvalitný bikepark 
je vyhľadávanou atrakciou, športovci 
za ním neváhajú cestovať stovky ki-
lometrov a zostať na mieste niekoľko 
dní,“ povedal Ľuboš Vičík, predseda 
Handlovských trialov.  
Nádejou na uskutočnenie tejto vízie 
je akčný plán transformácie hornej 
Nitry, do ktorého mesto Handlová 
pridalo zámer vybudovania bikepar-
ku prostredníctvom rozšírenia súčas-
ných Handlovských trialov. Územie, 
kde bola veľká časť nášho mesta 
vymazaná počas zosuvu pôdy v roku 
1960, sa tak môže stať územím, kde 
mesto začne svoju novú budúcnosť.

Tomáš Gríger, koordinátor cestovného ruchu

Na vrchol našich kopcov sa najľahšie dostanete na elektrobicykli.                                                                                                                                                       FOTO: TOMÁŠ KATRIŇÁK

Prvý trail v Handlovej bol postavený v roku 2000, dnes je funkčných 5 trailov v dĺžke 6 km. FOTO: MICHAL BIHARI

@MestoHandlova
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Uzávierka Handlovského
hlasu č. 22 / 2020

je v utorok 10. novembra.
Noviny nájdete na distribučných 
miestach v stredu 18. 11. 2020. 

Spomienka
Odišiel si bez rozlúčky, 

čo nikto nečakal, 
ale smrťou život nekončí 

a v našich srdciach 
zostaneš navždy.

Dňa 7. novembra uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

Róbert Letko ml.

S láskou spomínajú mama, brat, babka, dedko, 
krstná, bratranci, ostatná rodina a kamaráti.

DIGITÁLNE KINO BANÍK DO ODVOLANIA NEPREMIETA

Spomienka
Dňa 8. novembra si 

pripomíname 6. výročie 
úmrtia môjho manžela 

Milana Warchola. 

S láskou a úctou 
spomína manželka 

Helka s rodinou.

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

Spomienka

Dňa 18. novembra si 
pripomenieme prvé 
výročie od kedy nás 

navždy opustila pani 
Terézia Frivaldská, 

narodená 27.10.1935. 
S láskou spomína syn, blízka rodina a známy. 

4/21/11/2020/OI

10/20/10/2020/PL

1/21/11/2020/OI

2/21/11/2020/OI

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým 

príbuzným a známym 
za účasť na poslednej 

rozlúčke. Dňa 9. októbra 
sme sa vo veku 89 rokov 
navždy rozlúčili s našim 

otcom, starým otcom 
a prastarým otcom 

Ladislavom Schnirczom.

Ďakujeme za kvetinové dary a vyjadrenie 
sústrasti. Veľké ďakujeme patrí 

i za prítomnosť čestnej stráže z Bane Handlová, 
ktorá dotvárala celú atmosféru pri rozlúčke.

3/21/11/2020/OI

Spomienka
V mesiaci október 
uplynulo 45 rokov 

čo nás navždy opustil 
pán Štefan Božok. 

S láskou spomínajú 
manželka a dcéry 

s rodinami.

6/21/11/2020/OI

Predám 2 bicykle - pánsky a skladací, 
každý za 40 €.
Predám mraziaci box 120 litrový, 
šuflíkový, málo používaný, 50 €.
Predám nový 70 litrový sud na 
kapustu, 20 €.    0907 170 400

7/21/11/2020/ORI

Predám VARIMATIK 25 - automatický 
kotol na hnedé uhlie (orech 2-3). 
Liatinový otočný rošt + nová 
programovacia jednotka. 
Cena: 400 €,  mob: 0903 488 809

8/21/11/2020/ORI

17. októbra 2020 zastihla členov 
folklórneho súboru Hájiček, ale aj 
folklórnej verejnosti na Slovensku 
smutná správa. Opustil nás dlho
ročný člen folklórnej skupiny An
ton Dubský.

Tonko bol označovaný za jedného z 
najlepších trombitašov na Slovensku. 
Svoje hráčske umenie prezentoval 
na početných vystúpeniach Hájička a 
to nielen v rámci nášho regiónu a na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Diváci 
obdivovali jeho schopnosti a doká-
zali to aj patrične oceniť. 
S činnosťou folklórneho súboru 
Hájiček bola spojená polovica jeho 
života. Od roku 1993 pod jeho ve-
dením dodávali vystúpeniam Hájič-
ka mohutnosť a zneli na najväčších 

amfiteátroch, či už v Strážnici, vo 
Východnej, v Detve, v Kokave nad 
Rimavicou, v Myjave, ale aj v po-
četných kultúrnych domoch, ná-
mestiach, kostoloch a v prírodnom 
prost redí. Príroda vždy poskytla naj-
viac možností na prezentáciu tohto 
starého signálneho nástroja. Bol to 
práve Tonko, ktorý ho dokázal pový-
šiť na hudobný nástroj a jeho mož-
nosti využil dokonale. 
Vo vystúpeniach Hájička znejú 
trombity zvyčajne na začiatku a na 
konci programu. Žiaľ, prišiel Tonkov 
koniec. Jeho priatelia z Hájičku ho 
trombitami odprevadili do folklórne-
ho neba 20. októbra 2020 v cintoríne 
v Lipníku. Česť jeho pamiatke! 

Emil Trgiňa, vedúci FS Hájiček

Opustil nás folklorista Anton Dubský

Anton Dubský odišiel vo veku 63 rokov.                                                                                                                        FOTO: 

Počet situácií, v ktorých sú ľudia vys-
tavení stresu, narastá. „Stačí sa pripo-
jiť na internet a zasype nás množstvo 
informácií, ktoré v nás vyvolávajú 
pocit ohrozenia,“ uviedla klinická psy-
chologička Mária Humeníková. Upo-
zornila, že jeho dlhodobé a opakova-
né pôsobenie má negatívny dosah na 
psychické zdravie. Odporúča, aby sa 
ľudia so svojím prežívaním zdôverili 
iným a v stresovej situácii sa zamerali 
na správne dýchanie.
„Nepovedala by som, že by narastal 
dopad stresu na ľudský organizmus. 
Skôr narastá  množstvo situácií, v kto-
rých sme mu vystavení. Okolo nás je 
veľmi veľa podnetov, ktoré tu kedysi 
neboli,“ uviedla psychologička s tým, 
že práve takéto situácie môžu byť 
spúšťačmi stresovej reakcie. Považu-
je za dobré, ak ľudia tomuto mecha-
nizmu porozumejú, naučia sa s tým 
pracovať a nájdu vhodné spôsoby, 
ako ho zvládať.
Podľa odborníčky je dôležité zamerať 
sa počas stresovej reakcie na prítom-
nosť. Pomáha dýchanie zhlboka, kto-
ré aktivuje zložku nervového systému 

tzv. parasympatikus. „Pri jej aktivácii 
sa spomaľuje činnosť srdca, znižuje 
svalové napätie, rozširujú cievy na 
perifériách, zlepšuje trávenie a klesá 
celková aktivita,“ spresnila.
Psychologička upozornila, že nie je 
dobré, keď sa ľudia snažia zvládať 
všetko sami. Podľa jej názoru je dô-
ležité zdieľať pocity s ostatnými a 
nedusiť ich v sebe. „Ľudské spojenie, 
ľudský dotyk podporujú produkciu 
a znásobujú účinky oxytocínu, hor-
mónu, ktorý okrem iného chráni náš 
srdcovo-cievny systém pred negatív-
nymi účinkami stresu,“ vysvetlila.
Stresová reakcia ľuďom pomáha chrá-
niť sa pred ohrozením. „Je ako plyno-
vý pedál v aute, ktorý nás má nabu-
diť a pripraviť sa na ‚útok alebo útek‘ 
– základné reakcie na stres, kedy sa 
k tomu pripravuje celé telo,“ uviedla 
odborníčka. Spresnila, že počas stre-
sovej reakcie srdce bije rýchlejšie a 
zvyšuje sa krvný tlak, mení sa prietok 
krvi, stúpa svalové napätie, zvyšuje 
sa potenie, zhoršuje trávenie, stúpa 
celková aktivita a podobne.

(TASR)

Ľudia sú častejšie vystavovaní stre-
su, ohrozuje to ich psychické zdravie

Jozef Gregor, 87 rokov,
naposledy bytom SNP 55.

Mária Kučeráková, rod. Romanová, 93 r., 
naposledy bytom Morovnianska cesta 25/14.

Miroslav Sás, 53 rokov,
naposledy bytom v Pezinku.

Mária Horjánová, rod. Barabášová, 75 r.,
naposledy bytom Partizánska 7.

Navždy nás opustili

9/21/11/2020/PL

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



Horolezecký klub Prometeus Hand
lová mal 31. októbra organizovať 1. 
kolo Slovenského pohára v drytoo
lingu. Podujatie však bolo pre ko
ronavírus zrušené. O činnosti klubu 
porozprával predseda klubu Milan 
Koša.
   
Poznáte už náhradný termín podu
jatia?
Nové náhradné termíny budeme 
hľadať, až keď to pandemická situá-
cia dovolí.

Čo je to vlastne drytooling?
Drytooling je lezecká disciplína zahr-
ňujúca lezenie po skale alebo na le-
zeckej stene s použitím vybavenia na 
ľadové lezenie, teda cepíny a mačky.

Ako koronavírus ovplyvnil činnosť 
klubu?
Opatrenia sa dotkli aj nás. Už začiat-
kom marca bolo zatvorené Centrum 
voľného času a tým aj možnosti tré-
novania na našej bouldrovej stene. 
Pretekárska sezóna sa v podstate 
vtedy len začínala. Preteky detí, 
juniorov aj dospelých boli postupne 
zrušené, alebo presúvané na iné ter-
míny. Pretek Slovenského pohára detí 
„Handlovský pavúčik“, ktorý organizu-
jeme v júni  sme museli tiež zrušiť. Po 
čiastočnom uvoľnení opatrení proti 
pandémii sme pripravili na Hutire 
pre pretekárov lezecké cesty na tré-
ning. Pár detí sa zúčastnilo lezeckých 
táborov. V rámci  možností rodičia s 
pretekármi cestovali do lezeckých 
centier, kde sa dalo trénovať. Koncom 
leta bol vypracovaný nový kalendár 
pretekov. Zdalo sa, že v septembri se-
zóna začne naplno. Po rôznych presu-
noch sa ako prvé  uskutočnili preteky 
detí v Trenčíne. O týždeň nasledovali 
Majstrovstvá Slovenska v lezení na 
obtiažnosť detí do 14 rokov v Žiline. 
Majstrovstvá Slovenska dospelých a 
mládeže, ktoré mali byť o týždeň, už 
boli presunuté na neurčito. Podobne 
to bolo aj s ostatnými pretekmi a ten-

to stav trvá doteraz. Ako táto sezóna 
- nesezóna skončí a či bude reálne 
usporiadať nejaké preteky do konca 
roka na Slovensku je veľmi otázne. 
Od októbra  mali začať tréningy detí 
krúžku Horolezec pri Centre voľného 
času. Z dôvodov opatrení sa začiatok 
posúva na neurčito.

Pre koho je krúžok určený?
Krúžok Horolezec navštevujú ško-
lopovinné deti od 6 rokov. Dieťa by 
malo byť samostatné a mať určité 
pohybové predpoklady a zručnosti. 
Prichádzajú k nám aj deti, ktoré sa 
pred tým venovali iným športom, 
nap ríklad gymnastike alebo plávaniu. 
U každého je to však individuálne. 
Trénujeme  na našej bouldrovej ste-
ne, prípadne v lete na Hutire. Časom 
vo vyššom veku skúsia deti lezenie na 
skalách, prípadne v lete môžu absol-
vovať lezecký tábor, ktoré organizuje 

Slovenský horolezecký spolok JAMES 
alebo iné kluby na Slovensku. 

Aké predpoklady by mal mať malý 
záujemca o horolezectvo?
Asi ako aj pri iných športoch: dobrá 
fyzická kondícia, vytrvalosť a zanie-
tenosť pre šport. K tomu by som 
prirátal psychickú odolnosť a vysokú 
zodpovednosť za seba aj spolulezcov 
a hlavne v horách poznať hranice svo-
jich schopností.

Aké úspechy dosiahli členovia klu
bu v tejto neštandardnej sezóne?
Po úspešnej vlaňajšej sezóne náš rep-
rezentant Peter Kuric musel z pande-
nických dôvodov meniť prípravu a 
plán tréningov a sústredení. Hlavne 
v prvom pol roku strávil veľa času 
na skalách. Preliezol veľké množstvo 
ciest vysokej obtiažnosti. Prelezením 
cesty obtiažnosti 8c+ na skalách po-

Horolezci z klubu Prometeus Handlová sa už tešia na zimu a ľady
sunul svoju doterajšiu hranicu. V lete 
začal s prípravou na umelých ste-
nách s cieľom dobre reprezentovať 
Slovensko a hlavne vyladiť formu na 
jeho vrchol sezóny a to Majstrovstvá 
Európy juniorov do 20 rokov v Rusku. 
Peter mal za cieľ potvrdiť minimálne 
svoje 3. miesto v kombinácii a zabo-
jovať aj o vyššie priečky. Preteky na 
obtiažnosť v nemeckom Augsburgu 
a Petrove piate miesto naznačovalo 
dobrú formu v príprave. Tešil sa aj na 
domáce šampionáty. Prišla nová vlna 
COVIDu a domáce preteky sú presu-
nuté na neurčito a s pretekmi v zahra-
ničí je to tiež otázne.
Naši detskí pretekári absolvovali 
prvé preteky až v septembri v Tren-
číne a viedli si celkom slušne. Peter 
Tončko v kategórii U12 vyhral všetky 

tri disciplíny: obtiažnosť, boulder aj 
rýchlosť a stal sa celkovým víťazom 
kombinácie. Kristína Denčiaková vy-
hrala boulder, v rýchlosti bola druhá 
a v kombinácii celkovo druhá. Iveta 
Mamojková skončila v obtiažnosti 
druhá a v kombinácii celkovo štvrtá. 
Na Majstrovstách Slovenska v lezení 
na obtiažnosť v kategórii U12 Pe-
ter Tončko vyhral. Iveta Mamojková 
skončila štvrtá a Samuel Kamenický 
skončil na 8. mieste. Ďaľšie preteky sú 
zatiaľ odložené na neurčito.
Klub Prometeus však netvoria len pre-
tekári. Veľmi hodnotné prelezy ciest 
v Tatrách a na skalách na Slovensku 
sa podarili aj viacerým členom nášho 
klubu. Veľmi úspešní sú aj naši dryto-
olisti. Čakajú na zimu a ľady a možno 
aj prvé preteky.                      Silver Jurtinus

Začiatkom júna sme spustili tenisovú 
ligu, do ktorej sa nám prihlásilo ne-
uveriteľných 37 hráčov. Z celkového 
počtu bolo až 35 domácich Hand-
lovčanov. Podarilo sa nám vytvoriť 6 
kategórii a to dvojhra ženy, štvorhra 
ženy, dvojhra muži – začiatočník , 
dvojhra muži – pokročili, zmiešaná 
štvorhra a štvorhra muži. Jednotlivé 
zápasy si dohadovali hráči individu-
álne, podľa toho ako im to dovoľoval 
ich voľný čas. Tento spôsob sa nám 
veľmi dobre osvedčil.
Na tenisové dvorce sa vrátili ľudia, 
ktorí tenis úplne prestali hrávať, tí 
ktorí na tenis zanevreli, ale aj noví te-
nisti. Táto skutočnosť ma veľmi teší. 
Do ligy sa zapojili aj dvaja starí páni 
a za svoje predvedené výkony sa roz-
hodne nemuseli hanbiť. Za odhod-
lanie a nasadenie v každom zápase 
si vyslúžili veľký obdiv. Po skončení 
všetkých kategórii sa zorganizoval 
turnaj spojený s vyhodnotením, na 
ktorom sme ocenili tých najlepších.

Dvojhra ženy

1. Doris Jančíková
2. Beáta Šarlejová
3. Iveta Krnčoková

Štvorhra ženy

1. Lukášiková / Fleischerová O.
2. Bradiaková / Veterníková
3. Černeková / Šarlejová

Dvojhra muži – začiatočník

1. Peter Scheibstein
2. Martin Kozárik
3. Matej Jaruška

Dvojhra muži – pokročilý

1. Marián Štefka
2. Gejza Ratkovský
3. Zdeno Krnčok

Zmiešaná štvorhra

1. Lukášiková / Fleischerová O.
2. Kollárová D. / Kollár P.
3. Krnčoková I. / Krnčok Z.

Štvorhra muži

1. Fleischerová B. / Štefka
2. Homola / Janso
3. Bača / Uríček

Skokanka roka – Dominika Černeková
Skokan roka – Martin Uríček
Obdiv ligy – pán Majdlen a pán Tom-
ka

Aj touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať všetkým účastníkom Hand-
lovskej tenisovej ligy. Tešíme sa na 
ročník 2021.

Martin Uríček, organizátor

Po dlhých rokoch Handlová opäť ožila tenisom. Konala sa Handlovská tenisová liga 

Deti z krúžku Horolezec na boulderovej stene v Centre voľného času.                                            FOTO: ARCHÍV HKP

Peter Kuric pri drytoolingu na umelej stene.                                                                                            FOTO: ARCHÍV HKP

Zľava: Uríček, Kollár P., Kollárová D., Fleischerová O., Krnčok Z., Krnčoková I., Homola.    FOTO: JANOVIČEKOVÁ


