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Tmavé miesta 
v Handlovej

Nesvieti verejné osvetlenie v našom
meste tam, kde je to potrebné?

JEDINEÈNÁ PRÍLE�ITOS�!
Osvetlime tmavé zóny

verejných priestranstiev 
v Handlovej!

Pripravovaná celková obnova verejného
osvetlenia Handlovej, ktorá by sa mala
realizova� v tomto roku je príle�itos�ou
kompletne opravi� staré a osadi� nové
lampy verejného osvetlenia. 

Informujte nás
do 15. marca 2008

Svoje námety zasielajte v rozsahu:
Kde (presný popis lokality)
Kto (meno navrhovate¾a, kontakt)
Èo (výmena starej lampy, resp. 

osadenie novej)
Zasielajte na email:sekretp@handlova.sk
(predmet správy− Tmavé miesta v Handlovej)

Telefonujte: 046 51925 33
Pošlite poštou: MsÚ Handlová

Námestie baníkov 7
(obálku oznaète Tmavé miesta v Handlovej)

Navštívte nás: 
MsÚ− sekretariát prednostu è.d. 26

Vminulom èísle Handlovských novín sme informovali, �e
a� do konca roka 2008 vás Komisia pre tvorbu a eviden−
ciu pamätihodností nášho mesta bude postupne oboz−

namova� s históriou schválených pamätihodností, ich súèas−
ným stavom, ale aj krokmi, ktoré chce podniknú� pre ich
záchranu. Pod týmto titulkom tak spúš�ame stálu rubriku,
kde sa o nich doèítate viac. 

Dnes na tému: Industriálne pamiatky v Handlovej.
Technické pamiatky, ktoré zostali na Slovensku ako

svedectvo banskej èinnosti, sú dnes azda najohrozenejšou
èas�ou pamiatkového fondu. Za posledné roky zmizlo
mno�stvo pamiatok bez dôkladnej dokumentácie ich význam−
ných súèastí a ïalšie z nich chátrajú pred našimi oèami.
Urèite si všetci spomeniete na nedávnu v médiách pretriasanú
prestavbu autobusovej stanice Mlynské Nivy v Bratislave
a areálu podniku Kablo, kde boli síce kvázi podporené aktivi−
ty a predstavy samosprávy, ale cie¾ sa minul pôvodnej
myšlienke − zachova� historickú budovu. 

K takýmto pamiatkam dnes rozhodne patrí areál podniku
MAT obaly, Prievidza s.r.o. na Ligetskej ulici. S výstavbou pod−
niku sa zaèalo v roku 1938, kde na mieste niekdajšej tehelne
a vápenky postavili prevádzku na výrobu karbidu a ferosilície.
K továrni patril ešte dnes stojaci krásny tehlový komín a výrob−
ná hala postavená s tehál. V roku 1950 zaèal podnik pôsobi�
ako poboèka Chemického závodu W. Piecku zaradená do
skupiny Nováckych chemických závodov, hoci vtedy v Han−
dlovej pôsobil u� len cech. V roku 1978 po skonèení výroby
karbidu bol podnik aj s komínom vyradený z prevádzky a

areál prešiel pod správu firmy Chemika Bratislava, š.p. Podnik
sa následne zapracoval do výroby PVC. V súèasnej dobe tu pod−
niká firma MAT obaly Prievidza, s.r.o. 

Je pochopite¾né, �e podniky zamestnávajúce i han−
dlovèanov majú snahu svoje budovy a prevádzky obnovova�
a rekonštruova�.  Z ekonomických dôvodov sa dostávajú do
situácie, kedy nepotrebné objekty odpredávajú. Na nás
všetkých je apelova�, aby sa historicky hodnotné budovy,
akými sú liptácke baraky, prvé banícke budovy, staré banícke
stroje a historický skvost nášho mesta − banský triediè uhlia,
v areály HBP a.s. − Baòa Handlová,  zachovali. Èaro" baníckej
Handlovej je aj v takýchto stavbách. Veríme, �e spoloènými sil−
ami nájdeme vyhovujúce riešenie pre zamestnávate¾ov i nás,
ktorým na zachovaní histórie zále�í. 

Pamiatky industriálnej architektúry na Slovensku sa tento
rok rozhodol zmapova� a spísa� Pamiatkový úrad SR. Aj my
Handlovèania sa sna�me zaevidova�, zdokumentova� a och−
ráni� mno�stvo objektov a priemyselných areálov, ktoré v
minulosti v Handlovej boli a zapíšme ich do zoznamu pamäti−
hodností nášho mesta. V prípade, �e nami zaevidované objek−
ty budú ma� celospoloèenský charakter a opodstatnenie z h¾a−
diska lokálnej histórie (èo urèite budú ma�), následne ich
budeme môc� lepšie chráni� v rámci samosprávy formou
"pamätihodností nášho mesta." Ostanú tu pre nasledujúce
generácie, pre naše deti a vnúèence. Skúsme spolu otvori�
"šuplíky", v ktorých nájdeme históriu našej Handlovej. Ak
máte kúsok z histórie tejto pamiatky kontaktujte nás. MsÚ
Handlová, è.d. 11, 046 519 25 30, socu2@handlova.sk. 

Jana Oswaldová

Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba
zvoláva 

12. Mestské 
zastupite¾stvo
vo štvrtok 27. marca 2008 

vo ve¾kej zasadacej miestnosti MsÚ.

Primátor mesta 
Vás pozýva na

VEREJNÚ DISKUSIU,
v stredu 12. marca 2008

o 16:00 hod. na Základnej škole 
Školská (jedáleò) v Handlovej
za úèasti predstavite¾ov mesta, 

mestských organizácií a Vás obèanov.

Akumulaèné kachle 
na predaj
Z dôvodu modernizácie kúrenia na MŠ
Dimitrovova, Mesto Handlová 
ODPREDÁVA staršie akumulaèné kachle 
za 200,− Sk / ks.
Špecifikácia:
Mno�stvo: 6 ks
Rok nadobudnutia: 4 ks 1967, 2 ks 1981
Napätie: 3x220 V/ 380 V
Hmotnos�: 235 kg 
Doba nabíjanie 8 hodín
Motor: 25W/220V 
Kontaktujte: Mgr. Neubauerová Anna, MŠ
Dimitrovova Tel: +421 46 5475 724 
do 31.3. 2008. 

Spolurozhodujte o kvalite vzdelávania vašich detí

Pod¾a § 24 ods. 16 zákona NR SR è. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

konèí v prvom polroku 2008 funkèné obdobie nasledovných rád
škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaïovate¾skej pôsob−
nosti Mesta Handlová:

"Materskej škole Cintorínska ul., Handlová
"Materskej škole Dimitrovova ul., Handlová
"Materskej škole Morovnianska cesta, Handlová
"Materskej škole Ul. SNP, Handlová
"Základnej škole Mierové námestie, Handlová
"Základnej škole Morovnianska cesta, Handlová
"Základnej škole Školská ul., Handlová
"Základnej umeleckej škole, Handlová
"CVÈ Relax, Handlová

Primátor Mesta Handlová v zmysle zákona NR SR è. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky
Ministerstva školstva SR è. 291/2004, ktorou sa urèujú podrob−
nosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zlo�ení, o ich organizaènom a finanènom zabezpeèení vyhlasuje

výzvu
na vo¾by èlenov do rád škôl 

a školských zariadení
a 

na delegovanie zástupcov inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby, 

ktorá sa podie¾a na výchove a vzdelávaní danej školy, školského
zariadenia. 

Škola/školské zariadenie pri vo¾be èlenov do orgánu školskej
samosprávy postupuje pod¾a zákona NR SR è. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva školstva SR è. 291/2004 Z. z., ktorou sa
urèujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zlo�ení, o ich organizaènom a finanènom
zabezpeèení.
Uchádzaèi o èlenstvo v rade školy v kategórii iná právnická osoba
alebo fyzická osoba v odpovedi na výzvu dolo�ia:
− meno a priezvisko, bydlisko v prípade fyzickej osoby a ob−
chodné meno, sídlo a navrhovaného zástupcu v prípade
právnickej osoby,
− spôsob podie¾ania sa na výchove a vzdelávaní v danej škole.
Uzávierka výzvy na delegovanie inej právnickej alebo fyzickej
osoby je 18. marca 2008.

Odpovede na výzvu posielajte na adresu:
Mestský úrad
Spoloèný školský úrad
Námestie baníkov 7

972 51 Handlová

V obálke s oznaèením "Rada školy + názov a sídlo školy"
V Handlovej 29. februára 2008 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

Staòte sa èlenmi školskej rady

Pomô�te zachráni� handlovské pamätihodnosti



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


