
MÁJ 2008RADNIÈNÉ SPRÁVY 5

Navždy nás opustil  čestný občan mesta Handlová - Emeritný biskup 
Mons. Peter Dubovský

POMÔŽTE ZACHRÁNIŤ 

HANDLOVSKÉ PAMÄTIHODNOSTI

DOM STRETÁVANIA KARPATSKÝCH 
NEMCOV
       O zachovanie tradičnej kultúry starých nemeckých 
zvykov v Handlovej sa od roku 1990 usiluje Dom stretá-
vania Karpatských Nemcov.
       Členovia Karpatskonemeckého spolku prostred-

níctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, ako aj 
pôsobením speváckej skupiny „Grünwald“ sa snažia 
o zachovanie kultúry a  tradícií svojich predkov, ktorí 

ako prví osadníci začali v roku 1376 budovať Handlovú.
       Spolok za podpory Ministerstva vnútra nemec-
kej  republiky a Mesta Handlová zrekonštruoval starý 
kamenný nemecký dom na ulici Poštová 350. V tomto 
dome má svoje stále sídlo, konajú sa tu rôzne podujatia 
pre dospelých, žiakov a študentov.

Vybudovaná pamätná izba – Heimsatube ponúka 
návštevníkom prostredníctvom panelov s dvojjazyčným 
textom /slovenčina, nemčina/ pohľad do života nemec-
kej rodiny. V presklených vitrínach a vo veľkej „ kóji „ sú 
predmety používane v domácnosti, na hospodárskom 
dvore a z baníckej činnosti. Farebné fotografie, zacho-
vaná literatúra, sakrálne predmety ako aj oblečenie              
/ kroje/ spestrujú výstavné priestory.
       Všetky predmety uložené v Pamätnej izbe sú darmi 
občanov mesta, za čo im patrí veľká vďaka. Veríme, že ak 
prehľadáte málo navštevované priestory vo svojich prí-
bytkoch, nájdete dokumenty alebo fotografie, resp. iné 
artefakty, ktoré  pomôžu uchovať kus histórie Handlovej 
pre budúce generácie.
Vopred ďakujeme za návštevu v Dome stretávania i za 
prinesené spomienky do našej zbierky.

VÝZVA 
       Milí spoluobčania, ak máte doma písomné 
zmienky, alebo fotografie Robotníckeho domu /bývalá 
Slovenka/ pomôžte nám zachovať  spomienku na túto 
historickú budovu.

      Skúsme spolu otvoriť „šuplíky“, v kto-
rých nájdeme históriu našej Handlovej.  
      Ak máte kúsok z akejkoľvek histórie 
našej malebnej Handlovej kontaktujte nás 
na MsÚ Handlová, č.d. 11 – p. A. Horváthová 
(zapisovateľka Komisie pre evidenciu 
pamätihodnosti) alebo  046 519 25 30, 
socu2@handlova.sk.  

       Čierna zástava v druhý aprílový týždeň na 
Mestskom úrade v Handlovej bola vyvesená na 
počesť človeka, ktorý v roku 2006 získal titul 
Čestný občan Mesta Handlová -  Mons. Petra 
Dubovského.
 Poslednej rozlúčky 10. apríla 2008 v Katedrále 
sv. Mikuláša v Trnave sa zúčastnil primátor mesta 
Ing. Rudolf Podoba. Podľa jeho slov, to bol človek, 
ktorý svojou múdrosťou ovplyvnil život mnohých  
Novolehoťanov, Handlovčanov, žiakov, počas jeho 
pedagogickej činnosti. Vynikal najmä svojou 
ľudskou veľkosťou a stal sa navždy významnou 
osobnosťou handlovského života.

 Emeritný biskup Mons. Peter Dubovský 
(28.6.1921 – 10.4.2008) bol predsedom Spolku 
sv. Vojtecha, trpiteľa za vieru. V našom meste 
pôsobil v rokoch 1971 až 1990 ako správca 
farnosti v Novej Lehote. Od roku 1990 pôsobil ako správca 
farnosti v Handlovej až do jeho vymenovania za pomocného 
biskupa. V roku 1993 bol vymenovaný  za generálneho viká-
ra Banskobystickej diecézy.
 Pedagogicky pôsobil na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity a na teologickom inštitúte v Banskej Bystrici 

– Badín. Celý život zasvätil cirkvi a ľuďom. Za svoje nábožen-
ské presvedčenie bol prenasledovaný a väznený vtedajším 
zriadením.
 Počas svojej pastorácie si kládol za povinnosť pomáhať 

nezištne ľuďom a ochraňovať vieru. Po dosiahnutí kanonic-
kého veku Svätá stolica prijala jeho abdikáciu a bol uvoľnený 
z funkcie Banskobystrickej diecézy. Jeho abdikácia na funk-
ciu predsedu Spolku sv. Vojtecha bola akceptovaná koncom 
roku 1999. Žil v jezuitskom zariadení v Ivánke pri Dunaji. 
V roku 2006 sa stal čestným občanom mesta Handlová za 
svoju dlhoročnú pastoračnú a pedagogickú činnosť. Mons. 
Peter Dubovský je pochovaný v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Trnave. Česť jeho pamiatke!
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OPUSTILI NÁS
Jozef Kováčik   53 rokov
Július Lacko   55 rokov
Viliam Šimo   71 rokov
Ondrej Hurák  74 rokov
Ján Fusatý   68 rokov
Ján Varín   61 rokov
Ján Daubner 77 rokov
Milan Nagy   75 rokov
Pavel Kisantal   58 rokov
Eduard Šelmeczi  68 rokov
Ondrej Galovič  86 rokov
Margita Tóthová   75 rokov
Mária Chovanová   62 rokov
Anna Weissabelová   62 rokov
Mária Kotlárová   85 rokov
Mária Holeinová  82 rokov
Alžbeta Gürtlerová  83 rokov
Gizela Prokeinová  76 rokov
Helena Bukaiová  62 rokov
Sidónia Lukášová  77 rokov

NOVOOTVORENÉ PREVÁDZKARNE

-      sprostredkovateľská činnosť 
        „Triangel“  Námestie baníkov 13
-      predajňa športových potrieb
        Námestie baníkov 1
-      predajňa textilu, Námestie baníkov 1 
-      očná optika, Poliklinika, Okružná 5
-      predajňa značkového textilu 
        Ul. SNP (nad mestskými WC)

14. JÚN 2008 - V Handlovej to žije - Deň plný podujatí v Handlovej - cez deň 30. ročník CESTY rozprávkovým lesom 
na lúke pri Jednej studničke, večer OLYMPIC na futbalovom štadióne HANDLOVÁ.


