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Vážení Handlovčania, 

letné prázdniny našich detí vstúpili 
do svojej druhej polovice. Som rád, že 
počas prázdnin sa postúpilo s dobudo-
vaním ihriska na ZŠ Mierové námestie 
- k multifunkčnému ihrisku pribudla 
v jeho okolí nová bežecká dráha.  Počas 
leta sa rozprúdila i diskusia na inter-
netovej stránke mesta a s potešením 
musím konštatovať, že prichádzajú 
konkrétne postrehy. Pýtali ste sa, ako 
postupuje realizácia osvetlenia, zau-
jímalo vás kedy sa bude realizovať 
železničná zastávka v Handlovej na 
sídlisku MC. K verejnému osvetleniu 
sa dočítate viac na stránkach tohto 
vydania Handlovských novín. Výstavba 
železničnej zastávky je naplánovaná 
na začiatok mesiaca august. Ako ste 
si iste všimli, budova mestského úradu 
dostáva nové farby, je dokončená opra-
va pamätníka SNP na Námestí baníkov, 
v týchto dňoch sa dokončuje rozšírenie 
pamätníka obetiam banských nešťastí 
na mestskom cintoríne o nové piliere 
s menami baníkov, ktorí zahynuli v Ba-
ni Nováky a Cígeľ. Postupuje sa s vý-
stavbou kanalizácie na ulici Pekárskej, 
ktorá bude pokračovať na Ul. Ľ. Štúra, 
dokončuje sa parkovisko pri novom 
bytovom dome na Ul. Železničiarskej. 
Snažíme sa leto využiť efektívne, aby 
ste po návratoch z dovoleniek našli 
svoje mesto opäť niečím nové. 
       Na záver mi dovoľte pozvať vás na 
II. ročník festivalu Na brehu. Dúfam, 
že i tohtoročné Regionálne oslavy dňa 
baníkov sa tak, ako po minulé roky 
stanú podujatím, kde sa stretnú rodi-
ny, známi a príjemne strávia dva dni 
v Handlovej.

Ing. Rudolf Podoba, primátor
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Nové regionálne 
ocenenie:
„Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre“

Vyhlasovatelia ocenenia „Plaketa 
za rozvoj baníctva na hornej Nitre“ 
– Peter Čičmanec, predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ 
za Hornonitrianske 
bane Prievidza, Ján 
Bodnár, predseda, 
za Združenie 
miest a obcí 
hornej Nitry 
a Rudolf 
P o d o b a , 
primátor, 
za mesto 
Handlová 
v júni t.r. 
s po ločne 
p o d p í s a l i 
štatút nové-
ho ocenenia, 
ktoré sa má stať 
najvyšším profe-
sijným a stavovským 
uznaním za výsledky profe-
sijnej činnosti v prospech rozvoja 
baníctva v hornonitrianskom regióne. 
Plaketa za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre je prejavom verejného uznania, 
má za cieľ spoločensky a morálne oce-
niť významné činy, aktivity a prínos jed-
notlivcov pri rozvoji baníctva na hornej 
Nitre. Ocenenie bude udeľované za 
celoživotný aktívny prínos pre baníctvo, 

významnú podporu baníctva, vedecké 
a výskumné práce podporujúce rozvoj 
baníctva na hornej Nitre a mimoriad-
ne záslužné činy v banskej prevádzke. 
Kandidátov na udelenie ocenenia budú 
môcť navrhovať odborné spolky a spo-

l o č e n s k é 

skupi-
ny (Hornonitrianske bane Prievidza, 
Združenie miest a obcí hornej Nitry, 
mesto Handlová, Slovenská banská 
komora, Slovenská banícka spo-
ločnosť, Odborový zväz pracovníkov 
baní, geológie a naftového priemyslu, 
Handlovský banícky spolok, Klub 

priateľov Bane Nováky a iné banícke 
spolky pôsobiace v regióne). Z návrhov 
vyberie nominačná komisia päť, ktoré 
vyhlási za nominácie. Ročne možno 
udeliť najmenej jednu a najviac päť 
cien. Ocenenie môže byť udelené aj 
in memoriam.

Autorom grafického návrhu plakety, 
na ktorom dominuje svätá Barbora, 

patrónka a ochrankyňa baní-
kov a banícke symboly, je 

akademický maliar Rudolf 
Cigánik z Handlovej.

 
Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej 
Nitre bude po prvýkrát 
udelená počas sláv-
nostného programu 
regionálnych osláv Dňa 

baníkov na hornej Nitre 
30. augusta v Handlovej. 

Tradíciu konania regio-
nálnych osláv Dňa baníkov 

založili Hornonitrianske bane 
Prievidza, Združenie miest a obcí 

hornej Nitry a Mesto Handlová v roku 
1997 vychádzajúc z historických súvis-
lostí. Práve v Handlovej sa nachádza 
najstaršia hnedouhoľná baňa na 
Slovensku. Vzájomná symbióza mesta 
a bane tu pretrváva už od roku 1909. 
V budúcom roku sa Handlová stane 
centrom osláv 100 ročnice ťažby uhlia 
na Slovensku.

JP
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