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JUBILANTI 
Anna  Cvikelová
Ján  Valach
Anna  Snitková
Helena  Lukačová
Margita  Jonasová
Ladislav  Majerský
Rudolf  Štefanec
Margita  Lipianska
Anna  Očkayová
Alexander  Arendáš
Ján  Bukaj
Jozef  Vígláš
Jaroslav  Trgiňa
Jaroslav  Minárik
Anton  Michele
Alžbeta  Hajduová
Anna  Pajerská
Margita  Jarušková
Štefánia  Hlinková
Anna  Mäsiarová
Emília  Hoštáková

NARODENÉ DETIÈKY

Tobias  Kučerík
Marek  Zedek
Tomáš  Guštafík

Emma  Tišťanová
Nina  Konopáseková

Takmer 100 rokov
Dňa 26.7. 2008 sa dožila krásneho 
životného jubilea 99 rokov pani
Anna Cvikelová.

Všetko najlepšie najstaršej občianke nášho 
mesta poprial osobne primátor mesta         
Ing. Rudolf Podoba. O pani Annu sa nepre-
tržite stará jej dcéra a vnučka. Príjemné 
posedenie sa neobišlo bez sĺz dojatia pri 
preberaní kytice kvetov a malej pozornosti od 
mesta Handlová .

Prajeme všetko najlepšie do ďalších rokov 
života.

Informácie 
z knižnice

Spolok slovenských knihovníkov 
vyhlásil v marci t.r. celoslovenskú 
súťaž „TOP Weblib“ o najlepšie webo-
vé sídlo knižnice v roku 2007.

Do súťaže sa prihlásilo 21 knižníc, 
odborných a verejných (vedecké, aka-
demické, regionálne krajské). Vďaka 
návštevníkom stránky a čitateľom 
získala naša knižnica cenu sympatie 
vo verejnom hlasovaní.
Všetkým hlasujúcim ďakujeme a 
nezabudnite - Aj počas prázdnin je 
kniha dobrým priateľom.
Príjemné prázdniny s knihami 
z našej knižnice....

V období  od 1. júla do 31. 
augusta 2008, knižnica otvore-
ná každý pracovný deň:

Námestie baníkov 
      od 10.00 do 17.00 H.
Pobočka MC 
      od 10.30 do 17.00 H.

na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk

Cesta k Železničnej stanici Handlová 
po 50 rokoch obnovená 

Ak cestujete vlakom, iste ste si už všimli, že naša cesta 
k železničnej je zrekonštruovaná. Jej rekonštrukcia bola 
naplánovaná po dokončení výstavby nového bytového domu 
na Železničiarskej ulici. Dnes sa dostanete k zastávke po 
novej komunikácii. Investičné náklady na komunikáciu boli 
cca 3 000 000,- Sk. Rekonštrukcia zahŕňala odstránenie 
starého asfaltového krytu a položenie nového asfaltového 
betónu s rozlohou cca 3 000 m2, výškovú úpravu 15 ks 
uličných vpustí, osadenie betónových cestných obrubníkov 
a osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových 

tvárnic v dĺžke 127 m.
Súčasťou rekonštrukcie Železničiarskej ulice je aj vybudova-
nie parkoviska z polovegetačných tvárnic s 26 parkovacími 
miestami, z čoho 2 miesta budú vyhradené pre ťažko zdra-
votne postihnuté osoby odkázané na individuálnu prepravu.
Mesto Handlová pristúpilo k rekonštrukcii ulice 
Železničiarskej okrem zvýšenia komfortu cestujúcej verej-
nosti aj z toho dôvodu, že uvažuje o zriadení novej trasy 
linky pravidelnej mestskej hromadnej dopravy vedúcej 
k existujúcej železničnej stanici, pričom by malo dôjsť 
k zosúladeniu časov odchodov a príchodov autobusov a vla-
kov tak, aby na seba nadväzovali. 

Vodorovné dopravné značenie

Mesto Handlová zabezpečovalo prostredníctvom spoločnosti 
HATER – Handlová, s.r.o. v priebehu mesiacov jún a júl 
2008 obnovu trvalého vodorovného dopravného značenia na 
miestnych komunikáciách na území mesta Handlová. Ide 
najmä o obnovu priechodov pre chodcov a obnovu značenia 
parkovacích miest pre občanov s ťažkým zdravotným postih-
nutím odkázaných na individuálnu prepravu.
Súčasne s obnovou dopravného značenia došlo aj k vyzna-
čeniu nového vodorovného dopravného značenia na ul. 
Námestie baníkov oproti zrekonštruovanému Pamätníku 
SNP – ide o smerové šípky, ktoré majú uľahčiť vodičom 
orientáciu a umožniť im jednoduchšie radenie do jazdných 
pruhov.

V záverečnej fáze obnovy dôjde k obnove vodorovného 

dopravného značenia vyznačujúceho priestor zastávok 
autobusov pravidelnej mestskej hromadnej dopravy na ul. 
Námestie baníkov.

Parkovacie stĺpiky

Mesto Handlová rozhodlo o umiestnení 2 ks parkovacích 
stĺpikov na parkovisku na ul. SNP oproti OD Jednota. 
Parkovacie stĺpiky boli osadené v mieste, kde je niveleta 
chodníka znížená pre potreby osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, nakoľko 
dochádzalo k tomu, že niektorí vodiči uvedený úsek využívali 
ako miesto výjazdu z parkoviska na ulicu SNP a ohrozovali 
tým ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä peších 
chodcov. Dúfame, že prijaté opatrenie splní svoj účel a dôjde 
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v tomto úseku. 

Novootvorené prevádzkarne obchodu 
a služieb v júni 2008
-     oprava obuvi a predaj koženej galantérie presťahovaná  
       z Poštovej 2 do DS na Nám. baníkov 24 
-     masérske služby Nám. baníkov 20
-     bagetéria+ pizzéria Ul. SNP 16
-     predajňa textilu, módnych doplnkov Podnikateľský 
       inkubátor
-     požičovňa svadobných a spoločenských šiat,
      výroba a úprava odevov Nám. baníkov 13
-     predajňa dámskeho a pánskeho textilu Nám. baníkov 2
-     predajňa potravín Mierové nám. 10
-     predajňa potravín predajný stánok v objekte MsT 

KORENE HANDLOVEJ
Výstava pamätihodností mesta

Viete, ktoré sú 
naše 

pamätihodnosti?

Navštívte výstavu v priesto-
roch Hotela baník, námestie 

baníkov.
Výstava je dostupná počas 

celého mesiaca august 2008.
 Aby sme nazabudli...


