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OPUSTILI NÁS

Tichomír Markov  48 rokov
Ján Kučerák  76 rokov
Jiří Némethy  49 rokov
Jozef Líška  65 rokov

Zlata Ščepková  60 rokov
Jolana Romanová  75 rokov
Rozália Bugárová  79 rokov
Mária Jenisová  80 rokov
Janka Bitalová  77 rokov

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

Plaváreň Mesta 
Handlová v auguste 

zatvorená
V mesiaci august  bude zatvorená 
z dôvodu plánovaných opráv.

Mestská polícia v Handlovej
Volajte 24 hodín denne.

168 00
Sme tu pre bezpečnosť a poriadok 

v našom meste.

Rozhodnutie o umiestnení 
výrobnej haly v priemyselnej zóne 
mesta Handlová 

Navrhovateľ :  Karpaty Trade , s.r.o. 
         Harmónia 3191, 
         900 01 Modra, 
podal dňa 20.2.2008, a doplnil 25.6.2008 návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Výstavba výrobnej haly „, 
v katastrálnom území Handlová. 

 Obec Ráztočno, ako príslušný stavebný úrad posúdil 
predložený návrh a na základe posúdenia, ústneho pojedná-
vania konaného dňa 15.4.2008 a po doplnení podania dňa 
25.6.2008, vydáva podľa § 39a stavebného zákona vydáva
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY - Výstavba výrobnej 
haly v k.ú. Handlová, vo vlastníctve Mesta Handlová;
Stavebné objekty :
      SO 01 Výrobná hala so skladom
      SO 02 Skládka črepov
      SO 03 Objekt administratívny
      SO 04 Vrátnica
Inžinierske objekty : Vodovodná prípojka, Kanalizačná 
splašková a dažďová prípojka, Prípojka VN, Trafostanica, 
Vonkajšie areálové osvetlenie, Prípojka slaboprúdu, 
Komunikácie vozidlové a parkovisko, Terénne úpravy;
Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie výrob-
ných a skladových objektov pre výrobu expandovaného 
sklovitého granulátu.
Kompletné znenie rozhodnutia s odôvodnením nájdete na 
www.handlova.sk a výveske mesta.

JP

Mesto Handlová v zastúpení oddelenia výstavby, ÚP, dopravy 
a OŽP Mestského úradu Handlová oznamuje, že dňom 
23.06.2008 začali stavebné práce súvisiace s plánova-
nou realizáciou hlavného kanalizačného zberača na ul. 
Pekárska.

Predpokladaný časový harmonogram:
23.06.2008 – 23.09.2008

Touto cestou chceme požiadať obyvateľov a vlastní-
kov prislúchajúcich nehnuteľnosti predmetnej lokality o 
zhovievavosť a súčinnosť počas realizácie stavebných prác. 
V uvedených termínoch bude obmedzená, resp. vylúčená 
prejazdnosť na niektorých úsekoch komunikácie. Z tohto 
dôvodu je potrebné včasné náhradné zabezpečenie parko-
vania osobných automobilov, vrátane zabezpečenia režimu 
zásobovania.

Oznámenie, požiadavka o súčinnosť – začiatok realizácie hlavného 
kanalizačného zberača – ul. Pekárska

Pomôžte zachrániť 
handlovské pamätihodnosti
Tentoraz na tému  ,,Banícka kolónia“

Do koloritu nášho mesta, neodmysliteľne patrí aj banícka kolónia. 
Väčšina z nás ju ale má v pamäti v inej podobe, ako ju vidíme 
dnes. A pri tom ani tie naše predstavy sa nezhodujú s tým, ako to 
kedysi v kolónii bolo. Počiatky priemyselnej ťažby uhlia si vyžiadali 
zvyšovať počet zamestnancov v bani i na povrchu. Za prácou do 
Handlovej začali prichádzať mladí muži z dolniak, Považia, Oravy, 
vlastne z celého Slovenska. To si vyžiadalo, aby sa vybudoval 
komplex, kde by bolo možné pracovníkov i s ich rodinami uby-
tovať. O komplexe vôbec nehovorím len tak. Naozaj tam fungovali 
služby, ktoré v tej dobe pomáhali rodinám. Mnoho Handlovčanov, 
narodených v období rokov 1917 až 1953 (kedy bola dokončená 
výstavba na Ulici 29. augusta a neskôr sídlisko Sever) má svoje 
korene práve v kolónii.

Viete, že:
...     v roku 1917 postavili banícku kolóniu s 596 bytmi? 
...     po ukončení výstavby bolo v 12 radoch 846 bytov?
...     do každého radu viedlo koľajisko, po ktorom privážali   
baníkom uhlie až pred ich dom?
...     na konci každého radu bola pekárnička na chlieb, kde   
si ho gazdinky samé piekli?
...     staré i novšie zábery baníckej kolónie môžete vidieť na výstave 
obrazov pamätihodností „Handlovské korene“ v Hoteli Baník? 

Skúsme spolu otvoriť „šuplíky“ v ktorých 
nájdeme históriu našej Handlovej. Ak máte 
kúsok z histórie tejto pamiatky kontaktujte nás. MsÚ Handlová, 
č.d. 11, 046 519 25 30, socu2@handlova.sk. 

J. Ž. Komisia pre evidenciu pamätihodností

Smútočné oznámenie

Dňa 11. júla 2008 navždy odišiel vo 
veku  46 rokov náš príbuzný 

Ján Vyhlídal. 
Kto ste ho poznali venujte mu tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina

Odišiel si bez rozlúčky a náhle no 
v našich srdciach ostaneš stále. Dňa 
14. augusta 2008 uplynie jeden rok 
čo nás navždy opustil vo veku 55 
rokov náš drahý 

Ľudovít Jakubec. 

S láskou spomína družka, sestra 
a bratia s rodinami.

Dňa 23. 7.  2008 sa milovaný man-
žel, otec, brat, starý otec a svokor 
Anton Michele dožil krásneho 
životného jubilea 70 rokov. Pri tejto 
príležitosti mu prajeme do ďalších 
rokov veľa zdravia, optimizmu, elánu 
a radosti zo života. Manželka a deti 
s rodinami.

Dňa  25.07. 2008 odštartovali vo Veľkej Čausi 
o 16,45 hod. 3 dňové oslavy 650 výročia prvej 
písomnej zmienky o Veľkej Čausi. Malý sprievod 
na koči s Dúbravkou išiel od cintorína po dedine 
k úradu, kde sa konali oslavy. Boli tam starostovia 
okolitých dedín, primátor mesta Handlová, ako aj 
zástupcovia DK Handlová, poslanci NR, V. Buzalka. 
Po príhovoroch sa konali oslavy a v kultúrnom pro-
grame vystúpili Hájiček, Dúbravka, country kapela, 
D. Grúň, ľudová rozprávačka z Bratislavy a „džez-
men“ Martin Ďurdina ako i jeho sestry Katarína 
a Zuzana Ďurdinové, ktoré spríjemnili deň svojim 
spevom. Zabávali sa nielen domáci, ale aj hostia 
z Terchovej a okolitých obcí.

Trojdňové oslavy 650 rokov Veľkej Čausi


