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Matúš  Sábel
Bohuš  Čisár
Vladimír  Palatický
Jeremiáš  Janes
Jakub  Šiška
Gerhard  Hlinka
Kristián  Kúdela
Branislav  Ištok
Ivan  Baláž
Adam  Koukal
Jakub  Svitok
Damián  Spevár
Samanta  Šandorová
Rebeka Šálová
Nela  Pavlíková
Viktória  Rigová
Simona  Kubíková
Natália  Matiašková
Sofia  Prišticová
Nina  Chribíková
Gabriela  Bittalová
Terézia  Dinková 
Sofia  Longauerová

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov

sa v mesiaci február 2009 dožili

 Jozefína  Haragová
Rudolf  Staňák
Margita  Šabíková
Zlatica  Karadiová
Ján  Staník
Jozef  Maxian
Rudolf  Škrovan
Anna  Schlosserová
Mária  Koldrasová
Vincent  Valentíny
Božena  Cibulová
Mária  Polušinová
Juraj  Dóra
Helena  Puterová
Tibor  Velmovský
Anna  Szélešová
Alžbeta  Ačaiová
Jozef  Stoličný
Alžbeta  Borovicová
Júlia  Sabová
Emília  Marodiová
Margita  Neuschlová
Etela  Švecová
Alžbeta  Berényiová
Anna  Arvayová

Narodené 
detičky 

Pozvánka
Komisia pamätihodností pri MsZ 
Handlová, s členmi Historického 
krúžku, Vás pozývajú v nedeľu 8. 
marca, v deň prvej písomnej zmienky 
o Handlovej, na svätú omšu zasvätenú 
zakladateľovi Handlovej Henrichovi 

Krickerovi. Omšu, ktorá sa začína 
o 9.00 h v Kostole Dobrého pastiera na 
Hornom konci, bude celebrovať Vdp. 
Rudolf Oliš, handlovský farár. 
Od 11.00 h si členovia Historického 
krúžku položením kvetov a prečítaním 
zakladajúcej listiny pred budovou 
MsÚ zaspomínajú na prvú osadu, 

ktorú založili obyvatelia nemeckej 
národnosti. Potom všetkých hrdých 
Handlovčanov pozývame na bese-
du Historické kontexty založenia 
Handlovej, do priestorov Hotela Baník.

 Komisia Pamätihodností MsZ, 
Historický krúžok 

Prípravy osláv 
storočnice sa začali 
Handlovský banícky spolok otvoril rok 
tradičným Šachttágom. Po prvýkrát 
sa o oslavách mohla dozvedieť široká 
verejnosť prostredníctvom účasti mesta 
Handlová na celoslovenskej výstave 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 
2009, ktorá sa konala v januári v Bra-
tislave.

Aj keď prípravám osláv Storočnice 
priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku 
už predchádzali niektoré rokovania 
vedenia mesta pred  koncom roka 
2008,  12. februára 2009  sa zišiel 
užší štáb, ktorý si zadefinoval kon-

krétne úlohy. Stretnutia sa zúčastnili 
zástupcovia mesta, domu kultúry, 
HBP a.s., Združenie miest a obcí 
hornej Nitry, Automotoklub Baník 
Handlová, poslanci a všetci tí, ktorí sa 
budú počas celého roka organizačne 
na podujatiach k storočnici podieľať. 
Okrem viacerých podporných podujatí, 
kde sa spresňuje termín ich konania, 
už dnes vieme, že Regionálne oslavy 

Dňa baníkov 2009 sa uskutočnia 4. 
a 5. septembra 2009 a budú spojené 
so stretnutím Baníckych spolkov a ce-
chov. Okrem nich sa podarilo obnoviť 
tradíciu mototuristického športu 
a súťaž Slovakia Tour, v tomto roku 
pod názvom Banícka rallye. AMK Baník 
Handlová pripravil propozície a pod-
mienky súťaže, o ktorých vás budeme 
včas informovať. Rallye sa bude konať 
26. -28. júna 2009.

Podrobne sa  o pripravovaných súťaži-
ach, koncertoch, výstavách... dozviete 
viac priebežne z internetovej stránky 
mesta www.handlova.sk, stránok 
Handlovských novín a ďalších infor-
mačných kanálov mesta.

JP

Prvýkrát v tomto roku sa poslanci mes-
tského zastupiteľstva stretli 29.januára. 
V úvode primátor slávnostne odovzdal 
dekréty členom Detského a mládežnícke-
ho parlamentu. V nakladaní s majetkom 
mesta sa prerokovávalo 6 bodov. Jedným 
z nich bolo schválenie budúcej kúpnej 
zmluvy o prevode vlastníctva nehnu-
teľností pre potreby výstavby malého 
obchvatu námestia. V ďalšom bode 
poslanci schvaľovali priority v investičnej 
oblasti mesta na rok 2009. Dostali sa 
medzi ne napríklad kanalizácia na 
Potočnej ulici, výstavba bytov na Ul. 
Dimitrovová, obnova verejnej zelene ale 

aj rekonštrukcia ciest a budovanie par-
kovacích miest. Poslanci vzali na vedomie 
aj dve informatívne správy – o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a o prideľo-
vaní bytov a nebytových priestorov. Došlo 
aj k zmene v zložení dvoch komisií pri 
MsZ. Ing. Blažeja Litvu vo vedení komisie 
pre ochranu verejného záujmu vystrieda 
Peter Kara, novým členom tejto komisie 
sa stal Peter Matiaško. Nového člena 
má aj komisia športu – je ním Ladislav 
Nagy. Poslanci jednohlasne podporili aj 
Program poskytnutia finančných prostri-
edkov na podporu aktivít detí a mládeže 
v meste Handlová na rok 2009. V rôznom 

prednosta mestského úradu informoval 
o projekte modernizácie verejného 
osvetlenia a primátor mesta predložil 
poslancom zámer výstavby nájomných 
bytov nižšieho štandardu v Baníckej 
kolónii. Na projekt sme získali finančné 
prostriedky od splnomocnenkyne Vlády 
SR pre rómske komunity. 
V závere rokovania boli poslanci infor-
movaní o blížiacich sa prezidentských 
voľbách.  Druhé tohtoročné rokovanie 
poslaneckého zboru bolo 26.februára. 
Informácie vám prinesieme v budúcom 
čísle Handlovských novín.

Rd 

Januárové rokovanie poslaneckého zboru
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