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Opustili nás 
február/marec

Jaroslav Hutyra  78 rokov
Oliver Daniš  66 rokov
Karol Toma  67 rokov
Marian Sombathy  58 rokov
Ján Oswald  88 rokov
Rudolf Buk  83 rokov
František Széles  76 rokov
Štefan Čakajda  77 rokov
Alžbeta Rumpová  76 rokov 
Mária Ištoková  63 rokov
Anastázia Matušeková  74 rokov

Ďakujem všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s pánom 
Rudolfom Bukom
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina

Koniec starých časov...
Na jar pred šesťdesiatimi štyrmi rokmi sa skončila doteraz 
najstrašnejšia vojna všetkých čias. Vojnové udalosti neobišli 
ani naše útulné a relatívne pokojné mestečko. Po počiatoč-
ných pokojnejších vojnových rokoch sa bojová vrava neod-
vratne približovala aj k nám. 
V auguste 1944 vstúpili na územie Slovenska nemecké 
okupačné vojská. V Banskej Bystrici vypuklo Slovenské 
národné povstanie, ktoré vyzvalo občanov, aby sa votrelcom 
postavili na odpor. Handlová mala strategický význam, 
pretože zásobovala povstalecké územie uhlím. To si uve-
domovali aj Nemci a tak naše mesto obsadili už koncom 
septembra. Nastalo obdobie strachu a neistoty. Avšak pod 
tlakom približujúceho sa frontu, vydali nemecké orgány 
rozkaz k evakuácii obyvateľstva. Po vyše piatich storočiach 
sa šesťtisíc Handlovčanov, prevažne nemeckej národnosti, 
vrátilo do svojej pravlasti. V marci bolo mesto takmer ľudo-
prázdne, živšie bolo len v kolónii, kde žili Handlovčania slo-
venskej národnosti. Obrancovia mesta si pripravovali pozície 
v oblasti Novej Lehoty a Horného konca. Očakávali príchod 
protivníka od Žiaru nad Hronom, kde už boli sovietske 
vojská a podnikali nálety a delostreleckú prípravu. Lietadlá 

zbombardovali kostol, nemocnicu a banský hotel (Lamika). 
Delostrelectvo poškodilo ďalšie desiatky objektov, vrátane 
zariadenia baní. 
Začiatkom apríla vstúpili sovietske a rumunské vojská do 
Kremnice. Tento prielom v nemeckej obrane využili na tak-
tický manéver a vyslali jednotku cez Kunešov, Kozie chrbty 
a Ráztočianske lazy, aby vpadli Nemcom do tyla. Tento ťah 
vyšiel dokonale a po krátkej prestrelke sa Nemci dali na 
ústup popod Malý Grič smerom na Prievidzu. Počas tejto 
operácie zahynulo 14 nemeckých, 6 sovietskych a 2 rumun-
skí vojaci. Večer 3. apríla 1945 po 17. hodine zavládol v mes-
te pokoj a začala sa nová epocha v handlovskej histórii.
Miesto po vysídlencoch zaujali Slováci z Maďarska, 
Rumunska a tiež z iných častí Slovenska. Dominantnú 
nemeckú kultúru, tradície a poľnohospodársky ráz 
Handlovej nahradila éra budovania priemyselnej spoločnosti 
na nových základoch. Udalosti druhej svetovej vojny v na-
šom meste pripomína pamätník SNP v parku na námestí 
a tiež pamätník obetí uprostred handlovského cintorína. Sú 
vyjadrením našej spoločnej túžby, aby sa ľudstvo už nikdy 
nenechalo vtiahnuť do podobných „dobrodružstiev“.

Zo spomienok Františka Zániho vybrala Komisia pamätihodností MH 

Urbanisticko - architektonická súťaž
V tomto roku začne v meste Handlová výstavba tzv. Malého 
obchvatu centra mesta, čím bude tranzitná doprava, vedená                        
v súčasnosti po štátnej ceste I/50, presmerovaná mimo centrálne 
verejné priestranstvo mesta. V súvislosti s týmto zámerom Mesto 
Handlová, vyhlasuje
Urbanisticko - architektonickú súťaž na spracovanie ideo-
vého návrhu riešenia Centrálnej mestskej zóny mesta          
s dôrazom na Námestie baníkov.
Súťaž bola vyhlásená ako vyzvaná, so zahájením dňa 6. marca 
2009 a predložením súťažných návrhov najneskôr do 1. júna 
2009 vrátane.
Zoznam vyzvaných autorských kolektívov, ako aj členov odbornej 
poroty, je súčasťou súťažných podmienok. Po vyhodnotení súťaže 
odbornou porotou budú všetky návrhy predložené na verejné 
pripomienkovanie občanom Handlovej. Výstava prác sa v zmysle 
harmonogramu súťaže bude konať v mesiaci september 2009.
Súťažné podmienky nájdete na www.handlova.sk/Súťaž architek-
tov – CMZ 2009.

Verejné vyhlášky
25.2. 2009 Verejná vyhláška - rozhodnutie o vydaní súhlasu 
na výrub drevín, spolu 7 ks v rámci umiestnenia líniovej stavby: 
„Dopravné riešenie parkovacích miest na Ul. ČSA a Mierové 
námestie“. 
26.2. 2009 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného 
konania a pozvanie na ústne pojednávanie s miestnym šetrením 
,,Dopravné riešenie parkovacích miest na Ul. Prievidzská“. 
Pojednávanie sa konalo 26.3.2009 na Mestskom úrade v Han-
dlovej. 
26.2. 2009 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územ-
ného konania a pozvanie na ústne pojednávanie s miestnym 
šetrením: ,, Nájomné bytové domy“, stavba 2 samostatných 
nájomných bytových domov v lokalite Ul. Dimitrovova v Han-
dlovej, navrhovateľ HANT BA, a.s. , Bratislava. Bytový dom A 
– počet bytových jednotiek 22, v areáli bývalých detských jaslí, 
Bytový dom B – počet bytových jednotiek 22, na nezastavanej 
asfaltovej ploche, časť pozemku pre parkovacie miesta, inži-
nierske siete, vybavenie územia. Pozemky sú vo vlastníctve 
mesta Handlová. Prejedanie sa konalo 26.3.2009 na MsÚ 
v Handlovej.

2.3. 2009 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí staveb-
ného konania, upustenie od miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania „STL Plynovod pre SVB Ľubochňa“, líniová 
stavba na pozemkoch Ul. Cintorínska, F. Nádaždyho, žiadateľ 
Spoločenstvo vlastníkov bytov Ľubochňa. Stavebný úrad podľa 
§ 61 od.3 stavebného zákona, určil lehotu k podaniu námietok 
účastníkom konania do 8 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia o začatí stavebného konania. 

Správy z MsÚ
10.3. 2009 Mesto Handlová vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž 
o návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľ-
nosti. Pozemky v lokalite Ul. Krššáková boli určené ako parcely 
na výstavbu garáži, s cenou za pozemok minimálne 418,24 eur 
(cena vychádzala zo znaleckého posudku č. 13/2009). Návrhy 
na uzavretie zmluvy bolo možné zasielať do 25. marca 2008 
vrátane.

11.3. 2009 Verejná diskusia – primátor pozval občanov na 
diskusiu do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ tradične v druhú 
stredu v mesiaci. V zastúpení viedol diskusiu zástupca primá-
tora mesta Dušan Klas. Otázky, na ktoré odpovedali i vedúci 
jednotlivých odd. MsÚ sa týkali komunikácií, budovania chod-
níkov i dopraveného značenia v centre mesta. Odpovede na 
otázky týkajúce sa zimnej údržby v meste, nájdete v rozhovore 
s konateľom HATER Handlová s.r.o. na stránkach tohto vydania 
Handlovských novín.

23.3. 2009 Spustenie Jarnej kampane - Regionálna vete-
rinárna a potravinová správa Prievidza oznámila vykonanie 
jarnej kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote v termí-
ne od 23.3. do 30.4.2009, ktorá bude realizovaná vo vakcinač-
nom území okresov Trenčianskeho kraja, formou leteckého a 
ručného pokladania. Pre človeka je vakcinačná návnada pri 
bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra dostane 
na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je však potrebné oka-
mžite vyhľadať lekárske ošetrenie. Vo vakcinovanej oblasti by 
sa v období dvoch týždňov po položení návnad malo zabrániť 
voľnému pobehovaniu psov a mačiek. 
JP

Oprava výtlkov 
na miestnych komunikáciách 
v meste Handlová
Výtlky sú konečným štádiom väčšiny 
typov štruktúrnych porúch komuniká-
cií. Väčšinou zasahujú kryt komunikácie 
a niekedy i hornú podkladovú asfaltovú 
vrstvu vozovky. Vznikajú najčastejšie v 
kritických obdobiach, v období jarného 
odmäku alebo v období trvalejších 
dažďov, keď sa dostáva cez trhliny vo 
vozovke značné množstvo vody do jej 
konštrukcie. Ich vývoj môže byť, v závis-
losti na intenzite dopravy, veľmi rýchly. 
Lokálne výtlky v hrúbke do 30 mm a 
v dĺžke do 30 m sa odstraňujú bežnou 
údržbou, ktorú vykonávame po ukon-
čení obdobia zimnej údržby hneď ako 
to umožňujú klimatické podmienky. 
Podmienkou je, aby najnižšia teplota 
vzduchu nebola nižšia ako +15 °C a 
teplota vzduchu za posledných 24 hodín 
nesmie klesnúť pod +10 °C.
V roku 2009 máme z rozpočtu mesta 
Handlová vyčlenených pribl. 16.596 
EUR (500.000,- Sk) na bežnú údržbu 
komunikácií na území mesta Handlová, 
ktorá však okrem opravy výtlkov zahŕňa 
aj čistenie vozoviek, odvodňovacích sys-
témov, dopravného značenia, zvodidiel, 
zábradlí a pod.

Oddelenie výstavby MsÚ

Novootvorené  prevádzkarne 
obchodu a služieb 
F e b r u á r 2009 
- predajňa autosúčiastok Poštová 2
- predajňa detského ošatenia 
   predajný box v objekte Mestskej  
   tržnice
- pedikúra a manikúra Námestie   
   baníkov 4


