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Michael  Vojtila
Jakub  Boroš
Timotej  Hrdý
Milan  Parady

Karolína  Lacková
Kristína  Poljaková
Nela  Frťalová
Sarah  Radovičová

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 

v mesiaci apríl dožili

Mária  Kleinová
Mária  Tomská
Jozef  Mucha
Alžbeta  Greschnerová
Irena  Fusatá
Eugen  Jakubek
Ján  Jančiar
Júlia  Gatialová
Amália  Pekárová
Albert  Svitok
Anna  Mihálová
Vilma  Lichnerová
Cyprián  Gazdarica
Mária  Kminiaková
Mária  Kenderiková
Albert  Chlpek
Mária  Neuschlová
Emília  Gazdíková
Katarína  Nasvadiová
Koloman  Mišík
Juraj  Komár
Karol  Baláž
Mária  Ertlová
Rudolf  Kisel
Helena  Eleschová
Mária  Goberšicová
Marta  Muchová
Anna  Janovičeková
Alfonz  Kačák 

Narodené detičky
marec - apríl

Jarné upratovanie áno, 
ale ...
Jar nás vytiahla do záhrad a dodala 
nám chuť poupratovať po dlhej zime. 
Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na 
úprave okolia a aj svojpomocne si ho 
dokážu poupratovať.
V minulom období sa v tomto čase 
rozmiestňovali kontajnery na jarné 
upratovanie. V tomto roku nastala 
zmena. Prečo? V našom meste boli v mi-
nulosti dve sezónne upratovania – jarné 
a jesenné. Počas nich boli v Handlovej 
rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery 
na odpad po vyčistení verejných piestran-
stiev. Išlo väčšinou o konáre, suché lístie 
a trávu. V súčasnej dobe už zákon nedo-

voľuje ukladať na skládku biologicky 
rozložiteľné zložky odpadu z verejných 
priestranstiev. Tie sa musia kompostovať. 
Z uvedeného dôvodu mesto pristúpilo 
k budovaniu skládky BRO, ktorá je v 
súčasnosti v štádiu príprav. Obyvateľom 
rodinných domov zákon ukladá takisto 
povinnosť kompostovať.
Počas sezónnych upratovaní však v kon-
tajneroch okrem trávy a konárov končili, 
napriek mnohým upozorneniam, aj 
staré kusy nábytku a iný veľkoobjemový 
odpad. Zákon o odpadoch od roku 2002 
ukladá mestám povinnosť uskutočňovať 
zber takéhoto veľkoobjemového odpadu 
minimálne dvakrát ročne. Naše mesto 
v snahe zamedziť tvorbe čiernych sklá-
dok zaviedlo túto možnosť pre občanov 

pravidelne každý mesiac. Okrem toho 
v Handlovej máme nepretržitú prevádz-
ku zberového dvora, kde je možné kedy-
koľvek odpad zaniesť. 24 hodín denne je 
obyvateľom k dispozícií vo dvore HATER 
Handlová s.r.o., Potočná 20. V prípade, 
že nemáte možnosť, ako odpad z upra- 
tovania do zberného dvora doviezť, 
môžete si takúto službu objednať na tel. 
čísle 5477 004. Zabezpečenie odvozu je 
spoplatňované. 
Mesto Handlová sa snaží vytvárať všetky 
podmienky k tomu, aby odpad, ktorý 
produkujeme, nekončil pri našich 
domoch, na uliciach či v prírode. 
Pochopili to všetci tí, ktorí služby zberné-
ho dvora bez problémov využili. Pridajte 
sa k nim!                                         JP

Opustili nás
marec/apríl

Jozef  Hudeček  61 rokov
Emília  Izingová  51 rokov
Elena  Danišová  97 rokov
Mária  Suchá  77 rokov
Margita  Šabíková  95 rokov
Žofia  Slepánková  84 rokov
Júlia  Matiašková  78 rokov
Emília  Marodiová  70 rokov

Predám 3-izbový byt na 
Mostnej ulici v Handlovej 
tel. č. 0907/774 987

Život ubieha veľmi 
rýchlo
Mária Kleinová prijala pozvanie pri-
mátora mesta presne v deň svojich 
narodenín 20. apríla 2009. Stretnutie 
s čulou dámou, najstaršou občiankou 
mesta Handlová, ktorej by nikto nehá-
dal 99 rokov, bolo plné životných príbe-
hov. Podelila sa o ne so zhovorčivosťou 
jej vlastnou. 
Narodila sa v Budapešti, no takmer 
celý život prežila v Handlovej.  Rodičia 
sa prisťahovali za prácou do Janovej 
Lehoty. Mária sa v devätnástich vydala 
za Novolehoťana, presťahovala sa do 
Baníckej kolónie a neskôr do vlastného 
domu, ktorý si v Handlovej postavili. 
Vychovala dve vlastné dcéry a jedného 
syna, ktorého si vzala do opatery, keď 
jej umrela sestra. Všetky svoje deti 

prežila, no dnes sa môže tešiť z troch 
vnučiek, troch pravnúčat a dvoch 
prapravnúčat.
Na otázku primátora mesta, v čom 
spočíva tajomstvo jej vitality v ta-

komto veku, odpovedala, že celý 
život tvrdo pracovala. Robila na 
mnohých brigádach po celom 
svete, prežila dve svetové vojny, 
ale nebolo toľko stresu. Ľudia 
žili družnejšie. Zaspomínala si 
na život v kolónii, kde bolo vždy 
veselo, na školu, do ktorej chodila 
len v zime s polienkom do kachlí, 
aby bolo teplo.
A životospráva? Neodmietne ráno 
za kalíšok, dnes už neje mäso, 
zato halušky na každý spôsob je 
takmer každý druhý deň. Podľa 
slov pani Márie, život ubieha veľmi 
rýchlo. 
Dnes žije v Dome opatrovateľskej 

služby v Handlovej. Vie sa o seba posta-
rať sama a teší sa na stretnutie o rok.
Gratulujeme a prajeme veľa zdravia.

JP

Komplexná rekonštrukcia 
Ul. 29. augusta 
Južný vstup do Handlovej vždy pôsobil 
veľmi príjemne. Široká štvorprúdová 
cesta, v jej strede záhony ruží a na jej 
konci námestie s dominantným kosto-
lom. V posledných mesiacoch Ul. 29. 
augusta pripomína skôr stavenisko. Čo 
sa urobilo, čo ešte treba urobiť a kedy 
by práce mali byť ukončené? Odpovedá 
Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ 
Handlová. 

Rekonštrukciu Ul. 29. augusta poní-
mame komplexne. Už dlhšiu dobu sa 
plánovala rekonštrukcia chodníkov na 
oboch stranách cesty, bolo potrebné 
zrekonštruovať verejné osvetlenie a rie-
šiť aj výsadbu stredového pásu. Korene 
ruží už boli príliš staré. V minulom 
roku sa začala rekonštrukcia chodníka 

na jednej strane cesty 
a na jeseň aj práce 
súvisiace s rekonštruk-
ciou verejného osvet-
lenia. Výmena stĺpov 
a svietidiel je pred 
dokončením. Súčasne 
sa buduje chodník na 
druhej strane cesty. Do 
jesene, kedy by mali byť 
všetky práce ukončené, 
by už mali byť zelené 
aj stredové ostrovčeky. 
Kvôli bezpečnosti 
cestnej premávky bude 
najvhodnejším rieše-
ním ich zatrávnenie 
alebo výsadba nízko-
rastúcich drevín. Táto časť mesta si už 
rekonštrukciu určite zaslúžila. V rámci 
nej pribudnú chodníky aj v tých čas- 

tiach ulice, kde nikdy predtým neboli. 
A tak dúfam, že vstup do mesta bude 
nielen krajší, ale aj bezpečnejší.

Rd, foto VH


