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Začína sa rekonštrukcia 
školy

V Základnej škole na Morovnianskej 
ceste budú tento rok prázdniny 
vyzerať  úplne inak ako býva zvykom. 
V júli sa začne rekonštrukcia budovy 
školy. Mesto Handlová na ňu získalo 
1 038 613,79 EUR  (31 289 279,04 Sk) 
vďaka projektu, ktorý bol predložený 
na MVaRR SR v rámci Regionálneho 
operačného programu a v rámci výzvy 
Infraštruktúra vzdelávania.

Hoci je Základná škola na 
Morovnianskej ceste z handlovských 
ZŠ najmladšia, má najhoršie tepel-
no-izolačné vlastnosti. Stavebná 
rekonštrukcia vyrieši najkritickejšie 
problémy. Zateplia sa budovy školy, 
opraví a zateplí sa strecha, čo pod-
statným spôsobom zníži energetickú 
náročnosť objektu základnej školy 
a odstráni problematické zatekanie 
strechy. K zníženiu tepelných únikov 
dôjde aj vďaka výmene opotrebovaných 
okien za nové. Stavebné úpravy budú  

čiastočne riešiť aj problém bezbariéro-
vosti. V škole budú zriadené a kvalitne 
technicky vybavené nové odborné 
učebne: jazyková, multimediálna a 
počítačová učebňa. Celková rekon-
štrukcia a modernizácia bude ukonče-
ná v septembri 2010. Vzdelávanie bude 
prebiehať počas rekonštrukcie v klasic-
kom režime, v prípade úprav interiérov 
sa bude učiť aj v kabinetoch.

Referát regionálneho rozvoja a strate-
gického plánovania, MsÚ Handlová 

Opustili nás  
Anton Madaj  87 rokov
Peter Pittner  42 rokov
Tibor Bielokostolský  66 rokov
Vincent Valentíny  80 rokov
Karol Hock  71 rokov
Gabriel Kovács  68 rokov
Mária Krejèová   82 rokov
Anna Kuricová  80 rokov
Jozefína Haragová  96 rokov
Zlatica Karadiová  90 rokov
Gabriela Zaťková  92 rokov
Viera Žabková  49 rokov
Božena Cibulová  80 rokov
Veronika Schreiberová  64 rokov
Alžbeta Vinczeová  63 rokov
O3⁄4ga Kalabusová  75 rokov
Mária Dénešová  88 rokov
Apolónia Maláriková  88 rokov
Blanka Matiašková  79 rokov

7 divov sveta Trenčianskeho 
samosprávneho kraja

Hlasujte za nominácie na 
www.tsk.sk, vyhrajte zaujímavé 
ceny. Vyhodnotenie 1. augusta 
2009.

Keď zablúdime do sveta a poz-
rieme sa na 7 divov sveta, jediný 
div, ktorý sa zachoval dodnes, sú 
Egyptské pyramídy. Ostané po-
známe len z dobových obrázkov.  
Vojtech Zamarovský ich opísal v  
obsažnom farbistom cestopisno-
-historickom rozprávaní, my si ich 
môžeme pozrie na živo... 

Pozvánka 
100 baníckych rokov
8. júla 1909 budapeštiansky národný 
archív zaregistroval Dohodu medzi 
grófom Pálffym a novozaloženou 
Západouhorskou kameňouhoľnou 
účastinnou spoločnosťou so sídlom 
v Budapešti, čím položil základ pre 
priemyselnú ťažbu hnedého uhlia 
v Handlovej. 

100 rokov priemyselnej ťažby 
uhlia na Slovensku, Handlová 
2009
Krst príležitostnej pečiatky a grafického 
listu z dielne akademického maliara 

R. Cigánika
9.7.2009, 15.00 hod., PI Handlová

Gróf Ján Pálffy ml. hľadal investora, 
ktorý by vybudoval ťažobný závod 
a chcel  ťažobné práva prenajať. Po 
dôkladnejšom prieskume sa ložisko 
ukázalo perspektívne a gróf Pálffy 
začal vyjednávať. Koncom roka 1900 
sa začalo rokovanie o prenájme. 
Rokovanie bolo zdĺhavé a  k  uzavretiu 
dohody došlo až koncom roka 1906 s 
podmienkou, že konečná dohoda bude 
uzavretá až po trojročnom ďalšom 
prieskume ložiska. Zmluva o prená-
jme na 60 rokov bola podpísaná 1. 
júla 1909. 
Z materiálu Ing. Igora Reiffa, STO 
ROKOV PRIEMYSELNEJ ŤAŽBY UHLIA 
V HANDLOVEJ, Handlová 2009 (dostupné 
aj na www.handlova.sk/o meste).

Spomienka na obete štrajku
27. júna 1918 päťsto robotníkov 
a pracujúcich vstúpilo do štrajku. Po 
násilnom policajnom zásahu vyhasli 
životy Márie Kršákovej, Antona Oswalda, 
Ondreja Majerníka. Niekoľko ďalších 
žien a baníkov bolo ťažko ranených. 
Štrajk sa skončil 26. júla 1918.
90. výročie handlovského štrajku sme 
si vo štvrtok 25. júna 2009 pripomenuli 
spomienkovým  podujatím, ktoré zorga-
nizoval MO MS v Handlovej.
„Vážim si túto iniciatívu matičiarov, 
prostredníctvom ktorej sa dostávajú do 
povedomia širšej verejnosti a mladej 
generácie historické udalosti spojené 
s naším mestom a baníckou tradíci-
ou“ – povedal v príhovore Dušan Klas, 
zástupca primátora mesta. 

Program
15.00  Otvorenie 
      Handlovský banícky spolok 
15.05  O pečiatke 
      Mgr. Jana Oswaldová
15.10  O  100 ročnici
         Ing. Igor Reiff
15.15  Príhovor primátora 
        Ing. Rudolf Podoba 
15.20  Krst 
      primátor mesta, Rudolf Cigánik,  
       Handlovský banícky spolok
15.30  Vyhodnotenie súťaží 
        k 100 ročnici vyhlásených mestom


