
Obec 
Ráztočno 

pozýva

pri príležitosti 580. výročia 

prvej zachovanej 
písomnej zmienky

a 65. výročia SNP
dňa 15. augusta 2009 

na Beh SNP od 13.00 hod.
a bohatý kultúrny program 

od 17.00 hod.
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Novootvorené 
prevádzkarne obchodu 
a služieb jún 2009
          
- predaj textilu, Námestie baníkov 3 
- second hand, Námestie baníkov 18
- rýchle občerstvenie, Pod. inkubátor
- čistenie a upratovanie autointeriérov, 
  Potočná 66
- predaj sudového vína a originálne  
  balených potravín, predajný stánok    
  v objekte Mestskej tržnice 

Zrušené prevádzkarne 
v mesiaci jún 2009

- večierka Mini Mix u Beťára  
  Ul. 29. augusta 1

Handlovú príroda bohato 
obdarila a do podzemia jej 
čierne bohatstvo ukryla. 
Čierne zlato, ktoré stáročia 
strážili permoníci, odovzdali 
pred 100 rokmi do rúk baní-
kom. Handlová tak práve 
pred 100 rokmi začala písať 
svoju novú históriu, históriu 
banícku. 

Súčasná doba prináša 
jedinečnú možnosť, ako 
si pripomenúť minulosť a 
zachovať okamih jedineč-
nosti do budúcnosti. Žijú 
medzi nami ľudia, ktorý 
sa zaoberajú históriou               
a pretavujú jej poznatky do 
originálnej umeleckej tvorby, 
čím sa ju snažia uchovávať 
pre nasledujúce generácie. 
Robia to spôsobom, ktorý 
oslovuje široké davy, nielen 
zberateľov. Týmto unikátom 
sú príležitostné poštové 
pečiatky. 

Čo je to v živote sto rokov?        
V Handlovej to je história 
podniku, ktorý tvoril hodno-
ty a ovplyvňoval osudy a živo-
ty celých rodín a generácií. 
Príležitostnú poštovú pečiat- 
ku, ktorá bola slávnostne 
uvedená na svoju krátku, 
iba 8-dňovú púť, vytvoril 
Handlovčan, akademický 

maliar Rudolf Cigánik. 
(Pečiatka bude následne 
uložená v depozite Poštového 
múzea v Banskej Bystrici). 
Umelec, priamo spätý s his-
torickou udalosťou, ktorá sa 
stala aj ústredným motívom 
pre vytvorenie návrhu na 
poštovú príležitostnú pečiat-
ku s dátumom 9.7.2009 a 
textom 100 rokov priemysel-
nej ťažby uhlia na Slovensku. 
Práve v ten deň boli touto 
príležitostnou pečiatkou 
opečiatkované všetky došlé 
ako aj odchádzajúce poštové 

zásielky z Pošty Handlová. 
Popoludnie otvoril Handlov-
ský banícky spolok, ktorý 
tradičným baníckym cere- 
moniálom dotvoril sláv-
nostné uvedenie grafického 
listu a príležitostnej pečiatky. 
Inauguráciu originálneho 
pamätného listu vykonal 
primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba spoločne 
s autorom oboch návrhov 
akademickým maliarom 
Rudolfom Cigánikom. 
Samozrejme originálnym 
handlovským uhlím. 

Grafické pamätné listy 
boli vydané v limitovanej 
sérií 500 kusov. Ústrednou 
myšlienkou pamätného gra-
fického listu sa stal „baník“, 
v ľavej ruke držiaci kahanec, 
svetlo, tak potrebné pri práci 
v podzemí a v pravej ruke 
čakan, typický pracovný 
nástroj baníkov. V pozadí, na 
bohatom banskom ložisku 
pri plne naložených ban-
ských vozíkoch je na návrší 
zobrazený Kostol sv. Kataríny, 
dominanta mesta. 
Mesto Handlová tento 
jedinečný umelecký výtvor 
použije výlučne pre svoje 
potreby a účely, ako prejav 
vďaky tým, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj mesta. 
Kus histórie venovanej 
namáhavej a nebezpečnej 
práci baníkov tak ostane 
v podobe grafického listu 
a otlačku príležitostnej 
poštovej pečiatky zapísaný 
a zachovaný aj v zozname 
pamätihodností mesta Han-
dlová, aby aj budúce gene-
rácie vedeli, že práve v roku 
2009 si Handlová pripome-
nula 100 rokov priemyselnej 
ťažby uhlia na Slovensku. 

Komisia pamätihodností 
mesta pri MsZ

Príležitostná poštová pečiatka k výročiu ťažby uhlia

Pozvánka
Mesto Handlová pozýva pri 

príležitosti 65. výročia SNP 
na pietnu spomienku spojenú 

s kladením vencov, ktorá sa 
uskutoční dňa 

28. augusta o 15,00 h
 na Námestí baníkov

Potešilo nás
V rámci Regionálnych osláv dňa 
baníkov prišiel primátorovi mesta 
Handlová list od trnavského arci-
biskupa Róberta Bezáka, rodáka 
z Handlovej.
Vyberáme z listu: 
,,Rád sa zúčastním Regionálnych 
osláv dňa baníkov 2009 v mojom 
rodnom meste.“ 
Mons. Bezák sa zúčastní slávnostnej 
svätej omše v piatok 4.9.2009. 

Aj vy môžete doplniť kroniku! 
KRONIKA MESTA HANDLOVÁ 2008
Kronika mesta Handlová za rok 2008 je pred dokončením.
Poslanci mestského zastupiteľstva by ju mali schváliť v sep-
tembri t.r..
Návrh dôležitého dokumentu, uchovávajúceho udalosti z 
Handlovej  a jej históriu, nájdete na stránke mesta www.han-
dlova.sk a vytlačenú verziu  na mieste prvého kontaktu MsÚ 
Handlová od 1.8.2009 do 17.8.2009.
Svoje pripomienky môžete adresovať na handlova@handlo-
va.sk, MsÚ č.d. 22 počas stránkových dní MsÚ. 
Prílohy kroniky budú tvoriť v el. podobe:

Fotodokumentácia podujatí  mesta 2008
Handlovské noviny ročník 2008
Uznesenia MsZ 2008
Zápisnice MsZ 2008
Rozpočet mesta Handlová 2008
Organizačná štruktúra MsÚ
Kronika (word, pdf)

Prílohy kroniky bude tvoriť výstrižková služba za rok 2008 
z regionálnej tlače.

Odpad v meste 
veľkoobjemné kontajnery

Objemný odpad je taký KO 
(komunálny odpad), ktorého 
rozmery alebo množstvo neu-
možňuje zber zbernými nádo-
bami 110 l a 1100 l, (bytové 
zariadenia a doplnky).
Do veľkoobjemného odpadu nepatrí: biologický odpad (tráva, 
konáre lístie...), stavebný odpad (suť, okná, dvere...), elektric-
ké a elektronické zariadenia.
Občania mesta majú možnosť uložiť veľkoobjemný odpad 
vedľa zberných nádob na zber KO najskôr jeden deň pred 
stanoveným termínom vývozu a najneskôr do 6,00 hod. v 
deň vývozu.

Kam s odpadom zo stavby?
24 hodín denne je k dispozícií zberný dvor HATER Handlová 
s.r.o., Potočná 20. V prípade, že nemáte možnosť, ako odpad z 
upratovania odviezť do zberného dvora, je potrebné si takúto 
službu objednať na tel. čísle 5477 004. Zabezpečenie odvozu 
a auta je spoplatňované. 


