www.handlova.sk

13

SEPTEMBER 2009

Otvára sa turisticko - náučný banský
chodník

členom Handlovského baníckeho spolku, občanov
mesta a súkromným spoločnostiam so sídlom v
meste Handlová.

Vďaka mimoriadnemu úsiliu Handlovského banského spolku za pomoci ďalších
dobrovoľníkov z radov občanov Handlovej, turistov, žiakov ZŠ Mierové námestie,
zainteresovaných firiem a Mesta Handlová sa splnili ciele TNBCH (turisticko
- náučný banský chodník. Upravené sú trasy TNBCH vrátane ich vyznačenia
podľa stanovených noriem. Tým budú splnené podmienky, aby sa chodník dostal
na turistické mapy a tak bol prístupný širokej domácej i zahraničnej verejnosti.
Informácia bude zverejnená i na internete.
Dňa 15.08.2009 bola slávnostné vysvätená kaplnka pod Kňazovým kopcom. Ešte
raz vďaka povereným pracovníkom, no najmä Jozefovi Kyjakovi, ktorý všetky práce
okolo kaplnky organizoval. V čase podávania informácii o TNBCH bolo potrebné
ešte vyrobenie a osadenie informačných tabúľ. Veríme, že sa opäť podarí zaangažovať občanov a budeme môcť TNBCH otvoriť v nedeľu 06.09.2009 o 9,00 hod.
pred budúcim Slovenským banským múzeom zameraným na uhoľné baníctvo
(bývalá Lamika).
Pri peknom počasí strávime príjemný pobyt v prírode, s pripomenutím si
náročnej banskej činnosti a diel, ktoré slúžili exploatácii (ťažbe) uhlia. V prípade
nepriaznivého počasia bude možné využiť postavené prístrešky. Budovanie chodníka bolo náročné, preto si ho chráňme a udržujme čistotu. Ohne zakladajte len
v pripravených ohniskách, aby vychádzky po TNBCH boli príjemné a bezpečné. Za
pomoc pri jeho budovaní a rešpektovaní uvedených zásad ďakuje
Handlovský banícky spolok.
Turisticko náučný chodník bol vybudovaný vďaka finančnej podpore nadácie
Ekopolis a Slovnaftu, a.s., v rámci programu Zelené oázy 2009, Mesta Handlová,

OPRAVA
V minulom čísle Handlovských novín sme zverejnili článok Poďakovanie – kaplnka znovu postavená. Týmto sa ospravedlňujeme za zle uvedené
mená. Poďakovanie patrí Jožkovi Karovi a Jožkovi
Dudášovi.
JP

Opustili nás
júl/august
Milan Chyla
Ján Abrahám
Teodor Michalko
Milan Dičer
Milan Slovinec

82 rokov
65 rokov
57 rokov
54 rokov
72 rokov

Miroslav Madaj
Pavol Dobiš
František Kolesa
Peter Gürtler
Boris Koprna
Roman Zamec
Július Ujček
Milan Hinca
Róbert Ondruška
František Krizsák
Ľudovít Moravčík
Roman Kubálek

41 rokov
39 rokov
35 rokov
29 rokov
46 rokov
40 rokov
43 rokov
49 rokov
48 rokov
50 rokov
52 rokov
41 rokov

Katarína Fábryová
Jolana Bahledová
Júlia Bielská
Helena Pintérová
Margita Poliaková
Alžbeta Neuschlová
Iva Dererová
Mária Polušinová

90 rokov
63 rokov
89 rokov
82 rokov
70 rokov
87 rokov
68 rokov
70 rokov

Narodené detičky
júl/august
Jakub
Samuel
Tobias
Michal
Filip
Marcus
Ľudmila
Emma
Chantal
Alexandra
Janka
Henrieta
Tereza
Sophia
Daniela
Lillian
Romana
Veronika
Michaela

Bubniak
Kmeť
Chudý
Matejovič
Klempa
Husár
Lukyová
Kaizerová
Besednjak
Kotianová
Ficelová
Mokošová
Manová
Kotáseková
Olejníková
Zemanová
Ivanová
Rybárová
Slepánková

Mesto Handlová a Handlovský
banícky spolok pozývajú
širokú verejnosť

na otvorenie

Banského turisticko
náučného chodníka
v nedeľu 6. 9. 2009 o 9,00 hod.
Stretneme sa pred budúcim Slovenským
banským múzeom zameraným na uhoľné
baníctvo (bývalá Lamika na Ul. SNP).
Strávte dopoludnie prechádzkou novým
banským náučným chodníkom!

Pozvánka

na šachový turnaj

Šachový klub Handlová a CVČ Relax
pozývajú na 0. ročník šachového turnaja venovaného spomienke na tragickú
udalosť, ktorý sa bude konať v sobotu
5. septembra 2009. Prezentácia začína
o 8.15 hod., turnaj pietnou spomienkou
a položením kvetov k pamätníku baníkov pred CVČ Relax, na Ul. 29. augusta
Propozície nájdete na www.handlova.sk
a výveske mesta.

Poďakovanie

V mene manželky, rodičov, detí, svatovcov a celej rodiny ďakujeme všetkým susedov, známym a priateľom za
ich prejavy sústrasti, kvetinové dary
a účasť na smútočnej rozlúčke s naším drahým Františkom Kolesom.
Smútiaca rodina

Pozvánka

Mesto Handlová pozýva Handlovčanov na otvorenie

verejnej prezentáciie architektonických návrhov
centrálnej mestskej zóny Handlovej
piatok, 11. september 2009, 14.30 h, čitáreň DK Handlová.
Súťažné práce si môžete v čitárni DK pozrieť do konca októbra 2009.
Hlasujte za návrh, ktorý sa vám najviac páči priamo v DK!

Mesto Handlová
v spolupráci s Help,
n.o.
pripravujú:

PC kurzy

(začiatočníci a pokročilí) a

jazykové kurzy:
anglický, nemecký
a francúzsky jazyk
(začiatočníci, mierne pokročilí
a pokročilí).
Viac informácií:
Mgr. Dana Kmeťová
MsÚ Handlová, č. d. 28
Tel.: 046/519 25 50, 0905
884 813
e-mail: kmetova@handlova.sk

Pozvánka

Primátor mesta Handlová
Ing. Rudolf Podoba zvoláva
mestské zastupiteľstvo na
štvrtok 24. septembra 2009
o 14.00 h do veľkej zasadacej
miestnosti MsÚ.
Rokovania MsZ sú verejné.

