
OKTOBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍMwww.handlova.sk 3

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiace 
október/ november 2010
Mesto Handlová žiada občanov mesta, aby ku kontajnerom dávali len 
veľkoobjemný odpad t.j. taký komunálny odpad, ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  zber zbernými nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky). Do veľkoobjemného odpadu nepatrí biologický odpad (tráva, 
konáre, lístie,...), stavebný odpad  (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektro-
nické zariadenia. Odpad je potrebné vyložiť večer pred dňom zberu, resp. 
ráno do 6.00. 

POZVÁNKA
Primátor mesta Handlová 

Ing. Rudolf Podoba zvoláva 

Mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová

na štvrtok 28.10. 2010 o 14.00 h  
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová.
Pozvánku s programom nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk,  vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. 
Rokovania poslaneckého zboru sú 
verejné.

ANKETA
Sledujte vysielanie RTV 
Prievidza!
Ako ste spokojní? 

Zvýšila alebo znížila sa kvalita vysie 
lania v našej regionálnej televízii?
Hlasujte v ankete na www.han-
dlova.sk, napíšte na internetovú 
diskusiu mesta na www.handlo-
va.sk,  alebo vložte svoj názor do 
schránky.
Povedzte nám, povedzte primátoro-
vi vo vestibule MsÚ, resp. napíšte 
na handlova@handlova.sk.
Anketa predĺžená do konca októbra 2010.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa  v mesiaci september dožili

Margita  Miková
Oľga  Procnerová
Emília  Puváková
Alžbeta  Bellová
Emil  Polák
Anna  Kelečéniová
Jozefína  Šarlejová
Ján  Schvartz
Anna  Kafková
Emília  Klátiková
Mária  Majdlenová
Barbora  Janičinová
Ján  Gurin
Magdaléna  Moravčíková
Štefan  Polgár
Oľga  Géciová
Brigita  Baranová
Klaus  Klár
Jolana  Pintérová
Tibor  Kováč
Marta  Kruppová
Zuzana  Litvová
Rozália  Némethová
Július  Kesely
Jozef  Molitor
Stanislav  Bobok
Veronika  Macková
Ladislav  Stráňovský
Margita  Gregorová

 Referát obradov MsÚ

Máme národnú kultúrnu pamiatku
49 účastníckych štátov si každoročne v septembri 
pripomína hodnoty kultúrneho dedičstva. Tento rok 
sa u nás Dni európskeho kultúrneho dedičstva začali 
9.septembra v Banskej Štiavnici a skončili 24.sep-
tembra v Handlovej. 

Výber dvoch miest, ktoré majú stáročnú banícku históriu, 
nebolo náhodné. Tohtoročnou témou Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva boli totiž technické a industriálne 
pamiatky. A práve ťažké podmienky dobývania neras-
tov ľudí nútili zdokonaľovať technológie a uľahčiť si tak 
namáhavú prácu. Vzniklo tak neuveriteľné technické 
dedičstvo, ktoré treba chrániť a uchovávať pre ďalšie 

generácie.
Nás mimoriadne potešilo, že do zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok Slovenskej 
republiky pribudlo 30.augusta 2010 aj dielo 
Handlovčana Janka Procnera – pamätník 
obetiam banských nešťastí. Rozhodnutie 
mestu Handlová a autorovi slávnostne 
odovzdal zástupca Pamiatkového úradu SR 
Slavomír Katkin. Stalo sa tak 24.septembra pri 
ocenenom pamätníku.
Deň plný úcty k dedičstvu predkov pokračoval 
v handlovskom dome kultúry. Jeho pracovníci 
spolu s členmi Komisie pamätihodností pri 
MZ pripravili mimoriadne zaujímavý materiál 
– brožúrku o technických a industriálnych 
pamiatkach Handlovej, spolu s mapou a po-
pisom jednotlivých pamiatok. Do brožúrky sa 
dostalo 17 mimoriadnych stavieb a technických 
zariadení. Nechýba medzi nimi banský triedič, 
bazalt, Šodroňka alebo Halda, železničná trať 
Handlová – Horná Štubňa, či nenápadný Račí 
potok v Ligete. Ten vyviera nad Konštantínom 
a pri bývalom Robotníckom dome (Slovenka) 
ústi do podzemnej chodby. Tá ho odvádza 
popod celé mesto. Do Handlovky sa vlieva až 
pri Dome stretávania Karpatsko-nemeckého 
spolku. Potok bol „ukrytý“ pod povrch v roku 
1947 kvôli výstavbe mesta. Ak vás tieto infor-
mácie zaujali, viac o všetkých sedemnástich 
pamiatkach sa dozviete aj na výstave v Dome 
kultúry Handlová. Spomienkou na tento, pre 
Handlovú výnimočný deň, bude aj príležitostná 
poštová pečiatka z autorskej dielne akademic-
kého maliara Rudolfa Cigánika a pamätný list. 
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