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Málokto sa vo svojom živote zapísal 
do sŕdc obyvateľov nášho mesta 
tak, ako bývalý primátor Ing. Peter 
Hromádka. V pomerne mladom 
veku dostal od občanov mesta 
dôveru, ktorú nesklamal. Pracoval 
pre mesto a obyvatelia mesta ho za 
to mali radi, čo mu dokázali, keď ho 
vo voľbách v decembri 2006, ťažko 
chorého, s vyše 3500 hlasmi znovu 
zvolili. 
Peter Hromádka zomrel ako primá-
tor mesta, 31. januára 2007. Odišiel 
nepochopiteľne a na otázku “Prečo?“ 
sa odpovede nikdy nedočkáme. 
Dňa 31. januára 2010 sa už po tretí- 
krát stretli jeho najbližší priatelia, aby 

si na Petra zaspomínali. 
Keď sme si na Lesnej pri 
pohári červeného vínka 
rozprávali príbehy o tom, 
čo všetko sme s ním pre-
žili, sem - tam som očkom 
pozrel na dvere s nádejou, 
že ich so sklonenou hlavou 
a slovami „Nazdáár“, Peter 
otvorí. Neotvoril, lebo on 
tam už s nami sedel. 
V každom srdci a ja verím, 
že nielen v tých našich, 
ktoré sa stretli na Lesnej, 
ale aj v tých vašich u vás 
doma. 

Vladislav Horváth

Spomienka na Petra Hromádku

Miestny zväz SDKU–DS 
Vás pozýva na 

DISKUSNÝ 
KLUB

10. februára 
o 15.00 hod na Lesnej

Účasť prisľúbili:
Podpredseda NR SR Milan Hort, 
poslanec NR SR Martin Fedor

Venujte 2% 
pre Country 2000 
a ŠBK Handlová!

Tlačivá nájdete v dome kultúry 
predajňa Sladká vášeň, u Jána 

Hromádku v Expresse FUN, 
v Tik-u Podnikateľskom inkubá-
tore a na ZŠ Mierové Námestie 

u Jaroslava Daubnera.

OZ Spoločnosť 
Country 2000 

Vás pozýva na

Veľkú sánkovačku
v nedeľu  7. februára

 o 10. 00 na Hasičskej lúke 
(lúka za býv. Oceľovými konštrukciami)

Len ak nasneží! 
O konaní/nekonaní podujatia 

vám dáme včas vedieť!
Doneste si zo sebou sánky, 

boby a rodičov!
Zapojte sa do vytvorenia 

najdlhšieho vlaku
 z detských saní.

Predám murovanú garáž 
na Potočnej ulici.
Kontakt: 0902 257 520

Kúpim záhradu 
s murovanou chatkou 
0908 552 353

Vaše Handlovské 
noviny, kde ich nájdete
Handlovské noviny sú mesačník, 
ktorý vychádza pravidelne v prvom 
týždni nového mesiaca. Uzávierka 
nového čísla je zvyčajne k 19. v 
predchádzajúcom mesiaci.
Mesto Handlová schránkuje 
Handlovské noviny do obytných 
domov v odľahlých častiach mesta 
a v mestských častiach. Obytné 
domy majú možnosť získať vydanie 
Handlovských novín v novinových 
stánkoch, resp. ďalších distribuč-
ných miestach. Mesto Handlová 
zvolilo takýto spôsob distribúcie 
novín, nakoľko roznášanie do obyt-
ných domov (sídlisko MC, sídlisko 

Mostná a pod.) priniesla i nevôľu 
občanov, ktorí si takéto informácie 
do schránky neželali.
Každý, kto má záujem, si noviny 
môže vyzdvihnúť na distribučných 
miestach a dozvedieť sa o pripra-
vovaných podujatiach, kultúrnospo-
ločenskom živote v meste a dianí v 
samospráve mesta.
Handlovské noviny vychádzajú v 
náklade 4000 ks, sú pre obyvateľov 
bezplatné a nájdete ich:

Novinové stánky: 
-   Pošta a.s.,  - Námestie baníkov
-   Vežička - Ul.29. augusta
-   Tržnica - Námestie baníkov
-   Stánok - Partizánska ul.
-   Zdravotné stredisko MC

-   Autobusová zastávka MC
-   COOP Jednota na Ul. ČSA 
-   Ulica ČSA

Ostatné zberné miesta:
-     Dom Kultúry Mesta Handlová
-     Predajňa Sladká vášeň
-     Trafika - Hotel Baník
-     Stávková kancelária Tipos 
      Mostná ul.
-     Stávková kancelária Tipos MC
-     TIK  - Podnikateľský inkubátor
-     Zberňa Športky
-     Krytá plaváreň
-     Espresso Fun, Eltop

Obce handlovskej doliny - Malá Čauša, 
Veľká Čauša, Ráztočno, Chrenovec, 
Lipník, Jalovec

V. Horváth

Aby pomoc nezostala 
bez odozvy
V redakcii Handlovských novín 
sme niekoľkokrát riešili problém: 
uverejňovať alebo neuverejňovať 
poďakovania firmám, občianskym 
združeniam, politikom ... za pomoc, 
podporu či sponzorovanie podujatia?
Sme radi, keď táto pomoc prichád-
za a veríme, že každý, kto pomoc 
poskytne, to robí bez nároku na 
svoju ďalšiu prezentáciu. Pokiaľ 
máte potrebu vašim sponzorom 
a partnerom poďakovať aj na strán-
kach Handlovských novín žiadame 
vás, aby ste rešpektovali nasledovné 
pravidlá:
V texte uvádzajte Kto ďakuje, 
komu a za čo. 
Ak ďakujete firme, organizácii, 
Občianskemu združeniu, spolku 
a pod. vyberte si buď názov firmy, 
alebo len meno osoby, ktorej chcete 
z danej organizácie poďakovať.
Ak by ste trvali na svojom texte, 
vaše poďakovanie bude  uverejnené 
a spoplatnené sumou 2 € za každý 
sponzorský odkaz.  
Ak vám teda niekto nezištne pomohol, 
alebo podporil z vlastných zdrojov 
vaše podujatie, poďakovanie môžete 
priniesť do predajne Sladká vášeň 
na prízemí Domu kultúry Handlová, 
poslať na adresu atohorvath@g-
mail.com, handlova@handlova.sk.
Redakcia si vyhradzuje právo korek-
cie sponzorských odkazov.

Redakcia HN


