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Tlačová správa Handlová 24. 8. 2020 
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva v Handlovej 2020 – Minulosť vzdeláva 
Mesto Handlová sa aj v tomto roku zapája do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 
(DEKD 2020). Zaujímavé podujatia prebiehajú vo vybraných časoch počas celého mesiaca 
september.  

 
V tomto roku sú hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu DEKD 2020 Piešťany. Ceremoniál sa 
bude konať 8. septembra o 17.00 hod. v Dome umenia. 23. septembra 2020 sa bude pri príležitosti 
DEKD 2020 tiež v Dome umenia v Piešťanoch konať odborná konferencia Kultúrna pamäť ako výzva 
vo vzdelávaní aj za účasti akademického architekta Rastislava Nemca, ktorý predstaví projekt 
handlovských ikonických stavieb HAIKONY. Podľa krajskej koordinátorky DEKD 2020 pre Trenčiansky 
kraj, Mgr. Miroslavy Kuracinovej Valovej, PhD.: „Na konferencii sa predstavia rôzne spôsoby, akými sa 
vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní pristupuje k minulosti našej kultúry a ako sa interpretuje. 
Projekt HAIKONY (Vráťme sa dopredu) je veľmi dôležitý z hľadiska hľadania a nachádzania kultúrnej 
pamäti pre Handlovú. Sama som oslovila pána Nemca, aby predstavil svoju prácu s minulou aj 
súčasnou identitou Handlovej odbornej verejnosti ako jednu z ciest, ktorá môže prispieť u obyvateľov 
mesta k hrdosti na svoj dynamicky sa meniaci región, lebo zvyšuje citlivosť na genia loci hornej Nitry.“ 
 
Minulosť vzdeláva v Slovenskom banskom múzeu 
1. augusta – 30. septembra 2020 
Slovenské banské múzeum v Handlovej, SNP 25 
Ponuku SBM si môžete pozrieť na stránke www.muzeumbs.sk/sk/handlova. Ponuka platí pre 
jednotlivcov aj školy. Prosíme o nahlásenie účasti vopred: elektronickou poštou na adresu 
sbm.handlova@muzeumbs.sk, alebo telefonicky na číslach 046/5423 973, 0903 411 011. 
 
Minulosť vzdeláva, handlovská národná kultúrna pamiatka: Pamätník obetiam banských nešťastí 
5. september 2020, 10.00 h – 16.00 h  
Súkromné múzeum Ul. Gagarina 14, Handlová a mestský cintorín 
Rozprávanie o baníctve a tvorbe národnej kultúrnej pamiatky v súkromnom múzeu Jána Procnera 
a v areáli mestského cintorína. Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na tel. číslo: 0908 554 199 
 
Odložená minulosť 
14. septembra – 25. septembra 2020 od 14.10 h do 16.30 h v pracovné dni 
Farský kostol sv. Kataríny, Nám. baníkov 
Znovuobjavenie dávnej minulosti na maľbách. Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na tel. číslo: 
0908 161 909 
 
Prejdite sa po handlovskom Turisticko-náučnom banskom chodníku 
5. september 2020, 9.00 h – 18.00 h, so stretnutím pri Slovenskom banskom múzeu  
Pre turistov, ktorí sa zúčastnia v sobotu 5. 9. 2020, je pripravený účastnícky odznak. 
Prechádzkou turistickým chodníkom sa zoznámite s činnosťami spojenými s ťažbou uhlia v Handlovej, 
ako i faunou a flórou blízkeho okolia. Trasa: stredne náročná 5 – 6 hodín, dĺžka: 9,5 km, 13 stanovísk, 
ktorých súčasťou sú dve oddychové zóny – Tri studničky a Jedna studnička. Dostupnosť, prepojenosť: 
počas celého roka, zelená turistická značka, možnosť prejsť po žltej turistickej značke na vrchol 
Malého Griča alebo po červenej na Veľký Grič s peknými vyhliadkami na Handlovú. Každý účastník si 
môže vykopať handlovské uhlie pri stanovisku číslo 6. Výchoz sloja. Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie 
účasti na tel. číslo: 0915 165 608 pre dohovor s Handlovským banícky spolkom, o. z.. 
 
Deň otvorených dverí v Karpatskonemeckom spolku – minulosť vzdeláva hudbou  
16. septembra 2020, 9.00 h – 19.00 h 
Dom Karpatskonemeckého spolku, Poštová 350 
Karpatskonemecká mládež ako budúci pokračovateľ udržiavania tradícií a kultúrneho dedičstva sa 
zameriava nielen na slovenský a nemecký folklór, ale i banícke piesne.  
Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na tel. číslo: 0905 863 283 
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Vráťme sa dopredu 
5. septembra – 30. septembra 2020, 9.00 – 16.00 h 
Prvé tvorivé dielne sa budú konať v sobotu 5. 9. 2020, 10.00 h – 12.00 h Námestie baníkov 
Projekt mesta Handlová zameraný na poznanie mesta a jeho architektonických stavieb stvárnených 
v nových grafikách z roku 2019 pokračuje prostredníctvom tvorivých dielní pod kreatívnou taktovkou 
autora 12 grafík ikonických stavieb. Tvorivé dielne sú orientované pre deti, ktoré sa stanú najmladšími 
nositeľmi myšlienky autora. Zámerom tohto projektu je dostať tak viac do širšieho povedomia verejnosti 
architektonické stavby, vzbudiť záujem o hodnotné skutočnosti, čo pre domorodca znamená pestovať 
zdravé sebavedomie a hrdosť na miesto, odkiaľ pochádza. Výsledkom tvorivých dielní budú malé 
umelecké diela, resp. plagáty a pod. Aby sme minulosť poznali v súčasnosti. 
V spolupráci s Rastislavom Nemcom organizuje mesto Handlová, Dom kultúry mesta Handlová. 
Kontakt: 0908 342 616 
 
Minulosť vzdeláva architektúrou - Nadýchajte sa vône histórie  
Návšteva tradičnej nemeckej architektúry, Ul. Prievidzská (Dolný koniec) 48-50 
Sobota 5. september 2020, 16.00 h – 21.00 h  
V roku 2013 primátor mesta ocenil aktivitu Handlovčana, pána Andreja Jedlovského, Cenou primátora 
za rekonštrukciu klasickej nemeckej architektúry na Ul. Prievidzská (48-50). Verejne sa veľa hovorí 
o zachovaní pôvodnej kultúry mesta, jeho architektúry a tradícií. Spomínajú sa vysoké náklady na 
opravu a potreba znižovať režijné náklady na prevádzku budov. Konanie pána Andreja Jedlovského si 
zaslúžilo verejné ocenenie, keďže rekonštrukciu tradičnej nemeckej architektúry v našom meste 
vykonáva s dôrazom na zachovanie jej typických prvkov. Je príkladom pre všetkých, ktorí spochybňujú 
potrebu zachovania pôvodného koloritu, vzorom, že tradície si uchovávame bez ohľadu na to, koľko 
finančných prostriedkov si to vyžaduje. Za ostatné obdobie vo svojej aktivite nepoľavil. V rámci DEKD 
ponúka obyvateľom návštevu a prehliadku domu s výkladom, kde za niekoľko rokov nazhromaždil veľa 
pôvodných artefaktov. 
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