
Tí, ktorí v dvadsiatich rokoch min−
ulého storoèia zaèali stava�
�elezniènú tra� Handlová − Horná

Štubòa netušili, �e parné lokomotívy,
ktoré sa po jej dokonèení v roku 1931
po nej prvý krát prešli,  budú o trištvrte
storoèia stá� len v múzeu, alebo v depe
nadšencov a priate¾ov historických
�elezníc. 

Posledný augustový víkend (26−
27.august 2006) sa v Prievidzi usku−
toènili oslavy pri príle�itosti 110. výroèia
od otvorenia �elezniènej dopravy na
Hornej Nitre a 75. výroèia otvorenia
�elezniènej trate Handlová − Horná
Štubòa. Popri domácich organizátoroch
z Klubu priate¾ov �elezníc Prievidza na
podujatí predstavili stroje udr�iavané
Klubom historickej techniky pri RD
Zvolen. Aj handlovèania mohli pre�i�
svoju cestu v èase. V sobotu na záujem−
cov èakala cesta motorovým vláèikom
do Hornej Štubne. Keï ochotný
sprievodca vypol v Sklenárskom tuneli
svetlo, deti od radostí zaèali výska� a
dym zaèal drá�di� oèi, cesta èasom
zaèala nabera� reálne èrty. Príchod nede¾nej parnej loko−
motívy náš návrat do detských rokov len potvrdil. 

Z pekného podujatia neostal len dym z komína, ale aj

desiatky fotografií a rozhovory, trebárs aj o tom, ako sme
utekali za vlakom a  frajer bol ten, kto zvesil lampu z posled−
ného vagóna. 

V. Horváth

Noviny obèanov Handlovej a okolia èíslo IX/2006 zadarmo

HANDLOVSKÉ NOVINY
Nezabudnime!

Zaèiatok septembra to nie je len
koniec prázdnin, dovoleniek a
koniec leta, ale v Handlovej je to aj

spomienka na banícku prácu, ktorou sa
ešte donedávna �ivila väèšia èas� oby−
vate¾ov mesta. Bola to práve baòa, ktorá
dávala prácu nielen baníkom v
podzemí, ale aj stovkám zamestnancov
na pridru�ených pracoviskách na
povrchu. Handlovské bane a �a�ba
hnedého uhlia neodmyslite¾ne patria do
nášho mesta èi u� ako spomienka na
slávnu minulos�, alebo aj ako  trochu
trpká prítomnos�. Baòa si svoj his−
torický odkaz ulo�ila takmer do ka�dej
handlovskej rodiny. A ten odkaz je ve¾mi
jasný − Nikdy nezabudnite! Aj keï sa
nám zdá, �e na Deò baníkov u� nie  je
èo oslavova�, aj keby baòa "mlela" z
posledného, èo chvalabohu posledný
vývoj nepotvrdzuje, nemo�no zabudnú�,
�e tisíckam ¾udí poèas celého storoèia
dávala prácu, výrazne sa podie¾ala na
športe a kultúre, na výstavbe mesta ako
aj na samotnom formovaní obyvate¾a
Handlovej. 

Aj keï formulka "Ja som baník, kto
je viac" u� neplatí, keï budeme s
pohárikom burèiaku stá� pred stánkom,
pripime si na všetkých baníkov. Na tých,
ktorí sa nám s èiernym oboèím vracajú
po noènej domov. Na tých, ktorí nám na
dôchodku neustále frflú za ušami  a
hlavne si pripime na tých, ktorí bani
obetovali to najcennejšie. Zdar boh!

V. Horváth

Do Handlovej sa po ko¾ajniciach vrátila história

PPPP IIII AAAA TTTT OOOO KKKK         1111 ....     9999 ....
9,00 h Koncert dychovej hudby                              
10.00 h Slávnostné otvorenie MBD 2006
11.00 h ¼UDOVÁ HUDBA FOLKL. SÚBORU HRON  

a mu�ská Spevácka skupina SEKERA zo 
�iaru nad Hronom  

12.30 h Reprodukovaná hudba
13.30 h VOLCANO − vystúpenie taneènej skupiny
14,00 h Pietny akt kladenia vencov obetiam 

baníckych neš�astí na mestskom  
cintoríne

14.00 h LACI STRIKE  − STREAT DANCE ACADEMY
−  vystúpenie hip − hopovej skupiny

15.00 h PETER PAUL PAÈUT
vystúpenie dvojníka F.  MERCURYHO 

16.00 h    ŠTIAVNIÈAN 
− mu�ský spevácky zbor z B.Štiavnice

17.00 h Krst kníh spisovate¾ky Evy Siegelovej,
18.00 h LOBBO − populárny spevák 
19.30 h ŠÈAMBA − hud. − zábavno − ¾udová skupina
21.00 h BARBARA − country skupina z Handlovej 
22.30 h Reprodukovaná hudba

SSSS OOOO BBBB OOOO TTTT AAAA     2222 ....     9999 ....
8,00 h Zaèiatok jarmoku 
10.00 h Reprodukovaná hudba
13,00 h SENIOR KOMBO 

− hudobná skupina pre seniorov
15.30 h VEGA − hudobná skupina 
17.00 h SÚ�A� V PITÍ PIVA s pivovarom Steiger
18.00 h BARTOŠOVCI zo �iaru nad Hronom 

− rómska kapela
19.30 h RU�A − country skupina z Handlovej
21.00 h LOUSIANA − hudobná skupina z Prievidze
22.30 h Reprodukovaná hudba 

SSSS PPPP RRRR IIII EEEE VVVV OOOO DDDD NNNN ÉÉÉÉ     PPPP OOOO DDDD UUUU JJJJ AAAA TTTT IIII AAAA     ::::
ŠŠaacchhoovvýý  ttuurrnnaajj    CCVVÈÈ  RReellaaxx  − v sobotu 2. 9. od 9,00 hod.    
VVýýssttaavvaa  ""ÈÈeess��  bbaanníícckkeejj  pprrááccii  ""  prezentaèná miestnos�
DK MH v sobotu 2.9. od 10,00−19,00 h 
""ÈÈíímm  �� iijjúú  HHaannddlloovvèèaanniiaa  ""  Námestie baníkov, prezentá−
cia nez. organizácii   záujmových klubov  v piatok 1. 9.
od 10,00 − 16,00h,       
UUlliièèkkaa  rreemmeessiieell bude prebieha� poèas MBD na
Námestí baníkov

PPoozzvváánnkkaa  nnaa  MMeessttsskkéé  bbaanníícckkee  ddnnii    22000066    −−  PPrrooggrraamm  nnaa  NNáámmeessttíí  bbaannííkkoovvPPoozzvváánnkkaa  nnaa  MMeessttsskkéé  bbaanníícckkee  ddnnii    22000066    −−  PPrrooggrraamm  nnaa  NNáámmeessttíí  bbaannííkkoovv


