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Rýchle tempo

U

plynulý mesiac jún bol príz−
naèný nebývalou športovou
aktivitou. Na handlovských špor−
tových hrách súaili naše deti, basket−
balisti odohrali dva turnaje, futbalisti
nieko¾ko zaujímavých a cenných
zápasov, námestím sa preháòali
súané posádky, turisti prešliapali
handlovskú 25−ku a rybári na rybníku
vyahovali cenné úlovky. Táto aktivita
športovcov asi ovplyvnila aj mestskú
politiku. Poslanci sa zišli dvakrát na ofi−
ciálnom zasadnutí a raz neformálne.
Dvere u nového primátora a viceprimá−
tora sa zatvorili len po pracovnej dobe,
ktorá konèila èastokrát tesne pred
televíznymi novinami. Rokovali
správne rady, komisie, privítali sme
ministra ivotného prostredia. Niektoré
z rokovaní u priniesli prvé výsledky.
Našli sa prostriedky na basketbal,
získali sme stabilizaèný násyp, budeme
stava športové centrá na základných
školách a v doh¾adne je riešenie otázky
èo bude s budovou školy Krššáková.
Len èas ukáe, èi toto rýchle tempo
vydríme a èi sa zatia¾ tento hladký beh
nezmení na prekákový. Pod¾a niek−
torých nezmierite¾ných postojov v zas−
tupite¾stve je to dos pravdepodobné.
Bohuia¾.
V. Horváth
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Prvé zvonenie v zvonici na Hornom konci po tridsiatich rokoch

D

òa 2. júna 2007 sa stal Horný
koniec miestom milého stretnu−
tia. Dôvodom na toto stretnutie
bolo vysvätenie zrekonštruovanej zvon−
ice pri Kostole u Dobrého pastiera.
V príjemnom prostredí na neformál−
nej záhradnej slávnosti desiatky obèanov
mesta, hostí ako i našich rodákov èakalo
na prvé zvonenie. Táto chví¾a prišla po
príhovore tesára Ervína Hovorièa, ktorý
so svojimi pomocníkmi zvonicu opravil.
"K tomuto kamennému kostolu mám
vrúcny vzah u od detstva. Preto som
ve¾mi rád pracoval na rekonštrukcii
drevenej zvonice, ktorá patrí k chrámu,"
s dojatím prezradil majster tesár. Práve
on bol prvý, kto potiahol za lano a
rozozvuèal zvon. Jeho hlahol patril zos−
nulému primátorovi Handlovej Petrovi
Hromádkovi, ktorý poehnal myšlienke
opravy zvonice. O prostriedky na opravu
sa postaral výtvarník Rudolf Cigánik,
ktorý vytvoril grafický list v podobe poš−
tovej známky, na ktorej vyobrazil kostol
u Dobrého pastiera. Limitovanú sériu
dvesto kusov ponúkol na predaj, prièom
získané prostriedky venoval na renová−
ciu zvonice. Po vysvätení zvonice sa v kostole konala
slávnostná omša. Pri príleitosti uvedenia zvonice Slovenská
pošta priamo na mieste peèiatkou prvého zvonenia v

Kostole u Dobrého pastiera peèiatkovala novú sériu poš−
tových známok.
VH+JP

