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        Uplynulo  dvadsať rokov, kedy plaváreň 
vo svojich priestoroch privítala prvých 
návštevníkov. Plaváreň bola postavená 
v r. 1988 pri letnom kúpalisku „Lesná“. 
Stavba bola zaradená do výstavby formou 
investičnej akcie „Z“ vo svojpomocnej 
výstavbe vtedajšieho MsNV, miestnych 
podnikov, závodov, škôl, spoločenských 
organizácií a občanov mesta.

    Slávnostné otvorenie plavárne bolo 
25. novembra 1988 na rozšírenom 
zasadnutí R-MsNV predsedom MsNV p. 
Jozefom Juríčkom. Od r. 1988 až do r. 
2003 bola plaváreň a letné kúpalisko 
jednou z prevádzok Technických služieb 
Handlová s výnimkou r. 1992, keď pla-
váreň a letné kúpalisko prevádzkovala 
súkromná f. Navyko. Od 1. januára 2003 
je plaváreň zriadená ako príspevková 
organizácia mesta Handlová pod názvom 
Plaváreň mesta Handlová.
    Otvorenie krytej plavárne začalo 
éru organizovaného plávania v meste 
Handlová. Vznikol plavecký oddiel pri 
TJ Baník Handlová. Vzápätí v školskom 
roku 1990/1991 ZŠ Morovnianska cesta 
zriadila školské športové triedy so zame-

raním na plávanie. 
    Nemôžeme zabudnúť na letné 
kúpalisko „ Lesná“. V porovnaní 
s inými kúpaliskami to naše hand-
lovské bolo výnimočné atmosférou, 
ktorá tu prevládala. Pri kúpaní, špor-
tovaní, a opaľovaní tu handlovčania 
strávili väčšinu horúcich letných 
dní. Letné kúpalisko  bolo v r. 1997 
z hygienických dôvodov odstavené 
z prevádzky. 

Dnes na plavárni
    V ponuke plavárne je 25 metrový 
plavecký bazén s hĺbkou vody od 130 
cm do 170 cm a detský bazén s max. 
hĺbkou 80 cm. Teplota bazénov je 27,5 
°C. Súčasťou bazénov je parná sauna.
    Z ďalších služieb ponúkame fínsku 
saunu, infrasaunu, masáže, solárium, 
aquaaerobik, stolný tenis, prenájmy 
bazénu pre školy, športové kluby, orga-
nizácie a firmy.
    Podľa záujmu a nových trendov posky-
tujeme nové služby. Od minulého roku 
aquaaerobik a infrasaunu. Poskytujeme 
rôzne zľavy a akcie

    Veľkým otáznikom je letné kúpalisko. 

Od r. 1997, kedy bolo kúpalisko zatvore-
né je snaha postaviť nové. To, že sa to 
dodnes nepodarilo svedčí o tom, že tento 
problém nie je jednoduchý. V súčasnosti 
je zámerom mesta nájsť nový zdroj  vody 
a vybudovať kúpalisko. Nové kúpalisko 
by sa mohlo podobať tomu pôvodnému 
a spolu s plavárňou by malo tvoriť jeden 
celok. To znamená, že nie je zámerom 
vybudovanie „bombastického“ aqua-
parku s bombastickými cenami, ale 
areál kde budeme tráviť celé dni a aj za 
prijateľné ceny. 

    Za obdobie 20 rokov je na  mieste 
vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí 
sa podieľali na výstavbe plavárne, 
zamestnancom a vedúcim pracovní-
kom za prevádzku, vedeniu mesta 
a návštevníkom za to, že mestská 
plaváreň slúžila a slúži pre športové 
e rekreačné účely.
    Viac informácií z minulosti a súčas-
nosti plavárne nájdete v buletine  vyda-
ného pri príležitosti 20 rokov plavárne 
a na www.plavarenha.szm.sk.

Mrviš Norbert, poverený vedením plavárne

Handlovská plaváreň má 20 rokov!

Študenti z francúzskeho mesta Mazamet v Handlovej
Vyše 50 detí a 7 pedagógov prices-
tovalo v rámci svojho poznávacieho 
zájazdu po krajinách Európy v 
utorok 27. októbra na návšetvu 
nášho mesta. 
V podnikateľskom inkubátore ich 
privítal primátor mesta, ktorý ich 
privítal, predstavil naše mesto a 
poprial im aby sa u nás dobre cítili 
a našli nových priateľov. Svoj prvé 
stretnutie ukončili milí hostia pod-
pisom do kroniky mesta.

V. Horváth

Každý utorok a štvrtok sa pravidel-
ne schádzajú dôchodcovia vo svoj-
om klube. Pri kávičke porozprávajú 
čo nového, pospomínajú známych, 
rodinu, sem tam klebietka o suse-
de a pod. Na jeseň však ich stret-
nutia majú zaujímavejší nádych. 
Sú obohatené o prezentáciu plodov 
zo záhradky. Stôl je plný dobrých 
zaváranín, ovocia sušených jabĺčok. 
a práve na takúto návštevu nás do 
svojho klubu pozvali. Ďakujeme.

V. Horváth

Na skúsenostiach medzi ženami v Klube dôchodcov


