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Likvidácia munície 
na Kunešovskej lúke

Vojenský útvar Trenčín oznamuje 
likvidáciu munície na stálej trhacej 
šachte v priestore Kunešovskej lúky 
v mesiaci august:
       11.8. – 15.8.2008
       25.8. – 28.8.2008
Žiadame občanov o rešpektovanie 
pokynov uzatváracej stráže a zákazu 
pohybu občanov v uvedených termí-
noch v lokalite Kunešovskej lúky.

Mestský kynologický 
klub Handlová 

pozýva na 
X. ročník Špeciálneho 
kynologického preteku 

9.8. 2008   od 9.00 hod.
10.8. 2008  od 8.30 hod.

Remata pri Handlovej - poma.
Profesionálne vycvičení psi budú 
súťažiť v kategóriách zadržanie na 
50, 80 a 250  metrov, zadržanie na 
terase, zadržanie s protiútokom, 
vyhľadávanie páchateľa, nočné zadr-
žanie, zadržanie cez vodu.
Vyhodnotenie preteku - nedeľa 
10.8.2008 o 12.00 hod.
Navštívte súťaž psov s medzinárod-
nou účasťou.

na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk

Od 1. 1. 2009 sa bude na Slovensku 
platiť novou menou EURO. Touto 
menou platí na svete už takmer 320 
miliónov obyvateľov. Aké zmeny nám 
nová mena prinesie? Aký bude postup 
jej zavedenia na Slovensku? Akú úlohu 
v tomto procese bude zohrávať mest-
ský úrad Handlová?

Sériu článkov sme avizovali v minu-
lom čísle. Jednotlivé články budú 
pripravované a publikované zo stra-
ny odborníkov MsÚ Handlová. Dnes 
stručne o EURE. 

Prečo budeme mať Euro?
Pri vstupe Slovenska do Európskej 
únie v roku 2004 sme sa zároveň 
zaviazali, že po splnení tzv. maastricht-
ských kritérií zavedieme v krajine euro 
ako oficiálne platidlo. Už pri podpise 
sa za dátum zavedenia eura stanovil 
1. 1. 2009. Po tomto dni sa staneme 
16. krajinou EÚ, v ktorej možno platiť 
eurom. Kurz, za ktorý sa bude meniť 
slovenská koruna k euru, dnes už 
poznáme – 30,1260. Oficiálne ho sta-
novila Rada EÚ a iba táto hodnota sa 
bude môcť používať na všetky prepočty 
a výmeny peňazí od 1. 1. 2009.

Euro ,,peniaze“
Euro má až osem druhov mincí. 
Najmenšia hodnota je 1 cent. Toto však 
nie je 1 halier! 1 cent bude mať hod-
notu minimálne 30 halierov, a preto sa 

budeme musieť naučiť, že každý cent 
sa ráta, a pamätať na to najmä pri 
dávaní prepitného či porovnávaní cien. 
Napríklad rozdiel medzi cenami 0,78  
a 0,85 je po prepočte na slovenské 
koruny približne 2 Sk.

Euro bankovky
Sériu nových bankoviek tvorí sedem 
druhov hodnôt (5, 10, 20, 50, 100, 
200 a 500 ). Bankovky vyzerajú vo 
všetkých krajinách rovnako. Aj tu si 
možno všimnúť, aký dôležitý význam 
nadobudnú mince – najmenšia ban-
kovka má hodnotu približne 150 Sk!

Euro mince po slovensky
Sériu nových mincí tvorí osem druhov 
hodnôt (1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov a 1 
a 2 ). Všetky mince majú spoločnú 
lícnu stranu, na ktorej je vyobrazená 
ich hodnota. Na rub mincí môže každá 

krajina umiestniť vlastné národ-
né motívy. „Slovenské“ mince 
sa budú vyznačovať dvojkrížom 
na 1 a 2 . 10, 20 a 50 centov 
bude mať na rube Bratislavský 
hrad a na 1, 2 a 5 centoch bude 
Kriváň. Všetky „národné“ mince 
platia vo všetkých krajinách, kde 
sa platí eurom.

Euro je oveľa silnejšia mena ako 
slovenská koruna a všetci sa s ňou 
budeme musieť naučiť narábať. Pri 
prechode na euro si treba uvedomiť, 
že má úplne odlišnú hodnotu ako slo-
venská koruna – je približne 30-krát 
silnejšie. Preto sa na prvý pohľad môže 
zdať, že všetky príjmy sa znížia približ-
ne 30-krát. Tak isto sa však znížia aj 
výdavky.

V budúcom čísle si povieme viac ako 
a dotkne prechod na Euro malých 
a stredných podnikateľov meste. 

 Mgr. Jana Paulinyová

1 EURO NIE JE 1 KORUNA – každý cent sa ráta

Reštaurovanie Pomníka 
SNP v Handlovej

V roku 2007 sa z iniciatívy Mesta Handlová začalo 
s obnovou Pomníka SNP. Pamiatku zapísanú 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky reštau-
roval akad. soch. Dušan Hagara pod dohľadom 
Krajského pamiatkového úradu Trenčín, praco-
visko Prievidza. Finančne obnovu zabezpečoval 
Mestský úrad Handlová a Ministerstvo kultúry SR 
z fondu „Obnovme si svoj dom“. 

Kamenné súsošie Pomníka SNP je súčasťou 
handlovského námestia od roku 1959, kedy dielo 
vytvoril sochár Rudolf Uher v spolupráci s archi-
tektom Štefanom Imrichom. Rudolf Uher (1913-
1987) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom 
povojnového slovenského sochárstva, ktorého 
meno sa spája predovšetkým s moderným sochár-
stvom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vystavoval 
v Paríži, Tokiu, Essene a iných európskych mes-
tách. Tvorbu Rudolfa Uhra charakterizuje jasná 
myšlienka vyjadrená monumentálnym tvarom 
s pevnou kontúrou. Po celý život sa zapodieval 
momentov zrodu, tvorivosťou, ktorú pociťoval ako 
vzoprenie sa konvencii a banalite, o čom v kataló-
gu svojej samostatnej bratislavskej výstavy v roku 
1967 hovorí: „ ...potrebu vztýčiť balvan pociťujem 

od počiatku, ako svoju potrebu vyjadriť sa... Nejako je 
vo mne zaseknuté presvedčenie, že myšlienka zrodu, 
prvopočiatočná myšlienka vzniku je jediný dej, ktorý 
chcem povedať sochou.“ Vo svojom sochárskom 
hľadaní zobrazil pocit premáhania „kamennej tiaže“ 
ľudského údelu i v postave jedného z trojice mužov 
v kompozícii Pomníka, tak ako to vyjadrovali sochári 
už od čias gréckych atlantov nesúcich na pleciach 
kamennú klenbu oblohy. Pomník SNP sa v hodnoti-
acich textoch o sochárovi objavuje veľmi sporadicky 
a prevažne nepriamo akiste i preto, že vznikal a bol 
ovplyvnený dobou, kedy boli politickou mocou pre-
sadzované v sochárstve mimoumelecké tendencie.

Reštaurovanie Pomníka vychádzalo zo stavu kameňa, 
ktorý bol narušený prirodzeným starnutím a nevhod-
nými sekundárnymi úpravami. Čistenie od prachu 
a depozitov bolo uskutočnené citlivo, aby nedošlo 
k úbytkom pôvodnej modelácie. Chýbajúce rušivé 
detaily tvárí, telesných partií a záhybov drapérie boli 
lokálne doplnené tmelom tak, aby bol zachovaný 
pôvodný sochársky rukopis autora. Uskutočnené 
spevnenie a konzervovanie kameňa predlžuje život-
nosť prírodného materiálu a zachovanie originálneho 
výrazu pamiatky. 
          Barbora Matáková

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, 
pracovisko Prievidza


