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Keď školy dostávajú 
novú tvár

Keď pred niekoľkými rokmi prešla zod-
povednosť za základné školy na obecné 
samosprávy, bola väčšina budov škôl 
ak nie v havarijnom, tak v zlom stave. 
V mnohých mestách na Slovensku kola-
boval v školách vykurovací systém, okná 
takmer vypadávali z rámov, cez strechy 
začínalo tiecť, o úrovni hygienických 
zariadení radšej nebudem hovoriť... 
Aj v týchto podmienkach sa učitelia 
snažili vytvoriť v školách príjemné pro-
stredie a odovzdať žiakom vedomosti na 
vysokej úrovni. Snom mať krásnu, zre-
konštruovanú školu, s nízkou energetic-
kou náročnosťou a kvalitne vybavenými 
učebňami bolo snom nielen riaditeľov 
škôl a učiteľov, ale aj primátorov miest 
a starostov obcí.
Mesto Handlová v priebehu mesiacov 
jún – júl 2009 podalo tri projektové žia-
dosti na rekonštrukciu všetkých troch 
základných škôl. Ako prvá mala šťastie 
Základná škola na Morovnianskom 
sídlisku. Získali sme 983 995,49 eur 
a práce na rekonštrukcii školy sú v pl-
nom prúde. Dnes sa tešíme z toho, že 
aj projekt rekonštrukcie a modernizácie 
Základnej školy na Mierovom námestí 
bol úspešný. Získali sme 895 414,80 
eur. Rekonštrukcia by sa mala začať na 
jar 2010. Veríme, že rovnako úspešní 
budeme aj v prípade Základnej školy na 
Školskej ulici. 
Mimoriadne ma teší, že naši učitelia 
budú pracovať v dôstojných podmien-
kach, ale aj to, že malí prváčikovia budú 
prichádzať do peknej, farebnej školy. 
Lebo aj prostredie vychováva...

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta 

Mesto Handlová sa takmer od začiatku 
roku 2009 pripravovalo na oslavy 100. 
výročia začiatku ťažby uhlia. Kultúrny 
program, s množstvom sprievodných 
akcií, Baníckym jarmokom napláno-
vaný na 4. - 5. septembra 2009 sa však 
z dôvodu baníckeho nešťastia zúžil na 
organizovanie dvoch podujatí - Omše 
s názvom Nezabudli sme a Pietnou 
spomienkou venovanou obetiam ban-
ských nešťastí na Hornej Nitre.

Omšu celebroval trnavský arcibiskup 
Mons. Robert Bezák, rodák z Handlovej. 
V spojení s vystúpením handlovského 
Artanna a speváckeho zboru Rozkvet 
bola omša nielen spomienkou, ale aj 

umeleckým i duchovným zážitkom. 
Bola emotívna, pravdivá a úprimná. 
Na mestskom cintoríne v Handlovej 
sa v sobotu stretli predstavitelia Vlády 
a Národnej rady SR, mesta Handlová, 
baníckych miest a obcí, združení, 
občania, pozostalí...
„Dnes stojíme na tomto pietnom 
mieste, aby sme si opäť pripomenuli 
pamiatku baníkov, ktorí zahynuli v na-
šich baniach a to v roku 100-ročnice 
od začiatku priemyselnej ťažby uhlia 
na Slovensku, ktorá začala práve tu, 
v našej Bani Handlová. Všeličo sa 
zmenilo od stretnutia, kedy sme tu 
stáli naposledy... Ale najpodstatnejším 

je to, že dnes je v týchto mramorových 
doskách, po poslednej Handlovskej 
tragédii vyrytých 466 mien našich 
druhov“, zdôraznil vo svojom prejave 
primátor mesta. Cestou z cintorína 
účastníci Pietnej spomienky zapálili 
sviečku pred Pamätníkom baníkov, 
ktorý v tomto roku našiel svoje nové 
miesto na Ul. 29. augusta. 

Handlová spomínala a spomínali aj 
baníci, ktorí sa zišli z Čiech i Slovenska 
na 2. stretnutí baníckych miest, spol-
kov a cechov, ktoré sa nakoniec konalo 
v diskrétnom, neverejnom duchu          
v kinosále domu kultúry.

(pokračovanie na str. 2)

Handlová v septembri neoslavovala, spomínala 


