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Spoznaj svoje 
možnosti
V minulých dňoch, presne 10. až 12. 
septembra 2009, Remata ani netušila 
koľko úžasných mladých ľudí z Hand-
lovej sa rozhodlo „Spoznať svoje mož-
nosti...“ práve v tomto krásnom kúte 
Slovenska. Áno, práve takto sa nazývalo 
školenie pre minulých, ale aj budúcich 
„parlamenťákov“. Hlavou celého škole-
nia bola Janka Guttmannová, ktorá je 
zároveň aj novou vedúcou oddelenia 
mládeže v CVČ Relax a aj novou dospe-
lou „parlamenťáčkou“.
Nechcem predbiehať, ale bolo úžasne 
a to vďaka našej aktivite a ochote 
spolupracovať, ale aj vďaka skvelým 
lektorkám Ing. Silvii Štefánikovej a Ľu-
bici Rozborovej, ktoré nám predstavili 
grantový program Mládež v akcii, všetko 
o žiackych školských radách, dozvedeli 

sme  sa čo je projektový manažment, 
participácia, demokracia, legislatíva, 
SWOT analýza...Super sa nám pracovalo 
aj s Ing. Jarkou Podobovou, Mgr. Máriou 
Schwarczovou, Bc. Erikou Jonasovou na 
príprave Koncepcie práce s deťmi a mlá-
dežou v meste Handlová. 

Do práce sme sa pustili takmer hneď po 
príchode na Rematu a každý deň sme 
končili neskoro večer a keby mal deň 
34 hodín je nám to málo, ale aj napriek 
tomu sme veľmi dynamický a bohatý 
program absolvovali v plnom rozsahu. 
Na školenie sme prišli ako zástupcovia 
jednotlivých škôl mesta Handlová a od-
chádzali sme ako partia mladých ľudí 
s novými informáciami a skúsenosťami, 
ktorá má chuť pracovať na verejnom 
živote mesta, v ktorom žije a študuje. 
Budeme si držať palce, aby sa nám 
práca darila a budeme sa tešiť na ďalšie 
spoločné stretnutia.

Paula, DaMP

Turisticko náučný 
banský chodník 
otvorený
Turistický preto, že pri svojej dĺžke 
9,5 km si vyžaduje strednú telesnú 
zdatnosť. 
Náučný, lebo na 13. infotabuliach sú 
informácie o banských dielach, o prí-
rode i o živote v Handlovej. 
Banský, pre zameranie prevažne na 
činnosť spojenú s ťažbou uhlia.

Po intenzívnej štvormesačnej práci 
sa splnili podmienky pridelenia 
financií Nadácie Ekopolis a spoloč-
nosti Slovnaft, a.s. v rámci programu 
Zelené oázy 2009 vo výške 4 315 eur 
(133 tis. Sk,-). Handlová má tak vďaka 
Handlovskému baníckemu spolku 
za pomoci občanov, turistov, žiakov 
a miestnych firiem náučný chodník, 
ktorý umožní zoznámiť sa s prácou 
a životom našich predkov, ako i so 
zaujímavou prírodou.
Za krásneho letného počasia otvoril 
TNBCH, po príhovore predsedu 
Handlovského baníckeho spolku, Ing. 
Antona Ondrejkoviča, primátor mesta, 
Ing. Rudolf Podoba.
Potom sa už približne stovka návštev-
níkov vydala od budúceho Banského 
múzea na trasu TNBCH. Na Jednej 
studničke resp. na Troch studnič-
kách sú ďalej vybudované ohniská 

s posedením i prístreškami v prípade 
nepriaznivého počasia. 
Úlohou bude ďalej rokovať s vodo-
hospodármi, aby do prameňa „ Troch 
studničiek“ bol zabezpečený úsporný, 
ale primeraný prítok vody. V súčasnej 
dobe sa zásluhou oprávnených znač-
károv Klubu slovenských turistov 
podarilo, že Handlovský TNBCH bude 
vyznačený na turistických mapách 
a uvedený na internete.
Príjemná prechádzka trvá cca 5 hodín. 
Veríme, že TNBCH bude slúžiť jeho 
návštevníkom ešte dlho. Aby tomu 
tak bolo, niekoľko požiadaviek od tých, 
ktorí prispeli k jeho vybudovaniu:
1.    Ohne zakladajte len na vybudova-

ných miestach.
2.    Udržiavajte poriadok. (HBS bude 
žiadať pre tieto miesta príslušné nádo-
by a pravidelný odvoz odpadov, i keď 
každý turista pozná zrejme pravidlo, že 
čo si do lesa donesie, to si odnesie).
3.    Chráňte ho.
4.    Zveľaďujeme a udržujeme ho tak, 
aby bol trvalou súčasťou našej baníckej 
histórie, nášho života i životného štýlu.

Príjemné prechádzky po TNBCH praje 
Handlovský banícky spolok.
Mapku nájdete na www.handlova.sk 
a pred budúcim Banským múzeom      
( Lamika) na Ul. SNP.

Za HBS Ing. Jozef Cibulka 

Novým vedúcim 
služobného úradu MŽP SR 
sa stal Vladimír Buzalka 

Vláda na návrh vicepremiéra 
Dušana Čaploviča, ktorý je povere-
ný dočasným riadením Ministerstva 
životného prostredia (MŽP) SR, 
odvolala z funkcie vedúceho slu-
žobného úradu MŽP SR Róberta 
Danka. Zároveň na tento post od 
štvrtka 10. septembra vymenovala 
Handlovčana, Vladimíra Buzalku, 
poslanca MsZ mesta Handlová.

JP

Dňa 26. 9. 2009 sa konala oslava pri príležitosti  100 rokov otvorenia železničnej trate 
Prievidza – Nitrianske Pravno. K tejto udalosti bola vyrobená príležitostná poštová pečiatka, 
ktorú navrhol akad. maliar Rudolf Cigánik. Pamätný list spolu s pečiatkou bol po prvý krát 
predstavený verejnosti na stanice v Nitrianskom Pravne, kde sa konala oslava so sprievod-
ným programom a vypravením historickej parnej lokomotívy.
Pamätný list a iný filatelistický materiál, vydané k tomuto podujatiu môžu zberatelia doda-
točne získať u vydavateľa  M. Hertlíka.  

V. Horváth


