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 Dni športu
Streetball 2009 
Dňa 14. septembra sa v telocvični 
ZŠ Mier. nám. v Handlovej odohral 
streetbalový turnaj žiakov a žiačok 
základných škôl. Poriadateľom bola 
ZŠ Mier. nám. a ŠBK Handlová. Na 
trunaji štartovalo celkom 21 teamov, 
v ktorých hralo 80 chlapcov a dievčat. 
Spolu bolo odohratých 35 zápasov 
v časovom limite 5 min.

Výsledky kateg.  A pre žiakov 4.-6. 
ročníka ZŠ : 

1.Veverky  /Szentkirályiová, Majsnia-rová, 
Puterová, Hrebíčková/ 

2.All stars , 3.Lakers, 4. Philadelphi

Výsledky kateg  B pre žiakov 7. roč-
níka ZŠ :
1.O NIČOM  
/Čertík, Papp, Lovás, O.Mlynarčík /     
2.LAMY, 3. ŠVÁBI, 4. O VŠETKOM

Výsledky kateg.  C  pre žiačky  8.-9. 
ročník ZŠ :
1.HOLKY /Kováčová, Maruniaková, Orthová /

2.PANDÉMIA, 3. MY, 4. BABY
5.9. C, 6.CUKRÍKY, 7. 8 C, 8.KIKA

Výsledky kateg. D pre žiakov 8.-9. 
roníka ZŠ :
1.POKER TEAM  
/Stopka, Dolník, Vojtek /

2.NULY, 3. VEŽIČKÁRI, 
4.FLINSTONOVCI, 5. DREAM TEAM

SBK Handlová

Šachový turnaj
Šachový turnaj, konaný 15.10.2009 v 
CVČ Relax, pri príležitosti Dní športu 
je tradičné podujatie pre žiakov ZŠ a 
SŠ v meste. Hralo sa švajčiarskym spô-
sobom na 5 kôl, podľa pravidiel FIDE 
pre Rapid šach medzi sebou súťažilo 
21 šachistov. Najlepší v kategóriách 
boli odmenení.  
Kategória ZŠ: 
1. Patrik Bauko, ZŠ Školská
2. Maroš Rybár, ZŠ Školská
3. Kristína Kišová, ZŠ Školská
Kategória SŠ: 
1. Eda Orhan, Gym. I. Bellu
2. Peter Scheibstein, Gym. I. Bellu
3. Lukáš Bilík, Gym. I. Bellu
O výsledkoch  na Dni otvorenej strel-
nice sme Vás informovali v minulom 
čísle.

Ladislav Nagy, 
koordinátor športu v meste

Výsledky 3. ligy 
v šachu sezóna 
2009/2010 

Považská Bystrica C - 
Handlová 5:3
V prvom zápase tejto sezóny 
Handlovčania podľahli favori-
zovanému družstvu Považskej 
Bystrice. Na piatich šachovni-
ciach mal náš súper ratingovo 
silnejších hráčov.

Body za Handlovú: 
Lakatoš V. 1, Kaniansky 
M.,Geschwandtner  J., Kriško 
M. a Priwitzer  V. po 0,5 
bode.

Ďalší zápas Handlovčania 
odohrali  25.10. 2009 v CVČ 
Relax Handlová s rezervou 
Prievidze.
Výsledky nájdete aktuálne na 
www.handlova.sk
Ing. Juraj Geschwandtner

Po 50-tich  rokoch sa vrátil box do 
Handlovej
V utorok, 20.10. 2009 odboxovali naši borci pod vedením 
trénera Šišuláka vyrovnaný zápas proti extraligovému tímu 
Dubnica nad Váhom a reprezentácii SR. 
Box, ktorý si pamätajú Handlovčania hlavne zásluhou 
boxeristov Košu, Šimka, sa tak v baníckom meste opäť teší 
záujmu obyvateľov. Vďaka nadšeniu jednotlivcov, ktorí pre 
box našli domovský stánok v priestoroch budovy Mlaď sa 
môžeme tešiť nielen na zaujímavé súboje, ale aj vyskúšať si 
umenie boxu, kick boxu a thai boxu v praxi. Nábor členov je 
denne. Bližšie informácie u V. Šišuláka, 0949790911.

V derby sme porazili 

Prievidzu 84:81
Dobré výkony družstva MBK Handlová 
v posledných zápasoch boli najlepšou 
pozvánkou na tradičné hornonitrian-
ske derby. Vypredaná športová hala 
privítala handlovských, ale aj v hojnom 
počte zastúpených prievidzských divá-
kov úvodnou svetelnou šou, po ktorej 
sa na palubovke rozohral boj o každý 
bod. V predchádzajúcich zápasoch sme 
doma vždy zvíťazili s jasnou prevahou, 
tento duel bol však iný. Prievidžania 
svoj výškový handicap vyrovnávali 
bojovnosťou, presnejšou streľbou a 
celý zápas držali s Handlovou vyrov-
naný stav. O výsledku zápasu rozhodli 
až trestné hody kapitána Štefánika, 

v samom závere zápasu.
Pekný dramatický zápas mal len 
jednu chybičku krásy a tou bol 
divák, ktorého k podpore domá-
ceho mužstva nevyburcovala ani 
Moja reč, ani Volcano, ani mode-
rátor, ani kvalitný súper v hľadis-
ku a čo je pre hráčov smutné ani 
ich bojovný a pekný výkon.
 

KOMÁRNO – HANDLOVÁ 
79:84
O výsledku zápasu rozhodli 
handlovčania v II. a III. 
štvrtine, ktorú sme vyhrali 
11:17, 22:30 a hoci domáci  v 
záverečnej štvrtine hru vyrovnali, 
hráči MBK Handlová svoj náskok 
udržali.

V. Horváth

Patrónky Handlovej
Handlovský Kostol sv. Kataríny začali 
obyvatelia obce stavať súčasne s jej 
kolonizovaním. Bol zasvätený sv. Ka-
taríne, podobne ako Kostol sv. Kataríny 
nachádzajúci sa v patronátnom meste 
Handlovej v Kremnici. Oltár kostola 
je neogotický, so sochami sv. Kataríny 
Alexandrijskej  (v strede),  sv. Štefana, 
sv. Ladislava, sv. Alojza a sv. Terézie z 
Lisieux. 
O živote sv. Kataríny existuje veľa le-
giend. Narodila sa v Alexandrii (preto 
dostala aj atribút  pomenovania 
Alexandrijská), v kráľovskej rodine na 
prelome 3. a 4. storočia. Bola vraj ne-
obyčajne krásna a vynikala múdrosťou 
(preto sa stala patrónkou učencov a 
filozofov). Po prijatí kresťanskej viery, 
uviedla do rozpakov svojou výrečnos-
ťou a modlitbami cisára Maximiliána 
(311-313), ktorý pozval mnoho 
učencov, aby vyvrátili múdre slová a 
vieru, ktoré Katarína hlásala. Tí však 
pod vplyvom jej múdrych slov, prešli 
na kresťanskú vieru, za čo ich dal cisár 
upáliť na hranici.  
Katarínu uvrhol do žalára, kde ju muči-
li a lámali na kolese vybitom klincami. 
To sa zlomilo, a tak jej dal cisár sťať hla-

vu. Aj preto sú jej atribútmi, s ktorými 
je zobrazovaná, práve zlomené koleso, 
meč, kniha a palma. Je označovaná ako 
čistá a jej pozostatky boli podľa legiend 
prenesené do  pravoslávneho kostola  
na ostrov Sinaj, kde sú uložené práve 
v Kostole sv. Kataríny.  Katarína, panna 
a mučenica, patrila v stredoveku po 
Panne Márii k najuctievanejším sväti-
ciam. Radila sa medzi 14 pomocníkov 
v núdzi. 
Sv. Katarína bola uctievaná predovšet-
kým v stredoveku, stala sa  patrónkou 
dievčat, panien a manželiek; učiteľov, 
študentov a žiakov; teológov, filozofov 
a rečníkov; patrónkou univerzít, kniž-
níc a nemocníc a všetkých povolaní, 
majúcich vo svojej činnosti dočinenia s 
kolesom alebo nožom. Pripomíname si 
ju 25. novembra.  
Na Slovensku je kult uctievania sv. Bar-
bory veľmi silný. Je uctievaná najmä v 
baníckych oblastiach Kremnice, Ban-
skej Štiavnice, Slovenského Rudohoria 
a samozrejme aj v  Handlovej.  A prečo 
je práve Barbora ochrankyňou baní-
kov? Pretože podľa legendy, keď ju otec 
prenasledoval, roztvorila sa pred ňou 
skala a Barbora sa do nej skryla. 
Barbora (Barbara) sa narodila okolo 
roku 273 v Nikomédii (Turecko) v 

pohanskej rodine. Pre neposlušnosť 
(keď sa nechcela podrobiť otcovej vôli 
vydaja) ju otec Dioskur zavrel do veže, 
ktorú dal postaviť. Tu, v samote študo-
vala a tajne prijala krst. Počas otcovej 
neprítomnosti dala vybúrať do veže 
ešte jedno okno, a tak namiesto dvoch 
okien boli na veži tri, čo malo pre ňu 
symbolizovať Najsvätejšiu Trojicu. Di-
oskur sa rozzúril a vydal ju civilnému 
tribunálu. Po mučení  ju vlastný otec 
sťal mečom. Pramene uvádzajú, že sa 
to stalo práve 4. decembra. Legenda 
hovorí, že kým anjeli niesli jej dušu do 
neba, blesk zasiahol Dioskura a privie-
dol ho pred Boží súd. 
Býva vyobrazená v dlhom odeve s pá-
som, často aj v spoločnosti sv. Kataríny. 
Jej atribútmi sú veža, kalich, hostia, 
kohútie pero, delová hlaveň, kniha či 
koruna. Kresťania si ctia sv. Barboru 
ako ochrankyňu pred náhlou smrťou, 
pred požiarom, pred úderom blesku a 
pred búrkou.
Veľmi rozšíreným zvykom sa stalo 
rezanie „barboriek“ - vetvičiek zo 
stromu čerešne, ktoré odrezané práve 
4. decembra a dané do vázy, rozkvitnú 
práve na Vianoce.

Komisia pamätihodností 
mesta pri MsZ


