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Verba movent, exempla 
trahunt
Svätá Katarína, ktorá hrdo stráži erb nášho mesta, 
by bola určite spokojná, keby v piatok 20.novembra 
sedela medzi hosťami slávnostného mestského zastu-
piteľstva. Práve na ňom boli ocenení Handlovčania, 
ktorí výraznou  mierou a nezištne pracovali pre svoje 
mesto. A akýchto občanov musí patrónka mesta vidieť 
obzvlášť rada.

Ceny mesta za rok 2009 
boli udelené:

-  Mgr. Petrovi Šramkovi, in memoriam, ktorý 
všetky svoje sily venoval rozvoju výchovy a vzdelá-
vania v našom meste.  Najprv ako učiteľ, neskôr 
v pozícií školského inšpektora a riaditeľa Základnej 
školy Mierové námestie Handlová. Pán Šramko 
zostane vzorom pracovitého pedagóga s výnimočným 
vzťahom k mladej generácii. Jeho veľkou láskou bola 
hudba, ktorú nielen vyučoval, ale aj komponoval. 
Pre Handlovú je významný i jeho počin – založenie 
a vedenie detského zboru Handlovčatá, svojho času 
ojedinelého zboru populárnych piesní, ktorý prezen-
toval naše mesto na Slovensku. V roku 2008 dostal 
od prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne 
Pamätný list „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho 
kraja“. 

-  Handlovskému baníckemu spolku, za vybu-
dovanie Turisticko náučného banského chodníka. 
Z iniciatívy Handlovského baníckeho spolku, bol 
v tomto roku za spolupráce mesta Handlová, obča-
nov mesta a podnikateľskej sféry v meste vybudovaný 
Turisticko náučný banský  chodník s 13. stanovištia-
mi a dĺžkou 9,5 km, ktorého súčasťou sú dve oddy-
chové zóny. Prechádzkou turistickým chodníkom 
sa návštevníci dozvedia o činnostiach spojených 
s ťažbou uhlia v Handlovej,  ako i o faune a flóre 
blízkeho okolia. Na Turisticko náučnom chodníku 
bolo odpracovaných viac  ako 1100 hodín. 

-  Eduardovi Strakovi, za rozvoj športu a šírenie 
dobrého mena Handlovej,  nielen na Slovensku, ale 
aj vo svete počas unikátnych 50-tich sezón kariéry 

atléta-chodca.  Pán Eduard Straka patrí medzi našich 
najúspešnejších veteránskych chodcov na medzi-
národných súťažiach ako sú Majstrovstvá Európy 
či Majstrovstvá sveta veteránov. Je dlhoročným 
organizátorom chodeckých pretekov, funkcionárom 
a trénerom mládeže. Z majstrovstiev sveta má 3 
bronzové medaily, z Majstrovstiev Európy 3 striebor-
né a 4 bronzové. Absolvoval 465 chodeckých pretekov, 
z toho 176 víťazných, 17 ligových sezón. 

Ceny primátora mesta za rok 2009 
boli udelené:

-  Ing. Igorovi Reiffovi, za spracovanie publikácie 
100 rokov priemyselnej ťažby uhlia – Baňa Handlová. 
Svojmi odbornými znalosťami významne, ako autor 
publikácie, prispel k jej kvalite. Svoje dlhoročné 
skúsenosti vo vedení Bane Handlová pretavil do 

publikácie, ktorá odborne popisuje 100 ročnú 
históriu baníctva v našom meste. Cena primátora 
je morálnym ocenením jeho práce ako i jeho osob-
ného prínosu nielen pri spracovaní publikácie, ale 
i pri všetkých aktivitách, ktorými nemalou mierou 
prispieva k udržiavaniu baníckych tradícií  a úcty k 
baníckemu stavu.  

- Mgr. Veronike Rýšovej. Cena primátora mesta 
Handlová je morálnym ohodnotením jej práce 
a osobného prínosu. Mgr. Veronika Rýšová, vedúca 
sociálneho oddelenia MsÚ Handlová, prejavila 
odborné znalosti a zručnosti počas obdobia, kedy 
bolo naše mesto skúšané tragickou udalosťou v Bani 
Handlová z 10.8.2009. Stala sa hlavnou koordinátor-
kou všetkých aktivít súvisiacich so založením Centra 
pomoci pozostalým, ktoré v prvých dňoch pracovalo 
nepretržite. Zvládla riadenie všetkých aktivít na 
profesionálnej úrovni, za čo získala vysoké ocenenie 
odbornej i laickej verejnosti. 

Peter Šramko bol učiteľ, na akého sa spomína po 
celý život. Nielen pre premiantov, mal pochopenie 
aj pre šibalov a huncútov a dokázal z nich vydolovať 
to najlepšie. Keď Handlovský banícky spolok pred 
tromi rokmi vznikal, málokto tušil, čo všetko doká-
že. A dokázal... Vrátil banícke tradície do Handlovej 
a Handlovú tam, kam patrí. Na miesto hrdej matky 
uhoľného baníctva na Slovensku. Edko Straka, 
vytrvalý, neúnavný a skromný je príkladom pre 
nás všetkých. Rovnako Igor Reiff, ktorý dlhé hodiny 
skladal slovo k slovu, aby aj generácie našich detí 
a vnúčat vedeli, kto sú, kde žijú a na čo môžu byť 
hrdí. A jediná žena medzi ocecenými? V kritických 
situáciách sa prejavia ľudské charaktery. Ten jej je 
čistý a plný ľudskosti. Podelila sa oň so všetkými, 
ktorí to potrebovali.

Latinské príslovie hovorí: Verba movent, exempla 
trahunt – Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. 
Gratulujeme všetkým oceneným a dúfame, že ich 
tieto slová povzbudia. A nás ostatných nech ich prí-
klad pritiahne k veciam verejným.

Dana Reindlová

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Výňatok Zo štatútu mesta, VZN č.5/2007
Tretia časť, Symboly mesta, čestné občianstvo, 
ceny a odmeny, kronika mesta
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné 
uznania a pochvaly :
a) Čestné občianstvo mesta 
b) Cena mesta
c) Cena primátora mesta 
d) Odmeny
Poslanci MsZ mesta Handlová na svojom rokovaní 
dňa 29.10.2009 schválili udelenie Cien mesta 
v zmysle štatútu mesta podľa § 27, bodu 1.  
K udeleniu Ceny mesta sa viaže plaketa mesta 
Handlová , finančná odmena vo výške 332 € a do-
klad o jej udelení.
Poslanci MsZ mesta Handlová na svojom rokovaní 
29.10.2009 v zmysle Štatútu mesta, vzali na vedo-
mie návrh primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu na 
udelenie Ceny  primátora mesta .
Cena primátora je morálnym ohodnotením práce 
a viaže sa k nej listina.


