
Klenoty podzemia
Jaskyne sú umeleckým dielom prírody zvečneným do kame-
ňa. Príroda ich tvorila tisíce, či milióny rokov. Správajme sa 
k nim tak úctivo ako k sochám v múzeu. Nezaslúžia si byť 
zašpinené odpadkami. Je to neúcta nielen k prírode, ale aj 
k jaskyniarom, ktorí pri ich objavovaní odpracovali stovky 
hodín. Je našou povinnosťou chrániť a nepoškodzovať tieto 
podzemné krásy nášho okolia.

Handlovskú jaskyniarsku skupinu založili v roku 1985 
členovia oblastných skupín – Pavol Pavlis zo Slovenskej 
speleologickej spoločnosti Uhrovec a Ing. Martin Lutonský 
z Demänovskej doliny. Väčšia časť členov  vtedy pracovala 
v podzemí uhoľných baní  v Handlovej. V skupine sa 
vystriedalo mnoho záujemcov, niektorí skúsili a skončili, 
skalní však zostávajú. Snáď najviac, viac než 20,  nás bolo  
v rokoch 1986 až 1993.

Okolie Handlovej je z jaskyniarskeho pohľadu naozaj 
zaujímavé. V juhovýchodnej časti pohoria Žiar, na styku 
s Kremnickými vrchmi je Skleniansky kras. Krasové 
územie je síce veľmi malé, ale nachádzajú sa tu jaskyne, 
priepasti, vyvieračky, krasové jamy čiže závrty, škrapové 
polia a suché údolia so sezónnymi tokmi a ponormi. 
Za takmer 25 rokov sme vykonávali činnosť v rôznych 
jaskyniach Sklenianskeho krasu. Neboli sme však prví, 
koho Skleniansky kras očaril. Postupne, po rokoch spe-
leologického výskumu Sklenianskeho krasu, získavame aj 
zaujímavé písomnosti. Dozvedeli sme sa z nich aj to, že pri 
razení Sklenianskeho tunelu v rokoch 1929 - 1931 sa o sa-
motný kras najviac zaujímal popredný slovenský jaskyniar 

Ján Majko. Neskoršie, v spolupráci s Jarmilou Vytřísalovou 
– Jirmerovou, v rokoch 1956 – 1958 spoločne vykonali výs-
kum Sklenianskeho krasu. Zo zápiskov Jána Majku vyplýva, 

že sondovacie práce v roku 1954 vykonával aj Ján Salaj, 
handlovský baník, pochádzajúci z Nerestnice pri Zvolene. 
O prievidzskej jaskyniarskej skupine vykonávajúcej činnosť 
v rokoch 1974 – 1976  nemáme bližšie informácie. Snáď 
postupne niečo nájdeme.

Popri svojom okolí spoznávame aj iné krasové územia 
a jaskyne. Jednou z najzaujímavejších akcií v histórii 
skupiny boli Vianoce v roku 1986, so zámerom vystužo-
vania jaskynných priestorov v jazere a prekopávanie sondy 
medzi Demänovskou jaskyňou Slobody a Mieru. Pre nás 
Handlovčanov to bola príležitosť spoločne so skupinou 
Demänovská dolina podieľať sa na zameriavaní celého 
jaskynného systému. V 90-tych rokoch nás zaujali jaskyne 
Moravského krasu, konkrétne prechod jaskyňami Piková 

dáma – Spirálka s takmer úplným potopením a precho-
dom cez sifón. Následne zostup do Plánivskej jaskyne 
a prechod jej úzkymi meandrami. Snáď najzaujímavejší bol 

prechod Starej a Novej amatérskej jaskyne s hĺbkou 1,3 
m zatopených  jaskynných priestorov. Navštívili sme aj 
sprístupnené priestory jaskýň Punkevných, Sloupsko-
Šošuvských jaskýň, Macochy, Kateřinskej  a Balcarskej 
jaskyne. Pre jaskyniara sú  to nezabudnuteľné zážitky.

Najvzrušujúcejší je ale určite prieskum nových 
speleologických území. Od roku 1999 vykonávame 
prieskum v južnej časti Rokoša v Nitrických vrchoch 
nad Dolnými Vestenicami. Dozvedáme sa o miestnych 
obyvateľoch a ich jaskyniarskej činnosti. S piatimi 
Dolnovesteničanmi, ktorí sú členmi Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti, sa od roku 2000 venujeme 
spoločnému speleologickému výskumu Vestenickej 
medvedej jaskyne, ktorá je svojou výzdobou  v tejto 

časti unikátom. 

Postupom rokov je nás „skalných“ stále menej. Verím, 
že pohľad na krásu podzemných jaskynných priestorov 
a objavovanie miest, kam ešte ľudská noha nevstúpila, 
by dokázali nadchnúť aj dnešných mladých ľudí.  Ja sám 
sa jaskyniarstvu venujem už vyše 30 rokov. Spomienky, 
zážitky z jaskyniarskej činnosti mám ešte z môjho rodiska 
Chtelnica  pri Trnave. Medzi handlovských jaskyniarov 
ma priviedol práve Pavol Pavlis, ktorý sa venuje už iným 
veciam. On ma zoznámil s vtedajším vedúcim jaskyniarov 
Ing. Martinom Lutonským. Jemu patrí moja vďaka za všetky 
rady a skúsenosti v oblasti jaskyniarstva. Za všetko, čo si ma 
naučil, Ti Maťko zo srdca ďakujem. 

Peter Strečanský, predseda Jaskyniarskeho klubu Handlová
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Fašiangovali sme...
Fašiangy sú „mostíkom“, ktorý spája Vianoce a Veľkú 
noc. Ale aj obdobie končiacej zimy a vyčkávajúcej jari, 
obdobie vážnosti s obdobím zábavy a dobrej nálady. 
Nie vždy boli ľudia takí otvorení ako dnes a tak, keď sa 
chceli zabaviť trošku neviazanejšie, ukryli svoju tvár 
za masku. Handlovské deti mali k tomu, aby sa pre-
obliekli za niekoho iného úplne iný dôvod – možno 
túžbu byť na chvíľu OBLAKOM alebo JAMESOM 
BONDOM...

Maškarný ples
11. februára, Elokovaná trieda MŠ SNP, Mostná ulica
Už 11.februára mali škôlkari maškarný ples, karneval 
masiek k sviatkom fašiangov. Všetko sa najprv začalo 
oslavou pri maškrtách a tancoch v triedach, kde bola 
výborná atmosféra. Potom sa všetky tri triedy v spolo-
čenskej miestnosti materskej školy predstavili všetkým 
deťom a zamestnancom MŠ. Na návštevu zavítali aj deti 
zo súkromných jaslí OVEČKA.  Spoločná diskotéka bola 
odmenou pre všetky krásne masky.

Veľký detský fašiang
13.februára 2009, ZŠ Mierové námestie
Po úvodnej piesni Fašiangy, Turíce....., ktorú zahral na 
klavíri žiak druhého ročníka Tomáš Barniak a spevom 
ho sprevádzali všetky prítomné deti, nasledoval krátky 
program a súťaže.  Fúkalo sa do netradičných balónov, 
bolo tanečné kolo masiek, žrebovanie tomboly a rozdá-
vanie sladkých šišiek. Porota mala ťažkú úlohu vybrať 
zo 74 masiek najkrajších dvadsať, ktoré boli odmenené 

vecnými cenami. Najviac hlasov získala Natálka Poláková 
(1.ročník), ktorá bola „Mažoretka“. Titul  SUPER MASKA 
si odniesli žiaci: Ľubka Báčiková (3.ročník) ako „ Oblak“ 
a Jakubko Mazúr (2.ročník) ako maska „Šašo“.
Akciu pripravili vychovávateľky zo Školského klubu detí 
pri ZŠ Mierové námestie v  spolupráci so školským 
parlamentom. Poďakovanie patrí pani kuchárkam zo 
školskej jedálne za prípravu občerstvenia a žiačkam zo 
školského parlamentu pod vedením pani učiteľky Beáty 
Markovej. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

Detský maškarný bál
16.februára 2009, DK Handlová
Plesová sezóna v Handlovej neobišla ani tých najmlad-
ších. Detský maškarný bál pritiahol do domu kultúry 
151 ľudí. Medzi nimi bolo takmer 60 krásnych masiek. 
Na jednom mieste ste mohli vidieť rozprávkové postavy, 

zvieratká, nechýbal James Bond či 
malá mníška. Medzi masky prišiel 
aj veľký kamarát detí, klaun Dino. 
Pochválil sa so svojim novým pred-
stavením a nechýbal ani na veľkej 
detskej diskotéke. Potom už nasle-
dovalo vyhodnotenie masiek. Aj keď 
nemohli vyhrať všetci, každá maska si 
odniesla aspoň sladkú odmenu. O rok 
sa určite stretneme znovu a zažijeme 
ďalší krásny maškarný bál. 

Veľký detský karneval
21.februára 2009, CVČ Relax 
Handlová
Šancu byť raz za rok niekým iným 

využili deti aj počas Veľkého detského karnevalu v Cen-
tre voľného času Relax. Rodičia a starí rodičia sa blysli 
aj tentokrát a okrem krásnych, ale tradičných masiek 
víl, princezien a vodníkov sa po tanečnom parkete pre-
háňala aj práčka, mníška a karta Joker alebo ak chcete, 
Žolík. Veľkým prekvapením bolo vystúpenie populárnej 
Street Dance Academy a Laciho Strikea, ktorý sa s deťmi 
aj ochotne odfotil. 

Čísla z fašiangov v Dome kultúry
Ak ste neboli na handlovských Fašiangoch, môžete 
ľutovať. Fašiangovníkom sa podarilo vyzbierať 11 
kg slaniny, 6 kg cibule, 200 ks vajec, 0,5 kg klobás 
a 25 fliaš s povzbudzujúcim obsahom. A to všetko sa 
zjedlo a vypilo počas rozlúčky s Barborou s Basovou.
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