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Dám do podnájmu 3- izb. 
byt v Handlovej, 2000 Sk + Inkaso
0915 221459

Práca z kancelárie
0907429 531 (Mihálová Helena)

Chcete sa zbaviť starých hodín?!
Nevyhadzujte ich do koša, prines-
te ich do predajne Klenoty NANI 
– Podnikateľský inkubátor

Poďakovanie
Ďakujem p. A. Lackovej z Gagarinovej 
ulice za vrátenie strateného mobilu.

VH

Navštívili sme zvieratká na biofarme v Sklenom

Prechádzky zimnou prírodou sa veľakrát (pre všíma-
vejších) zmenia na náučný chodník. Niekedy ani nie je 
treba veľa oči vyvracať, stačí sa pozerať pod nohy. Asi tak 
by sa dalo stručne zhodnotiť naše objavenie Biofarmy p. 
Baláža v obci Sklené. Na úvod sme sa predrali stádom 
hucuľských koní, ktoré sa práve pripravujú na príchod 

malých žriebät. Naše kroky pokračovali medzi svine, 
nie však obyčajné. Boli to mangalice – chlpaté svinky, 
klobásky z ich mäsa vraj odbúravajú cholesterol. Potom 
sme objavili kozu, ktorá sa asi spustila s basetom a aby 
to nebolo málo, pohladkali sme čierne šteňa slovenské-
ho čuvača. Na záver sme ochutnali tú povestnú klobásku 

a vynikajúcu biopaštéku a dohodli sme sa, že o dva 
týždne, keď budú malé žriebätká, keď bude nová paštéka 
a aj nové klobásky, sa znovu zastavíme. Veď čo všetko 
nespravíme pre ten svoj cholesterol. A veľa netreba, stačí 
sa len na ceste cez Rovnú horu pozerať pod nohy.

Vladislav Horváth

Navštívte Fotogalériu
 

v pasáži podnikateľského 
inkubátora Handlová

Po ničivých útokoch Tatárov v 13.sto-
ročí, bolo celé 14.storočie pre územie 
Slovenska charakteristické veľkou 
obnovou zničenej krajiny, príchodom 
nových kolonistov a zakladaním 
nových lokalít. A práve to bol podnet 
pre Kremničana Henricha Krickera. 
Prevažne z kremnickej oblasti usídlil 
nových osadníkov na území, ktoré 
nazvali Seperdeö – Krásny les. Bolo 
to práve 8. marca 1376, keď zaklada-
júcou listinou kráľ Ľudovít I. potvrdil 
založenie novej osady Krickerhau 
(Handlová). Zakladateľ, šoltýs Henrich 
Kricker priviedol osadníkov do neobý-
vanej zelenej krajiny rozprestierajúcej 
sa medzi vysokými sopečnými poho-
riami Veľkého a Malého Griča. Ako 
sa píše v zakladajúcej listine, počet 

prvých osadníkov možno len veľmi 
ťažko odhadnúť, ale vraj Henrich 
Kricker „dedinu založil a  množstvom 
ľudí ozdobil“. V zakladajúcej listine, 
ktorá sa však dnes zachovala už len 
v odpise kráľa Žigmunda z roku 
1430, sa dozvedáme, aká bola veľkosť 
vtedy pomerne rozsiahleho chotára, 
práva a povinnosti lokátora, ako aj 
povinnosti ostatných usadlíkov, výšku 
daní a poplatkov odvádzaných jednak 
kráľovi ale aj Bojnickému panstvu, pod 
správu ktorého Handlová od jej zalo-
ženia spadala. Kastelánovi Bojnického 
panstva platili osadníci 140 dukátov 
ročne a tri  dary – po jednom dukáte, 
ktoré platili na Juraja, Michala a na 
Vianoce (Narodenie Krista). Povinne sa 
vyberali poplatky na vojenskú i štátnu 

daň, ktorých výrub sa určoval priebež-
ne. Všetci osadníci však boli oslobodení 
od robotných povinností, pretože obce 
založené na základe emfyteutického 
– zákupného práva takéto povinnosti 
nepoznali. 

Druhým, pre Handlovú významným 
dňom je 27. marec 1839. Práve v prie-
behu 19. storočia význam Handlovej 
stúpol. Pretože ležala mimo hlavných 
cestných a obchodných ťahov, jej oby-
vatelia boli uchránení ničivých vpádov 
tureckých vojsk a stavovských povsta-
ní, ktoré zasiahli územie stredného 
Slovenska. A aj keď bola Handlová 
iba poddanskou dedinou Bojnického 
panstva, rozvoj remesiel nadobúdal 
stále väčší význam. Podstatná časť 

handlovských remeselníkov predávala 
svoje doma zhotovené výrobky domá-
cim záujemcom alebo chodila na trhy 
do iných miest. Cisárom Ferdinandom 
I. udelené jarmočné privilégia zna-
menali, že sa v obci mohli konať štyri 
jarmoky ročne. Podľa výsadnej listiny 
to bolo na Mateja (24. februára), na 
Urbana (25. mája), na Pannu Máriu 
Karmelistkú (22. septembra) a na 
Félixa (20. novembra). Hoci tieto 
jarmoky nemohli konkurovať veľkým 
jarmokom v Prievidzi, Bojniciach, 
Nitrianskom Pravne či Kremnici, zna-
menali pre naše mesto veľký posun 
dopredu a naznačili jej ďalšie hospo-
dárske smerovanie. Handlová dostala 
výsadnou listinou aj titul oppidum 
– mestečko.

Jana Oswaldová
Komisia Pamätihodností MsZ 

Marec - mesiac významný pre naše „oppidum“


