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Darček pre Veroniku
Chcete vedieť, čo majú spoločné 
poslanec NR SR  Ing. arch. Jaroslav 
Izák a Veronika Petrovská? Odpoveď 
je jednoduchá. Obidvaja študovali na 
Gymnáziu I. Bellu v Handlovej, aj keď 
s niekoľkoročným rozdielom, zároveň 
sú aktívnymi členmi MO MS v Hand-
lovej a obaja milujú Slovensko.
 4.mája 2009 navštívil poslanec NR SR 
Ing. arch. Jaroslav Izák Gymnázium I. 
Bellu, aby sa osobne stretol s Veroni-
kou a ocenil jej osemročnú aktívnu 
činnosť na pôde tejto školy, v meste 
i v Matici Slovenskej. Na stretnutí s ria-
diteľkou gymnázia RNDr. G. Fusekovou 
nezazneli len úprimné a milé slová. 
Veľký úsmev a slzy dojatia sa objavili 
v očiach Veroniky, keď jej pán poslanec 
odovzdal darček – notebook, ktorý jej 
bude nápomocný v ďalšom štúdiu na 
vysokej škole. Týmto gestom pán posla-
nec demonštroval skutočnosť, že si 
vážime a vieme oceniť prácu mladých 
ľudí, ktorí nezištne a veľmi ochotne 
pomáhajú pri organizovaní kultúrnych 
a spoločenských podujatí v meste, čím 

zviditeľňujú nielen seba, svoju rodinu, 
školu, organizácie v meste, ale i samot-
nú Handlovú v rámci kraja a Trenčian-
sky kraj v rámci Slovenska. K takýmto 
mladým ľuďom Veronika určite patrí. 
Veď počas osemročného pôsobenia 
na škole sa niekoľkokrát zúčastnila 
celoslovenských kôl v olympiádach vo 
francúzskom, ruskom a slovenskom 
jazyku, pekné umiestnenie dosiahla 
v celoslovenskej súťaži „Prečo mám 

rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“, v prednese poézie a prózy 
Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov 
Kubín, v literárnych súťažiach vo vlast-
nej tvorbe ...   
Doma má už peknú zbierku diplomov 
a ocenení. Medzi jej najvýznamnejšie 
úspechy patrí reprezentácia Slovenska 
na medzinárodnej súťaži v Moskve 
v roku 2008.

Mgr. Dagmar Strmeňová, MO MS Handlová

Stodevätnásť 
statočných
Prezidentské voľby už máme za sebou. 
Čakajú nás ešte voľby do Európskeho 
parlamentu, na jeseň voľby do VÚC, o rok 
v júni parlamentné a nakoniec v decembri 
komunálne voľby. Žijeme v období zastu-
piteľskej demokracie, ktorá používa voľby 
ako nástroj na obsadzovanie verejných 
funkcií. Zvolení kandidáti potom pre-
zentujú náš názor vyjadrený odovzdaním 
hlasu v každodennej praxi. 

V našom meste nie sú voľby  žiadnou 
novinkou. Úplne prvé písomne doložené 
voľby sa uskutočnili v Handlovej už pred 
päťsto rokmi. Hovorí o tom dodnes docho-
vaná písomná zmienka. Od založenia obce 
až do roku 1500 spravoval našu obec 
šoltýsky  rod Krickerovcov. Richtárstvo 
im bolo zverené kráľom Ľudovítom 
Veľkým ako odmena za založenie obce. 
Po roku 1500 tento rod vymrel „ po meči“ 
a zostalo len potomstvo „po praslici“. 
Podľa vtedajších pomerov to však boli 
nelegitímni nástupcovia. Rodina sa však 
nechcela úradu len tak ľahko vzdať a tak 
nastalo obdobie šarvátok a hádok. Niet 
divu, veď i vtedy to bola výnosná funkcia. 
Spory ukončil až volebný akt, ktorý popi-
suje zápisnica z 28. októbra 1523. Hovorí 
sa v nej: „ Dáva sa na známosť všetkým 
pánom, zemanom aj nezemanom, tak 
duchovným aj svetským, že Handlovčania, 
celá obec, zhromaždení a sprisahaní 
v dome richtára,  a to tak bohatí ako aj 
chudobní, ako mladí tak aj starí, zvolili 
Jána Goltbergera, pravého dediča, nie 
natisnutého, za richtára svojho.“ Touto 
voľbou získal rod Goltbergerovcov dedičné 
richtárstvo a riadil obec ďalších 170 rokov. 
V roku 1693 boli Goltbergerovci povýšení 
na barónov, presťahovali sa do Kremnice 
a richtárstvo už len prenajímali. V roku 
1703 túto výsadu predali bojnickému 
panstvu. To, že sa Bojnický hrad uchádzal 
o handlovské richtárstvo potvrdzuje, že sa 
jednalo o výnosný úrad. 

Od čias zakladateľa obce Henricha 
Krickera sa na richtárskom stolci v našej 
obci vystriedalo už viac ako sto občanov. 
Súčasný primátor je v poradí 119. najvyš-
ším predstaviteľom Handlovej.
Ak by sa vám z týchto udalostí zdalo niečo 
povedomé, tak vedzte, že sa odohrali v dáv-
nej minulosti. Odvtedy naše krásne mesto 
zaznamenalo značný pokrok a mnoho sa 
zmenilo. Zostáva už len popriať voleným 
zástupcom, tak súčasným, ako aj budú-
cim, aby hrdo a čestne zastávali svoj úrad. 
Pamätajúc na odkaz predkov a ctiac si 
bohaté demokratické tradície, svorne 
vytvárali predpoklady pre šťastný a pokojný 
život všetkých  nás - Handlovčanov. 
Zo zápiskov Gejzu Kubínyiho spracovala komisia 
pamätihodností

Susedské „Ďakujeme !“
Je taký činžiak v Handlovej. Postavený v r. 
1955, keď ešte činžiakom dávali budovate-
lia mená. Tento dostal meno Ľubochňa. 
Nie moc veľký, nenápadný, mimo hlavnej 
cesty a teda tesne pri malom potoku a 
potom už len lúky a kríky a tráva a stromy 
a raj hlavne pre decká. V lete aj v zime. Na 
jar aj na jeseň. Spomienky na tie dni mi 
nikdy z pamäti nevymiznú. 

Preto mi bolo až moc ľúto keď tento náš 
detský raj v minulých rokoch spustol. 
Lúky zarástli na nepoznanie, potok obrás-
tol burinou, stromy, unavené každoroč-
ným rodením bez opatery a ošetrenia sa 
zošúverili. Tak ako naši otcovia a mamky, 
ktorí tu bývali a vychovávali nás, aby sme 

ich potom opustili. Zopár ich ešte zostalo 
v tom činžiaku a my sme tam sporadicky 
chodili a len ticho konštatovali "ako to 
všetko spustlo". 

Prednedávnom sa však všetko zmenilo. 
Z obyvateľov tohto činžiaku sa vyčlenila 
malá ale o to aktívnejšia ( a akčnejšia) 
skupina chlapov, ktorým to prestalo byť 
jedno že pod činžiakom začala robiť 
neplechu spodná voda, že okolo múrov 
a popri chodníkoch si to pýta vyčistiť a 
upraviť, že náprotivný svah by mohol byť 
aj vykosený a zbavený buriny, že neďaleké 
detské ihrisko a preliezky by mohli byť 
osadené lavičkami, že potok by mohol 
byť vyčistený a za potokom by mohol byť 
spoločný priestor na večerné susedské 
posedenie s gulášom a opekačkou. 

Určite som ešte na niečo zabudol - 
nebývam tam, len tam často chodím a 
každý deň má táto akčná partia nejaké 
„prekvapenie“. 

Skrátka - nesedia doma a nepozerajú z 
okna akože "nás sa to netýka", idú von a 
priamo tam, kde ich treba, bez zbytočných 
rečí, s chuťou niečo urobiť, niečo zmeniť, 
pre seba, pre rodinu, pre susedov, pre 
dobrý pocit ... snáď aj pre to prečo píšem 
tento článok ... pre poďakovanie. Chlapi - a 
vy viete ktorí - za všetkých obyvateľov tohto 
činžiaku prijmite jedno veľké poďakovanie 
od vďačných susedov. Síce anonymné ale 
úprimné a srdečné. Za to, že vďaka Vám 
sa nám život stal aspoň málinko krajší a 
príjemnejší. 

Ďakujeme! 

ZŠ Školská 
na Veľkom Griči 
Základná škola na Školskej ulici už od 
roku 1996 realizuje národný projekt 
Škola podporujúca zdravie. 
V rámci projektu sa dňa 23.mája 2009 
uskutočnil rodinno - školský výlet na 
Veľký Grič. Účastníci – žiaci, pedagógo-
via, rodičia, starí rodičia si dali zraz pred 
CVČ Relax. Bolo ich vyše sto.
Všetci v dobrej nálade sa vydali smerom 

na Martinku. Tu bol základný tábor výle-
tu. Všetkých zaujal veselý pretek o pekné 
vecné ceny. Súťažili troj-členné družstvá, 
každom z nich musel byť aspoň jeden 
rodič. Úlohy sa dotýkali vedomostí 
z prírodovedy (určovanie rastlín), prvej 
pomoci (ošetrenie bežných poranení).
Všetci získali diplomy a ceny. 
Organizátori vyhlásili i najmladšieho 
a najstaršieho účastníka výletu.  

Zruční chlapci založili oheň a o chvíľu 
sa už Martinkou šírila vôňa špekačiek. 
Všetci sa napili zo studničky, v ktorej 

bola fantastická voda. Po súťaži a ob-
čerstvení sa už zhromaždili záujemcovia 
o výstup na Veľký Grič. Výstup prebiehal 
pokojne. Cestou nás p. Koszta obozna-
moval s flórou okolia. Výhľad z Griča bol 
nádherný. Handlová ležala pod nami 
ako na dlani. Všetci sme boli nadšení. 
Po vyhliadke sme sa vrátili na Martinku, 
kde sa k nám pripojili tí, čo neboli na 
vrchole a unavení, ale plní zážitkov sme 
sa vracali domov. Bolo to mimoriadne 
vydarené podujatie. 

Mgr. Jozef Ondriš, riaditeľ školy


