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Furmanské preteky 
Morovnianska podkova 
2009
Viete, ako spoznáte furmanov? Sú 
jediní, kto sa môže ku koňovi priblí-
žiť odzadu. Neboja sa. Poznajú sa s 
koňmi, o ktoré sa starajú ako o deti. 
Ráno sa nenajedia skôr ako nedajú 
koňom a večer nejdú spať, kým nie 
sú kone na poriadku. A kone im za 
to dôverujú, poslúchajú ich a spolu 
s nimi súťažia. 

Sobota 16. mája 2009 v mestskej časti 
Morovno pri Handlovej patrila v poradí 
už 4. ročníku zaujímavých súťaží fur-
manov Morovnianska podkova 2009. 
Jediné furmanské preteky na hornej 
Nitre mali v tomto roku rekordnú 
účasť - 23 furmanov, každý s párom 
koní. V súťažiach sa nakoniec stretlo 
22 furmanov, ktorí bojovali nielen o 
víťazstvá v jednotlivých disciplínach 
- furmanský slalom, práca s drevom, 
ťažký ťah, ale hlavne o titul celkového 
víťaza.  Tým sa pre tento rok stal Peter 
Pardus z Hniezdneho so svojimi koňmi 
Kubo I a Cigáň I. O víťazstvo pripravil 
v ťažkom ťahu Ľubomíra Dobrotku 
z neďalekého Chrenovca – Brusna s 
koníkmi Jambo a Gaštan. Tretie miesto 
si odniesol Tomáš Gibala z Čierneho 
Balogu s koňmi Bandy 1 a Pejo. Víťaz 

získal z rúk primátora mesta Handlová 
finančnú odmenu 100 eur , druhý 
70 eur , tretí 50 eur a darčeky od 
sponzorov.
Aj napriek dažďu v závere súťaží, kol-
bisko sledovalo viac ako 1500 návštev-
níkov. Hlavný rozhodca František Grátz 
sa zhostil  mikrofónu i ako komentátor, 
a tak sa mnohí, ktorí zažili súboj sil-
ných koní po prvýkrát, dozvedeli naprí-
klad i to, že zverenci furmanov vážia od 
700 do 1000 kg. 
Zlepšujúca sa kvalita pretekov ako 
i narastajúci záujem verejnosti o 
netradičné športy boli dôvody, prečo 
sa rozhodlo vedenie mesta v roku 

2009 preteky furmanov podporiť. 
Hlavnými organizátormi sa tak stali 
mesto Handlová, Zväz chovateľov koní 
Slovenska a MOS morovnianski fur-
mani. Podporili ho aj obec Ráztočno, 
ráztočanský urbariát a ďalší sponzori. 
Veľkú zásluhu na organizovaní majú 
dlhoročne nadšenci furmanov z mes-
tskej časti Morovno - Ján  Chalas 
s manželkou a mnohí ďalší.

Kompletnú výsledkovú listinu nájdete 
na www.handlova.sk. Fotogalériu 
nájdete v odkliku o meste, v Handlovej 
sa stále niečo deje.
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CVČ Relax v júni
42. ročník Handlovských 
športových hier
1.6.2009 
Malý futbal študentov SŠ na SOŠ od 
9,00 hod.
2.6.2009 
Volejbal študentov SŠ zmiešané druž-
stvá na SOŠ od 9,00 hod.
3.6.2009 
Kolkársky turnaj študentov SŠ v kolkár-
ni od 9,00 hod.
4.6.2009 Atletické súťaže deti MŠ na 
ihrisku pri ZŠ Mierové nám. 
5.6.2009 
Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ na SOŠ 
od 8,00 hod., študentov SŠ na SOŠ od 
10,30 hod. 

5.6. – 7.6.2009
Účasť nášho ZÚ Futbalová prípravka na 
medzinárodnom futbalovom turnaji 
v Benátkach nad Jizerou

6.6.2009
Cesta rozprávkovým lesom (atrakcie) 

Jedna studnička Handlová 
10.6.2009
ABC na PC – neformálne vzdelávanie 
s cieľom získavania počítačových 
zručností detí MŠ v rannom veku 
zamerané na tvorivosť – v CVČ Relax 
od 10,00 hod.

12.6.2009
Ukončenie atletickej ligy žiakov ZŠ 
(1.-9.roč.) spojené so slávnostným 
záverečným vyhodnotením, oficiálnym 
vyhlásením výsledkov a ocenením naj-
lepších – v CVČ Relax od 15,00 hod.

Letná činnosť CVČ Relax

27.6. – 6.7.2009
Taliansko – Lignano Sabbiadoro - rela-
xačný pobyt pri mori pre deti, mládež 
aj celé rodiny ( plagát)

10.-14.8.2009
17.-21.8.2009
Dva turnusy mestských táborov pre 
deti zamestnaných rodičov, pre ktoré je 
pripravený celodenný zábavný program 

plný súťaží, hier a výletov
21.8. – 29.8.2009
Chorvátsko – Drvenik - relaxačný pobyt 
pri mori pre deti, mládež aj celé rodiny 
( plagát)

Pozvánka
Talent Handlovej
V nedeľu, 26.apríla 2009 sa v CVČ Relax 
uskutočnil nultý ročník semifinálového 
kola castingu Talent Handlovej. Táto 
myšlienka vznikla z iniciatívy a potreby 
mladých ľudí prezentovať svoje schop-
nosti v tanečnej, hudobnej, výtvarnej 
oblasti a  ukázať tak niečo, čomu sa 
aktívne venujú. Do semifináloveho 
kola, ktoré sa bude konať  20. júna 
2009 v CVČ Relax, vybrala odborná 
porota 13 finalistov, ktorí budú mať 
šancu obhájiť svoj talent nielen pred 
porotou, ktorá nešetrila na castingu 
pochvalou a odbornou kritikou, ale aj 
pred širokou diváckou verejnosťou. 7 
najlepších sa stretne vo finále, ktorého 
termín bude zverejnený v informač-
ných kanáloch mesta. 

 CVČ RELAX

Spomienka 
na Petra Šramka
Je taká chvíľa, skončí sa život, začne 
spomienka.
Je taká chvíľa, práve ktosi blízky 
navždy odchádza a nepočuje, ako 
vyzváňajú slzy v očiach pozostalých.
Vtedy spomienka čoraz väčšmi 
dolieha, pripomína tvár, pripomína 
neskončenú prácu na stole, poslednú 
túžbu, pripomína život, ktorý zrazu 
stratil čas.

Dňa 30. apríla 2009  nás navždy opus-
til náš kolega, priateľ, skvelý človek, 
riaditeľ školy, pán Mgr. Peter Šramko. 
Dodnes v nás ožívajú spomienky na 
jeho pohodu, kľud, porozumenie, pra-
covnú zanietenosť, zmysel pre zábavu, 
lásku k hudbe a schopnosť stmeľovať 
kolektív. Dokázal sa boriť s probléma-
mi, tešiť sa z úspechov školy, našiel si 
vždy chvíľu pre pochopenie a povzbu-
denie. Ľudskosť, nadhľad, tolerancia, 
statočná práca, čestnosť, hrdosť na 
školu, učiteľov i žiakov zostanú pre nás 
príkladom a povzbudením. Zostane 
navždy v našich srdciach. Česť jeho 
svetlej pamiatke!

Zamestnanci ZŠ Mierové námestie v Handlovej

Opustili nás  
apríl /máj
Ján Čiernik  71 rokov
Ladislav Fekete  77 rokov
Štefan Valach  83 rokov
Filip Makovinský  75 rokov
Peter Šramko  62 rokov
Jaroslav Šimo  75 rokov
Eduard Bocko  62 rokov
Jozef Neuschl  82 rokov
Juraj Eliáš  53 rokov
Milan Palák  67 rokov
Rozália Horňáková  76 rokov
Eva Hromádková  32 rokov
Helena Uhrinová  72 rokov
Helena Galbavá  88 rokov


