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Detské horolezecké 
preteky
Začiatkom júna boli v talianskom 
meste ARCO detské horolezecké 
preteky. Hoci tieto preteky majú 
štatút európskych, zúčastnili sa na 
nich mladí horolezci zo 16-tich štátov 
sveta. Súťažilo sa  v troch disciplínach 
– bouldrovanie, lezenie na rýchlosť 
a lezenie na obtiažnosť.  Farby 
Slovenskej republiky, Horolezeckého 
klubu Prometeus Handlová a Det-
ského horolezeckého krúžku CVČ 
Relax Handlová v Taliansku hájila 
Handlovčanka Irena Balátová. Do slo-
venskej reprezentácie sa  nominovala 
vďaka svojim vynikajúcim výsledkom 
v rámci domácich pretekov. V kategórii 
dievčat do 14 rokov skončila z 34.štar-
tujúcich na 16.mieste. Blahoželáme

Rd

Prišlo do redakcie
Viete, čo je SORELA? Nie? Ani ja som to 
nevedela, pokiaľ som sa nezačala zaujímať 
o to, prečo sa začal tak zvláštne zateplovať 
obytný dom na Ulici 29.augusta.
Ako rodáčka z Ružomberku, ktorá sa do 
Handlovej nasťahovala v 70-tych rokoch, 
ma po príchode upútala architektúra pri 
vjazde do Handlovej a veľa zelene. Keď som 
tu žila dlhšiu dobu, pri svojej práci som 
pochopila, že nie je pravda, že baníci sú 
lumpi a Handlová je škaredé mesto, ale že 
opak je pravdou. Bane, baníci, domy tohto 
mesta, všetko je spolu spojené s baníckou 
tradíciou, ktorá tvorí srdce tohto mesta. Aj 
Ulica 29.augusta tvorí súčasť tejto tradície, 
aj SORELA (Socialistický realizmus), v kto-
rom bola postavená, ako náhrada za staré 
nemecké domy, ktoré tiež na veľkú škodu 
pre mesto, všetky zmizli, alebo zmenili 
svoj vzhľad. Môžete si povedať, dnes je 
taká doba, teplo je drahé, ale k problema-
tike Ulice 29.augusta treba pristupovať ako 
k pamiatkovému objektu. 
Keď je Handlová na križovatke, čo robiť, 
keď baňa nebude fungovať, je možné, 
že my, ktorí tu chceme vychovávať svoje 
deti, budeme žiť v meste, ktoré budú 
navštevovať ľudia pre krásu okolia, turis-
tické atrakcie, kultúrne pamiatky, banícku 
históriu mesta. 
(na žiadosť autorky neuvádzame meno, 
svoj príspevok podpísala) 

Pozvánka
Slovenský Orol pozýva na 
10. ROČNÍK OROLSKEJ 

CYRILOMETODSKEJ 
CYKLOPÚTE DO NITRY 

na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda v dňoch 
4.-5. júla 2009. 

Informácie (pokyny) nájdu 
záujemcovia na stránke 
www.slovenskyorol.sk. 

Pozvánka
VATRA ZVRCHOVANOSTI

Námestie baníkov Handlová
piatok 17.7. 2009 od 15.00 hod.

Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR, bol 
významný krok k naplneniu sebaurčenia 

slovenského národa. Pripomeňte si tento deň 
po 17. krát a strávte príjemné popoludnie 

s hrami a súťažami pre deti.

O kôš mesta 
Handlová 
V júni 1983 trojica basketbalových 
nadšencov Jaro Daubner, Vlado Wäldl 
a Tibor Jáni  zorganizovala na otvo-
renom ihrisku SPŠ elektrotechnickej 
basketbalový turnaj pre fanúšikov 
a hráčov basketbalu  v Handlovej,  
ktorý postupne dozrel až do dnešnej 
podoby.
V sobotu 19. júna sa uskutočnil  už 
25. ročník basketbalového turnaja „ 
O kôš mesta Handlová“- 15. ročník 
memoriálu  Ondreja Haviara.
Turnaja, ktorý sa hral pre zlé poča-
sie v športovej hale, sa zúčastnilo 5 
družstiev.

Výsledky:

1. miesto -  A ZASE   7 b.  245 : 230  
Linkeš 51, Haviar O. 50, Daubner T. 42, 
Daubner M. 27, Hertlík 18, Morávek 17, Mrviš 
T. 16, Mrviš N. 14, Mrviš M.6, Daubner J. 7

2.  miesto - Slávia     6 b.  
239 : 249  Bilík 75, Homola T. 37, Treml 37, 
Orgler P. 26, Spevár 19, Homola M. 19, Orgler 
J. 6, Homola B. 2

3.  miesto - ČAJACI   6 b.  235 : 223  
Madaj 82, Jáni T. 42, Jáni R. 39, Arendáš 15, 
Demeter 15, Jonas 13,  Majerčák 11, Košičár 
8, Sluka 5

4.  miesto - REGENT  6 b.  235 : 220  
Mužík 47, Gregor 43, Neumar 39, Neubauer 
38, Just 37, Fabola 27, Ernek 14, Šuba 8

5.  miesto - STARCI   5 b.  225 : 257  
Haviar M. 74, Prokein E. 57, Kartáč 26, Smoleň 
19, Mikula 18, Holúbek 16, Prokein P. 10

Najlepší strelci: 
Marcel Madaj  82 b., Martin Bílik 75, 
Matúš Haviar 74
Družstvu A ZASE k víťazstvu gratu-
lujeme.

J. Daubner, foto V. Horváth


