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Predaj čerstvého, 
surového kravského 
mlieka v Handlovej
V budove Agroproduktu Slovakia 
a.s. – Potočná 66 (bývalé štátne 
majetky).
Obsah tuku 4%, bielkovín 3,5 %
pondelok – piatok 8.00 -10. 00 
Je potrebné doniesť si vlastné 
nádoby.

Naše cesty do rozprávok

Na prvom ročníku Cesty rozprávkovým 
lesom som mala 13 rokov a už o rok 
sa mi dostalo cti stať sa Ježibabou. Deti, 
ktoré som „strašila“ sú dnes už dospelé 
a do čarovného lesa vodia svoje deti. 
Nájsť po 31. ročníku Cesty rozprávkovým 
lesom Handlovčana, ktorý tam nikdy 
nebol, by som si netrúfla.

Zo zákulisia...
Prípravy na nový ročník sa vždy začí-
najú už vo februári. Organizačný štáb 
sa potom stretáva pravidelne zhruba 
tri mesiace a postupne pripravuje celé 
podujatie. Od výberu témy, cez scenáre, 
kostýmy, maľovanie kulís, zháňanie 
sponzorov až po 120-tich dobrovoľní-
kov, ktorí na príprave lesa pomáhajú. 
A pretože ide o podujatie pod holým 
nebom, na lúke a v lese, kde nič nie je, 
už tri dni pred akciou sa začnú vyvážať na 
Jednu studničku pódium, kulisy, stánky... 
Potom už nezostáva nič iné, len dúfať, že 
nezačne pršať.  

Aký bol 31. ročník?
100. výročie priemyselnej ťažby uhlia 
v Handlovej poznačilo aj Cestu rozpráv-
kovým lesom. V programe sa objavili per-

moníci, ale aj súťaž o zázračný lampášik. 
Svätá Barbora si z 30-tich lampášikov, 
ktoré deti doma vyrobili, nevedela vybrať 
a tak ocenila všetky.  A v lese? Tam sa 
deti stretli s postavičkami zo sloven-
ských ľudových rozprávok. A hľadali 
sa také, ktoré majú niečo spoločné 
s podzemím. So scenármi a prípravou 
hercov na jednotlivých stanovištiach 
už druhý rok pomohol Vojto Bartko, 
režisér, scenárista, textár, spevák a jeden 
z najvýraznejších talentov v oblasti kul-

túry v našom regióne. A aj keď to ráno 
vyzeralo hrozivo - fúkalo, mrholilo a bolo 
poriadne pod mrakom, nakoniec risk 
vyšiel a počasie sa umúdrilo. Potvrdiť to 
môže 1100 platiacich návštevníkov lesa ( 
a aj približne 400 takých, ktorí sa na CRL 
prešmykli a zaplatiť 1 EURO jednoducho 
neboli ochotní).

O čom má byť Cesta rozprávkovým 
lesom?
Tak túto otázku si kladú organizátori 
asi od samého začiatku. Najskôr to bol 
nápad turistov, urobiť na Deň detí niečo 
nové. Potom to bola snaha Doda Suchého 
nerobiť z CRL len odovzdávanie balíčkov 
so sladkosťami, ale hlavne zážitok pre 
deti s ponaučením, že dobré skutky býva-
jú odmenené.  Presne tak, ako v rozpráv-
kach. Hlavným cieľom tohto, dnes už tra-
dičného handlovského podujatia je, aby 
rodičia a deti boli na Deň detí spolu, aby 
tento čas bol výnimočný a čarovný a aby 
zostal v ich spoločných spomienkach. Ja 
si dodnes pamätám na deti, ktoré sa pri 
pohľade na mňa -ježibabu rozplakali, ale 
aj na svoju dcéru, ktorá skoro „dostala 
zrácu“ z vodníka, ktorý mal oči z ping-
-pongových loptičiek. A po rokoch majú 
tieto spomienky cenu zlata...

Dana Reindlová, foto V. Horváth 

Dobré správy 
z Plavárne Handlová
Plaváreň mesta Handlová v minulom 
roku oslávila 20.narodeniny. Keby to bola 
mladá slečna, je v najkrajšom veku. Ak 
však hovoríme o budove, potrubiach, 
výbave... je 20 rokov už vek, kedy budova 
začína „pýtať peniaze“.  V aprílovom čísle 
Handlovských novín sme vás informovali, 
že mesto Handlová podalo na Úrad vlády 
SR projekt „Rekonštrukcia rozvodov tepla 
Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory 
energie“ v rámci Nórskeho finančného 
mechanizmu. Externý hodnotiteľ projek-
tov, vyslaný na Slovensko Ministerstvom 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 
zhodnotil handlovský projekt kladne a tak 
na rekonštrukciu plavárne získame 522 
871 eur (15,75 mil. Sk ). 

Prečo sa rieši práve vykurovanie 
plavárne?
Plaváreň je v prevádzke 20 rokov. Časom 
sa všetky zariadenia opotrebovali, zasta-
rali a tým je ich prevádzka ekonomicky 
náročnejšia. Projekt vychádza zo súčasnej 
havarijnej situácie vykurovania plavárne. 
Rozvody tepla, teplej vody, výmenníky tepla 
sú poškodené. Niektoré časti sú nefunkč-
né, miestnosti  nedokurované, vznikajú 
časté poruchy. Stav, v akom sa nachádza 
pôvodná kotolňa plavárne, si žiada zásadnú 
rekonštrukciu kúrenia a rozvodov tepla 
v objekte.

Čo je cieľom projektu?
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie 
ďalšej prevádzky plavárne, spokojnosti 

návštevníkov a v neposlednom rade zní-
ženie nákladov na prevádzku. Náklady na 
vykurovanie  by mali klesnúť o 1/3, čo 
predstavuje úsporu 30 000 EUR ročne, 
pri zabezpečení väčšej tepelnej pohody pre 
návštevníkov.

Aká rozsiahla bude rekonštrukcia?
Projekt zahŕňa rekonštrukciu výmenníkov 
tepla na ohrev bazénu, ústredného kúre-
nia, teplej vody pre sprchy a pre podlahové 
kúrenie. Vymenia sa všetky rozvody tepla 
v kotolni plavárne, od prívodu pary až po 
rozvody do priestorov plavárne. Všetky 
výmenníky tepla budú mať automatickú 
reguláciu. V priestoroch veľkých a malých 
šatní, osušovní, spŕch, okolo veľkého 
plaveckého a detského bazéna, schodíkov 
na sedenie pri veľkom bazéne sa nainšta-
luje podlahové kúrenie s novou dlažbou. 
Už pri prezliekaní v šatniach bude môcť 
návštevník stúpiť bosou nohou na podlahu 
s pocitom tepla. V osušovniach sa vymenia 
vykurovacie jednotky slúžiacie na osušenie 
zákazníkov po kúpaní. Vo všetkých spr-
chách sa vymenia rozvody teplej a studenej 
vody. Obnoví sa nútený obeh teplej vody, aby 
návštevník nemusel pod studenou vodou zo 
sprchy čakať na teplú vodu. 

Kedy sa rekonštrukcia začne?
Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na 
mesiac september 2009. Dĺžka realizácie 
je stanovená po etapách na 8 mesiacov. 
Hlavné aktivity projektu predstavujú v prvej 
fáze vypracovanie podrobnej projektovej 
dokumentácie. Nasledovať budú  búracie 
práce spojené s odstraňovaním starého 
zariadenia a prípravou pre nové rozvody 
a nové zariadenia. Tretia fáza pozostáva 

z prác na izoláciách a rekonštrukcii rozvo-
dov a zariadení SV, TÚV, ÚK, podlahového 
kúrenia, sušiarní a sáun. Nainštalujú sa 
nové zariadenia pre cirkuláciu, ohrev 
a riadiaci systém.

Odkedy a dokedy bude plaváreň 
zatvorená?
Na základe požiadaviek našich návštevníkov 
zostane plaváreň otvorená počas letných 
mesiacov. Snažíme sa aspoň čiastočne oby-
vateľom mesta nahradiť počas leta už roky 
chýbajúce letné kúpalisko. Plaváreň bude 
otvorená bez výluky až do začatia prác na  
plánovanej rekonštrukcii. Predpokladaný 
začiatok je v druhej polovici mesiaca 
august. Práce by mali byť ukončené do 
konca roku 2009.

Aký je ďalší osud plavárne?
Mesto Handlová má eminentný záujem 
o ďalšiu prevádzku plavárne aj v nasleduj-
úcich rokoch, aj s možnosťou sprevádzko-
vania letného kúpaliska. Už aj v minulom 
období sa robili opatrenia na udržiavanie a 
opravovanie plavárne. Vždy však len v takom 
rozsahu, na aký sme mali finančné zdroje. 
Vďaka úspešnému projektu môžeme teraz 
po prvýkrát urobiť naozaj zásadné zmeny. 
Plaváreň predstavuje jedno z mála zaria-
dení, ktoré poskytuje služby obyvateľom 
mesta Handlová v rámci športového vyžitia, 
aktívneho oddychu a regenerácie pracovnej 
sily. Dúfajme, že po rekonštrukcii sa s rado-
sťou vrátia naši stáli návštevníci a pribudne 
aj veľa nových, ktorí budú využívať všetky 
poskytované služby k svojej spokojnosti, 
tak ako doteraz.
Za rozhovor ďakujeme Norbertovi Mrvišovi, 
vedúcemu Plavárne Handlová.

Aké bude námestie 
v Handlovej?

V marci t.r. sme vás informovali 
o súťaži, ktorú vyhlásilo mesto 
Handlová, Urbanisticko - architek-
tonická ideová súťaž -  Námestie 
baníkov a centrálna mestská zóna 
v Handlovej. Súťaž bola vyhlá-
sená ako vyzvaná, čo znamená, 
že boli oslovení len renomovaní 
architekti. V tejto súťaži to bolo 12 
odborníkov, ktorí majú s takýmito 
štúdiami skúsenosti a niektoré 
z nich sú už v iných mestách aj 
zrealizované. 
Do 16. júna, kedy bola uzávierka 
súťaže, prišlo v zalepených obál-
kach spolu 7 návrhov. O súťažných 
návrhoch rozhodne porota 8. júla 
na svojom zasadnutí na Mestskom 
úrade v Handlovej. Ako si reno-
movaní architekti predstavujú 
budúcnosť nášho námestia budete 
môcť vidieť v septembri t.r., kedy 
budú ideové návrhy predstavené 
širokej verejnosti.

JP

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne obchodu 
a služieb v Handlovej 
MÁJ   2009 
- kaderníctvo, Námestie baníkov 2
- masérske služby, Lipová 8
- salón pre psov – strihanie psov,   
  doplnkový tovar, 
  Podnikateľský inkubátor
- rýchle občerstvenie, 
   Námestie baníkov 20
- rýchle občerstvenie   
 Námestie baníkov 6

Zrušené prevádzkarne 
v mesiaci máj 2009
 - kvetinárstvo, MC č. 1


