
Banský náučný 
chodník
Výstavba turisticko-náučného 
banského chodníka finišuje

Kto sa prechádza v oblasti Kňazovho 
kopca a Malého Griča vidí už náznaky 
budovania Turisticko -  náučného ban-
ského chodníka (ďalej TNBCH.) Kadiaľ 
náučný chodník povedie a čo sa môžete 
dozvedieť?
Prvé stanovište nájdete pred budúcim 
banským múzeom (predtým Lamika). 
Vedie k robotníckemu domu, ktorý 
ako jeden z mála bol postavený zo 
zbierok baníkov. Po krátkej odbočke 
nám informačná tabuľa pripomenie obraz a význam Hladového 
námestia. Najvýraznejšie vidno budovanie, predtým zrútenej, 
kaplnky pod Kňazovým kopcom. Mimoriadnym úsilím pra-
covnej skupiny pána Magulu sa podarilo vytiahnuť zosunutý 
balvan nad prameň jednej studničky a buduje sa prístrešok 
so stolmi a lavicami. Z klasickej cesty po zelenej značke na Tri 
studničky bol s pomocou VPP a žiakov ZŠ Mierové námestie 
obnovený a vyčistený chodník, ktorý vedie miestom výchozu 
sloja na povrch. Tu bolo pred viac ako sto rokmi ťažené uhlie, 
o čom svedčia zavalené dobývky a halda so zostatkami uhlia. 
Miesto upravila pracovná skupina Jozefa Lipianskeho. Táto sa 
postarala o vyčistenie okolo štôlne ,,Tri studničky“ a najmä 
o prečistenie odtoku vody z uzavretej štôlne, kde musel Jozef 
Hudáš použiť i svoje rybárske čižmy. Tak ako v minulosti slú-
žili Tri studničky výletom veríme, že po vyčistení priestoru od 
zdevastovaných chatiek a po terénnych úpravách bude tento 
priestor navštevovaný celými rodinami. Otvorené prístrešky pri 
ohništiach budú slúžiť i príležitostným turistom, hubárom a ľu-
ďom milujúcim prírodu. Spolu s vodárenskou spoločnosťou sa 
vykonal pokus o obnovenie činnosti prameňa ,,Tri studničky“. 
Z TNBCH si možno odskočiť po zelenej turistickej značke na 
vrchol Malého Griča s peknou vyhliadkou na Handlovú, ktorá 
vyrástla do súčasnej podoby najmä vďaka storočnej priemysel-
nej ťažbe hnedého uhlia. V ďalšom pokračovaní po chodníku sa 
pomocou informačných tabúľ dozvedia návštevníci o banských 
dielach, ktoré slúžili na vetranie podzemia (Zlatá jedľa, Severná 
vetracia šachta). Nie sú zrekultivované a bez informačných tabúľ 
by si nik nespomenul na ťažkú a nebezpečnú banskú činnosť. 
Prechodom popri jazere Konštantín, ktoré tiež vzniklo ,,vďaka“ 
dobývaniu uhlia z povrchu sa vytvorilo pekné miesto pre relax 
s rybačkou. na informačnej tabuli sa dozviete, ktoré ryby sa 
v jazere nachádzajú. Hovorí sa, že ,,turistika je systematické 
vyhľadávanie najvzdialenejších krčiem“. Netrúfame si povedať, 

či tomu tak je, no chodník povedie okolo pohostinstva Ligeta, 
kde sa po 8 km chôdze možno občerstviť a naučiť sa ,,pivný 
otčenáš“. Prechodom cez starú kolóniu si oživíme život ban-
ských rodín z minulosti až sa dostaneme k priestoru Bane 
Handlová a k pomníku padlých jedného z mnohých štrajkov. 
Snahou  je, aby bola sprístupnená i baňa Handlová so svojimi 
historickými prevádzkami. Veríme, že sa tak stane po dokončení 
ťažby. Takzvaným prvým radom sa dostaneme do cieľa náučné-
ho chodníka a budúceho Banského múzea. Je ešte veľa práce 
najmä na budovaní prístreškov a na osádzaní informačných 
tabúľ ako i skvalitnení ich obsahu. Handlovský banícky spolok, 
ktorý vo veľkej miere realizuje TNBCH však bude potrebovať 
pomoc i ďalších občanov mesta. Chodník, pokiaľ si ho nezni-
číme, bude slúži na oddych a poznávanie pre nás všetkých 
a najmä pre naše deti, aby si cez náučný chodník našli vzťah 
k prírode. Cez informačné tabule sa dozvedia o činnosti svojich 
predkov, na ktorých môžu byť právom hrdé. 

Pomoc Handlovčanov vítaná,  
tip na voľný deň
Pri dobudovávaní TNBCH sa pokračuje prakticky každý pracovný 
deň (okrem nepriaznivého počasia). Zraz záujemcov - dobrovoľ-
níkov je vždy o 8.00 hod. pred hlavnou vrátnicou Bane Handlová 
(bližšie informácie Ing. Cibulka t.č. 0908 530 992). 
Pomoc občanov je veľmi potrebná. Členovia Handlovského 
baníckeho spolku  sú už v pokročilom veku a s podlomeným 
zdravým. TNBCH sa realizuje vďaka finančnej podpore spoloč-
nosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy. Finančná 
pomoc je viazaná na podmienky, z ktorých jednou je dokonče-
nie chodníka do 31.8.2009. Veríme preto, že nájdeme pochope-
nie a pomoc pri jeho dobudovaní a následne aj jeho ochrane.  
Za pomoc ďakuje Handlovský banícky spolok. 

Ing. Jozef Cibulka
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Poďakovanie
Kaplnka znovu postavená 

Starší občania Handlovej si pamäta-
jú, že v oblasti strelnice nad Malou 
Hôrkou bola studnička, na ktorej 
stála kaplnka. V šesťdesiatich rokoch 
bola od základu zbúraná. Po viac ako 
40-tich rokoch sa jeden z pamätníkov 
Jožko Fabo rozhodol, že kaplnku 
znovu na pôvodnom mieste postaví, 
aj napriek tomu, že už v studničke 
voda netečie. Materiál na výstavbu 
si zabezpečoval sám a tak bo postup 
prác bol zdĺhavý. Handlovský banský 
spolok sa rozhodol, že kaplnka bude 
súčasťou výstavby Banského náučné-
ho chodníka a od 15. júna 2009 sa 
podieľal na jej obnove.  K dnešnému 
dňu je postavená, i keď ešte prebie-
hajú dokončovacie práce (osadenie 
krytiny a mriežky, vymaľovanie, 
zabudovanie lavíc a úprava okolia). 
Je potrebné zdôrazniť, že náklady na 
vybudovanie boli minimálne. Okrem 
cementu a krytiny, poskytli materiál 
spolu s dopravou občania Hôrky. 
Piesok poskytol sponzor Ing. Vladimír 
Buzalka. Bude na občanoch, aby 
sa táto práca zachovala a slúžila im 
pri ich prechádzkach prírodou. Je to 
práca baníkov - dôchodcov, ktorí svoj 
voľný čas venovali pre nás všetkých. 
Veľké ďakujem patrí menovite Jožkovi 
Fabovi, Ľubovi Lackovi, Jožkovi Katovi, 
Stankovi Krčovi, Rudkovi Sapančíkovi 
a Mgr. Helene Galbavej. 
Ešte raz, veľká vďaka. 

Na Dimitrovovej 
sa už stavia
V marci tohto roku sa konečne po dlhej dobe začalo 
„niečo diať“ okolo schátranej budovy detských jaslí 
na Dimitrovovej ulici. Po výrube drevín a príprave 
územia sa v apríli začali búracie práce a v júni sa 
položili základy na prvom z dvoch bytových domov, 
ktoré tu vyrastú. 

A čo vlastne staviame?
Na Dimitrovovej ulici vyrastú dva bytové domy s tromi 

nadzemnými podlažiami a obývateľným podkrovím. 
V každom dome bude 22 bytov, z toho 6 jednoizbo-
vých a 16 dvojizbových. Bytový dom A bude stáť na 
mieste bývalých jaslí, bytový dom B na spevnenej 
asfaltovej ploche bývalého ihriska. Domy sú architek-
tonicky riešené tak, aby netienili rodinným domom 
v okolí. Investičné náklady predstavujú  2 215 065,60 
Eur ( 66 731 066,26 Sk).  25 % mesto získalo ako 
dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, 75 % tvorí úver zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. K tejto sume treba ešte pripočítať náklady súvisia 
ce s inžinierskými sieťami, vybudovaním prístupovej 

komunikácie, parkovacích miest a sadových úprav. 

A kedy sa bude na Dimitrovovej bývať?
Optimistickejší scenár hovorí o termíne ukončenia 
stavby v decembri 2009, pesimistickejší o marci 
2010. Podstatné však je, že v meste pribudnú ďalšie 
nové byty a to vo veľmi príjemnej lokalite, uprostred 
rodinných domov, zelene a len na skok od centra 
mesta. A navyše sa po rokoch zbavíme vykradnutej, 
polorozpadnutej budovy, ktorá túto peknú časť mesta 
špatila a trčala medzi domami ako výkričník. 

Rd

Dám do prenájmu 2 izbový byt, 
zariadený, v oblasti vežičky v HA. 
0917544886

Predám 2 izbový byt pri vežičke. 
Pekné okolie. Prerobený, plastové 
okná. Cena 33200 eur. 
0917544886


