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Dotĺklo srdce skauta
Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím 
zo všetkých síl: 
1. Plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti, 
2. Pomáhať v každom čase svojim blížnym 
3. Dodržiavať skautský zákon

Týmto sľubom sa po celý svoj život riadil „nestor“ 
slovenského skautingu Imrich Izák. Jeho prísnymi, ale 
spravodlivými rukami prešli desiatky chlapcov a dievčat. 
Viedol ich k láske k prírode, učil ich skromnosti, pria-
teľstvu, ale aj odvahe a statočnosti. Imrich Izák sa na 
svoju poslednú skautskú výpravu vybral 19.2.2010.

Imrich Izák sa narodil 5.7. 1922 v Handlovej v baníckej 
rodine. Celý život organizoval v našom meste turistický 
život.  Od 20.9.1953 bol členom odboru Klubu sloven-
ských turistov Baník Handlová. Vo funkcii predsedu pra-
coval 31 rokov, tajomníkom bol 12 rokov. Popri týchto 
funkciách viedol TOM  (turistický oddiel mladých). Bol 
zakladateľom Okresného výboru turistiky Prievidza 
(1954) a aj jeho prvým predsedom. Bol cvičiteľom pešej 
turistiky I. triedy a v okrese Prievidza  a bývalom kraji 
KVTŠ Nitra každoročne organizoval školenia turistiky 
spoločne so Žigmundom Zelinkom. Za 43 rokov vycho-
val veľa mladých, ale aj dospelých turistov. Propagoval 
turistiku v Handlovej, na školách a v celom regióne. 
Počas letných prázdnin viedol aj s manželkou štrnásť-
dňové putovné tábory po Slovensku a po Čechách. 
Zaslúžil sa o aktívnu propagáciu turistických zrazov pre 

zdravotne postihnutých v Stredo-
slovenskom kraji. V rokoch 1956 
– 1957 začal aj s Ing. Zoltánom 
Kissom vytyčovať turistické 
chodníky a osadzoval značky na 
Vtáčnik a Malý Grič. Jeho práca 
s mládežou bola ocenená aj 
v celoslovenskej súťaži TOM. 

Jeho zásluhou získala turistika 
v roku 1972 turistickú chatku Tri 
studničky pri Handlovej, ktorú s 
pomocou členov zariadili a upra-
vili. Na úprave chaty odpracoval 
množstvo brigádnických hodín 
(vodovod, elektrika, prístavba, 
hospodárska drevená budova...) 
Za aktívnu prácu dostal mnoho 
vyznamenaní ČSZTV. Je nosi-
teľom II. výkonnostnej triedy 
pešej turistiky. Získal aj mnohé 
diplomy, čestné uznania, ako 
aj verejné uznania „Za zásluhy 
o rozvoj čs. telesnej výchovy I. 
stupňa. V roku 1993 od ÚR KST 
obdržal za obetavú prácu v tu-
ristike vyznamenanie Strieborný 
odznak KST a plaketu Slovenského združenia telesnej 
kultúry. 
Imriško Izák bol jedným z výnimočných Handlovčanov,  
ktorí neváhali obetovať svoj čas a aj finančné prostried-
ky pre svoju ušľachtilú záľubu, pre ktorú získaval 

ďalších. Bude chýbať nielen svojej rodine, ktorá ho celý 
život podporovala, ale aj nám všetkým, pre ktorých bol 
vzorom zanieteného, obetavého a hlavne skromného 
a dobrého človeka.

Česť jeho pamiatke!  
VH+RD

Venované pamiatke na našu maminku 
pani Annu Poklembovú, ktorá nás dňa 
21. decembra 2009 navždy opustila. Do 
poslednej chvíle svojho života bola skvelým 
človekom. Patrí jej naša vďaka a úcta. 

Deti
Spomienka na mamu
„Keď zavrieš navždy oči...“ Smutná 
melódia a ešte smutnejšie slová mi znejú 
v ušiach. Moje kroky sa ozývajú v tichom 
prázdne. Je tu chladno, ako nebola ani noc 
– ani deň.
Dívam sa na teba. Spíš. Oči máš zavreté, 
na perách ľahký úsmev. Zvláštne. Aj 
teraz sa usmievaš. Akoby si ani...
Nie. Ty ma musíš počuť! Zobuď sa 
mami. Chcem ti niečo povedať. Niečo 
veľmi dôležité. Vieš, ja som práve dnes 
pochopila slová, ktoré si mi celkom nedáv-
no povedala: ži tak, dcéra moja, že ak sa 
a niekto opýta, či by si chcela žiť ešte raz 
a inak, aby si mu mohla odvetiť – nie, žila 
by som tak isto.
Aj ty si tak žila. Vlastne, ty ešte žiješ. 
Len spíš. Musíš si konečne oddýchnuť.
Pamätáš sa, keď som pribehla s veľkým 
šťastím v očiach a neustále som tárala, aké 
má on nádherné vlasy, oči, aký je úžasný. 
Hladila si ma po vlasoch a usmievala si 

sa. Celkom ako teraz. Potom si mi pozrela 
do očí a povedala: „máš najkrajší dar na 
svete – prvú lásku. Chráň si ju. A ja som 
tá najšťastnejšia matka na svete, lebo mám 
teba. S tvojou mladosťou rastie aj moja 
mladosť.“
Prisunula som si k tebe stoličku. Skláňala 
si sa nad nejakou prácou. „Mami, poroz-
právaj mi, aké to bolo,  keď si bola mladá. 
Aký bol náš ocko?“
„Ale choď, to ťa nebude baviť.“
„Mami, prosím.“
„Nuž ocko- veselý, prchký a nadovšetko 
tvrdohlavý.“
„Naozaj? Náš ocko? Náš pokojný 
a mierumilovný ocko tvrdohlavý? To sa 
mi nechce veriť.“
Smiala si sa až ti vyhŕkli slzy. Ja som 
si zrazu uvedomila, že ty si mami mojím 
najväčším šťastím. Chcela som ti to vtedy 
povedať. No nedalo sa. Hrdlo mi akosi 
zovrelo jazyk oťažel. Iba som si strapatú 
hlavu skytla v tvojom náručí. Zazdalo sa 
mi, že pre nás dve sa zastavil čas. Všetci 
okolo nás starli, len my dve sme boli stále 
rovnaké.
Nevravíš nič. Len sa spokojne usmievaš. 
Viem si spokojná. Pred očami ti beží celý 
tvoj život. Spi sladko maminka moja.

INZERCIA

Opustili nás  
 január/február 2010 

František Vetrík  81 rokov
Michal Strohner  71  rokov
Milan Svočák  58  rokov
Jozef Prokein  67  rokov
Jozef Vretenička  83  rokov
Pavel Matuška  85  rokov
Vojtech Molnár  68  rokov
Jozef Tonhauser  80  rokov
 Adela Grenčíková  85  rokov
Margita Chromíková 72  rokov

POZVÁNKA
Primátor mesta 

Handlová 
Ing. Rudolf Podoba 

zvoláva 
mestské zastupiteľstvo 

mesta Handlová
na štvrtok 

25.marca 2010 o 14.00 
 do veľkej 

zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová.

Pozvánku s progra-
mom nájdete na inter-
netovej stránke mesta 
www.handlova.sk vo 
vývesnej tabuli pred 
MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. 
Rokovania poslanecké-
ho zboru sú verejné.

Spomienka

Dňa 8. marca je to už 10 rokov,
čo nás opustil náš drahý 

Štefan Pukač.    
dra

Spomína manželka, syn, dcéra, 
mama, súrodenci, vnúčatá 

a celá rodina.

KNIHY pre
KOVAČICU
Venujte knihy  

rodákom do srbskej 
Kovačici.

INFO:  0907 774 280


