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Námestie plné psíkov
V sobotu 8. mája 2010 sa stretli maji-
telia čistokrvných psov bez preukazu 
pôvodu, šteniatok, „psích starčekov“, 
ale aj majitelia orieškov na Námestí 
baníkov. Prišli, aby svojho štvorno-
hého miláčika predviedli porote ale 
aj divákom na výstave psov bez 
preukazu pôvodu – Najmilší oriešok. 
Výstavu už niekoľko rokov organizuje 
CVČ Relax v spolupráci s Mestským 
kynologickým klubom Handlová. Už 
od 9. hod ráno sa schádzali štvor-
nohí krásavci a krásavice pripravení 
súťažiť. Pre psov „profesionálov“ z 
Mestského kynologického klubu Handlová sa 
stavala dráha agility, kde cez prestávku ukázali 
svoje zručnosti a tí najlepší aj ukážky zo slu-
žobnej kynológie.  Rozhodkyne Oľga Sýkorová 
a  Tatiana Ilavská si prezerali všetkých psov a 
udeľovali známky a slovné posudky. Nebolo im 
čo závidieť, prezrieť si 61 psov rôznych plemien 
(mopslík, pudel, labrador, Jack Russell teriér, 
rotvajler, pitbull, yorkshire teriér, írsky seter, zlatý 
retriever, nemecká doga...) bolo náročné ako pre 
rozhodkyne, tak aj pre majiteľov a ich psích milá-

čikov. Po viac ako dvoch hodinách boli výsledky 
na svete. Víťazi si odniesli krásne trofeje a vecné 
ceny v podobe hračiek a množstva maškŕt pre 
psov aj vďaka mestu Handlová, SPIDER –chova-
teľské potreby Miroslava Stoličná a Chovprodukt  
Andrea Kmeťa., ktorí podujatie podporili.
V kategórii psy bez preukazu pôvodu – šteniatka 
1. miesto získal– cane corso – Amon (pes, 3 
mesiace) - majiteľ Slavomír Albert , v kategórii 
psy bez preukazu 1. miesto – labrador – Renny 
(pes, 1 rok) – majiteľka Dana Geclerová,  v kate-
górii „Najmilší Oriešok“ získal víťazstvo oriešok – 

Ňufko - (pes, 3 mesiace) – majiteľka 
Andrejka Desátová (kompletná výsledková 
listina je zverejnená na www.handlova.sk).
Kategória „Handlovský veterán“ 
jednoznačne patrila 17 ročnej fenke 
Endži, ktorá si vzhľadom na svoj 
slabnúci zrak, prišla prebrať trofej 
na rukách svojej majiteľky Gabriely 
Andrejčákovej.
Májové počasie bolo ideálne, atmo-
sféra pohodová a vynikajúce kynolo-
gické podujatie každému niečo dalo. 
Laikom zaujímavé zážitky, kde  na 
vlastné oči videli (neraz i pohladili) 
množstvo psích plemien, od tých naj-
rozšírenejších po exotické a neobvyk-

lé. Pre vystavovateľov možnosť získať pre svojho 
psa výstavné ocenenia a tým aj určité osvedčenie 
o jeho kvalite, pre návštevníkov a kynológov tiež 
miesto stretnutia s ľuďmi podobných záujmov a v 
neposlednom rade pre psov možnosť socializácie 
a tréningu pohybu v dave cudzích ľudí a psov.  K 
príjemnej atmosfére podujatia prispeli aj členovia 
Mestského kynologického klubu Handlová ukážka-
mi Agility (prekážková dráha), športovej a služob-
nej kynológie (poslušnosť a obrana).  

Ing. Rastislav Dobiš, predseda MsKK Handlová

Pozvánka  do prírody 
pre celú rodinu
Handlovský banícky spolok z dôvodu 
nepriazne počasia zrušil májový termín 
výletu. 
Opätovne preto pozýva všetkých priaz-
nivcov  a milovníkov prírody, spolu s ich 
rodinnými príslušníkmi,  na výlet po trase  
„Banským  náučným  chodníkom“ , ktorý sa 
uskutoční  v sobotu 5. júna 2010. Stretnutie 
účastníkov o 10.00 hod pred  Lamikou.  
V oblasti Troch studničiek  nebudú chýbať  
súťaže pre deti aj dospelých účastníkov 
podujatia. Občerstvenie si musia doniesť 
účastníci sami.
Veríme , že vašou účasťou prispejete 
k príjemnej atmosfére tohto podujatia.  
Tešíme sa vás! 

Rada HBS
Vandali poškodili banský náučný 
chodník
Verejnosť už prostredníctvom RTV bola 
oboznámená o poškodení informačnej 
tabule č.11 pri Konštantíne, ktorá je súčas-

ťou Turisticko-náučného baníckeho chod-
níka (TNBCH ). Nie prírodné živly poškodili 
informačné tabule. Tabule sú vybudované 
tak, aby im odolali. Neboli však konštruo-
vané tak, aby sa nedali úmyselne poškodiť 
človekom, ak sa tak  dá nazvať ten, kto 
úmyselne ničí prácu iných a pamiatku na 
činnosť našich predkov, ktorí sa pričinili 
o rozvoj Handlovej.
TNBCH je majetkom mesta t.j. všetky jeho 
opravy budú hradené z rozpočtu mesta, 
čím budú ukrátené iné činnosti.
Záverom treba pripomenúť, že škoda nad 
256 €  je trestným činom. TNBCH bol 
hradený nadáciou Ekopolis vo výške 130 
tis. Sk,-, čo predstavuje pre 13 stanovíšť 
náklad na jedno stanovište 332 €. Z toho 
vyplýva, že každé ďalšie poškodenie 
stanovišťa TNBCH bude šetrené ako 
trestný čin.
Veríme, že nielen uvedené šetrenie, ale 
najmä úcta k našim predkom a možnosť 
poučenia sa o ich činnosti odradia ďalších 
potencionálnych poškodzovateľov TNBCH.

Handlovský banícky spolok

Postreh
Hneď ako som vstala z postele, 
pozrela som sa von oknom a uvidela 
som presne to, čo každú nedeľu po 
výjazde našej mládeže po celoden-
nom oddychu. Trochu sa posilnia v 
miestnom kultúrnom stredisku, kde 
rozum podávajú v tekutom stave a 

cestou domov im je všetko prekáž-
kou. Celý týždeň nám lavičky v parku 
na Mierovom námestí obsadzujú štu-
denti, po ktorých ostáva okolie samý 
nedopalok  po cigaretách a v sobotu 
a nedeľu poprevracané smetné koše 
a odpad rozhádzaný po tráve po 
silákoch z krčmy na ceste domov. 

Jednu nedeľu som však bola veľmi 
milo prekvapená, lebo pri pohľade 
z balkóna sa mi naskytol krásny 
pohľad. Dve malé dievčatká s ige-
litovými rukavicami zdvihli pováľané 
koše, pozbierali po tráve všetky 
smeti a dali ich tam, kam patria - do 
KOŠA. Na čistý park bolo radosť 

pozrieť a posedieť si s deťmi pri 
hrách na detskom ihrisku. Bola som 
veľmi zvedavá, kto nás učí to, čo by 
mali všetci vedieť. Hneď ráno som 
zistila, že radosť mi urobili Veronika 
a Zuzka Schwarczové , bytom 
Mierové námestie 9. Ďakujeme.        

Ilešičová 

Handlovčan na najstaršom maratóne 
sveta
V apríli sa po 114krát konal 
Bostonský maratón. Do ame-
rického Bostonu sa dostali aj 
štyria Slováci, z toho jeden 
Handlovčan. Jozef Spiška 
sa vo svojej kategórii (nad 60 
rokov) zo 634 bežcov umiest-
nil na 158 mieste. Tohtoročný 
„Boston“ zabehol za 3:51:38.
Na maratón sa kvalifikoval 
cez väčšie slovenské mara-
tóny (bratislavský a košický), 
na ktorých si splnil svoje 
výkonnostné limity, t.j. musel zabehnúť 42,195 km v čase pod 4 
hodiny.
A aké to bolo? Vraj obrovské. Nestratiť sa medzi tohtoročnými 
viac ako 22 tisíc účastníkmi z celého sveta bol tiež zážitok. Pánovi 
Spiškovi a jeho žene Valérii, ktorá si v Bostone zabehla polmaratón, 
prajeme veľa ďalších športových úspechov. Jožkovi želáme, aby k je-
ho viac ako 60 - tim odbehnutým maratónom pribudli v plnom zdraví 
aj ďalšie.                                                                                  JP


