
JÚN 2010               country trh 2010 - 2. 3. jul, handlova, morovno www.handlova.sk12

Od  roku 1970 prebral predsedníctvo 
turistického oddielu Peter Pavlík, v 
roku 1984 sa predsedom stala Viera 
Fabianová, ako vtedajšia riaditeľka domu 
pionierov. Od roku 1990 bol predsedom 
Gejza Sabo, ktorý túto funkciu vykonával 
až do svojej smrti v roku 2006. Turisti sa 
od samého začiatku svojho jestvovania 
zameriavali v prvom rade na prácu s 
deťmi a mládežou. Turistické oddiely 
mládeže existovali pri každej základnej 
škole v Handlovej a tri oddiely boli 
pri Detskom domove v Handlovej. TJ 
Plameň, jej turistický oddiel, boli spo-
luorganizátormi každoročných Pretekov 
turistickej zdatnosti detí a mládeže, Deti 
z Handlovej  sa prebojovali až do medzi-
národného kola. TJ Plameň už 20 rokov 
spoločne s TJ Partizán Cigeľ pripravujú 
každoročne v mesiaci január Pochod 
vďaky SNP, ktorý sa stal najvýznamnej-
šou turistickou akciou na Slovensku. 
Mestský basketbalový klub 
Handlová
Ocenenie prevzal Ing. Jozef Tonhauser, 
prezident MBK 
V meste Handlová sa začal hrať basket-
bal v roku 1941 na futbalovom  štadióne, 
kde dnes stojí ZŠ Morovnianska cesta. 
Táto hra má u nás viac než 60 ročnú 
tradíciu. V tejto bohatej histórii sa dostal  
handlovský basketbal do povedomia 
v celom Československu i v zahraničí. 
Prvé  súťažné basketbalové zápasy  
dorastencov a mužov sa odohrali  v telo-
cvični  Strednej priemyslovej školy. 
Po rozdelení Československa je Mestský 
basketbalový klub stálym účastníkom 

slovenskej Extraligy. V novodobej histórii 
Slovenska  sa podarilo basketbalistom 
siahať aj na najvyššie méty. V ročníkoch 
2003-04  a 2004-05  hrali vo finále 
o zlato. Basketbalisti na svoje zápasy 
pravidelne lákajú Handlovčanov z ich 
domov a roky sa podieľajú na vytvá-
raní ich spolupatričnosti a patriotizmu 
k mestu. V tomto roku získali 3. miesto 
v extralige mužov.
ŠKF Baník Handlová
Ocenenie prevzal Robert  Šuník, predse-
da ŠKF Handlová
V roku 2007 si futbalový klub pripomenul 
95. výročie svojho vzniku. Zrod hand-
lovského futbalu je nerozlučne spätý 
so vznikom bane. Dvaja z vtedajších 
baníkov Dezider Peller a p. Rosza sa 
vydali do Viedne a Budapešti, aby si 
pozreli futbalové zápasy. Požiadali  

vtedajšieho riaditeľa baní Ing. Richarda 
Hoffmana o možnosť založiť futbalovú 
jedenástku. Takto sa stal p. Peller v roku 
1912 zakladateľom futbalu v Handlovej.  
Stanovy ŠKF boli schválené v roku 
1928. Najväčší rozmach zažil handlov-
ský futbal po skončení 2. svetovej vojny. 
Handlovčania postúpili do Krajinskej diví-
zie, vtedy najvyššej súťaže na Slovensku. 
Za zlatú kapitolu Handlovského futbalu 
je považované obdobie 1950 -1952. 
V tomto období handlovskí futbalisti hrali 
celoštátnu súťaž a v roku 1952 vyhrali 
nad juniormi ČSR.
V novodobej histórii bola činnosť ŠKF 
značne ohrozená z dôvodu ekonomic-
kých ukazovateľov. Zásluhou vedenia 
mesta sa však postupne opäť dostáva 
futbal v Handlovej do popredia.  Vďaka 
nadšeniu, osobnej iniciatíve terajšieho 

vedenia a podpore mesta futbalový klub 
aj v spolupráci so školami opäť nadob-
úda svoju pozíciu a veríme, že futbalisti 
budú naďalej svojim priaznivcom rozdá-
vať radosť. 
Automotoklub Handlová
Ocenenie prevzal Ladislav Cingel, bývalý 
predseda AMK Baník Handlová
Automotoklub pri Bani Handlová orga-
nizoval podujatia spojené s motokárami 
a motorkami už od roku 1957, kedy 
bol založený. Motokrosové preteky 
„O banícky kahanec “ zažili svoj roz-
kvet v 70 rokoch minulého storočia a 
kedysi obľúbené preteky Slovakia Tour, 
s medzinárodnou účasťou, priťahovali 
svojich nadšencov do Handlovej dlhých 
33 rokov. Naposledy sa mototuristi 
mohli stretnúť na Slovakia Tour v roku 
2002. V minulom roku však pod názvom 
Banícka rallye 2009 prišla opäť pre všet-
kých svojich nadšencov. V tomto roku sa 
organizoval už 36. ročník Baníckej rallye, 
pod ktorú sa opäť podpísali členovia 
AMK Baník Handlová. Vďaka za rozvoj 
mototurizmu patrí tým, ktorí stáli v čele 
tohto hnutia. Sú to páni Milan Kahún 
st., Tibor Jáni, Ing. Oskar Schwarc a 
Ladislav Cingel, ktorý zastával funkciu 
predsedu AMK od roku 1964 až do roku 
2008, kedy ho vystriedal Milan Mátych. 
Klub je držiteľom Vyznamenania „Za 
rozvoj Zväzarmu SR a čestných uznaní 
mesta, okresu, kraja i ústredí automoto-
klubov bývalého Československa i Slo 
venskej republiky. 

Spracovala Jana Paulínyová

Stručné fakty z desaťročí 
Handlovej
Roky šesťdesiate
Prelom rokov 1960/61– zosuv pôdy, 
ktorý postihol oblasť ležiacu na juho-
východnom svahu Handlovskej kotliny 
a bol  spôsobený vytrvalými  nadmer-
nými zrážkami. Bol to najkatastrofic-
kejší zosuv dovtedy zaznamenaný na 
Slovensku. Zosuv pôdy zničil alebo 
poškodil 182 domov. Z Handlovej sa 
sťahuje z tohto dôvodu viac než 400 
občanov.   
Vrcholí mohutná výstavba mesta, 
dostavali sa napr. Údernícka kolónia, 
sídlisko Sever, sídlisko Juh, odborné 
školy, budovy úradov, Hotel Baník, Dom 
služieb, športový štadión. Otvorili sa ďal-
šie dve základné školy ZDŠ Juh (1961) 
a  ZDŠ Sever (1962). Dokončený bol 
i Dom kultúry Baník (1961) s modernou 
kupolou hvezdárne. Začína asanácia 
Partizánskej ulice z dôvodu prípravy 
panelákovej výstavby. V roku 1968 sa 
dokončujú štadión, Poštová ulica, začína 
sa I. etapa budovania parovodu.

Roky sedemdesiate
Organizovanie brigád na skrášľovanie 
a zveľaďovanie mesta, bolo vytvorené 
dielo v hodnote 23 856 849 Kčs. V rámci 
akcie Zet  boli budované mestská tržni-
ca (dokončená v roku 1980), lesopark 
Morovnianska cesta, rekonštrukcia 
potravín na námestí, výstavba potravín 
v prímestskej časti Morovno, lyžiarsky 
vlek Tatrapoma, staval sa dom smútku 
s urnovým hájom. Oživuje sa priemysel-
ná výroba, spustenie prevádzky závodu 
Oceľové konštrukcie, v roku 1972 závod 
Slovenka, z cechu na výrobu karbidu 
vznikol podnik Chemika. V roku 1973 
bol otvorený Obchodný dom Jednota. 
Bol vybratý priestor pre Dom dôchodcov 
(Margalov dom).V roku  1976 sa v rámci 
integrácie obcí na Slovensku bývalé 
obce Nová Lehota a Morovno stávajú 
súčasťou mesta ako  jeho prímestské 
časti.  
Roky osemdesiate 
Pribudlo sídlisko Morovnianska cesta so 
640 bytmi i s komplexnou občianskou 
vybavenosťou - obchodné centrum, 
zdravotné stredisko, reštaurácia, služby  
i so základnou školou, moderná banská 

materská škola a jasle, lekáreň pri 
poliklinike, nová administratívna budova 
štátnych majetkov, začala sa výstavba 
obytného súboru Mostnej ulice, dobu-
dovanie krytého plaveckého bazénu, 
zriadenie štyroch záhradkárskych 
osád. Spoločenský život najvýraznejšie 
ovplyvňovali dom kultúry, mestská 
knižnica, dom pionierov a mládeže. 
November 1989  - vyhlásenie štrajku, 
do ktorého sa zapojili závody, študujúca 
i dospievajúca mládeže a značná časť 
obyvateľov mesta,  pred budovou MsNV 
sa zišlo asi 1500-2000 ľudí.              
Roky deväťdesiate 
Mení sa štruktúra mestských samo-
správnych orgánov, mestský národný 
výbor nahrádza Mestský úrad v Hand-
lovej. V roku 1996  sa Handlová podľa 
nového administratívneho členenia 
stáva súčasťou Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Bolo dobudovaných 
38 bytových jednotiek v bývalej 180-ke 
a byty na Mostnej ulici.  V roku 1990 
sa z účelového zariadenia, dotovaného 
SUB Baňa Handlová, sa stáva novou 
zriaďovacou listinou Dom kultúry 
príspevkovou organizáciou mesta. 

Mestský dom pionierov a mládeže sa 
pretransformoval na Dom detí a mláde-
že, v školskom roku 1994/1995 dostal 
nový názov – Centrum voľného času 
Relax. Basketbalisti od sezóny 1993-
1994 hrajú slovenskú extraligu. V roku 
1998 na základe rozhodnutia hygienika 
končí letné kúpalisko  a od tejto doby už 
nie je prevádzkované.
Roky prvého desaťročia 21. storočia 
Handlová opäť zažíva rozkvet v ob-
lastiach hospodárstva, kultúry, športu. 
Modernizuje sa a zároveň oživuje 
banícke tradície. Aktívne sa zapája do 
projektov v rámci EÚ. Problematika 
bytovej otázky sa rieši výstavbou 
nových bytových domov. Buduje kom-
plexnú sociálnu sieť, rozvíja cestovný 
ruch.  Zakladá organizácie na podporu 
zamestnanosti, udeľuje prvé čestné 
občianstvo, plače pri banskej tragédii, 
snaží sa zvládnuť dopad celosvetovej 
hospodárskej krízy. Handlová je mestom 
budúcnosti. Je na nás všetkých, akou 
cestou sa vyberie.
Podrobenejšie informácie o päťde-
siatročnej histórii mesta, nájdete na 
www.handlova.sk.


