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Nemožno povedať, či je 634 ročná 
Handlová mladá, alebo stará. Už aj 
preto, lebo vieme, že ľudia toto územie 
obývajú viac ako tisíc rokov. Tých 
niekoľko storočí ich niečo mimoriadne 
a zvláštne drží na tomto malom kúsku 
zeme, na úbočí Vtáčnika. Mesto, náš 
domov, sa spolu s našou rodinou 
a priateľmi stáva súčasťou toho, čo 
kladieme vo svojom živote na popred-
né miesto. Našim predkom nikdy 
nechýbal zdravý lokálpatriotizmus 
a ani nám dnes nechýba hrdosť na 
naše mesto, rovnako ako snaha meniť 
ho a pretvárať k lepšiemu. 
Naše stretnutie má ambície pripo-
menúť si významné historické jubile-
um a priblížiť v tomto galaprograme 
históriu, ale i dnešnú tvár Handlovej. 
Zároveň chce byť poctou tým, ktorí 
tomuto mestu obetovali čas, svoje 
schopnosti, talent, energiu a často aj 
to najcennejšie – život.
O malú chvíľu vystúpia na pódium 
ľudia, ktorí za posledných päťdesiat 
rokov v tomto meste niečo zasiali, 
niečo vykonali pre nás, pre všetkých. 
Učili sa po celý život pochopiť seba 
samého, rozvíjali vlastné schopnosti 
na prospech tohto mesta. Boli a sú 
chápaví k druhým, s pokorou ponúkli 
vlastné schopnosti ako nádej a dar. 
Splnili vznešené poslanie - slúžiť 
iným!  
Plná kinosála v Dome kultúry Handlová 
tlieskala 2.6.2010 oceneným, ktorí 
z rúk primátora mesta Ing. Rudolfa 
Podobu a vtedajšieho podpredsedu 
vlády SR Dušana Čaploviča prevzali 
Plakety mesta Handlová a Pamätné 
listy. Mestské zastupiteľstvo dňa 
27.5.2010, uznesením č. 1608, 
schválilo pri príležitosti 50. výročia 
udelenia štatútu mesta ocenenie týmto 
Handlovčanom a subjektom:

Ladislav Cingel
Od roku 1964 ho zaujíma motorizmus. 
Od roku 1965 až do roku 2008 bol 
predsedom  Automotoklubu Handlová. 
Zastával tiež funkciu člena prezídia 
Ústredného automotoklubu ČSSR 
a SR. Zaslúžil sa o rozvoj a propagá-
ciu motoristického športu na úrovni 
mesta Handlová, okresu, ale aj celého 
Slovenska. Zviditeľňuje Handlovú aj 
na medzinárodnej úrovni. Je hlavným 
organizátorom medzinárodných moto-
ristických súťaží – Rallye baníkov, 
Slovakia rallye. 
Erika Čechová
Úspešná recitátorka, laureátka 

Vansovej Lomničky, Beniakových 
Chynorian. Dlhé roky pracovala na 
MsNV. Pravidelne sa zúčastňovala 
na celoslovenskej súťaži pracujúcich 
žien – Vansovej Lomničke, kde pri 
odbornej spolupráci so zaslúžilými 
umelcami - Viliamom Záborským, 
Mikulášom i Martinom Hubom, Evou 
Kristínovou, deväť rokov  získavala 
najvyššie ocenenia. Erika Čechová 
zviditeľnila Handlovú na viacerých 
celoslovenských kultúrnych poduja- 
tiach, v rozhlasových aj v televíznych 
vysielaniach (Nedeľné chvíľky poézie, 
literárne pásma...) Svoju pečať vtlá-
čala svojim umeleckým vystupovaním 
aj v Zboroch pre občianske záležitosti. 
Svoje skúsenosti odovzdávala mladšej 
generácii recitátorov na stretnutiach 
v mestskej knižnici aj v lektorskom 
zbore pri Farskom úrade v Handlo-
vej.  Pravidelne vystupovala a ešte 
vystupuje na významných kultúrnych 

akciách usporiadaných mestom. 
Jozef Detvan
Od 1.9.1958 pôsobil v Handlovej  na 
jedenásťročenke, najskôr ako  učiteľ. 
V roku 1959 sa stal  zástupcom ria-
diteľa, potom pôsobil na prechodný 
čas ako stredoškolský profesor na 
SOŠ v Prievidzi. Od 1.12.1963  až 
do 1.9.1991 bol riaditeľom Gymnázia 
v Handlovej. Do dôchodku odišiel 
v roku 1995. Vždy sa angažoval v spo-
ločenskom živote a získal ocenenie Za 
zásluhy o rozvoj Stredoslovenského 
kraja, Za zásluhy o rozvoj okresu 
Prievidza, Za zásluhy o rozvoj a repre-
zentáciu mesta a iné.
František Dolník 
Do histórie zjazdového lyžovania sa 
významnou mierou zapísal ako lyžiar 
a funkcionár lyžiarskeho oddielu TJ 
Baník Handlová. Popri aktívnom lyžo-
vaní bol iniciátorom v budovaní stredis-

ka na Remate. Dnes 77 ročný veterán 
začal s lyžovaním ako 5 ročný chlapec, 
keď vyskúšal otcove lyže. Po presťa-
hovaní rodiny do Rematy sa intenzív-
ne venoval tomuto športu, kde prioritu 
dostali zjazdové disciplíny. V priebehu 
súťažnej činnosti  sa zúčastnil troch 
majstrovstiev Slovenska dospelých. 
Bol tiež účastníkom majstrovstiev 
veteránov a získal 19 zlatých, 4 strie-
borné a 2 bronzové medaily. 
MUDr. Pavol Faith
V  roku 1973  prichádza do Handlovej, 
kde v nemocnici ako chirurg a zástup-
ca primára chirurgického oddelenia  
pracuje takmer 30 rokov. Celý svoj 
pracovný život prežil v našom meste, 
kde si svojou odbornosťou  a erudíciou 
chirurga získal autoritu a uznanie han-
dlovskej verejnosti. 
Od roku 1976, popri svojej práci, dlhé 
roky pracuje ako banský záchranár 
na Banskej záchrannej službe Bane 
Handlová a Hlavnej  banskej záchran-
nej stanici v Prievidzi. V 90. rokoch 
pracoval štyri a pol roka  ako riaditeľ 
handlovskej nemocnice s poliklinikou. 
V tomto období pôsobil ako poslanec 
MsZ tri volebné obdobia, bol predse-
dom Komisie sociálnej a zdravotnej 
pri MsZ.
Imrich Frivaldský
Publicista,  aktívny futbalista, reportér, 
autor publikácií k 50., 85. a 95. výročiu 
futbalu v Handlovej. Je spoluautorom 
publikácie Šport na hornej Nitre 
(2008). Má nádherný zamatový hlas, 
čo ho akoby predurčilo, aby viac ako 50 
rokov pôsobil ako hlásateľ futbalových 
podujatí a spoločenských udalostí. 
Pri príležitosti 625. výročia mesta mu 
bola udelená Plaketa Mesta Handlová, 
v roku 2008 mu bola udelená Cena 
primátora mesta za udržiavanie tradícií 

v oblasti športu a pri príležitosti jeho 
životného jubilea. V roku 2008 získal 
cenu ,,Fair play“ od Olympijského 
klubu a Orchidamos Slovakia. 
.Ján Göldrich, in memoriam
Po skončení VŠ nastúpil v roku 1957 do 
Handlovej na vtedajšiu Jedenásťročnú 
strednú školu, terajšie Gymnázium, 
kde s krátkou prestávkou, keď pôsobil 
na učilišti, pracoval celý život, až do 
odchodu do dôchodku v roku 2001 
ako stredoškolský profesor. Vynikajúco 
ovládal svoj odbor, odchoval celé 
generácie študentov. Povestná bola 
jeho príprava študentov na štúdium 
práva. Takmer celý svoj voľný čas, 
celé desaťročia sa venoval esperant-
skému hnutiu. Bol jeho priekopníkom 
a zakladateľom v Handlovej. Dlhé roky 
bol predsedom miestneho klubu espe-
ranta – Baník. V roku 1990 bol zvolený 
do mestského zastupiteľstva ako 
poslanec. V Handlovej prežil 51 rokov 
plodného života. Skonal 16.1.2008
Eduard Holub
Do Handlovej prišiel ako žiak na SOU. 
Pracoval v podniku Baňa Handlová 
nepretržite ako administratívny pra-
covník. Pri vyhľadávaní športových 
talentov sa ukázal ako nádejný hráč 
futbalu. Začal v doraste a po príchode 
A. Malatinského do Handlovej bol 
zaradený do mužstva dospelých. Bol 
československým juniorskym repre-
zentantom, zúčastnil sa turnaja FIFA 
v Taliansku. Mal výbornú a povestnú 
ľavačku. Po skončení hráčskej kariéry 
pokračoval v Baníku Handlová ako 
futbalový tréner. Pod jeho taktovkou 
vyhral Baník divíziu E a postúpil v roku 
1968 do II. celoštátnej ligy. V roku 
2007 pri príležitosti 95. výročia futbalu 
v Handlovej obdržal ocenenie od pred-
sedu vlády SR.

Handlová oslávila 50. výročie udelenia štatútu mesta   


