
POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí mi v komunál-
nych voľbách odovzdali svoj hlas. 
Verím, že vašu dôveru nesklamem. 

Do Nového roku Vám prajem veľa 
zdravia, šťastia, úspechov v práci 
a osobnom živote.

Aladár Huszár, Most - HÍD
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Handlovská kapustnica
Uskutočnila sa už  sedemkrát na Námestí baníkov, tradične 
v druhú decembrovú nedeľu. Starostovia z Handlovskej doliny, 
Nitrianskeho Pravna a primátor Handlovej Ing. Rudolf Podoba 
spolu s pracovníkmi Strednej odbornej školy uvarili tri kotle 
vynikajúcej kapustnice. O príjemnú náladu sa postarali folklórne 
súbory z regiónu hornej Nitry, ale aj ďalekého z Kežmarku svojimi 
vianočnými koledami.  Súťaže pre deti zorganizovali zamestnanci 
sociálneho oddelenie MsÚ. Výťažok (presnú sumu sme do uzá-
vierky nevedeli) je venovaný handlovským deťom na netradičný 
detský Silvester a divadelné predstavenia pre materské školy. 
V Handlovej na námestí voňala nielen kapustnica, ale aj človečina. 
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili. Tešíme 
sa na stretnutie opäť o rok, kedy už podujatie bude uskutočnené 
v rámci kalendára celomestských podujatí, čo znamená, že určite 
ponúkneme aj pestrejší program. 
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Handlovský banícky spolok
ROZŠÍRIME NAŠE RADY ?

      Handlovský banícky spolok má za sebou pomaly päť 
rokov aktívnej činnosti.  V roku 2010 boli schválené nové 
stanovy, ktoré začínajú touto preambulou:
       Handlová je mesto, ktoré je úzko späté s ťažbou hnedého 
uhlia a rozvojom tepelnej energetiky na Slovensku. Aby sa 
zachovali banícke tradície a materiálne pamiatky na ťažbu 
hnedého uhlia, bolo založené v roku 2006 občianske združenie 
Handlovský banícky spolok. Členmi spolku môžu byť bez rozdi-
elu národnosti, spoločenského postavenia, politickej a ideovej 
príslušnosti všetci, ktorí pracovali pri ťažbe uhlia, podporovali a 
rozvíjali banícke podnikanie a majú k baníctvu, ako základu pri-
emyselného podnikania, hlboký vzťah a vážia si ťažkú banícku 
prácu a tradície baníckeho stavu.
       Obyvatelia mesta už iste poznajú, že za činnosťou spol-
ku už vidieť aj slušné výsledky. Z iniciatívy HBS sa pripravili 
významné akcie, ktoré sa uskutočnili s podporou mesta – ide 
najmä o premiestnenie pamätníka na prvý štrajk baníkov na 
hornej Nitre v roku 1917 z Hladového námestia na Ulicu 29. 
augusta, kde oveľa výraznejšie pripomína obyvateľom, ale aj 
prechádzajúcim našim mestom banícku minulosť mesta. HBS 
inicioval prestavbu bývalého banského hotela, či Domu tech-
niky, na expozitúru Slovenského banského múzea, kde budú 
vystavené exponáty a dokumenty pripomínajúce históriu ťažby 
uhlia na Slovensku a úlohu Handlovej a jej bane. Pre zacho-
vanie pamiatok na banícku činnosť bol vystavaný Turistický 
banský náučný chodník, jeho severná časť a pripravuje sa juho-
východná časť. Členovia HBS sa každoročne  podieľajú na prí-
prave a priebehu Regionálnych osláv Dňa baníkov, na všetkých 
oslavách v dňoch, ktoré sú pre Slovensko a mesto Handlová 
význačné a zasluhujú si spomienku. Boli sme iniciatívni pri 
oslavách Storočnice Bane Handlová. Náš spolok je členom 

Združenia baníckych spolkov a cechov SR a v roku 2009   úzko 
spolupracoval pri organizovaní 2. stretnutia baníckych miest a 
obcí Slovenska. Žiaľ, toto podujatie sa pre všeobecný smútok 
baníckej verejnosti po veľkom banskom nešťastí 10. augusta 
2009 na Východnej šachte zmenilo na akt hlbokého smútku 
a porozumenia celej baníckej verejnosti Slovenska a Čiech. 
Iniciatíva na vyhlásenie Regionálneho pamätníka obetiam 
banskej činnosti na hornej Nitre za Národnú kultúrnu pamiatku 
a prijatie zákona o Pamätnom dni obetí banských nešťastí – 10. 
august – vyšla tiež z radov HBS. 
       Je nás vyše šesťdesiat – sú medzi nami technici, baníci a 
zanietení Handlovčania, – muži i ženy – ktorí si uvedomujú, že 
minulosť a prítomnosť je zviazaná s činnosťou bane, s ťažbou 
uhlia. Handlová položila základ uhoľnému baníctvu na hornej 
Nitre, čím sa mestá hornej Nitry, najmä Handlová a Prievidza 
výrazne zmenili, bytovou a občianskou výstavbou prerástli do 
významných centier.  Trápi nás, že sa medzi nami nachádza 
len niekoľko takých členov, ktorí sú ešte ekonomicky činní a 
pracujú v bani. Naše členstvo predstavujú z podstatnej časti 
dôchodcovia, a preto by bolo veľmi vítané rozšíriť členskú 
základňu o mladších ľudí, ktorí sa venujú ešte aktívne baníc-
kemu povolaniu. Je potrebné, aby o členstvo prejavili záujem 
aj mladší, hoci nebaníci, ktorí sa stotožňujú s cieľmi a úlohami 
HBS tak, ako sú uvedené v preambule našich stanov.
       Poriadaním baníckych Šachtágov – 21. januára 2011 
bude už 4. ročník – si pripomíname staré banícke tradície 
pochádzajúce z historickej Banskej Štiavnice. Sú založené 
na spoločnom speve baníckych a ľudových piesní, spojené s 
vtipnými vložkami a sprevádzané pitím piva. Máme spevokol, 
ktorý by tiež potreboval postupne omladzovať. Nechceme, aby 
banícka sláva Handlovej zanikla – chceme, aby sa udržiavala aj 
potom, keď sa zásoby uhlia vyčerpajú. Veď naše mesto vyrástlo 
na uhlí a toto si chceme stále pripomínať.
       Ako sa prihlásiť? Kontaktujte hociktorého člena HBS, 
ktorého poznáte, alebo sa obráťte na nášho  tajomníka, ktorým  
je Vojtech Hégli – Prievidzská 3/17, tel. 0905224565, emailová 
adresa hegliv@centrum.sk. Poskytne vám prihlášku a základné 
údaje o úlohách a povinnostiach členov. 
       Vaše prihlášky budú prerokované na členskej schôdzi. 
Nemáme v úmysle urobiť z nášho spolku masovú organizáciu, 
ale uvítame každého, kto s baníckou tradíciou mesta chce 
naďalej žiť a rozvíjať ju. Pripravovaná trasa Slovenskej banskej 
cesty nebude naše mesto obchádzať a v budúcnosti môže byť 
príťažlivá pre neustále sa rozvíjajúci turistický ruch.  
Porozmýšľajte a príďte medzi nás !

 Ing. Igor Reiff

Venujte 2% pre 

SPOLOČNOSŤ
COUNTRY 2000.
Tlačivá a informácie získate 
v PI, kancelária č.314.


