
Výstup na “sprivatizovaný” Gerlach

Vraj kto nebol na Kriváni nie je Slovák", tvrdia  národne orien−
tovaní priatelia našich ve¾hôr. Je v tom kus pravdy, ale asi len
potia¾, �e by sme mali pozna� svoj kraj a svoju vlas�. My sme

sa rozhodli pozrie� si našu krajinu z jej najvyššieho bodu −
Gerlachovského štítu. Dòa 14. októbra  o 8.00 h sa splnili všetky
predpoklady úspešného výstupu. Bolo krásne poèasie a stáli sme
vo výške  1600m odhodlaní popasova� sa s prírodou aj s vlastnými
kilami. Sedemèlenné dru�stvo sa pod nástupom  na Velickú próbu
zú�ilo na štyroch èlenov a keby som vedel, èo ma èaká by išli len
traja. Po pä� hodinovej ceste skalným bralom, h¾adajúc úporne
ka�dé dobré miesto na bezpeèný krok, sme koneène dorazili na
vrchol. S nami tam pozorovalo krajinu asi pä� výprav, ktoré viedli
horskí vodcovia, bez ktorých nie je výstup na Gerlach povolený.
Neoznaèená tra� bez zaistenia, len potvrdzovala oprávnenos�
horských vodcov v takomto teréne. Pokia¾ by však cesta bola zais−
tená a vyznaèená, tak ako to je be�né v iných európskych horských
masívoch nemuseli by sme by� svedkami hádky horských vodcov s
inštruktormi, kto má aké oprávnenie a nemuseli by turisti
prichádza� o peniaze. Jeden vodca si za výstup na Gerlach vypýta od

troch do šes� tisíc korún. Zhodené re�aze pri ceste spa� Batizovskou
próbou len potvrdzovali, �e okolo Gerlachu nie je nieèo v poriadku.
Ale to nás po devä� hodinovej drine, po šiestom èaji s horcom u�
ve¾mi netrápilo. 

V. Horváth
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I N F O R M Á C I E   Z   K N I � N I C E
Pozdravujeme Vás

Október máme zafixovaný ako mesiac, ktorý jemne
pripomína urèitú symboliku s nadchádzajúcou
jeseòou − mesiac úcty k starším. Keï�e èitate¾mi

našej kni�nice sú obyvatelia mesta bez obmedzenia veku,
rozhodli sme sa pripravi� s našimi najmladšími èitate¾mi −
�iakmi ZŠ Školská, literárne pásmo, ktorým pozdravili
dôchodcov − obyvate¾ov Bloku 720. Veselými básnièkami a
pesnièkami deti potešili svojich divákov a spolu s kvietkom
a malými darèekmi, ktoré pre nich vyrobili študenti
Gymnázia, akoby im odovzdali kus svojej mladosti.

Prebudená pieseò
Autorská literárna sú�a� �iakov a študentov handlovských
škôl má u� svoju tradíciu. 
10. roèník podujatia vyhlásil MO MS a pripravili v spoluprá−
ci s MsK Handlová. Mladí autori vyjadrili bezprostrednos�,

prirodzenos�, spontánnos�, ale aj hravos� a nápa−
ditos� v 44 prihlásených literárnych prácach.
Porota − Mária Oswaldová, Jozefína Maslíková a
Marta Koènerová vybrala najkrajšie a prvé miesta
za poéziu a prózu udelila Lucke Ivanovej, Zuzke
Struhárovej, Bronislave Gáborovej a Veronike
Petrovskej. Prednostka MsÚ Ing. Jarmila
Podobová odovzdala ví�azom pamätné listy mesta
Handlová. 
Sprievodným programom slávnostného vyhláse−
nia v kinosále ZSŠO a S v Handlovej bola módna
prehliadka, ktorou sa prezentovali študenti školy. 

Pripravujeme v novembri
− Osobnosti slovenských dejín. Alexander Dubèek. 

/Medailón k 85. výr. nar./
− Èítanie zimných rozprávok. /pre MŠ a 1. st. ZŠ/

Pavol Orság Hviezdoslav. Medailón k 85. výr. smrti. 
Pre 2. st. ZŠ.

− Katarínske tradièné mestské zvyky.
Mgr. Daniela Mikulášová

Zber šatstva − u� ho nepotrebujete?
Oni áno...

Poskytnite charitatívnu pomoc
tým, ktorí to potrebujú. Ak máte
doma zimné ošatenie, hlavne det−

ské, rozhodli ste sa �e je pre Vás
nepotrebné, my sa mu potešíme.
Doneste ho na sociálne oddelenie
Mestského úradu v Handlovej − v súèas−
nej dobe so sídlom DORKA − domov pre
osamelých rodièov, F. Náda�dyho 4
(bývalé jasle na Cintorínskej) .

Zbierka ošatenia a zimnej obuvi
bude prebieha� v èase od 16.10.2006 do
6.11.2006 v pracovných dòoch 
v èase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Za pomoc všetkým ïakujeme ! ! ! 
Sociálne oddelenie − komunitné
sociálne pracovníèky MsÚ  Handlová
Kontakt 0915 114 926, 5475 351

Poïakovanie

Vdòoch 12.−14. októbra 2006 v
našom meste prebehla celonárod−
ná zbierka   "Liga za duševné

zdravie".
Touto cestou chcem poïakova�

všetkým obyvate¾om Handlovej, ktorí sa
ve¾mi aktívne a ochotne podie¾ali na
zbierke. Ïalej poïakovanie patrí  
p. riadite¾ke Strednej priemyselnej
školy Ing.Mariane Chalmovskej p. Mgr.
Eve Labancovej a študentom a študen−
tkám spomínanej školy, ktorí sa
aktívne na celej akcii podie¾ali.

Mgr. O¾ga Boïová, 
koordinátorka zbierky

Streetbal 2006

Dòa 19.10.2006 sa v rámci Dní
športu v meste Handlová usku−
toènil Streetbalový turnaj �iakov

ZŠ v 2 kategóriách za úèasti 23 dru�stiev
a 90 �iakov − chlapcov a dievèat.
V kategàii mladších �iakov zví�azilo
dru�stvo  AND 1 − Dolník, Mátych
a Matuškoviè.
Ïalej: Adidas, Biele Tigre, Drapáci,
Street Boys, Ra ba dy, Pumy, Kapry,
Èierny oheò, Kostry,  Angels, GLM,
Modré baby, Nike, Pumy.

V kategórii starších �iakov sú�a�ilo 9
dru�stiev :
Ví�az Chudáci  hral v zlo�ení : Morávek.,
Prokein, Jány
Ïa¾šie dru�stvá : Laukovci, rodina
Gatialovcov, Old Stars, Arzenál,
Blanty, Krèovci, Exploited, Stokari.
Ví�azi kategórií získali basketbalovú
loptu znaèky Gala.  

Jaroslav Daubner

Výsledková listina zo šachového turnaja pre �iakov ZŠ 
v mikroregióne pri príle�itosti Dni športu 2006 

Organizátor : CVÈ Relax Handlová 
Šachový klub Handlová

Kategória: �iaci a �iaèky ZŠ 
Termín:         19.10.2006 od 13,00 h.
Miesto: CVÈ Relax Handlová
Hrací systém: švajèiarsky na 5 kôl, tempo 2x10 minút 

Tento rok pri  krá¾ovskom športe relaxovalo a zároveò si s
kamarátmi zasú�a�ilo v tejto krásnej hre  29 detí zo

všetkých základných škôl a gymnázia
v Handlovej. Riadite¾om turnaja bol Mgr. František
Krajèoviè, hlavným rozhodcom Bc. Stanislav Sklenka a
hlavným organizátorom podujatia CVÈ Relax Handlová.

Ví�azi turnaja:
Chlapci − 1− Maroš Rybár

2− Radovan Sršeò 
3− Matúš Jakubík

Dievèatá − 1− Andrea Hromádkova 
2− Denisa Gerátová 

CVÈ Relax


