
Pre ¾udí, ktorí radšej ako morské plá�e poznávajú
zaujímavé kraje, alebo  aj pre tých, ktorí sa radi
túlajú z miesta na miesto, ponúkame pekný výlet

pre celú rodinu. Výlet do krajiny, ktorú sme ešte
nedávno spájali s našou vlas�ou. 

Len šes�  hodín cesty z Handlovej naprieè Severnou
Moravou do mesteèka Teplice nad Metují nás delia od
jedného z najkrajších miest v Èechách − Adršpašsko −
Teplických skál. Campy, penzióny a hotely v okolí

poskytujú široké mo�nosti ubytovania bez
objednávky vopred. Nenároènú 3,5 km prechádzku
unikátnym skalným mestom a  plavbou po jazierku
odporúèame zaèa� v ranných hodinách, kedy je turis−
tov predsa len menej. Ceny obèerstvenia, parkovného,
vstupného, ale aj ubytovania sú primerané, oproti
cenám v Tatrách ove¾a ni�šie Po prehiadke skalných
miest (sú tu dva okruhy) a oddychu v campe, èi hoteli
odporúèame pokraèova� do neïalekého mesta − Dvùr

Králové, kde mô�ete zhliadnu� najväèšiu
kolekciu afrických zvierat v Európe.
Zaujímavo riešené pavilóny, vo¾ný výh¾ad bez
oplotenia, prehliadka zo safari autobusu, len
umocòujú zá�itok a na chví¾u vás vtiahnu do
krajiny, ktorú väèšinou poznáme len z filmov. 

Po návšteve safari je dobré oddýchnu� si v
meste perníkov − Pardubiciach, kde okrem
dobrej èeskej kuchyne si mô�u �eny doplni�
šatník, alebo kúpi� perník v mno�stve
obchodíkov a nákupných centier. Chlapi,
vodièi, si musia poèka� a� na veèerné
Starobrno, ku ktorému sa dostanú po cestách
cez nádhernú scenériu èeskomoravského
pomedzia i moravského krasu a ktoré im
naèapujú trebárs vo westernovom mesteèku
Šiklùv Mlyn, alebo v jednom z hotelov èi pen−
ziónov pod hradom Pernštejn. Po dobrom
pive a dobrom spánku vám na rozcvièku
odporúèame návštevu tohto hradu. 

Z Pernštejna je to len na skok do Skalného
mlyna − vstupnej brány Moravského krasu. Tu
si mô�ete vybra� z ve¾kej ponuky jaskýò, èi
prechádzok po okolí. Priepas� Macochu je
mo�né zhliadnu� z vrchu, kam sa dostanete
lanovkou, alebo zospodu, kam vás dovedie
jaskynný systém Punkevní jaskyne. Obidva
poh¾ady stoja za to. 

Obed v pri¾ahlých reštauráciách je vhodný
na zhrnutie vášho výletu a na prípravu na cestu
domov. Po troch dòoch èaká na vás vaše dia¾kové ovlá−
danie, poste¾ a nevybavená pošta. Fotografie z vášho
netradièného výletu mô�u by� dlho zaujímavou témou
na vašom pracovisku, škole, èi medzi známymi a rodi−
nou. Ak to tak bude, preèo nabudúce neskúsi� napr.
Šumavu?

V.Horváth
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Potulky po Východných Èechách a Moravskom krase − tip na predå�ený víkend

Vpravo Starosta a v¾avo Starostová − dominanty skalného mesta

Nosoro�ec, ktorý èaká kto ho poškrabe na rohu

Poh¾ad do priepasti Macocha

V decembri budeme voli� nových poslancov 
a primátora mesta

Vo¾by do orgánov samosprávy sa pomaly blí�ia a niektoré politické strany  v našom
meste u� rozmýš¾ajú nad kandidátmi, ktorých predstavia, èi u� ako poslancov do
MsZ, alebo priamo na funkciu primátora mesta.  O tom, kto bude tým povest−

ným lídrom v SDKÚ, sme sa porozprávali s Mgr. Celestínom Èernákom, predsedom
miestneho zväzu. 

KKoohhoo  mmiieessttnnyy  zzvvääzz  nnaavvrrhhnnee  nnaa  kkaannddiiddááttaa  nnaa  pprriimmááttoorraa  mmeessttaa??
Pod¾a našich stanov kandidát na post primátora za našu stranu vyšiel z primárok  a
stal sa ním súèasný primátor mesta Ing. Peter Hromádka. O  jeho podpore budeme
vies� rokovania so všetkými politickými stranami v meste i so skupinou nezávislých
kandidátov na poslancov.  Zatia¾ sme na spoloènom postupe dohodli s KDH a DSS,
èakajú nás ïalšie rokovania.

VVee¾¾aa  ssaa  vv  mmeessttee  rroozzpprráávvaa  vv  ssúúvviisslloossttii  ss  vvoo¾¾bbaammii  oo  zzddrraavvoottnnoomm  ssttaavvee  pprriimmááttoorraa  aa  èèii
vvôôbbeecc  bbuuddee  kkaannddiiddoovvaa��??

Nikto z nás nepochybuje, �e primátor lieèbu  zvládne a bude pokraèova� v práci,
ktorej sa úspešne venoval v prvom svojom volebnom období. Dr�íme mu palce a
tešíme sa spoloène na volebnú kampaò. 

Ïakujem za rozhovor

(Rozhovory  s predstavite¾mi  ostatných strán navrhujúcich kandidáta na primátora
mesta v prípade ich záujmu prinesieme v októbrovom èísle HN)

Rozšíril sa predaj knihy Handlová − Na prahu tisícroèia 

Kmiestam verejnej zbierky, pribudli ïalšie obchodné miesta, kde si mô�ete
zakúpi� novú publikáciu o Handlovej. Aj vý�a�ok z predaja na týchto mies−
tach bude venovaný zbierke na U − rampu.

Publikáciu si mô�ete okrem doposia¾ známych miest zakúpi�:
− v múzeu Jána Procnera 
− v predajni Sladká vášeò v dome kultúry
− v kaviarni Espresso Fun
− v predajni Eltop


