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Špeciálna škola v Handlovej oslávila 60. rokov DOM KULTÚRY

V žiackej chodeckej lige 2007/2008 
získala ZŠ MC Handlová 2. miesto
     Dlhodobá súťaž, ktorá začala v septembri 2007 mala záverečné 5. kolo 5. júna 
2008 v Banskej Bystrici. V konkurencii 12 družstiev SR si v priebehu celej súťaže 
veľmi dobre počínali mladí chodci a chodkyne ZŠ MC Handlová, všetko pretekári 
TJ Sokol Handlová. V celkovom hodnotení obsadili konečné 2. miesto za víťaznou 
ZŠ Okružná Banská Bystrica. 
     V tomto roku je to zatiaľ jeden z najvýraznejších úspechov žiackeho športového 
kolektívu Handlovej.
     V konečnom hodnotení jednotlivcov v kategórii ml. žiakov získal Eduard Straka 
s počtom 35 bodov 2. miesto, Martin Kozárik bol tretí, so ziskom 26 bodov. V tej 
istej kategórii dievčat bola na 2. mieste Monika Stanislavová, ktorá získala 29 
bodov, sestra Dominika nazbierala 26 bodov, čo stačilo na 3. miesto. Na 4. mieste 

skončila Aneta Struhárová s 23 bodmi. V kategórii starších žiakov obsadil konečné 
3. miesto Patrik Ďurina, keď získal 22 bodov. V rovnakej kategórii dievčat Michaela 
Zderková s 10 bodmi celkovom hodnotení sa umiestnila na 5. mieste.
Pod taktovkou 10 - násobného medailistu z MS a ME, veteránskeho reprezentanta 
Eduarda Straku sa chodecké nádeje z Handlovej predstavia najbližšie na ďalších 
domácich pretekoch.
     Účinkovanie zverencov v žiackej chodeckej lige hodnotí nasledovne: “Práve 
skončená žiacka liga je predovšetkým súťaž družstiev a v tom sa nám podarilo 
splniť cieľ. Druhé miesto kolektívu, ale i to, že až päť umiestnení jednotlivcov na 
stupni víťazov do tretieho miesta v celkovom hodnotení, je predpokladom ďalšieho 
športového rastu. Vystúpenie celého kolektívu hodnotím ako úspešné“.
     Za dobrú reprezentáciu žiackemu kolektívu poďakoval na spoločnom stretnutí 
primátor mesta Ing. Rudolf Podoba a riaditeľka školy Mgr. Mária Róžová.
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2. 7. ST o 18,00 h/USA/krimi thriller  

NEŽ DIABOL ZISTÍ, ŽE SI MŔTVY
Sex, násilie, rodina…

6. 7. NE o 15,00 h /ČR /rozprávka / 

NAJKRAJŠIA HÁDANKA
Nová rozprávka Zdeňka Trošku.

9. 7. ST o 18,00 h / USA / komédia 

KÝM SI PO NÁS PRÍDE
Niekedy potrebujete deadline, aby ste 
zaradili rýchlosť!

13.7. NE o 18,00 h /USA /akčný / 

IRON MAN
Hrdinovia sa nerodia, hrdinovia sa 
vyrábajú…
 

16. 7. NE o 18,00 h / USA / rodinný 

SPEED RACER
Vstúpte do sveta, kde rýchlosť znamená 
všetko.

20. 7. NE o 18,00 h / USA /

INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO 
KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
V novom dobrodružstve sa bude pátrať 
po Krištáľovej lebke.

23. 7. ST o 18,00 h / USA /komédia 

SEX V MESTE
Nechajte sa uniesť…

 27. 7. NE o 18,00 h / USA / horor / 84 
min. / MP 12+ / 60,-

CLONA
Smrť môže byť začiatok….

30. 7. ST o 18,00 h / USA, Čína 

TÚŽBA, OPATRNOSŤ
Obaja vedia, že ani jeden nemôže mať 
toho druhého a napriek tomu bez seba 
nedokážu žiť…

POKLADŇA OTVORENÁ PO – PIA OD 
15,00H – 18,00 H ,SO – NE 30 MIN. 
PRED PREDSTAVENÍM
Zmena programu vyhradená !!! 
www.dkhandlova.sk

       Špeciálna škola v Handlovej pripra-
vila pri príležitosti svojich tohtoročných 
osláv 6. júna 2008 príjemné dopoludnie 
vo svojich priestoroch. Každý kto prišiel 
na narodeninovú oslavu dostal malý 
darček s krásnym mottom: ,,Zatvorte oči 
a snívajte o deťoch, ktoré tento darček 
pripravili“. Viac ako hodinové vystúpenie 
detí, pripravené prostredie plné obrázkov 
z ich tvorby, ako aj útulne zariadené trie- 
dy a usmievavé deti s pani učiteľkami. 
Taká bola atmosféra, ktorú zažili rodičia 
detí. Pozvanie, okrem iných, prijali aj pri-
mátor Mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba 
a prednosta krajského školského úradu 
PhDr. Miroslav Holček, ktorý odovzdal ocenenie  pedagógom, 
ktorí prispeli svojou dlhoročnou prácou k tomu, aby sa deti 
s handikapom, postupne zaradili do normálneho života. Deti 
mali pripravené básničky, tancovali, hrali divadlo. Za každou 

dobre naučenou básničkou je niekedy aj dvojmesačná práca 
pedagógov. Škola bola založená 1.9.1948 rozhodnutím 
Povereníctva školstva a osvety v Bratislave. V školskom roku 
2007/2008 navštevovalo školu 67 žiakov rozdelených do 8 
tried. 

Z verejnej diskusie v Novej 
Lehote
Posledná verejná diskusia pred prázdninami sa konala v stre-
du 11. júna v mestskej časti Nová Lehota. Zvyčajne sa stretne 
na verejných diskusiách v mestských častiach viac občanov 
Prudký dážď mnohých odradil. O to bolo príjemnejšie stret-
nutie zástupcov mesta v Dome kultúry Nová Lehota. Občanov 
bolo málo, no hodinové stretnutie sa nieslo v príjemnej 
atmosfére. Príjemné bolo konštatovanie Novolehoťanov, že za 
posledné obdobie vidieť aj v tejto mestskej časti , že mesto 
rieši problémy, ktoré ich trápia. Od mesta dostali prísľub, 
že bude v priebehu dvoch týždňov vykonaná skúšobná jazda 
SAD a preskúmané možnosti zavedenia nového spoja MHD, 
nakoľko vstup do Novej Lehoty je z hlavnej cesty pre autobus 

problematický. Rozprávalo sa o postupe budovania kanalizácie, 
kosenia trávy a čistenia odtokových kanálov. Občania sa doža-
dovali viacerých aktivačných pracovníkov v tejto mestskej časti. 
Bolo im vysvetlené, že aktivační pracovníci môžu vykonávať 
aktivačnú činnosti len v prípade, ak sú vedení v evidencii na 
ÚPSVaR majú osobný záujem a preukážu neúspešné uchádza-
nia sa o zamestnanie. Rozprávalo o zámere ďalšieho využitia 
,,námestia „ ktoré vzniklo po zbúraní starej školy. Občania 
dostali informáciu, že vzhľadom na potrebu usadenia nave-
zeného materiálu - zeminy, je potrebné počkať so stavebnými 
prácami min. 2 roky. Ako to bude s využitím tejto plochy budú 
môcť občania rozhodnúť sami. Bude realizovaná tematická 
diskusia s občanmi s cieľom získať názor a námety občanov 
ako bude predmetná lokalita využitá.
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Realizácia verejného rozhlasu 
v mestských častiach

       Od začiatku mesiaca jún 2008 sa podarilo zrealizovať 
prvú etapu zavedenia rozhlasu v našich mestských častiach 
- Nová Lehota, Horný koniec a Morovno. Po niekoľkoroč-
ných žiadostiach občanov z oblastí Novej Lehoty sa tak 
podarilo zabezpečiť informácie pre Handlovčanov, žijúcich 
ďalej od centra mesta. Význam informačného zdroja 

– verejného rozhlasu, v súčasnej dobe nadobúda stále 
väčšiu váhu. Ako z hľadiska bezpečnosti občanov žijúcich na 
území mesta,tak aj z hľadiska prísunu informácií zo samo-
správy, kultúry a pod. Druhá etapa realizácie verejného 
rozhlasu v meste je naplánovaná na letné mesiace a bude 
financovaná pomocou účelových prostriedkov, ktoré mesto 
získalo vo výške 2 mil. Sk
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na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk


