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Návšteva 
univerzitného profesora

Dňa 2.11.2009 navštívil našu školu, 
Gymnázium Ivana Bellu, medziná-
rodne uznávaný odborník v oblasti 
jadrovej fyziky a astrofyziky prof. 
RNDr. Jozef  Masarik DrSc., prodekan  
Fakulty matematiky, fyziky a informati-
ky Univerzity Komenského v Bratislave 
a my sme veľmi radi, že sme mali tú 
česť stretnúť sa s ním a vypočuť si 
najnovšie poznatky z oblastí nám nie 
veľmi známych. Jeho výskum Marsu, 
Mesiaca, asteroidov atď. je sústredený 
najmä v NASA. Pôsobil  v USA a bol pri 
štarte niekoľkých rakiet. K tomu sa via-
zala aj jeho prednáška. Dozvedeli sme 
sa zaujímavosti o štartoch rakiet, o 
histórii letov do vesmíru, ale hlavným 
bodom bol Mars. Podrobne popísal 
družice, ktoré boli vyslané na Mars  
a ich významné zistenia. Nakoniec 
nám dovolil položiť otázky, na ktoré 
veľmi ochotne odpovedal a vysvetlil 
nám všetko podrobne. Aj vďaka nemu 
sme zistili, že fyzika je naozaj zaujíma-
vá i oplatí sa poznať jej zákonitosti.

Patrícia Fleischerová, Petronela 
Lachová, študentky sexty

...
Keby nás 3. 10. ocino videl ako sme všetci hrdinsky zvládli výstup na Slavkovský 
štít, bol by na nás hrdý. Dopredu nás posúvala tajomnosť nepoznaného, radosť 
z očakávania a predovšetkým túžba posledného stretnutia s Pickom. Bol to 
výstup, ktorý nás naposledy spojil s ocinom, výstup, ktorým sme mu vzdali česť 
a rozlúčili sa s ním. Chceli by sme poďakovať všetkým priateľom a známym, ktorí 
splnili ocinove posledné želanie a prišli mu dať posledné symbolické „Ahoj“ na 
miesto, ktoré miloval. V tú chvíľu sa v našich srdciach niečo dialo. Ocina sme 
cítili veľmi blízko a nechceli sme ho pustiť preč. Preto s ním v našich srdciach 
navždy ostaneme. Veľké ďakujem patrí aj ujovi Aťovi za citlivé a úprimné slová, 
ktoré venoval ocinovi a jeho poslednému vandru.

Ďakujeme, rodina Koprnová 

Detská hokejová liga v Handlovej! 
Máte radi hokej! Tak si 
poďte zahrať o Pohár 
Handlovských novín!
Detská hokejová liga (dhl) 
je súťaž družstiev z jednot-
livých častí (dvorov) mesta 
Handlová.
Do súťaže sa môžu prihlásiť mužstvá zložené zo 6. až 10. hráčov vo veku od 
10 do 15 rokov s tým, že za mužstvo môžu hrať v jednom zápase maximálne 
dvaja starší hráči vo veku od 14 do 15 rokov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na 
sekretariáte Podnikateľského inkubátora kancelária č. 314. Uzávierka prihlášok 
je 15. decembra. 
DHL sa bude hrať v mesiacoch december – február. Hracím miestom budú 
vybrané ihriská v jednotlivých mestských častiach. Hrať sa môže na ľade, alebo 
na suchu, podľa vytvorených podmienok. Mužstvo tvoria brankár a štyria hráči 
v poli. Po odovzdaní súpisky nemôžu hráči meniť mužstvo. Na ľade sa hrá 
s mäkkým pukom, alebo loptičkou, na suchu len s loptičkou. Vyžrebovanie 
mužstiev sa uskutoční v  utorok 15. decembra o 16.00 v budove Podnikateľského 
inkubátora.  Štartovné na mužstvo je 15 eur. Bližšie informácie Vladislav Horváth, 
0907774280.

POĎAKOVANIE
Školský dvor je neoddeliteľnou súčas-
ťou edukačného prostredia materskej 
školy, ktorý  využívame v každom 
ročnom období na realizáciu pohy-
bových aktivít, rozvoj ochranárskych 
postojov, environmentálneho cítenia 
a konania detí.
Areál je priestranný a v budúcnosti sa 
chceme zamerať na vybudovanie pre-
liezok, atrakcií, tvorbu pedagogických 
environmentálnych projektov a celko-
vé skrášlenie exteriéru.
Deti z našej MŠ majú radosť a aj rodi-
čia ocenili zrekonštruovaný chodník 
a osadenie zámkovej dlažby.

Ďakujeme všetkým za sponzorskú 
pomoc, vieme, vážime si, že Vám zále-
ží na spokojnom a šťastnom detstve 
našich detí.

Súkromná ZUŠ 
VOLCANO 

ďakuje všetkým priaznivcom, 
priateľom, rodičom a mestu 

Handlová za podporu v školskom 
roku 2009/2010. 

Prajeme všetkým krásne Vianoce a 
úspešný Nový rok 2010. 

A našim milým tanečníkom 
prajeme krásne prázdniny, veľa 
oddychu a síl do Nového roka.

Manželia Kováčikoví

Vianočný čas sú krásne chvíle, 
čas znovu zažiť niečo milé, 
rodinu objať, stretnúť priateľov, 
preto krásne Vianoce, 
všetko dobré v Novom roku 2010 
všetkým Handlovčanom 
želajú členovia 
,,Občianskeho združenia HANDLOVČAN“
a jeho predseda

JÁN SPEVÁR

Predám 2-izbový 
tehlový byt. Super cena 

0907774280


