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Priemyselný park v Novej Lehote?
Hneď v úvode treba povedať, že nejde o žiadny veľký projekt 
financovaný z eurofondov. Ani o inžinierske siete, betónové 
plochy alebo výrobné haly. Nie je to budúcnosť, ale minulosť.
  

Niečo podobné, čo dnes nazývame priemyselnou zónou, stálo 
v katastrálnom území Novej Lehoty v 19.storočí. Presnejšie 
v Kľackej doline. Tá sa začína známym Dérerovým mlynom 
a končí na úpätí Vtáčnika. Asi v týchto miestach stáli dve 
sklárne - Stará a Nová huta. Bola v nich nainštalovaná kom-
pletná technológia na výrobu tabuľového skla. Pochopiteľne, 
aj s energetickým a surovinovým zabezpečením. Svojho 
času tu žilo a pracovalo 132 sklárov aj s rodinami. V ústí 
doliny stálo niekoľko mlynov a parná píla. K nej sa zvážalo 
drevo konskou železnicou, ktorá spájala dolinu s priľahlými 

úbočiami. Nachádzalo sa tu tiež množstvo stajní pre dobytok 
patriaci vtedajším obyvateľom Novej Lehoty.  Dnes je celé 
údolie porastené hustými lesmi. Mĺkve pamätníky tu pripomí-
najú tragédie, ktoré sa tu stali v posledných desaťročiach. Smrť 
lesného robotníka Jaroslava Kušniera. Pád športového lietadla, 
pri ktorom v roku 1988 zahynuli obaja členovia posádky. Pred 
niekoľkými rokmi tu havaroval záchranársky vrtuľník a v ňom 
prišli o život traja ľudia. Za zmienku stojí aj malá kaplnka, 
ktorú dal v roku 1903 postaviť mlynár Paul Derer. Je dokladom 
zručnosti janovolehotských kamenárov. 

Aj tieto skutočnosti svedčia o tom, že Nová Lehota, dnes mes-
tská časť Handlovej, je zaujímavým a príťažlivým miestom. 
Môžeme jej len popriať takú pestrú a bohatú budúcnosť, aká  
bola jej minulosť.
Z materiálov Ing. Richarda Kafku zostavila Komisia pamätihodností mesta.

Novootvorené a zrušené 
prevádzkárne obchodu a služieb 
v Handlovej,  marec 2009
Novootvorené 
- reklamno-propagačná činnosť  
   Námestie baníkov 20
- poradenská činnosť   
  Brigádnická 4
Zrušené 
-  chovateľské potreby 
   Námestie baníkov 19

Učili sme sa chodiť. 
Učili sme sa čítať, písať, 
počítať. Neskôr sme sa 
učili cudzie jazyky, 
možno obsluhovať 
stroj, pracovať na počí-
tači, či viesť auto. Učili 
sme sa a neustále sa 
učíme veľmi veľa vecí. 
Ale učil nás niekto, ako 
pracovať s peniazmi? 

Ako si vypracovať osobný 
rozpočet, ako zhodnotiť 
usporené peniaze, ako 
spolu súvisia životné 

istoty a peniaze, ako vkladať 
peniaze a ako ich chrániť, 
aké platíme odvody alebo ako 
usporiť na daniach? Možno 
ste si povedali, že by ste také 
vedomosti hlavne teraz, v čase 
hospodárskej krízy určite potre-

bovali... Zorientovať sa vo svete financií má za cieľ 
projekt ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ, ktorý realizuje 
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Provident 
Financial Slovensko.

Ako prvá v regióne je do tohto projektu 
zapojená Stredná odborná škola v Han-
dlovej. V roku 2008 škola realizovala 
v rámci projektu tri pilotné kurzy pre 
nezamestnaných, matky na materskej 
dovolenke a zamestnancov školy. Keďže 
hodnotenie prvých absolventov bolo 
veľmi pozitívne, Stredná odborná škola 
realizuje 1. ročník jarného semestra 
Školy rodinných financií. Študenti 2. 
ročníka odboru Technické a informa-

tické služby a 4. ročníka odboru TIS získajú pod 
vedením Ing. Varsovej v rámci cyklických seminárov 
vedomosti potrebné pre praktický život. 
Jednorazové bezplatné kurzy sú určené aj pre širokú 
verejnosť – pre všetkých, ktorí sa chcú vedieť lepšie 
orientovať na finančnom trhu.  

SSŠ Handlová - p. Varsová

ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ NA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE V HANDLOVEJ

Projekt rozvoja služieb v našom 
meste, 2. časť, realizované aktivity  

V minulom čísle Handlovských novín  sme vás 
informovali o úspešnom Projekte rozvoja služieb 
starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym 
vylúčením, ktorý v našom meste prebieha od roku 
2008. V tomto  čísle si prečítajte o ďalších aktivitách, 
ktoré sa v našom meste za uplynulé obdobie v tejto 
oblasti zrealizovali.

Splácajú sa dlžoby...
Terénnej sociálnej pracovníčke Jane Polakovičovej sa 
podarilo zmotivovať viac ako tridsať rodín,  ktoré si na 

spôsob osobitného prí-
jemcu splácajú dlžoby 
voči Mestskému byto-
vému podniku, s.r.o., 
pričom už päť rodín 
má vyplatené všetky 
dlžoby na byte.  Týmto 

spôsobom sa darí zachraňovať rodinám strechu nad 
hlavou a zároveň správne využiť finančný príspevok 
na bývanie. 

Máme odevnú banku, do ktorej môžete 
prispieť aj vy
V Handlovej je v prevádzke odevná banka, kde si 
občania zo sociálne slabších rodín prichádzajú vybrať 
oblečenie a obuv pre seba a svoje deti. Odevná banka 
sa postupne rozšírila o nábytkovú banku. Pravidelne 
sa na sociálne oddelenie ozývajú občania, ktorí chcú 
darovať nábytok, koberce, detské kočíky, elektroniku 
a pod.  V spolupráci s koordinátorom aktivačných 
pracovníkov p. Volfom a  aktivačnými pracovníkmi 

mesta sa následne dostanú k tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Ak práve vymieňate v skriniach zimné 
veci za letné a nájdete oblečenie, ktoré už nechcete 
nosiť, neváhajte prispieť do odevnej banky aj vy. Stačí 
kontaktovať sociálne oddelenie MsÚ. 

Deň detí
Terénni sociálni pracovníci, v spolupráci so štátnymi 
zamestnancami z Handlovej, Prievidze a Bánoviec 
nad Bebravou pripravili podujatie ku Dňu detí pod 
názvom „Štátni zamestnanci na pomoc rómskym 
deťom“.  Priamo v lokalite Baníckej kolónie zabezpe-
čili rozdávanie darovaných vecí rómskym rodinám. 

Deti tancujú
Anna Ištoková, asistentka terénneho sociálneho pra-
covníka, už druhý rok vedie rómsky tanečný súbor 
Hviezda, ktorý vystupuje na rôznych kultúrnych 
podujatiach v meste a zúčastnil sa i rómskeho festi-
valu v Žarnovici.

Viac v budúcom čísle


