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Združenie technických a športových 
činností ZO Handlová – strelectvo, 
dňa 9. októbra 2010 uskutočnilo na 
krytej strelnici v Handlovej 5. ročník 
streleckej súťaže „Deň otvorenej 
strelnice“. Deti a mládež súťažili 
v streľbe zo vzduchovej pištole 
a pušky a v hode  granátom. Dospelí 

si zastrieľali z malorážnej pištole 
a pušky a tiež hádzali granátom. Na 
vydarenej akcii sa zúčastnilo cez sto 
Handlovčanov.

Umiestnenie deti a mládež: 
1. miesto Šalko – 56 bodov
2. miesto Cicko - 35 bodov

3. miesto Mišna, Madajová 
– 26 bodov
Umiestnenie dospelí:          
1. Miesto Škodová – 56 bodov
2. miesto Benke ml. - 52 bodov
3. miesto Mišna - 50 bodov

Ladislav Nagy

Konal sa 5. ročník „ Dňa otvorenej strelnice“

Žiaci handlovského Gymnázia 
I.Bellu opäť vo Voerde
Niet azda pochýb o tom, že handlovská história je už 
dlhé desaťročia úzko spätá s dejinami nemeckého 
mestečka Voerde. Po tragických udalostiach druhej 
svetovej vojny práve tu našli nové domovy desiatky 
handlovských  rodín. I keď od tejto chvíle uplynul už 
dlhý čas, spoločné osudy našich miest pretrvali. 

Naša škola už niekoľko rokov v rámci výučby cudzích 
jazykov rozvíja bohaté medzinárodné aktivity doma 
i v zahraničí. Ani tento rok nebol výnimkou a tak sa 
v termíne od 8.- 18. septembra 2010 uskutočnil ďalší, 
v poradí už štvrtý výmenný  pobyt  s našou družobnou 
školou (Gesamtschule) v nemeckom Voerde. V tomto 
malom mestečku na Rýne, vzdialenom len pol hodiny 
od holandských hraníc, sme strávili niekoľko neza-
budnuteľných dní, ktoré okrem nových priateľstiev 
a zážitkov  priniesli so sebou i možnosť nahliadnuť do 
každodenného života našich nemeckých rovesníkov, 
lebo sme boli ubytovaní v rodinách.  A nielen to.  Ne-
meckí organizátori pre nás pripravili  bohatý program  
poprepletaný množstvom športových a kultúrnych 

aktivít: pádlovanie na rieke Lippe, cyklotúru po okolí, 
navštívili sme  kolínske Múzeum čokolády a histo-
rický Dóm, tepelnú elektráreň vo Voerde, historickú  
budovu Haus Wohnung ale i Morský svet a obrovské 
nákupné centrum v Oberhausene. Nahliadli sme aj do 
života školy, každý deň sme sa zapojili  do vyučova-
nia. Pri komunikácii sme využili všetko, čo sme sa 
u nás v škole naučili- nielen nemčinu, ale aj angličtinu 
a francúzštinu, chémiu či matematiku. V modernej 
telocvični sme si vyskúšali lezenie po stene a v škol-
skej kuchyni sme naučili nemeckých priateľov, ako sa 
pripravujú dobré zemiakové placky s cesnakom (oni 
ich jedia s jablkovým pretlakom!)

Týždeň však uplynul ako voda a my sme sa museli 
vrátiť domov. Tentoraz nás však bolo o jedného 
(konkrétne o jednu)  viac.  V autobuse s nami cesto-
vala i nemecká  študentka 11. ročníka Gymnázia vo 
Voerde - Carla Terfurth, ktorej novým domovom sa 
na tri mesiace stáva  Slovensko a novou školou naše 
Gymnázium I.Bellu.  Zostáva nám už len dúfať, že sa 
jej tu bude páčiť a že na Slovensko bude mať také 
pekné spomienky, ako my na pobyt vo Voerde. 

Nora Paľovová

Basketbalistky začali 
sezónu víťazstvom
Basketbalová sezóna sa začala 
aj pre 120 detí zo Školského 
basketbalového klubu Handlová. 
Žiačky ŠBK Handlová zvíťazili 
nad žilinskou Tepličkou nad 
Váhom v pomere 46:28  a  32:22.
Handlová body : Šišuláková 10+6, 
Majsniarová 5+2, Grešková 4+4, 
Švecová 2+6, Schmidtová 8+4, 
Líšková 2+2, Hrebíčková 6+8, 
Szentkirályová 1+0, Madajová 6+0, 
Siváková 2+0, Balogová, Puterová, 
Račáková a Trgiňová 0. 
Tréner: J.Daubner.

CVČ Relax Handlová 
pozýva v novembri
FOTO – salón 
Výstava fotografií s prírodoved-
nou tématikou
9.-11.11.2010 denne 
od 8,00 do 13,30 hod. pre 
školy  od 14, 00 do 18,00 hod. 
pre širokú verejnosť

Fotografia netradične
výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ 
v meste 10.11.2010 od 13,30 
hod.

Noc v Relaxe
Rozhovory na horúce témy,  pre-
ventívny program pre 14 až 30 
– ročných
19.-20.11.2010 od 19,00 hod. 
•     Živé knižnice na tému: 
obchodovanie s ľuďmi - na zákla-
de vlastných skúseností• 
prekonávanie ťažkých životných 
situácií a hľadanie východísk 
– beseda s paralympionikmi   
•     prevencia drogových závis-
lostí – beseda s preventistom 
- zástupcom štátnej polície 
v okrese
•     praktická ukážka z činnosti 
MsP a MsKK -  zásah so psom 
v teréne
•     Noc pokračuje zábavou pri 
reprodukovanej hudbe (hry a sú-
ťaže)

Zapojte deti do bohatej ponu-
ky krúžkovej činnosti CVČ 
Relax Handlová. Navštívte 
našu internetovú stránku 
www.cvcha.edu.sk! 

Hľadám dvojizbový, alebo 
veľký jednoizbový byt v Handlovej 
na Morovnianskej ceste alebo 
Okružnej ulici. T.č.: 0915539753.

Predám 4-izbový byt na 
Morovnianskom sídlisku tel.:
5474169

Odstúpim bufet v nemocnici 
Handlová, tel.: 0908242940


