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Silvester v dome dôchodcov 
Niektoré pozvania sa neodmietajú a k tým patrilo pozvanie 
členov Klubu dôchodcov na ich prvý silvestrovský večierok. 
Po mnohých Silvestroch na horách, v dome kultúry či v kruhu 
rodiny, to bola milá výzva, ktorú som si nenechal ujsť a tak 
som s malými darčekmi zazvonil večer, 31. decembra na ich 
„klubové“ dvere. 
Milo ma privítali, ponúkli domácimi špecialitkami, chutným 
vínkom a začali rozprávať. O svojom živote, o rodine, deťoch, 
či vnukoch. O mužoch, ktorí ich rozčuľovali, ale teraz im chý-
bajú. O našom meste, nešťastí, ktoré nás v auguste postihlo, 
ale aj o tom, ako si v klube žijú a čo všetko plánujú robiť, aby 
nesedeli doma sami. Z ich slov sršala energia, nadšenie, 
nepotrebujú komisie, ani pracovníka, ktorý by im zabezpečoval 
činnosť, tak ako to majú naši mládežníci. 
Dámy v rokoch nevedia len zaujímavo rozprávať, ale vedia sa 
aj baviť a tancovať. A keď ma schytili do kola, musel som si dávať pozor, aby 

som stihol prísť v starom roku domov. Ďakujem sa pozvanie, ešte raz prajem 
všetkým v klube veľa zdravia a teším sa na ďalšie pekné stretnutie.

Vladislav Horváth

Na Gymnáziu Ivana Bellu opäť milá návšteva z Voerde 
Dňa 4. 9. 2009 zavítala na našu školu na dobu troch mesiacov študentka 
10.ročníka Gymnázia z nášho družobného mesta Voerde /SRN/, Eda Orhan. Je 
to už druhýkrát, čo sme mali takéhoto hosťa - určite je to zásluhou pozitívnej 
skúsenosti jej predchodkyne Melanie Radetzko. Sme vďační Firme Evonik Steag 
GmbH, ktorá tento trojmesačný študijný pobyt finančne sponzoruje.
Eda O. bola ubytovaná v rodine našej spolužiačky Natálie Kočišovej. (Melanii sa 
vlani ujala rodina Vlčková). Počas pracovného týždňa sa zúčastňovala spolu s 
nami a ostatnými žiakmi vyučovacieho procesu. Hodiny, na ktorých s nami “drala 
lavice“, boli najmä anglický a francúzsky jazyk, matematika, informatika, telesná 
výchova a na hodinách nemčiny pomáhala učiteľom pri výučbe. Pretože sa jej 

slovenský jazyk veľmi páčil a chcela sa z neho čo najviac naučiť, chodievala aj na 
biológiu či chémiu. Eda bola veľmi šikovná, rýchlo sme si ju obľúbili a do nášho 
kolektívu zapadla výborne. Ako nám sama povedala: “Cítim sa tu úžasne. Áno, 
chýba mi aj domov, ale tu mám takisto svoju “rodinu”, kde sa o mňa dobre starajú 
a mám tu aj priateľov, na ktorých nedám dopustiť. Handlová je malé mesto, no zato 
veľmi pekné, tak ako aj celé Slovensko. Navštívila som rôzne miesta a zažila kopec 
zábavy. Naučila som sa množstvo nových vecí a nabrala som nejednu skúsenosť. 
Ľudia tu mi budú veľmi chýbať. “ 
Sme radi, že sa u nás Ede páčilo. Vytvorili sme pre ňu čo najlepšie prostredie 
na záujmy, ktorým sa venovala aj doma. V ZUŠ hrávala na klavíri, zapojila sa do 
šachového turnaja v Relaxe, kde bola veľmi úspešná. Keďže je vo Veorde členkou 
futbalového klubu, veľmi rada si zahrala s našimi chlapcami futbal.
Spoznávanie ľudí z iných krajín je pre nás veľkým prínosom. Vďaka Ede sme 
spoznávali Nemecko, ich kultúru, spôsob života, školský systém, ale aj záujmy 
mladých ľudí z tejto zaujímavej krajiny. Zdokonaľovali sme sa v jazykoch, či už 
nemeckom alebo anglickom, konverzovali a zabávali sa. Dúfame, že od nás Eda 
odchádzala s dobrým pocitom, že sa tu cítila príjemne a nikdy na nás nezabudne.

Diana Ďurišová

Eda

ŠKOLSKÁ LIGA 
v basketbale vo svojom 
2. ročníku
Projekt Školskej ligy v basketbale 
v Handlovskej doline SBA sa snaží 
výraznejšie skvalitniť prácu s deťmi, 
ktorá prináša výsledky v podobe zvy-
šovania úrovne telesnej a športovej 
pripravenosti mládeže a prinavrátenie 
športových súťaží do škôl. Cieľom pro-
jektu je zapojenie čo najväčšieho počtu 
chlapcov a dievčat do školských súťaží 
v basketbale. V spolupráci so Školským 
basketbalovým klubom Handlová, 
Slovenskou Basketbalovou Asociáciou 
(SBA), mestom Handlová, sponzormi 
a ústretovosťou riaditeľov škôl s dosta-
točnou podporou a materiálnym i per-
sonálnym zázemím sa i koncom roka 
2009 podarilo zorganizovať 1. kolo tejto 
ligy. O tom, že projekt zaujal, svedčí už 
jeho 2. ročník.
 

Výsledky 1. kola
V telocvični ZŠ Mierové námestie sa 
v decembri odohralo 1. kolo Školskej 
ligy SBA roč. 2009/2010 pre chlapcov 
a dievčatá roč. nar. 1997 a mlad-
ších. Sprievodným podujatím tohto 
Mikulášskeho turnaja bola súťaž v 
streľbe trestných hodov, ktorej sa 

zúčastnilo po 5 hráčov z každého 
družstva a ktorého organizátorom boli 
dievčatá z DaMP mesta Handlová. 
Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 detí.

Chlapci: 
       1. ZŠ Mierové námestie „A“
       2. ZŠ Školská
       3. ZŠ Mierové námestie „B“
       4. Gymnázium I. Bellu
       5. ZŠ Morovnianska cesta
V zápase o 3. miesto po vyrov-
nanom priebehu nakoniec vyhrali 
piataci ZŠ MN nad Gymnáziom 16:14.
Vo finále porazili šiestaci ZŠ MN 
dobre hrajúce družstvo zo ZŠ Školskej
v pomere 28:4.
Dievčatá: 
       1. ZŠ Mierové námestie „A“
       2. Gymnázium I.Bellu
       3. ZŠ Skolská
       4. ZŠ Mierové námestie „B“
       5. ZŠ G.Drozda Chrenovec
V zápase o 3. miesto dievčatá zo ZŠ 
Školská vyhrali nad piatačkami ZŠ 
MN v pomere 8:2. Vo finále ZŠ MN A 
vyhralo nad Gymnáziom 16:4.
Víťazi 1. kola ŠL SBA postúpili na MO 
Nestlé basket CUP v Prievidzi, ktoré sa 
uskutočnilo v januári 2010. 
2. kolo Školskej ligy sa uskutoční v 
marci 2010.

Jaroslav Daubner, ŠBK Handlová


