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Výstava minerálov a hornín 
v CVČ Relax
V dňoch 16-18.2.2010 sa v CVČ Relax konala už 
po niekoľkýkrát výstava minerálov, skamenelín 
a hornín pre žiakov handlovských škôl. Účelom 
výstavy bolo na jednej strane ukázať krásu neživej 
prírody v podobe rôznofarebných foriem a tvarov 
mnohých druhov minerálov a skamenelín, na 
strane druhej vzbudiť záujem o tento nádherný a 
nenáročný koníček, ktorý je úzko spätý s výletmi do 
prírody. Žiaci mohli vidieť kamienky z najbližšieho 
okolia a z útrob handlovskej bane, zlato vyryžované 
zo slovenských riek, ale aj „šutre“ z exotických kra-
jín, ako je napr. Brazília, Čína a mnoho iných. 

Ak tieto skvosty neživej prírody niekoho oslovili 
natoľko, že má záujem dozvedieť sa viac, môže 
kontaktovať vystavujúcich na e-mail: petercagan@-
pobox.sk alebo slavomirsimko@zoznam.sk

Židovská komunita 
v Handlovej  
                 

Mesto Handlová si v tomto roku pri-
pomenie 50. výročie udelenia štatútu 
mesta. Pri tejto významnej udalosti 
pripravuje samospráva mesta knižnú 
publikáciu, ktorá vypovie o histórii 
Handlovej od jej prvopočiatkov. 
V jej histórií sú však  „čierne miesta“, 
skryté dejinné udalosti, ktoré si nové 
milénium žiada odkryť. Jednou z 
historických udalostí je život a práca 
židovskej náboženskej komunity žijú-
cej v našom meste. Židovská otázka 
a život tejto náboženskej menšiny je 
asi najčiernejšou témou   v dejinách 
Európy, Slovensko nevynímajúc. Ich 
život, rodinné zázemie a spôsob 
myslenia boli celé obdobie zastreté 
rúškom tajomstva, žili ako vlastná 
komunita, ktorá sa ani po stáročia 
nesnažila začleniť medzi väčšinové 
slovenské obyvateľstvo. V Handlovej 
platili pre usídlenie židovskej komu-
nity už v stredoveku prísne pravidlá. 
Aj keď sa prísne zákony v 70. rokoch 
19. storočia zmenili, židovské rodiny 
sa nemeckým obciam stredného 
Slovenska vyhýbali. Tých pár rodín, 
ktoré do Handlovej prišli, sa tu nadlho 
neusadili, a tak o trvalejšom židov-
skom vplyve v Handlovej nemožno 
hovoriť. 

Pomôžte nám nájsť históriu
Otvorte svoje „šuflíky“ a skúsme spolu 
nájsť historické fakty, pamäte, fotogra-
fie, zábery na synagógu, kultúrne cen-
trum, remeselné prevádzky či rodinné 
fotografie, ktoré poodhalia túto zatiaľ 
nepopísanú stránku dejín nášho 
mesta. ( Článok je krátený a celé 
znenie nájdete na www.handlova.sk/
pamätihodnosti)
Kontaktujte nás na tel. čísle 
046 519 25 30 alebo na email 
socu2@handlova.sk .

Zo spomienok pamätníčky 
na bombardovanie Handlovej
65 rokov.......nebolo nám všetko jedno. Trúbili. Dobehol ktorýsi 
chlap a hovorí „ Žofka utekaj domov, lebo sa bombarduje“. 
Mala som doma dve deti a sestra ma už s nimi čakala. Vedeli 
sme, že sa nemáme ukazovať. Boli dva kryty-Chemická 
a Baňa. Viacerí sme utekali hore k Bitalovi, za ním boli stromy.  
Tam sme sa schovávali.
Bomby padli na  kolóniu- 2. a 3. rad. Tam bývala Nagyová 
s vnúčatkami aj Pálenička s deťmi. Potom bol 4. rad a cesta. 
Tam zasiahlo drevosklad a zabilo Ulbrika a ešte neviem koho. 
„Ulbrik báčiho“ som videla na nosítkach . Bola som roztrase-
ná, druhých som už nechcela vidieť. Potom hovorili, že zabilo 
Nagyovú  aj Páleníka s deťmi.
Bomby padali reťazovito. Na kostol - tam zabilo slovenského 
kaplána, na nemocnicu, starý cintorín a na banský hotel 
(Lamika). To boli také výrazné budovy.
Ešte si pamätám na dve bomby, ktoré nevybuchnuté padli 
na koľajisko Chemiky. Tie potom dali na začiatok a koniec 
Handlovej ako  symbol bombardovania. No a prvý máj už bol 
radostný, zakončuje svoje spomienky na bombardovanie pani 
Žofka Martišová.
Vojnové udalosti výraznejšie zasiahli naše mesto v auguste 
1944 vstupom nemeckých okupačných vojsk na územie 
Slovenska. Handlová mala strategický význam, pretože záso-

bovala povstalecké územie uhlím. Nemci  hornú Nitru obsadili 
už koncom septembra.   Pod tlakom približujúceho sa frontu, 
vydali nemecké orgány rozkaz k evakuácii  obyvateľstva 
nemeckej národnosti. V marci 1945 z 10 902 obyvateľov  
zostalo len 4 652 osôb, najmä Slovákov žijúcich v baníckej 
kolónii. Počas oslobodzovacích bojov bolo delostrelectvom a 
bombardovaním  úplne zničených 70 domov a poškodených 
670 budov, vrátane objektov a zariadenia baní. V Novej 
Lehote si vyžiadalo opravu 200 domov. 
Udalosti druhej svetovej vojny v našom meste pripomína 
pamätník SNP v parku na Námestí baníkov a tiež pamätník 
obetí uprostred handlovského cintorína. K týmto pamätným 
miestam pribudne pri príležitosti 65. výročia bombardovania 
Handlovej ešte jedno.

POZVÁNKA
Dňa 26.marca o 17,00 hod. pozývame širokú verej-
nosť na odhalenie pamätnej tabule na Farskom 
úrade v Handlovej, ktorá zostane trvalou spomien-
kou na bombardovanie a jeho obete v Handlovej, 
keď jedna z leteckých bômb  zasiahla kostol a v ňom 
zahynul mladý slovenský kňaz Štefan Bičaník.

Zo spomienok Žofky Martišovej a Františka Zániho vybrala  
Komisia pamätihodností Mesta Handlová.                        

Profesionálne rodičovstvo
Profesionálny rodič je:
-  zamestnancom detského domova (ďalej DeD),
-  medzi profesionálnym rodičom a DeD je pracovno- 
    právny vzťah,
-  jeho pracovnou náplňou je výchova dieťaťa vo svo- 
    jej profesionálnej rodine, 24 hod. starostlivosť oň,
-  vo svojej starostlivosti môže mať najviac tri deti,
-  v prípade viacerých detí sa môžu stať zamestnanca- 
    mi DeD obaja manželia,
-  DeD vypláca profesionálnemu rodičovi mesačný  
    plat, okrem toho detský domov prepláca náklady na  
    starostlivosť o zverené dieťa.

Čo by ste mali urobiť, ak sa chcete stať profesio-
nálnym rodičom?

-  mať minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
-  absolvovať prípravu na profesionálne rodičovstvo,
-  uchádzať sa o zamestnanie v DeD.
Prípravu na profesionálne rodičovstvo realizujú Úrady 
práce sociálnych vecí a rodiny, akreditované subjekty 
ako napr. Úsmev ako dar alebo Návrat. Rozsah prípravy 
je 60 hodín a 40 hodín pre tých záujemcov, ktorí dosiahli 
pedagogické vzdelanie. Po absolvovaní prípravy každý 
záujemca dostane potvrdenie o absolvovaní prípravy na 
profesionálne rodičovstvo. Absolvovanie prípravy však 
nezakladá žiadny nárok, že bude záujemca o profesio-

nálne rodičovstvo prijatý do pracovného pomeru prísluš-
ným detským domovom alebo krízovým strediskom. Na 
ÚPSVaR v Prievidzi v roku 2008 prípravu na profesio-
nálne rodičovstvo absolvovalo päť záujemcov, v roku 
2009 tri záujemkyne. Momentálne sa na profesionálne 
rodičovstvo pripravuje osem záujemcov. Predpokladaný 
termín nasledujúcej prípravy je v máji 2010, do tohto 
času evidujeme 4 žiadosti. 
V prípade záujmu o realizáciu prípravy na ÚPSVaR 
v Prievidzi zašlite, príp. osobne prineste žiadosť 
o realizáciu prípravy na oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, č. dverí 116, tel. č. 
046/2440612. 

Ing. Mgr. Jozef Stopka, riaditeľ ÚPSVaR
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