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V škole v prírode bolo 
dobre už aj škôlkarom
Začiatkom mája sa deti z Materskej 
školy na Ul. SNP 27 v Handlovej 
zúčastnili na pobyte v Škole v prírode  
vo Vyhniach. Ubytovaní sme boli na 
chate “Valachovka” v blízkosti lesa,       
s prekrásnym areálom vhodným pre 
deti na rôzne hry, či už na preliezač-
kách, hojdačke alebo len tak voľne, pri 
hre s loptami, či naháňačke.
Počas celého pobytu nám prialo poča-
sie a tak mali deti možnosť spoznávať 
okolie. Prezreli sme si  vyhniansky 
“Vodný svet”, kúpaliská, tobogany a 
detský kútik. Denne sme chodili na 
túry do okolitých lesov, deti spoznávali 
stromy, kríky a kvety. Neobišli sme ani 
lokalitu nazvanú “Kamenné more”, 
ktorá je miestnou atrakciou a deťom 
skutočne more pripomínala svojim 
vzhľadom aj veľkosťou. Najväčším 
zážitkom však bolo určite nočné 
hľadanie pokladu s baterkami, kedy si 
každý našiel svoj poklad. Deti sa pri-
tom výborne zabavili, ale najhlavnejšie 
bolo to, že sa nikto nebál a všetci 

ukázali, akí sú z nich dobrí “hľadači 
pokladov”. V predposledný deň pobytu 
nám pán vedúci pripravil prekvapenie 
v podobe kobylky Zuzky. Niektoré deti 
boli po prvýkrát v blízkosti naozajst-
ného koňa a to už nehovoriac o tom, 
že mali možnosť sa na ňom povoziť a 
pozerať sa na svet z výšky konského 
chrta. Všetkým sa nám odchádzalo 
domov veľmi ťažko, deťom sa pobyt  

páčil a neustále opakovali, že by určite 
išli ešte raz. Ale na druhej strane sa 
už tešili na návrat domov, veď už sa 
nevedeli dočkať, kedy sa zvítajú so 
svojimi rodičmi. Cestou domov zazne-
la zo zadnej časti autobusu veta: “ Ale 
tam bolo super, pravda?“ a to hovorí 
asi za všetko.

Daniela Hudáková, 
učiteľka MŠ Ul. SNP 27 v Handlovej

V Handlovej sa rybárčilo
Rybárske preteky ,,O putovný pohár 
primátora mesta" - rybárske preteky 
v love udicou, vstúpili v tomto roku 
už do svojho 18. ročníka. Súťaže sa 
zúčastňujú a organizujú ho členovia 
SRZ Handlová, deti navštevujúce 
krúžok mladých rybárov v CVČ Relax 
Handlová. Handlovský rybník je 
obľúbeným „lovišťom“ aj mimohan-
dlovských súťažiacich a tak takmer 
polovica z 88 účastníkov prišla zo 
Žiaru nad Hronom, Žarnovice a No-
vej Bane.
Začiatok súťaže je každoročne už 
o 5.30 h ráno. V sobotu 8. mája 
lovili dospelí a organizátori, v nedeľu 
9. mája deti. Upršané počasie odra-
dilo časť súťažiacich, no ovplyvnilo 
i lov – voda sa zakalila a značne 
ochladla. 
Ak máte pocit, že rýb v rybníku vďaka 
pretekom každým rokom ubúda, mýli-
te sa. 
Podľa pravidiel súťaže, hodnotia sa 
iba kapry, ktoré majú viac ako 40 
cm  a aj tie sa po zmeraní a zare-
gistrovaní vracajú naspäť do vody.  
Na pekáči ich skončí len pár, ako 
odmena za úspešný lov. V súťaži sa 
hodnotí každý centimeter , ktorý sa 
rovná jednému bodu. 
Víťazom v kategórii dospelých a sú-
časne držiteľom putovného pohára 
sa stal Lukáš Bilík s desiatimi kapra-
mi, v kategórii deti zvíťazil Erik Hégli 
s deviatimi a v kategórii sponzorov 
–organizátorov Pavel Červenák so 
šiestimi kaprami.
Ceny odovzdal primátor mesta 
Handlová Ing. Rudolf Podoba, posla-
nec NR SR Jaroslav Izák, zástupca 
primátora Dušan Klas a predse-
da MO SRZ Handlová Ramon 
Geschwandner.
Všetkým, ktorí sa podieľali na orga-
nizácii pretekov,  ďakujeme a veríme, 
že sa všetci nadšenci rybolovu stret-
nú opäť na budúci rok na brehoch 
handlovského rybníka.

A. Ihlár + JP

POZÝVAME NA ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA  - JÚN 2010 
19.jún 2010, odchod 7.00 hod Dom 
kultúry 
Výstup na Sivý vrch 
(Západné Tatry)
Organizuje OKST Meteor Handlová

XXVI. ročník 
„O kôš mesta Handlová“
Jún 25. 26, ZŠ Mierové námestie
Organizuje: MBK Handlová, ŠBK 
Handlová, mesto Handlová

25.-27. jún 2010 
Banícka rallye
Medzinárodná automobilová 
súťaž – 34. ročník 
Organizuje: mesto Handlová, AMK 
Handlová a AK Baník Handlová

V rámci Baníckej Rallye:
„Rodičia jazdite opatrne!“ 
2. kolo  „Jazda zručnosti 
o Pohár mesta Handlová“ 
stredoslovenský región
Organizuje: mesto Handlová, AMK 
Handlová a AK Baník Handlová

Pripravujú sa na súťaž do Maďarska
Študenti Strednej odbornej školy odboru mechanik počítačových sietí začali  
sústredenú prípravu na medzinárodnú súťaž budúcich profesionálov pre 
oblasť počítačových sietí v maďarskom Debrecíne.
Nomináciu na medzinárodné kolo súťaže NAG 2010 (Networking Academy 
Games) si vybojovali víťazstvom v národnom kole v laboratóriách 
počítačových sietí FIIT STU Bratislava 4. marca. V Bratislave vo svojej 
kategórii najlepšie zvládli 30 minútový teoretický online test v anglickom 
jazyku a 60 minútovú firemnú praktickú úlohu, ktorej zadanie bolo tiež 
v anglickom jazyku. Súťažiť v Debrecíne budú 25. až 26. júna v stredoškolskej 
kategórii HS3 trojčlenných tímov. Svoju školu, mesto Handlová a Slovensko 
budú reprezentovať Martin Rajnoha, Tomáš Drozda a Peter Halaška, ktorí 
už tvrdo pracujú v laboratóriu počítačových sietí lokálnej Cisco sieťovej 
akadémie Strednej odbornej školy Handlová.
Držíme našim študentom palce a prajeme úspech v Debrecíne.

Ján Krausko

Úspech tichej rodiny...
Dňa 24. 4. 2010 sa v Topoľčanoch uskutočnila celoslovenská tanečná súťaž, 
ktorej sa zúčastnilo približne 70 tanečných skupín v celkovom zložení až 
2100 tanečníkov. Mesto Handlová zastupovala tanečná skupina SILENT 
FAMILY zložená z 5. tanečníkov, ktorá vo svojej kategórii BREAK-DANCE 
TEAM získala krásne 1. miesto. Okrem toho táto tanečná skupina získala 
aj hlavnú cenu celej súťaže za najlepšiu choreografiu a tak veľmi úspešne 
reprezentovala naše mesto. Veľká vďaka patrí PUEBLO HIP-HOP SHOPu, 
ktorý sponzoruje túto tanečnú skupinu  a Centru voľného času RELAX 
v Handlovej, kde chlapci trénujú.
Tento štýl tanca sa bude od budúceho školského roka vyučovať aj v Zá- 
kladnej umeleckej škole v Handlovej ( pozri článok Základná umelecká škola 
v Handlovej v pozýva v júni).

Súkromná základná 
umelecká škola VOLCANO
pozýva na zápis do tanečnej školy
Zápis detí od 5 do 12 rokov
14. -25.6.2010 v tanečnej sále na 
plavárni mesta.
Škôlkari nájdu svoje prihlášky vo 
svojich škôlkach. 
Tešíme sa na vás!!!! info: www.ts-
-volcano.sk


