10. STRANA
INFORMÁCIE Z KNINICE

HANDLOVSKÉ NOVINY
rozprávkoví hrdinovia. Rozprávkovým hádankám z klobúka
èasto neodolali ani dospelí.
Najlepší, ktorí prišli na ïalší deò do kninice, získali
èitate¾ský preukaz na tento rok zdarma.

AKCIE DK
NA MESIAC
OKTÓBER 2006

Blahoeláme
Víazkou okresného kola v umeleckom prednese poézie a
prózy ien,, Vansovej Lomnièka" sa stala Veronika
Petrovská, študentka Gymnázia I. Bellu. Postúpila do kra−
jského kola a aj v Trenèíne zaujala porotu svojím predne−
som poézie od Viliama Turèányho Spoveï.
Získala pekné druhé miesto.

Pripravujeme v októbri

Rozprávková kninica
Septembrové slnieèko vylákalo aj pracovníèky kninice
zmeni na jeden deò pracovisko. Rozhodli sme sa ponúknu
zábavu i pouèenie vonku, mimo múrov kninice. Zapojili
sme sa do celomestského podujatia Deò D, ktoré organizo−
valo CVÈ Relax.
Pred naším stánkom "Rozprávková kninica" bolo rušno
celé popoludnie. Naši návštevníci súaili, prekonávali rôzne
prekáky, museli ukáza šikovnos, tak ako známi

Prváci v kninici. Zápis do kninice. Pre SŠ.
Prebudená pieseò. Literárna súa. Pre iakov ZŠ.
Deò kultúrnych a osvetových pracovníkov.
Pozdravné pásmo pre seniorov.
Kninièno−informaèná výchova pre SŠ.
Informácia ako vyuíva kninièný fond a sluby
kninice.
Podujatia pre ZŠ a MŠ
Viac informácií nájdete na stránke www.handlova.sk sekcia
organizácie mesta
Daniela Mikulášová

9.10. − 12. 10. 06 od 15,00 − 17,00 h
BICYKLOM OKOLO HORNEJ NITRY ZA
40 DNÍ
Výstava p. Jozefa Gaštana.
21. 10. 06 o 19,00 h
HONZA NEDVÌD V HANDLOVEJ
Koncert legendárneho country speváka
Vstupné: 200,− Sk
50,− Sk pre ZP
25,− Sk pre èlenov KPHN
27.10.06 o 15,00 h
VEÈER PRE VÁS
Spoloèenský veèer pripravený v
spolupráci s Klubom dôchodcom pri
príleitosti mesiaca úcty k starším.
/len pre èlenov Klubu dôchodcov /
27.10.06 o 16,00 h
STRETNUTIE JUBILANTOV
Stretnutie bývalých pracovníkov a
aktivistov DK. Vstup na pozvánky.
31.10.06 o 16,00 h
HALLOWEEN PARTY
Halloweenska party pre deti.
Vstupné: 30,− Sk
Pripravujeme:
27.10.06
Írska taneèná show v kinosále DK MH
Zaite írsku taneènú show v štýle najs−
lávnejších írskych taneèných show na
hudbu Lord of the dance a
Riverdance, alebo choreografie z vlast−
nej taneènej show Mystery Of The
Dance v podaní taneènej skupiny
MERLIN.

