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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Knižnica v máji patrila predovšet-
kým prváčikom a gymnazistom:

     Koniec školského roka patrí v knižnici 
už niekoľko rokov prvákom všetkých 
základných škôl v meste. Malí školáci 
prelúskali všetky písmenka abecedy, 
tak nastal vhodný čas na vypožičanie si 
prvej knihy z knižnice. Počas slávnost-
ného zápisu sa deti oboznámili s prácou            
v knižnici, s knihami, ktoré tu nájdu, 
knihovníčky im hravou formou porozprá-
vali, ako zaobchádzať s knihami, aby ich 
vrátili čisté a nepoškodené. Nových čita-
teľov pozdravila a čitateľský preukaz im 
odovzdala tohtoročná kráľovná čitateľov 
Norika Paľovová.
     Priestory knižnice v mesiaci máji 
patrili aj gymnazistom. Počas niekoľkých 
dní sa v knižnici vystriedali takmer všetky ročníky. Program, 
ktorý sme im pripravili bol naozaj pestrý a bohatý. Tak 
sa v knižnici študenti stretli na besede s handlovčanom 
Jozefom Juríčkom, pripomenuli si osobnosť našich dejín 
-M.R. Štefánika, ale aj výročie slovenského spisovateľa M. 
Kukučína. So študentmi starších ročníkov sme si pripo-
menuli výročie vstupu Slovenska do EÚ a s mladšími sme 
oslávili Deň detí súťažno - zábavným dopoludním. A všetci 
sme „držali palce“ štvrtákom, počas ich maturitnej skúšky. 
Mestská knižnica ďakuje všetkým návštevníkom knižničnej 
web stránky. Vďaka našim návštevníkom a priaznivcom, sme 

získali vo verejnom hlasovaní najviac hlasov v celoslovenskej 
súťaži TOP WebLib o najkrajšiu knižničnú webovú stránku.

Pripravujeme: 

-    Knižnica deťom. MDD
-    Skrytý prameň Ľuda Zúbka. Podujatie k 100. výr. nar. 
-    Učitelia Slovanov. Sv. Cyril a Metod a Veľká Morava pred  
     1145 rokmi.
-    Stratené postavičky z kníh. Literárna súťaž pre deti. 
-    S rozprávkami je veselo. Súťaž pre všetky zvedavé deti

 D. Mikulášová
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Likvidácia munície 
na Kunešovskej lúke
Vojenský útvar Trenčín oznamuje 
likvidáciu munície na stálej trhacej 
šachte v priestore Kunešovskej lúky 
v mesiaci jún.
 16.6. -20.6.2008
 23.6 - 27.6.2008
 30.6. - 4.7.2008
Žiadame občanov o rešpektovanie 
pokynov uzatváracej stráže a zákazu 
pohybu občanov v uvedených termí-
noch v lokalite Kunešovskej lúky.

Obnova pamätníka na Námestí 
baníkov
Mesto Handlová, oddelenie evidencie a vnútornej správy  v roku 2007 spracovalo 
projekt ,,Obnov si svoj dom 1.1 „Reštaurovanie  pamätníka SNP v Handlovej č. 
kultúrnej pamiatky ÚZPF 3285/0“. Na základe predloženého projektu Mesto 
Handlová získalo dňa 18.12.2007 účelovú dotáciu z Ministerstva kultúry SR 
na realizáciu projektu vo výške 150.000,-Sk. Spoluúčasť mesta je vo výške 49 
980,-Sk.  
       Na základe získania finančných prostriedkov Mesto Handlová uzatvorilo 
zmluvu o dielo s akad. sochárom Dušanom Hagarom, ktorý zabezpečí reštauro-
vanie pamätníka SNP. Celková obnova sa  uskutoční v termíne do 30.júna 2008.

Vyskúšajte si svet 
pod hladinou
    SSI v spolupráci s Plavárňou 
mesta Handlová otvára: 

 1. Ponor na skúšku 
 - jednorázový ponor v bazéne
  2. Základný kurz   
 potápania

1.  Ponor na skúšku je určený pre-
dovšetkým tým záujemcom, ktorí 
si chcú na vlastnej koži vyskúšať 
čaro potápania. Úspešní absolventi 
ponoru obdržia platný potápačský 
certifikát medzinárodnej asociácie 
SSI, ktorý je vstupným programom 
pre základný kurz potápania. Otvá-
ra im dvere potápačských základní 
a  umožní  požičať si v zahraničí 
výstroj a dovolí nechať plniť vlastné 
fľaše na plniacich staniciach.
Ponor priblíži záujemcom čo všet-
ko tento krásny svet ticha prináša 
a naučia sa základy bezpečného 
správania pod vodnou hladinou. 
Počas ponoru Vás bude sprevádzať 
skúsený inštruktor, ktorý bude 

dozerať na Vaše prvé nádychy 
pod vodou a bude zároveň Vašim 
partnerom.

2. Základný kurz potápania je pr-
vým kvalifikačným stupňom potá-
pania s prístrojom. Je určený pre-
dovšetkým tým záujemcom, ktorí 
sa iba začínajú tomuto krásnemu 
športu venovať. Úspešní absolventi 
kurzu obdržia platný potápačský 
certifikát medzinárodnej asociácie 
SSI, ktorý ich oprávňuje potápať 
sa na celom svete, otvára im dvere 
potápačských základní a  umožní  
požičať si v zahraničí výstroj a 
dovolí nechať plniť vlastné fľaše na 
plniacich staniciach.

Dátum: 16 až 20.6. 2008. Dátum 
sa upresní podľa záujmu indivi-
duálne.
Informácie, prihlásenie: 
 tel.: 0905 319 078,    
 mail: jdoležal@stonline.sk
 www.potapajme.sk, 

 www.plavarenha.szm.sk

Kosenie trávnatých plôch 
je povinnosťou vlastníkov 
pôdy

Podľa zákona o  ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy je každý 
vlastník, nájomca, správca poľnohos-
podárskej pôdy povinný kosiť trávnaté 
plochy.  Nedodržaním povinnosti 
sa vlastník alebo nájomca dopúšťa 
priestupku, za čo môžu byť ukladané 
finančné sankcie.

Odd. živ. prostredia MsÚ

Nový cestovný 
poriadok MHD
Nové cestovné poriadky nájdete v TIK 
ZOHD Handlová v PI a  
na www.handlova.sk.


