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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Čitateľka knižnice píše: 
Pozývam Vás do knižnice. 
Volám sa Norika Paľovová. Som študentkou sekundy 
Gymnázia I.Bellu v Handlovej. Už od útleho detstva som zbož-
ňovala knihy. Začalo sa to detskými leporelami a dnes som už 
pri náučnej literatúre, ktorá mi učarovala natoľko, že väčšina 
kníh z mojej knižnice sú encyklopédie. Z času na čas, vďaka 
mojej sestričke si prečítam i rozprávky. Veľmi rada chodím 
do knižnice, kde si je naozaj z čoho vybrať. Okrem čítania aj 
rada recitujem. Možno aj vďaka týmto mojim záľubám sa mi 
v apríli naskytla možnosť zúčastniť sa súťaže Kráľ čitateľov, 
ktorú každoročne organizuje Mestská knižnica. Súťaž som 
vyhrala, a tak sa už dva mesiace môžem pýšiť titulom: 
Kráľovná čitateľov. Za svoje víťazstvo som dostala veľa hod-
notných darčekov, ktoré mi venovala MsK, mesto Handlová, 
Ministerstvo ŽP i moja rodina. No najviac ma potešil troj- 
dňový pobyt v Martine na Celoslovenskom sneme Kráľov čita-
teľov, z ktorého zážitky by som Vám dnes chcela vyrozprávať. 
V prvý deň doľahla únava azda na každého „Kráľa“, či bol 
z Bojníc, Handlovej alebo Zvolena. Veď sme už za sebou 
mali prehliadku vrútockej pamätnej izby Hany Zelinovej, 
zasadnutie snemu s vytvorením posolstva, nočné putovanie 
po Martine a Pavla Dobšinského - jeho príslovia a porekadlá. 
Na druhý deň sa v martinskom kine Strojár konal program, 
určený verejnosti (hlavne školám)zameraný na náš snem s 
odovzdaním posolstva, ktoré by oslovilo aj našich rovesníkov, 
ktorí čítajú výnimočne alebo z donútenia, aby začali čítať. 
Keď sa program skončil, konským povozom sme sa odviezli 
až do SNM - Skanzenu v Martine - Jahodníky. Svoje literár-

no - spevácke vystúpenia nám predviedol detský folklórny 
súbor Turiec. No a čo bolo večer? Stretnutie nás detí a kni- 
hovníčok s osobnosťami literárneho života na Slovensku. 
Boli to G. Futová, O. Nagaj, I. Válek a P. Kováčová. Ochotne 
odpovedali na každú našu otázku. Posledný deň sme si 
prezreli Turčiansku galériu v Martine, kde sme sa priučili 
dekupáži tzv. servítkovej technike. S vlastnoručne vyrobený-
mi hrnčekmi sme sa ešte posledný krát odfotili a rozlúčili. 
Aj keď sme sa všetci vrátili do svojho „kráľovstva“, budú nás 
spájať spomienky. Spomienky na tento výlet, ktorý mi veľa 
dal - nové priateľstvá, zážitky, vedomosti - a obohatil ma o 
jednu múdru vetu: Knihy sú pre človeka tým, čím sú krídla 
vtákom. Duchaplný, spoľahlivý a múdry pomocník. 
Pred niekoľkými týždňami mi pripadla milá povinnosť, 
ako Kráľovnej čitateľov - slávnostne pasovať prváčikov za 
čitateľov knižnice. Bol to neopakovateľný zážitok nielen 
pre mňa, ale iste aj pre najmenších handlovských čitateľov 
knižnice. Iste aj vy sa už tešíte na prázdniny. Dva mesiace 
zaslúženého voľna. No pre tých, ktorých túžba po vedo-
mostiach neutícha ani cez prázdniny, alebo pre tých, ktorí 
si chcú svoj voľný čas vyplniť surfovaním po internete, je 
knižnica otvorená aj cez prázdniny. Čaká tu na Vás veľa 
zaujímavých podujatí, spoločenských hier, nových kníh, 
ale i ďalšie prekvapenia. Príďte sa pozrieť a neoľutujete.
Pekné leto želá všetkým handlovčanom Norika Paľovová.

Knižnica počas letných prázdnin 
Od 1. júla do 31. augusta, bude knižnica otvorená každý 
pracovný deň: na Námestí baníkov od 10.00 do 17.00H, 
pobočka MC od 10.30 do 17.00 H.

Ďakujeme  kolektívu MŠ SNP 
a  p. učiteľkám Silvinke a Danke za  
pomoc pri výchove, za prípravu našich 
detí  do ďalšej etapy ich života. 

Rodičia 2. triedy.

Výstava 
psov 
2.8. 2008 
Aj ,,oriešok” môže byť 
víťazom

CVČ Relax Handlová a MsKK 
Handlová organizuje v SOBOTU 
2.8.2008 na Námestí baníkov 
Handlová od 10.00 hod. výstavu 
pre chovateľov psov, ktorí majú 
psíka len na potešenie. 

Prezentácia je v čase 
09.00 - 10.00 hod. 

Výstava bude rozdelená na dve 
kategórie.

1. psy bez PP

2. najmilší oriešok

Psy bez PP - v tejto kategórii sú 
zaradené psy ľubovoľných plemien 
bez preukazu pôvodu.

Najmilší oriešok - v tejto kategórii 
sú zaradené krížené psy, víťaza určí 

rozhodca a diváci.

Podmienky výstavy - každý 
vystavovateľ je povinný dodržiavať 
bezpečnosť a plne zodpovedá 
za prípadné škody na zdraví a 
majetku spôsobené psom.

Štartovné je bez poplatku, 
registrácia je po predložení 
veterinárneho preukazu.

Počas prestávky vystúpia psovodi 
MsKK Handlová so svojimi 
štvornohými kamarátmi a ukážu 
čo vedia zo služobnej kynológie a 
agility. Taktiež sa predstavia útulky 
pre psov s ponukou na adopciu 
psíkov.

Dňa 6. júla 2008 uplynie jeden rok 
čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, starký, prastarký Jozef Šoltés. 
S láskou spomína manželka, dcéra 
Janka, syn Jozef s rodinou a syn 
Peter. Kto ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku.

Aby deťom dobre bolo...

V MŠ Dimitrovova bola koncom roku 
2007 zrekonštruovaná a uvedená 
do prevádzky kotolňa s ekologickým 
kúrením na drevnú štiepku. Dnes 
po ukončení vykurovacieho obdobia 
sa potvrdilo, že všetko čo robíme pre 
deti a kvôli deťom má svoj zmysel 
a význam. Šťastné a spokojné tváre 
detí boli dôkazom aj iného tepla 
v podobe pohody, harmónie a prí-
jemného pocitu pobytu detí v MŠ. 
Kolektív zamestnancov a deti z MŠ 
Dimitrovova ďakujú všetkým, ktorí 
sa zaslúžili o naplnenie myšlienky 
modernizácie kotolne. Podarila sa 
dobrá vec, vďaka dobrým ľuďom, 
ktorým záleží na tom, aby deti pre-
žili v našom meste šťastné detstvo. 
(krátené)

Riaditeľka MŠ Mgr. Anna Neubauerová 

Prevádzka v materských 
školách počas letných 

prázdnin

Počas letných prázdnin bude prerušená 
prevádzka v materských školách v  meste 
Handlová, a to:
•   Mesiac júl 2008 
V prevádzke bude MŠ Mostná ulica, ostat-
né MŠ budú mať prerušenú prevádzku.
•   Mesiac august 2008
V prevádzke bude MŠ Dimitrovova ul., 
ostatné MŠ budú mať prerušenú pre-
vádzku.

120 minút veľkej SHOW 

Najväčší BIG FOOT 
v Európe príde 
do Handlovej.

8. júla 2008 
od 18.00 hod. do 20. hod 

na Námestí baníkov.

Profesionáli, bývalí kaskadéri, pripra-
vili pre vás simulované havárie.

POZOR!
Máte doma starú rachotinu?

Na každú show potrebujú kaskadéri 
jedno auto. Čím viac áut tým viac ,, 
búračiek“.
Zapojte sa a zbavte sa starého auta. 
Organizátori zabezpečia odvoz auta a 
zaplatenie recyklačného poplatku.
Volajte 0908 342 616.
Vstupné deti 150,- Sk , Dospelí 200,- Sk.
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