
V utorok 23.decembra navštívili posla-
nec NR SR Jaroslav Izák a viceprimátor 
Handlovej Dušan Klas handlovský 

Klub dôchodcov. Pod stromček, ktorý 
zdobí spoločenskú miestnosť, položili 
darček – novučičkú mikrovlnku. 

V priateľskej atmosfére sa debatovalo 
nielen o potrebách seniorov, ku 
ktorým patrí najmä absencia domo-
va dôchodcov v Handlovej, ale aj 
o celospoločenských témach, deťoch, 
vnúčatách a Vianociach. 
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DEŇ PRED VIANOCAMI 

KAPRIÁDA
Určite už máte aj vy za sebou 
naháňačku s vianočným kaprom, 
ktorý uhýba vo vani pred vašimi ruka-
mi a vždy, keď máte pocit, že už ho 
máte, vykĺzne... Ak vám to nabudúce 
nepôjde, zavolajte handlovských 
plavcov. Niekoľkoročné organizovanie 
Kapriády, z nich urobilo profesionálov 
na chytanie kaprov v bazéne. Tento 
rok z vody plaveckého a detského 
bazéna vlastnoručne vytiahli 12 
kaprov, ktoré Plaveckému klubu 
Handlová daroval jeho čestný pred-
seda, poslanec NR SR Jaroslav Izák. 
Kapriáda je každý rok okrem zábavy 
aj príležitosťou oceniť najlepších 
plavcov. Aj touto cestou im ďakuje-
me za výbornú reprezentáciu mesta 

a tešíme sa na jubilejný 20.ročník 
Kapriády, ktorý bude v tomto roku.
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Všetkým čitateľom a návštevníkom kniž-
nice prajeme zdravie, šťastie, spokojnosť, 
veľa príjemných chvíľ s knihami, ktoré 
budeme pravidelne doplňovať novými 
titulmi aj v roku 2009. Nebudú chýbať 
noviny a množstvo časopisov. Aj v tomto 
roku pripravíme opäť množstvo literár-
nych podujatí a zaujímavých stretnutí.
Knižničný fond mestskej knižnice 
na webe 
O našich podujatiach, ale aj fotogalériu si 
môžete pozrieť aj na internete, na našej 
web-stránke. Novinkou na webovej strán-
ke je online katalóg - knižničný fond v 
elektronickej podobe.  Spracované témy: 
literatúru pre deti a mládež, beletriu pre 
dospelých, náučnú literatúru (filozofia, 
psychológia, etika, náboženstvo, ateizmus, 
spoločenské vedy, štatistika, politika, eko-
nomika, právo, verejná správa, výchova) 
a všetky tituly, nadobudnuté do knižnice 
počas posledných desiatich rokov. 
Tešíme sa na všetkých našich čita-
teľov v knižnici a návštevníkov na 
web.handlova.sk/web/mk.        


