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Postavíme na Mostnej nové byty?
V tomto roku sa začalo s výstavbou bytových domov na Ul  Dimitrovová. Výstavbe 
predchádzala petícia občanov, vysvetľovanie. Zbúraniu bývalých jasličiek však 
predchádzalo i viac ako 15 ročné úsilie mesta, ako budovu využiť. Boli plány 
urobiť tam senior centrum, budovu prenajať, predať.. 
Dnes už bytové domy stoja a i keď okolie je samé blato, táto lokalita opeknela 
a poskytne nové bývanie v 44.bytoch.
V súčasnej dobe mesto Handlová zvažuje zámer výstavby podobných bytových 
domov v lokalite na Ul. Mostná, bývalá škôlka. Šancu na nové bývanie, s uprave-
ným okolím, by dostali občania mesta v 88 bytových jednotkách.
Budova škôlky je v takom technickom stave, že náklady na opravu by zrejme boli 
vyššie ako na jej zbúranie. Aký máte názor vy? Píšte, volajte, diskutujte!

JP +VH

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Vyberáme z novembrových knižničných podujatí:
Ľudovým tradíciám a tradíciám mesta  - v rámci 
handlovských Katarínskych dní sa deti v knižnici 
dozvedeli o tradičných katarínskych zvykoch. Povesť 
o osude patrónky mesta, sv. Kataríne Alexandrijskej, 
vždy počúvajú so zatajeným dychom najmä žiaci 1. 
stupňa ZŠ. Tentokrát sme k príbehu pridali aj tvo-
rivú dielňu. Aby si deti dobre zapamätali ako vyzerá 
symbol nášho mesta, jeho farby, maľovali ho podľa 
predlohy. Podujatia sa zúčastnili žiaci ZŠ MN, ZŠ MC 
a Špeciálnej ZŠ.
Dobre vieme, čo je to zlé správanie. Ale ako vyzerá 
to dobré? Takéto otázky sme rozoberali so žiakmi 1. 
st. ZŠ MN. Pri príprave tematického podujatia sme 
si vypomohli krásnou knižkou z fondu knižnice 
„Bambuľkine dobrodružstvá“. Podujatie zaujalo 
nielen deti, ale aj nás dospelých, keď sme si pri 
knihe zaspomínali na známy seriál o pozoruhodných 
príbehoch dievčatka a jeho deda, z ktorých, „...kto 
si zobral ponaučenie, vyrástol z neho slušný, dobrý 
a láskavý dospelák“.
Na literárnu hodinu do knižnice si prišli svoje vedo-
mosti o bájkach a baladách zopakovať šiestaci ZŠ Š.    
Pripravujeme: 
Na december pripravujeme podujatia s vianočnou 
tematikou. Vianočné tradície s vôňou perníkov, v spo-
lupráci s MO MS. Prečítame si vianočné rozprávky a 
ozdobíme vianočný stromček v knižnici so žiakmi 1. 
st. ZŠ. Posedíme si pri vianočnej knižničnej kapustni-
ci s bývalými kolegyňami. 
A ešte darček:
Tým, ktorí nie sú čitateľmi a predsa si chcú sprí-

jemniť sviatočné chvíle peknou knihou z knižnice, 
ponúkame v decembri bezplatný zápis do knižnice. 

Krásne, šťastné a veselé vianočné sviatky 
Vám všetkým želajú pracovníčky knižnice

Tetu Žofku nevydáme!

V areáli dnešnej pivárne Mamutík bola nízka prí-
zemná budova, na ktorej trónil nápis Osvetová bese-
da. A keď sme sa naučili poznávať všetky písmenká 
z abecedy, hrdo sme sa išli prihlásiť do knižnice. 
Potichu sme kráčali medzi policami plnými kníh, 
lačne vdychujúc tú nezabudnuteľnú vôňu. V knižnici 
bolo skoro posvätné ticho, iba v kachliach pri stene 
potichu pukalo drevo. Za stolom vedľa dverí sedela 
teta Žofka. Kráľovná medzi knihami. Naša kamarát-
ka, naša poradkyňa a tak trochu i  náhradná mama. 

Vždy vedela, čo sme už čítali a čo by sme si prečítať 
ešte mali. Neviem, ako to robila, ale všetkých nás 
poznala po mene.
Mala nás jednoducho všetkých prečítaných, tak ako 
knižky z police. Bola ako dobrá víla z rozprávok, 
kráľovná všetkých popísaných stránok, ktorá nás 
učila, že vziať knihu do ruky, je vlastne  malý svia-
tok. Nie jednému z nás podala mydlo a prikázala 
ruky umyť skôr ako sme začali v knihe listovať. 
Pretože chlieb a kniha sa môžu brať iba do čistých 
rúk, vravievala.  Teta Žofka vykúzlila  z knižnice náš 
druhý domov. Bolo tam  miesto pre všetkých. Bez 
rozdielu. 
Vždy, keď dnes počujem slovné spojenie Prvá 
dáma....mám pocit, že sa s týmto slovkom nedobre 
hospodári. Že sa s ním šafári. Pretože, ja by som 
titul Prvá dáma dala tete Žofke Martišovej za to, 
že nám  trpezlivo pomáhala  skamarátiť sa s abe-
cedou. Titul Prvá dáma by som jej udelila i za to, 
že nás naučila rozoznávať dobré slovo od zlého a  
jednoducho knihy milovať. 
Priatelia, keď sa dnes pozorne zahľadíme do krásnej 
tváre tety Žofky vidíme, že ČAS, ten krutý, nepod-
platiteľný  a škodoradostný starý pánko  sa musel 

pred ňou pokorne skloniť a s  hanbou kapitulovať. 
Netrúfol si totiž preliezť ten vysoký múr, ktorý sme  
dlhé roky stavali..... my – tie desiatky  milujúcich 
„knižničných“ detí.... z lásky a s láskou...  okolo  
tety Žofky, pretože sme sa  už dávno všetci svorne 
dohodli, že našu dobrú, druhú mamu z knižnice  
mu nikdy nevydáme. 

(Výber z príhovoru Alice Buzalkovej na oslavách 
95.narodenín Žofky Martišovej)

Žofia Martišová, nar. 9.11.1914

Vianočné prázdniny  
Vianočné prázdniny začínajú 23.decembra 2009 a končia  8. januára 
2010. Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 22. decem-
ber 2009 (utorok). Začiatok vyučovania po prázdninách je 11. január 
2010 (pondelok).
Prevádzka materskej školy počas prázdnin bude prerušená vo všetkých  
elokovaných triedach MŠ Ul. SNP 27 Handlová, a to od 24.decembra 
2009 do  3. januára 2010. 

Všetkým prajeme veselé Vianoce a krásne prázdniny!


