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CVČ Relax - apríl 2009

ABC na počítači 
Vzdelávacie podujatie pre deti MŠ,  
8.4. 2009, 15.4.2009  od 10.00 hod 
v CVČ Relax

Beh oslobodenia Mesta 
Handlová 2009
Štvrtok 9.4.2009 o 14.00 hod, 
Námestie baníkov

Talent Handlovej
Hľadanie talentov v akejkoľvek oblasti 
vo veku 5 -30 rokov, semifinále: 
Nedeľa 26.4.2009, od 10.00 hod, 
CVČ Relax

Dni zeme
Celomestský – medziškolský kvíz 
zameraný na ochranu životného pro-
stredia a prírody
Streda 22.4.2009 10.00 hod, CVČ 
Relax 
Dopravná súťaž pre žiakov ZŠ
Štvrtok 23.4.2009, 9.00 hod, areál ZŠ 
M. Kršáková

Raj čarodejníc
Súťažno – zábavné podujatie, štvrtok 
30.apríl, 14.00 hod, CVČ Relax

Marec bol mesiac, kedy knižnice 
priťahujú svojich čitateľov a návštev-
níkov a to hlavne svojím prívlastkom 
– Mesiac knihy.  Aj handlovská kniž-
nica pripravila množstvo podujatí, 
ktorými sa usilovala spestriť program 
širokej verejnosti. 

Kreslo pre hosťa 
Oživením klasických knižničných 
podujatí bývajú besedy s pozvanými 
hosťami. Tentokrát sme v rámci 
mesiaca knihy pozvali do Kresla pre 
hosťa Vladislava Horvátha. Z mnohých 
jeho aktivít sme ho predstavili ako 
tvorcu Handlovských novín. Študenti 
gymnázia z tercie a kvarty, sa na 
podujatí „...ako sa píšu noviny“, 
dozvedeli o ceste Handlovských novín 
k čitateľom. Zaujímavosťou boli pred-
chodcovia súčasných novín, či školský 
časopis z jeho študentských čias.

Ako sme „oslávili“ Deň ľudovej 
rozprávky
Uprostred mesiaca (16.3.) sme osla-
vovali aj v našej knižnici Deň ľudovej 

rozprávky, ktorý bol vyhlásený na 
počesť Pavla Dobšinského. Zapojili 
sme sa do celoslovenského podujatia 
Hľadá sa Dobšinský. Vyzvali sme čita-
teľov, aby prehľadali domáce knižnice, 
povaly, pivnice, zašli k babkám a ded-
kom a našli knihy Pavla Dobšinského. 
16. marca sme ich s nájdenou knihou 
čakali v knižnici. Milým prekvapením 
bolo, že v deň výzvy k nám prichádzali 
nielen deti, ale aj dospelí čitatelia a no-
sili knihy zo svojho detstva. Tak sme 
„zozbierali“ sedemdesiat záznamov 
o knihách nášho rozprávkára (najstar-
šia kniha z roku 1954). Každú prine-
senú knihu sme si zapísali aj s menom 
majiteľa a lístky poslali organizátorom 
- Slovenskej asociácii knižníc. Ceny z 
celoslovenského žrebovania možno 
čakajú aj na našich čitateľov. My sme 
nečakali na „veľké“ žrebovanie. Zo 
všetkých zapojených sme vyžrebovali 
troch čitateľov. Mirka Mátycha vyžre-
boval viceprimátor mesta Dušan Klas, 

ktorý prišiel do knižnice ako čitateľ, 
Danku Bedušovú vyžreboval Vladislav 
Horváth ako hosť v knižnici na podu-
jatí Kreslo pre hosťa, tretiu čokoládovú 
odmenu dostala od nás knihovníčok 
Zuzana Juliana Kurincová, malá 
druháčka, ktorá priniesla do knižnice 
najviac - šesť veľkých kníh vo svojej 
školskej taške. Všetci ocenení boli zo 
ZŠ MN, zo školy, ktorej žiaci najviac 
navštevujú Mestskú knižnicu.

Pripravujeme
V apríli pripravujeme niekoľko zaují-
mavých podujatí. Populárne podujatie 
Noc s Andersenom (3.- 4.4.2009) a 
všetkých priateľov knižnice pozýva-
me na XI. ročník Kráľa čitateľov (8. 
4.2009). 
O knižničných podujatiach budeme 
informovať aj na internetovej stránke: 
web.handlova.sk/web/mk.

D. Mikulášová  

AKTUÁLNE Z KNIŽNICE

Handlová oslávila MDŽ
12. marca 2009 patril Dom kultúry 
v Handlovej všetkým ženám. Tí, ktorí 
prišli osláviť tento medzinárodný svia 
tok, určite neoľutovali čas, strávený 
sledovaním kultúrneho programu. 
Študenti Gymnázia Ivana Bellu pripra-
vili originálnu videoprojekciu a literárno 
– historické pásmo o vzniku sviat-
ku MDŽ. 
Všetci účinkujúci – žiačky zo ŠZŠ, súbor 
Lienka, spevácky súbor Barborky pod 
vedením A. Balušinskej, mažoretky, 
rómsky tanečný súbor, Andrea Mokrá 
a Petra Keratová prispeli k tomu, že 
program bol pestrý a nikto sa nenudil. 
Kultúrne podujatie moderovala štu-
dentka Gymnázia Ivana Bellu Veronika 
Petrovská, ktorá sa tejto úlohy zhostila 
s profesionálnym nasadením. Po pro-
grame si oslávenkyne mohli posedieť 
v priestoroch DK pri ľudovej hudbe 
a pesničkách v podaní učiteľov ZUŠ v 
Bojniciach J. Strmenského a Ľ. Hrdého. 
Handlovčankám sa slovom i kvetom 
poďakoval primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba. Poďakovanie patrí aj všetkým, 
ktorí zaplnili kinosálu DK do posledného 
miesta.                                       /vp/

Študijný pobyt v Dolnom 
Rakúsku 

Študijného pobytu v Dolnom Rakúsku, 
ktorý organizovala Spoločnosť pre predškol-
skú výchovu, sa zúčastnili aj Handlovčanky. 
Riaditeľka Materskej školy SNP Mgr. 
Marcela Jakubíková a jej zástupkyne Mgr. 
Chobotová, Mgr. Neubauerová, Gurínová 
a Tomášiková.
Študijný pobyt bol zameraný na problema-
tiku riadenia materských škôl, odborné 
usmerňovanie, kontroly a ďalšie vzdelá-
vanie učiteliek materských škôl. Navštívili 
sme Materskú a Základnú školu v Bergu, 
ktoré sídlili v jednej budove. Súčasťou bolo 
aj Lastovičie hniezdo, niečo podobné ako 

naše detské jasle. V meste Ruck sme sa 
zúčastnili diskusného fóra k problematike 

riadenia materských škôl. Prítomných 
privítal primátor mesta. Programom fóra 
nás sprevádzali Mgr. Kristína Melnik, 
Ing.Vanda Homerová – prekladateľka 
a Alžbeta Barteková- učiteľka realizujúca 
výučbu slovenského jazyka v pridelených 
materských školách v týchto mestách. 
Odborným garantom pobytu bola Waltraud 
Matz, inšpektorka Dolného Rakúska. 
V Dolnom Rakúsku je 1128 materských 
škôl, ktoré sú 1-8 skupinové. Je ich spolu 
2515 skupín s približne 43.000 detí od 2,5 
roka do 6 rokov. 

Kolektív MŠ 

Poďakovanie
Ďakujeme za spoluprácu pri tvorbe 
úvodného programu celomestských osláv 
MDŽ 2009 Mgr. D. Strmeňovej, predsed-
níčke MO Matice slovenskej a študentom 
Gymnázia I. Bellu v Handlovej. Ďakujeme 

za ich voľný čas, v ktorom program tvorili. 
Zároveň sa ospravedlňujem členom MO 
MS za nesprávne uvedenie mojej činnosti 
v tomto občianskom združení vo vysielaní 
Regionálnej televízie Prievidza (RTV-
Prievidza).   Eva Paráková

Zrušené prevádzkarne 
v mesiaci február 2009:
 - potraviny – večierka MC 1
- zberňa šatstva 
  Námestie baníkov 24 
   (v predajni svietidiel)


