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„Deti z MŠ na Ul. SNP 
sa nikdy nenudia“

Vyvrcholením „ponovoročných“ podu-
jatí v našej materskej škole bol „Deň 
otvorených dverí“, ktorý sa uskutočnil 
dňa 24. februára 2009. Je to tak každý 
školský rok v období pred zápisom 
detí do materskej školy. Veľmi sme 
sa na tento deň tešili a pripravovali ho 
všetci, vrátane detí, pedagogických aj 
nepedagogických zamestnancov. Ale, 
ako sa hovorí „choroba si nevyberá“, 
aj nás postihla chrípková epidémia 
a tak sa nemohli pripravené projekty 
zrealizovať vo všetkých triedach, ako 
sme to mali naplánované. Ale aj 
napriek tomu mali rodičia so svojimi 
deťmi možnosť zúčastniť sa na dvoch 
projektoch: v 2. triede na projekte 
„Poď si so mnou zacvičiť“ a vo 4. trie-
de na projekte „Jednoduchá hračka“. 
Veľmi nás potešil veľký záujem zo 
strany rodičov, ktorí si prišli súčas-
ne aj pre prihlášku pre svoje deti. 
Okrem toho, že si prezreli priestory 
celej materskej školy a zúčastnili sa 
pripravených projektov, mali možnosť 
ochutnať pestrú paletu dobrôt, ktoré 
pripravili a vkusne naaranžovali naše 
pani kuchárky. V rámci projektu 
„Zdravá škola“ sa prezentovali ochut-
návkou rôznych nátierok, cereálií 
a misami plnými ovocia a zeleniny. 
Prekvapením tohto dňa bolo divadlo 
v podaní bábkohercov, ktorí zaviedli 
deti do sveta rozprávok spoločne 
s Jankom Hraškom.
Hoci je len začiatok nového roka, deti 
majú za sebou množstvo zážitkov 
a príjemne strávených dní v materskej 
škole. Školský rok však zďaleka nekon-
čí a bude toho ešte viac. No o tom až 
nabudúce, inak by to nebolo pre deti 
žiadne prekvapenie. Ak chcete, aby sa 
vaše deti cítili príjemne a mali toľko 
zážitkov, ako deti z našej materskej 
školy, príďte medzi nás ako naši noví 
kamaráti v novom školskom roku.

D.H., učiteľka MŠ SNP 

Ľuďom za katedrou
27.3. 2009 sme v Dome kultúry Mesta Handlová 
spoločne oslávili Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti sme 
vyjadrili úctu a vďaku všetkým pedagógom a ľuďom, 
ktorí sú cenným prínosom pre rozvoj výchovy a vzde-
lávania v našom meste. 

Ocenenie „Vynikajúci pedagóg - za celoživotnú prácu 
v školstve v meste Handlová“ si prevzala pani Anna 
Rybanská, stredoškolská učiteľka. 

Ďakovným listom „Vynikajúci pedagóg - za rozvoj 
vzdelávania a výchovy v meste Handlová“ boli oce-
není: 
Mária Vaňová, učiteľka, MŠ Ul. SNP – elokované triedy 
Morovnianska cesta 

Mgr. Jana Schnirczová, učiteľka 2. stupňa, ZŠ Mierové 
námestie

Oľga Karová, vychovávateľka ŠKD, ZŠ Morovnianska cesta

Mgr. Viera Šramková, učiteľka 1.stupňa, ZŠ Školská ul.

Mgr. Jozef Juríček, učiteľ 2.stupňa, ZŠ Školská ul.

Mgr. Anežka Sýkorová, učiteľka ŠZŠ

Zuzana Anjelová, učiteľka, ZUŠ

Mgr. František Krajčovič, stredoškolský učiteľ, 
Gymnázium Ivana Bellu

Mgr. Mária Slepánková, stredoškolská učiteľka, SOŠ

Ing. Darina Krónerová, stredoškolská učiteľka, SOŠ

Mgr. Alena Lengyelová, stredoškolská učiteľka, SOŠ

Oceňovanie pedagógov v rámci Trenčianskeho kraja 
sa uskutočnilo 24.3. 2009 v Trenčíne. Prednosta 
Krajského školského úradu PhDr. Miroslav Holček ocenil 
ďakovným listom „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 
2009“ PaedDr. Danku Bátorovú, riaditeľku ZUŠ v Hand-
lovej. Srdečne blahoželáme!

Úprimne ďakujeme všetkým našim pedagógom za ich 
náročnú, zodpovednú a svedomitú prácu v prospech mladej 
generácie. Prajeme im veľa trpezlivosti, pedagogického maj- 
strovstva a úspechov v ich ďalšej činnosti. 

JM, foto VH

Pripravujeme alegorický sprievod Pálfyho Laura
Jedným z podujatí, ktorým si pripome-
nieme 100 rokov priemyselnej ťažby na 
Slovensku, je alegorický sprievod Pálfyho 
Laura. Tento sprievod je príležitosťou na 
prezentáciu činnosti občianskych združení, 
základných a stredných škôl, materských 
škôlok, športových klubov, záujmových 
združení, hudobných skupín, ale i firiem, 
podnikov pôsobiacich na území mesta a 
v regióne hornej Nitry. Sprievod Pálfyho 
Laura je vyvrcholením osláv Dňa baníkov 
a teší sa vzrastajúcemu záujmu obyvateľov 
a návštevníkov mesta. Dramaturgiou tohto-
ročnej Pálfyho Laury bol poverený poslanec 
mestského zastupiteľstva Vladislav Horváth.

Nie je to tak dávno, čo sa po 
námestí premávali alegorické vozy, 
motorkári, dokonca nám tu plávala 
aj loď a už sa pripravuje Pálfyho 
Laura 2009...
Veru, aj podľa týchto podujatí môžeme 
pozorovať ako čas letí. Pálfyho Laura ma 
opäť začína strašiť a ja neviem, či som sa 
stihol poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na minuloročnom sprievode. Tak to teraz 
napravím. Ďakujem a teším sa na vás 

tentokrát nie koncom augusta, ale v sep-
tembri. Deň baníkov bude 4.- 5. septembra 
a alegorický sprievod sa mestom preženie 
v sobotu okolo 17.00 hodiny. A ako sa pri-
pravuje? Tak ako vždy, ťažko. V súčasnosti 
pripravujeme zloženie sprievodu, vymýšľa-
me aké kostýmy dáme ušiť v dome kultúry, 
posielame pozvánky zástupcom okolitých 
obcí a hosťom. Pripravujeme sa na návšte-
vu škôl, podnikov a pod.

Viem, že si bol na výzvedách v Pe-
zinku na jarmoku, ktorý je známy 
svojim tradičným sprievodom. Čo ťa 
tam zaujalo a čo by si chcel z Pezinka 
preniesť do Handlovej?
Treba hneď v úvode povedať, že jarmok 
v Pezinku je podujatie iných rozmerov, 
ktoré my nedosiahneme. Zaujal ma samot-
ný sprievod, ktorý bol v nedeľu a v ktorom 
sa prezentovala väčšina obcí z okolia. Tu 
máme isté rezervy. Trasa sprievodu v Pezin-
ku viedla bez problémov pomedzi stánky, 
čo by som chcel zrealizovať aj u nás, preto 
zvažujem viesť sprievod Partizánskou uli-
cou. Je to zatiaľ len myšlienka a uvidíme, či 
sa dá zrealizovať. Rád by som do Handlovej 

dostal tú perfektnú atmosféru sprievodu, 
plného pekných krojov, starých vozidiel, 
ozdobených alegorických vozov, hudobných 
skupín a hlavne hrdosti a veselosti. Verím, 
že Handlovčania sú tak isto hrdí na svoje 
mesto, na svoje tradície a pomôžu nám 
pripraviť sprievod, na ktorý budeme dlho 
spomínať. 

Zhovárala sa D. Reindlová

Predám dvojizbový 
tehlový byt nad vežičkou 
Možnosť kúrenia krbom alebo pev-
ným palivom. Každá izba má vlastný 
komín. Rozloha 77 m2. Parketové 
podlahy. Ústredné kúrenie. Voľný 
ihneď.  K bytu sú dve pivnice 10m2. 
Cena 25000 eur. 
Pôvodná cena 33000 eur.
Kontakt 0905 253 574


