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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
V našom meste sa už nenájde trieda základnej či 
strednej školy, ktorá by aspoň raz nenavštívila mest-
skú knižnicu. Rôzne tématické podujatia týkajúce sa 
knihy, spisovateľov alebo významných udalostí sú 
doplnkom vyučovania. V tomto školskom roku sa 
v učebných osnovách pre piaty ročník ZŠ objavila 
téma „Knižničný systém na Slovensku“. Veľmi nás 
potešilo, že sa vyučujúci s touto témou obrátili na 
knižnicu. Veď kde inde by sa dozvedeli najviac infor-

mácií o dejinách knižníc, o jednotlivých typoch kniž-
níc, o špeciálnych knižniciach, o najväčšej; najstaršej  
knižnici na Slovensku. Výpožičný systém knižníc, 
vyhľadávanie literatúry a orientovanie sa v knižnom 
labyrinte si žiaci prakticky vyskúšali v našej knižnici.   

Pripravujeme v októbri:
Ľudovít Štúr. Medailón. 195. výr. narodenia
Pavol Dobšinský. Medailón. 125. výr. úmrtia 
Knižničný systém na Slovensku. Informačné 
hodiny pre ZŠ
Guľko Bombuľko. Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ.

Čítame si. Pravidelné stretnutia. Pobočka MC

Pozývame vás:
21. októbra 2010 vás pozývame na stretnutie              
s populárnym slovenským publicistom, spisovateľom 
Gustávom Murínom. Doteraz vydal 16 kníh, v pestrej 
žánrovej skladbe. Naši čitatelia si najviac požičiavajú 
jeho tituly: Mafia na Slovensku, Mafia v Bratislave, 
Návod na manželstvo, Návraty zo svetla, Návrat do 
budúcnosti, Zvieratá, ja a iné. 
Bližšie informácie o podujatí sa dozviete v knižnici.

Chodec Linkeš tretí!
S menom Milana Linkeša sme sa 
stretávali po dlhé roky najmä pri 
basketbale. Syn nášho úspešného 
handlovského ligového basketbalo-
vého reprezentanta - Milan Linkeš ml. 
to myslí vážne so športovou chôdzou. 
Tejto náročnej atletickej disciplíne sa 
venuje necelý rok. Príkladné trénin-
gové úsilie nenechalo dlho čakať na 
výrazný úspech.
Dňa 11. septembra štartoval v Brati-
slave na Majstrovstvách Slovenska 
v atletike žiakov. V chôdzi na 3 km 
obsadil výborné 3. miesto v osobnom 
rekorde 15:46,87 min. a získal bron-
zovú medailu. Tréner E. Straka bol s 
vystúpením svojho zverenca spokoj-
ný. Milan Linkeš si vyslúžil pozornosť 
reprezentačného trénera Romana 
Benčíka, ktorý ocenil Milanov dosiah-
nutý čas a dobrý dojem z pretekov.

JP

Majstrovstvá Slovenska v biliarde v Handlovej
RC Biliard club, o.z. Handlová pozýva na Majstrovstvá Slovenska v biliarde
29. -31 .októbra 2010
do priestorov Biliard klubu v Handlovej, Ul. ČSA 12, (internát SOŠ)
Program:
29.10. 10.00 -   22.00 zápasy v skupinách – kvalifikácia
30.10. 10.00 -   18.00 zápasy v skupinách – kvalifikácia
        18.00 Slávnostné otvorenie turnaja spojené s exhibíciou  
                  profesionálneho hráča  
                        -  prekvapenie, Biliardové ukážky trick shots, biliardové                       
           fantázie
31.10. 10.00  -  semifinále 1 – band, 3 – band
          14.00 finále 1 – band
            6.30 finále 3 - band
Majstrovstvá Slovenska v biliarde sa konajú pod záštitou primátora mesta 
Handlová Ing. Rudolfa Podobu.
POZOR: Vstup pre verejnosť na Slávnostné otvorenie turnaja 30.10.2010 z 
kapacitných dôvodov len na vyžiadanie. Kontakt: 0918 682 024

Štafeta na plavárni mesta otvorila aj Dni športu 2010
PLAVÁREŇ SME OTVORILI PLAVECKOU ŠTAFETOU 20. SEPTEMBRA!

Plaváreň bola uzavretá z dôvodu rekonštrukcie od 25.4.2010 do 20.9.2010.
Primátor mesta  Ing. Rudolf Podoba ju slávnostne otvoril spolu s ďalšími predstaviteľmi 
Handlovej odštartovaním plaveckej štafety pre širokú verejnosť. 
Plavecká štafeta bola i úvodným podujatím  v rámci Dní športu 2010.  Plávali sa tri 
rôzne dĺžky: 25, 50 a 100 m. Účastníci si vybrali jednu dĺžku, na požiadanie sa výkon 
zmeral a oznámil. Účastníci mali právo rozplavby. Plaveckej štafety sa zúčastnili žiaci 
základných škôl, stredných škôl a potešila účasť širokej verejnosti. Do štafety sa 
zapojilo 408 plavcov, ktorý preplávali 42 650 metrov. Najstarším účastníkom bola pani 
Mária Benkovičová (nar.1935) a najmladším účastníkom bol Peter Dudáš (nar.2003). 
Najlepší čas zaplával Róbert Rácz 100 m za 1. 04 min. Pod organizáciu plaveckej 
štafety sa podpísali Slovenská asociácia športu, Plavecký klub Handlová, Centrum 
voľného času Relax Handlová.
Ďakujeme za účasť a veríme, že i v budúcnosti využijete služby, ktoré vám Plaváreň 
mesta Handlová poskytuje pre vaše zdravie!  

Norbert Mrviš a  Ladislav Nagy

Pozývame na športové  
podujatia  - október 2010 

Dni športu 2010
Deň otvorenej strelnice
8. októbra o 8.00 hod, strelnica 
Handlová (pod Fafunbergom)
Organizuje: Združenie technických 
a športových činností ZO Handlová.
Nenechajte si ujsť atraktívne športové 
podujatie!
Deň otvorených dverí 
gymnastiky
20. október o 16.30 hod, telocvična 
ZŠ Morovnianska cesta
Organizuje: Oddiel športovej gym-
nastiky TJ Sokol Handlová
Šachový turnaj
28. októbra o 14.00 hod, CVČ 
Organizuje: CVČ Relax
Aerobic
29. október o 9.00 hod, CVČ Relax 
Organizuje: CVČ Relax

Výsledky šachového turnaja
Dňa 4.9. sa konal v CVČ Relax 1. ročník šachového turnaja 
na počesť obetí banského nešťastia. 
Turnaj sa hral na 9 kôl systémom rapid s tempom 2x 15 
minút na partiu. Turnaja sa zúčastnilo 30 hráčov z Prievidze, 
Handlovej, Skleného, Zvolena, Novej Bane, Turčianskych 
Teplíc, Trnavy, Partizánskeho a Liptovskej šachovej školy. Na 
začiatku turnaja sme si položením kvetov pripomenuli obete banského nešťastia.
Víťazom turnaja sa stal Martin Dobrotka (Prievidza) so ziskom 8 bodov. 
Na 2. mieste skončila WIM Renáta Gažík (POL) 7,5 b. a na 3. mieste skončil J. 
Geschwandtner (Handlová) 6,5 b. Štvrtý skončil M.Kaniansky (Prievidza) 6 b. a na 5. 
mieste bol A. Marko (Partizánske) 5,5.b.

Ing.Juraj Geschwandtner, ŠO Handlová

Stolný tenis
TJ Sokol Handlová A 
– STK Žarnov Oslany A 11:7
Body za domácich:
Valent J. 4,5, Novák M. 3,5, Prokein J. 2,5, Hrúz I. 0,5
TJ Sokol Handlová B – STK Žarnov Oslany B 9:9
Body za domácich:
Bátora J 3, Blaho J. 2, Ondriš L. 2, Packa V. 2


