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Kino Baník Handlová 
má prázdniny, začíname koncom júla 
 

PRINC Z PERZIE, Piesky času 
USA, 107 min. sobota 31.7. 2010   
a nedeľa 1.8. 2010 o 18.00 hod.
Princ Dastan sa spojí so záhadnou prin-
ceznou Taminou, aby získali prastarú 
dýku schopnú vypustiť piesky času, 
ktoré svojmu pánovi umožnia ovládnuť 
svet. Walt Disney prichádza na plátna 
kín s ďalšou legendou. 
Réžia: Mike Newell
Hrajú: Jake Gyllenhaal, Gemma Aterton

Filmový klub REBEL 
má prázdniny. 

Dom kultúry mesta Handlová 
pozýva v júli
2. júl o 15.00 - Nová Lehota - 
ZLATÁ PRILBA - súťaž s bicyklom 
- najlepšia jazda, najatraktívnejší 
bicykel.

16. júl 2010 
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Námestie baníkov
 

24. júl 2010
CESTA ROZPRÁVKOVÝM 
LESOM - Čarovný zvonček 
- sobota o 10.00 h. na Jednej stud-
ničke. Milé deti, prineste si so sebou 
zvonček. Možno práve ten váš splní 
všetky detské želania. 

Zaujíma vás astronómia? 
Hvezdáreň Handlová otvorená pre 
verejnosť. 
Vďaka nadšencom sa podarilo 
opraviť ďalekohľad vo hvezdárni 
v Handlovej (DK Handlová).  
Hvezdáreň mesta je spustená pre 
verejnosť, zatiaľ v režime na zavola-
nie, ale aj s odborným komentárom 
„nášho“ hvezdára. 
Príďte sa pozrieť!

Kontakt Boris Martinák, 
0903162 204, marbopu@gmail.com,  
www.hvezdarenha.estranky.sk 
Zúčastnite sa Astronomickej 
expedície Perseidy 2010

DK Handlová, Astronomický klub 
Antonína Bečvářa hvezdáreň 
Handlová  organizuje
Astronomickú expedíciu 
Perseidy 2010 
Expedícia sa bude konať formou 
tábora v DK Morovno.
Jej zámerom bude pozorovanie 
meteorických rojov, ktoré sú v tej 
dobe v činnosti. Doplnkové aktivity 
budú zamerané na astronomickú 
tématiku, ekológiu, meteorológiu a 
miernu športovú činnosť. V pláne 
je návšteva hvezdárne v Handlovej 
a možno aj v Partizánskom.
Stravovanie. Varíme si sami, pod 

odborným dohľadom.
Termín konania expedície:   
6. 8 – 15. 8. 2010
Organizačný plán: 
6. 8. Nástup na tábor, organizácia a 
bezpečnosť.
7. 8. Prednášky a školenie ako pozo-
rovať meteory.
Pozorovanie meteorov, záznam 
pozorovaní.
Od 8. 8 do konca program zameraný 
hlavne na pozorovanie meteorov, 
bude sa  pružne prispôsobovať 
počasiu. 
V prípade nepriaznivého počasia sa 
budú účastníci venovať teórii, pred-
náškam a relaxačnej činnosti.
Bližšie informácie u vedúceho tábo-
ra: B. Martinák  tel: 0903162204   
Prihlášky podávajte v DK Handlová. 
Kontaktná osoba: 

Mgr. Art. Igor Suchý

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Kreslo pre hosťa
Témou, ktorú sme rozoberali so 
študentmi sekundy handlovského 
gymnázia bolo „naše mesto“. Do 
knižničného „kresla“ zasadol hosť 
so zaujímavým a zároveň špecific-
kým povolaním. Jana Paulínyová, 
hovorkyňa mesta.  Študenti 
sekundy handlovského gymnázia 
boli spočiatku zaskočení, nie veľmi 
komunikatívni... Nášho hosťa nepo-
znali, nevedeli, že takéto povolanie 
existuje, ani čo je jeho náplňou. 
Ale ako správna hovorkyňa, ich 
všetkých vyprovokovala k aktivite 
a postupne začali klásť zvedavé 

otázky. Malí gymnazisti sa dozvedeli 
o netradičnom povolaní, ktoré sa 
možno javí ako jednoduché. Jana 
povedala, čo je na jej práci najťažšie 
a čo ju najviac baví, o jej pracovnej 
náplni, o sprostredkovávaní infor-
mácií občanom, prezentácii mesta, 
vzťahu k médiám... ale prezradila aj 
niečo zo súkromia. Rada číta knihy, 
cestuje, lyžuje, chodí na turistiku... 
Má rada kvety, zvieratá. Rada si 
dáva ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť 
a to radila aj mladým poslucháčom. 
Táto beseda sa končila po dvoch 
hodinách zvedavých otázok a po-
hotových a dôvtipných odpovedí, 
keď sa Janka musela ponáhľať za 
ďalšími povinnosťami. Návštevu 
v knižnici jej bude pripomínať náš 

darček za výbornú besedu - tričko 
s Knihuľkou, maskotom knižnice.
Letný výpožičný čas v knižnici 
Upozorňujeme čitateľov a návštev-
níkov knižnice, že počas prázd-
ninových mesiacov (júl – august) 
budú otváracie hodiny v knižnici 
upravené:
Knižnica na Námestí baníkov      9.00 
– 17.00
Knižnica na sídlisku v ZŠ MC   10.30 
– 17.00 
Leto s dobrou knihou.
V našej knižnici nájdete veľa zaují-
mavých titulov, ktoré vám spríjemnia 
prázdninové a dovolenkové dni. 
Pri ich čítaní vám prajeme veľa 
zážitkov.

D. Mikulášová 

50. VÝROČIE 
MŠ CINTORÍNSKA
V piatok 4.6.2010 si pripomenula MŠ 
Cintorínska v Handlovej 50. výročie 
svojho vzniku.
V tento deň sa naša škola a školský 
dvor obliekol do sviatočného. Škôlka 
privítala vzácnych hostí a spoločnej 
sa oslavy  zúčastnilo spolu 198 detí, 
rodičov, starých rodičov a priateľov 
školy. Slávnosť ukončili všetci 
zúčastnení so želaním a prianím, 
aby MŠ aj naďalej mala dostatok detí, 
obetavých pedagogických aj nepeda-
gogických zamestnancov, vďačných 
rodičov a aby v ďalších rokoch opek-
nela a vynovila sa. Krátené, viac na 
www.handlova.sk   JP

Kynológovia deťom
Dňa 19.6.2010 Kynologický klub Handlová Strelnica pripravil 9. 
ročník stretnutia s deťmi z Detského domova v Handlovej. Akcia 
mala byť spojená s ukážkami činnosti Mestskej polície, HaZZ 
Handlová,  lukostreľby. Tieto sa nekonali kvôli nepriazni počasia, 
i tak ďakujeme za ochotu. Ukážka výcviku psov a jazdecké kone 
p. Kolára deti zabavili viac než dosť. Možnosť zajazdiť si na koni 
využili aj pracovnici regionálnej televízie. Okrem týchto aktivít 
mal Kynologický klub Handlová Strelnica pre deti pripravené 
rôzne súťaže v areáli klubu. Deti po skončení súťaži boli vyhod-
notené vecnými cenami a balíčkami sladkostí na ktoré prispeli 
pán Jonáš a mesto Handlová za čo im ďakujeme. Myslím si, že 
sa nám podarilo urobiť pekné podujatie pre deti, ktorých osudy 
sú nie vždy tie naj, ale aj tieto deti vedia byť vďačné za to málo, 
čo pre nich robíme.                                      TŠ

CVČ Relax Handlová 
pozýva deti na  
Letný mestský tábor
Využite voľný čas s priateľmi, hrami, súťažami 
v termínoch 
26. - 30.7. 2010/2. - 6.8.2010
vždy od 8.00 h  do 15.00 h

Je pre vás pripravený program na suché i mok-
ré dni, výlety do prírody, športové a zábavné 
súťaže, jazda na koňoch, internet a tvorivé 
dielne
Bližšie informácie v CVČ Relax Handlová, 
Nádaždyho 2, Handlová tel: 5475 377, mobil: 
0918 525 034.

Pozývame na športové  
podujatia  - júl 2010 
Výstup na Bystrú 
17. júla o 6.00 hod, Námestie 
baníkov (Dom kultúry)
Organizuje: OKST Meteor Handlová,
V prípade záujmu tel. kontakt
 – Jozef Ličko 547 78 29
DOUČÍM SLOVENSKÝ JAZYK 
A FRANCÚZSKY JAZYK- základy. Som 
študentka 2. ročníka na Univerzite 
Mateja Bela, odbor francúzsky jazyk 
a slovenský jazyk (PaT). V prípade 
záujmu volajte na číslo 0918 
263 893.


