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Vatra ako symbol zvrchovanosti Slovenskej
republiky sa rozhorela i v Handlovej
Ani extrémne vysoké teploty neodradili Handlovčanov od toho, aby si
pripomenuli 18. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej
republiky. 17.7.2010 oslávila Deklarácia svoju dospelosť. Má 18 rokov.
Po celom Slovensku sa rozhoreli vatry zvrchovanosti a nebolo tomu inak
ani v Handlovej. Na tradičnom podujatí, ktoré organizuje Mesto Handlová
v spolupráci MO SNS, politickou stranou Smer-SD a MO Matice slovenskej,
sa zišli okrem zástupcov spomínaných subjektov aj obyvatelia Handlovej, od
tých skôr narodených až po najmenšie deti, pre ktoré boli pripravené zaujímavé sprievodné atrakcie a súťaže. Hlavne tých najmenších ako magnet
priťahovali ceny v tombole.
Podujatie otvorila hymna SR, po nej si mohli prítomní vypočuť text samotnej
Deklarácie. V slávnostnej časti vystúpili aj študenti Gymnázia I.Bellu v Handlovej, nasledovali príhovory primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu a predsedu KR SNS v Trenčíne Ing. arch. Jaroslava Izáka. Úvodná časť vyvrcholila ostužkovaním lipky zvrchovanosti trikolórami v národných farbách. Po
slávnostnej časti nasledovala neviazaná zábava, ktorú svojím vystúpením
spestril súbor Hájiček z Chrenovca. Deti súťažili, starší spomínali, spievali
a po vyžrebovaní tombolových cien sa rozhorela vatra.
Verím, že sa takto o rok rozhorí opäť ako symbol toho, že nestrácame pamäť
a ctíme si svojich predkov.
Je slobodným rozhodnutím každého občana Slovenskej republiky, či aspoň
svojou účasťou podporí podujatia, ktoré sa viažu k vzniku samostatného,
zvrchovaného a demokratického Slovenského štátu. Či tak urobí alebo nie,
je na jeho svedomí.
,, Slováci stretajme sa, aby sme sa nezabudli a zabudnutí nestratili!“
Mgr. Dagmar Strmeňová

INFORMÁCIE
Z KNIŽNICE

Ešte raz by sme sa radi vrátili ku
tohtoročnej súťaži o Kráľa čitateľov.
Jednou z dôležitých úloh našich
súťažiacich bolo vypracovať krátku
slohovú prácu na jednu z tém:
Moja knižnica; Kniha môjho srdca.
Dnes vám ponúkame prácu Melissy
Stráňovskej, žiačky 6.roč. ZŠ MN,
ako pekné prázdninové čítanie.
Prečo chodím rada do knižnice?
Na svete sú rôzne miesta. Niektoré
navštevuješ rád, niektoré len z povinnosti. Miesto, na ktoré nedám
dopustiť, je naša mestská knižnica.
Do knižnice som sa prihlásila najmä
preto, lebo tam bol prístup k internetu. Neskôr som ho dostala aj
doma. Neodradilo ma to od návštev
knižnice, pretože knižnica nie je len
internet, ale aj množstvo zábavy,
poučenia a informácií v knihách.
Moje prvé kroky do knižnice neboli
časté. Čím som bola staršia, tým
som bola rozumnejšia. Povedala
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som si: „Keď budem častejšie čítať,
budem o niečo múdrejšia.“ Toto mi
povedala aj pani riaditeľka, ktorá
nás učí slovenský jazyk. Do knižnice
chodím veľmi rada. Stala sa takmer
mojím druhým domovom. Stretávam
tu veľa dobrých ľudí, priateľov
a teším sa na tety, ktoré mi vždy
poradia, keď neviem, akú knihu si
mám vybrať. Keď sa neviem rozhodnúť, vždy mi pomôžu. Napríklad.
Mala byť súťaž v recitovaní.
Hviezdoslavov Kubín. Neváhala
som a poradila som sa s výberom
s tetou v knižnici. Nenamietala
a ukázala mi veľa zaujímavých
ukážok z kníh vhodných pre mňa na
recitáciu. Dôverujem jej, však ma za
tie roky pozná. Raz som si nevedela
nájsť knihu, ktorú som potrebovala
na matematiku. Teta nepovedala:
„Choď tam a tam...“ Nie! Teta mi
s úsmevom ukázala, kde ju nájdem
a ešte mi tri knihy vybrala navyše.
Veľmi si cením ochotu, prístup
a vždy usmiatu tvár každej tety v našej knižnici. Preto všade hovorím:

Mesto Handlová, HBP, a.s. a Združenie miest a obcí hornej Nitry
pozývajú na

Regionálne oslavy
Dňa baníkov
3. - 4. september 2010
Banícky jarmok
piatok 3.9. 2010 od 10.00 h
sobota 4.9.2010 od 8.00 h

Všetky formálne aj neformálne skupiny, zapojte sa

do Pálfyho Laury 2010
a bezplatne prezentujte svoje
aktivity!

Chcete prezentovať svoju
školu, svoje družstvo, svoj
krúžok, svoj tím, svoju činnosť?

Príďte do sprievodu,
ktorý sa uskutoční počas
Regionálnych osláv

Dňa baníkov 4. septembra 2010

PÁLFYHO LAURA 2010

Záujemci, hláste sa v DK Handlová
u Mgr. art. Igora Suchého igor.suchy@mail.t-com.sk
Telefón: 046/5475 439

„Knižnica je dobré, výborné miesto
na čítanie, rozmýšľanie, sebazdokonaľovanie ...“. Dokonca si tu môžem
urobiť aj referáty a čerpať poznatky
z kníh, ktoré doma nemám.
Bola by som rada, keby knižnica
slúžila aj nastávajúcim generáciám
a mojím rovesníkom, z ktorých
niektorí, žiaľ, voľný čas zabíjajú
ničnerobením.
Veď ten, kto nemiluje knihu, nemiluje
múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť,
stáva sa hlupákom.
Hoci Melissa súťaž nevyhrala, jej
milé vyznanie ku knihe, knižnici,
či práci knihovníčok nás všetkých
veľmi potešilo. S prácami našich
ostatných súťažiacich sa môžete
zoznámiť na informačných paneloch
v knižnici.
Letný výpožičný čas v knižnici do
konca prázdnin
Knižnica na Námestí baníkov po
- pia 9.00 – 17.00 h
Knižnica na sídlisku v ZŠ MC po
–pia 10.30 – 17.00 h

Zúčastnite sa

Astronomickej expedície

Perseidy 2010

Expedícia sa bude konať formou
tábora v DK Morovno.
Termín konania expedície: 6. 8
– 15. 8. 2010
Bližšie informácie u vedúceho tábora B. Martinák tel: 0903 162 204
Prihlášky podávajte v DK
Handlová, kontaktná osoba: Mgr.
Art. Igor Suchý
Tábor organizujú: DK Handlová,
Astronomický klub Antonína
Bečvářa hvezdáreň Handlová.

Cena Fair play pre
Eduarda Straku
V rámci medzinárodnej konferencie
Slovenskej olympijskej akadémie
o olympijskej výchove boli na
Fakulte telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave 23. júla 2010 odovzdané ocenenia Klubu fair play Slovenského
olympijského výboru (SOV). Čestné
uznania a diplomy za rok 2009 boli
tradične udelené v troch kategóriách – za príkladný čin, za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
a za aktívne šírenie a propagáciu
myšlienok fair play. (Viac o Klube
fair play Slovenského olympijského
výboru na www.olympic.sk.
Z pätnástich laureátov sa na
slávnosti zúčastnili jedenásti. Z rúk
zástupcov SOV a KFP SOV si
prevzal Čestné uznanie za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
Handlovčan Eduard Straka. Svoj
život zasvätil športu a získal pre
športovca morálne ocenenie, ktoré
si, podľa jeho slov, cení zo všetkého
najviac. Myšlienku fair play vštepuje
dodnes mnohým mladým atlétom
a nepretržite sa športu ako chodec
venuje päťdesiatu sezónu.
Gratulujeme.
JP

Pripomíname si
66. výročie SNP

27.8. 2010, 15.00 h
Pietna spomienka spojená
s položením vencov

na Námestí baníkov

