
    JANUÁR 2011ŠPORT 9

Počítač pre najmenších
K  tohtoročnej predvianočnej 
atmosfére v Materskej škole 
v Handlovej, elokované pracovisko 
na Cintorínskej ulici, prispela aj 
spoločnosť IBM Slovensko. V rámci 
mikulášskej nádielky 6. decembra 
obdarovala škôlkarov počítačovou 
zostavou KidSmart, podporujúcou 
vzdelávanie detí vo veku od 3 do 7 
rokov.  IBM, vďaka vzájomnej spo-
lupráci s Hornonitrianskymi baňami 
Prievidza, ktorú rozvíjajú už od roku 
2006, nadviazala na minuloročnú 
aktivitu baníkov, ktorí škôlkarov 
pred rokom prekvapili zaujímavým 
darčekom - tromi netbookmi.
 „Spoločnosti IBM Slovensko má 
príležitosť týmto spôsobom aspoň 
čiastočne pomôcť a podporiť oblasti 
postihnuté povodňami,“ povedal 
generálny riaditeľ IBM Slovensko 
Roman Brestovanský pri slávnost-
nom odovzdaní zostavy materskej 
škole v Handlovej, ktorú navštevuje 
mnoho detí baníkov z Hornonitrian-
skych baní. 

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Pobočka Mestskej knižnice na MC bude v čase via-
nočných školských prázdnin
od 27. decembra 2010 –  do 9. januára 2011 
zatvorená.
Čitatelia môžu navštíviť Mestskú knižnicu na Námestí 
baníkov, ktorá bude otvorená počas všetkých pracov-
ných dní od 8.00 – 18.00 h.
Posledný mesiac v roku bol v knižnici a jej pobočke 
na MC naozaj „vianočný“. Literárne aj tematické 
podujatia boli venované tradíciám, deti zdobili per-
níky, ozdobovali stromček, ale najviac ich zaujalo 
zážitkové čítanie, ako deti trávia Vianoce v iných 
krajinách.  

Kreslo pre hosťa. 
Pozvánka na „Vulkány a človek“ zaujala žiakov 
a vyučujúcich handlovských škôl. Záujem bol o to 
väčší, že naším hosťom bol vulkanológ Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra, RNDr. Ladislav 
Šimon PhD., rodák z Handlovej. V handlovskej 
knižnici, ktorú “...veľmi rád navštevoval v čase 
svojich žiackych a gymnaziálnych rokoch...“ , sa 
zastavil počas pracovnej cesty. Žiakom podal veľmi 
zaujímavú odbornú prednášku s videoprezentá-
ciou, doplnenú o zaujímavosti zo svojej práce.  

Spisovateľ v knižnici.
Regionálny spisovateľ z Bojníc, Marián  Krčík sa 
stretol s handlovskými čitateľmi na literárnej besede. 
Autor spracúva  témy, ku ktorým má osobný vzťah. 
Svojich sedem kníh z histórie grófa Palfyho, z veteri-
nárneho lekárstva, či baníctva napísal ako beletrizo-
vanú literatúru faktu. Niektoré jeho knihy nájdete aj 
v našej knižnici. Je to autorov dar pre handlovských 
čitateľov. Literárne popoludnie doplnila poetickým 
prednesom básne Erika Čechová, kamarátka a bý-
valá spolužiačka nášho hosťa. 

MsK

Cestujeme svetom
Takto označenú našli vstupnú halu 
v ZŠ MC Handlová  25.novembra 
2010 rodičia, starí rodičia, súrodenci i 
bývalí žiaci.  V rámci Dňa otvorených 
dverí školy, v popoludňajších hodi-
nách mohli spolu so žiakmi cestovať 
Európou, Áziou, Afrikou, Amerikou i 
Austráliou. Ako?
Každý ročník predstavoval jednu kraji-
nu. Žiaci nazhromaždili obrázky, kres-
by, maľby, makety, mapy a rôzne sym-
boly vyžrebovaných štátov. Nápadito 
upravené triedy oživili sprievodným 
slovom, referátom, prednesom textov, 
karnevalovým sprievodom, scénkou, 
hrami i ukážkami historického aj 
súčasného oblečenia. Obyvatelia 
jednotlivých štátov vítali návštevníkov 
jednoduchým jedlom alebo nápojom. 
Príjemnú atmosféru dopĺňala svojrázna 
hudba. Triedy sa zmenili na Austráliu, 
Brazíliu, Čínu, Egypt, Indiu, Japonsko, 
Mexiko, Švajčiarsko i Spojené štáty 
americké.  Každý štát mal charakteris-
tické  a mimoriadne čaro.
Žiaci predviedli, čo dokáže dvojmesač-
ná zodpovedná príprava celých kolek-
tívov.  Boli na prácu patrične hrdí.  A 
hrdí boli aj rodičia. Na svoje deti.

B. Kuťková, A. Bitalová 
novinársky krúžok ZŠ MC

Rytierske pozvanie na vianočný koncert
Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku  pozval  pro-
stredníctvom Sociálneho oddelenia MsÚ Handlová občanov mesta 
Handlová a obcí handlovskej doliny, ktorí boli zasiahnutí povod-
ňami v auguste 2010, na vianočný koncert a kultúrny program do 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Pozvanie patrilo i dobrovoľníkom z radov občanov, zamestnan-
com mesta a rôznych mestských inštitúcií, ktorí sa svojou prácou 
podieľali na zmierňovaní následkov povodní.
Prehliadkou Primaciálneho paláca sa v pondelok 20.12.2010 začalo 
jedno veľmi príjemné predvianočné stretnutie pre 75. Handlovčanov. 
Vystúpenie vokálnej skupiny Sklo, pozostávajúce z piesní z obdo-
bia renesancie a stredoveku i  vianočných kolied splnilo svoj účel. 
Všetci, ktorí si odžili nešťastný august na takmer hodinu a pol našli 
v myšlienkach cestu k nadchádzajúcim Vianociam.
Rád maltézskych rytierov je jednou z charitatívnych organizácií, 
ktoré okamžite po augustových povodniach poskytli pomoc mestu 
Handlová a jeho obyvateľom. Ich úsilie nepoľavilo ani v toto 
decembrové popoludnie. V zastúpení mesta prevzali od vedúcej 
soc. odd. MsÚ Veroniky Rýšovej pamätný a súčasne ďakovný list 
od mesta Handlová, ktorý za rytierov prevzal viceprezident Rádu na 
Slovensku Anton Šafarik.
Rád maltézskych rytierov sa k Handlovčanom cestujúcim do 
Bratislavy naozaj správal rytiersky.  Po Bratislave ich sprevádza-
la policajná eskorta, aby sa všetci šťastne  a plynulo dostali do 
Primaciálneho paláca. 
Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku, ďakujeme 
v mene všetkých Handlovčanov.

Veronika Rýšová


