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HANDLOVSKÉ NOVINY

Kultúra 2006 − ocenenenie najúspešnejších a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov za rok 2006

D

òa 9. februára 2007 sa v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska Bojnice
uskutoènil slávnostný veèer spojený s poïako−
vaním a ocenením najúspešnejších a jubilujúcich
kolektívov a jednotlivcov za rok 2006. Mesto Handlová
na tomto peknom podujatí malo svoje zastúpenie
hneï v nieko¾kých kategóriách.
Cena Zdruenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra

"ZA OSOBITNÝ PRÍNOS K ROZVOJU
KULTÚRY HORNEJ NITRY"
Detský spevácky zbor Úsmev Prievidza − 25 rokov èin−
nosti
Zbor vznikol v roku 1981 z iniciatívy Magdalény
Orlíkovej a po jej smrti ho v roku 1989 prevzala
Aneka Balušinská, ktorá je v súèasnosti jeho zbor−
majsterkou. Zbor získal celý rad ocenení na
celoslovenských súaiach Mláde spieva a výrazné
úspechy v zahranièí − v Neerpelte, v Llamgollene,
Cantonigros a iné.

Cena riadite¾ky Hornonitrianskeho múzea
"ZA TVORIVÝ ÈIN ROKA"
Ján Procner − za realizáciu výstav v roku 630. výroèia
mesta Handlová
Handlovský rezbár, zberate¾ pamätihodností,

majite¾ neve¾kého múzea, ale aj tvorca piesòových
èastušiek patrí u dlhé roky k aktívnym úèastníkom a
organizátorom kultúrneho diania v meste Handlová.
Eve Siegelová − za vydanie knihy z histórie Handlovej
"O spanilej Kataríne" pri príleitosti 630. výroèia
zaloenia Mesta Handlová.
Eva Siegelová sa u od zaèiatku osemdesiatych rokov
postupne etablovala ako autorka, ktorá s invenciou
pracuje s historickými prameòmi viaúcimi sa k
Hornej Nitre. Po sérií kníh, ktoré èerpali z histórie a
povestí o Bojniciach, vydala i povesti venované mestu
Handlová, v ktorom ije.

Cena riadite¾ky HNOS
"ZA DLHOROÈNÚ TVORIVÚ ÈINNOS"
Miroslav Soukup, kultúrno−osvetový pracovník − iv.
jubileum 55 rokov
Desiatky rokov patrí medzi zanietených kultúrno−
osvetových pracovníkov na Hornej Nitre, prièom sa
angaoval nielen v meste Handlová, kde ije, ale v
celom regióne. Spolupracoval predovšetkým s
divadelnými súbormi, kde sa uplatnil ako mimori−
adne invenèný scénograf.
Jozef Ondriš, organizátor kultúrnych aktivít, Handlová
− iv. jubileum 50 rokov
Pán Jozef Ondriš je príkladom osobnosti mimori−

adne zaangaovanej nielen vo svojej profesii pedagó−
ga a riadiaceho pracovníka základnej školy (riadite¾
ZŠ ul. Školská v Handlovej), ale aj zanieteného orga−
nizátora kultúrno−výchovnej èinnosti pre mláde i
dospelých.

Cena riad. HNK
"ZA DLHOROÈNÚ TVORIVÚ ÈINNOS
v oblasti kniníc"
Alena Padúchová, pracovníèka MsK v Handlovej − 50
rokov
Pani Alena Padúchová pracuje v Mestskej kninici
Handlová od roku 1979. Vyvíja aktivity pri plnení
informaènej a vzdelávacej funkcie kninice, hlavne
pre staršiu mláde a dospelých èitate¾ov.
Cena zdruenia K−2000
"ZA REALIZÁCIU NETRADIÈNÝCH KULTÚRNYCH
PROJEKTOV"
Mgr. Barbora Špániková − realizátorka netradièných
aktivít v oblasti divadla na Hornej Nitre
Od detstva inklinovala k divadlu, absolvovala dramat−
ický odbor ZUŠ Handlová po skonèení gymnázia štu−
dovala na Divadelnej akadémií v Banskej Bystrici a
získala titul Magister umenia.
(pouitý materiál − Kultúra 2006)

