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Nové prevádzky 
v Hoteli Baník
       V mesiacoch október a november 
bude prebiehať úprava v prízemných 
priestorov hotela Baník. Cieľom 
rekonštrukcie je zefektívnenie posky-
tovaných služieb. 
       Kapacita reštaurácie sa prebu-
dovaním priestorov terajšej vstupnej 
haly a recepcie zvýši zo súčasných 
70 na 120 miest. K dispozícii našim 
zákazníkom bude aj salónik na 
prvom poschodí s kapacitou 20 miest. 
Recepcia v klasickej forme zanikne, 
takže komplexné stravovacie a ubyto-
vacie služby budú poskytované priamo 
personálom reštaurácie. V južnej časti 
prízemia pribudnú nové komerčné 
prevádzky. Podarilo sa nám tiež získať 
do vlastníctva pozemky pred hotelom, 
čo nám umožní nahradiť súčasnú 
letnú terasu novou, s kapacitou 40 
miest. Realizácia je naplánovaná 
etapovite, takže nedôjde k žiadne-
mu prerušeniu prevádzky a všetky 
objednané a pripravované podujatia 
/svadby, oslavy, stretávky, vernisáže/ 
prebehnú tak ako boli naplánované. 
Všetkým zákazníkom ďakujeme za 
doterajšiu priazeň a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu. 

V.A. majiteľ              

Navštívili sme EKOTRH 2008
    Tradičná výstava 
EKOTRH 2008 sa konala 
23 -25. septembra 2008 
v CVČ Relax Handlová. 
    Na 13. ročníku origi-
nálnej výstavy sa stretlo 
mnoho vystavovateľov, 
ktorých spája úcta 
k prírode a pestovateľská 
vášeň. V utorok 23.9.2008 
zástupca primátora 
Dušan Klas otvoril výstavu 
poďakovaním. V mene 
primátora a mesta vyjadril vďaku všetkým, ktorí dokázali 
výstavu takého druhu zorganizovať. Viac ako 350 vystavených 
výpestkov od záhradkárov, panely s výstavou zbierky známok 
s témou dinosaurov od Michala Hertlíka, výstavka minerálov 
Slavomíra Šimku, výstavka hmyzu Michala Zachara, ľudo-
voumelecká tvorba Tatiany Ivorovej, prezentácia prác žiakov 
Spojenej školy, organizačnej zložky ZSŠOaS. Všetky exponáty 
vytvorili spolu zaujímavú kompozíciu plnú farieb. K celkovej 
atmosfére prispeli výstavy bonsaí Ľudovíta Mikuša, tvorba Jána 
Procnera, vôňa liečivých čajov Márie Kučerovej. Ak ste si neboli 

istí, aké hnojivo pre svoje rastlinky potrebujete, EKOTRH 2008 
vám ponúkol výstavku 
záhradkárskych pot-
rieb. Organizátorom, 
CVČ Relax Handlová, ZO 
SZOPK A. Kmeťa, s pod-
porou Mesta Handlová, 
sa v tomto roku poda-
rilo spojiť školy, kve-
tinárstva, prezentácie 
súkromného sektora, 
nadšencov záhradní-
čenia. Každoročne sa 
v závere výstavy oceňujú 
najkrajšie a najlepšie 

výpestky handlovských záhradkárov. V tomto roku sa uchádzali 
o cenu záhradkári Sirotniak, Trvalec,  Privalinec, p. Kalmanová 
ml.,st., Štajnoch, Lampert, Matúš, Gecler, Sirotňák, Karolyi, 
Kubovčík. Najkrajšie expozície ocenili primátor  a viceprimátor 
mesta Handlov.á.

    Vôňa kvetov, zdravé farby ovocia a zeleniny, výrobky z prí-
rodných materiálov určite prilákajú nadšencov na výstavu aj 
budúci rok. 

JP


