
1. 10. ST o 18,00 h USA, komédia 
DOSTANTE AGENTA SMARTA 
Smart a 99 postupne odhaľujú tajom-
stvo KAOS-u, ale aj sami seba.
Hrajú: Anne Hathaway, Steve Carell

4. – 5. 9. SO o 18,00h - NE o 15,00 h /
USA /anim. rod. komédia/ slov. dabing 
WALL-E 
Čo ak ľudstvo muselo narýchlo opustiť 
Zem a niekto zabudol vypnúť posled-
ného robota?

8. 10. ST o 18,00 h / USA / komédia
SUPERHRDINA  
Zelené elasťáky v akcii!
Hrajú: Leslie Nielson, 

1.10. SO o 18,00 h / ČR / komédia / 
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ 
Keď už neviete koho podvádzať, zostáva 
podvádzať snáď len sám seba.

15. 10. ST o 18,00 h / USA / thriller/ 
AKTY X: CHCEM UVERIŤ 
Pravda je tam vo vnútri.
Hrajú: David Duchovny, Gillian 

Anderson, Amanda Peet,…
18. 10. SO o 18,00 h / USA / muzikál / 
MAMMA MIA !  
Najväčšia filmová pohoda tohtoročného 
leta…
Hrajú: Meryl Steep, Pierce Brosman, 

22. 10. ST o 18,00 h / ČR / komédia /  
BOBULE  
Komédia, ktorá nás zavedie na morav-
ské vinice, je príbehom dvoch kamará-
tov Honza a Jirku.
Hrajú: Kryštof Hádek, Lukáš 
Langmajer, Václav Postránský,…

25. 10. SO o 18,00 h / USA / dobrodr.
MÚMIA : HROB 
DRAČIEHO CISÁRA 
Zlo sa práve prebudilo.
Hrajú: Brendan Fraser, Jet Li, 

8. novembra o 18,00h 
reprízujeme film BÁTHORY!!!

VRÁTIL SOM SA K VÁM 
17. októbra o 18.00 h

DK Handlová pozýva všetkých, ktorí 
majú radi nazabudnuteľný humor 
Luďka Sobotu. Spolu so svo-
jimi hosťami sa vám predstaví v DK 
Handlová,. Vstupné je 220,- Sk.
Majú vaši blízky sviatok? Darujte im 
vstupenku na tento zábavný program.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Večer pre vás 
24.10. 2008 - večer pre seniorov 
z Klubu dôchodcov v DK Handlová.
Zmena programu vyhradená !!! 

Spolok dychovej 
hudby Handlová 

Vás pozýva na

SLÁVNOSTNÝ KONCERT
pri príležitosti

95 rokov od svojho 
vzniku.

3.10. 2008, 18.00 hod. 
 DK Handlová
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Filmový klub REBEL

2.októbra 2008 19.00h
Ja A TY A VŠETCI OSTATNÍ
Réžia: Miranda July
USA 2005 90 min. 
Zvláštna komédia o deťoch a dospe-
lých, kde má každý svoje tajné pred-
stavy a túžby a snaží sa nájsť niekoho, 
s kým sa o ne môže podeliť. 

9.októbra 2008 19.00h
NA SEVER SEVEROZÁPADNOU 
LINKOU 
Réžia: Alfréd Hitchcock
USA 1959 136 min.
Medzi Vertigom a Psychom vznikol 
tento jeden z najslávnejších špionáž-
nych thrillerov A. Hitchcocka. 

16.októbra 2008 19.00h
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC STOROČIA 
Réžia: Mischa Alexander
Holandsko,Nemecko,Švédsko 2006 
Film, ktorý na MFF K. Vary 2006 
zaujal „cimrmanológov Ladislava 
Smoljaka a Zdenka Svěráka. 

23.októbra 2008 19.00h
PANI POMSTA 
Réžia: Park Chan-wook, Kórea 2005 
Za zločin, ktorý nikdy nespáchala, 
si Lee Geum-ja vo väzení odsedela 
trinásť a pol roka. 

30.októbra 2008 19.00h
PERSEPOLIS
Réžia: Marjane Satrapi
Francúzsko 2007 95 min.
Adaptácia rovnomenného, prvého 
iránskeho komiksu v histórii. Mrazivá 
ideológia má chvíľami podobnosti 
totalitného Československa.

Dom kultúry pripravuje v mesiaci október

Október 2008
v CVČ Relax

Turnaj v malom futbale 
- postupová súťaž pre žiakov ZŠ podľa 
SAŠŠ na ZŠ Mierové námestie
       5.- 6.roč. ZŠ - chlapci  
       1.10.2008 od 13,00 h.
       7.-9.roč. ZŠ - chlapci 
       2.10.2008 od 13,00 h.
       5.-9.roč. ZŠ - dievčatá  
       3.10.2008 od 13,00 h.

Celodenný autobusový 
výlet - V. Fatra – Gad. dolina
4.10.2008, odchod o 7,00 h. od DK
Plavecká štafeta 
pre verejnosť v rámci Dní športu 2008
4.10.2008 od 8,00 do 16,00 h
Atletická liga 
pre žiakov ZŠ v mikroregióne Handlovej
7.-10.10. 2008 - 1.kolo 
21.-28.10. 2008 - 2. kolo
Čo vieš o internete?
 - počítačová súťaž pre žiakov ZŠ v meste

16.10.2008 od 15,00 h v CVČ  

Maratón v aerobicu 
– pre všetkých v rámci Dní športu 2008

18.10. 2008 
od 10,00 h. - pre deti a mládež
od 13,00 h. - pre dospelých v CVČ

Halloween 
pre deti MŠ a ZŠ v meste 
24.10. 2008 od 10,00 h v CVČ Relax 
 

Sústredenie novozvole-
ných členov DaMP 

24.-25.10.2008 v Hutire 

Zachráňme 
pamätihodnosti mesta
Dnes na tému jarmoky v Handlovej

   Kde prebiehal v minulosti obchod medzi ľuďmi? Bolo to 
výlučne na trhu. O všeobecnom rozšírení trhov môžeme 
hovoriť od 11. storočia. V celom vtedajšom Uhorsku boli už 
v ďalších storočiach trhy všeobecne rozšírené a uskutočňovali 
sa spravidla v nedeľu. V ten deň sa schádzali na bohoslužby 
ľudia zo širokého okolia a súčasne navštívili aj trh. 
   Neskôr panovníci vo svojich Knihách zákonov usmernili 
celý trhový systém. Zákonné opatrenia vymedzovali presné 
dátumy konania trhov ako aj ich dĺžku trvania, vyberané 
trhové poplatky a mýta, ktoré plynuli do kráľovskej pokladni-
ce. 
   Jarmočné privilégium Handlovej udelil cisár Ferdinand I. 
dňa 27. marca 1839, ktorý okrem zvýsadnenia Handlovej na 
„mestečko“ udelili mu „právo konať do roka štyri jarmoky“. 
   V roku 1914 boli Handlovej Ministerstvom obchodu v Bu-
dapešti udelené výsady na organizovanie ďalších jarmokov. 
V Handlovej sa vždy konali okrem výkladných – tovarových 

jarmokov aj jarmoky lichvacie – dobytčie. Tie sa konali vždy 
pred jarmokom výkladným a vždy mimo hlavného trhové 
miesta (centra mesta), teda na okraji. Handlová získala právo 
na organizovanie týchto jarmokov:

Trojkráľový výkladný jarmok 
(14. januára), lichvací jarmok 8 dní pred
Matejský výkladný jarmok 
(v pondelok po Matejovi - 24. februára), 
Lichvací v pondelok týždeň pred
Urbanský výkladný jarmok 
(25. mája), a to vždy v pondelok nasledujúcom po dni 
Urbana, lichvací jarmok prvší pondelok
Škapuliarsky výkladný jarmok (16. júla), a to v pon-
delok pred dňom tohto sviatku, dobytčí jarmok o týždeň skôr 
každý pondelok pred 24. septembrom výkladný a o týždeň 
skôr lichvací, vždy 20. novembra výkladný a 8 dní pred lich-
vacím  (nie však skôr ako 13. novembra) 

   Ak však deň jarmoku pripadol na deň sviatočný, jeho 
konanie sa presunulo na nasledujúci deň. Jarmočné právo 
bolo doplnené v roku 1921 Ministerstvom obchodu v Prahe, 

ktoré mestu priznalo právo konať ešte tri jarmoky lichvacie 
(dobytčie) a to 5. apríla, 9. augusta a 6. októbra a tri jarmoky 
výkladné na siedmy deň po jarmokoch lichvacích, na dni 12. 
apríla, 16. augusta a 13. októbra v každom kalendárnom 
roku.
 

   V súčasnosti sa v Handlovej organizujú tri jarmoky do roka: 
Urbanský (víkend okolo 25. mája) a Katarínsky    (v tomto 
roku 21. -22.11.2008, ktoré vychádzajú z historicky konaných 
jarmokov a udelených jarmočných práv. K nim však pribudol 
jeden novodobý, Banícky jarmok, ktorý bol v našom meste 
po prvýkrát organizovaný pri príležitosti osláv Dňa baníkov 
9. septembra 1958. Tento rok sme si pripomenuli 50. výročie 
organizovania baníckeho jarmoku, ktoré bolo vždy spojené s 
návratom k ucteniu si ťažkej baníckej práce a spojenej s oce-
nením a udeľovaním vyznamenaní baníkom. Skúsme spolu 
otvoriť „šuplíky“ v ktorých nájdeme históriu našej Handlovej. 
Ak máte kúsok z histórie našich jarmokov kontaktujte nás. 
MsÚ Handlová, č.d. 11, 046 519 25 30, socu2@handlova.sk

Jana Oswaldová, Komisia evidencie pamätihodností mesta


