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Opäť o krok ďalej ...

       V predchádzajúcich číslach 
Handlovských novín sme Vás infor-
movali o činnosti miestnej akčnej 
skupiny Žiar. 
       Členovia MAS Žiar sa stretá-
vajú pravidelne každé dva týždne, 
vždy v inej obci. Na stretnutiach sa 
zaoberajú identifikáciou problémov 
na jednej strane a  cieľov na strane 
druhej. Prečo je to všetko potrebné? 
Spoločnými silami spracovávame 
Stratégiu rozvoja územia Žiar. Je to 
podmienka k tomu, aby sme sa mohli 
ako MAS uchádzať o cca 100 mil. Sk 
z prístupu LEADER, ktoré budú pou-
žité pre rozvoj nášho územia. 
       O tom, čo sme už vymysleli, Vás 
budeme informovať v ďalšom čísle 
Handlovských novín. V prípade, že 
Vás výstupy našej práce zaujímajú, 
môžete si ich prečítať na panely v TIK 
v Podnikateľskom inkubátore a na 
MsÚ v Handlovej.
                  Erika Jonasová 

Múzeum, ktoré 
vychováva
 Návšteva múzea Jána Procnera, 
je nielen zážitkom umeleckým, ale 
aj náučno-výchovným. Naposledy 
sa o tom mohli presvedčiť žiaci 
Gymnázia I. Bellu, ktorí okrem 
rezbárskych prác spoznali aj kus 
handlovskej histórie, vyskúšali prácu 
s dlátom, či plieskanie bičom.  
 V dielach Jána Procnera sú napí-
sané príbehy o baníckej práci, či 
o našom meste, ktoré vám veľmi rád 
porozpráva.

V. Horváth

Všichni jsou už v Mexiku...
     Kde sú tie časy, keď sa krčmy v našom meste dali zrátať na prs-
toch dvoch rúk. Dnes by nám na to nestačili ruky päťčlennej rodiny. 
Slovan, Hotel Baník, Národný, Ligeta, Lesná, Úderník boli hlavnými 
občerstvovacími a mienkotvornými záchytnými stanicami v našom 
meste. A aby sme nezabudli, aj krčma na Dolnom konci, ktorej tra-
díciu neskôr prevzalo Mexiko. V súvislosti s výstavbou reťazca Lidl 
sa Mexiko na chvíľu odmlčalo, aby dnes, už v novom parádnom 
šate, opäť ponúklo svoje služby. Nové priestory, bohatý sortiment, 
dobrá obsluha sú zárukou, že Mexiko opäť zaujme svoje postavenie 
v našom meste. Pravidelná hudobná produkcia v piatok aj v sobotu 
vytvára nový kultúrny stánok, v ktorom si okrem tradičnej country 
hudby, nájdu miesto aj iné hudobné štýly. Ak vás vaše kroky zavedú 
na Dolný koniec, prídťe nás navštíviť.... Buenos Dias já taky jdu, 
aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku...

V. Horváth

Návštevu múzea si môžete dohodnúť na tel. čísle  0908 554 199
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