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OPUSTILI NÁS

Štefan Kollár  48 rokov 

Ondrej Tóth   63 rokov 

Peter Gabala   79 rokov 

Rudolf Medlen  48 rokov 

Ján Farkaš  47 rokov 

František Záhorský  53 rokov 

Július Parady  79 rokov 

Viola Patschová 78 rokov 

Žaneta Palatická  32 rokov 

Gizela Bugárová  80 rokov 

Helena Krudová  90 rokov 

Viera Tothová  74 rokov 

Mária Hertlíková  86 rokov 

Anna Hučková  72 rokov 

Jaroslava Andrejčáková 82 rokov 

Úprava otváracích 
hodín na plavárni mesta 
Handlová v mesiacoch 

jún, júl 2008

Jún:
       Bazén, Solárium:
        Po- Pi  9:00- 20:00
        So- Ne  9:00- 19:00 

Fínska sauna a infrasauna, masáže
        St, Pi  14:00-20:00
        So- Ne  10:00- 19:00
        Po, Ut, Št Zatvorené
Aquaaerobik - Utorok  18:30 - 19:30

Júl:
 Bazén, Solárium
        Po- Pi  9:00- 20:00
        So- Ne  9:00- 19:00
Fínska sauna, infrasauna, masáže a 
aquaaerobik zatvorené !

Informácie: Pokladňa plavárne 
Tel.: 046/5475 464 
mobil: 0918 911 401 
www.plavarenha.szm.sk

Prievidza spievala
v Handlovej

      V dnešnej dobe má umenie 
množstvo podôb. Tou najideálnej-
šou z pohľadu diváka, je podoba, 
ktorá v nás vo výslednom efekte 
zanechá a vyvolá nejaký pocit. Ten 
pocit by mal byť v každom prípade 
pozitívny a predovšetkým dlhodobý. 
Mal by nám ponúknuť fázu, ktorá 
je pre život nevyhnutná. Tou fázou 
je nový, čerstvý nádych. Energia, 
posolstvo, pokoj, myšlienka, radosť, 
zamyslenie, slza a nakoniec, to, čo 
je pre každé umenie to najdôleži-
tejšie ,,život,,. Ak žijeme, tak vníma-
me. Dôležité v dnešnej dobe je vní-
mať ,,cez,,/napríklad cez umenie, 
hudbu, spev/. Prekrásny umelecký 
nádych zažila aj Handlová v piatok 
9. mája 2008 o 18:30 v kostole Sv. 
Kataríny. Práve tu ožila myšlienka 
a duch sakrálneho koncertu v rámci 
medzinárodnej prehliadky speváckych 
zborov ,,Prievidza spieva 2008,,/
IX.ročník/. Všetci účinkujúci: Štývaruv 
detský sbor Trínec pod umeleckým 
vedením dirigentky Aleny Kostkovej, 

Dievčenský spevácky zbor Barborky pri 
ZUŠ v Handlovej, spevácky zbor Úsmev 
ZUŠ L. Stančeka Prievidza a Komorný 
spevácky zbor Artanno ZUŠ v Handlo-
vej pod vedením Anežky Balušinskej 
boli úžasní a verím, že energiu svojho 
speváckeho kumštu preniesli na kaž-

dého. Odovzdali posolstvo, 
radosť, vybudili úsmev i slzu 
z krásneho. Zážitok sa pre-
menil na nezabudnuteľný. 
Atmosféru tohto sakrálneho 
koncertu umocňovala 
atmosféra kostola a výber 
repertoáru jednotlivých 
speváckych zborov. 

 Poslucháčom umocnili 
zážitok posledné 3 skladby, 
ktoré zaspievali všetky 
detské zbory spoločne 
so sláčikovým kvartetom 
a klavírom. Toto podujatie 
si jednoznačne zaslúži 
miesto v ,,živote,, umenia, 
čo svojou prítomnosťou 
určite potvrdí aj pán primá-
tor mesta Handlová. Moje 
poďakovanie z tohto podu-
jatia patrí všetkým, ktorí 
vnímajú ,,cez,,: účinkujú-

cim, organizátorom/ Mestu Prievidza, 
ZUŠ L.Stančeka v Prievidzi, Mestu 
Handlová, ZUŠ Handlová.  A veľké 
ďakujem patrí Anežke Balušinskej.

Barbora Špániková

            Každý druhý rok sa v Handlovej 
koná ojedinelá celoslovenská súťaž, 
do ktorej sa zapájajú deti a mládež 
z umeleckých škôl. Súťaž je organi-
zovaná vždy na veľmi vysokej úrovni. 
Porotcami sú renomovaní muzikanti 
a odborníci z hudobnej oblasti. V tomto 
roku bude hodnotiť deti zo základných, 
stredných a vysokých škôl porota, kto-
rej predsedá prof. Josef Zsapka z VŠMU 
Bratislava. Ďalšími členmi poroty 
budú Mgr. Ján Labant – AMU Banská 
Bystrica, Mgr. Miloš Slobodník- bra-
tislavský gitarový kvartet, Mgr. Mária 
Sedláková- konz. Banská Bystrica, Mgr. 

Jerzi Lebida – konz. Topoľčany a Mgr. 
Jozef Haluza- konz. Košice.  Predseda 
poroty Josef Zsapka je mnohostran-
ne orientovaný umelec s detailnou 
znalosťou nástroja. Zaslúžil sa o pro-
fesionalizáciu klasickej gitary a vo 
veľkej miere prispieva k popularizácií 
tohto nástroja. Ako sólista vystupuje 
so všetkými poprednými slovenskými 
orchestrami, kvalita jeho hry presiahla 
hranice Slovenska. Je zakladateľom 
gitarovej školy na Slovensku (vyučuje 
od r. 1966), Medzinárodného gitarové-
ho festivalu a Medzinárodnej gitarovej 
súťaže Josepha Kaspara Mertza v Brati-
slave. Je držiteľom Ceny Frica Kafendu, 

ktorý udeľuje Slovenský hudobný fond. 
Súťaž bude otvorená gitarovým kon-
certom v Kostole sv. Kataríny (piatok 
12.6.2008, 19.00 hod.) a víťazi súťaže 
budú vyhlásení v piatok 13. 6.2008 
v ZUŠ Handlová  v čase od 18.30 do 
19.30.
     Organizátori súťaže Handlovské 
gitary, Mesto Handlová a ZUŠ Handlová  
pozývajú širokú verejnosť na 

GITAROVÝ KONCERT
12.6.2008 o 19.00 hod. 

Kostol sv. Kataríny Handlová.
Hrá gitarové duo - Vladimír Ondrejčák, 
Denisa Benčová.

Handlovské gitary – celoslovenská gitarová súťaž v ZUŠ v Handlovej

Chcete dopriať svojim deťom 
základné umelecké vzdelanie?

ZUŠ Handlová organizuje 16. 6 -18.6. 2008, v čase 14.00  
-17.00 hod.  2. kolo prijímacích skúšok v odboroch

   hudobný, výtvarný, tanečný, 
   literárno – dramatický.
Kontaktujte nás: 46/ 5475 802, zusha@mail.t-com.sk
Piatok 20.6. Slávnostné vyradenie absolventov 11.00 hod.
PI Handlová

Základná umelecká škola v Handlovej  
pripravila na jún pre milovníkov hudby

4.6.2008 
       Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ
9.6.2008 16.30 hod 
       Absolventský flautový recitál
10.6.2008 16.30 hod
       Záverečný koncert
11.6.2008 16.30 hod
      Klavírny koncert

Jazmín n.o. ďakuje:

V mene mamičiek a detí z DORKY sa 
chceme poďakovať Ing. Buzalkovi za 
darovanie piesku do detského piesko-
viska v areáli DORKY.

Z úprimného srdca ďakujeme aj 
pracovníkom Lekárne BARBORA za 
vybavenie lekárničiek v humanitnom 
centre a v domove pre osamelých 
rodičov.


