
Vianočný koncert v ZUŠ
Už tradične, v posledných dňoch roka, predstavujú 
žiaci ZUŠ svojim rodičom a príbuzným to najlepšie, 
čo sa dlhým a poctivým cvičením naučili. Sledovať 
Vianočný koncert detí, ktorých nástroje sú niekedy 
väčšie ako oni, je zážitkom, ktorí mnohí prítomní 
prežívali s kapesníčkom v ruke. 
Je to radostná a šťastná chvíľa, ktorá nám ukázala, 
že naše rozhodnutie umožniť svojim deťom získať 
hudobné vzdelanie bolo v minulosti veľmi múdre, 
správne a deti nám to každým pekným tónom 
potvrdili.                           
                   VH

Vianočná besiedka v Morovne
Málokto o  tom vie,  ale v Morovne sa pracuje 
s deťmi veľmi úspešne. Po módnej prehli-
adke na Deň detí, vystupovaní v októbri pre 
dôchodcov v Podnikateľskom inkubátore, si 
v Morovne pripravili ďalšie pekné podujatie - 
Živý betlehem. V dome kultúry nás privítali 
vínkom, teplým čajíkom, koláčikmi. A to bol 
iba začiatok pekného kultúrneho podujatia, v 
ktorom deti ukázali, čo nového sa pod vede-
ním neúnavnej a šikovnej p. Laluhovej nauči-
li. Za pekný program ďakujeme a tešíme sa na 
ďalší.                                                       VH

Výstava obrazov v DK
Naše mesto ukrýva vo svojich domčekoch, či 
bytoch veľa talentov a veľa šikovných ľudí, ktorí 
nám svojím umením spríjmeňujú všedné dni 
nášho uponáhľaného života. 
V mesiaci december sme mali možnosť na 
chvíľu sa zastaviť a nad obrazmi p. Galbavej 
porozmýšľať o kráse, ktorú štetcom naniesla 
na maliarske plátno. Aj keď vonku mráz štípal 
za nechtami, pohľady na rozkvitnuté obrazy               
v čitárni Domu kultúry nás preniesli do horúce-
ho leta a príjemne zohriali.

VH
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Novinky v Handlovských 
novinách
Handlovské noviny si budete môcť 
v roku 2009 zabezpečiť na týchto 
odberných miestach:

Novinové stánky
Pošta
Vežička
ZUŠ
Tržnica
Partizánska ul.
Zdravotné stredisko MC
Autobusová zastávka na MC
Jednota na ul. ČSA 
Ulica ČSA

Ostatné odberné miesta
DK Sladká vášeň
Trafika Hotel Baník
Tipos Mostná –Mexiko
Tipos MC
Tipos Tržnica 
TIK Podnikateľský inkubátor
Predajňa potravín Nová lehota
Predajňa potravín Morovno

Pokiaľ si nemôžete vyzdvihnúť Handlovské 
noviny na odberných miestach, zavolajte 
na 0907 774280, 0905 262421, radi 
vám ich doručíme.

V decembri 2008 bola vytvorená 
Redakčná rada, úlohou ktorej je redak-
čne spracovávať články do HN, korektúra 
textov a výber príspevkov. 
Poznámka: 
Prispievateľovi nevzniká  nárok na 
uverejnenie jeho príspevku. Z rôznych 
dôvodov neuverejnené príspevky môžu byť 
zaradené do rozšíreného 16-stránko-
vého vydania (ktoré vyjdú v mesiacoch 
marec, jún, september, december), alebo 
si ich prispievateľ môže objednať formou 
inzercie.

Cena inzercie v HN na rok 2009
1 strana  250.- eur
1/2 strany  125.- eur  
1/4 strany    60.- eur
1/8 strany    30.- eur 
1  cm2    0,6.- eur
 Grafické spracovanie inzercie      8,- eur 
Riadková inzercia do 100 znakov  1.- eur

Konktakty
Inzercia:                    0907 774280
Partizánska 6/30, 972 51 Handlová
vhconsult@stonline.sk, DK Sladká vášeň

Príspevky:        5192539, 0908 342616
Redakčna rada Handlovských novín
MsÚ, Námestie Baníkov 7, 972 51 Handlová
handlova@handlova 
Uzávierka čísla: do k 25-temu dňu aktuál-
neho mesiaca

VH

Handlovská kapustnica
Sobota ráno a na námestí sa dejú nezvyčajné 
veci – partie ľudí rozkladajú kotliny, nosia drevo 
a chystajú sa variť...
No, možno niekde inde by to bolo nezvyčajné, ale 
v Handlovej určite nie. Na Handlovskú kapustni-
cu sme si už zvykli. Akcia, ktorú vymysleli dvaja 
handlovskí podnikatelia, mala tento rok okrúhle 
piate narodeniny.
Kým to v kotlinách sľubne bublalo, deti ozdo-
bovali stromčeky pred mestským úradom a 
o náladu sa starali folklórna skupina Hájiček, 
ich hostia Koledníci z Kokavy a Folklórny súbor 
z moravského Slovácka. Zaspieval aj domáci 
Grünwald. 
V čase obeda si už Handlovčania mohli vybrať zo štyroch dru-
hov kapustnice – hornonitrianskej, slovenskej, mládežníckej 
a pravňanskej.  O tom, že Handlovčania akciu prijali, nesvedčí 
len počet predaných porcií, ale aj to, že si mnohí z nich po 
kapustnicu prišli s hrncom alebo obedárom. Veď presne tak 

znel slogan prvého ročnika: „V sobotu doma nevarte....“
Kapustnica sa predávala po 20 Sk a už o hodinu nebolo čo pre-
dávať. Spolu sa vyzbieralo 7350 Sk (243,98 eur). Tieto peniaze aj 
vďaka vám spríjemnia Vianoce v DORke a urobia radosť deťom 
v CVČ Relax. Ďakujeme.                                                   /Rd/


