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Voľné priestory 
na prenájom

Mestský bytový podnik Handlová 
s.r.o, ponúka na prenájom kancelár-
ske priestory. 
Bližšie informácie na č.t. 046/ 5475 
936, 5475 937 – p. Gatialová Eva.

Rabovali Turci...
Uplynulo už takmer pol tisícročia od 
bitky pri Moháči, ktorá predzname-
nala 150 – ročnú tureckú porobu 
Uhorska. K tomuto obdobiu našich 
dejín sa viaže nespočetné množstvo 
príbehov, povestí, piesní a riekaniek. 
Náš príbeh hovorí o veľkej kaplnke, 
ktorá stála na mieste dnešného 
kostola sv. Kataríny, na brehu jazera, 
ktoré zalievalo celý dnešný dolný 
koniec. Ako poďakovanie za vyko-
nanú kolonizáciu a zúrodnenie doli-
ny zvanej Seperdeo a za vystavanie 
obce, venovalo isté bohaté uhorské 
knieža farnosti nádhernú zlatú reťaz, 
zhotovenú chýrnym kremnickým 
zlatotepcom. Bola upevnená zlatými 
hákmi na oltár, kde sa trblietala vo 
svetle sviečok a olejových lámp. Keď 
prišla správa, že od Prievidze dolinou 
tiahnu Turci a ničia všetko, čo sa im 
postaví do cesty, ľudia brali všetko, čo 
sa dalo uniesť a skryli sa do okolitých 
hôr. Našiel sa aj niekto, kto vzal zlatú 
reťaz a vstúpil tajným vchodom pod 
oltárom do podzemného tunela, ktorý 
vyúsťoval pod Zbojníckou skalou. Turci 

dorazili do obce a rýchlo zistili, že 
obídu na prázdno. V zúrivosti povraž-
dili nevládnych starcov aj choré deti, 
obrátili dedinu na popol a kaplnku 
zrovnali so zemou. 
Pri odpratávaní sutín kostola sa vchod 
do podzemia už nenašiel. Povrávalo sa, 
že zlatá reťaz zostala ukrytá v Zbojníckej 
skale. Legenda hovorí, že spí a čaká na 
dobrého človeka, ktorý nájde vyústenie 
podzemnej chodby. Časom stále rastie 
a dnes je jej dĺžka taká, že by 12 krát 
ovinula kostolnú vežu.

Pozývame vás
Hlavné sily tureckého vojska boli v roku 
1599 sústredené pri Nových Zámkoch. 
Veľkovezír Ibrahim osobne viedol 
výpravu, ktorá zničila Nitrianske Pravno, 
Bojnice, Prievidzu a odtiaľ potom tiahol 
na Handlovú. Trvalo ešte viac než ose-
mdesiat rokov kým boli Turci pri Viedni 
potupne porazení a konečne po 50. 
rokoch z Uhorska odtiahli. 
Odhalením pamätnej tabuľky a zasade-
ním stromu si 10.10.2009 pripomenie-
me 410. výročie rabovania a vypálenia 
obce Tureckými vojskami. 

Kino Baník 
Október 2009
3 – 4. 10. SO - NE o 18,00 h / USA, 
VB / fantasy, dobrodr. / 143 min./ slov. 
dabing /MP 7+ 
HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC 
Voldemortova sila stále rastie....
Hrajú: Daniel Radcliffe, Ruper Grint, 
Emma Watsonová, Helena Bonham

7.10. ST o 19,00h / SR / hraný doku-
ment o drsnej realite / 78 min. / 
BRATISLAVAFILM
Film o reálnom živote určitej skupiny 
ľudí, ktorí sa nevedomky ovplyvňujú a 
každú akciu čaká reakcia.
Hrajú: Zuzana Fialová, Anna Šišková, 
Peter Bathyanyi, Čistychov

10. – 11. 10. SO-NE o 16,00 h / ČR, 
SR, Japonsko / anim. rozpr. / 74 min. 
NA POVALE ALEBO KTO MÁ DNES 
NARODENINY/
Dobrodružná výprava plná napínavých 
situácií a nebezpečných okamihov, 
ale i komických prvkov a humorných 
zápletiek práve začína

11. 10. NE o 18,00 h / USA / romant. 
komédia / 100 min. / slov. tit. / 
VŠETKY MOJE EX
Práve vo chvíli, keď to vyzerá tak, že 
Connorovi sa podarí pokaziť celú svad-
bu, dostane nečakanú návštevu. 
Hrajú: Matthew McConaughey, 
, Jennifer Garner, Emma Stone, 
Noureen DeWulf, Michael Douglas

14. 10. ST o 19,00 h / USA / romant. 
komédia / 97 min. / čes. tit. / MP 
32 A STÁLE SLOBODNÁ, 
Predstaviteľka Bridget Jonesovej v no-
vej romantickej komédii
Hrajú: Renée Zellweger

18. 10. NE o 18,00 h / USA / horor / 
99 min. / čes. tit. / MP 15+ /
STIAHNI MA DO PEKLA
Hororový príbeh sa pohráva s myš-
lienkou, že nahnevať starú cigánsku 
čarodejnicu sa nevypláca
Hrajú: Alison Lohman, Justin Long, 
Lorna Raver, Dileep Rao

21. 10. ST o 19,00 h / ČR, Taliansko / 
krimikomédia / 95 min. / čes. dabing 
PRÍPAD NEVERNEJ KLÁRY
Sledovanie zavedie hlavných hrdinov 
do magického prostredia talianskych 

Benátok
Hrajú: Claudio Santamaria, Laura 
Chiatti, Aňa Geislerová, Zuzana Fialová 

25. 10. NE o 18,00 h / USA /romant. 
komédia / 109 min. / slov. tit. / 
NÁVRH
Začína to úplatkom…. 
Sandra Bullock a Ryan Reynolds v ro-
mantickej komédii

28. 10. ST o 19,00 h / USA /akčný, 
vojnový / 153 min. / slov. tit.. / 
NEHANEBNÍ BASTARDI
Bolo nebolo v nacistami okupova-
nom Francúzsku... podľa Quentina 
Tarantina. 
Hrajú: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli 
Roth, Mélanie Laurent, Christoph 
Waltz, Til Schweiger,.. 

FK REBEL Handlová– október 2009

1. októbra 2009 19.00h
PSYCHO (PROJEKT 100) Réžia: Alfred 
Hitchcock
USA 1960, 109 min.
Po remaku Gus van Santa sa na plátna 
našich kín vracia originál - legendárny tri-
ler „majstra hrôzy“ Alfreda Hitchcocka . 
8.októbra 2009 19.00h
SEDEM SAMURAJOV (PROJEKT 100) Réžia: 

Akira Kurosawa
Japonsko, 1954, 199 min.
Slávny film Akira Kurosawu, ktorý bol 
inšpiráciou pre Sedem statočných. Jeho 
dej sa odohráva na konci 16. storočia 
v Japonsku.

15. októbra 2009 19.00h
GOMORA Réžia: Matteo Garrone
Taliansko, 2008 , 137 min.
Brutálne surová freska až neuveriteľne 
výstižne vykresľuje, akými spôsobmi ovláda 
neapolská vetva mafie zvaná camorra 
všedný život ľudí. 

22. októbra 2009 19.00h
REMBRANDTOVA NOČNÁ HLIADKA 
(PROJEKT 100) Réžia: Peter Greenaway
Holandsko, Kanada, Poľsko, 2007, 139 
min.
Dráma o vzniku jedného z najznámejších 
maliarskych diel všetkých čias - Nočnej 
hliadky. 

29. októbra 2009 19.00h
STRACH(Y) Z TMY Réžia: Blutch, 
Charles Burns......
Francúzsko, 2007, 82 min. 
Päť súčasných francúzskych komik-
sových výtvarníkov a jeden Newyorčan 
vdýchlo život nočným morám. 

Vstupné:  člen FK: 1,5 eur. 
        nečlen FK: 2 eur

Blahoželanie

Dňa 11. októbra 2009 sa dožíva 
krásneho životného jubilea, 90 rokov 
života, náš otec, starý otec, prastarý 
otec a opapa pán Karol Árvay 
z Handlovej. K vzácnemu sviatku 
mu prajeme všetko najlepšie, hlavne 
pevné zdravie a veľa životného elánu 
do ďaľších rokov. 

Za všetkých, najmladšia dcéra Katka 
s rodinou.


