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Pozvánka na Urbanský jarmok
Mesto Handlová pozýva na Urbanský 
jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 
22. a 23 mája 2009 na Námestí 
baníkov.
Piatok od 10.00 do 20.00 hod
Sobota od 8.00 hod do 20.00 hod
Nenechajte si ujsť májové nákupy, 
stretnite sa s priateľmi.

Pozvánka 
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupi-
teľstvo na 
štvrtok 28. mája 2009 o 14.00 h do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.
Rokovania MsZ sú verejné.

Pozvánka
Primátor mesta Handlová pozýva 
občanov mesta Handlová na verejnú 
diskusiu, ktorá sa bude konať v stre-
du 13. mája 2009 o 16.00 h v Gym-
náziu I. Bellu v Handlovej. 
Verejná diskusia, dozviete sa viac.

Voľby 
do európskeho parlamentu 
6. jún 2009
7.00 hod. -22.00 hod.
 

Voličské preukazy sa vydávajú pre 
občanov SR v meste Handlová do 
4.6.2009 na sekretariáte prednostu 
MsÚ, tel. 046/ 519 25 33, kancelária 
č.26, 1. poschodie.
Voličom bude doručené oznámenie 
o čase a mieste konania volieb a 
zoznam kandidátov do 17.5.2009. 
POZOR ZMENA VOLEBNÝCH 
OKRSKOV!
Oproti volebným okrskom, ktoré 
boli v predchádzajúcich voľbách, 
došlo k zmene v okrskoch na 
Morovnianskom sídlisku. Mesto vyšlo 
v ústrety voličom, ktorí museli prejsť 
k volebným urnám po schodoch. 
Okrsky č. 3,5,6 sú presunuté do MŠ 
MC, kde je vstup bezbariérový.
Zoznam volebných okrskov v meste 
Handlová nájdete na www.handlo-
va.sk a na úradnej tabuli pred MsÚ. 
Pre podrobnejšie informácie o eu-
rovoľbách navštívte stránku www.ci-
vil.gov.sk, link ,, Voľby do Európskeho 
parlamentu". 

Country trh 2009
Obľúbený festival, ktorý mal v minu-
lom roku svoju obnovenú premiéru 
už pomaly klope na dvere. O tom, aký 
bude tohtoročný festival, sme sa poroz-
právali s jeho riaditeľom Vladislavom 
Horváthom.

Minulý rok navštívili Rematu „klasici“  
českej a slovenskej country scény, čo 
chcete ponúknuť priaznivcom country 
hudby v lete, 3. a 4. júla 2009?
V prvom rade chceme zachovať rodin-
ný a priateľský charakter festivalu, 
programom zameraným na všetky 
vekové kategórie. 
Návštevníkom podujatia ponúkame: 
Hudobný festival - vo večerných 
programoch budú účinkovať populár-
ne staršie i súčasné slovenské a české 
country skupiny a popri nich predvedú 
svoje ukážky tancov Škótska, Írska, 
Británie, Latinskej Ameriky a USA 
renomované tanečné združenia.
„Handlová je Nashville“ -  spo-
ločný program handlovských country 
muzikantov pod  „taktovkou“ Maťa 
Machalíka pri príležitosti 30. výročia 

zakázaného festivalu 
Pagoda 79.
Odhaľ svoj talent 
– v sobotu počas dňa 
bude pódium vyhra-
dené pre hudobné 
skupiny a jednotlivcov, ktorí doposiaľ 
výrazne na verejnosti nevystupovali. 
Country trh im dáva možnosť pro-
fesionálneho zázemia pre ukážkové 
vystúpenie.
Deň pre rodinu – v sobotu pre 
deti pripravujeme množstvo atrakcií, 
netradičné súťaže a hry, indiánsky 
tábor, prechádzky na koňoch, vozenie 
na vozidlách off road. 
Country rodeo – Súčasťou sobotné-
ho programu bude ukážka umenia 
jazdcov na koňoch v tradičných disci-
plínach country western rodea.
Handlovské rekordy – V sobotu sa 
pokúsime o prekonanie vlastných a vy-
tvorenie nových zaujímavých rekordov. 
Zraz plyšových medvedíkov, Najväčší 
banícky znak,(živý obrazec vytvorený 
návštevníkmi podujatia), Stretnutie 
najmenších štvornohých miláčikov,  
a pod.

Novinkou bude zmena miesta festivalu 
– uvažujeme nad Morovnom, miestom 
konania Furmanských pretekov.
Čo vás k tejto zmene viedlo?
Hlavným dôvodom je zámer - uspo-
riadať súťaž vo westernovom jazdení, 
kde potrebujeme viac miesta a mož-
nosť úpravy terénu. Veríme, že týmto 
krokom priblížime festival bližšie 
k Handlovčanom. 

Veľa podobných podujatí ovplyvnila 
súčasná hospodárska kríza, ako to je 
s Country trhom?
Tento fenomén je cítiť aj na príprave  
nášho festivalu, rokovania s part-
nermi sú zložitejšie, ale ja som však 
presvedčený, že sa nám podarí získať 
toľko prostriedkov, aby sme aj v tých-
to zložitých podmienkach dokázali 
zachovať pre Handlovčanov podujatie, 
ktoré má silnú tradíciu a obyvatelia 
ho majú radi.

Rozhovor pripravil Marek Radovský

O Alici, ktorá si 
darovala piatok...
Doktorka Alica Buzalková sa už mnohým 
z nás „pozrela na zúbok“. Na tom nie je 
vcelku nič prekvapivé. V roku 1976 totiž 
ukončila štúdium na Lekárskej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci v odbore 
stomatológia a svojej profesii sa venuje 
dodnes. To, čo prekvapivé je, sa nezmestí 
do jednej vety...

Prekvapenie č.1
Pred pár rokmi som si všimla, že s man-
želom nakupujú najväčšie vrecia granúl 
pre domácich miláčikov, aké v obchode 
mali. Nevedela som si predstaviť akého 
veľkého alebo strašne hladného psa doma 
majú. Až neskôr som sa dozvedela, že 
Alica Buzalková sa ujala každého túlavého 
psa a mačky, ktoré zablúdili za ich plot.

Prekvapenie č.2
To prišlo v roku 2002 v podobe jej 
básnickej zbierky Takí sme... Píše v nej 
napríklad toto:
„Rozviazané topánky a zošnurované 
srdcia. Takí sme“.  A ja s útlou knižkou 
v ruke ticho súhlasím.

Prekvapenie č.3
Začala fotografovať. Mesto, na ktorom 
miluje nielen jeho nádherné okolie, ale 
aj to, že keď ide po ulici, pozná mnohých 
z nás už zdiaľky. Hoci tvrdí, že nie je 

žiadny umelec, cez objektív fotoaparátu 
sa pozerá mimoriadne citlivo.

Prekvapenie č.4 
Keď som sa vybrala na vernisáž jej posled-
nej výstavy Moja Handlová, tešila som sa 
na ďalšie pekné fotky. To, čo som tam 
objavila, bolo niekoľko prekvapení súčas-
ne. Okrem fotografií tentokrát „ponúkla 
svetu“ čarovné obrázky hodné vychýrenej 
kovačickej galérie insitného umenia, 
vitráže na kameňoch, umelecké dielka 
z dreva... okrem toho tká koberce, robí 
drevené totemy, chce si kúpiť hrnčiarsky 

kruh. Keď som sa jej 
spýtala, ako to všetko 
stihne, povedala mi, 
že si darovala piatok. 
V piatok nepracuje, 
v piatok nechce 
peniaze. Piatok chce 
mať pre seba a pre to 
obrovské množstvo 
skvelých vecí, ktoré 
ešte stále nevie robiť 
a chcela by... 

A zatiaľ posledné 
prekvapenie? 
Nestarne. No vážne. 
Možno je to tým, že 
robí to, čo ju robí 
šťastnou. Možno je 
to pokorou k životu, 
ktorú v sebe má. 

A možno je to tým, že za plotom jej domu 
je Krajina zázrakov, o ktorej píše L.Carroll 
v jednej z najkrajších rozprávkových kníh 
napríklad aj toto:

„Alica sa mračila. Knižky bez obrázkov 
ju vôbec nebavili. Začala radšej snívať 
o zázračnej krajine, kde by boli všetky 
knihy obrázkové a kopa vecí by bola cel-
kom inak. Alica snívala a snívala a ani si 
neuvedomila, že už v tej krajine zázrakov 
vlastne je...“

Rd


