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V strede záujmu človek
Je hovorca kolega, partner alebo 
nepriateľ médií?  Túto a mnohé iné 
otázky z oblasti vzájomnej spolu-
práce hovorcov a novinárov si kládli 
účastníci rovnomennej konferencie, 
v piatok 27. marca 2009 na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Cieľom 
stretnutia, ktoré iniciovalo združenie 
hovorcov a komunikačných pracovní-
kov samospráv Otvorená samospráva 
(OSA), bolo rozprúdiť debatu o vzťahu 

hovorcov a novinárov. Príspevky pred-
nášajúcich z miestnych a krajských 
samospráv, rádia, televízie, tlačovej 
agentúry, syndikátu novinárov a PR 
agentúry doplnili účastníci podujatia, 
ktorí reagovali príkladmi z vlastnej 
praxe. Nevyhnutnosť takejto refle-
xie zdôraznil v príhovore aj rektor 
Katolíckej univerzity Tadeusz Zasepa. 
Podľa jeho slov, v strede záujmu má 
byť u oboch – teda novinára i hovorcu 
– človek, ten, komu sa informácia 
odovzdáva. „Pravda a zákon by mali byť 

vašou vnútornou vlastnosťou,“ povedal 
T. Zasepa. 
Fórum, na ktorom sa hľadali možnosti 
optimálneho fungovania tejto spolu-
práce, malo zároveň poodhaliť úskalia, 
ktorým musia pri svojej práci čeliť 
predstavitelia oboch pomyselných strán 
mosta. Profesionáli sa nakoniec zhodli 
na základnom spájajúcom prvku 
oboch profesií. Tou je vecné, pravdivé 
a úplné informovanie verejnosti.

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

Dopravná výchova 
v ZŠ Mierové námestie 
v Handlovej
V tomto mesiaci v našej škole prebieha 
zaujímavá dopravná aktivita. Naše školské 
ihrisko sa premenilo na detské dopravné 
ihrisko, kde sme si mohli vyskúšať rôzne 
dopravné situácie, s ktorými sa stretneme 
v reálnom živote. Zajazdili sme si na 
kolobežkách a rešpektovali sme dopravné 
pravidlá. Garantom aktivity bola autoškola 
PaedDr. Františka Králika. 
Zároveň žiaci 4. ročníka sa v spolupráci 
s mestskou políciou zahrali na „Malých 
policajtov.“ Na problémovom prechode 
pre chodcov na Prievidzskej ulici, spolu 
s príslušníkmi mestskej polície, riadili 
pred vyučovaním premávku. Žiaci v re-
flexných vestách pozorovali reakcie vodi-
čov a správanie chodcov, a tým sa učili ako 
sa správať pri prechádzaní cez vozovku.
Chceli by sme sa poďakovať náčelníkovi Mestskej polície 
Handlová p. Tomanicovi a p. zástupcovi Pepichovi za ochotu, 
ktorú prejavili pri organizácii tejto akcie a všetkým mestským 
policajtom za trpezlivosť pri práci s deťmi. 

Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, pri ktorej budeme kontro-
lovať dodržiavanie mestského poriadku a udeľovať ocenenia, 
príp. napomenutia občanom mesta, ktoré sme sami vyrobili.

Žiaci 4. A, 4. B triedy

Novým trnavským 
arcibiskupom bude 
rodák z Handlovej 
Pápež Benedikt XVI. prijal zrieknutie 
sa úradu Trnavského arcibiskupa Jána 
Sokola z dôvodu dosiahnutia veku 75 
rokov v súlade s Kánonickým právom. 
Za nového trnavského arcibiskupa 
súčasne vymenoval 18. apríla 2009 
doterajšieho správcu farnosti Radvaň 
Róberta Bezáka. Nový trnavský arci-
biskup Bezák sa narodil v Handlovej 
a má 49 rokov. Po ukončení základnej 
školy pokračoval v štúdiách na gym-
náziu v Prievidzi, následne študoval 
na teologickej fakulte v Bratislave a 
počas štúdií prijal rehoľnú formáciu v 
Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa 
– Redemptoristov, kde v roku 1983 
zložil aj celoživotné rehoľné sľuby. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 
1984. Róbert Bezák v rozhovoroch 
pre média okrem iného uviedol, že 
„vyrastal s kapelami Beatles a Deep 
Purple“ a teda, že má trocha iný 
pohľad na svet ako jeho starší kolego-
via arcibiskupi. 

Zdroj: internet

Banícka Rallye 2009
26. - 28.6. 2009
Propozície a prihláška pre všetkých 
mototuristov na www.handlova.sk
Ešte stále je málo posádok zložených 
zo žien.  
Výborné šoférky kontaktujte 
046/ 519 25 39. 
Záväzné prihlášky pre všetkých moto-
ristov sa podávajú do 31.05.2009
na adresu: 
AUTOMOTOKLUB Baník Handlová
Poštová  4, 972 51 Handlová

Charlie Chaplin  
by mal 120 rokov
Vlastným menom Charles Spencer 
Chaplin (1889 – 1977) bol americ-
kým filmovým režisérom, produ-
centom a hercom. V jeho filmoch 
mizla hranica medzi postavou a jej 
predstaviteľom, takže divák sa s ním 
chtiac - nechtiac stotožňoval ako s 
niekým dôverne blízkym. Vnášal do 
poklesnutej zábavy ľudské hodnoty 
skutočného umenia a po prvý raz v 
dejinách kinematografie tak preklenul 
most vzájomného porozumenia medzi 
publikom a filmovým plátnom. Získal Oscara za celoživotné 
dielo, bol mu udelený titul Sir. 
Základná umelecká škola v Handlovej pripravila pri 
príležitosti 120. výročia jeho narodenia milé umelecké 
pásmo vyskladané z jeho života a tvorby. Atmosféru 

umocnila hudba chaplinovského 
obdobia v podaní akordeónového 
súboru pod vedením Ivety Gogovej.

V deň narodenín Charlieho Chaplina 
- 16. apríla o 16.00 h bol tradičným 
celuloidovým filmom pokrstený 
16. pamätný list z dielne Michala 
Hertlíka "Kráľ komikov“. Zaujímavé 
stretnutie umelcov bolo spojené 
s prezentáciou príležitostnej pečiatky, 
ktorú mohli nielen  zberatelia získať 
na Pošte Handlová. 
Klub filatelistov Handlová ďakuje 
Baške Špánikovej a ,, jej“ deťom, akor-
deónistom a vedeniu ZUŠ za prípravu 

programu o nezabudnuteľnom Charliem, vedúcej Pošty 
Handlová a kolektívu pracovníčok za šírenie príležitostnej 
pečiatky do celého sveta, a akademickému maliarovi R. 
Cigánikovi, za originálny grafický návrh.

Klub filatelistov Handlová


