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CVČ Relax máj 2009

Výstava psov
Verejná súťaž pre majiteľov psov 
v dvoch kategóriách: pes bez preu-
kazu pôvodu a najmilší oriešok 
8.5.2009 (piatok) o 10,00 hod. na 
Námestí baníkov 

Detské rybárske preteky
Súťaž mladých rybárov – držiteľov 
rybárskeho preukazu.
10.5.2009 o 9,00 hod. na rybníku pri 
Handlovej

42. ročník Handlovských športo-
vých hier
Atletické súťaže a kolektívne športové 
hry žiakov MŠ, ZŠ a SŠ na dostupných 
športoviskách mesta Handlová od 
21.5. 2009 do 4.6. 2009 podľa vlast-
ného harmonogramu. 

Atletická liga žiakov ZŠ
4. kolo bude prebiehať počas celého 
mesiaca máj

Talentové skúšky v ZUŠ 
Handlová
Základná umelecká škola v Handlo-
vej vyhlasuje talentové skúšky 
na školský rok 2009/2010 do odbo-
rov: 
hudobný
literárno-dramatický  
tanečný
výtvarný. 
Skúšky sa budú konať 4. a 5. mája 
2009 od 14.00-17.00 hod. v priesto-
roch ZUŠ.  
Viac informácií získate aj na tel. čísle: 
046/ 5475 805.

Hanlandia
Jeho pery zasyčali haďou rečou 
krutú pravdu o žriedle tejto sily... 
„Čakal som tak dlho... V diaľave 
cítim oheň, spálené duše, čierne 
ruže, krv a jed. Nech táto noc, 
nocou hadieho jedu zve sa! Vis 
anguinus venenum!“ 

Lexerdis de Serpentes 1666 anno 
domini

Nevieš, o čom to tu je písané? Je 
to príbeh hadieho prekliatia, ktorý 
ti rozpovieme už na 3.pokračovaní 
úspešnej HANDLANDIE v termíne 
od 5.7. 2009 do 14.7. 2009 na 
čarovnom mieste SKICENTRUM 
Krahule pri Kremnici.
Príbeh je spracovaný podľa 
bojnickej legendy, ktorú upravil 
pre potreby tábora Peter Kara.
INFO:
www.handlandia.euweb.cz, 
ozrvak@pobox.sk 
0905 791 371.
Tešíme sa na teba!

Pred 30timi rokmi 
zakázali Handlovčanom 
festival Pagoda 79
Silné zastúpenie trampských osád, 
skautských družín, turistických 
oddielov, ochranárskych združení, 
ale aj iných skupín obyvateľov mesta 
Handlová, ktorí mali radi country, 
folk, trampskú hudbu tvorilo živnú 
pôdu pre vznik prehliadok a festivalov 
v našom meste. Prvým podujatím sa 
mal stať festival Pagoda 79 organi-
zovaný Celozávodným výborom SZM 
a ZO Lesná múdrosť SZOPK zo sídlom 
v Handlovej. Mal, ale sa nestal. Vtedajšie 

orgány moci festival s týmto názvom, aj 
keď bol organizovaný CV SZM, zakázali. 
Dnes si pripomíname 30. výročie tejto 
udalosti, ktorá je pre dnešnú generáciu 
zrejme nepochopiteľná. 
Mikimu Reichmanovi, Mirimi Beerovi, 
ale aj ostatným (niektorí už nie sú 
medzi nami - Dodo Suchý a Dušan 
Hirka) a podieľali sa na príprave 
podujatia treba poďakovať za ich úsilie 
a snahu. O tom, že ten zákaz bol len 
prázdnym gestom moci vládnucej stra-
ny svedčí aj to, že prehliadky v 80. a 90. 
tych rokoch v Handlovej pokračovali 
a dali podnet vzniku festivalu Country 
TRH.                                         V. H.

Cesta k dotáciam 
nie je jednoduchá
Riešenie problémov SR na trhu práce, 
so zámerom zvyšovania dostupnosti 
a skvalitňovania služieb zameraných 
na podporu zosúladenia rodinného 
a pracovného života, je hlavným 
cieľom Výzvy o nenávratný finančný 
príspevok z Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
z Fondu sociálneho rozvoja.
Do tejto výzvy sa môžu zapojiť orga-
nizácie, obce, občianske združenia, 
nadácie a pod. a môžu žiadať o dotácie 
od 30000 do 100000 eur.  To, že cesta 
k týmto zdrojom nie je jednoduchá, 

sme sa presvedčili na jednom zo 
seminárov, ktoré organizuje FSR 
v jednotlivých regiónoch SR. Všetkým, 
ktorí majú záujem o čerpanie týchto 
prostriedkov a z rôznych dôvodov sa 
týchto seminárov nezúčastnili, radi 
predáme informácie, ktoré sme pria-
mo od predstaviteľov FSR získali. 

Niektoré užitočné stránky

www.fsr.gov.sk
www.isrra.sk
www.minedu.sk
www.ropka.sk
www.apa.sk
www.opzp.sk

VH, riaditeľ PI Handlová

Poďte si zahrať na festival Country Trh!
Handlová je Nahsville!
Týchto pár slov Michala Tučného, ktoré vyslovil na Country trhu v roku 1993, 
vyjadruje ako majú Handlovčania radi country muziku a čo všetko sa pre 
country hudbu v našom meste robí. Za všetkým tým snažením treba vidieť 
organizátorov, divákov ale aj muzikantov.
Naše mesto vychovalo v rôznych pivničkách či kluboch veľa dobrých country 
muzikantov, ktorí svoje muzikantské umenie predvádzali na potlachoch, 
koncertoch či zábavách. Všetkým, odkazujeme - nezabudli sme na Vás! 
Oprášte svoje banjo, gitaru, husle, ústnu harmoniku...a zavolajte 0907774280 
- Aťo Horváth, alebo priamo Maťovi Machalíkovi - 0905959 444. V programe 
Handlová je Nahsville na festivale Country TRH 2009 vám dáme priestor 
vystúpiť opäť pred vašimi kamarátmi. Skúšky na program budú v mesiacoch 
máj – jún. Volajte do 15. mája! 

Reality - predaj bytov
Predám 3 izbový byt na MC, 1. 
poschodie, nová kuchynská linka, 
v jednej izbe podlaha, čalúnené vcho-
dové dvere, balkón, výťah.
Cena 26000 euro (783000 Sk)
Tel. č. 0904 137 424

Predám 2 izbový byt na Ul. 29 augusta, 
povyše vežičky, cena dohodou. Byt má 
plastové okná. Tel.: 0907 090 674


