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Maturity...
Vždy, keď idú maturantky mestom, cítim 
jemnú vôňu omamnú....spieva jazzman 
Peter Lipa v jednej zo svojich piesní. 
A nebude to parfém, čo cítiť vo vzduchu, 
keď mestom prechádzajú maturanti so 
zvončekom a klobúkom, do ktorého 
podľa starého zvyku vyberajú pár drob-
ných – tentokrát už euromincí. 

Zrazu sa kdesi vynorí spomienka - ako 
baby, ktoré väčšinou chodili v teniskách, 
boleli nohy v tých topánkach na neuve-
riteľnom podpätku, ako otcovia večer 
viazali kravaty, lebo nikto z chalanov to 
ešte nevedel a ako zrazu vyzerali inak vo 
svojich prvých oblekoch.

Vždy, keď idú maturanti mestom, cítiť 
jemnú vôňu omamnú... Vôňu mladosti, 
poslednej bezstarostnosti pred dlhým 
obdobím životného hľadania, kompro-
misov a povinností. 
Je to len moment, len kratučká chvíľka 
tesne pred akademickým týždňom, ale 
v našom podvedomí zostáva navždy. 
Každý rok ju na chvíľu zobudí ten 
zvonček, s ktorým maturanti obchád-
zajú mesto. 

Pamätáte si ešte, kto bol váš najlepší 
priateľ a na ktorého učiteľa ste sa spo-
liehali, že v ťažkej chvíli určite pomôže? 
A aké boli vtedy vaše sny, akou cestou 
ste chceli ísť a čo ste chceli dokázať? 
Poďakujte sa svojmu učiteľovi, ak ešte 
máte tú možnosť, zavolajte najlepšiemu 
priateľovi, ak ešte máte na neho číslo 
a splňte si svoje sny...  A potom každý 
rok, keď pôjdu maturanti mestom, 
budete cítiť jemnú vôňu omamnú...

Ing. Rudolf Podoba,
primátor mesta

Country TRH 2009 bude 
v Morovne!
Festival Country TRH, ktorý organizuje 
Mesto Handlová a Spoločnosť Country 
2000 dospel v tomto roku k niekoľkým 
zmenám. Tou prvou je zmena miesta 
podujatia, stretneme sa v Morovne, na 
mieste, kde sa konajú Furmanské pre-
teky. Hlavným dôvodom tejto zmeny 

je sprievodné podujatie WESTERN 
RODEO, ktoré sme zaradili do pro-
gramu. Bude to prvé podujatie tohto 
žánru na území Hornej Nitry, ktoré má 
za cieľ položiť základy profesionálnej 
súťaže  vo westernovom jazdení v na-
šom regióne. Tak ako aj po iné roky 
ponúka festival počas dvoch dní bohatý 
program. V piatok sa predstaví legenda 
českej country scény Rangers (Plavci). 

So skupinami Luiziana a Belasí si 
zaspomíname na časy, keď sme stre-
távali častejšie a v programe Handlová 
je Nahsville potvrdíme slová Michala 
Tučného, ktoré vyslovil na Country 
Trhu 1993. Sobotný dopoludňajší 
program je venovaný rodinám s deťmi.  
Množstvo zaujímavých súťaží a hier 
budú doplnené o rekordy, ktorými je 
Handlová na Slovensku známa.


