
10. 6.  ST o 18,00 h / USA / akčný / 99 
min./ slov. tit. /MP    
RÝCHLI A ZBESILÍ             
Nový model. Pôvodné súčiastky…
Hrajú: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle 

Rodriguez,…

14. 6.  NE  o 18,00h / USA / romantic-
ká komédia / 104 min. / MP 
SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY
Si zúfalá ? Kúp si novú kabelku!  
Hrajú: Isla Fisher, Hugh Dancy,

17. 6.  ST o 18,00 h / Španielsko / 
erotická dráma / 95 min. / čes. tit. /                  
MP 18+
DENNÍK NYNFOMANKY   
Skutočný príbeh ženy, ktorá rozpráva o 
svojom vnútornom prerode prostred-
níctvom sexuálnych vzťahov.
Hrajú: Geraldine Chaplin, Leonardo Sbaraglia, 

José Chjaves,…

21. 6. NE o 18,00 h / VB, USA / dráma 
/ 120 min. / čes. tit. / MP 
MILIONÁR Z CHATRČE                     
Pripravte sa, že milionár z chatrče 
z vás vydoluje emócie, o ktorých ste 

možno ani nevedeli, že ich máte.
Hrajú: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor,… 
                    

24. 6.  ST o 18,00 h / USA / dráma / 
137 min. / slov. tit. / MP 
ODPOR      
Každý deň slobody znamená víťazstvo. 
Neuveriteľný príbeh z obdobia II. sve-
tovej vojny.
Hrajú: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie 

Bell,… 

28. 6.  NE o 18,00 h / USA / krimi, 
dráma, triler / 116 min. / slov. tit.. /        
MP 15+
GRAN TORINO 
Všetko sa zmení v jednu noc, keď sa 
niekto pokúsi ukradnúť jeho Gran 
Torino…
Hrajú: Paris Hilton, Paul Sorvino, Bill Moseley, 
Anthony Head, Alexa Vega, Sarah Brightman, …

FK REBEL – jún 2009
11. júna 2009, 19.00h
KULIČKY 
Réžia: Olga Dabrowská
Česko, 2008, 75 min.

Poviedkový film o tom, ako ženy manipu-
lujú s mužmi. O drobných vydieraniach, 
o plači, o slzách, o schopnosti obetovať 
sa  pre vysnívaný cieľ, o sexe v službách, 
o tom ako využiť empatiu. Začína to už v 
detstve na ihrisku a nekončí ani po smrti. 
Postupom rokov sa ženský mechanizmus 
manipulácie rozvíja, formuje, zreje až 
dospeje k dokonalosti.

18. júna 2009, 19.00h
OUTSIDER
Réžia: Dagur Kári 
Dánsko, Island, 2005,106 min.
Nekonvenčná komédia o Danielovi, ľahko 
nezodpovednom graffiťákovi, ktorý sa 
jedného dňa zaľúbi do Franc, rovnako 
zmätenej dievčiny, ako je on sám... 

25. júna 2009, 19.00h
PIATOK ALEBO INÝ DEŇ
Réžia: Yvan Le Moine 
Belgicko, Francúzsko, 2005, 102 min.
Dej filmu sa odohráva v polovici 18. storočia. 
Starý herec ako jediný z divadelnej spoločnosti 
prežije stroskotanie lode a ocitne sa na opuste-
nom ostrove. Jedného dňa naruší jeho pokojnú 
osamelosť tlupa kanibalov. Aby si ochránil svoje 
územie, strieľa po nich puškou a náhodou oslo-
bodí jedného z ich zajatcov – mladého nemého 
černocha., ktorého nazve Piatok....
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Program Domu kultúry na mesiac jún

Handlovské kahančeky
6.mája 2009 bol v Dome kultúry v Handlovej už 10. ročník preh-
liadky ľudovej slovesnosti „Handlovské kahančeky“. Na podujatí 
vystúpili deti materských škôl handlovskej doliny.
Nápad zorganizovať podujatie, na ktorom by mali deti možnosť 
ukázať, že zásluhou svojich učiteliek ale i rodičov vedia zarecitovať 
riekanky, vyčítanky, zaspievať slovenské ľudové piesne a zatancovať 
tak, ako tancovali naši predkovia, stál vtedajší predseda MO MS 
v Handlovej Imrich Izák. Deti nesklamali ani tento rok a dokázali, 
že ľudové tradície v našom meste a prekrásnom okolí nezanikli 
a naďalej ich uchovávame. Pod skúsenou rukou svojich učiteliek 
predviedli pestré pásmo hudby, tanca i hovoreného slova.
V kultúrnom programe sa postupne  predstavilo osem mater-
ských škôl. Ako prvé vystúpili deti zo spojenej ZŠ a MŠ Gašpara 
Drozda v Chrenovci s pásmom „Jablčnica deti chytá“. Po nich sa 
predstavila MŠ z Lipníka s „Vynášaním Moreny“. Deti z MŠ – SNP 
v Handlovej vystúpili so svojou učiteľkou J. Minárikovou, ktorá sa 
zmenila na slovenskú „Vesnu“ a spolu predviedli pásmo rečňova-
niek „Anička, dušička ... “  Tance a ľudové piesne mali vo svojom 
repertoári deti z MŠ na Mostnej ulici a z MŠ na Morovnianskej 

ceste. Pásmo „Húsky biele húsky“ predviedli deti z MŠ na 
Cintorínskej ulici. V závere sa predstavila MŠ na Dimitrovovej ulici 
s pásmom „Na lúke“ a MŠ z Malej Čause s pásmom „Dookola sa 
prechádzajme“. 
Deti boli odmenené sladkým medovníkom a hlavná organizátorka 
podujatia Slávka Gurinová odovzdala učiteľkám Pamätné listy. 
V mene MO MS v Handlovej sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave tohto zaujímavého a náročného podujatia. 
Poďakovanie patrí učiteľkám, nielen za prípravu detí, ale aj za 
originálnu výzdobu javiska, zaujímavé rekvizity – drevený vozík, 
Morenu, kolovrátok, studničku, jabloň, kahančeky ... Mamičky 
a staré mamy doma nezaháľali a pošili svojim ratolestiam nádher-
né kroje, ktoré dotvorili celkovú atmosféru slovenského folklóru. 
Aj kostýmy boli dôkazom toho, že popularita a úroveň tejto akcie 
sa z roka na rok stupňuje.
O rok stretneme na 11. ročníku Handlovských kahančekov a ja 
dúfam, že tradícia, ktorá zapustila hlboké korene sa bude prenášať 
na  ďalšie generácie.
Aj toto podujatie je jedno z mnohých, ktorými si Handlová pripo-
mína 100 rokov ťažby uhlia na Slovensku. 

 Mgr. Dagmar Strmeňová, MO MS Handlová

Plánované koncerty 
v ZUŠ na jún 

3.6. o 16.30 h 
Absolventský koncert 
18.6. o 16.30 h 
Absolventský recitál
Kristián Šimko-husle 
19. 6.  2009
Vyradenie absolventov v PI 
Handlová

V termíne medzi 12.-16. júnom 
plánuje ZUŠ realizovať koncert v sále 
DK s projektom "AFRIKA". Bude to 
zoskupenie literárno-dramatického, 
tanečného a hudobného odboru. 
Presný termín bude oznámený včas.

Poďakovanie
Školský dvor je neoddeliteľnou súčas-
ťou edukačného prostredia  materskej 
školy. V MŠ Dimitrovova využívame 
areál na realizáciu ekologických hier, 
enviromentálnych  aktivít, pohybo-
vých a relaxačných cvičení. Základy 
enviromentálnej kultúry osobnosti 
dieťaťa formujeme vysádzaním dre-
vín, stimuláciou enviromentálneho 
cítenia a ochranárskych postojov. 
Rozsiahla trávnatá plocha, ktorej  je 
potrebné  venovať starostlivosť, slúži 
na realizáciu každodenného pobytu 
vonku, je miestom pre spoznávanie 
a pozorovanie prírody. Touto cestou 
ďakujeme p. Ing. Jozefovi Stopkovi za 
ochotu a pomoc pri kosení a úprave 
školského areálu.
        Deti a kolektív MŠ

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne obchodu a služieb 
v mesta Handlová apríl 2009

A p r í l   2009
- cestovná agentúra, Námestie baníkov 8
- predaj kaderníckej techniky a vlasovej
  kozmetiky, Podnikateľský inkubátor
- predaj sudového vína, Prievidzská 75
- predaj mrazenej hydiny a čerstvých
  vajec, Ul. MC č. 1
- holičstvo, kaderníctvo, 
  Námestie baníkov 20
- videopožičovňa rozšírená o predaj
  baleného potravinárskeho tovaru
  Námestie baníkov 20
- predaj bielizne, Ul. SNP 16

Zrušená nebola ani jedna prevádzka.


