
SPOMIENKA

Dňa  11.8. 2009 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a sta-
rý otec Jozef Mikula z Handlovej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 
Manželka a deti s rodinami. 
Spomíname...

Po roku opäť 
Na brehu...
Ako to už obyčajne býva, najlepšie veci 
vznikajú spontánne. Tak pred tromi 
rokmi vznikol aj festival Na brehu. 
Janko Kulich a jeho priatelia si pove-
dali, že by bolo fajn, keby aj Handlová 
mala svoj letný festival, na ktorý prídu 
hudobné hviezdy.

Aký je tvoj vzťah k tomuto podujatiu?
Je to moje najobľúbenejšie podujatie, 
lebo nie je žánrovo vyhradené. Môže 
sa na ňom hrať od vážnej hudby až po 
klasický poprock. A navyše, miesto, kde 
sa festival koná je čarovné. Potvrdili to 
už mnohí naši hostia.

Handlovčania tento festival prijali hneď 
od začiatku. Očakával si to?

Veril som v to, ale nedúfal som, že 
napríklad na koncert Doda Šošoku 
príde 400 ľudí a budú na brehu 
rybníka tlieskať jazzu, alebo Petrovi 
Michalicovi, husľovému virtuózovi.  To 
ma veľmi potešilo.

Kedy sa stretneme Na brehu tento rok 
a na koho sa môžeme tešiť?
Stretneme sa v sobotu 22.augusta 
2009. Tešiť sa môžeme na folkrock-
ovú legendu Neřež, tentokrát ako 
trio Zdeňka Vřešťála, Víta Sázavského 
a Filipa Benešovského, zástupcom 
bluesu bude Sitra achra, výnimočná 

formácia virtuóza v hre na ústnu 
harmoniku Ericha Boboša Procházku. 
Za jazz sa nám podarilo získať legendu 
- trubkára Laca Decziho so zostavou 
Cellula New York. Hrajú latinojazz, 
takže budeme môcť aj tancovať. Každý 
rok sa snažíme do Handlovej doviezť aj 
hereckú hviezdu. Na prvom ročníku 
to bol Marián Geišberg, na druhom 
Milan Lasica. No a tento rok to bude 
ikona českého divadla, herec, textár   
a spevák Jiří Suchý s najväčšími hitmi 
Divadla Semafor. 

Najzaujímavejšie je vždy „finále“. Čo 
bude bodkou tohtoročného Na brehu?

Bude to David Koller, ex frontman 
českej skupiny LUCIE. Ďalej sa 
môžeme tešiť na výnimočnú hudobnú 
formáciu Gipsy CZ a ich Romano Hip 
Hop. Po nich príde Richard Müller so 
skupinou. Na brehu bude posledný zo 
štyroch Richardových koncertov tohto 
leta. No a to, na čo sa ja osobne najviac 
teším, príde krátko pred polnocou. 
Zo Srbska k nám priletí balkánska 
hudobná smršť - svetoznámy Boban 
Markovic Orkestar. Kráľ balkánskych 
dychoviek v Handlovej exkluzívne 
vystúpi aj so svojim synom Markom. 
K ich najznámejším skladbám patrí 
Bubamara z filmu Emira Kusturicu 
Čierna mačka – biely kocúr. 

Za rozhovor ďakujeme Jankovi Kulichovi, 
dramaturgovi festivalu Na brehu.
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Dom kultúry mesta Handlová
Kino Baník Handlová oznamuje, 
že v mesiaci august nepremieta. 

FK Rebel začína premietať 
v mesiaci október.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Pobočka MsK v novom šate
Pobočka mestskej knižnice, ktorá sa nachádza na Morovnianskom sídlisku, prešla 
v posledných rokoch mnohými zmenami. Jej prvým domovom sa stali pivničné 
priestory budovy v centre sídliska. Z pivnice sa presťahovala na poschodie. Potom 
ju prichýlila Materská škola na Morovnianskej ceste. Po dvoch rokoch sa pracov-
níčky MsK opäť pustili do sťahovania.
Dňa 13. júla 2009 otvorila svoje brány pobočka MsK na Morovnianskom sídlis-
ku v priestoroch základnej školy. Za účasti predstaviteľov mesta viceprimátora 
Dušana Klasa a prednostu mestského úradu Ing. Jozefa Tonhausera, riaditeľka 
Mgr. Daniela Mikulášová privítala prvých návštevníkov, ktorí boli milo prekvapení 
novými útulnými priestormi a príjemnou atmosférou tejto knižnice. Všetci náru-
živí milovníci dobrých kníh sú tu srdečne vítaní! Knihy nespia ani cez prázdniny 
a čakajú na Vás, milí čitatelia.

MsK

Postreh čitateľa. Knižnica žije aj cez prázdniny
Handlovské deti nezabúdajú na knižnicu ani v čase letných prázdnin. Zatiaľ čo 
počas školského roka tu pilne študujú, v lete ich sem lákajú spoločenské hry, 
počítače, internet, ale predovšetkým stále radi siahajú po dobrodružstvách svo-
jich obľúbených literárnych hrdinov. A majú si naozaj z čoho vybrať. Veď každý 
mesiac sem pribúdajú zaujímavé knižné novinky. 
Keďže i pri mojej poslednej návšteve ich tu bolo neúrekom, spýtala som sa 
pracovníčok, koľko malých čitateľov denne prejde knižnicou. Odpoveď ma milo 
prekvapila – denne viac ako 50 detí volí za centrum svojej letnej zábavy práve 
knižnicu. Zahanbiť sa nenechajú ani dospelí čitatelia. Ako jedna z nich môžem 
smelo skonštatovať - knižnica je naozaj obľúbeným kultúrnym stánkom v meste.

Veronika Petrovská


