
 JANUÁR 2010 www.handlova.sk6

OPUSTILI NÁS 
november/ december

Štefan Mišuta                 41 rokov
Rudolf Boroš                   68 rokov
Tibor Takács                   68 rokov
Ján Struhár                     76 rokov
Jozef Malárik                  81 rokov
Jaroslav Madaj               49 rokov
Mikuláš Mucha               67 rokov
Karol Arvay                     90 rokov
František Gastgeb          89 rokov
Bronislav Šarlej              77 rokov
Alžbeta Oswaldová         90 rokov 
Katarína Strohnerová     72 rokov
Anna Drozdová               87 rokov
Veronika Vysočániová    87 rokov
Margita Dobrotková        77 rokov
Jozefína Šutaríková        88 rokov
Margita Puterová            73 rokov
Severína Padúchová      60 rokov
Magdaléna Gorelová      79 rokov
Magdaléna Macková      72 rokov 

Spomienka
Dňa 25. decembra sme si pripo-
menuli 14 rokov od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca a starého 

otca Albína Cicku. 
S láskou spomínajú manželka, 
synovia  a dcéry s rodinami.

11. januára 2010 je tomu rok, čo 

od nás odišiel náš milovaný otec 
a prastarký Ján Vojtašek. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.
Dcéra Magda a synovia Ján 
a Milan s rodinami

Ilustrácie vlastných pocitov
Vidieť v Handlovej autorskú výstavu akademického maliara 
Rudolfa Cigánika je výnimočné, pretože doma nevystavuje 
často. Uplynie vždy niekoľko rokov, naše životy sa o kus 
posunú, kým Rudo Cigánik opäť pootvorí dvere a pustí nás 
do sveta svojich pocitov. Možno je to preto, že jeho výtvarná 
výpoveď je vždy úprimná, otvorená a emotívna. Je to naozaj 
jeho vnútorný svet a o ten sa nemáme chuť deliť hocikedy 
a ani s hocikým...
8.decembra 2009 sa v handlovskom dome kultúry zišli ľudia, 
ktorí Ruda Cigánika obdivujú ako umelca, ale aj ako člove-
ka, aby s ním prežili vernisáž jeho výstavy Ilustrácie. Trochu 
ma mrzí, že tam bolo viac cudzích ako Handlovčanov. 
Rudo Cigánik mal pod sakom tričko s nápisom „Neznášam 
nápisy na tričkách“ . A keď som sa tak neho pozerala, ako 
tam stojí v tom tričku a okolo neho dychvyrážajúce veľkofor-
mátové obrazy, musela som si po stýkrát povedať, že tento 
človek ma nikdy nesklamal. Ani umelecky ani ľudsky. Je 
v ňom kus výtvarného génia a kus rebela a túto kombináciu 
mám naozaj úprimne rada.
Výstava Ilustrácie je reakciou na to, s čím sme sa v auguste 
tohto roku vysporiadavali všetci. Každý po svojom... Nie 
všetci dokážeme v takýchto chvíľach rozprávať, nie každý 
sa vie vyplakať. Podstatné je, aby sme v smútku nezostali 
sami. 
Výstava je prístupná verejnosti do konca januára 2010. 
Choďte si ju pozrieť a dobre sa pozerajte na ilustrácie 
pocitov, ktoré vás obklopia. Je v nich všetko, čo sme cítili, 
prežili a čo sme si zapamätali. Je v nich peklo, bezmocnosť, 
ale aj spolupatričnosť a nádej. A sú v nich otázky, na ktoré 
nevieme odpovedať... Vieme len, že život musí ísť ďalej. 
S americkým úsmevom a smiechom cez slzy...

Dana Reindlová

Akademický maliar Rudolf Cigánik ako 29 ročný v roku 
1990 ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. 
Žiak Albína Brunovského sa počas štúdia venoval knižnej 

ilustrácii a grafike. Najväčšia časť jeho takmer dvadsaťroč-
ného profesionálneho života sa spája so známkovou 
tvorbou. A aj pri nej je Rudo Cigánik iný. Je majstrom 
klasickej oceľorytiny a jedným z mála tvorcov, ktorý dokážu 
svoj výtvarný námet aj vlastnoručne vyryť do ocele. Podľa 
odborníkov majú jeho rytiny zvláštnu, inú dynamiku. Ak ste 
ešte jeho známku nevideli, dobre sa prizrite, keď dostanete 
alebo budete posielať list. Urobil ich už veľa a vyzerá to tak, 
že svoju 50tku oslávi so 100 známkami na konte.

Nenechajte si ujsť výstavu Handlovčana akademického 
maliara Rudolfa Cigánika, ktorá potrvá do konca januára 
2010 v čitárni DK Handlová.

Handlovskí umelci boli 
odmenení alebo baníci deťom

K predvianočnej atmosfére v školských zariadeniach 
v Handlovej v decembri prispeli malou nádielkou 
darčekov pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami aj 

Hornonitrianske bane Prievidza. V jubilejnom roku sto-
ročnice priemyselnej ťažby uhlia odmenili 17 študentov 
Gymnázia Ivana Bellu a žiakov Základnej školy na 
Mierovom námestí, ktorí získali ocenenie vo výtvarnej 

a literárnej súťaži „Môj dedo 
bol baník“ a „Sedíme na 
čiernom zlate“. Darčeky boli 
malým poďakovaním za origi-
nálny pohľad mladých autorov 
na bohatú históriu ťažby uhlia 
v Handlovej. 
Prekvapenie zažili pod strom-
čekom i škôlkari z Materskej 
školy na Ulici SNP, ktorí si 
prevzali tri netbooky. Práve 
deti z tejto materskej školy 
v marci tohto roka v rámci 
projektu „Poznaj dary Zeme“ 
navštívili baňu Handlová, aby 
sfárali do podzemia a aspoň 
sčasti spoznali banícku prácu. 
Darček od baníkov im umožní 
kresliť si, hrať sa na počítači 

prostredníctvom internetu spoznávať oblasti, ktoré ich 
zaujímajú. 

Adriana Siváková, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


