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KINO Baník Handlová 
január 2010
10. 1. NE o 16,00 h / USA / animov. 
komédia / 93 min./ slov. dabing /MP 
OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY
„Už sa to nesie.“ Film, inšpirovaný obľúbe-
nou detskou knižkou,.
13. 1. ST o 18,00h / Kanada, USA / sci-
-fi triler / slov. tit. / 158 min. / MP 12+
2012
Pred mnohými storočiami nám po sebe 
Mayovia zanechali svoj kalendár s jas 
ným presným dátumom, kedy končí a s 
popisom toho, čo sa odohrá. 
Réžia: Roland Emmerich
Herci: John Cusack, Danny Glover, 

17. 1. NE o 18,00 h / USA / akčná 
komédia / 96 min. / čes. tit. / MP 15+
ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ 2
Akcia, úlet a absolútne šialenstvo! 
Dvakrát intenzívnejší, dvakrát akčnejší, 
dvakrát taký silný adrenalínový zážitok, 
ktorý vás nenechá vydýchnuť. 
Réžia: Mark Neveldine, 
Hrajú: Jason Statham, Amy Smart...

20. 1. ST o 18,00 h / USA / romant. 
horor / 120 min. / čes. tit. / MP 12+
TWILIGHT sága NOV
“ Fenomén, ktorý zachvátil celý svet, 
pokračuje!“ 
Réžia: Chris Weitz
Hrajú: Kristen Stewart Robert Pattinson, 
Dakota Fanning,… 

24. 1. NE o 18,00 h / ČR / komédia / 94 
min. / čes. verzia. / MP 12+
2 BOBULE
Pokračovanie komédie z poetického 
prostredia juhomoravských viníc.
Réžia: Vlad Lanné 
Hrajú: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek,
Tereza Voříšková, Lubomír Lipský...

27. 1. ST o 18,00 h / USA / horor, thriller 
/ 82 min. / MP 15+
NEZVRATNÝ OSUD 4
Mal to byť len obyčajný deň plný zábavy 
na automobilových pretekoch. 
Réžia: David R. Ellis 
Hrajú: Krista Allen,Nick Zano....

31. 1. NE o 18,00 h / USA / dráma, thril-
ler / čes. tit. / 128 min. / MP 12+
ROZORVANÉ OBJATIA
Rozpráva príbeh nešťastnej lásky, žiarli-

vosti a zrady….
Réžia: Pedro Almodóvar 
Hrajú: Penelope Cruz, Luis Homar, 

Dom kultúry mesta Handlová 
Vás pozýva  na tanečnú zábavu

NOVOROČKA
22. januára 2009, 19.00 h, DK Handlová
Otvorme spolu tanečnú sezónu 

v Handlovej. 
Už po druhýkrát sa stretneme na 
tanečnej zábave NOVOROČKA. Čaká 
nás super zábava, skvelá večera a DJ 
So-Cho. 
Vstupné 12 €. Lístky v predaji na vrátni-
ci DK alebo rezervovať na www.dkhand-
lova.sk. Tešíme sa na Vás.

FK rebel – január 2010
7.januára 2010, 19.00h
WRESTLER
Réžia: Darren Aronofsky, USA, 
Francúzsko 2008, 115 min.
Randy „Baran“ (Mickey Rourke) býval 
kedysi v ringu tým najlepším. Bol hrdi-
nom videohier a všetkých chalanov...

14.januára 2010,19.00h
HAPPY-GO-LUCKY
Réžia: Mike Leigh, Veľká Británia 2008, 
118 min. 
Nová komédia od autorského režiséra 
Mikea Leigha (Dve tváre Very Drake).

21.januára 2010, 19.00h
BABIČKA
Réžia: Zuzana Piussi, ČR 2009, 74 min.
Film o starnúcej žene, ktorá sa nechce 
vzdať milostného života...

28.januára 2010, 19.00h
MARY A MAX
Réžia: Adam Elliot, Austrália 2008, 92 
min.
Dve rozdielne povahy, dva rozdielne 
osudy a polovica sveta spája tento 
animovaný film, ktorý rozpráva o pria-
teľstve dvoch osamelých duší – malého 
dievčatka Mary a osamelého Maxa.

Program DK Handlová nájdete na strán-
ke: www.dkhandlova.sk
 Zmena programu vyhradená !!!

info: 5475439 

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Vitajte v novom roku 2010! 
Máme za sebou ďalší rok. Aký bol rok 
2009 v knižnici? Hoci o knižnici nie 
je zvykom hovoriť cez čísla, máme 
tu trocha štatistiky. Knižnicu počas 
roka 2009 navštívilo takmer 40 000 
návštevníkov. Celkovo bolo v roku 
2009 vypožičaných viac ako 72 000 
knižničných jednotiek. Vybavili sme 
viac ako 1 500 tematických požia-
daviek. Do knižnice prichádzalo 48 
titulov novín a časopisov. Vďaka 
prideleným finančným prostriedkom 
pribudlo do fondu kúpou, ale aj darom 
od čitateľov viac ako 800 knižničných 
jednotiek. Knižnica pripravila 190 
kultúrno-výchovných podujatí pre 
mládež, ale aj pre dospelých, na 
ktorých sa zúčastnilo viac ako 4 000 
návštevníkov. Popri mnohých literár-
nych hodinách, nás navštívili spisova-
telia, besedovali sme so zaujímavými 
ľuďmi, zažili sme dobrodružnú noc, 
ale aj Skvelý deň v knižnici... Aktivity 
a podujatia sme prezentovali pro-
stredníctvom médií a webovej strán-
ky. Zautomatizovali sme výpožičný 
systém v knižnici a ako novú službu 

sprístupnila knižnica svojim čitateľom 
prístup k on-line katalógu. 
Prajeme Vám všetkým úspešný vstup 
do nového roku, všetko dobré, pevné 
zdravie, veľa osobných a pracovných 
úspechov. A čo si prajeme my v kniž-
nici? Dúfame, že aj v tomto novom 
roku nás budú naši stáli čitatelia 
radi navštevovať, do knižnice zavíta 
aj mnoho nových čitateľov, ktorí si 
tu nájdu vždy vhodnú literatúru na 
štúdium, či relax. 
Veď „knihy boli odjakživa prejavom 
vzdelanosti, učia, ale prinášajú aj 
zábavu a odpočinok.“ 

Pripravujeme v januári:
 - Spomienka na K. Čapka. Literárne 
pásmo k 120. výr. nar.
- Spomienka na F. Kráľa. Literárne 
pásmo k 55. výr. úmrtia
- E. Marothy Šoltésová a slovenské 
ženské hnutie. Literárne pásmo 
k 155. výr. nar.
- Čo sa sluší a čo nie. Podujatie pre 
1. st. ZŠ
 - Čítali sme. Pravidelné literárne hod. 
pre 1. st. ZŠ o prečítaných knihách.

Zúčastnite sa XXXV. ročníka 
Pochodu vďaky SNP
TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová 
v spolupráci s obcou Cigeľ, mestom 
Handlová, Slovenským zväzom proti-
fašistických bojovníkov, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Regionálnou 
radou klubu slovenských turistov 
Prievidza pozývajú na XXXV. ročník 
Pochodu vďaky SNP, 23. januára 2010 
(sobota) pod záštitou premiéra SR 
Roberta Fica.

Prezentácia: Dom kultúry Handlová 
– 7.30 – 8.15 hod. pre trasy L2,P2 (L 
– lyžiarske trasy, P – pešie trasy)
ZŠ Morovnianska cesta 9.00 – 9.30 
hod. pre trasu P3
Doprava: Handlová – Dom kultúry 
– Cigeľ 8.15 hod
Účastnícky poplatok : dospelí: 2 €, 
deti do 15 rokov: 1 € 
Prihlášky: 
Možnosť prihlásiť sa okrem prezen-
tácie aj písomnou formou na týchto 
adresách: NA TRASY L1,L3, PI: 
OBECNÝ ÚRAD, 971 01 CIGEĽ, 

alebo JAROSLAV ČERTÍK, CIGEĽ 
333, 971 01 PRIEVIDZA 
NA TRASY: L2, P2, P3: JANA 
POLAKOVIČOVÁ, Prievidzská 25/8 
972 51 HANDLOVÁ
.
Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny 
usporiadateľov. Po absolvovaní pocho-
du je nutné, aby každý účastník v cieli 
odovzdal štartový preukaz, kde obdrží 
občerstvenie a účastnícky odznak. Na 
trasách je zabezpečená zdravotnícka 
služba a občerstvenie. Prineste si so 
sebou preukaz zdravotného poistenia. 
Informácie: www.cigel.sk,www.handlo-
va.sk, výveske mesta, infotexte RTV
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