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Fénixáci z celého Slovenska sa stretli
v Handlovej
Viac ako stovka detí z celého Slovenska z Detskej organizácie Fénix (DO) sa zišla na 2. celoslovenskom stretnutí
Fénixákov v Remate pri Handlovej. Záštitu na podujatím
prevzal primátor mesta Handlová. Podľa vyjadrenia Evy
Pintérovej, predsedníčky DO Fénix, aj vďaka podpore
zo strany mesta a prítomnosti primátora, sa počas troch
dní (15.- 19.9.2010) účastníci mali možnosť zoznámiť s
baníckym mestom Handlová, jeho históriou, osobnosťami
a prostredím.
Fénixákom síce v dňoch ich návštevy počasie nadelilo
dážď, ale dobrá nálada ich neopúšťala aj vďaka bohatému

DaMP opäť
začína
Po letných prázdninách plných
zážitkov a dobrodružstiev sme
aj my, DaMP-áci, museli pristúpiť k svojim povinnostiam.
14.9.2010 sa konalo v CVČ Relax prvé zasadnutie v novom
školskom roku. Pri teplom čajíku sme sa dohodli na ďalšej
činnosti. Schválili sme si plán aktivít, čas a dátumy stretnutí
a potešili sa novým priestorom, ktorý si budeme môcť
upraviť podľa seba, aby v každej časti bol kúsok z nás.
Opäť nás čakajú voľby primátora DaMP-u, ktoré by sa mali
uskutočniť koncom septembra. O ich výsledku vás budeme
samozrejme informovať.
Začiatkom školského roka sa každý rok koná nábor do
Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová.
Členom DaMP-u sa môžeš stať aj TY, ak si žiakom ZŠ
(8.-9. ročník), študentom SŠ alebo dobrovoľníkom do 30

Kino baník október 2010
3. 10. NE o 18,00 h / USA / komédia / 95
min./ čes. tit./ MP 12 +/

SEXY 40

Sandy (Catherin Zeta-Jones) je šťastne
vydatá, má dve deti a myslí, že jej už v živote
nič nechýba.
Réžia: Bart Freundlich, Hrajú: Catherine
Zeta-Jones, Justin Bartha...
5. 10. UT o 18,00h / ČR / dráma / 115 min.
/ MP 12+ /

KAJÍNEK

Celovečerný hraný film o najznámejšom
doživotne odsúdenom väzňovi súčasnosti
a nielen o ňom. Réžia: Petr Jákl ml., Herci:
Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý...
6. 10. ST o 18,00 h / USA / akčný, thriller /
94 min. / slov. tit. / MP

SALT

Evelyn Saltová (Angelina Jolieová) je
agentkou CIA, ktorú ruský špión (daniel
Olbrychski) označí za spiacu agentku a obviní ju, že chce počas oficiálnej návštevy USA
zabiť ruského prezidenta.
Réžia: Phillip Noyce, Hrajú:Angelina Jolie,
Liev Scdhreiber
10. NE o 18,00 h / USA / akčný / 106 min. /
čes. tit. / MP 15+

KICK-ASS

9

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

programu. Primátor mesta ich privítal na pôde Handlovej
v obradnej miestnosti MsÚ, stretli sa s našimi zlatými
paralympionikmi, ukážky zo svoje práce im predviedol
hasičský a záchranný zbor pod vedením Jozefa Tínesa
z Handlovej.
Handlovskí kynológovia pod vedením Rastislava Dobiša
previedli deti postupom výcviku psíkov a viac o baníckych
tradíciách sa dozvedeli Fénixáci návštevou múzea Jána
Procnera.
Územná rada DO Fénix pracuje v Handlovej pod vedením
Oľgy Karovej a združuje deti, mladých ľudí, dobrovoľníkov
a priaznivcov v Základnej škole Morovnianska cesta. O ich
činnosti sa dozviete viac na stránke školy www.zsmchandlova.edupage.org

JP

rokov. Chceš zlepšiť život vo svojom okolí alebo v meste?
Zmeniť veci, ktoré si vyžadujú zmenu? Organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, podávať spoločné projekty pre
mladých? Privítame všetkých mladých ľudí, ktorí majú chuť
a záujem pracovať v prospech detí v našom meste. Neváhaj
a zastav sa v CVČ Relax za Beátkou Deliovou (vedúcou
oddelenia mládeže a prevencie drogových závislostí).
Na čo sa v najbližšej dobe môžete tešiť aj VY ostatní, je
nová stránka pre mladých v našom mikroregióne, ktorú
nájdete na www.hodtotam.sk. Na tejto stránke sa dozviete
o blížiacich sa podujatiach a novinkách v okolí. Priestor
bude aj na prezentáciu všetkých formálnych či neformálnych
skupín. O tejto stránke vám prezradíme viac v najbližšom
čísle novín.
Veríme, že v novom školskom roku sa vám opäť budeme
môcť pravidelne pochváliť so získanými úspechmi a budeme pre vás pripravovať podujatia, ktoré potešia vás a vaše
ratolesti.
Dominika, DaMP

Teenager Dave Lizewski nevyniká žiadnymi
zvláštnymi schopnosťami.
Réžia: Matthew Vaughn,
Hrajú: Aaron Johnson, Chris Mintz-Plsse,
Nicolas Cage,…

DVOJKA

13. 10. ST o 18,00 h / USA / komédia / slov.
tit. / 102 min. / MP /

26. 10. UT o 18, 00 h / USA / dráma, thriller /
slov. tit. / 127 min. /

DOSPELÁCI

Cez sviatočný víkend sa po 30. rokoch stretnú na pohrebe svojho bývalého basketbalového trénera piati kamoši z detstva.
Réžia: Dennis Dugan
Hrajú: Adam Sandler, Steve Buscemi, Salma
Hayek.
17. 10. NE o 18,00 h / USA / akčná komédia
/ 109 min. /MP 12 + /

ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ NAŽIVE

TOM Cruise a Cameron Diaz v najakčnejšej
jazde tohto leta.
Réžia: James Mangold, Hrajú: Cameron
Diaz, Tom Cruise...
20. 10. ST o 17, 00 h / USA / fantasy / český
dabing / 103 min. / MP

POSLEDNÝ VLÁDCA VETRA

Planéta obývaná štyrmi národmi, ktoré vládnu každý jednou prírodnou silou.
Réžia: M. Night Shyamalan, Hrajú: Jackson
Rathbone, Dev Patel..
24. 10. NE o 18, 00 h / ČR / roadmovie,
dráma / česká verzia

Päťročný vzťah mladých ľudí z Prahy,
Michala a Veroniky, dospel na križovatku.
Réžia: Jaroslav Fuit, Hrajú: Kristýna Fuitová
- Nováková..

WALL STREET: PENIAZE NIKDY
NESPIA

Michael Douglas späť vo svojej oscarovej roli
finančného žraloka Gordona Gekka
Réžia: Oliver Stone, Hrajú: Michael Douglas,
Shia LaBeouf...
31. 10. NE o 18, 00 h / USA / komédia / slov.
tit. / 109 min. / MP 15+ /

DOSTAŇ HO TAM!

Dostaň ho tam! predstaviteľovi Russellovi
Brandovi pripravil veľkolepé sólo.
Réžia: Nicholas Stoller
Hrajú: Russell Brand, Jonah Hill, Rose
Byrne, Pink, Christina Aguilera.., /
POKLADŇA OTVORENÁ PO – PIA OD 8.00
– 18.00 h
SO – NE 1 h PRED PREDSTAVENÍM

Zmena programu vyhradená!
Kontakt:

046/ 5475 440,
fax : 5475 439 /
Program DK Handlová nájdete na
stránke: www.dkhandlova.sk

Novootvorené a zrušené
prevádzkárne v auguste 2010

V auguste neboli otvorené žiadne
prevádzky
Zrušená prevádzkareň: Dinero
bar, Partizánska 2

Turistický chodník – vážme
si, čo máme!
Záplavy, ktoré postihli naše
mesto, narobili množstvo skazy.
Handlovčana cítili k sebe spolupatričnosť. Zdá sa preto nepochopiteľné, že
i to, čo nevzala voda, si ničíme sami.
Turisticko náučný banský chodník,
ktorý bol verejnosti odovzdaný minulý
rok a stál nielen množstvo mravenčej
práce dobrovoľníkov, ale i nemálo
finančných prostriedkov, sa stáva terčom vandalizmu. Je odsúdeniahodné, ak chodník, ktorý slúži pre odpočinok v prírode a k poznaniu našej
histórie a tradícií sa stáva terčom
ničenia, čoho výsledkom sú zničené
lavičky, poškodené šindle. Nebuďme
ľahostajní k tomu, čo vytvorili ľudské
ruky, k tomu čo je nás všetkých a nie
náš súkromný majetok.

Handlovský banícky spolok

FK Rebel v októbri pozýva

7.októbra 2010, 19.00 h, 78 min.
NA SEVER
Réžia: Rune Denstad Langlo, Nórsko, 2009.
14.októbra 2010, 19.00 h, 92 min, USA,
UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ
(PROJEKT 100)
Réžia: Woody Allen, 2009.
21.októbra 2010, 19.00 h
NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ
Réžia: Erez Tadmor, Izrael/SRN/Francúzsko,
2009, 90 min.
28.októbra 2010, 19.00 h
ZAHRAJ TO ZNOVA, SAM
(PROJEKT 100)
Réžia: Herbert Ross, USA, 1972, 86 min.

