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Sú len dve témy, o ktorých môže byť 
marcový úvodník. Prvou je 8.marec, 
ktorý v našich končinách, aj napriek 
mnohým snahám o zatratenie, vždy 
bude patriť ženám v podobe ich me- 
dzinárodného dňa. Nie som zástancom 
udržiavania niečoho, o čo nikto nemá 
záujem, ale zároveň som odporcom 
toho, aby sa rušilo niečo, čo má hlboký 
zmysel len preto, že sa v našich spo-
mienkach spája s minulým režimom. 
Láska totiž dokáže prežiť všetky režimy 
a láska materská je pevnejšia než 
titan. Aké úžasné vlastnosti sa dokážu 
spojiť v jednej žene, nám nedávno 
ukázala „naša Nasťa“, ako sme si zlatú 
medailistku z Vancouveru pomenovali. 
Napriek dobre naštartovanej kariére 
dala prednosť svojej rodine. Opustila 
svoj domov a našla ho tam, kde ju 
akceptovali nielen ako športovkyňu, 
ale aj ako matku. Zvládla oboje a svoju 
novú vlasť odmenila ziskom historické-
ho olympijského zlata. Svoje malé ale 
aj veľké boje denne vyhrávajú a pre-
hrávajú tisíce ďalších žien. Delia svoj 
čas medzi deti, manžela, domácnosť, 
kariéru... Častokrát sa tej svojej vzdajú, 
aby vytvorili zázemie pre kariéru svojho 
partnera, či záujmy svojich detí. Sú 
to ony, čo vytvárajú domov a jediné, 
čo od nás za to chcú je láska, opora                  
a bezpečie. 
Tou druhou marcovou témou je ďalší 
významný deň – 28.marec Deň uči-
teľov. Povolanie učiteľa kedysi stálo 
na vrchole spoločenského rebríčka. 
Dnes je situácia v našich školách iná. 
Učiteľské povolanie je u nás dlhodo-
bo ekonomicky ale aj spoločensky 
podhodnotené. Pritom jeho úloha vo 
výchove mladej generácie je nenahra-
diteľná. Takmer každá diskusia na tému 
životných hodnôt,  vlastenectva, vzťahu 
k prírode a krajine či zodpovedného 
prístupu napríklad k separácii odpadu 
sa končí tým, že treba začať výchovou 
detí. V rodine a v škole...A našou povin-
nosťou je vytvoriť na to podmienky.
Želám vám, milí Handlovčania, v tieto 
prvé marcové dni hlavne milujúce man-
želky a matky, ktoré vám pomôžu, keď 
vám nebude ľahko. A vám, ktorí ešte 
„deriete školské lavice“ zo srdca želám 
osvietených učiteľov, ktorí objavia váš 
talent a pomôžu vám vybrať sa v živote 
tou správnou cestou.

Rudolf Podoba
primátor Handlovej 

HANDLOVSKÁ KULTÚRA ZÍSKALA OCENENIE

Tradičné oceňovanie inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov v 
oblasti kultúry na hornej Nitre za rok 2009 -  Kultúra 2009 
-  sa konalo i tento rok v Kultúrnom centre v Bojniciach. V 
piatok, 12. februára sa udeľovali ceny v 12. kategóriách. 
Medzi 50 - tkou ocenených tentokrát nechýbal Dom 
kultúry Mesta Handlová. Cenu  „Za tvorivý čin roka“ 
v kategórii Cena riaditeľky Regionálneho kultúrneho 
centra v Prievidzi získali za naštudovanie inscenácie 
Sv. Barbora, ktorá mala premiéru v Kostole Sv. Kataríny 
počas Handlovských katarínskych dní. Sociálnu drámu 
na motívy hry Štefana Králika naštudoval Vojtech 
Bartko. Záver celého programu patril ukážke práve z tej-

to inscenácie, ktorú stvárnili herci z Handlovej, Prievidze 
a Veľkej Čause, komorný spevácky zbor Artanno z Han-
dlovej a TS Mimikry z Bojníc.  

Ďalšie ocenenie v kategórii  „Cena za tvorivý čin roka“ 
získal Ján Procner z Handlovej za vytvorenie múzejnej 
expozície „Tvrdý je chlieb banícky“ pri príležitosti 100. 
výročia začatia priemyselnej ťažby hnedého uhlia v Han-
dlovej. Podujatie KULTÚRA 2009 bolo výsledkom spolu-
práce kultúrnych zariadení, samospráv na hornej Nitre a 
občianskych združení. Cenu za osobitný prínos k rozvoju 
kultúry Hornej Nitry získala folklórna skupina Hájiček        
z Chrenovca-Brusna. (Pokračovanie na str. 2).

Záber z predstavenia Sv. Barbora v kostole sv. Kataríny

Hľadáme pesničky z Handlovej
Poznáte pesničky, ktoré sa spievali v Handlovej? Staňte sa spoluautormi pripravovaného hudobného CD 
– Tam v Handlovej pod Kebaňou II. Texty piesní môžete priniesť, alebo nadiktovať v Podnikateľskom 
inkubátore, kancelária č. 314. Info: 0907 774280.


