
Svätá Barbora vo svojej 
repríze
Netradične, v nedeľu 16. mája 2010, 
si mohli Handlovčania pozrieť v do-
me kultúry reprízu divadelnej hry 
Svätá Barbora. V nedeľu preto, že 
všetci, ktorí hru nacvičovali sú ľudia, 
ktorí sa divadelníctvu zväčša venujú 
vo svojom voľnom čase. 
Inscenácia na motívy sociálnej 
drámy Štefana Králika, v úprave 
Vojtecha Bartka, opisuje tragickú 
udalosť z roku 1914 vo Východnej 
bani v Handlovej. Predstavenie bolo 
pripravované k 100. výročiu prie-
myselnej ťažby uhlia na Slovensku 
a na pamiatku obetiam banských 
nešťastí. Svoju premiéru malo 
minulý rok na Handlovských katarín-
skych dňoch v Kostole sv. Kataríny.  
Divadelníci odohrali predstavenie aj 
žiakom základných a stredných škôl. 

Veríme, že všetci, ktorí  sa v nedeľu 
aj napriek sychravému počasiu do 
divadla vybrali,  si odniesli príjemný 
umelecký zážitok.

Svätá Barbora a tí, ktorí sa 
podieľali na jej prípravách
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Handlovské kahančeky oslávili 11 rokov
Stalo sa už tradíciou, že deti materských škôl handlovskej 
doliny vítajú jar ľudovými tradíciami, tancami, piesňami, reč-
ňovankami...Nebolo tomu inak ani 29. apríla, keď sa sála 
Domu kultúry v Handlovej zaplnila malými deťmi v ľudových 
krojoch, ktoré prišli svojim rodičom a širokej verejnosti pred-
viesť, čo si pod taktovkou pani učiteliek pripravili. 
Prehliadka ľudovej slovesnosti sa začala videoprojekciou, 
pri ktorej si diváci zaspomínali  na nezabudnuteľný muzi-
kál Na skle maľované. Pieseň zo spomínaného muzikálu 
navodila tú správnu atmosféru. Nasledoval krátky príhovor 
mladej matičiarky Nory Paľovovej, v ktorom vyzdvihla sku-
točnosť, že pri zrode myšlienky  zorganizovať akciu, v ktorej 
by mali deti možnosť ukázať, že vedia zarecitovať riekanky, 
vyčítanky, zaspievať slovenské ľudové piesne, zatancovať 
tak, ako to vedeli i naši predkovia, stál vtedajší predseda 
MO-MS v Handlovej Imrich Izák spolu s členmi vtedajšieho 
výboru. 
Ani tento rok deti nesklamali a dokázali, že ľudové tradície 
v našom meste a prekrásnom okolí nezanikli a naďalej 
ich uchovávame. Pod skúsenou rukou svojich učiteliek 
predviedli pestré pásmo hudby, tanca i hovoreného slova. 
V kultúrnom programe sa postupne  predstavilo sedem 
materských škôl. 
V mene MO-MS v Handlovej sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave tohto zaujímavého a nároč-
ného podujatia. Ďakujem mestu Handlová, ktoré každý 
rok podujatie podporuje morálne aj finančne. Poďakovanie 
patrí  učiteľkám, nielen za prípravu detí, ale aj za originálnu 
výzdobu javiska a zaujímavé rekvizity. Celkovú atmosféru 
slovenského folklóru dotvorili ľudové kroje, ktoré svojim 
ratolestiam ušili mamičky a staré mamy. 
Zostáva mi len veriť, že sa o rok stretneme na 12. ročníku 
Handlovských kahančekov a tradícia, ktorá zapustila hlboké 
korene sa bude prenášať na  ďalšie generácie.
Aj toto podujatie je jedno z mnohých, ktorými si Handlová 
pripomína 50. výročie udelenia štatútu mesta. 

Mgr. Dagmar Strmeňová

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Už po dvanástykrát vyhlásila mestská knižnica celo-
mestskú súťaž o titul nového múdreho vládcu ríše 
kníh. O titul Kráľa čitateľov bojovali najaktívnejší čita-
telia z našej knižnice, šiestaci handlovských škôl a 
sekundy Gymnázia. V tomto ročníku sme do súťaže 
zaradili aj novinky. Súťažiaci získali body za aktívnu 
návštevnosť knižnice a za počet vypožičaných kníh 
počas roka. Vstupné body do súťaže získali aj za 
slohovú prácu na jednu z tém: Moja knižnica (prečo 
chodím rád do knižnice) a Kniha môjho srdca (moja 
najobľúbenejšia kniha). V kinosále DK sa konalo už 
tradičné finále súťaže. Tu prejavili svoje znalosti vo 
vedomostnej súťaži, ktorá pozostávala zo štyroch kôl 
(Najčítanejšie knihy a ich hlavní hrdinovia, História 
Handlovej, Vedci a umelci, ktorí preslávili Európu, 
Olympijské hry)

Vedomosti a výkony súťažiacich boli vyrovnané a 
porota, ktorá celú súťaž hodnotila, mala neľahkú 
úlohu vyhlásiť najlepšieho. Víťazom - Kráľom čita-
teľov 2010 sa stal Ján Jendrušák. Putovný pohár 
primátora mesta naďalej zostáva v Gymnáziu I. 
Bellu, v škole, ktorú víťaz navštevuje.  Súťaž spestrili 
žiaci ZUŠ. Ich vystúpenia boli veľmi pekné a stretli 
sa u divákov – spolužiakov súťažiacich z jednotlivých 
handlovských škôl, s veľkým ohlasom. 
Mottom celej súťaže bolo posolstvo z celosloven-
ského snemu Kráľov čitateľov 2009: „Prežije kniha 
aj ďalšie storočie? Prežije, pretože je pre každého 
človeka dôležitá. Odovzdáva posolstvá jednej 
generácie tej nasledujúcej. Posolstvá o tom, ako 
ľudia žili, čo ich zaujímalo, po čom túžili, aký bol 
ich svet. V súčasnej dobe stojíme pred otázkou, či 
tlačené knihy neprevalcuje internet. Nazdávame sa, 
že sa mu to nepodarí. Internet je veľmi strohý, vecný, 
chýbajú v ňom emócie, naproti tomu kniha odomyká 
v človeku jeho fantáziu, jeho túžby, ideály. Kniha je 
niečo krásne!“

Pripravujeme v júni:
Handlová - moje mesto. Tématické podujatie k 50. 
výročiu udelenia titulu mesta.
Kreslo pre hosťa. Ladislav Šimon. Vulkanológ. 
Beseda.
Čítali sme. Psia škola kocúra Červenochvosta. ZŠ 
MN. Literárna hodina
Malý princ. Literárna hodina. (Medailón. A.S. 
Exupéry 110. výr. nar.)
Mária Rázusová Martáková (Medailón. 105. výr. 
nar.) 
MDD v knižnici

Pobočka MC
MDD v knižnici
Z rozprávky do rozprávky.- literárne podujatie
Čítame si - literárne podujatie

MsK
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