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Základná umelecká škola 
v Handlovej v pozýva v júni

9. júna 2010 o 17.00 hod 
Absolventský koncert, v ZUŠ 

IV. ročník Celoslovenského 
festivalu v komornej hre na gitare 
10. júna o 19.00 h otvárací koncert v 
Kostole sv. Kataríny v Handlovej 

V tomto ročníku súťaže sa zúčastní 
89 žiakov z 15. ZUŠ na Slovensku. 
Účasť potvrdili aj konzervatóriá 
Banská Bystrica a Žilina. Na festivale 
sa zúčastnia osobnosti z hudobného 
sveta ako Jozef Zsapka, Fabrizio 
Ferraro z Talianska a ďalší.
Festival sa koná v dňoch 10. až 11. 
júna 2010. 

Program otváracieho koncertu
Artanno – miešaný komorný zbor pod 
vedením A. Balušinskej 
S. Varnava: Alleluia! PASSERANNO 
ICIELI
Don Besig: I´M GONNA SING
W. Firmino, M. Gardini : WHEN THE 
SAINTS                            
GO MARCHING IN
Slovensko-talianske gitarové duo 

MAREC A FERRARO :
Joseph Haydn, Ferdindo Carulli: London 
symphony časť Adagio, Allegro
Antoine de Lhoyer: Duo Concertant op. 
44 časť Minuetto, Rondo- Allegretto
Joseph Haydn, François de Fossa: 
Sláčikové kvarteto ( Hob III:A1 ) časť 
Moderato, Adagio, Allegro-Finale
Mário Castelnuovo – Tedesco: Fuga 
Elegiaca časť Prelúdio, Fuga
Manuel de Falla: Danza del Molinero ( z 
baletu „ El Sombrero de Tres Picos“)
Maximo Diego Pujol: Tango, Milonga 
y Final 

16. jún 2010 o 17.00 hod, v ZUŠ 
Koncert žiakov a učiteľov školy
 „Učitelia a žiaci spoločne“ 
Tanečná skupina SILENT FAMILY 
-víťaz celoslovenskej súťaže v 
Topoľčanoch  v štýle BREAK DANCE, 
choreografia a tanec. Vystúpenie 
tanečnej skupiny je zároveň aj 
náborovým predstavením  pre žiakov, 
ktorí majú záujem o štúdium tohto 
tanca. 

V školskom roku 2010/ 2011 ZUŠ 
v Handlovej otvára štúdium break 
dance v ZUŠ. Vychádzame   v 
ústrety záujemcom a fanúšikom tohto 
súčasného tanca.

Srdečne týmto pozývame všetkých 
na koncerty  ZUŠ. Tešíme sa na 
vašu účasť, zároveň ďakujeme  za 
prejavenú priazeň v školskom roku 
2009/2010

Vyplňte deťom voľný čas...
ZUŠ Handlová v školskom roku 2010/
2011 ponúka: 
Výtvarný odbor: 
       Maliarska technika
       Grafické techniky
       Sochárstvo
       Hrnčiarstvo
Kamera a umelecká fotka
Hudobný odbor: 
Okrem už vyučovaných predmetov
       organ
       violončelo
       elektrická gitara
       basová gitara
Hudba a počítač
Tanečná a jazzová hudobná 
skupina
Tanečný odbor:
       spoločenské tance
       ľudové tance
       break dance
Literárno-dramatický odbor

Kontakt: 046/5475802

Z histórie Únie žien
V povojnových dňoch v oslobo-
denom Československu bola 
12. júna 1945 utvorená jednotná 
organizácia žien na Slovensku 
– Zväz slovenských žien. Prvé 
stanovy určili cieľ vytvoriť 
organizáciu slovenských žien 
všetkých sociálnych vrstiev, bez 
rozdielu politickej príslušnosti 
a náboženského vyznania, ktoré 
majú úprimnú vôľu zúčastniť sa na 
výstavbe nového Slovenska v rámci 
ČSR. Tieto zásady pretrvávajú po 
celých 65 rokov. 
Prvou predsedníčkou bola 
spisovateľka Hana Gregorová. 
Povojnová organizácia žien 
nadviazala na dlhoročnú a bohatú 
históriu predvojnovej Živeny. 
Prešla dvoma základnými formami. 
V rokoch 1945 – 1952 a od januára 
1969 do súčasnosti pôsobí na 
základni masovej spoločenskej 
organizácie s individuálnym 
členstvom. V rokoch 1952 
–1967 pôsobila na základe 
strešnej organizácie. Pri národných 
výboroch boli zriadené výbory žien. 
V rokoch 1967 – 1968 pôsobila na 
základe spoločenskej organizácie 
s kolektívnym členstvom. 
Počas uplynulých rokov prechádzalo 
pomenovanie organizácie rôznymi 
zmenami. V rokoch  1969- 1990 ako 
Slovenský zväz žien ako republiková 
organizácia Československého 
zväzu žien. Nástupníckou 
organizáciou SZŽ je od roku 1990 
Únia žien Slovenska. 
Všestrannou aktivitou si získala 
organizácia žien už od prvých 
mesiacov existencie autoritu 
a významné miesto v spoločnosti. 
Vymenovanie užitočných 
a potrebných aktivít členiek tejto 
organizácie je na dlhé rozprávanie. 
Veď 65 rokov života nie je krátky 
čas. 65 – mierových rokov. Boj za 
svetový mier nebola a nie je ani 
dnes fráza. A handlovské ženy boli 
pri tom. 
Podiel žien Handlovej na jej rozvoji 
nie je malý. Od bojov za sociálne 
práva, za národnú slobodu, cez 
obnovu vojnou zničenej obce. 
Svojou činnosťou boli pri rozvoji 
mesta. Boli tam, kde sa rozhodovalo 
o napredovaní spoločnosti, o tvorbe 
zdrojov a hodnôt v živote. Nech 
toto výročie a súčasne 50. výročie 
udelenia štatútu „mesto“ obci 
Handlová, nám pripomenú cestu, 
ktorou sme prešli až po súčasnosť. 

Eva Paráková, Únia žien Slovenska

Úspešné gymnastky
24. apríla sa dievčatá z oddielu športovej 
gymnastiky TJ Sokol Handlová zúčastnili 
pretekov  o Sokolský pohár v Bratislave. 
Najmladšie dievčatká mali svoju veľkú 
premiéru a absolvovali ju veľmi dobre. 
V katagórii predškoláčok sa na 1. mieste 
umiestnila Alexandra Strížencová a získala 
Sokolský pohár. Mladšie žiačky tiež 
pretekali po prvý raz a ich umiestnenia 
boli pre trénerov, ale i deti veľkým 
prekvapením. V silnej konkurencii dievčat 
z celého Slovenska obsadili nasledujúce 
miesta. 6.miesto Andrea Golhová, 12. 
miesto Sára Šimková, 13. miesto Silvia 
Klačanská, 17. miesto Tamara Kaplanová, 
19. miesto Tamara Pazderová. Všetky 
dievčatá sa umiestnili do dvadsiateho 
miesta, čo považujeme za skvelý úspech. 
Ani ich staršie kamarátky sa nedali 
zahanbiť. V kategórii starších žiačok 
obsadili nasledujúce miesta: 10. miesto 
Simona Gerátová, 16. miesto Dominika 
Stanislavová, 19. miesto Emília Vlčková, 
20. miesto Michaela Rudzanová. Teraz 
sa dievčatá pripravujú na preteky u nás 
doma, ktoré budú 29. mája v telocvični ZŠ 
Morovnianska cesta, na ktoré vás všetkých 
pozývame a veríme, že dievčatá využijú 
výhodu domáceho prostredia a predvedú 
ešte lepšie výkony.
                                                Kotríková


