Tlačová správa, Handlová, 18.2.2019
Žijú medzi nami, mnohí ich nevnímame ako jedinečných, a predsa sú iní.
Na Kultúre 2018 ocenili štyroch jednotlivcov, štyroch Handlovčanov.
V piatok 15. februára 2019 sa v sále Kultúrneho a spoločenského strediska
v Prievidzi stretli tí, ktorí sú pre kultúru a zachovávanie tradícií na hornej Nitry
dôležití. Konal sa večer spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov
za rok 2018 , pôsobiacich v oblasti kultúry, hudby a umenia. Ocenenie si v 11 kategóriách
prevzalo 35 jednotlivcov a 2 kolektívy pracujúce v oblasti kultúry na hornej Nitre. Medzi
jednotlivcami si ocenenie odniesli aj štyria Handlovčania.
Prvou kategóriou ocenení bola Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja „Za osobitný prínos
k rozvoju kultúry hornej Nitry“. Touto cenou boli ocenené dve Handlovčanky. Anežka Balušinská
po absolvovaní konzervatória účinkovala vo viacerých speváckych zboroch na hornej Nitre ako
dirigentka. Od roku 2000 pôsobí v handlovskej Základnej umeleckej škole, kde okrem
pedagogickej činnosti vedie Komorný spevácky zbor Artanno, detský spevácky súbor Barborky
a aktívne v hre na akordeóne sprevádza ľudový umelecký súbor Súborček. Valéria Ferčáková,
vynikajúca slovenská gitaristka, šansoniérka a autorka textov, ktorá sa po absolvovaní
konzervatória od roku 1988 aktívne zapája do hudobného diania nielen v Handlovej ale aj na
Slovensku. Je víťazkou niekoľkých autorských súťaží a držiteľkou mnohých prestížnych ocenení
Slovenskej asociácie country hudby. Právom ju odborná hudobná porota nazvala „prvou dámou
slovenského šansónu“, pretože aj v súčasnosti sa jej darí presadzovať tento jedinečný hudobný
žáner mladej generácií. Ocenené hudobníčky v roku 2018 oslávili okrúhle životné jubileum.
Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi odovzdala Handlovčanovi Jánovi
Procnerovi, rezbárovi a zberateľovi riaditeľka múzea, a to „Za dlhoročnú múzejnú činnosť“.
Niekoľko rokov zhromažďoval, archivoval pamiatky, predmety a doklady o histórii Handlovej
a baníctva. Vo svojom dome zriadil expozíciu, kde návštevníkom ponúka autentickú prehliadku
spojenú originálnym doplňujúcim slovom. Po stenách a v dielni rezbára rozprávajú príbehy
drevorezby o živote a práci baníkov. V súčasnosti sa venuje výrobe píšťaliek, píšťal, fujár
a trombít. Ocenenie si prevzal pri príležitosti životného jubilea.
Cenu Oblastnej rady Matice slovenskej „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa“
získal Ivan Jakušovský, výtvarník street artu, za projekt „Ulice v obrazoch“. V spolupráci
s mestom Prievidza a obyvateľmi bytoviek na Ul. L.N. Tolstého vytvoril na fasády domov
veľkoplošné maľby – výjavy zo starej Prievidze. Ocenenie získal za originálnu prezentáciu street
artovej maľby ako jedinečnú prezentáciu kultúrneho dedičstva.
Spoločenský večer venovaný kultúrnym pracovníkom doplnený kultúrnym programom svojou
účasťou, nielen oceneným Handlovčanom, podporili poslankyne Mestského zastupiteľstva
Alžbeta Orthová, Marcela Šimonová a Lucia Jonásová.
Oceneným Handlovčanom gratulujeme ku krásnym cenám, prajeme veľa zdravia, množstvo
tvorivých nápadov a inšpirácií v ďalšej umeleckej práci.
Slávnostný večer Kultúra 2018 pripravil Trenčiansky samosprávny kraj, organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske
múzeum v Prievidzi a Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, združenie K-2000, združenie na
podporu kultúry hornej Nitry, Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza – Partizánske, Združenie
miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Ponitrie, mesto Prievidza,
mesto Handlová, mesto Partizánske, mesto Bojnice a mesto Nováky.
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