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Napísali ste nám...

Nemáte s kým hra� 
Americký futbal?

Zapojte sa, zahrajte sa.
Skupina mladých hráèov (je nás
zatia¾ 11)  h¾adá nových futbalistov
od 15 rokov.
Prihláste sa v Centre vo¾ného èasu
RELAX u pani Déliovej.
Tel: 046/5475377
email:  relaxhandlova@cvcha.edu.sk

Pripravuje v mesiaci november

DEÒ JAZMÍNU    
−   pripomenieme si zaèatie
prác na sprevádzkovaní a zahá−
jení èinnosti v útulku, zaháje−
nie èinnosti v DORKE a zriade−
nie pestúnskeho zariadenia  −
radi privítame všetkých dobrých
¾udí a priaznivcov a dobrodin−
cov, ktorí nám pomáhajú.

Do Handlovej príde známa
televízna osobnos�!

Áno, to èo èítate je naozaj pravda.
Do nášho mesta príde zaèiatkom
decembra známa televízna

postava. Sám deduško Veèerníèek aj
so 
svojími dobrými kamarátmi Dankou a
Jankou, Ma�kom a Kubkom, zbo−
jníkom Jurošíkom, Babmu¾kou a
mnohými inými.

Deduško k nám príde oslávi� svoje
40 narodeniny. Prsne pred 
40 rokmi  v roku 1966 ho nakreslili. A
odvtedy prináša ka�dý 
veèer de�om rozprávku na dobrú noc.

Práve z tohto dôvodu sme sa
rozhodli pripravi� pre všetky detièky a
deti ve¾kolepé podujatie
"Dobrodrú�stva deduška
Veèerníèka" Dòa 12.12.2006 v DK
mesta Handlová.

O akcii Vás budeme ešte priebe�ne
informova�!

Akciu pripravuje OZ RVAK Handlová.

Peter Kara
autor projektu

HRÁME SA VŠETCI SPOLU
Materská škôlka na Mostnej realizuje svoj vlastný projekt

pod názvom " Hráme sa všetci spolu". 
Od 4. septembra 2006  tak zaèali napåòa� zámer tohto pro−
jektu − zaèleni� deti zo sociálne slabších rodín do kolektívu
ostatných detí materskej školy.

Oslovili rodiny z Baníckej kolónie, ktorých deti doposia¾
nenavštevovali predškolské zariadenie. Rodièia po rozhovore
prejavili záujem o materskú školu − problémom bola vzdi−
alenos� MŠ od miesta ich bydliska. 
Práve prostredníctvom projektu vyšli v ústrety rodièom a
rozhodli sa vybavi� autobus, ktorý vozí deti ráno do
materskej škôlky a poobede ich zase odvezie domov.
Potrebné finanèné prostriedky  na  realizáciu projektu
získala MŠ od sponzorov. 

Materská škôlka Mostná  bola úspešná v predkladaní pro−
jektu  konta Orange ,, Šanca pre tvoj región", kde sa im
podarilo získa� finanèné prostriedky vo výške 70 000,−Sk. 
Z 207 projektov, ktoré boli na konto predlo�ené, uspelo 42. 

V septembri nastúpilo do materskej školy 18 detí vo veku
od  troch do šes� rokov aj napriek poplatkom, ktoré ich v MŠ
èakajú (obedy, školné vyplývajúce zo zákona). Odvtedy
prešiel mesiac a deti si zvykli bez problémov na nové
prostredie. Do MŠ sa ve¾mi tešia. U� dnes mô�eme poveda�,
�e tento projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom nielen zo
strany rodièov, ale aj so záujmom širokej verejnosti.
Touto cestou MŠ Mostná ïakuje za všetkým za podporu nie−
len za seba , ale hlavne za deti.

Kolektív MŠ, Ulica Mostná, Handlová

Rada pre rozvoj cestovného ruchu mikroregiónu
Handlovskej doliny vyhlasuje  dòa 30.10.2006
celoslovenskú  sú�a� zameranú na tvorbu loga

mikroregiónu Handlovskej doliny. Logo bude vyu�ívané pre
potreby prezentácie mikroregiónu ako cie¾ového miesta ces−
tovného ruchu, ale aj v širšom meradle pre zvýšenie jeho
atraktivity pre potenciálnych investorov, podnikate¾ov a pod.
Logo by malo klás� dôraz na to, èo spája mikroregión, na
jeho jedineènos�, malo by vyjadrova� pozitívne smerovanie
do budúcnosti. Logo mô�e vyjadri� grafickým symbolom
nieèo typické pre mikroregión, ale tie� mô�e vytvori� nieèo
úplne nové, novú znaèku, prípadne vhodného maskota.
Malo by vystihova� snahu o nový imid� územia ako poko−
jného, a zároveò moderného územia otvoreného pre návšte−
vu, podnikanie a investovanie. Mikroregión má pripravenú
komplexnú ponuku slu�ieb cestovného ruchu pre aktívny
pobyt v horskom, vidieckom i mestskom prostedí. 
Mikroregión zahàòa mesto Handlová a obce: Chrenovec−
Brusno, Jalovec, Lipník, Malá Èausa, Ráztoèno, Ve¾ká Èausa.

Sú�a� je urèená pre všetky vekové kategórie.

Technika: vo¾ná
Odmena pre ví�aza: 3000 Sk. 
Spôsob prijímania sú�a�ných námetov − v zalepenej obálke s
heslom "Logo − sú�a�": 
− osobne alebo poštou:  MsÚ Handlová, Nám. baníkov 7,
972 51 Handlová − Bc. Jana Paulínyová, 
− osobne alebo poštou: Informaèné centrum ZOHD
Poštová 2, Handlová, 
e−mailom: handlova@handlova.sk,
erikajonasova@atlas.sk
Då�ka trvania sú�a�e: sú�a�né podklady je potrebné doruèi�
na niektoré z vyššie uvedených miest do 29.11.2006, 16,00
hod. 
Hodnotiaca komisia si vyhradzuje nevybra� �iadny sú�a�ný
návrh pre pou�itie. Zároveò si vyhradzuje právo dopracova�
niektorý z návrhov, alebo èas� zo zaslaných návrhov bez
nároku na dodatoènú odmenu za pôvodný návrh, prièom v
zadaní na dopracovanie bude prednostne oslovený autor
návrhu.
Odmenu pre ví�aza venoval p. Jozef Maïar − Hotel Baník
Handlová.

Ste tvorivý a chcete sa zapoji�? H¾adáme logo mikroregiónu!

4. roèník maratónu v AEROBIKU 

Centrum vo¾ného èasu Handlová, kolektív cvièeniek aer−
obiku pri CVÈ Relax Handlová dòa 21.10. 2006
pripravili  pre deti od 3 do 18 rokov v CVÈ Relax

maratón v aerobiku. Sú�a�ilo sa v štyroch kategóriách a šty−
roch kolách po dvadsa� minút a po ka�dom kole bola desa�
minútová prestávka. Prvá kategória deti od 3 do 6 rokov
musela zdola� dve kolá, druhá kategória od 7 do 10 rokov tri
kolá a tretia a štvrtá kategória deti od 11 do 15 rokov a od 16
do 18 rokov štyri kolá. Ví�azov urèila 5 − èlenná porota pod
vedením pani Magdušky Hromádkovej cvièite¾ky aerobiku v
CVÈ Relax Handlová. Celkovo si na  nároèný štvorhodinový
maratón prišlo zacvièi� 64 detí a z toho si prišli s dievèatami
zmera� kondièku a odvahu aj 6 chlapci.
  VVíí��aazzii  vv  pprrvveejj  kkaatteeggóórriiíí  ((33−−66  rrookkoovv))::

1. miesto − Veronika Bauerová   
2. miesto − Saška Maruniaková                       
3. miesto − Tamarka Pazderová  

VVíí��aazzii  vv  ddrruuhheejj  kkaatteeggóórriiíí  ((77−−1100  rrookkoovv))::
1. miesto − Dominika Bojová   
2. miesto − Róbert Berky                        
3. miesto − Romanka Halová  

VVíí��aazzii  vv  ttrreetteejj  kkaatteeggóórriiíí  ((1111−−1155  rrookkoovv))::
1. miesto − Dáša Ïurèovièová  
2. miesto − Marek Reichmann                       
3. miesto − Saskia Janušèáková  

VVíí��aazzii  vv  ššttvvrrtteejj  kkaatteeggóórriiíí  ((1166−−1188  rrookkoovv))::
1. miesto − Lucia Masárová  
2. miesto − Katka Dioszegiová                       

Za MISS tohtoroèného maratónu si diváci zvolili Dášu
Ïurèovièovú, sympatie u divákov mal aj Marek Reichmann a cenu
poroty získala pä�roèná  Veronika Bauerová. 

Tohto roèníka sa po prvý krát zúèastnili talentované deti z róm−
skych skupiny HVIEZDIÈKY. O ich výbornom výkone svedèí aj umi−
estnenie  − získali jedno prvé, jedno druhé, jedno tretie a jedno
piate miesto.

Všetkým gratulujeme a  súèasne ïakujeme.

CVÈ Relax


