6. STRANA
Mestské zastupite¾stvo v skratke

A

ko sme vám avizovali na výveskách
mesta, webovskej stránke a infotexte
3.TV, 23.2.2006 sa konalo Mestské
zastupite¾stvo.
Bolo naozaj programovo nabité.
Vyberáme pre vás len struèný preh¾ad
schválených návrhov.
SCHVÁLENÝ
− Odpredaj pozemkov na ul. Mostná,
ktorý bude realizovaný po predloení
právoplatného územného rozhodnutie na
investiènú výstavbu supermarketu LIDL s
týmito podmienkami:

RADNIÈNÉ SPRÁVY
− spoloènos, ktorá bola prekladate¾om je
povinná zabezpeèi:
− vhodnú lokalitu na prenos jestvujúcich
garáí vrátane majetkovo právneho vyspori−
adania
− spol. je povinná na vlastné náklady
zabezpeèi presun jestvujúcich garáí
do vybranej lokality.
− Návrh na úpravu rozpoètu mesta na
rok 2006.
− Návrh na výstavbu 66 bytových jed−
notiek na ul. eleznièiarska, s tým, e zdro−
je financovania sa budú realizova z vlast−
ných zdrojov mesta, cudzích prostriedkov,

(Z webu pokraèovanie)
pridané: 19.2.2006 (21:40:27) Na zamyslenie....
Milí spoluobèania, LOSOS, Mahony, mayday, adam ... a ešte
neviem aké vymyslené krycie mená pisate¾a, ktorý sa pokúša
zhodi a znehodnoti úsilie nielen predstavite¾ov mesta, ale i
snahu nás, všetkých ostatných obèanov, ktorí robíme nieèo
nielen vo vlastný prospech, ale i v prospech našeho mesta.
Chodím na diskusie, èaje, stretnutia, informujem sa a teda
nechám si veci a problémy vysvetli a vôbec sa mi nezdá, e
sa niè nerobí, nerieši, neposúva. Práve naopak. Treba sa len
obzrie okolo seba a zaujíma sa o dianie v meste. Kedy sa
naposledy postavili byty, ako sa zlepšili sluby v nemocnici,
kto poskytol pomoc nezamestnaným a soc.odkázaným
¾udom v meste, nová èerpacia stanica, verejné osvetlenie,
vývoz odpadu, viac obchodov, zprevádzkovaný Hotel,
lekárne, bankomaty ..... a mnoho iných vecí, ktoré sa nám
zdajú tak samozrejmé. Vaení, zmenila sa doba. Nie štát, ale
mesto a ¾udia v òom ijúci rozhodujú o tom ako ïalej a
akým tempom. Diskusia hore uvedeného pána (−nov?) je

komerèného úveru a pôièkou zo Štátne−
ho fondu rozvoja bývania.
− Odpredaj pozemkov v lokalite Nová
Lehota
Vzh¾adom na vzdanie sa funkcie hlavného
kontrolóra sa taktie schválilo vyhlásenie
volieb na túto pozíciu.
Zasadanie malo 31 bodov a kompletné
znenie uznesenia bude dostupné na
výveske MsÚ a web stránke www.handlo−
va.sk.
A nezabudnite...
Kadé MsZ má vo svojom úvode vyhradený
èas na návrhy a podnety od obèanov.

nekonštruktívna a navyše šíriaca dezinformácie
najhrubšieho zrna. Dúfam, e sa s nim stretnem na niek−
torom z verejných stretnutí s obèanmi a bude ma odvahu,
tak ako mnohí z nás, sa opýta na konkrétne veci ktoré ho
trápia a skúsi da aspoò jeden podnet na zlepšenie a rieše−
nie. Navrhujem zmeni štruktúru diskusie a to tak, e by sa
obèan mohol vyjadrova ku konkrétnemu dianiu v našom
meste, ku konkrétnemu problému, podujatiu, téme atï...
èo vy na to obèania a kompetentní ?
¼ubomír
Veríme, e odpovede na otázky, ktoré sme tu uverejnili
nájdete v niektorom èísle Handlovských novín.
A kde sú dobré veci, ktoré v meste dnes nenájdete?
Budeme radi, ak nám poviete ako si predstavujte svoju
Handlovú.
Handlova@handlova.sk
Podnety môete necha na mieste prvého kontaktu MsÚ
Handlová, tel: 046 519 25.

Blahoeláme

Z februárových podujatí:

Naše podujatia v marci, ktorý je venovaný knihám, budú plné
kvízov, súaí, literárnych pásiem a prekvapení, urèené pre−
dovšetkým pre deti a mláde. Jeden týdeò venujeme bezplatné−
mu zápisu do kninice a našim zábudlivcom.
Pozývame Vás na podujatia:
¼. Podjavorinská. Marcový minikvíz.

Výprave v sprievode trénera Petra
Matiašku, asist. trénera a ski
servisamana Dušana Šimku,
fyzioterapeutky Soni Gubkovej pra−
jeme ve¾a úspechov.

Telesne a zrakovo
postihnutí lyiari
v zjazdovom lyovaní

Posledné kolo EP sa konalo v talian−
skom stredisku Arta Therme.
VÝSLEDKY:

našej pracovníèke Márii Oswaldovej. 10. februára 2006 sa zúèast−
nila slávnostného veèera Kultúra 2005, spojeného s poïako−
vaním a ocenením najúspešnejších a jubilujúcich kultúrnych
pracovníkov. Ocenenie za mimoriadne tvorivý prístup v práci s
knihou a v príprave kultúrno−výchovných podujatí pre deti a
mláde si za svoju 35−roènú prácu v kninici právom zaslúi.

Marec − mesiac knihy:

V

piatok 24. 2. 2006 odišla 9
èlenná výprava na zimné
Paraolympijské hry v talian−
skom Torine.
Pred samotnou súaou ich èaká
záver svetového pohára v talianskom
stredisku Artesina, odkia¾ sa presunú
do lyiarskeho strediska Sestrier. Tu
sa konajú zjazdové disciplíny, v
ktorých nás budú reprezentova títo
naši pretekári:
Jakub Krako− navádzaè Juraj Medera
Martin France
Robert Ïurèan
Petra Smarová
Peter Šútor.

Záver európskeho pohára pre ŠK ZP
PEGAS REMATA skonèilo úspešne.

INFORMÁCIE Z KNINICE

Aj v tomto roku pokraèujeme v našich cyklických podujatiach
pod názvom "Zaujímaví ¾udia mesta v kninici". Zaèiatkom
februára sa v kninici stretol so študentmi ZSŠOaS Michal Babe¾a
− mladý èlovek, s ktorým si osud zahral nevhodnú hru. V jeden
pekný júlový deò skákal s kamarátmi šípky do vody. A práve taký−
to skok sa mu stal osudným. So študentmi otvorene hovoril
Michal o svojom ivote na vozíèku, o stolnom tenise, ktorému sa
venuje, o svojich víazstvách aj o svojom športovom sne − zúèast−
ni sa na paralympijských hrách. Svoje záitky z mnohých štátov,
ktoré navštívil vïaka športu, obohatil fotografiami. Pekné podu−
jatie doplnil aj riadite¾ školy PhDr. Miroslav Holèek, ktorý odovz−
dal Michalovi trièko s logom školy.

Športový klub zdravotne
postihnutých PEGAS
REMATA

PhDr. Miroslav Holèek odovzdáva trièko M. Bábe¾ovi

Poznaj svoje mesto. Vlastivedný kvíz pre 1. st. ZŠ k 630.výr.
zaloenia mesta
15.3. Spisovate¾ v kninici. Ján Ulièiansky. Beseda so spiso−
vate¾om.
22.3. Zlatá brána. Recitaèná súa detí MŠ.
Rozprávkový strom. Literárna súa pre školský klub.
14.3.,16.3.,21.3.,22.3. Hráme sa na kninicu. Pre deti MŠ.
Naša teta ¼udmila. Pásmo o ivote a tvorbe ¼. Podjavorinskej.
1.3. Rómske rozprávky. Pásmo k výroèiu E. Lackovej, pre
rómske deti.
Kniná ambulancia. Opravujeme knihy. Tvorivá dielòa.
27.−31.3.Týdeò otvorených dverí.
Kniná ambulancia. Opravujeme knihy. Tvorivá dielòa.
27.3.−2.4.Týdeò slovenských kniníc. Kninice pre všetkých.
31.3. Noc v kninici s Andersenom.
Mgr. Daniela Mikulášová

M. France
Slalom,
Obr. slalom,
Super obr. slalom
Krako−Medera SL
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−
(P. Matiaško)
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