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Deti a mláde� v našom
meste

Vjúni 2006 uskutoènilo prvé zasad−
nutie Pracovnej skupiny na  vypra−
covanie návrhu "Koncepcia práce s

mláde�ou mesta Handlová". Aktivita
"Spracova� a realizova� Koncepciu práce
s mláde�ou" je zadefinovaná v PHSR v
rámci opatrenia " Vytvori� atraktívne
ponuky na trávenie vo¾ného èasu v
meste". 
Radi by sme poznali vaše názory na
postavenie a potreby detí a mláde�e v
našom meste. S týmto cie¾om otvárame
na webovej stránke Mesta Handlová
diskusiu na tému  "Deti a mláde� v
našom meste". Nájdete ju v zálo�ke
"Školstvo v Handlovej". 
Tešíme sa na Vaše príspevky a
myšlienky na túto tému.  

Organizácia školského 
roku 2006/07

Slávnostné otvorenie školského roka
a vyuèovanie zaèína v pondelok
4.septembra 2006.

Jesenné prázdniny: 2. a 3. novembra
2006
Vianoèné prázdniny: 23. decembra
2006 − 2.januára 2007
Polroèné prázdniny: 2.februára 2007
Jarné prázdniny (Trenèiansky kraj): 26.
februára − 2.marca 2007
Ve¾konoèné prázdniny: 5.apríla −
10.apríla 2007
Letné prázdniny: 1.júla − 31.augusta
2007

Všetkým �iakom, študentom,
pedagógom a ostatným zamestnancom
školstva prajeme úspešný štart do
nového školského roka, podnetné a
tvorivé uèebné prostredie, dobrú
spoluprácu a ve¾a pracovného elánu. 

Školský úrad v Handlovej

Dievèatá a chlapci, milí mladí priatelia!

Centrum vo¾ného èasu Relax pre Vás pripravuje ve¾ký
zábavný deò pod názvom "Deò D", v ktorom všetci
privítame školský rok 2006/2007. V tento deò 15.

septembra 2006 sa stretneme na Námestí baníkov a
oslávime nastupujúci školský rok ako sa patrí... Od 12,00
hod. zaène na javisku zaujímavý program ako darèek pre
Vás na povzbudenie pri zvládaní študijných povinností. U�
teraz sa mô�ete teši� na hlavné prekvapenie: vystúpi
taneèná skupina Laci strike, ktorej líder zaèínal práve u nás
v CVÈ Relax v Handlovej (na èo sme právom pyšní).
Súèas�ou tejto show bude aj rodeo, resp. jeho verná imitá−
cia s predjazdcom na koni a sú�a�iacimi de�mi na bicyk−
loch.. Všetci prítomní �iaci a študenti budú ma� mo�nos�
vyskúša� lezeckú Bouldrovu stenu za pódiom, tí menší
budú sú�a�i� v kresbe na dla�be. Nemô�eme Vám vopred
prezradi� všetko, lebo "Deò D" poèíta s viacerými prekvape−
niami. Mô�eme Vám ale odporuèi�, aby ste si so sebou
priniesli aj svoj bicykel ak chcete získa� pekné vecné ceny.
Veríme, �e neostanete sedie� doma a vyu�ijete šancu pre�i�
deò veselo v skupine svojich rovesníkov. 

My sa na Vás tešíme !!! Pracovníci CVÈ

Mesto získalo 1,5.mil. Sk

Viete èo je ÚPD SÚ Handlová? Ak si skratku  rozmeníme
na drobné je to Územnoplánovacia dokumentácia
sídelného útvaru Handlová, struènejšie územný plán.

Obsahom takéhoto materiálu je z dlhodobého h¾adiska
urèi� ako sa naše mesto bude rozvíja� v budúcnosti. Dotýka
sa infraštruktúry, ekológie, výstavby, organizaèného vyu�itia
územia, návrhu dopravy, návrhu hospodárstva, zásobova−
nia energiami, mapuje pôdne fondy. 
Ak chceme koncepène naše územie rozvíja�, jeho aktualizá−
cia je ve¾mi dôle�itá.

Mesto Handlová bolo opä� úspešné v realizácií projektu
a získalo na tento dokument prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ. So spolufinancovaním mesta je to èiastka 1.533
mil. Sk.

V prvom štvr�roku 2006 bola na základe výberového
konania podpísaná zmluva so spoloènos�ou AGS ATELIER −
Ing. Arch. Gabriel Szalay. Jeho úlohou je v súèasnej dobe
spracova� celú ÚPD.

Tento rozsiahly materiál by mal by� zrealizovaný do
konca novembra 2006.

Odd. strat. plánovania

Dni športu 2006 v meste
Handlová

Komisia športu pri MsZ Handlová a Centrum vo¾ného
èasu Relax Handlová  sú koordinátormi Dní športu
2006, ktoré budú vyhlásené od druhej polovice sep−

tembra do konca októbra  2006 Asociáciou športu pre
všetkých SR. 

Touto cestou �iadame organizátorov podujatí v rámci
Dní športu 2006 o zaslanie preh¾adu športových a turistick−
ých podujatiach pri tejto príle�itosti najneskôr do 10. sep−
tembra do CVÈ Relax. 

Širokej športovej verejnosti dávame do pozornosti
nieko¾ko centrálne vyhlásených sú�a�í a aktivít v rámci Dní
športu 2006 v meste Handlová:

2211..99..22000066  88::0000  −−  1144::0000  hh
Oficiálne otvorenie Dní športu 2006 − plavecká štafeta mesta, 

plávanie pre školy, ŠK, jednotlivcov i širokú verejnos� na
Plavárni v Handlovej.

33..1100..22000066  1100::0000  −−  1133::0000  hh..
Beh Terryho Foxa 2006 
Dobrovo¾né charitatívne podujatie s úèelom získa� prostried−
ky na výskum rakoviny a zároveò odovzda� Terryho posolst−
vo ïalej, predovšetkým de�om a mladým ¾uïom.

1144..1100..22000066  88::3300  hh
Maratón aerobik pre deti vo veku od 2 do 16 rokov
Cvièenie aerobiku spolu s predcvièite¾kami v štyroch kolách
v CVÈ Relax Handlová.

Podrobnejšie informácie o pripravovaných športových aktiv−
itách  pre verejnos� pri príle�itosti Dní športu 2006, budú
vèas zverejnené a spropagované 3VT, Handlovských nov−
inách, vývesných plochách mesta Handlová, v školách a
športových kluboch.  

Opä� v Novej Lehote Druhé kolo verejných diskusií sa
zaèalo 7.8.2006 v dome kultúry v
Novej Lehote. Verejná diskusia sa

zaèala netradiène rekapituláciou, èo sa
urobilo od diskusie predchádzajúcej z
januára. Opä� sa potvrdilo, �e obèania v
našich okrajových èastiach sú viac súdr�ní
a v sále DK sa  ich nazbieralo viac.

Predstavitelia mesta, viceprimátor a ria−
ditelia mestských organizácií teda dostali
slovo skôr, ako obèania. Sme radi, �e sa
podarilo urobi� aspoò èas� po�iadaviek:
urobilo sa zábradlie, zlepšila sa údr�ba
ciest. Aj Nová Lehota je súèas�ou ve¾kej
rekonštrukcie ciest v našom meste, s
ktorou sa zaène zrejme zaèiatkom budúce−

ho roku. Osvetlenie v Novej Lehote by malo by� dobu−
dované z ušetrených peòazí získaných vyu�ívaním
úsporných �iaroviek. 
Veríme, �e aj po�iadavky z tejto ,,letnej diskusie" sa
podarí v rámci mo�ností mesta splni�.  

Tešíme sa nabudúce.
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