4. STRANA
2. október 2007 − zaèiatok
aktívnej spolupráce mládee,
primátora a poslancov MsZ
Dòa 2.10.2007. o 14,00 hod. sa vo
Ve¾kej zasadacej miestnosti na MsÚ
v Handlovej uskutoèní Stretnutie
mladých ¾udí s predstavite¾mi mesta
− diskusia zástupcov všetkých škôl
na území mesta o aktivitách, ako aj
o problémoch a postrehoch mladých
¾udí s primátorom a poslancami
Mestského zastupite¾stva Mesta
Handlová.

Primátor Mesta Handlová
Vás v utorok 2. OKTÓBRA 2007
pozýva na tradiènú

VEREJNÚ DISKUSIU,
od 16:00 hod. na MsÚ v Handlovej,
Ve¾ká zasadacia miestnos, kde sa
dozviete viac aj o tom, ako naše
mesto vidia študenti handlovských
škôl.

Materské centrum Lienka
sa chce touto cestou poïakova
primátorovi mesta Ing. Rudolfovi
Podobovi a Mestu Handlová za pod−
poru k ïalšiemu fungovaniu
Materského centra Lienka. Vïaka
finanènej podpore na úhradu nák−
ladov spojených s jeho prevádzkou.
Kolektív Materského centra Lienka

Pozvánka na 8. Mestské
zastupite¾stvo Mesta Handlová
Primátor mesta Vás pozýva na

Mestské zastupite¾stvo
25.10. 2007 od 14.00 hod
Ve¾ká zasadacia miestnos MsÚ
Handlová.

NOOTVORENÉ
PREVÁDZKÁRNE
− Papierníctvo, hraèky, darèekové
predmety − Mierové nám.
− Rýchle obèerstvenie "Babka gril" −
Námestie baníkov 18
− Nábytok − v objekte
Podnikate¾ského inkubátora
/predajòa presahovaná z Mierového
nám./

− Výroba zvukových záznamov, video
záznamov, elektroinštalaèné práce
ÈSA è. 12

RADNIÈNÉ SPRÁVY

Dni športu v našom meste
Komisia športu pri MsZ Handlová a Centrum vo¾ného èasu
Relax Handlová sú koordinátormi Dní športu 2007, ktoré budú
vyhlásené od druhej polovice septembra do konca októbra 2007
Asociáciou športu.
Širokej športovej verejnosti dávame do pozornosti nieko¾ko cen−
trálne vyhlásených súaí a aktivít v rámci Dní športu 2007
v meste Handlová:
10.10.2007 − Oficiálne otvorenie Dní športu 2007
− plavecká štafeta mesta, 8:00 − 14:00 h
Plávanie pre školy, ŠK, jednotlivcov i širokú verejnos na
Plavárni v Handlovej.

27.10.2007 − Maratón aerobik
8:30 h − deti vo veku od 2 do 16 rokov
13:00 h− dievèatá a eny v dvoch kategóriach od 15 do 29 vrá−
tane.
od 30 rokov − Cvièenie aerobiku pod vedením skúsených
cvièiteliek v štyroch kolách v CVÈ ReLax
20.10.2007 − II. roèník "Deò otvorenej strelnice"
− od 10,00 h na strelnici nad sídliskom MC. Podujatie je urèené
pre širokú verejnos
Podrobnejšie informácie o pripravovaných športových akti−
vitách pre verejnos pri príleitosti Dní športu 2007, budú vèas
zverejnené a spropagované v 3VT, Handlovských novinách, na
vývesných plochách mesta Handlová, v školách a športových
kluboch.

EKOTRH 2007
termíne od 18.9 do 20.9. 2007 mali všetci
nadšenci ekológie a záhradníctva monos
zúèastni sa tradiènej septembrovej výstavy v
CVÈ Relax − EKOTRH 2007.
Usporiadate¾om ZO SZOPK A. Kmea zastúpená p.
Arpádom Kosztom, CVÈ Relax, Slovenskému zväzu
záhradkárov, Mestskej kninici a Mestu Handlová
to tento rok vyšlo. Výstavu navštívilo 1369
návštevníkov a prezentácie kvetinových a zeleni−
nových výpestkov, zbierok s prírodovednou
tématikou, filatelie, bonsaí, kaktusov a práce
¾udových umelcov vytvorili pestrú paletu toho, èo
nám ponúka príroda, ¾udská zruènos a zbe−
rate¾ská vášeò.
Ekologicky zameraná výstava bola doplnená
o odborné prednášky, ktoré si vypoèulo viac ako 260 detí zo
základných škôl. Dozvedeli sa o ochrane prírody Horného
Ponitria a o ornitológií.
Výstava bola ukonèená slávnostne − odovzdaním cien od
primátora Mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu. Cenu primá−
tora získali ¼udovít Sirotniak za Zväz záhradkárov, Pavel

Károlyi a Ján Kubovèík.
Okrem ceny primátora úspešní záhradkári obdrali oce−
nenie od Zväzu záhradkárov z rúk p. Sirotniaka za svoje doter−
ajšie pestovate¾ské úspechy.
Víazom gratulujeme a tešíme sa na EKOTRH 2008, ktorý
by mal by pod¾a slov p. primátora umiestnený v Podni−
kate¾skom inkubátora na Námestí baníkov.

Októbrový pozdrav z Jazmínu

monos pozitívne prezentova naše mesto i neziskovú orga−
nizáciu.

V

esiac október sa v neziskovej organizácii Jazmín
bude nies v znamení príprav na zimu, príprav na
deò otvorených dverí, ktorý sa uskutoèní ako
tradiène v novembri z príleitosti zaloenia neziskovej orga−
nizácie.

M

V dòoch 5. a 6. októbra sa v Bratislave uskutoènia
Radnièkine trhy, na ktorých majú monos klienti
neziskových organizácií, chránených dielní prezentova svoje
aktivity a preda svoje výrobky.
Po prvý raz sa predstaví aj naša nezisková organizácia
prostredníctvom nášho pestúnskeho zariadenia. Pestúni a
deti vyrobili mnostvo pekných upomienkových a
darèekových predmetov ako sú záloky do kníh, ozdobné
kvetináèe, ma¾ované hodvábne šatky.
Pri zhotovovaní a zdobení pouili viacero ozdobných techník
ako servítková technika, ma¾ovanie na hodváb, práca s
keramikou a pod.
Následne sa uskutoèní na Bratislavskom hrade slávnostný
galaveèer, kde budú Radnièkine trhy vyhodnotené. Máme tak

Ïalšou našou novou aktivitou je stretávanie sa klientiek
DORKY pravidelne v utorok a štvrtok popoludní. Poèas tých−
to stretnutí sa pod vedením pedagogicky vzdelanej dobro−
vo¾níèky budú venova rôznym aktivitám ako je zbieranie
plodov jesene, príprava programu k mesiacu úcty voèi
starším, k Mikulášu, k Vianociam, ku zhotovovaniu poz−
dravov, hrám s demi poèas ktorých si budú obnovova
sociálne zruènosti.
Tu uvítame kadú pomoc v podobe nepotrebných klbiek
vlny, pasteliek, farbièiek, výkresov alebo malú sladkos pre
deti. Za kadú pomoc sme ve¾mi vïaèní.
V priebehu mesiaca október bude spustená aj naša
webová stránka − www.jazminhandlova.sk V súèasnosti pre−
biehajú úkony spojené s registráciou domény.
Na našej stránke sa budete môc viac dozvedie o nás, o našej
èinnosti a aktivitách, o tom èím ijeme my i naši zamest−
nanci.
Mgr. Viera Mrázová, riadite¾ka
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