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Spomienka na skautský tábor „Bratstva 
1948“

 V dňoch 
12. – 15. júna 
2008 prišli do 
Handlvoej traja 
bratia junáka 
z Ledeča nad 
Sázavou a sest-
ra Vostateková, 
aby sme 

si zaspomínali na tento tábor. V príjemnom prostredí 
Podnikateľského inkubátora sa stretli s našimi hosťami old 
skauti z Handlovej. Bohužiaľ bez detí, ktorých pripravovaná 
beseda nezaujímala. Po privítaní hostí sme im zaspievali 
niekoľko skautských piesní, ktoré sme v písomnom podaní aj 
bratom z Ledeča venovali. 
       „Pred 60 romi sme na pozvanie br. Pročku, okr. vodcu 
skautov prišli do Handlovej, začal svoje spomienky brat Jiří 
Vosatek – Odym“. 
       Štrnásti junáci z Ledeča a desiati z Handlovej sme sa utá-
borili v horách v Stržníkovom údolí neďaleko Mlynského poto-
ka. Po príchode nás skauti a skautky privítali chlebom a soľou. 

Skautský materiál nám odviezol biely koník brata Klimenta, 
ktorého sme sem – tam museli aj potlačiť. Lúka na táborenie 
bola veľmi pekná a okolité stromy na kráse nášho táboriska 
len pridali. Hneď po príchode sme pod dozorom skúsených 
vodcov začali stavať do polkruhu  stany, postavili vlajkový sto- 
žiar a za táborom kuchyňu, stoly a lavice. Z brezových konárov 
spravili bratia peknú bránu, táborovú informačnú tabuľu, kam 
sme vešali rozpisy hliadok a služieb. Veľmi sme si dali záležať 
na stavbe totemu – miesta odpočinku. Práce vystriedali hry, 
šport, súťaže, plnenie skautských odboroviek -  prvá pomoc, 
tri orlie perá, drevorubač, stolár, tesár, kuchár apod. Ráno nás 
budila skautská píšťala, po ktorej sme si pri rozcvičke ponaťa-
hovali ospalé telá. Umývanie, raňajky, desiata, obed, olovrant, 
večera, čistota boli pravidelnou činnosťou, ktorú dopĺňali 
hry, súťaže a poznávanie a pozorovanie rastlín, zvierat. Večery 
sme si spríjemňovali spevom a táborovými hrami. Pravidelne 
sme podnikali výlety na pamätné miesta – Turč. Sv. Martin, 
Strečno, Bojnice. Tak utíkaly dny v náručí slovenské prírody, 
lesú, hor!
       Na záver besedy a návštevy bratov z Ledeča sme navští-
vili miesto táborisko Bratstva 1948. Vymenili sme si darčeky 
skautov a skautiek. Bratia prevzali vkusný diplom  s odznakom 
slovenského skautingu. Dovidenia v roku 2009! 

Jazmín n.o. aktívne 
pracuje s klientmi 

     Pre deti a mamičky v spolupráci s Hor-
nonitrianskym osvetovým strediskom 
uskutočnili tvorivú dielňu: Maľovanie na 
sklo. Deti tak mali možnosť ozdobiť si svoju 
vlastnú šálku, pod vedením PhDr. Janky 
Vrtielovej sa učili maľovať na sklo.
     Vznikla spolupráca so spoločnosťou 
GEWIS. Klienti Jazmín n.o. pomáhajú pri 
príprave Dňa otvorených dverí „Fest 2008“. 
Prezentujú tak svoje pracovné zručnosti. 
Pri takejto príležitosti majú možnosť ukázať 
svoje zručnosti a ľahšie si nájsť prácu.
     Od 1.6. 2008 sme zaviedli dobrovoľníc-
ke práce, vďaka ktorým klienti čistia okolie 
zariadení. Jazmín n.o. úzko spolupracuje so 
sociálnym oddelením MsÚ pri poskytovaní 
služieb pre občanov, spolupracuje  s mater-
skými školami. Plánuje obnoviť detské 
ihrisko, vykonať práce spojené s údržbou 
zariadenia, opraviť oplotenie, zabezpečiť 
tvorivé dielne pre klientov. 
     Jazmín n.o. privítal návštevu z lokálneho 
partnerstva Sociálne inklúzie v Turci, spolu 
s Mgr. Rýšovou a zástupcami obcí z Turči-
anskej doliny. 
     Jazmín n.o. spolupracuje so spoloč-
nosťou Úsmev ako dar a spolupracuje na 
sanácii rodiny umiestnenej v našom zaria-
dení. V rámci práce s rodinou sa uskutoč-
nilo prvé zoznamovacie stretnutie, kde sa 
zoznámila rodina s pracovníkmi a uzavreli 
dohodu o spolupráci. 

Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka

Bytový dom v širšom centre mesta 
privíta prvých nájomníkov 1. júla 
2008.

       V sobotu 21. júna bola slávnostne prestrihnutá 
páska k 66 bytovým jednotkám. Primátor mesta Ing. 
Rudolf Podoba prestrihol pásku spolu s poradcom 
ministra MVRR SR Ing. Štefanom Škrípom. Otvorenia 
sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia mesta a poslanci 

MsZ Mesta Handlová spolu so všetkými subjektmi, 
ktoré sa podieľali na príprave, výstavbe a kontrole sta-
vebných prác. Po dvoch rokoch od položenia základ-
ného kameňa bolo odovzdaných 53 dvojizbových, 6 
trojizbových, 1 jednoizbový byt a 6 garsóniek. 

Byty boli pridelené uchádzačom, ktorí zaslali svoje 
žiadosti na MSBP Handlová s.r.o. a splnili kritéria 
prideľovania bytov. 

JP

Odovzdával sa nový bytový dom na Železničiarskej ulici
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