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Medzinárodné stretnutie mláde�e vo
Voerde

Vjúli sa v nemeckom mesteèku Voerde usku−
toènilo medzinárodné stretnutie (konferencia)
mláde�e zo štyroch európskych krajín −

Nemecka, Anglicka, Nórska a po prvý krát aj
Slovenska.

Centrum vo¾ného èasu Relax, na podnet mesta
Handlová pripravilo v januári sú�a� o Európskej únii
pre stredné školy v meste, vïaka ktorej sa ví�azi a ich
uèitelia anglického jazyka mohli zúèastni� pobytu v
Nemecku. Stretnutie bolo financované zo zdrojov
Európskej komisie − Mláde� pre Európu, so spolufi−
nancovaním mesta Handlová.

Študentom Gymnázia Ivana Bellu a Zdru�enej
strednej školy obchodu a slu�ieb mo�no skutoène
závidie�. Pripravený program bol naozaj výnimoèný a
bohatý. U� názvov konferencie "Mláde� v Európe − od
minulosti do budúcnosti" (Youth in Europe from
past to future) prezrádzal, �e sa úèastníci mali
mo�nosti pozrie�, ako to vyzeralo kedysi u Rimanov v
starej Európe. V archeologickom parku v mesteèku
Xanten, kde boli úèastníci ubytovaní, sa zahrali hry
rímskych detí, navštívili nielen novú − modernú, ale
aj starú − nefunkènú oceliareò v Duisburgu, ktorá

teraz slú�i ako park vo¾ného èasu. V gumákoch si
obzreli Rýn zblízka pri lovení malých vodných �ivoèí−
chov a nieèo sa dozvedeli aj o lososoch, ktoré kedysi
túto rieku obývali. Celý pobyt bol poprepletaný
mno�stvom športových aktivít. Študenti si mali
mo�nos� vyskúša� okrem bicyklovej túry, volejbalu,
futbalu aj extrémnejšie športy. Odvaha im skutoène
nemohla chýba� pri vodnom ly�ovaní, windsurfingu,
lezeniu, plaveniu sa na plachetnici a kanoe. Spoloèné

aktivity, ktoré pripravili
nemeckí organizátori
umo�nili lepšie sa spozna� a
upevni�si priate¾stvá.

Ka�dý deò bol ukonèený zaují−
mavým veèerným programom
v ré�ii zúèastnených krajín.
Slovákom sa však najviac páèil
trh pred radnicou vo Voerde,
kde mali mo�nos� prezentova�
malé Slovensko a jeho tradície
nielen nemeckým obyvate¾om,
ale aj Slovákom, ktorí sa
pôvodne narodili v Handlovej a
teraz �ijú v Nemecku. Bolo
ve¾kým zá�itkom poèu� rodnú

Slovenèinu tak ïaleko od domova.
Slováci − Handlovèania boli s konferenciou nad−

mieru spokojní, a keï�e sa uskutoèòuje ka�doroène,
u� teraz sa všetci tešia na budúci rok, preto�e orga−
nizátorom stretnutia sa má sta� práve naše Mesto
Handlová.
Koordinátori:
" Mgr. Anna Siveková, Gymnázium Ivana Bellu
" Mgr. Kvetoslava Vargová, ZSŠOaS

Plavecká štafeta − Dni športu 2006 v meste Handlová

Oblastné športové centrum Prievidza, Plavecký klub Handlová, Komisia športu pri
MsZ Handlová, Centrum vo¾ného èasu Relax Handlová,  zorganizovali dòa 21. sep−
tembra v èase od 8,00 h. do 14,00 h. na Krytej plavárni mesta Handlová plaveckú

štafetu, ktorá odštartovala všetky podujatia v rámci Dní športu 2006.
Štafety sa zúèastnili základné a stredné školy v meste, ale podujatie bolo urèené aj

širokej verejnosti. Plávali sa tri då�ky 25 m, 50 m a 100 m, ka�dý úèastník si zaregistroval
svoj výkon a na po�iadanie si mohol svoj plavecký výkon da� zmera�. Úèastníci mali právo
rozplavby. 

Plaveckej štafety sa zúèastnilo celkom 343 obèanov, preplávali spolu 
33 995 m. Najstaršími úèastníkmi boli pani Švecová Helena r. n. 1933, pán Marián
Dobrotka r. n. 1942 a  Štefan Pastorok r. n.  1929 a najmladším úèastníkom bol Simon
Kliment 5 rokov. Najpoèetnejšie zastúpenie zo škôl mala ZŠ Morovnianska cesta. 
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Dámske a pánske trendové úèesy −
permanentný make−up − biostimulá−
tor − chemické omladzovanie pleti −
predl�ovanie vlasov − Afrocopy

Nájdete nás  v Hoteli Baník denne od
9.00 do 18.00 h. V sobotu a nede¾u
na objednávky − 0907/025942

Trampské osady Bobor a Ohio
oslávili  výroèia zalo�enia svo−
jich osád

Tramping je v našom meste súèas�ou
spoloèenského �ivota, èo dokazuje aj
aktívna èinnos� vyše 15 trampských

osád. Dve z nich zorganizovali pre svojich
kamarátov v dòoch 23. −  25. septembra v
handlovských horách potlach (výroèný
oheò). Kamaráti z T.O. Bobor  oslavovali 28.
výroèie a kamaráti z T.O. Ohio okrúhlych 20
rokov na spoloèných potulkách. Vyše 150
kamarátov preva�ne z Handlovej, Prievidze a
Martina poèas troch dní  potvrdilo, �e trampi
sa bavi� vedia ale aj to, �e o budúcnos�
trampingu v Handlovej sa bá� nemusíme. 

V. Horváth


