RADNIÈNÉ SPRÁVY

5. STRANA

Anketa − mesiac úcty
k starším
pýtali sme sa p. Imricha
Frívaldského, dlhoroèného
komentátora športových podu−
jatí nášho mesta .

O

Október je mesiac úcty k starším. Chová
sa k Vám mladšia generácia s úctou?
Väèšinou áno. Nájdu sa samozrejme
aj výnimky, ktoré stoja za zamyslenie.
Napríklad, e sa nepozdravia alebo to kla−
sické, e neuvolnia miesto v autobuse.
Niektorí jednoducho nemajú zodpoved−
nos a pod¾a toho sa aj správajú. Ale sú to
naozaj len výnimky. Ja to zas vnímam tak,
e sú mladí a my starší by sme ich nemali
odsúva.
Ako sa ije dnešnej staršej generácii v tejto
dobe?
Vo¾akedy sme mali viac moností,
hlavne èo sa týka prostriedkov napr. na
rekreáciu. Bolo tu ROH a iné organizácie,
cez ktoré sa dalo ís aj do zahranièia. Ja si
to dnes napríklad z môjho dôchodku
nemôem dovoli. Sú aj takí dôchodcovia,
ktorí na to majú, ale ja sa u asi ako pôj−
dem niekde zrekreova.
Vy ste taký aktívny dôchodca, myslíte si, e
to je ten správny recept, ako by aj na
dôchodku v pohode?
No pokia¾ to zdravie dovolí, tak je to
urèite pozitívum by aktívny. Mne to
pomáha a pokia¾ budem môc, tak budem
nieèo robi stále, pretoe ma to baví.

Mládenícka rubrika
o mladých a pre
mladých.......

" DEÒ D " prilákal do Handlovej aj slnieèko
tento deò Mesto Handlová po
chladnom poèasí symbolicky
privítalo nielen slnieèko ale aj
nový školský rok 2007/2008 a to
odprezentovaním všetkých vo¾no
èasových aktivít organizácií a inštitú−
cií, obèianskych zdruení ako aj
dobrovo¾níkov, pracujúcich s demi a
mládeou . Na pódiu i priamo na
námestí sa odprezentovali nielen MŠ,
ZŠ, ZUŠ, ale hlavne záujmové útvary
pôsobiace v Centre vo¾ného èasu
ReLax a športové kluby v meste. Svoju
èinnos predviedli aj útvary Mestskej
a Štátnej polície ako aj Hasièského
zboru. Všetci zúèastnení si mohli za
symbolickú cenu pochuti na
výborných palacinkách a ze−
miakových plackách z dielne detí o.z .
Spoloènos Contry 2000.

V

prievodným podujatím bola
celoslovenská kampaò "Na
kolesách proti rakovine" , ktorá
má v Handlovej viacroènú tradíciu.
Tento rok po prvý krát p. Matiaško
oslovil CVÈ ReLax − organizátorov
ve¾kého zábavného popoludnia pre
deti a mláde pod názvom "DEÒ D"
s myšlienkou spoji tieto podujatia
a deti a mláde v Handlovej aktívne
zapoji pohybom do boja proti
rakovine. Podarilo sa !
Na symbolickú trasu okolo
námestia vyštartovali nielen cyklisti
ale aj úèastníci na kolieskových korèu−
liach, netradièných kolobekách
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Viete e.....
" Poslanci MsZ Mesta Handlová na
svojom augustovom zasadnutí
schválili Akèný plán na plnenie opa−
trení Koncepcie práce s demi a
mládeou mesta.
" Jednou z najdôleitejších úloh na
rok 2007 je obnovi prácu Detského
a mládeníckeho parlamentu (ïalej
len DaMP).
" U 2.10.2007 o 14,00 hod. sa vo
ve¾kej zasadaèke MsÚ uskutoèní
stretnutie mladých ¾udí − zástupcov
zo všetkých škôl na území mesta s
primátorom a s poslancami.
" V januári 2008 bude moné
poiada o získanie finanèných
prostriedkov z Otvoreného
grantového programu na aktivity
mladých pre napåòanie ich predstáv
o ivote v našom meste.

a zapojili sa i telesne postihnutí obèania
mesta na vozíkoch a jedna mamièka
s koèíkom. Prítomnos "kolies" vyuili
organizátori na súa netradièných
kolieskových vozidiel a cyklistickú súa
zruènosti organizovanú AMK Handlová.
Do súaí sa zapojili najmä deti
a mláde, ktoré si vyskúšali aj ovládanie
vozíkov pre telesne postihnutých, ktoré
organizátorom zapoièala zdravotná
poisovòa APOLLO. Tá odmenila
odválivcov i upomienkovými balíèka−
mi.
Poèas celého podujatia prebiehala
zbierka finanèných prostriedkov
zakúpením JOJA za symbolický príspe−
vok a študentky v zelených trièkách s logom rozdávali propagaèné letáky verejnej zbierky. Vyzbieralo sa 1.234,−Sk. Hlavný
organizátor podujatia Centrum vo¾ného èasu ReLax na záver podujatia skonštatoval, e sa podarilo za aktívnej úèasti všetkých
subjektov pracujúcich s demi a pre deti, poukáza na širokú škálu moností trávenia vo¾ného èasu mládee v našom meste.
Bude zálea len na rodièoch a deoch èo si vyberú .
JP
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