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...hodnotil za účasti primátora
V mesiaci september 2008 skončilo naše 
prvé volebné obdobie. Záverečné vyhod-
notenie činnosti, ktoré sa uskutočnilo 26. 
9. 2008 v CVČ Relax za účasti Primátora 
mesta, sa nieslo v duchu otvorenej nefor-
málnej diskusie. Ing. Rudolf Podoba nás 
vyzval, aby sme sa nebáli presadzovať svoje 
názory. Poďakoval sa nám - prvým členom 
DaMP Mesta Handlová za aktivity a vyslovil 
prísľub, že sa i naďalej bude zaujímať 
o naše názory a potreby. Podporil i našu 
myšlienku vzniku otvoreného klubu pre 
mladých. Ďakujeme pán primátor!

...od novembra v novom zložení
V termíne do konca septembra všetky 
Žiacke školské rady na ZŠ a SŠ na území 
mesta Handlová a kresťanská mládež 
delegovali 22 členov nástupnického DaMP. 
Členovia boli delegovaní zo Žiackych 
školských rád jednotlivých škôl. Ich voľba 
sa uskutočnila na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva dňa 23.10.2008.
Zoznam členov nástupníckeho DaMP 
mesta Handlová:
 1. Štefanová Lucia  ZŠ Školská
 2. Dórová Jarmila ZŠ Školská

 3. Kyselová Lenka  ZŠ M. nám.
 4. Seifertová Diana  ZŠ M. nám.
 5. Majerová Kristína  ZŠ M. nám.
 6. Masarik Marek SSOŠ
 7. Máriková Mária ZŠ Školská
 8. Paulíková Martina  SŠ ZŠOaS
 9. Ruckschlosová Lucia  ZŠ MC
10.Tončková Alžbeta  ZŠ MC 
11.Dobišová Ivana  ZŠ MC
12.Ďurišová Diana  Gymnázium 
13. Sámalová Andrea  Gymnázium 
14. CHromíková Karolína  Gymnázium 
15. Nagyová Simona  Gymnázium 
     kresťanská mládež
16. Kelemen Tomáš  SŠ-SPŠ
17. Kirschner Viktor  SŠ-SPŠ
18. Santová Romana  SŠ ZŠOaS
19. Vanková Miroslava  SŠ ZŠOaS

20. Jariabková Anna  SŠ ZŠOaS
21. Luky Adrián  SSOŠ Handlová
22. Oslanec Milan  SSOŠ Handlová

...naša výzva
Momentálne má parlament, ktorý vytvára 
informačný most medzi základnými a 
strednými školami, 22-členov. Tento počet 
nemusí byť konečný. Sme otvorení pre 
ďalších záujemcov. Kto má teda 13 až 30 
rokov, záujem aktívne pracovať a pomáhať 
pri mládežníckych aktivitách, je medzi 
nami stále vítaný. Dvere má otvorené! 
Prihlásiť sa môžete  v CVČ Relax, kde 
máme svoju klubovú miestnosť. Radi si 
vypočujeme názor, tak neváhajte a príďte 
alebo napíšte damphandlova@gmail.com
www.cvcha.edu.sk

Školský parlament sa spolu s kultúr-
nou komisiou na ZŠ Morovnianska 

cesta vás pozývajú na podujatie

Nepotrebujeme 
drogy

19. NOVEMBRA 2008 o 15,00 HOD.

na Námestí baníkov s pokračovaním 
v DK Handlová, kde sa predstavia ško-
láci so svojou záujmovou činnosťou. 
Veríme, že sa prídete pozrieť a podpo-
riť nás boj proti drogám.

Oľga Kárová
koordinátorka ŽR zo ZŠ MC

Zaujímajú Vás informácie 

z diania mesta?
 

Nájdete ich:
Plagátové plochy, infotext Regionálnej 
televízie RTV, Infotext DIGI, interne-
tová stránka mesta www.handlova.sk, 
mesačník Handlovské noviny, výveska 
mesta pred Mestským úradom, mest- 
ský rozhlas.
Nedozvedeli ste sa včas o podujatí, 
ktoré Vás zaujíma?
do 30.11. 2008 hlasujte na web 
stránke mesta www.handlova.sk 
a vyberte si informačný kanál, ktorý 
najviac využívate.

Gymnazisti Ivana Bellu 
Handlová v metropole 
Veľkej Británie

       V dňoch od 26. septembra do 3. 
októbra 2008 študenti Gymnázia Ivana 
Bellu v Handlovej absolvovali kul-
túrno-poznávací zájazd do Londýna. 
Cestou sa zastavili a pozreli si historic-
ké a kultúrne pamiatky Luxemburgu 
a Bruselu.
       V Londýne strávili 3 nezabudnu-

teľné dni a mali možnosť zužitkovať 
vedomosti z anglického jazyka. Cestou 
domov neobišli ani Paríž. Navštívili 
svetoznámu galériu Louvre, kde si 
mohli pozrieť diela slávnych umelcov. 
Študentov od výhľadu z Eiffelovej veže 
neodradili ani zlé poveternostné pod-
mienky.
       Zájazd ukončili, ako ináč, roz-
právkovo. Celý deň prežili v čarovnom 
Disneylande. Domov si okrem spoloč-

ných zážitkov odniesli krásne a hod-
notné spomienky na Luxemburg, 
Brusel, Paríž a hlavne Londýn. Opäť 
sa potvrdilo staré osvedčené poreka-
dlo: „Radšej raz vidieť, ako dva razy 
počuť.“
       V organizovaní kultúrno-pozná-
vacích zájazdov do Londýna chceme 
i naďalej pokračovať.

Mgr. Anna Procnerová 

vyučujúca anglického jazyka

NEPREHLIADNITE!!!
Milí piataci, milí rodičia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Gymná-
ziu Ivana Bellu, určite sa 14. novemb-

ra 2008 zúčastnite

DŇA 
OTVORENÝCH DVERÍ

v priestoroch Gymnázia 
I. Bellu v Handlovej.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Študenti tercie Gymnázia I. Bellu v Handlovej.


