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DaMP má nového primátora 
V novom školskom roku my DaMP-áci opäť spúšťame činnosť detského a mládež-
níckeho parlament. Keďže nastalo nové volebné obdobie, potrebovali sme si zvoliť 
nového primátora. Voľby sa konali dňa 12.11.2008. Každý kandidát, ktorý sa chcel 
uchádzať o miesto primátora, musel predniesť príhovor a predstaviť svoj volebný 
program. Členovia parlamentu vo svojom hlasovacom lístku zakrúžkovali meno 
kandidáta, o ktorom si mysleli, že je najvhodnejší na pozíciu primátora a vložili 
ho do anonymnej urny. Hlasy sčítavala nami určená volebná komisia a po sčítaní 
boli vyhlásené výsledky. Novou primátorkou parlamentu sa stala Diana Ďurišová 
a jej zástupkyňou Romana Santová. Dúfame, že nová primátorka bude plná krea-
tívnych nápadov a bude podporovať naše návrhy.

Detský a mládežnícky parlament

Všetkým mladým v Handlovej – zapojte sa!
K spolupráci na tvorbe Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová do 
roku 2013 pozývame všetkých mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný spôsob 
života v Handlovej, ktorí chcú žiť aktívne a majú vlastné predstavy a ciele ako by to 
u nás mohlo „fungovať“ v blízkej budúcnosti.
Kľúčovými oblasťami v pripravovanom aktualizačnom dokumente pravdepodobne 
budú vzdelávanie, voľný čas detí a mládeže, kultúra, participácia mladých ľudí na 
živote v meste, informácie a komunikačné technológie, mobilita mladých ľudí, 
zdravie a životný štýl, rodina, prevencia sociálno-patologických javov a životné 
prostredie. 

Veľa vecí sme už urobili
V rámci príprav na tvorbu Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová do 
roku 2013 sa už uskutočnilo pracovné stretnutie subjektov pracujúcich v oblasti 
práce s mládežou na území Mesta Handlová, na ktorom sa sformovala základná 
pracovná skupina. Iniciovala prípravu podujatí v rámci Európskeho týždňa mlá-
deže (2.-9.11. 2008) a Medzinárodného týždňa vzdelávania (12.11.-23.11.2008), 
ktorých cieľom bolo zistiť potreby mladých ľudí a zapojiť ich do tvorby koncepcie 
formou dotazníka.
Mestská rada mesta Handlová schválila časový harmonogram tvorby tohto 
materiálu s termínom ukončenia v júni 2009. Podporila zámer osloviť mládež 
v jednotlivých obciach mikroregiónu a získať ju pre aktívnu spoluprácu pri tvorbe 
politiky mládeže na úrovni celého Mikroregiónu Handlovskej doliny. Chceme tak 
mládež zaktivizovať a zapojiť do procesu tvorby stratégie sociálno – ekonomického 
rozvoja mikroregiónu. 

Vieme ako na to, vy viete čo potrebujete a chcete
Naša samospráva zvolila koncepčný a systematický prístup v oblasti mládežníckej 
politiky. Prijala a realizuje vlastnú Koncepciu práce s deťmi a mládežou Mesta 
Handlová do roku 2008, pričom sa pripravuje jej aktualizácia na obdobie do roku 
2013 a každoročné vyhodnocovanie. Staňte sa jej súčasťou.

Kontaktujte nás čo najskôr v Centre voľného času Relax v Handlovej, resp. na č.t. 
046/ 5475 377, 0918 525 034.

Nepotrebujeme drogy
ZŠ Morovnianska cesta zorganizovala celomestskú akciu pre deti všetkých základ-
ných a stredných škôl v meste Handlová pod názvom „Nepotrebujeme drogy“. 
Každá škola mala za úlohu pripraviť maskota, kultúrny program a prezentovať 
svoje práce týkajúce sa daného problému. 19. novembra 2008 sa maskoti zišli 
v CVČ Relax a spoločne navštívili školy v meste. V popoludňajších hodinách deti 
robili anketu s obyvateľmi mesta Handlová, no nie všetci boli ochotní odpovedať 
na otázky. O 15.30 sa začal program v DK. Deti tancovali, spievali, cvičili a porota 
vyberala najvýstižnejšieho maskota a posudzovala výtvarné a literárne práce detí. 
Aj obecenstvo hlasovalo o najsympatickejšieho maskota. Túto cenu, ako aj putov-
ný pohár za prvé miesto si odniesla ZŠ Morovnianska cesta. Veľmi nás mrzí, že sa 
nezapojili ZŠ Školská, Gymnázium Ivana Bellu a len čiastočne sa zapojilo Mierové 
námestie. Veríme, že druhý ročník tohto celomestského podujatia nezostane 
nepovšimnutý a zapoja sa všetky školy v meste.

Najlepší študenti a školy Handlovej 

Pamätáte si ešte, ako vaše deti zvládali všetky tie čiarky, lomky a kolieska v pr-
vej triede základnej školy? A ako si ani za svet nemohli zapamätať spočítavanie 
s prechodom cez deviatku? Po určitom čase vzdelanie svojich detí, ale aj svoje 
vlastné považujeme za samozrejmosť. Je to dobre, svedčí to o stupni rozvoja tejto 
krajiny. Ale predsa len ... občas by sme si mohli spomenúť, aké dôležité je niečo 
vedieť. Mesto Handlová v spolupráci so školami v novembri pripravilo projekt 
„Medzinárodný týždeň vzdelávania“. Jeho cieľom je každoročne ukázať, čo všetko 
sa dá naučiť. Počas jedného týždňa v Handlovej sme ocenili najlepších študentov, 
verejnosti ponúkli výstavu výtvarných prác, ale aj dobrú zábavu na akadémii 
škôl.

Najlepší študenti v Handlovej
Dňa 12.11.2008 boli v obradnej sieni Mesta Handlová ocenení najlepší študenti 
handlovských stredných škôl v školskom roku 2007/08. Ocenení boli: 
Spojená škola, Lipová 8, Handlová
       Organizačná zložka ZSŠOaS – obchodná akadémia: Zuzana Struhárová,  
       Veronika Bieleschová, Martina Pittnerová
       Organizačná zložka ZSŠOaS – stredné odborné učilište: Branislav Šveda,  
       Martin Rajnoha, Stanislava Mikušková
       Organizačná zložka Stredná priemyselná škola, Lipová 15: Martin Bašti,  
       Viktória Kaánová, Lukáš Povoda
Gymnázium Ivana Bellu, Ul. Novomeského č. 15, Handlová: 
       Karolína Bobríková, Zuzana Ondrejková, Natália Šimorová
Súkromná stredná odborná škola, Poštová ul. 58, Handlová: 
       Simona Stránska
Študenti boli ocenení za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, 
v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, za výrazné úspechy v predmetových 
olympiádach, súťažiach. Ocenenie im odovzdal primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba.

Ocenené školy 
Na slávnostnej Akadémii škôl 18. novembra 2008 v Dome kultúry Mesta Handlová 
sme odovzdávali ocenenia našim školám za dosiahnuté výsledky v školskej a mi-
moškolskej činnosti v školskom roku 2007/08.
Ocenenie „Najúspešnejšia základná škola v športových súťažiach“ 
získala ZŠ Morovnianska cesta.
Ocenenie „Najúspešnejšia základná škola vo vedomostných, umelec-
kých a záujmových súťažiach“ získala ZŠ Mierové námestie. 
Ocenenie „Dobrý nápad 2008“ si odniesla ZŠ Morovnianska cesta za organizá-
ciu letných prázdninových táborov pre deti a mládež.
Ocenenie Domu kultúry Mesta Handlová získala ZŠ Školská ulica za spolu-
prácu pri organizovaní podujatí Cesta rozprávkovým lesom, Silvester na námestí 
a zorganizovanie podujatia Deň Zeme. 
Blahoželáme! 


