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RADNIÈNÉ SPRÁVY

SPRÁVY Z DETSKÉHO A MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU
ČO

TRÁPI MLADÝCH V NAŠOM MESTE?

V priebehu jedného týždňa sa konali stretnutia žiackych
rád handlovských škôl s členmi DaMPu, koordinátorkou
školy a vedúcou oddelenia mládeže DaMP. Okrem iného
mali možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo ich v meste trápi,
čo by prispelo k zlepšeniu ich života.
Členovia DaMPu sa dňa 16.4.2008 o 16.00 hod. zúčastnili ,,Verejnej diskusie“ za prítomnosti poslancov Mestského zastupiteľstva
Mesta Handlová, ktorým predložili
zozbierané návrhy žiakov základných
škôl a gymnázia.
A viete vy vlastne čo nás mladých
v meste trápi???
Žiaci zo ZŠ Mierové námestie si
všimli poškodené detské ihriská na
Okružnej ulici, Mostnej ulici a Ulici
ČSA. Je smutné, že práve my, mládež,
poukazujeme na zničené predmety,
pod ktoré sa možno podpísali naši
rovesníci. Nebolo by na škodu upozorniť políciu na týchto vandalov.
Sme však radi, že zastupiteľstvo
mesta vie o tomto probléme a sľúbilo
v najbližšom čase nápravu.
Členovia žiackej rady z gymnázia
nás upozornili na fámy, ktoré spochybňovali význam multifunkčného
ihriska nachádzajúceho sa v blízkosti ZŠ Mierové námestie.
Vraj podlaha ihriska je zlá, lebo lopta neskáče tak, ako by
mala a preto sa tam okrem futbalu nedá hrať iný šport.
Po ubezpečení predstaviteľov MsZ Mesta Handlová o mulifunkčnosti sme sa išli na vlastné oči presvedčiť, že okrem
futbalu je ihrisko vhodné aj na streetbal, volejbal, nohejbal
a basketbal. Toto ihrisko je venované vám všetkým. Stačí, keď
budete mať chuť si zašportovať, ste tam vítaní.
Žiaci zo ZŠ Školská by boli radi, keby pri výstavbe
chodníkov myslelo mestské zastupiteľstvo aj na deti a ľudí
z Horného konca. Majú obavy o svoje zdravie pri chôdzi
za krajnicou cesty, lebo iný spôsob prepravy k autobusovej
zastávke neexistuje.
No a najviac mladých v tomto meste trápi neexistujúca klubovňa, herňa, kde by sa mladí mohli stretávať

LETNÁ HANDLANDIA 2008
Pre všetky handlovské deti a mládež vo veku od 5 – 14
rokov pripravujeme jedinečný druhý ročník pobytového
tábora – Letná HANDlandia – návrat do ríše ZemeMorí.
Tábor sa uskutoční v termíne od 5.7.2008 do 12.7.2008
v rekreačnom stredisku SKI Centrum Krahule. Tak neváhajte a prihláste sa na t. čísle 0905 791 371, alebo mailom
na: ozrvak@pobox.sk
Teší sa na Vás vládca krajiny ZemeMorí JANIG a OZ RvAK
Handlová.

PRVÝ

PODPOROVANÝ PROJEKT
Na základe odporúčania Komisie vzdelávania, práce s deťmi
a mládežou a splnení požiadaviek žiadateľa, primátor
mesta rozhodol o udelení finančného príspevku 6000,- Sk
z Programu poskytnutia finančných prostriedkov na podporu aktivít detí a mládeže Mesta Handlová na rok 2008

v príjemnom prostredí s hracími stolmi napr. biliard, šipky,
stolový futbal...s predajom nealko nápojov, cukroviniek,
s možnosťou prezentovať práce žiakov a študentov. Bolo by
to prostredie, kde by mladí mali možnosť sa zabaviť bez
toho, že by boli vystavený drogám, násiliu. Mali by možnosť
získať nové priateľstvá a priestor na diskusie, kde by si mohli
vymieňať informácie. Poslanci náš návrh na vypracovanie
projektu na tzv. ,,nízkoprahové
centrum“ uvítali a povzbudili nás
k spolupráci pri vypracovaní projektu a spolufinancovaní.
Romanka

M Á J 2008 V CENTRE VOĽNÉHO
ČASU RELAX HANDLOVÁ
VIDEOKLIP, CVČ Relax
15.5. 2008 od 15,00 h
- súťaž pre deti a mládež o „naj-reklamu“ vo
forme videa, animácie, PowerPointu.

VEDECKÁ HRAČKA - ŠPIRÁLA, CVČ Relax
19.5. - 29.5. 2008 od 8,00 do 14,00 h,
- výstava hravého vedecko-technického
poznania určená žiakom MŠ, ZŠ a SŠ
Prenajímateľom výstavy je občianske a mládežnícke združenie v Banskej Bystrici

BEH

OSLOBODENIA
NAŠIMI OČAMI
I napriek nepriaznivému počasiu
sa dňa 7. 4. 2008 konala celomestská súťaž ,, Beh oslobodenia “Mesta
Handlová“. Podujatia sa zúčastnilo
dva krát viac záujemcov zo ZŠ ako
minulý rok. Súťažiaci boli odhodlaní podať čo najlepší výkon, začo im
patrí právom náš obdiv, lebo lialo
ako z krhly. Po odbehnutí trate
nikto neodmietol dúšok teplého
čaju a stratenú energiu si doplnil
sladkou odmenou.
S víťazmi sme urobili interview
o pocitoch z behu, ale aj o inom...
Máme možnosť jeden z nich ponúknuť aj Vám:
- V akej kategórii si bežal ? V kategórii Juniori.
- Ako sa voláš ? Peter Uličný .
- Prečo si sa rozhodol ísť na Beh oslobodenia ? Pretože
beh ma baví a myslím si, že som v tom dobrý.
- Ako sa ti bežalo? Bežalo sa mi dobre, počasie mi
veľmi nevadilo, aspoň bol svieži vzduch.
- Ako si spájaš pojem sloboda s behom oslobodenia ?
Beh je prejavom voľnosti a súvisí to spolu.
- Pôjdeš aj na budúci rok ? Určite sa zúčastním, ale
dúfam, že bude lepšia účasť pretože sme štartovali
v mojej kategórii iba traja.
- Čo si od tohto očakával ? Chcel som sa umiestniť do
prvej desiatky.
Ďakujem za rozhovor. Jarenka

(dostupný na www.handlova.sk) OZ RVAK, na

TÁBOROVÉ

ŠKOLENIE PRE MLADÝCH

6.6. 2008 od 15.00 hod. v CVČ Relax Handlová
Pozývame všetkých mladých ľudí, ktorý majú chuť pracovať
s deťmi a naučiť niečo sa nové!
Peter Kara ml., za OZ RvAK

Máte zaujímavý projekt?
Predložte vyplnený projektový spis ( prílohy č.1 a 2) a zašlite
v zalepenej obálke s nápisom „PROGRAM NEOTVÁRAŤ “ na
adresu: Mesto Handlová, Komisia vzdelávania a práce s
deťmi a mládežou, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.
Konzultácie:
Referát regionálneho rozvoja MsÚ Handlová, každú stredu od
16,30 hod do 18,00 hod. Erika Jonasová v CVČ Relax Handlová.
Ing. Jarmila Podobová, predsedkyňa komisie

BAMBIRIÁDA, Zábřeh

23.-25.5. 2008
- účasť členov ZÚ CVČ Relax na veľkolepej
medzinárodnej prehliadke voľnočasových
aktivít v družobnom meste v Čechách

TURISTICKÝ VÝLET, Jedna studnička
24.5. 2008 od 9.00 h
- pre členov DaMP a žiackych školských rád

„PO STOPÁCH HANDLOVSKEJ DOBROVOĽNEJ ROTY“, Handlová - B. Bystrica
24.-25.5. 2008

- Turistický pochod pre každého, kto obľubuje výlety do prírody
Spoluorganizátor: KST Meteor Handlová
Smer pochodu: Handlová - Kremnička
-Králiky - Skalka - Kremnica, Kremnica
- Kunešov - Handlová

KRESBA NA DLAŽBU, CVČ Relax

28.5.2008 od 10,00 h.
- výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Rybárske preteky
„O pohár
primátora mesta“
Miestna organizácia SRZ v spolupráci s Mestom Handlová
organizuje 16. ročník súťaže
Rybárske preteky v love udicou
na rybníku za Handlovou.
v sobotu 10. mája
od 5.30 do 12.30 hod.
v nedeľu súťaž pre deti
od 5.30 hod.
Súťaže sa zúčastňujú členovia
SRZ Handlová a deti navštevujúce
krúžok mladých rybárov v CVČ
ReLAx Handlová. Diváci, nadšenci
rybolovu, sú vítaní.
Predám truhlicový mraziak 310 l
046 547578, 090731170.

Cena dohodou

14. JÚN 2008 - V Handlovej to žije - Deň plný podujatí v Handlovej - cez deň 30. ročník CESTY rozprávkovým lesom
na lúke pri Jednej studničke, večer OLYMPIC na futbalovom štadióne HANDLOVÁ.

