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Víkend v DaMP-e o niečom inom
     V sobotu dňa 17.5.2008 sa stala mies-
tom stretnutia detského a mládežníckeho 
parlamentu a žiackych školských rád 
mesta strelnica. Zaujímavé  a zábavné 
podujatie sme my, DaMP-áci zorganizo-
vali hlavne na spoznanie sa a nadviazanie 
nových kontaktov. Hádzanie granátom, 
streľba zo vzduchovky, to je len časť 
aktivít, v ktorých sme mohli súťažiť. Pre 
víťazov boli pripravené sladké odmeny, 
ktoré nejedného z nás potešili. Aj keď 
nás nebolo toľko ako sme očakávali, 
zažili sme pekné poludnie plné zábavy a 
zážitkov. 

Diana Ďurišová

Naše mamičky 
si to zaslúžia 

       Dňa 11.5.2008 sa pri príležitosti 
Dňa matiek uskutočnilo na Hutire 
zaujímavé podujatie ,,MÍĽA PRE 
MAMU“. Deti všetkých prekvapili 
svojimi vystúpeniami v tanci, speve 
a hre na hudobných nástrojoch. 
Slávnostným pretrihnutím pásky 
sa míľa začala. Počas prechádzania 
symbolickej míle si deti mohli 
zasúťažiť o sladké odmeny. Pre deti 
mamičiek sme aj my DaMP-áci pomá-

hali s pestrým programom. Niektoré 
maminy svojim deťom s radosťou 
pomáhali. Veľmi sa nám páčilo ako 
si malí nezbedníci poradili s našimi 
úlohami. Deti dostali srdiečka, ktoré 
mohli vymaľovať a darovať svojim 
najbližším. K pozítívam patrilo, že sa 
podujatie konalo na čerstvom vzduchu 
a v príjemnom prostredí. 
       Svoj voľný čas neľutujeme, veď 
naše maminky si zaslúžia pozornosť 
nielen na Deň matiek. Dúfame, že sa 
na takejto akcii stretneme aj o rok.

                  Diduška a Lenka

Zo školského úradu

Prevádzka v materských školách 
počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude preruše-
ná prevádzka v materských školách v  
meste Handlová, a to:

Mesiac júl 2008 
V prevádzke bude MŠ Mostná ulica, 
ostatné MŠ budú mať prerušenú 
prevádzku.

Mesiac august 2008
V prevádzke bude MŠ Dimitrovova 
ul., ostatné MŠ budú mať prerušenú 
prevádzku.

MAS Žiar má dvoch 
zahraničných partnerov

      Prvým úspechom OZ Žiar, ktoré-
ho je súčasťou aj mesto Handlová je 
získanie nenávratného finančného prí-
spevku vo výške 397 200 Sk zo zdrojov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
ktoré sú určené na spracovanie straté-
gie.  
     Členovia MAS Žiar sa stretávajú 
pravidelne každé dva týždne, vždy v inej 
obci. Na stretnutiach sa zaoberajú iden-
tifikáciou problémov na jednej strane 
a  cieľov na strane druhej. Prečo je to 
všetko potrebné? Spoločnými silami 
spracovávame Stratégiu rozvoja územia 
Žiar. Je to podmienka k tomu, aby sme 
sa mohli ako MAS uchádzať o cca 100 
mil. Sk z prístupu LEADER, ktoré budú 
použité pre rozvoj nášho územia. 
     Okrem toho, intenzívne pracujeme na 
animácii územia, hľadáme partnerov do 
spoločných cezhraničných projektov a na 
výmenu skúseností. V mesiaci marci sme 
v Rajeckých Tepliciach podpísali dohodu 
o spolupráci s MAS ” Międzi Prosną a 
Wartą” – Lokalna Grupa Działania,  so 
sídlom v Wieruszove. Našimi spoločnými 
zámermi je oblasť cestovného ruchu a 
prezentácia podnikateľov pôsobiacich 
v agropriestore ako i šport, vzdelávanie 
a agroturistika.  Obce z nášho záujmové-
ho územia majú už po dlhé roky družbu 
s obcami z územia Moravy.   
Preto aj miestna akčná skupina Žiar 
nadviazala spoluprácu s MAS Horní 
Pomoraví. MAS Horní Pomoraví  pôso-
bí v katastri obcí Bohdíkov, Branná, 
Hanušovce, Jindřichov, Kopřivná, Malá 
Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, 
Šléglov a Vikantice.  Poslaním MAS Horní 
Pomoraví je budovanie partnerskej siete 
subjektov ziskovej aj neziskovej sféry 

a verejného sektoru tak, že združuje 
fyzické aj právnické osoby za účelom 
spolupráce v oblasti rozvoja vidieka. Je 
zaujímavé, že subjektom, ktorí inicioval 
vytváranie partnerstiev na Morave nebola 
samospráva, ale súkromný subjekt z ob-
lasti poľnohospodárstva. Horní Pomoraví 
pripravovalo svoju stratégiu takmer rok 
a ich úsilie bolo úspešné. Podarilo sa 
im získať prostriedky z LEADER ČR a 
zakúpiť pre potreby jednotlivých obcí 
rôzne mechanizmy (traktory na údrž-
bu komunikácií a pod.) . MAS Horní 
Pomoraví v súčasnej dobe nadväzuje 
spoluprácu s mikroregiónom Zábřesko. 
Mesto Zábřeh je partnerským mestom 
Handlovej. Spojenie MAS z Moravy a Slo-
venska dáva výborný predpoklad na to, 
aby projekty v LEADRI boli úspešné. 
     Dňa 6.mája 2008 sa v obci Nitrianske 
Pravno konalo za účasti starostov z OZ 
Hornonitrie, a MAS Horní Pomoraví, ich 
štatutárnych zástupcov RSDr. Tomáša 
Konuša a Františka Wintera a manažé-
rov jednotlivých MAS. Na stretnutí boli 
navzájom predstavené aktivity jednotlivý 
miestnych akčných skupín. Odtiaľ sa 
delegácia presunula na MsÚ Handlová, 
kde ich v zastúpení primátora mesta 
privítal zástupca primátora Dušan Klas. 
Ako vyplynulo z diskusie, ktorú zástupca 
primátora otvoril hneď v úvode, možno 
hovoriť o vytváraní cezhraničnej spolu-
práce, i keď vstupom SR do Šenghenu 
sme vlastne bez hraníc. Cieľom stretnutia 
bolo uzavretie partnerskej zmluvy o spo-
lupráci. Tú v závere slávnostne podpísali 
štatutári oboch MAS – František Winter 
a RSDr. Tomáš Konuš.  Ako obaja uviedli, 
snahou zmluvných strán je naplniť 
aktívne partnerské dohody a vidia veľké 
možnosti vo vzájomnej spolupráci ako 
i udržanie a rozvíjanie partnerstva. 

Erika Jonasová + JP


