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V NOVEMBRI PROTI DROGÁM
November bol Mesiacom proti drogám. Preto sme sa aj my, 
žiaci deviateho ročníka, spolu s našou triednou, vybrali 
27.novembra  do mestskej knižnice. Našim cieľom bolo  
porozprávať sa o tom, aké drogy sú a ako zmenili život  niek-
torým ľuďom ( i v našom meste ) a ako sa im vyhnúť.
Keď sme prišli do knižnice, čakali nás pani A. Kosztová, 
pracovníčka knižnice a slečna V. Rýšová, vedúca sociálneho 
oddelenia. Obe si už pre nás pripravili dôležité informácie.
My vieme, že drogy sú návykové látky, ktorým je lepšie vyhnúť 
sa, menej však už vieme o ich konkrétnom dopade na ľud-
ské osudy. V besede sme sa zhodli na tom, že po drogách a 
alkohole siahajú ľudia vtedy, keď zažívajú nejakú osobnú tra-
gédiu, ale i v prípadoch keď sa nudia, alebo kvôli „frajerine“. 
V mnohých prípadoch už nie je jedinec schopný sám tento 
proces zastaviť. Droge obetuje všetko. Príde o skutočných pri-
ateľov, rodinu a často aj o strechu nad hlavou. Stáva sa z neho 

troska. Prečítali sme si o prípadoch ľudí, ktorí už nedokázali 
ďalej žiť ani s drogou ani bez nej...a siahli si na život.
Dozvedeli sme sa však aj o prípadoch, kedy sa závislí rozhodli 
zmeniť svoj osud a prejavili snahu  liečiť sa, nájsť si prácu a 
vybudovať si nový domov. 
Na záver spoločného stretnutia, ktoré bolo pre nás zaujíma-
vé i poučné, sme vyslovili myšlienku, že ak prežívame ťažké 
obdobie a máme problémy, vždy sa dá nájsť niekto, kto nás 
vypočuje, poradí nám, pomôže. Preto je lepšie hľadať takúto 
pomoc medzi skutočnými priateľmi, rodičmi, našimi učiteľ-
mi, ako len jednoducho siahnuť po droge, ktorá problémy 
určite nerieši.

Za zaujímavé dopoludnie ďakujeme Mestskej knižnici 
v Handlovej, A.Kosztovej a V. Rýšoveja tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.               
                      

 A. Kusala a žiaci 9.C triedy ZŠ Mierové námestie

Do Dorky zavítal Mikuláš
Dňa 4. decembra vyvrcholila cha-
ritatívna zbierka, ktorú sme zorga-
nizovali my DaMP-áci, aby aj deti 
v DORKE mali Mikuláša. Prišiel čert, 
Plamienok, Snehulienka, líška, prin-
cezná a samozrejme nemohol chýbať 
ani Mikuláš. Deti sa veľmi tešili, reci-
tovali riekanky, spievali a tancovali. 
A za odmenu dostali hračky, knižky 
a sladké balíčky z Mikulášovho vreca. 
Potešili sme nielen deti, ale aj rodičov 
a  zamestnancov DORKY. Najväčšou 
radosťou pre nás boli rozžiarené 
detské očká a spokojné úsmevy na ich 
tváričkách. Dýchla na nás vianočná 
atmosféra.

S pozdravom DaMP

Centrum voľného času ReLax, 
Detský a mládežnícky parlament, 
Mestská knižnica 
a Dom kultúry v Handlovej

pripravujú
veľkú zábavnú show

TALENT HANDLOVEJ
hľadá sa najtalentovanejší 
Handlovčan

Ak máš talent akéhokoľvek druhu 
(spev, tanec,recitácia,šport...) a si vo veku od 6 
do 30 rokov prihlás sa v CVČ Relax, alebo 

v Mestskej knižnici najneskôr do 2.2.2009

Máš šancu získať SUPERVÝHRU .... 
a samozrejme publicitu!!!

Zeleň, balzam pre dušu..

V rámci programu Enviroprojekt 2008 sa 
Spojenej škole v Handlovej podarilo získať 
finančnú dotáciu na projekt s názvom 
Vodný ekosystém s okolím. Projekt bol 
financovaný z prostriedkov Ministerstva 
školstva SR. Jeho príprava a realizácia 
prebiehala v duchu hesla: „Zeleň, balzam 
pre dušu“. 
Prostredie, ktoré nás obklopuje, vnímame 
svojimi zmyslami priamo i nepriamo 
- samotné prostredie vplýva aj na naše 
podvedomie. I keď má každý iný prah este-
tického vnímania, základné požiadavky na 
stvárnenie prostredia sú rovnaké. Žiaci 
mali možnosť prakticky sa oboznámiť s 
tým, čo znamená ekosystém, akú plní 
funkciu, aký je rozdiel medzi vodným a 
suchozemským ekosystémom a podob-
ne. Samotná tvorba ekosystému určite 
prispeje k vytváraniu správnych postojov 
k životnému prostrediu.  Viac na stránke 
Spojenej školy www.zssha.edu.sk v odkliku 
Projekty a aktivity školy.
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Majú za sebou ďalší úspech
Certifikáty pre študentov Spojenej školy 
v Handlovej
V minulom čísle Handlovských novín ste sa mohli dočítať 
o ocenených mesta Handlová za minulý rok. Boli medzi 
nimi aj študenti Spojenej školy Handlová a na vavrínoch 
určite nezaspali. Patrik Brigant a Martin Bašti 3. decembra 
2008 úspešne absolvovali na stredoškolské pomery veľmi 
ťažkú certifikačnú skúšku CCNA v certifikačnom centre 
firmy Soitron a.s. Bratislava. Skúška je prvým stupňom 
certifikačného systému firmy Cisco, ktorá je lídrom na 
trhu sieťových a internetových riešení. Skúšku CCNA vyko-
nali traja z piatich pripravovaných študentov. Podľa slov Ing. 

Jána Krauska, inštruktora LCNA Handlová, ktorý študentov 
pripravuje, vzhľadom na obtiažnosť je to veľký úspech. 
Celkom Spojená škola Handlová vychovala už 6 študentov, 
ktorí sú držiteľmi medzinárodne platného certifikátu CCNA. 
Dvaja z nich, Gabriel Kmeť a Andrej Ondrejovič už študujú 
na FIIT STU Bratislava, ostatní štyria študujú na Spojenej 
škole. Pokračujú v štúdiu inžinierskej úrovne CCNP, kde 
spolupracuje škola pri ich príprave s poprednými sloven-
skými technickými univerzitami. Na Fakulte informatiky a 
informačných technológii STU Bratislava sa certifikát CCNA 
požaduje k bakalárskemu diplomu a certifikát CCNP k inži-
nierskemu diplomu špecialistov v oblasti počítačových sietí.
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NIEČO Z HANDLOVEJ PRE 
FILATELISTOV 
A MILOVNÍKOV UMENIA
Pri príležitosti celoslovenskej spomienky 
na životné jubileum spisovateľa a básnika 
Milana Rúfusa, ktorý 10. decembra 2008 
oslávil 80 rokov, sa konala v Mestskej 
knižnici Handlová spomienka na Milana 
Rúfusa. Literárne pásmo ,,Lupienky z 
tvorby“, ktoré pripravili zamestnanci 
mestskej knižnice, v spolupráci so žiakmi 
z Gymnázia I. Bellu,  previedlo návštevní-
kov prostredníctvom hovoreného slova a 
prednesov básní z tvorby umelca, celým 
jeho životom. 
Jubileum významnej osobnosti sloven-
ského literárneho sveta sa navždy zapíše i do dejín filatélie. 
Akademický maliar Rudolf Cigánik na podujatí slávnostne 
uviedol do života grafický list a príležitostnú pečiatku k život-
nému jubileu Milana Rúfusa. Spolu s primátorom mesta 
Handlová Ing. Rudolfom Podobom pokrstili toto umelecké 
dielo ružovými lupeňmi. 
R.Cigánik uviedol svoje dielo slovami:,,Na grafickom liste sú 
slová básnika...s úsmevom cez slzy, ďakujem za kolísku.... Ja 
ďakujem, že nám tu kolísku pomáha nachádzať“. Ojedinelý 
grafický list a príležitostná pečiatka je tak už tretím dielom 

tohto talentovaného rodáka z Handlovej v minulom roku. 
V marci 2008 bola vydaná jeho pečiatka pri príležitosti 85. 
výročia založenia Mestskej knižnice Handlová a v októbri 
príležitostná pečiatka pri príležitosti historicky prvej návštevy 
Kráľovnej Alžbety II. Na Slovensku.  Podujatia sa zúčastnili  
pracovníčky Pošty Handlová a.s., ktoré každému vášnivému 
filatelistovi priamo v mestskej knižnici ponúkli možnosť 
zakúpiť si grafický list a prezentovali príležitostnú pečiatku. 
Grafický list je vydaný v limitovanej sérií 200 ks a môžete ho 
získať u autora.
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