
 NOVEMBER 2009 www.handlova.sk6

Pozvánka
Základná škola Morovnianska cesta 

v Handlovej pozýva na 

 „Deň otvorených dverí “ 
26. 11. 2009 od 15.30 h  

Tento rok sme pre vás pripravili 
„Cestovanie Európskou úniou“. 

Srdečne pozývame všetkých  rodičov, 
starých rodičov, žiakov a širokú 

verejnosť.
Tešíme sa na Vašu účasť.

ARTANNO 
reprezentovalo 
Slovensko
Komorný miešaný spevácky zbor 
Artanno,  pôsobiaci od roku 2000 
pri ZUŠ v Handlovej, sa v dňoch 
9.-11. októbra zúčastnil 3. ročníka 
Medzinárodnej súťaže speváckych zbo-
rov mesta Rimini v Taliansku. V kate-
górii C z 15. komorných speváckych 
zborov rôznych krajín sveta, ako ČR, 
Estónsko, Channel Islands, Maďarsko, 
Taliansko, Poľsko, Rusko, Venezuela, 
si v silnej konkurencii vyspieval 8. 
miesto. Ako jediný zástupca Slovenska 
si zaspieval aj na otváracom koncerte 
v Novelli divadle v Rimini. Zážitkom 
bolo spoločné spievanie so 14. zbormi 
na Svätej omši v obrovskej katedrále 
postavenej v roku 1450. Artanno sa 

intenzívne pripravovalo na túto súťaž 
a po prvýkrát malo príležitosť ukázať 
výsledok svojej viacročnej práce v kon-
frontácii s vynikajúcimi telesami. Tri 
dni strávené na festivale boli kvalitou 
účinkujúcich zborov, výbornou organi-

začnou úrovňou, určite zaujímavým, 
inšpirujúcim a podnetným pobytom.
Ďakujeme mestu Handlová a primá-
torovi mesta Handlová, Ing. Rudolfovi 
Podobovi za podporu a pomoc.

Artanno

CVČ Relax v Handlovej 
na mesiac November  2009

Turnaj žiakov 5.-9.roč. ZŠ v stolnom 
tenise - postupová súťaž SAŠŠ
4.11.09 od 13,00 h., SOŠ (SPŠ)

Mládež Európy – vedomostná súťaž 
žiakov ZŠ 
9.11.09 od 15,00 h., CVČ Relax         
     

Mládež Európy – vedomostná súťaž 
študentov SŠ 
10.11.09 od 15,00 h., CVČ Relax     
         

ABC na PC – zábavno-vedomostná 
súťaž pre deti MŠ SNP
10.11.09 od 10,00 h., CVČ Relax 
            

Burza mladých zberateľov 
– prezentácia, výmena, obchod - pre 
verejnosť
16.11.09 od 14,00 h., CVČ Relax   
           

Zábavné popoludnie pre mládež pri 
reprodukovanej hudbe v rámci osláv 
Dňa študentstva, 16.11.09 od 17,00 
h., CVČ Relax  
            

COUNTER STRIKE turnaj – súťaž pre 
mladých nadšencov PC hier   
22.-24.11.09 od 16,00 h., CVČ Relax 
 

FOTO - SALÓN – stála výstava fotogra-
fií s tematikou prírody pre verejnosť 

24.-27.11.09 8,00-18,00 h. , Futbalový 
štadión 
      

Turnaj žiakov 5.-6.roč. ZŠ vo vybíja-
nej – postupová súťaž SAŠŠ
25.11.09 od 13,00 h., ZŠ MC                       

Turnaj žiačok 5.-6.roč. ZŠ vo vybíja-
nej – postupová súťaž SAŠŠ
26.11.09 od 13,00 h., ZŠ MC                

Fotografia netradične – výtvarná 
súťaž žiakov ZŠ
27.11.09 od 13,30 h., CVČ Relax
                             

Ochranársky večer – diskusný klub 
s premietaním prírodovedných filmov
27.11.09 od 13,30 h., CVČ Relax

Burza mladých zberateľov 
– prezentácia, výmena, obchod - pre 
verejnosť
16.11.09 od 14,00 h. , CVČ Relax              

... P R Í Ď ... U V I D Í Š ... V Y M E N Í Š ... 
ZBERATEĽSKÁ  BURZA „ M I X „
Si vášnivým zberateľom známok, serví-
tok,  pohľadníc, autogramov, plagátov, 
kinder figúrok, kariet pokemónov 
alebo čohokoľvek  iného?
POZÝVAME ŤA !
16.november 2009, 14. 00 h – 17.00 h

30. november 2009, 14. 00 h – 17.00 h

CVČ  Relax  Handlová

PRE  KOHO ?  Pre veľkých aj malých 
záujemcov, alebo vlastníkov rozličných 
zbierok, jednoducho pre deti aj dospe-
lých  „ z b e r a t e ľ o v „
INFO : CVČ  Relax Handlová, 5475 
377, 0918525034

Čo nové v DaMP-e??? 

S novým školským rokom 2009/2010 
sa skončilo jedno volebné obdobie 
Detského a mládežníckeho parlamen-
tu(ďalej len DaMP) a nové sa začalo. 
Prvému dôležitému kroku, ktorý viedol  
k aktivizácii členov nového DaMP-u 
(voľbám), predchádzali zasadnutia 
žiackych a študentských školských rád. 
Na týchto fórach mladých sa rozhodlo 
o tom, kto z nich bude svojou aktívnou 
účasťou v DaMP-e reprezentovať žia-
kov, resp. študentov príslušnej školy. 
Nominovaní sa na svojom prvom 
zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 
21.10.2009 v prvom rade navzájom 
spoznávali a následne sa obozná-
mili s najdôležitejšími dokumentmi 
DaMP-u (štatútom a rokovacím po  
riadkom). Na stretnutie prijala pozva-
nie aj Ing. Jarmila Podobová, poslan-
kyňa MsZ Handlová, predsedkyňa 
Komisie vzdelávania a práce s deťmi 
a mládežou pri MsZ Handlová, ktorá 
zároveň patrí k pôvodným zaklada-
teľom tohto poradného orgánu. Na 
ďalšom zasadnutí (29.10.2009) sa 
uskutočnila voľba primátora DaMP-u.  

Doposiaľ túto funkciu vykonávala 
Diana Ďurišová, ktorá si za svoju prácu 
zaslúži naše uznanie.
Pozn. do uzávierky novín neboli známe 
výsledky volieb a preto neuvádzame 
konkrétne mená.

Hľadáme dobrovoľníkov
- Chceš zlepšiť život vo svojom okolí?
- Chceš zmeniť veci, ktoré sa ti nepáčia?
- Chceš organizovať podujatia a projek-
ty pre mladých ľudí?
Máš jedinečnú možnosť na tomto 
všetkom pracovať a to prostredníc-
tvom DaMP-u , ktorý sa  bude členiť 
na sekcie: kultúry, športu, projektov 
a masmédií. Dvere sú otvorené pre 
všetkých mladých ľudí, ktorí majú 
záujem a ochotu pracovať s mladými 
a pre mladých v meste Handlová. 
Tešíme sa nielen na vás, ale hlavne 
na vaše nápady. Prihlásiť a informovať 
sa môžete v CVČ Relax u vedúcej odd. 
mládeže a prevencie drog. závislostí 
Janky Guttmannovej.

Súťaž:
Čaká nás Európsky týždeň mládeže. Čo 
pre vás pripravujeme? Budete súťažiť!!! 
Súťaž pod názvom „Mládež Európy“ je 
určená pre mládežníkov zo základných 
a stredných škôl, ktorá bude zameraná 
na otázky týkajúce sa európskej mláde-
že, jej štýlu a spôsobu života. Víťazov 
súťaže čaká milé prekvapenie!

Burza informácií 
zrušená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
oznamuje, že ,,Burza informácii“,
ktorá sa mala konať dňa 12.11.2009  
v čase od 09.00 hod do 17.00 hod 
v Športovej hale v Prievidzi sa  s tech-
nických príčin NEUSKUTOČNÍ.


