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Potrebujete zimné 
ošatenie, nábytok?
Príďte si ho zobrať.

 

„Pomáhajme si  navzájom„ 
Mesto Handlová, pod záštitou  so-
ciálneho oddelenia, sa v priebehu 
mesiaca november obrátilo na 
širokú verejnosť s požiadavkou 
na zbierku pre občanov mesta 
Handlová, ktorí sa ocitli v ťažkej 
sociálnej situácii.

Terénne  sociálne pracovníčky  
MsÚ v Handlovej 

pozývajú občanov, 
ktorí potrebujú pomoc 

na bezodplatnú burzu 
získaných vecí, 
ktorá sa uskutoční

v sobotu 19. decembra 2009 
v priestoroch CVČ Relax Handlová

od 10.00 do 14.00 h
Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme.

Terénne sociálne pracovníčky

Noc v škole 
so strašidlami

Základná škola Morovnianska cesta 
v Handlovej sa na jednu noc stala 
nielen miestom vzdelávania.V októbri 
učitelia pripravili pre svojich žiakov 
„Halloween – noc v škole“. Noc 
plná súťaží od tajomstva šéfkuchára 
cez spev do školského rozhlasu, 
lov pavúka z piesku, rovnováha na 
lavičke, chytanie rybiek na udicu, 
prebiehali v riaditeľni, zborovni, v od-
borných učebniach a v kabinetoch. 
V prítmí školy s rozsvietenými bater-
kami chodili žiaci po stanovištiach, 
na ktorých získali jedno písmeno. Ak 
sa nebáli a absolvovali všetky, získali 
heslo: „ Upírčatá v škole “. 
Nočnou školou sa ozýval smiech 
a vrava, ale aj výkriky a piskot 
z nečakaných prekvapení. Noc sme 
ukončili super diskotékou.

ZŠ MC 

Halloween – alebo 
„Strašidlá v CVČ“
Na prázdninový piatok 30.októbra sa naj-
viac tešili handlovské strašidielka. Všetky 
mali stretnutie v Centre voľného času 
Relax. Prišli si urobiť módnu prehliadku, 
diskotéku, poriadne „sa vystrašiť“, ale 
hlavne si kusisko strachu odniesť domov. 
Ako sa dá nosiť strach? No predsa tak, že 
si vyrobili samé strašidelné dekorácie:  
svietniky z tekvice, strigy, halloweenské 
pozdravy s duchom, hororové sáčky 
na sladkosti a mnoho ďalších strašid-
lákov. Takto krásne sa báli strašidlá na 
Halloween párty a keď sa už nebáli, išli 
strašiť domov svojich rodičov.

Nový záujmový krúžok 
-  ANGLICKÝ  JAZYK  PRE  
POKROČILÝCH
Ponuka pre deti, mládež a dospelých, 
anglický jazyk pre pokročilých, doučo-
vanie, pomoc s prípravou na prijímacie 
skúšky/pohovory, poprípade maturity.  
Kladieme dôraz na komunikáciu a plynu-
losť. So give me a call if youŕe interested. 
Centrum voľného času Relax Handlová, 
tel. č.  5475/377, 0918 525 034

CVČ Relax v Handlovej 
pozýva v mesiaci december

Mikulášsky basketbalový turnaj - súťaž 
ml. žiačok ZŠ v meste
1.12.09 od 13,00 h. ZŠ MN              
Mikuláš – tradičné zábavné podujatie 
určené najmenším občanom Handlovej
4.12.09 od 15,00 h., v CVČ Relax                
Zberateľská burza – prezentačné poduja-
tie pre zberateľov všetkých
vekových kategórií
7.12.09 od 14,00 h.  v CVČ Relax               
Mikuláš v Dorke – zábavné podujatie 
určené najmenším obyvateľom Dorky
7.12.09 od 17,00 h. V DORKE
ABC na PC – zábavno-vedomostná súťaž 
pre deti ET MC MŠ SNP
 8.12.09 od 9,45 h. v CVČ Relax 
ABC na PC – zábavno-vedomostná súťaž 
pre deti MŠ SNP
10.12.09 od 9,45 h.  v CVČ Relax               
Ochranársky večer – diskusný klub s 
premietaním prírodovedných filmov
2.12.09 od 17,00 h.    v CVČ Relax  

TALENT HANDLOVEJ – finále postupovej 
súťaže mladých talentov 15.12.09 od 
16,00 h. V  ZUŠ Handlová 
Vianočné tradície – tvorivé dielne zame-
rané na tvorbu vianočných dekorácií
18.12.09 od 15,00 h. v CVČ Relax              
Zimná módna prehliadka štvornohých 
miláčikov – zábavná súťaž pre
verejnosť
23.12.09 od 16,00 h.  v  CVČ Relax        
Detská disco-show na záver kalendárne-
ho roka – zábavné popoludnie pre
mládež pri reprodukovanej hudbe 
30.12.09 od 17,00 h. v  CVČ Relax                   

DaMP pripavuje
Na mesiac december pre Vás chystáme:
7. december 2009  -  Mikuláš v Dorke
15. december 2009 - finále súťaže Talent 
Handlovej
30. december 2009 - Diskoshow – roz-
lúčka so starým rokom
Dúfame, že Vás spomínané akcie oslovi-
li. Tešíme sa na Vás.

Zvolili sme primátorku
12. novembra sa konali v Centre voľného 
času Relax voľby primátora Detského a 
mládežníckeho parlamentu. Kandidáti 
na toto miesto boli dvaja – Tibor 
Rozenberger a Kristína Kišová. Tajným 
hlasovaním sme si zvolili za primátorku 
Kristínu Kišovú, ktorá navštevuje ZŠ 
Školská. Všetci pevne veríme, že sme 
si vybrali správnu osobu na riadenie 
DaMP-u a taktiež, že aj ona bude spo-
kojná. Za zástupcov primátora boli zvo-
lení Paulína Déliová a Tibor Rozenberger. 
Veríme, že pod týmto vedením sa nám 
bude dobre pracovať a budeme pre 
Vás tvoriť zaujímavé a pekné podujatia. 

DaMP-áci 

Súťažili sme v CVČ 
V rámci Európskeho týždňa mládeže  
sme v spolupráci s Centrom voľného 
času (oddelením mládeže) pre mlá-
dežníkov zo základných a stredných 
škôl pripravili súťaž s názvom „Mládež 
Európy“. Z dôvodu vysokej chorobnosti 
v základných školách sa súťaž zorganizo-
vala len pre stredné školy a „záklaďákov“ 
to čaká v najbližších dňoch. Súťažilo sa 
v CVČ Relax. 

V prvom kole si museli študenti 
pripraviť prezentáciu zvolenej krajiny 
EÚ, ktorú prezentovali v anglickom alebo 
nemeckom jazyku. Ďalej v tomto kole 
porovnávali ako mládež vybranej krajiny 
žije, aké ma možnosti na študovanie, 
trávenie voľného času a pod a to v porov-
naní so Slovenskom (tieto informácie už 
podávali v slovenskom jazyku). 

Družstvo z Gymnázia I. Bellu malo veľkú 
výhodu, pretože priviedli študentku z 
Voerde, ktorá tu bola na výmennom 
pobyte a spolu so súťažiacimi mala 
pripravený rozhovor, v ktorom odzneli 
práve informácie, ako sa žije mládeži 
v Nemecku. V druhom kole si súťažiaci 
trošku precvičili mozgy a odpovedali na 
vedomostný test. Posledné tretie kolo 
bolo zamerané na znalosť vlajok štátov 
EÚ. Všetky tri družstvá sa poctivo na 
súťaž pripravili čo bolo vidieť na ich 
prezentáciách a celkovo na ich výkone. 
Výsledky boli tesné, ale aj napriek tomu 
sme mali jasného víťaza. 
Prvé miesto získalo Gymnázium I. Bellu, 
druhé miesto patrí Strednej odbornej 
škole a tretie miesto taktiež získala 
Stredná odborná škola. Všetky tri druž-
stvá boli ocenené. 
Nultý ročník súťaže dopadol veľmi 
dobre, tešíme sa na budúce.

Ivka a Lenka – DaMP

Centrum voľného Času Relax


