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Aj my sme súčasť 
demokracie
Keď som dostala ponuku z Iuventy 
zúčastniť sa na medzinárodnom 
stretnutí v Modre prepadli ma obavy. 
Ako to bude prebiehať? Čo budeme 
robiť? Vo štvrtok 14.10. sme sa ja 
a ešte jedna DaMP-áčka vybrali za 
nepoznaným. Po pravdepodobnom 
„štrajku“ našich autobusov, ktorými 
sme plánovali ísť  sa nám konečne 
podarilo dostať do Modry -  Harmónie 

a hotela Pod lipou. Seminár sa začal 
predstavovaním. Boli tam účastníci 
z Českej republiky, Francúzska a Rus-
ka. Boli sme hrdé na to, že Slovensko 
sme mohli zastupovať my- DaMP z 
Handlovej. Po zoznamovacom večere 
nám pustili film Die Welle. Neviem, či 
ste ho už videli, ale on slúžil ako prí-
klad toho, čo do demokracie a partici-
pácie patrí v pozitívnom a negatívnom 
svetle. Zahrali sme sa na radu, ktorá 
bola zložená z ľudí s právomocami na 
rozhodovanie o vzniku mládežníckeho 
parlamentu. Po dlhej a veru „vášnivej“ 

diskusii sme boli radi, že to nakoniec 
skončilo kompromisom. Ďalší deň bol 
zameraný na tvorbu projektov Mládež 
v akcii a konkrétne na mládežnícke 
výmeny. Veríme, že ako DaMP sme 
získali vhodného partnera a bude 
sa, čo v najskoršom termíne podá-
vať úžasný projekt. A čo na záver? 
Chcela by som  sa poďakovať mestu 
Handlová za poskytnutie upomien-
kových predmetov, ktoré mali medzi 
zahraničnými účastníkmi naozaj veľký 
úspech. Vďaka.

členka DaMP

Vraví sa, že každý koniec je zároveň aj nový začiatok. 
A nám, v Detskom a mládežníckom parlamente, sa to 
potvrdilo. V pondelok, 11. októbra sme sa stretli s primá-
torom Handlovej Ing. Rudolfom Podobom  v CVČ Relax 
a slávnostne sme ukončili našu činnosť v školskom roku 
2009/2010. Vypočuli sme si príhovor pána primátora aj 
riaditeľky CVČ Mgr. Márie Solárikovej a dostali sme od 
mesta Handlová pamätné listy za aktívnu činnosť. Po 
oficiálnej časti prišiel rad na občerstvenie a diskusie. 
Uzavreli sme rok a o pár dní mohol začať nový.  Prvé 
pracovné stretnutie nových členov DaMP- u, voľby pri-
mátora, jeho zástupcu a zaregistrovanie nových členov 
sa konalo 18. októbra. Všetci sme sa cítili aspoň trochu 
ako pri naozajstných voľbách- nechýbala plenta, volebná 
urna a ani komisia. Jej členmi boli riaditeľka CVČ Relax 
Mgr. Mária Soláriková a naša koordinátorka Beatka 
Deliová. Náš "nový" DaMP si zaregistroval 15 členov. 

Potom nasledovali samotné voľby. Kandidátmi boli Bc. 
Dominika Švecová a Tibor Rosenberger. Obaja nám 
prezradili svoj volebný program a odpovedali  na naše 
otázky. Keď sme už boli rozhodnutí, koho voliť, tak sme 
sa snažili správne zakrúžkovať číslo a tým dať svoj hlas 
svojmu favoritovi. Kým komisia rátala hlasy, v miestnosti 
bolo trošku napätia, pretože voľba nového primátora je 
pre nás veľmi dôležitá. Tento človek má byť našim lídrom, 
človekom, ktorému môžeme vždy veriť a spoľahnúť sa na 
neho a tým, ktorý nás poháňa vpred. Za primátorku sme 
si zvoli Bc. Dominiku Švecovú a tá si vybrala za svoju 
zástupkyňu Lenku Kružlicovú, študentku Gymnázia Ivana 
Bellu v Handlovej.
Držím nám palce, nech to bude minimálne také 
dobré ako minulý rok a novej primátorke želám veľa 
šťastia, pevné nervy a veľa dobrých  nápadov. :)

Lenka, DaMP

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci október dožili
 
Ondrej  Csengödi
Štefánia  Pellerová
Mária  Kršková
František  Neuschl
Mária  Tóthová
Ondrej  Majdiak
Juliana  Tóthová
Terézia  Köberlingová
Emil  Kováč
Erika  Gürtlerová
Tibor  Greguš
Ľudovít  Madaj
Emília  Sziveková
Mária  Padúchová
Margita  Kiselová
Pavol  Ďurovský
Mária  Macziková
Edita  Dobrotková
 

Referát obradov MsÚ

POZVÁNKA
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba zvoláva mest-
ské zastupiteľstvo mesta Handlová
na štvrtok 25. 11. 2010 o 14.00 h  do veľkej zasadacej miest-
nosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom nájdete na internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta. Rokovania poslaneckého zboru 
sú verejné.

Narodené detičky 
september/ október 2010 

Jaroslav  Čáp
Dominik  Peťko
Roderik  Weissabel
Luis  Španielka
Natália  Sabová
Karin  Javorová
Tabita  Michalková
Karina  Ištoková
Viktória  Szabová
Barbora  Lacková

DaMP skončil a zároveň začal

Pozývame Vás na VÝSTAVU

POVODEŇ 2010
v priestoroch Podnikateľského
Inkubátora. Otvorenie výstavy 
20. novembra 2010.


