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Jarná turistická sezóna otvorená
Regionálna rada Klubu slovenských turistov si v tomto roku 
vybrala po dohode s členmi Handlovského baníckeho spolku 
(HBS)  za svoju otváraciu turistickú trasu náučný banský chod-
ník v Handlovej. V sobotu 27. marca 2010 sa zišlo na Námestí 
baníkov 150 turistov. Matúš Chovan, predseda RR KST  otvoril 
jarnú sezónu 2010 pred budúcim banským múzeom a za priaz-
nivého počasia všetci úspešne absolvovali 9,5 km dlhú trasu.  

Pozvánka  do prírody pre celú rodinu
Handlovský banícky spolok pozýva všetkých priaznivcov  
a milovníkov prírody spolu s rodinnými príslušníkmi  na výlet 
po trase  „Banským  náučným  chodníkom“ , ktorý sa uskutoč-
ní  v sobotu 22.5.2010. Stretnutie účastníkov o 10.00 hod pred  
Lamikou.  V oblasti Troch studničiek  nebudú chýbať  súťaže 
pre deti aj dospelých účastníkov podujatia ,  ako aj občerstve-
nie. Veríme, že vašou účasťou prispejete k príjemnej atmosfére 
tohto podujatia  a tešíme sa na vašu  účasť. 

Rada HBS

DaMPáci boli aj v labyrinte
V utorok 13.apríla sme sa spolu s Jarkou 
Podobovou a riaditeľkou CVČ Relax vybrali 
do Kremnice na spoločné stretnutie s našimi 
rovesníkmi. Išlo o stretnutie mládežníckych 
parlamentov z Handlovej, Žiaru nad Hronom, 
Turčianskych Teplíc a Kremnice a svoje 
zastúpenie malo aj mesto Martin. Po vzá-
jomnom zoznámení sme prešli na hlavný bod 
programu -  prezentáciu činnosti parlamentov. 
Dozvedeli sme sa, ako to funguje mimo 
Handlovej, o boji Žiarčanov o U-rampu a ich 
akcii Živé knižnice, o kremnických akciách 
Street art fest alebo Vypočujte si nás, o mlá-
dežníckom plese v Martine. Získali sme tak 
veľa inšpirácie pre našu činnosť, ale dozvedeli 
sme sa aj to, že nikde to nie je dokonalé, všade 
je čo vylepšovať. Potom sme sa presunuli na 
spoločný obed a menšiu prehliadku mesta.
Ukázali nám mestský úrad, krásnu zasada-
ciu miestnosť, v ktorej sme viedli rozhovor 
s prednostom mesta Kremnica o mládeži v 
ich meste. Stretnutie sme ukončili v bývalom 
mládežníckom klube Labyrint, kde vznikali 
aj Kremnické gagy, čo si budú pamätať aj 
tí skôr narodení. Toto stretnutie nám dalo 
veľa. Okrem kontaktov a užitočne stráveného
dňa, sme odišli s veľa nápadmi ako 
priložiť ruku k dielu v meste a ako vylep-
šiť ten náš DaMP mesta Handlová.
Lenka, členka DaMP mesta Handlová

Regionálne stretnutie tvorcov 
a realizátorov politiky mládeže

Ako sa žije mladým ľuďom v našom kraji? Je to 
miesto, kde skutočne zostanú pracovať a žiť? 
Aké  sú ich perspektívy a čo pre nich robia 
rôzne inštitúcie, organizácie? Ako sa štátna 

politika voči mládeži premieta do regionálnych 
plánov a stratégií? Čo si o tom myslia tí, ktorí 
sa deťom a mládeži každodenne venujú a sú 
schopní tlmočiť ich potreby a požiadavky? Ako 
zmenšiť  vzdialenosť medzi mladými ľuďmi 
a tými, ktorí sa tvorbou a implementáciou 
mládežníckej politiky zaoberajú? 
Odpoveď na tieto otázky sme hľadali 14. 
apríla 2010 v Kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v Trenčíne.

Stretnutie vytvorilo priestor na konzultačný 
proces zástupcov rôznych odborov Úradu 
samosprávneho kraja, zástupcov mládežníc-
kych organizácií, škôl a školských zariadení, 
expertov a zástupcov výskumu mládeže. 
Stretnutia sa zúčastnila Ing. Jarmila Podobová, 
ktorá zastupovala samosprávu mesta 
Handlová, za združenie obcí Handlovskej 
doliny Bc. Erika Jonasová a DaMP mesta 
Handlová zastupovali Paulína Deliová a Tibor 
Rosenberger. 

Cieľom stretnutia bola konzultácia plánov 
a stratégií Úradu samosprávneho kraja a ďal-
ších partnerov (MVO, školské zariadenia, inšti-
túcie...), prepojenie dokumentov mládežníckej 
politiky v samosprávnom kraji s aktuálnymi 
opatreniami a iniciatívami Slovenskej repub-
liky a Európskej únie, nastavenie systému 
pravidelného štruktúrovaného dialógu medzi 
tvorcami politiky a ich realizátormi a prezen-
tácia zistení oficiálnej Správy o mládeži 2010 
a ich reflexia v podmienkach Trenčianskeho 
kraja.
Poznatky z pracovného stretnutia sme 
odovzdali kolegom z DaMP-u na najbližšom 
zasadnutí.

Paulína Deliová, DaMP 

Pozývame na športové  
podujatia  - máj 2010 

Výstava psov bez PP- najmilší oriešok
8. máj 2010, o 10.00 hod, Námestie baníkov

Morovnianska podkova – súťaž ťažných koní 
15. máj 2010, o 9.00 hod, Handlová-časť 
Morovno
VI. ročník Streetball tour- basketland 
22. máj 2010, o 09.00 hod, areál SOŠ 
Handlová

Celoštátne Sokolské preteky
29. máj 2010, o 10.00 hod, areál ZŠ 
Morovnianska cesta Handlová

37. roč. pochodu vďaky „Po stopách 
Handlovskej dobrovoľnej roty“–   
organizovaný pre milovníkov turistiky v spolu-
práci s Klubom slovenských turistov
29.5. prezentácia 7,30 – 8,00 h. trasa: 
Handlová – Banská Bystrica    
30.5. trasa: Kremnica - Handlová    

Plán príležitostnej činnosti CVČ Relax 
v Handlovej na mesiac máj 2010
Arborétum Tesárske Mlyňany 
– poznávací výlet pre verejnosť
1.5. od 7.00 h.,  od DK 
Slávnostné otvorenie 43. 
roč. HŠH 
– gymnastický štvorboj 
v spolupráci s gymnastickým 
oddielom TJ Sokol
13.5. od 8,30 h., CVČ Relax            

„Doprava a ako sa správať 
ku psíkom“ 
– preventívny program pre 
žiakov ZŠ ŠK v spolupráci 
s Mestskou políciou a Mest-
ským kynologickým klubom
15.5. od 11,00 h., Tri studničky              

43. ročník Handlovský 
športových hier 
– športové súťaže MŠ, ZŠ,SŠ

- 25.5. o 8,00 h. atletika pre II. stupeň ZŠ – fut.štadión
- 26.5. o 8,00 h. futbal žiakov ZŠ - futbal. štadión
- 27.5. o 8,00 h. basketbal ZŠ – telocvičňa ZŠ MN
- 28.5. o 8,00 h. volejbal ZŠ - telocvičňa ZŠ MN
 - 31.5. o 8,00 h. stolný tenis ZŠ – telocvičňa SOŠ

CVČ RELAX


