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 „Prevencia“
V mesiaci máj CVČ Relax, spolu 
s Mestskou políciou Handlová 
a Mestským kynologickým klu-
bom Handlová, rozbehli projekt  
„Prevencia“, ktorý je koncipovaný 
ako zvýšenie odborného povedomia 
a záujmu detí a mládeže o riešenie 
životných situácií v oblasti prevencie 
a aktivizácie. Pestré prednášky a 
praktické ukážky ponúkame zatiaľ 
v týchto oblastiach:
•      kriminalita mládeže
•      drogové závislosti
•      doprava
•      ako sa správať ku psíkom
•      obchod s bielym mäsom
•      sexuálne zneužívanie detí
•      šikanovanie
Našou snahou je šíriť informácie, 
zvýšiť povedomie hlavne mladším 
deťom a tak znížiť alarmujúce čísla 
v štatistikách. Dosiahnuť sa to dá 
hlavne vhodnou prevenciou a šírením 
informovanosti. Projekt „Prevencia“ 
sme rozdelili do viacerých tématic-
kých častí a teraz sme prišli s po-
nukou – „Doprava a ako sa správať 
ku psíkom“. Tématická časť zahŕňa 
v oblasti doprava: bezpečnosť na 
cestách – chodec, cyklista, treba nás 
vidieť, rešpektovanie pravidiel.
V oblasti ako sa správať ku psíkom: 
stretnutie so psom, starostlivosť 
o psa, chovanie psa, ukážky agility 
(prekážkový beh, poslušnosť psa, 
zadržanie páchateľa, služobná 
kynológia).
Projekt je určený pre mesto 
Handlová, základné školy v meste a 
spádové ZŠ.  
Na ponuku reagovali všetky ZŠ 
v mikroregióne, Gymnázium I. Bellu, 
Materská škola SNP. Ponúknutá 
tematická časť „Doprava a ako sa 
správať ku psíkom“ prebehla na 
Špeciálnej základnej škole 28. apríla 
2010  a u detí  mala obrovský úspech. 
Mestský kynologický klub Handlová 
v spolupráci s CVČ Relax Handlová 
a Mestskou políciou  Handlová pri-
pravili pre deti zo špeciálnej základnej 
školy ukážky psov a to poslušnosť, 
prekážkový beh- Agility, obranu na 
ochranný rukáv a taktiež na ringový 
oblek, ukážku zákroku služobného 
psa MsP Handlová. Počas prestávok 
bola diskusia s deťmi na tému ako 
sa správať ku psom a  spoznávanie 
správania psov v spoločnosti ľudí.

Beata Deliová 

DaMPáci informujú, 
pripravujú ...
Mini Miss 2010 
Malé krásky z Handlovej
27. 4. sa v Centre voľného času Relax 
konala súťaž krásy, ktorú organizoval 
Detský a mládežnícky parlament v 

spolupráci s mestom Handlová a CVČ 
Relax.
Prišlo veľa pekných dievčat vo veku od 7 
do 11 rokov, takže porota, ktorej členmi 
boli Igor Suchý, Mária Schwarczová, 
Janka Guttmannová a Lukáš Pieš, to 
mala veľmi ťažké. Ako prvé sa dievčatá 
predstavili a povedali niečo o sebe. 
Potom prišlo na rad najťažšie kolo, voľná 
disciplína, v ktorej nám malé missky 
predvádzali svoje talenty. Vypočuli sme 
si spev, hru na klavír, recitáciu, niek-
toré dokonca zatancovali. Po takomto 
kultúrnom zážitku sa súťažiace prešli 

po predvádzacom móle a každá z 
nich dostala otázku, na ktorú musela 
odpovedať. Počas dvadsaťminútovej 
prestávky v celej sále vládlo napätie. 
Ktorá vyhrá? Ktorá bude tento rok Mini 
Miss? Keď sa porota dohodla, vypočuli 
sme si výsledky. 
Tituly získali:
Mini Miss 2010, výherkyňa celej súťaže 
- Martinka Martinková 
1. Vice Miss 2010 
- Sabinka Strmeňová 
2. Vice Miss 2010 
- Kristínka Szokelová,
Zvláštnu cenu Mini Miss sympatia získala 
Anička Satrapová. 
Víťazky sa tešili a nechýbali ani podobné 
emócie ako na naozajstných Misskách, čo 

nás samozrejme veľmi teší. Ale, ako som 
povedala aj dievčatám, to najkrajšie, čo 
môžu mať, sa nachádza v ich srdiečkach.

Lenka,DaMP

Nepoviem, ale nakreslím, 
takže SPREJERI POZOR! 
Sprejeri, ktorí poslali svoje návrhy na 
graffit v CVČ Relax, ale aj vy, sa máte 
na čo tešiť! 
V piatok 18.6. totiž vypukne akcia 
“Nepoviem, ale nakreslím”. Príďte sa 
pozrieť na Námestie baníkov na Deň 

D a pomôžte nám vybrať ten najlepší 
návrh na tému Voľný čas, ktorý bude 
potom vystavený na stenách v CVČ 
Relax! Bližšie informácie získate na: 
hodtotam@gmail.com

Dida, DaMP

Vieme byť aktívni
V dňoch 13. až 15.mája 2010 sa Bc. 
Dominika Švecová, koordinátorka 
DaMP Handlová,  Paulína Deliová, 
zástupkyňa primátorky DaMP Handlová 
a Ing. Jarmila Podobová, predsedníčka  
Komisie vzdelávania a práce s deťmi 
a mládežou zúčastnili školenia progra-
mu EÚ MLÁDEŽ V AKCII pod názvom 
Vieme byť aktívni v Brusne. 
Grantový program Mládež v akcii je 
pre nás mladých, ktorí sa zaujímame 
o svoje okolie a nie je nám ľahostajné, 
čo sa okolo nás deje, ako sa to deje 
a radi by sme sa naučili ako môžeme 
prispieť ku zmene,  ako napísať projekt 
a ako ho správne uskutočniť.
Na stretnutí sme mali možnosť pre-
myslieť a pripraviť si jednotlivé kroky 
pre svoj vlastný projekt, dozvedieť sa 
o možnostiach programu EÚ Mládež 
v akcii, oboznámiť sa s vyplnením 
prihlášky o grant a to všetko v kruhu 
mladých  z Banskobystrického a Tren-
čianskeho regiónu.
Školenie sa uskutočnilo vďaka 
regionálnej konzultantke za BB kraj 
Jarke Lipkovej, ktorá bola „patrónkou“ 
celého školenia. Teóriou aj praxou 
nás previedli dvaja perfektní školitelia 
Silvia Štefániková a Daniel Pavlačka. 
Bolo super. 

Paula, DaMP

Pomohli ste k doprave 
418 vakcín
Aj tento rok sa konal Týždeň modrého 
gombíka 2010 ( 17. – 23.5. 2010). 
Organizátorom zbierky bol tak, ako 
po iné roky UNICEF, v spolupráci so 
školami, dobrovoľníkmi, CVČ a mládež-
níckymi parlamentmi. Aj my, DaMPáci, 
sme chceli pomôcť. Zbierku v meste 
Handlová sme organizovali v dňoch 
17. – 18. mája a 21.mája. Za prvé dva 
dni sa vyzbieralo 209,12 €. A kam pôjdu 
vyzbierané euráče? Cieľom zbierky 
je zabezpečenie dopravy protitetano-
vých vakcín a realizácia samotného 
očkovania pre mamy a novorodencov 
v Laose. 1 € predstavuje 2 vakcíny. 
Ďakujeme Vám!
Čiastka zbierky nie je kompletná 
z dôvodu uzávierky novín. 

Dominika, DaMP
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