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Mikroregión Handlovskej doliny: cez sú�a�e
k plánom

Zdru�enie obcí Handlovskej doliny (ZOHD) sa od svojho
vzniku usiluje podporova� a zlepšova� �ivot obyvate¾ov na
vidieku i v meste  . K tomuto cie¾u sa sna�í vyu�íva� rôzne

prostriedky. V tomto roku sa mikroregiónu podarilo získa�
prostriedky z Európskej únie na spracovanie strategického doku−
mentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Hovorí Erika Jonasová, mana�érka ZOHD: "Tento dôle�itý
dokument pripravujeme v dvoch pracovných skupinách, v ktorých
majú zastúpenie všetky sektory − podnikate¾ský, verejný aj obèian−
sky. Spracovanie dokumentu sme obohatili o rôzne aktivity. Pre nás
je najdôle�itejšie zapoji� do plánovacieho procesu verejnos� a
pozna� jej názory." Za týmto úèelom vytvorili tzv. Obèianske mapy.
Prostredníctvom nich mali mo�nos� deti i dospelí poukáza� na to,
èo by chceli vo svojej obci zachova�, alebo naopak, èo tam ma�
nechcú. Konkrétne výstupy z Obèianskych máp pomohli pri for−
mulácii vízií za jednotlivé obce ako i celý mikroregión.

Ïalšou aktivitou  ZOHD je sú�a� , ktorá má za cie¾ aktivizova�

obèanov rôznych generácií. "Je zalo�ená na jednoduchom
pozorovaní a hodnotení svojej obce. Chceme òou vytvori� priestor
pre prúdenie nápadov k zlepšeniu �ivota v obciach našej doliny,
vyskúša� si spoloèné plánovanie a rozhodovanie v mikroregióne.
Rovnako chceme motivova� ¾udí k príprave a realizácii ich vlastných
malých projektov," vysvet¾uje E. Jonasová.

Sú�a� má 5 kategórii: prvá: "Nápad pre našu dedinu"; druhá:
"Miesta alebo veci, ktoré mám rád/rada v našej dedine a okolí"; tre−
tia: "Toto sa mi u nás (v našej dedine) nepáèi"; štvrtá: "Môj sen o
našej obci: ako bude vyzera� o 30 rokov? Ako v nej budeme �i�?" a
posledná "Moja obec o 30 rokov − realita alebo sci−fi?".

Sú�a� zaène 25. septembra, uzávierka je 25. októbra 2006.
Sú�a�iaci mô�u svoje návrhy a námety odovzdáva� v miestnych
školách, na obecných úradoch alebo v Informaènom centre v
Handlovej, Poštová 2, Handlová . Bli�šie informácie budú zverej−
nené v obecných vývesných tabuliach, na internetovej stránke
mesta Handlová a obce Ráztoèno  alebo ich získate priamo v
Infocentre. Sú�a�né práce budú vyhodnotené 31. októbra 2006,
výsledky sa dozviete aj z Handlovských novín.

− Erik Kli�an −

Poèty �iakov v školách a škol−
ských zariadeniach 

v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Mesta Handlová v  školskom

roku 2006/07

Pod¾a zahajovacích výkazov k
30. septembru 2006 na zák−
ladných školách v

zriaïovate¾skej pôsobnosti Mesta
Handlová je zapísaných spolu 1518
�iakov, z toho: 
ZŠ Mierové námestie − 577 �iakov;
ZŠ Morovnianska cesta − 517 �iakov;
ZŠ Školská ulica − 424 �iakov.
Poèet �iakov na základných školách
poklesol v porovnaní s poètom
�iakov v minulom školskom roku o
46. 

Školské kluby detí v tomto školskom
roku bude navštevova� 255 detí. 
Na materských školách máme pod¾a
zahajovacích výkazov k 30. septem−
bru 2006 zaradených 396 detí, z
toho:  
MŠ Cintorínska ulica − 61 detí;
MŠ Dimitrovova ulica − 53 detí;
MŠ Morovnianska cesta − 116 detí;
MŠ Mostná ulica − 68 detí;
MŠ Ul. SNP − 96 detí.
Poèet zaradených detí na mater−
ských školách v školskom roku
20006/07 je rovnaký  ako poèet detí
v minulom školskom roku. 
Na pravidelnú èinnos� v Centre
vo¾ného èasu Relax je prihlásených
380 detí, èo je o 75 viac ako v minu−
lom školskom roku.
Základná umelecká škola v
Handlovej navštevuje v tomto škol−
skom roku 276 �iakov, z toho na
individuálne vyuèovanie 143 �iakov a
skupinové 133 �iakov. Poèet �iakov
na ZUŠ sa zvýšil o 29.

MŠ Mostná ulica v Handlovej v
súèasnosti realizuje projekt auto−
busovej prepravy detí z lokality
Baníckej kolónie do predškolského
zariadenia. Ïakujeme sponzorom −
MAT obaly s.r.o. a GEWIS s.r.o. v
Handlovej, ktorí tento projekt v
mesiaci september finanène podpo−
rili.  Ïakujeme aj všetkým cestu−
júcim, ktorí v autobuse uvo¾nia svoje
miesto prepravovaným de�om.  

J. Maslíková
Školský úrad v Handlovej

Poznáte ich? 

PPoozznnááttee  hhaannddlloovvèèaannaa,,  nnaa  kkttoorrééhhoo  ssttee  hhrrddíí??  UU��  ddllhhoo  ssttee
mmuu  ttoo  nneeppoovveeddaallii  ??  PPoovveeddzzttee  ttoo  nnáámm..  

Handlovské Katarínske dni v novembri tohto roku sú
posledným podujatím osláv 630. výroèia prvej písomnej
zmienky o našom meste. Pri tejto príle�itosti sa predstavitelia
mesta rozhodli poïakova� a ucti� si ¾udí, za ich prácu v
prospech mesta, za jeho propagáciu doma i v zahranièí.

Predlo�te svoje návrhy ¾udí, ktorí si pod¾a Vás zaslú�ia ofi−
ciálne poïakovanie v týchto oblastiach
− vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a verejno−prospešnej

èinnosti,
− èinnos� osôb, ktoré sa významným spôsobom prièinili o 

hospodársky a kultúry rozvoj mesta, jeho propagáciu 
doma i v zahranièí,

− èinnos� osôb pri záchrane ¾udských �ivotov a majetku 
mesta a jeho obèanov.

Návrhy zasielajte do  6.10.2006 na adresu handlova@handlo−
va.sk , zavolajte 046 5192537, príïte osobne na MsÚ v
Handlovej − è.d.23. 

Aby mohol by� návrh schválený nezabudnite na: 
− meno a kontaktné údaje na navrhovanú osobu
− odôvodnenie návrhu. ZZaassllúú��iiaa  ssii  ttoo..

OZNAM
Od 01.07.2006 sa zvýšila suma �ivotného minima :

4 980,− Sk pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 
3 480,− Sk pre ïalšiu spoloène posudzovanú 

fyzickú osobu,
2 270,− Sk pre nezaopatrené die�a.

Príklad výpoètu �ivotného minima:
RRooddiièèiiaa    ss  22  nneezzaaooppaattrreennýýmmii  ddee��mmii::
�ivotné minimum rodiny : 4980 + 3480 + 2270 + 2270
=  13 000
Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesaèný príjem
nepresiahne sumu  13 000,− Sk.
OOssaammeellýý  rrooddiièè    ss  11  ddiiee��aa��oomm  
�ivotné minimum rodiny : 4980 + 2270 = 7 250

Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesaèný príjem
nepresiahne sumu 7 250,− Sk.

V prípade, �e celkový príjem do Vašej rodiny nedosahuje
stanovené kritérium a Vaše die�a navštevuje základnú školu
alebo materskú školu, mô�ete po�iada� o dotáciu na stravu,
školské potreby a motivaèný príspevok pre svoje die�a.

Bli�šie informácie a �iados� obdr�íte na sociálnom oddelení
Mestského úradu so sídlom − DORKA − Domov pre
osamelých rodièov, Náda�dyho è. 4, budova za CVÈ Relax −

Mgr. Veronika Rýšová
kontakt : 046/5475351 alebo 0915 114 926.

Študenti vysokých škôl− vaša  príle�itos� na
spoluprácu

Skonèili ste vysokoškolské  štúdium ? Bola témou Vašej
diplomovej práce oblas� prevencie sociálno−patolog−
ických javov ? Spracovali ste výskum v podmienkach

Mesta Handlová ? Poèas obhajoby Vašej diplomovej práce
zaznela otázka, èi viete uplatni� výsledky výskumu v praxi ? 
Ak ste na otázky odpovedali ÁNO,  ponúkame Vám
príle�itos� spolupracova� s Mestom Handlová  pri tvorbe

Koncepcie prevencie  sociálno−patologických javov v Meste
Handlová. 
Výskumná èas� Vašej diplomovej práce nám mô�e pomôc�
získa� informácie pre spracovanie analytickej èasti koncep−
cie − štatistické údaje, príèiny a súvislosti. V prípade, �e
máte záujem by� spolutvorcami koncepcie prevencie,
prosím, kontaktujte Mgr. Veronika Rýšová, vedúca sociál−
neho odd. MsÚ Handlová, kontakt : 0915 114 926 alebo
5475351. 

Sociálne oddelenie MsÚ


