9. STRANA

HANDLOVSKÉ NOVINY

Zaèala sa písa nová publikácia o meste Handlová

Zápis iakov

M

esto Handlová a jeho obyvatelia
ije svojím ivotom u nieko¾ko
storoèí, mesto sa mení, tak ako
sa meníme aj my, èo v òom ijeme. Preto
je dôleité po istom èase zmapova tento
vývoj. V tomto roku si naše mesto
pripomína 630 rokov svojho zaloenia a
to je ten správny èas, aby sme sa poobz−
erali èo sme dokázali a povedali si aj to,
èo chceme dokáza v budúcnosti.
Vhodnou formou tohto zhodnotenia je
kniha. Dòa 20. januára v zasadaèke
Mestského úradu primátor mesta
Handlová udelil menovacie dekréty
èlenom pracovnej skupiny, ktorá knihu o Handlovej pripravu−
je.
Vedúcim projektu sa stal Vladislav Horváth, ktorému sme
poloili nieko¾ko otázok.
Primátor mesta Vás poveril zostavením pracovnej skupiny,
môete nám poveda, kto je v tomto tíme?
Na úvod chcem poïakova primátorovi mesta za dôveru,
je to pre mòa èes podiela sa na príprave publikácii o našom
meste. Tak ako on dôveruje mne a ja som si oslovil ¾udí,
ktorým verím, ktorí pre naše mesto ve¾a spravili, ktorých
prácu si váim a o ktorých viem, e sa mi bude s nimi dobre
spolupracova. V projekte som pracovnú skupina rozdelil na
tri èasti: Manament zastupuje primátor mesta Ing, Peter
Hromádka, Vladislav Horváth − vedúci projektu a Peter
Gašpar, ktorý ma na starosti technickú realizáciu a poraden−
stvo.
Ïalšou skupinou je Realizaèný tím, ktorého úlohou je
zhromaïovanie materiálov, kontaktov, katalogizácia pub−
likácie a následne samotné spracovanie do kninej podoby. V
tejto skupine pracujú Veronika Weissová, Alena Padúchová,
Janka Paulíniová, Ján Procner, Jozef Juríèek, Hilda Radovská,
Imrich Izák, Jozef Detvan, fotograf Miroslav Daniš a Aladár
Huszár, grafik Miroslav Èevela a inšpicient Igor Horváth. Ako
poslednú skupinu tvoria odborní konzultanti a ostatní
spolupracovníci, ktorých si vyberajú èlenovia pracovnej

do I. roèníka pre školský rok
2006/ 2007

Záber z rokovania na ktorom V. Horváth predstavil svoj projekt “Kniha o Handlovej”

skupiny. Na základe ich odporúèaní som zatia¾ o spoluprácu
poiadal p. Franzena, p. Holèeka, p. Kuèiaka, kronikárku p.
Danku Reindlovú, p. Frivaldského a p. Hertlíka.
O Handlovej sa u ve¾a kníh napísalo, v èom chcete aby Vaša
kniha bola iná?
Aj keï sa história zmeni nedá, u pri prvých kontaktoch
sme narazili na niektoré zaujímavé stopy, ktoré v pred−
chádzajúcich knihách neboli spomenuté. Po odbornej
konzultácii ich chceme zaradi do publikácie. Oproti ostat−
ným materiálom sa chceme v knihe venova viac prítomnosti
a predstavi aj nieèo z plánov do budúcnosti. V tomto by kniha
mala by iná.
Z akých zdrojov budete èerpa a ako Vám pri zhromaïovaní
materiálov môu pomôc aj ostatní obyvatelia?
U samotné zloenie pracovnej skupiny predpovedá aké
zdroje budeme vyuíva. Jedná sa o mestské archívy, archívy
Karpatonemeckého spolku, materiály handlovského historika
p. Kuèiaka, materiál z múzea Janka Procnera, archívy
farského úradu. V neposlednom rade sú to materiály zo Štát−
neho archívu, z Hornonitrianského múzea a pod. Pokia¾
majú handlovèania zaujímavé materiály, radi ich po preštu−
dovaní do publikácie zaradíme. Tieto materiály môu ich
prinies do 25. februára do Mestskej kninice p. Alene
Padúchovej. U teraz sa tešíme na príbehy, ktoré sú s nimi
spojené.
Ïakujem za rozhovor

vedomostnej èasti, bádate¾skej úlohe bude
Handlovská dolina − všetci jedna rodina Popri
zaujímavosou tohto roèníka i úloha Mladí

D

eti rady súaia, rady sa prezentujú úspech a sú
prirodzene hravé. Majú rady tajuplnos, tešia sa z
úspechu.
A práve preto a po ve¾mi dobrých skúsenostiach, poz−
itívnom hodnotení zúèastnených škôl, osobností ¾udového
umenia mikroregiónu, ale i predstavite¾ov mesta a obcí, po
akceptácii projektu súae Kalendárom celomestských
podujatí, schválenom mestským zastupite¾stvom v
Handlovej a schválení podujatia ako jedného zo sprievod−
ných podujatí k 630. výroèiu mesta Handlová, sa v marci
2006 uskutoèní 2. roèník mikroregionálnej vedomostno −
bádate¾skej súae pre iakov nášho mikroregiónu pod
názvom Handlovská dolina − všetci jedna rodina.
Organizátormi podujatia sú Mesto Handlová a Základná
škola na Školskej ulici v Handlovej. Na podujatí participujú
Dom kultúry mesta Handlová, Informaèné centrum
mikroregiónu Handlovskej doliny, ZO SZOPaK v Handlovej.

strategóvia, vïaka ktorej zarezonuje i práca súaiacich s
prezentaèným PC programom PowerPoint, ktorý je
vyuívaný na školách a posunie súané prezentácie škôl z
dôvodu zaujímavosti i do inej dimenzie. Ïalšie detaily sú
výrobným tajomstvom.
Tento, na podmienky mikroregiónu, ale i regiónu
Hornej Nitry originálny projekt je vstupnou bránou do
ïalších plánovaných aktivít k propagácii novokonštituo−
vaného mikroregiónu v oblasti školstva a kultúry. Širší pro−
jekt zahàòajúci i kvíz, je prihlásený i do výzvy Ministerstva
kultúry SR o získanie grantu, pretoe otvára ïalšie perspek−
tívy pre aktivity škôl, iakov i mládee, kooperáciu generácií
obèanov mikroregiónu Handlovskej doliny, ktorý tu
prirodzene existuje dlhé generácie.
Mgr. Jozef Ondriš, autor projektu
a predseda organizaèného štábu

Základná škola Školská ulica ozna−
muje, e dòa 3. 2. 2006, od 8.00 do
17.00 hodín uskutoèní zápis iakov
do 1. roèníka pre školský rok 2006 −
2007, v pavilóne 1. − 4. roèníka.
ZŠ Školská iakom a ich rodièom
ponúka:
Vo výchovno−vzdelávacom procese:
1. kvalitnú výuku a prípravu na
všetky typy škôl 3. cyklu / stredné
školy i uèilištia /
2. škola výrazne uplatòuje trend
aplikovania
informaèno−komu−
nikaèných technológii / práca s poèí−
taèom, s internetom, s digitálnym
fotoaparátom/. Náš iak − vaše diea u
nás získa druhú tzv. poèítaèovú
gramotnos, ktorá je v dnešnej dobe
základným predpokladom úspešnos−
ti v ïalšom štúdiu, v pracovnej kar−
iére i v praktickom ivote
3. špecifikum školy − triedy s
rozšíreným vyuèovaním matematiky
a prírodovedných predmetov od 5.
roèníka, ktoré pripravia vaše diea na
celé spektrum stredných škôl a
prírodovedný variant u od 3. roèníka
4. výuku cudzích jazykov povinne
od 5. roèníka, v alternatíve anglický a
nemecký jazyk a záujmovou formou
u od 1. roèníka pod¾a záujmu
rodièov
5. škola je komplexne vybavená −
uèebne, odborné uèebne, špeciálne
uèebne, oddelenia ŠKD, školská
jedáleò a je vsadená do prekrásneho
prírodného areálu
V záujmovej oblasti:
1. Pokia¾ vy, milí rodièia, pracu−
jete alebo máte povinnosti, je v
našom moderne zariadenom škol−
skom klube detí postarané o
bezpeènos vašich detí, o ich zaují−
mavý program trávený medzi roves−
níkmi a do vášho príchodu z práce.
2. Na našej škole úspešne pracu−
jú a budú pracova, okrem iných i
tieto záujmové krúky: športové /
napr. − volejbalový a futbalový,
krúok športových hier / poèítaèové /
napr. Letom svetom internetom,
Práca s poèítaèom pre zaèiatoèníkov,
pokroèilých i v školskom klube detí
/enviromentálne/ napr. krúok
Detského zeleného chodníèka a
Envik/, ktoré nauèia deti ekologicky i
enviromentálne mys−
pokraèovanie

