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RADNIÈNÉ SPRÁVY4. STRANA

Školský úrad informuje
Rozvoj školstva v našom meste

Vmesiaci január boli ukonèené práce na príprave návrhu dokumentu
"Koncepcia školskej politiky Mesta Handlová" Na jeho príprave sa podie¾ali
riaditelia škôl a školských zariadení v zriaïovate¾skej pôsobnosti Mesta

Handlová. Je to prvý koncepèný materiál pre oblas� školstva v našom meste. 
V súèasnosti predkladáme návrh Koncepcie na pripomienkovanie širokej vere−
jnosti. V 3.tv v Téme mesiaca mô�ete v týchto dòoch sledova� diskusiu na túto
tému.
Dokument nájdete na webovej stránke Mesta Handlová na adrese www.handlo−
va.sk . 
Svoje pripomienky, návrhy a podnety mô�ete predklada� do 31.marca 2006: 
− na Školský úrad v Handlovej, Námestie baníkov 7, mail:
skolskyurad@handlova.sk;
− na ktorejko¾vek základnej alebo materskej škole v meste, Základnej umeleck−
ej škole v Handlovej, Centre vo¾ného èasu Relax;
− prostredníctvom otvorenej diskusie na webowej stránke mesta.
9. marca 2006 sa uskutoèní Èaj o piatej, na ktorom mô�ete osobne diskutova�
na tému školstva v našom meste. 
Tešíme sa na tvorivú konštruktívnu spoluprácu! 
28.marec − Deò uèite¾ov
Vá�ení pedagógovia!
Vysoko si vá�ime Vašu nároènú a zodpovednú prácu, za ktorú Vám úprimne
ïakujeme. Oceòujeme Vašu pevnú vô¾u, trpezlivos� a úsilie neustále sa
zdokona¾ova�. Pri príle�itosti Dòa uèite¾ov Vám prajeme ve¾a pozitívnej energie,
pevné zdravie a úspechy v pracovnom i osobnom �ivote. 
Certifikát pre MŠ na ul. SNP
Materská škola Ul.SNP v Handlovej ako prvá materská škola v našom meste
získala certifikát a od 16.januára  2006 je zaradená v Národnej sieti škôl pod−
porujúcich zdravie v Slovenskej republike. Srdeène blaho�eláme! 

Jarné prázdniny sú v termíne od 3.3.2006−10.3.2006.
Nástup do školy 13.2.2006.

J. Maslíková, Školský úrad v Handlovej 

Kamerový systém v našom meste
Dòa 9. februára sa Handlová pridala k pribli�ne 30−tim mestám Slovenska, ktoré
majú kamerový monitorovací systém.
Mestská polícia vypracovala projekt, vïaka ktorému získala kamerový systém za
400 tisíc Sk zo štátneho rozpoètu. Z týchto peòazí MsP zakúpila základnú tech−
niku. Prvá z kamier bola spustená do skúšobnej prevádzky 9. februára a mala by
sníma� Námestie baníkov. Aj mesto do svojho rozpoètu na rok 2006 poèíta s
financiami na ïalší rozvoj projektu.  Poèet kamier by sa mal postupne zvyšova�.
Napadla vás myšlienka, naèo sú v meste kamery?
Prax z iných miest ukázala, �e poèet priestupkov v meste klesol a práca polície
sa stáva efektívnejšou. Stála slu�ba nepretr�ite sleduje obraz z kamier a hliadky
MsP tak mô�u pôsobi� v problematických lokalitách − napr. sídliskách.
Nový monitorovací systém bol v skúšobnej prevádzke do konca februára.
Aj keï najviac zistení je spravidla z oblasti dopravných priestupkov, aj pri vyber−
aní peòazí z bankomatu na námestí sa mô�ete cíti� bezpeène v ktorúko¾vek
dennú i noènú hodinu.

/JP−3.TV/
Mikroregión a Informaèné centrum
Mikroregión Handlovskej doliny vznikol 1.4.2004 ako zdru�enie obcí. Zdru�uje
mesto Handlová a obce Ráztoèno, Jalovec, Chrenovec − Brusno, Lipník , Malú a
Ve¾kú Èausu. Ak zrátame obyvate¾ov zo všetkých jeho kútov predstavuje to cca 23
000 obyvate¾ov.
Jeho výkonnou a administratívnou zlo�kou je Informaèné centrum, ktorého
cie¾om je informova� obèanov o aktuálnom dianí v regióne ako aj o mo�nostiach
lokálneho rozvoja po všetkých stránkach.
Bez priestorov a vybavenia na jednej strane, ale s ve¾kým odhodlaním na strane
druhej sme zaèali. Naše prvé mesiace boli o h¾adaní svojho miesta i poslania.
Problémom mikroregiónu handlovskej doliny je útlm baníctva ako špecifického
priemyslu a v tom zmysle i rastúca nezamestnanos�. Èastými návštevníkmi
Infocentra sú preto nezamestnaní, ktorí práve tu h¾adajú poslednú nádej.
Poradíme − i keï toto nie našou prvoradou úlohou.
Sme ve¾mi radi, ak mô�eme pomôc� radou a ešte viac ak sa podarí spoloènými
silami vytvori� aj keï malý ale taký podnikate¾ský zámer, ktorý umo�ní ¾uïom
nájs� sa vo svojej vlastnej práci.
Poslaním takejto inštitúcie je však ma� naporúdzi dostatok informácií.
Tomu boli venované prvé tý�dne a mesiace našej existencie. Databázy pod−
nikate¾ských subjektov, ubytovacích a stravovacích zariadení, obèianskych
zdru�ení a neziskových organizácií v rámci mikroregiónu, mapovanie prírodných
a kultúrnych daností. 
Našou snahou je ukáza� sa aj v širšom okolí a prezentova� potenciál skrývajúci sa
hlavne v ¾uïoch, ktorí tu �ijú. 
V Infocentre máte mo�nos� zakúpi� si cestovné poriadky na MHD ako i na
prímestskú a dia¾kovú dopravu.
Nájdete nás na ul. Poštovej 2, ved¾a Základnej umeleckej školy, vchod zozadu. 

Erika Jonasová, mana�ér mikroregiónu

Posun platby dane z nehnute¾nosti
V predchádzajúcich rokoch bolo zau�ívané, �e daò z nehnute¾nosti ako aj daò
za psa sa vyrubuje v mesiaci marec. Vzh¾adom na prijaté zmeny zákonov Vám
chceme oznámi�, �e v roku 2006 sa daò za psa bude vyrubova� v termíne apríl
spolu s miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a daò z nehnute¾nosti sa bude vyrubova� a� zaèiatkom mesiaca máj 2006. 

Ing. Tatiana Molnárová, Odd.daní a poplatkov

Na web stránke mesta Vás zaujímalo, preèo stromy v
Handlovej miznú...
Jedno staré porekadlo za zaèína slovami Postav dom, zasaï strom ...
Tak sa pred 45 rokmi, po postavení mnohých domov, zaèala hromadná výsadba stromov.
¼udia sa predbiehali v tom, ko¾ko si kto vysadí, najèastejšie pod okná. Keï je stromèek 1
meter vysoký, nikomu nepreká�a. Veï èo, keï rastie jeden a pol metra od domu a rovno
pred oknami. Tak ako rastú naše deti, rastú aj stromy. Elektrika a kúrenie boli lacné, a
tak nikomu nevadilo, keï denne svietil o pár hodín dlhšie. 
A potom sa to zaèalo. Cena za energiu stúpla a ¾udia sa sna�ia ušetri� èo najviac. Strom
zaèína tieni� a zavadza�, i keï je v dobrom zdravotnom stave. Stromy, ktoré rastú popri
cestách nikomu nezavadzajú, ale zdravotne nie sú ve¾mi v poriadku. Ka�doroèná zimná
údr�ba ciest spôsobila, �e sa pôda silne zasolila. So¾ pôsobí na dreviny ve¾mi agresívne,
èo sa prejavuje ich postupným vysychaním. 
Vrá�me sa k uverejneným kritikám. Výrub stromov v mestskom parku sa uskutoènil na
základe štúdie "Dendrologická obnova historickej centrálnej zóny Mesta Handlová", v
ktorej dendrológovia hodnotili v prvom rade zdravotný stav drevín a ich estetickú
funkciu. Výrub sa týkal iba stromov v zlom zdravotnom stave. Výrub ostatných stromov
sa uskutoènil na základe �iadostí od obèanov a to a� po posúdení opodstatnenosti
výrubu. Tu sa berie do úvahy vzdialenos�, v ktorej rastie strom od domu, jeho zdravotný
stav a miera tienenia do bytov.
Pre zaujímavos�. Neopodstatnené dôvody na výrub drevín, ktoré prichádzajú od obèanov:
strom po opadnutí listov spôsobuje neporiadok vo dvore a zanáša ríny na strechách,
obèania nemô�u otvára� okná, lebo im nalieta hmyz zo stromov do bytov a niektorých u�
nebaví pozera� sa z okna stále na stromy.

L. Kòazovièová
Oddelenie výstavby

CVÈ RELAX pre Vás pripravilo
Prímestský jarný tábor 
6. 3. 2006 − 10. 3. 2006
Typ detského tábora : Prímestský
Miesto pobytu : CVÈ, Remata, okolitá
príroda 
Zameranie : Všestranné / enviromentálne,
športové, umelecké , jazykové / 

Úèastníci : deti školského veku
3 výchovní pracovníci/ 1 s kvalifikáciou

zdravotníka /Poplatok : 20 Sk.− na deò
Strava : zabezpeèuje rodiè 
Termín : 6.3. 2006 − 10.3. 2006
Èas : 7,30 h. do 15,00 h. 

Bli�šie informácie na tel: 046/5475377 A
web stránke www.cvcha.edu.sk


