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Ïakujeme za 81 111,− Sk −
vyhodnotenie verejnej zbierky

Zápis detí do materskej
školy

Z

ápis detí do materskej školy pre
školský rok 2007/08 sa usku−
toèní v marci 2007. Miesto, èas
podania prihlášky a kritériá prijatia
zverejnia riadite¾ky materských škôl
najneskôr do 15. februára 2007.
Pri vyššom poète prihlásených detí,
ako je moné prija, riadite¾ka pred−
nostne prijíma všetky deti s
odloenou školskou dochádzkou a
deti, ktoré dovàšili pä rokov veku.
Odporúèame rodièom, aby svoje diea
aspoò jeden rok pred zaèatím povin−
nej školskej dochádzky umiestnili do
materskej školy. Materská škola diea
pripraví na nové povinnosti, ktoré
škola so sebou prináša a diea si
zvykne na kolektív rovesníkov.

H

neï v úvode patrí poïakovanie všetkým, ktorí
prispeli. Vyhodnotenie verejnej zbierky, ktorú
Mesto Handlová realizovalo od 15.7.2006 do
31.12.2006 v Meste Handlová zaèneme malou rekapitulá−
ciou.
Prispie do zbierky bolo moné priamym finanèným
príspevkom do oznaèenej urny, získaním publikácie
,,Handlová na prahu tisícroèia" (príspevok od 500,− Sk ),
získaním pamätného listu vydaného pri príleitosti osláv
630. výroèia prvej písomnej zmienky o Handlovej (príspe−
vok od 1000,−Sk), vloením finanèného príspevku priamo
na úèet vytvorený za týmto úèelom. Na podujatiach mesta
− Otváranie detských ihrísk, Deò pre rodinu, Mestské
banícke dni − ste urèite neobišli stánok s prezentáciou
zbierky.
Zbierka je ukonèená a my vám prinášame jej výsledky.
Finanèné príspevky z uzavretých urien boli oficiálne zrá−
tané 4. januára 2007. Urny boli otvorené pod doh¾adom
trojèlennej komisie a z piatich urien sa celkovo vyzbieralo
7111, Sk.
K tejto èiastke sme prirátali vaše príspevky za 99 publikácií,
8 pamätných listov, dar obèianskeho zdruenia Na vašej
strane vo výške 5000,− Ska ostatné príspevky zrealizované
vkladom na úèet.
Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky je 81 111,−Sk. Keï
odrátame náklady za vedenie a zaloenie úètu, finanèná
èiastka predstavuje 80 398,40 Sk,−
Suma, za ktorú sa dá kúpi certifikovaný výrobok U − rampy
je mnoho násobne vyššia. Stretnutie mladých skateboardis−
tov a zástupkyne primátora Ing. Jarmily Podobovej viedlo k
dohode, ako sa vyzbierané peniaze pouijú.
Pôvodne zaujímavé miesto na umiestenie U − rampy na

ZŠ ul. Krššákovej nebude moné vyui. Tento objekt je v
ponuke na predaj. Preto chalani h¾adali nový priestor a v
súèasnosti sa zvauje medzi štyrmi lokalitami.
Vyzbierané peniaze sa pouijú na úpravu areálu pre zreali−
zovanie Skate parku a mesto sa bude snai v rámci svojich
moností prispie na rozbeh SKATE parku príspevkom na
èas komponentov.
O pouití prostriedkov vás budeme priebene informo−
va.
A na záver. Ak viete, kde by mladí mohli realizova svoj
adrenalínový šport dajte nám vedie. MsÚ Handlová 046 519
25 37Ešte raz všetkým Ï A K U J E M E.
Nechcú sa fláka, chcú na U rampe skáka
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Z webu
O èom sa diskutuje na web stránke mesta www.handlova.sk vám dnes
prinášame na tému Stredné školy.
pridané: 19.1.2007 (07:37:45)
GYMNÁZIUM
Dnešná téma dòa je Gymnázium. Urèite mnohým rodièom po vèerajšom rodièovskom
zdruení neklesol tlak a tak skoro ani neklesne. Rezonuje v nich ešte stále suché ozná−
menie, e škola sa bude sahova, kvôli vysokým nákladom. Ako sa neskôr ukázalo,
rodièia neboli schopní akceptova túto informáciu len tak. Chceli vedie aj iné dôvody,
preèo sa musí škola sahova. A tak sa spomenuli okrem nákladov za kúrenie, ktoré sú
naozaj vysoké aj nízke normatíva ministerstva školstva bez konkrétnejších ekonomick−
ých analýz a bez iných návrhov na riešenie vzniknutej situácie. Èie rodièov akoby
postavili pred hotovú vec. Po návrhoch rodièov s ekonomickou, právnou, technickou a
FINANÈNOU pomocou sa napísal otvorený list, ktorý bude adresovaný v pondelok zás−
tupcom mesta, kde by sa malo zo zástupcami rodièov školy a dúfajme, e aj zástupca−
mi TSK prejednáva budúcnos Gymnázia. Bolo zaráajúce, e sa na mimoriadnom
rodièovskom zdruení neobjavil ani jeden nami zvolený poslanec... Ak záleí oby−
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T

estovanie vedomostí iakov
konèiacich 9.roèník základnej
školy sa uskutoèní vo všetkých
základných školách 6.februára 2007.
V školskom roku 2005/06 bola
priemerná úspešnos našich iakov v
matematike 54,3 % (celoslovenský
priemer 61,4 %), v slovenskom
jazyku 73,7 % (celoslovenský priemer
81,2 %).

Jarné prázdniny budú od 26.
februára do 2. marca 2007
MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ na február 2007
Podujatie
Boulder CUP− preteky na umelej stene
Boulder CUP − junior− preteky na umelej stene

MONITOR 9− 2007

Dátum
Február
Február

sa bude kona
22.2. 2007 o 14.00 hod
vo ve¾kej zasadaèke MsÚ

vate¾om mesta Handlová na udraní kvality vzdelávania našich detí a nielen na
Gymnáziu ale na všetkých stredných školách v našom meste, asi by nemali by ¾ahosta−
jní ... Hrozí toti strata právnej subjektivity, èo znamená, e Gymnázium by figurovalo
len ako zloka ZSŠOaS (naše deti ukonèia školu s razítkom ZSŠOaS, zloka
Gymnázium). Take páni poslanci hodená rukavica bola ...
tatarka
pridané: 19.1.2007 (09:03:40)
ODPOVEÏ
Musím ta sklama tatarka, nie je pravda, e by sa poslanci nezaujímali o osud
Gymnázia. Zo situáciou som sa bol zoznámi osobne v utorok 16.1.07 na stretnutí so
zástupkyòou riadite¾a školy. Pozorne sledujeme vývoj celého neštandardného postupu
kraja ako narýchlo rieši finanèné suchoty. Nie je nám to jedno, ja ale aj ïalší z poslan−
cov sú absolventmi Handlovského gymnázia. Viem tie o tom e tento zámer kraja bol
telefonicky oznámený tento týdeò, ta sprava bola neoèakávaná ako blesk z jasného
neba. Nie len pracovnici školy ale aj rodièia, študenti a verejnos bude mat urèite èo
doèinenia so zapojením sa do zachovania minimálne právnej subjektivity školy.
Martin Èukan
vybrala: J.P.
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