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HANDLOVSKÉ NOVINY

Handlovský banícky spolok rokoval

D

òa 16. januára 2007 sa v dome
kultúry
konala
schôdza
Handlovského baníckeho spolku.
V jej programe bol okrem iných zaradený
aj bod, v ktorom sa viedla rozprava o
hlavných zámeroch pripravovaného pro−
jektu, realizácia ktorého by viedla k
splneniu zámerov spolku (spracovanie
histórie za obdobie 100 rokov priemysel−
nej aby hnedého uhlia v Handlovských
baniach, vybudovanie baníckeho múzea
v Handlovej s celoslovenským významom
pre abu hnedého uhlia, vybudovanie
baníckeho náuèného chodníka, na trase
ktorého by sme chceli ukáza našim potomkom, ale
aj návštevníkom nášho mesta objekty, ktoré súviseli
priamo s abou uhlia pod zemou, tie objekty, ktoré
súviseli s kultúrnym a spoloèenským ivotom
baníkov. Do roku 2009, kedy vyvrcholia oslavy 100−ho
výroèia priemyselnej aba hnedého uhlia v
Handlovských baniach, spolok oèakávajú úlohy,
ktorých splnenie nie je iba v jeho kompetencii a
schopnostiach. Preto na stretnutie spolku boli poz−
vaní poslanci Mestského zastupite¾stva, ktorí v pred−
chádza−júcom období pôsobili na Bani Handlová, aby
boli pri samotnom zrode myšlienok a zámerov, ktoré
by mal projekt obsahova. Myslíme si, e podpora
mesta a jeho samosprávy pri realizácii projektu je

nevyhnutná. Veï, napríklad, zámer spolku
kadoroèné konanie centrálnych osláv Dòa baníkov v
rámci Hornej Nitry iba v našom meste, môe nášmu
mestu iba prospie. Preto realizácia tejto myšlienky
nemôe spoèíva iba na bedrách spolku, ale aj mesta
a jeho obèanov. Treba oceni, e vedenie
Hornonitrianských baní je tejto myšlienke ve¾mi
naklonené a takúto iniciatívu mesta i baníckeho
spolku víta. V rámci týchto osláv chce spolok obnovi
Pálffyho Lauru − sprievod baníkov z nášho mesta,
delegácií baníckych spolkov z celého Slovenska, ale
hlavne obèanov nášho mesta, ktorí si poèas konania
doterajších troch roèníkov sprievody Pálffyho Laury
ob¾úbili a osvojili.

Za vánu úlohu, ktorej realizácia si
vyaduje bezprostrednú úèas mesta, je
premiestnenie Pamätníka hladového štra−
jku z roku 1917 z Hladového námestia na
dôstojnejšie miesto v strede mesta.
Podrobnejšie sa týmto zámerom zaoberá
Ing. Igor Reiff v èlánku uverejnenom na
inom mieste týchto novín. Úèastníci stret−
nutia spolku súhlasne konštatovali, e z
historického h¾adiska bolo jeho umiest−
neníe v roku 1967 opodstatnené, ale
asanáciou èasti Starej kolónie a
vytvorením priestoru pre priemyselný
park, sa okolie Hladového námestia stalo
nedôstojným miestom pre umiestnenie
Pamätníka. Táto skutoènos doviedla
èlenov spolku k poiadavke, aby jeho pre−
miestnenie sa stalo súèasou projektu, ktorý sa skladá
zo zámerov úzko súvisiacich s dôstojnou oslavou 100−
ho výraèia priemyselnej aby uhlia v Handlovej.
Ostáva nám veri, e pri predkladaní projektu na
februárovom zasadnutí Mestského zastu−pite¾stva v
Handlovej sa stretnú predkladatelia s porozumením
u všetkých jeho poslancov a e si osvoja predsavzatie
Handlovského baníckeho spolku urobi z nášho
mesta mesto atraktívne pre turistov, ale aj mesto,
ktoré bude historickým centrom hnedouholného
baníctva na Slovensku.
Vojtech Hégli
èlen Rady spolku

ZŠ Školská informuje o svojej èinnosti

teraz osobne alebo telefonicky / 5475 397 / èi
mailom / zsskolha@post.sk

Z

Aj v dobe poèítaèov a internetu je
èítanie základom našich vedomostí

ákladná škola Školská ul. /Juh/
zaèala po roku 2000 výrazne
oslovovova deti a mláde fut−
balom.

K

oncepcia školy na roky 2004 − 2009, plán
školy na školský rok 2006−2007 jasne
zadefinovali uvedenie systémového prís−
tupu k futbalu na škole.
V týchto dòoch realizaèný tím dopracováva post−
up. A tak v školskom roku 2007−2008 budeme
na škole vyuèova nepovinný predmet futbalová
príprava s dotáciou 2 hodiny týdenne a
posilòova ho 2 hodinami záujmovej futbalovej
prípravy v 1. a 9. roèníku. Našou ambíciou je
vstúpi do futbalových súaí. Túto iniciatívu podporuje i nezísková organizácia Štvorlístok,
ktorá na škole pracuje od roku 2003, ktorá chce zdrui nadšencov futbalu zo ZŠ i širšej vere−
jnosti.V súèasnosti kooperujeme i so ŠFK Handlová. Od 1. sep−tembra 2007 škola stabilizuje
kvalifikovaného trénera, vyuèujúceho telesnej výchovy.
Škola osloví v marci 2007 i materské školy, ktoré môu trénova ako prípravka v zvláštnom
záujmovom útvare.
Škola pripravila harmonogram postupu pri uvedení intenzívnej futbalovej prípravy
do vyuèovania, ktorý predloí vo februári 2007 rade školy, rade rodièov i iackej rade školy.
Milí rodièia, iaci mesta Handlová i Handlovskej doliny. Ak je vaše diea nad−šencom fut−
balu a vy mu fandíte, práve toto je pre vás ponuka pre vaších rodinných futbalistov.
V marcovom èísle chceme poda komplexnú informáciu. Ak máte záujem kontaktujte nás u

Dòa 6. marca 2007 uskutoèní ZŠ Školská Ve¾ký
èitate¾ský maratón. Maratóny v èítaní sú
zauívanou formou, ale ten náš bude ma orig−
inálne prvky−
V spomínaný deò sa uskutoèní v zmodernizo−
vanej viacúèelovej sieni − školskej kninici
pä netradièných èitate¾ských hodín. V prvej
hodine budú èíta pozvaní známi ¾udia z mesta
i mikroregiónu, ale i staré mamy − Rómka,
Nemka, Slovenka i nevidiaca, ktoré preèítajú
rozprávky svojho detstva. V druhej èitate¾skej
hodine budú autori iackej tvorby, èíta svoje
diela. Poèas tretej to zasa bude hodinka pre najmenších − školákov i predškolákov, ktorým
budú èíta najstarší iaci školy a pani uèite¾ky prváèikov. No a keï symbolicky zaz−voní na štvrtú
"èítaèku", zaznie angliètina a nemèina, ktorú sa deti uèia. A maratón vyvrcholí èítaním
všeobecne známeho Harryho Pottera. Èíta budú iaci, rodièia, pedagógovia s paniami
vychovávate¾kami pre deti z ŠKD. Pedagógovia školy budú prichádza èíta priebene cez
prestávky, cez hodiny slovenského èi cudzieho jazyka i so iakmi. Priebene uvítame i rodièov,
iakov z iných škôl.
A èo ešte doda ? Priznajme si. Èitanie je na ústupe, ale kto, keï nie škola a rodiè ukáu
deom, e je nevynutnou súèasou ivota. Mono i naša aktivita získa priaznivcov èítania a zblíi
generácie.
Mgr.Jozef Ondriš, riadite¾ školy

