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Emil Mikuška
Jakub Vlk
Juraj �igmund
Matej Barniak
Denis Lacko
Miloš Èièmanec
Michal Stejskal
Martina Gregorová
Veronika Pe�ková
Liliana Šarlejová
Bianka Kelová
Rebecca Cholujová
Daria Awad
Emília Bombicová

Zapísala: E. Gálová,
referát evidencie obyvate¾stva

Okrúhle �ivotné jubileum 
v Meste Handlová v

mesiaci september 2006
oslávili: 

Bohuslav Nikmon
Bo�ena Kme�ová
Gabriela Handlerová
Sonja Muchová
Katarína Tóthová
Elena Šandriková
Jozef Dušièka
Lukáš Pauk
Eduard Holub
Pavel Husár
Anna Jungová
Tereza Denkóciová
František Vanko
Stanislav Pavlík
Mária Gabalová
Anna Bittnerová
Zuzana Lacková
Mária Obrovníková
Mária Chmelová
Mária Kováèová
Jolana Matušková
Jozef Bielsky
Helena Galbavá
Jozef Wágner
Elena Danišová

zapísala: R. Strá�ovská,
referát obradov

V Morovne sa
diskutovalo

Diskusia sa 4.9.2006
zaèala rekapitulá−
ciou, èo sa udialo od

stretnutia z februára.
Obèania mali problém s
doruèovaním pošty. Mesto
po dohode s vedúcou pošty v
Handlovej  poskytlo zoznam
obèanov z Morovna, aby sa
nestalo, �e zásielky konèia
na sídlisku MC.
Bol prizvaný zástupca
Agroproduktu a.s., na
ktorého hlavu spadali
pripomienky od minulej
diskusie. Nové dopravné
znaèenie aspoò sèasti
vyriešilo prejazd nákladných
áut cez dedinu. Samotní obèania priznali, �e došlo k
náprave. Ing. Beznoska− riadite¾ Agroproduktu a.s. po�iadal
obèanov Morovna o zhovievavos� v prípade sezóny zberu
úrody. 

Na �iados� obèanov pribudli smetné koše na zastávkach
MHD, zlepšila sa presnos� odchodu autobusov.

Vyjasnili sa niektoré nezrovnalosti v oblasti zberu
triedeného odpadu.

Obèanov však stále trápia cesty− mali by by� zrekonštruo−
vané zaèiatkom budúceho roku, nako¾ko došlo k èasovému

posuvu pri celkovej rekonštrukcií ciest v Meste Handlová.
Nepodarilo sa úplne zabezpeèi� pracovníkov verejno−
prospešných prác na úpravu okolia vzh¾adom na ich pod−
stavy. Obèania sa s�a�ovali na spoluprácu so spoloènos�ou
PARTE s.r.o. Predstavitelia spoloènosti sa na záver diskusie
osobitne venovali  pripomienkam jednotlivých obèanov.
Obèania sa vyjadrili, �e mesto nesplnilo všetky s¾uby. Nie je
v silách mesta zabezpeèi� finanènú podporu všetkým aktiv−
itám. Spoloènými silami sa urèite aj v mestskej èasti
Morovno  podarí vyrieši� ve¾a vecí. Tešíme sa na budúce.

J.P.

Primátor Mesta Handlová 

(v zastúpení viceprimátorom) 
Vás pozýva na

VEREJNÚ DISKUSIU,
ktorá sa koná v pondelok

2. októbra 2006 
o 16.00 hod. 

na ZŠ MC v Handlovej
za úèasti predstavite¾ov mesta mest−

ských organizácií  a Vás obèanov.

Elektroodpad − kam s ním 

Triedenie odpadu je stále aktuálnou témou, dnes však  krátko k zlo�ke odpadu
z domácností, ktorá je tak trochu špecifická.. Elektroodpad je odpad, ktorého
sa nezbavujeme ka�dý deò, no jeho objem a mno�stvo nie je zanedbate¾né. Pod

pojmom "elektroodpad" rozumieme všetky druhy elektrických spotrebièov. 
Napríklad ve¾ké domáce spotrebièe, chladnièky, mraznièky, informaèné technológie
a telekomunikaèné zariadenia, spotrebná elektronika, televízne prijímaèe a obra−
zovky z osobných poèítaèov, svetelné zdroje, hraèky. Do kategórie elektroodpad
patria tie� kombinované sporáky napr. plyn − elektrika. Ani jedno z týchto zariadení
však nepatrí do kontajnera na komunálny odpad ani do ve¾kokapacitného kontajn−
era v èase jarného a jesenného upratovania a u� vôbec nie ved¾a kontajnera, preto�e
tým tvoríme èiernu skládku.  Všetky tieto zariadenia, aj tie, ktoré oznaèujeme ako
nebezpeèné mô�eme bezplatne po predlo�ení obèianskeho preukazu odovzda� v
"zbernom dvore" na Potoènej 20 v Handlovej. Elektroodpad ïalej poputuje k autor−
izovanej firme, ktorá z neho získava druhotné suroviny.  

Mgr. Vladimír Borák
HATER s.r.o.

OZ RVAK INFO
Obèianske zdru�enie RVAK Handlová so sídlom 

v DK Mesta Handlová
oznamuje všetkým, ktorí majú záujem a chu� pomôc� pri
príprave ve¾kého
detského vianoèného podujatia pod názvom
"Dobrodru�stvá Deduška Veèerníèka"

aby sa prihlásili na t.è: 0905791371
alebo na
mail: ozrvak@centrum.sk

Potrebujeme ¾udí, ktorý vedia
moderova�, vystupova�, tancova�, sú
zodpovední a kreatívni.
Peter Kara

foto: JP


