
Triedený zber odpadu sa stal ve¾mi aktuálnou témou a
termín oficiálneho spustenia sa nezadr�ate¾ne blí�i. V
tomto vydaní sa budeme zaobera� konkrétnymi krok−

mi ako správne triedi� zlo�ky komunálneho odpadu.
Najskôr však vysvetlím, èo slovné spojenie zlo�ka komunál−
neho odpadu znamená. 

Je to tá èas� domového odpadu, ktorú je mo�né mechan−
icky oddeli� od ostatného odpadu a pod¾a druhu materiálu
samostatne triedi�. 

Zlo�ky komunálneho odpadu, ktoré budeme v našom
meste triedi� (separova�)o.i., sú papier a tzv. viacvrstvové
kombinované materiály (VKM) tzn. napr. tetrapak obaly.
Separácia papiera zahàòa, triedi� a do zbernej nádoby zhro−
ma�ïova� zmesový papier: noviny, èasopisy, kartón,
kancelársky papier, baliaci papier, krabice, obálky, prípadne
staré knihy, ktoré pred ulo�ením do zberných nádob
zbavíme sponiek na spisy, plastovej lepiacej pásky, textil−
ných alebo plastových súèastí. Tieto druhotné suroviny
vhadzujeme do zbernej nádoby MODREJ FARBY. V prípade
rodinných domov do modrého plastového vreca. Noviny,
èasopisy, kancelársky papier, výkresy je potrebné zviaza� do
balíka primerane ve¾kých rozmerov, ktoré bude no�né bez
�a�kostí vhodi� cez otvor na veku MODREJ nádoby. Balíky
mô�u by� zlo�ené z rôznych druhov papiera tzn. noviny,

èasopisy, výkresy, kartón, kancelársky papier spolu. Kartón
ve¾kých rozmerov rozre�eme na menšie èasti a potom
vlo�íme do zbernej nádoby alebo v (RD) do MODRÉHO
vreca. Spolu s papierom triedime aj "tetrapakové" obaly z
mlieènych výrobkov a ovocných nápojov. Napríklad obaly z
d�úsu, trvanlivého mlieka, smotany.

Tetrapakové obaly sa sna�íme zbavi� zvyškov potravín,
nápojov a plastových uzáverov, vypláchneme vodou, potom
ich zlisujeme v rukách prípadne pristúpením na zemi.
Takto upravené ich vkladáme do zberných nádob MODREJ
FARBY. Týmto spôsobom šetríme miesto v zbernej nádobe a
zabránime vzniku nepríjemného zápachu.

Mierne zneèistený papier popísaný, pokreslený,
poma¾ovaný vodovými farbami triedime ako plnohodnotnú
druhotnú surovinu a ukladáme do zbernej nádoby spolu s
ostatným zberovým papierom a VKM.

Vytriedený papier nesmie by� zneèistený olejmi, zvyška−
mi potravín a náterových hmôt. Takýto papier naïalej
ukladáme do nádob na komunálny odpad, preto�e ho nieje
vhodný na ïalšie spracovanie. Ïalej zatia¾ netriedime mast−
ný papier, plata od vajíèok, fólie, celofán, obaly z kávy.... 

V nasledujúcom príspevku sa budeme zaobera�
triedením (separáciou) plastov!

Mgr. Vladimír Borák
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Ceny pre handlovských
športovcov
Olympijský klub a Oblastné športové
centrum v spolupráci s telovýchovný−
mi a spoloèenskými organizáciami
okresu Prievidza u� tradiène oceòujú
najúspešnejších športovcov, športové
kolektívy, trénerov, funkcionárov a
ude¾ujú cenu Fair play. 
Dòa 3. februára 2006 v Dome
kultúry Prievidza pod názvom
O cenu Krištá¾ového páva 2005 boli
ocenení aj najúspešnejší športovci
mesta Handlová za najlepšie dosiah−
nuté výsledky v uplynulom roku,
menovite :

Kategória: Zvláštne ocenenie
Ján Vician − Klub slovenských turis−

tov Handlová
− dr�ite¾ ceny Pavla Barabáša za

propagáciu turistiky a horských fil−
mov

Funkcionári ocenení pri
príle�itosti �ivotného jubilea

Dana Goldrichová − TJ Sokol
Handlová, gymnastika
− dlhoroèná telovýchovná a športová

funkcionárka v meste Handlová
Kategória: tréneri − mláde�

Mária Kotríková − TJ Sokol Handlová
− dlhoroèná trénerka �iaèok, junior−

iek a �ien v športovej gymnastike
Kategória: Jednotlivci − dospelí

¼udovít Smaèko − Mestský basket−
balový klub Handlová 
− kapitán a opora basketbalového

dru�stva dospelých Handlová,
reprezentant Slovenska

Kategória: Jednotlivci − dospelí
Jaroslav Štefánik − Mestský basket−

balový klub Handlová
− jeden z najlepších strelcov basket−

balovej extraligy
Kategória: Kolektívy − dospelí

Mestský basketbalový klub Handlová
− finalista basketbalovej extraligy

Spracovala B. Deliová
komisia kultúry a športu 
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Triedenie odpadu − zaèíname u� aj v Handlovej

Z práce sociálneho oddelenia − 
v Handlovej máme humanitárnu
pomoc
U� v minulosti ste mali mo�nos� oboznámi� sa so snahou
oddelenia pomôc� všetkým, ktorí pomoc potrebujú.
Rýchla reakcia na ponuku potravinovej banky Slovenska cez
obèianske zdru�enie MAJÁK zo Zlatých Moraviec priniesla
svoje ovocie.
Obratom bola poslaná �iados� o poskytnutie pomoci so
struèným objasnením, ko¾ko máme v meste rodín, ktorým

chýba aj to základné, hlavne pre deti.
V priebehu nieko¾kých dní boli do Handlovej doruèené vre−
cia s humanitárnou pomocou.
Obleèenie: 20 ks vriec, 11 ks krabíc
Potraviny: 120 ks kaše HIPP, 120 ks š�avy HIPP 
Reakcia sociálne slabších rodín bola okam�itá.
Aby sa zamedzilo opakovanému odberu boli podpisované
Protokoly o prevzatí veci a tak sa podarilo pribli�ne 100
¾uïom odovzda� teplé ošatenie, potraviny a urèite potešili aj
hraèky. Jedno vrece ich bolo plné. 

Al�beta Orthová, KSP

Z WEBU... (neupravované)

Webovské stránky �ijú naozaj rušným �ivotom. V min−
ulom èísle sa diskutovalo na tému LSPP, v týchto
dòoch mô�eme hovori� o nieko¾kých ,,horúcich

témach". Aj keï snáï skrytých pod jedným− Kam naše mesto
speje, èo sa tu urobilo a èo nie.
pridané: 16.2.2006 (19:57:39)
Chceme betónové mesto?
¼udia rúbu nám v parku stromi. V štvrtok dva, v sobotu
budú tri a potom prejdu rúba� na námestie. Robme nieèo. 

Peter
pridané: 17.2.2006 (00:25:32)
Betónová d�ungla!
Ešte je na sídlisku Mostná konkrétne pred panelákom 29 −
39. trochu trávi a zelene? To nemô�me dopusti�, vravia si
poslanci MZ. Tam musíme presunú� gará�e, èo sú na mieste
kde bude stá� predajòa LIDL. A vyššia moc rozhodla. Ihrisko
pre malé deti nikde, ale hlavná vec, �e sa tu budú preháòa�,
huèa� a smradi� autá. Ako som u� povedal, všetko je to

nepremyslená politika!!!
LOSOS

pridané: 14.2.2006 (11:10:04)
Kam sa uberáme ?
Nedá mi nenapísa�. Preèo 3tv u� nie je taká razantná ako
donedávna ? Vyrubujú sa stromy priamo pod oknami
šéfredaktorky, asi to nechce vidie�... Nemô�e ...? Zeleò , èo
bola ozdobou mesta nás opúš�a...Ozaj, preèo neurobíte
anketu o spokojnosti obèanov. Ale nie medzi rodinou a
známymi, ale èo najširšie fórum. Lacné zábavy na námestí,
èo ohlušujú decibelmi okolie a otravujú mesto... Kamióny,
èo otravujú ovzdušie, 56 krèiem... Ïalší hypermarket, no
ïakujeme! A kto tam bude nakupova� ? Podgurá�ená, o�ratá
mláde�, èo nadránom otravuje ziapaním a vulgarizmami
slušných ¾udí, bezútešnos�. �iaci popíjajúci pri gará�ach
pred vyuèovaním alkohol a fajèiaci... Mesto, z ktorého
mnohý utekáme. 

Nespokojný
(pokraèovanie)

Informácie 
o pravidelnej (záujmové útvary) a
príle�itostnej èinnosti (podujatia,
kvízy, výstavy, sú�a�e, tábory...)

Centra vo¾ného èasu 
Relax Handlová nájdete na 

www.cvcha.edu.sk


