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Referát obradov

HATER INFORMUJE
Handlovský rekord

 Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý už tradične organizuje 
ZŠ Školská v spolupráci so spoločnosťou Hater-Handlová 
s.r.o. sme sa pokúsili o zápis do knihy slovenských rekor-
dov. V spolupráci so základnými školami sa nám podarilo 
vytvoriť súvislú plochu z teterapakových obalov s rozmermi 
7,1 x 26,5 metra. Priamo na Námestí baníkov sme tým 
prekryli plochu 188,15 m2 . Po zdokumentovaní zostalo už 
len počkať na verdikt. Po štyroch týždňoch sme sa konečne 
dozvedeli, že náš tetrapakový koberec je zapísaný ako ofi-
ciálny slovenský rekord. Dokladom je certifikát , ktorý je 
k nahliadnutiu v spoločnosti Hater-Handlová s.r.o.
 Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ale hlav-
ne žiakom ZŠ na Školskej ulici a ctenej porote Mgr. Petre 
Matiaškovej a p. Arpádovi Kostovi, ktorí svojím svedectvom 
potvrdili platnosť rekordu. 

Vyhodnotenie súťaže v zbere nápojo-
vých kartónov.

 Vo februári roku 2008 spoločnosť HATER- Handlová s.r.o. 
vyhlásila súťaž v zbere tetrapakových obalov. Spomínaná 
akcia trvala do konca mája a na nás je len zhodnotiť priebeh 
a vyhlásiť výsledky súťaže.
 Na úvod by som chcel všetkým žiakom a pedagógom základ-
ných škôl, ktorý sa aktívne zúčastnili súťaže poďakovať za 

vynaložené úsilie pri ochra-
ne nášho 
životného 
prostre-
dia. 
 Počas trvania súťaže žiaci vyzbierali spolu 
828 kg tetrapakových obalov, čo je celkom 
zaujímavé množstvo.
Najviac sa spomedzi všetkých angažovali 
žiaci ZŠ Mierové námestie a vyzbierali 380 
kg obalov. Druhé miesto patrí žiakom zo 
ZŠ Školská s množstvom 250 kg. Tretie 
miesto ZŠ Morovnianska cesta s množ-
stvom 128 kg. Čestné štvrté miesto si 
vybojovali žiaci špeciálnej školy so 70 kg.
ZŠ s najväčším množstvom obalov bude 
náležite odmenená.
Spoločnosť Hater-Handlová s.r.o. sa teší 

na ďalšiu spoluprácu pri ochrane prírody a životného 
prostredia.

 Mgr. Vladimír Borák

Bioodpad v našom meste - črtá 
sa riešenie

Dátum 1.1.2010, kedy podľa zákona o odpadoch, obce 
musia mať vyriešený problém likvidovania biologicky rozlo-
žiteľného odpadu na svojom území sa nezadržateľne blíži.
Predstavitelia mesta na májovom zasadaní MsZ predložili 
poslancom návrh na riešenie tejto problematiky. Treba hneď 
úvodom povedať, že bol vybraný veľmi efektívny, účinný, 
moderný spôsob likvidovania bioodpadu t.j. zelene, koná-
rov, kuchynského odpadu, kalov z ČOV aerobným fermen-
torom EWA. Výsledným produktom môže byť kompost alebo 
palivo. Mesto plánuje v priestore nad skládkou komunál-
neho odpadu vybudovať centrum na spracovanie takéhoto 
odpadu pre seba ale aj pre obce celej doliny. 
V súčasnosti finišujú projekčné práce a rokovania o finanč-
nom zabezpečení celého projektu.

Ing. Litva
HATER Handlová

Veselé leto v CVČ ReLax
CVČ ReLax ponúka využitie voľného času 

s priateľmi, hrami, súťažami 

v  LETNOM MESTSKOM TÁBORE
v termínoch 4.8.- 8.8.2008 a 11.8.-15.8.2008

Poplatok na deň 20,- Sk. Volajte 046 5475 377

Euro v Handlovej  
Od začiatku tohto roku sa samospráva 
nášho mesta venuje problematike 
zavedenia Eura. 
V prvých krokoch bol zrealizovaný 
euroaudit, ktorý presne zmapoval 
úlohy, ktoré musí MsÚ Handlová zre-
alizovať pri prechode na euro. Mesto 
vytvorilo a vymenovalo „euro-tím“, 
ktorý má na starosti prípravu mesta 
a jeho organizácií a realizáciu jed-
notlivých úloh vyplývajúcich z auditu. 
Úlohy sa týkajú legislatívno-právnej, 
ekonomickej, hospodársko-adminis-

tratívnej a technickej oblasti.
Všetky dôležité informácie nájdete na 
novom odkliku www.handlova.sk. – 
EUROINFO V HANDLOVEJ. V priebehu 
mesiaca september sú naplánované 
diskusie s občanmi na túto tému, 
s odbornými článkami sa stretnete aj 
na stránkach Handlovských novín. 
JP

Upozornenie pre rodičov
Do 18.7 2008 je potrebné na sociálne odd. MsÚ odovzdať žiadosti o zaradenie 
detí do zoznamov nízkopríjmových rodín na 1. polrok šk. roka 2008/2009.
Bližšie informácie soc. odd. MsÚ 5475 351 a na www.handlova.sk.

na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk


