
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 10.11. 2021 (okrem komerčných oznamov a 
smútočných oznamov) 
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová, 9.25 h a 14.10 h 
Vysvetlivky: Text je podfarbený podľa toho, ako boli oznamy čítané v daný deň. ráno; popoludní; ráno aj 
popoludní. 

 
Mesto Handlová a spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. informujú, že od 9. 
novembra začína jesenný zber konárov podľa platného kalendára. Drevný odpad zo 
strihania krovín a orezávania stromov je potrebné skrátiť na dĺžku 1,5 – 2 metre a uložiť 
bez použitia igelitových vriec na vyznačené stanovištia. Zbierať sa budú výlučne konáre 
a odrezky, preto obyvateľov mesta žiadame, aby na zberné miesta neukladali pokosenú 
trávu, seno, kvety, lístie, burinu, zvyšky ovocia a zeleniny, drevnú štiepku ani hobliny a 
piliny. Zoznam miest, na ktoré je možné ukladať odpad je zverejnený na webstránke 
mesta v sekcii AKO VYBAVIŤ - ODPAD A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ - ZBER KONÁROV. Zber 
konárov bude trvať do 26. novembra.  
 
Mesto Handlová a spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. informujú o pláne zvozu 
Veľkoobjemného odpadu na mesiac november. Veľkoobjemný odpad sa bude zbierať 
výlučne do pristavených veľkokapacitných kontajnerov, nie je možné ho uložiť vedľa 
zberných nádob pri rodinných domoch. Prvý zber sa začína  v termíne od 11.11.2021 
do 18.11.2021 pre mestské časti - Morovno, Horný koniec, Nová Lehota, Dolný koniec.  
Plán zvozu nájdete na www.handlova.sk a na vývesnej tabuli mesta. 
 
Mesto Handlová pozýva na verejnú prezentáciu a diskusiu k zámeru vybudovania 
novej predajne potravín LIDL na ulici Poštovej, ktorá sa bude konať v stredu 10. 
novembra v kinosále Domu kultúry od 16, 30 h. Diskusia sa pre osobnú účasť bude 
konať v režime OTP, bude dostupná tiež online na YouTube kanáli Regionálnej televízie 
Prievidza a obyvatelia budú môcť zasielať svoje otázky v čase diskusiu na email 
handlova@handlova.sk alebo otázku položiť telefonicky na tel. číslo: 0905 468 037.  
 
Mesto Handlová a Dom kultúry mesta Handlová pozývajú na Kulturácky quiz, 
vedomostnú súťaž. Prvé kolo sa bude konať v Dome kultúry v stredu 10. novembra 
o 19.00 h. Štartovné sú 2 eurá a vstupenky je možné si zakúpiť v pokladni Domu 
kultúry.  
 
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť bude dnes, 10. novembra v 
meste Handlová na uliciach Ferka Nádaždyho, Liptovská, Mierové nám., Náhradné 
pole, Potočná, Robotnícka, Štrajková, Čsl. Armády, Zápotockého. Spoločnosť žiada 
o prístup k vodomerom alebo odpis stavu vodomeru na lístok a jeho uloženie na 
viditeľnom mieste. 
 
Mestský basketbalový klub Baník Handlová pozýva svojich fanúšikov na zápas, ktorý 
sa uskutoční v sobotu 13.11.2021 o 18:00 h v športovej hale Handlová medzi MBK Baník 
Handlová a MBK Rieker Komárno. Vstup do športovej haly je v režime OTP. 
 

Smútočné oznamy 4x 
Komerčný oznam 2x 

http://www.handlova.sk/
mailto:handlova@handlova.sk

