
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 11.11. 2021  
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová, 9.25 h a 14.30 h 
Vysvetlivky: Text je podfarbený podľa toho, ako boli oznamy čítané v daný deň. ráno; popoludní; 

ráno aj popoludní. 

 
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, vodovod Handlová 
oznamujeme, že pracovníci prevádzky vodovodu Handlová  budú dnes 11.11.2021 v 
čase od 8.30 h do 13.30 h odstraňovať haváriu na verejnom vodovode na ul. 
Partizánska 3. Počas odstraňovania havárie bude dočasne prerušená dodávka vody vo 
verejnom vodovode  v rozsahu ulice Partizánska 
 
Mesto Handlová a spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. informujú, že od 9. 
novembra začal 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. Zoznam miest, na ktoré je 
možné ukladať drevný 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  od dnes 11.11.2021 do 
18.11.2021 pre mestské časti - Morovno, Horný koniec, Nová Lehota, Dolný koniec.  
Plán zvozu na mesiace november a december nájdete na www.handlova.sk a na 
vývesnej tabuli mesta. 
 
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. 
 
Mestský futbalový klub pozýva na zápas A- mužstva MFK Baník Handlová,  ktorý sa 
uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 o 13.30 h na futbalovom štadióne v Handlovej 
Sstretnú sa mužstvá MFK Baník Handlová – FK Košeca. Príďte povzbudiť našich 
futbalistov v poslednom zápase jesennej časti súťaže.  
 
 

Smútočné oznamy 3x 
Komerčný oznam 1x 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handlova.sk/

