
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 12.11. 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 začal jesenný zber konárov podľa platného kalendára. Drevnú hmotu je 
potrebné skrátiť na dĺžku 1.5 až 2 mestre a uložiť na vyznačené stanovištia. Zber 
konárov bude trvať do 26. novembra.  
 
Mesto Handlová a spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. informujú, že prvý zber 
veľkoobjemného odpadu v mesiaci november  sa koná od 11.11.2021 do 18.11.2021 
pre mestské časti - Morovno, Nová Lehota a Horný koniec a Dolný koniec.  
Plán zvozu VOO 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 futbalistov v 
poslednom zápase jesennej časti súťaže.  
 
Mesto Handlová ponúka na odpredaj motorové vozidlo DACIA Duster, rok výroby 2013. 
Minimálna cena je 1 500 eur. Motorové vozidlo sa predáva s chybou motora. Obhliadka 
možná, bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 898 784. Záujem o kúpu auta je 
potrebné nahlásiť do 30. 11. 2021. Predaj mesto realizuje v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Handlová. 
 
Mesto Handlová informuje, že v spolupráci s Intervenčným tímom Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky (IT MZSR) a so Záchrannou zdravotnou službou SR 
(ZZS SR), sa bude v Handlovej konať očkovanie 1. 2. a 3. dávkou vakcíny Pfizer proti 
COVID-19, vo štvrtok 25. novembra v Podnikateľskom inkubátore, Námestie baníkov 
5 predbežne v čase od 10.00 h do 15.00 h bez nutnosti registrácie. Obyvateľov, ktorí 
obdržali sms správu z Národného centra zdravotníckych informácií žiadame, aby sa 
preukázali touto sms. Očkovanie bude možné tiež jednodávkovo vakcínou 
Johnson&Johnson. Mesto žiada obyvateľov, ktorí majú záujem o očkovanie 
o trpezlivosť pri vybavovaní registrácie na mieste očkovania v deň očkovania. 
Ďakujeme! 
 
 
Smútočné oznámenie 1x 
Komerčný oznam 1x 
 
 
 
 
 


