
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 16.11. 2021 (okrem 
komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Bc. Vanda Matiašková, 9.25 h a 14.10 h 

 
 
 
Mesto Handlová informuje, že vo štvrtok 25. novembra sa bude v Handlovej konať 
ďalšie nízkoprahové očkovanie v spolupráci s Intervenčným tímom Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky (IT MZSR) a so Záchrannou zdravotnou službou SR. 
V čase od 10.00 – 12.00h očkovanie vakcínou Pfizer prvou druhou aj treťou dávkou pre 
tých, ktorí dostali sms od NCZI. Pri očkovaní je potrebné sa touto sms preukázať.  
V čase od 12.00 – 15.00h očkovanie 1 dávkovou vakcínou Johnson&Johnson 
Mesto žiada obyvateľov, ktorí majú záujem o očkovanie o trpezlivosť pri vybavovaní 
registrácie na mieste očkovania v deň očkovania. Ďakujeme! 
 
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. zber pokračuje od 18.11.2021 do 25.11.2021 
na sídlisku Morovnianska cesta a Okružná.  
Kalendár zvozu nájdete na www.handlova.sk v sekcii Pre obyvateľov - ODPADY 
 
Aj napriek zajtrajšiemu sviatku prebehne zajtra zvoz komunálneho aj BIO odpadu 
podľa harmonogramu. Zvoz BIO odpadu sa zajtra týka obyvateľov mestských častí 
Morovno, Nová Lehota a horný koniec.  
 
Mesto Handlová a Dom kultúry mesta Handlová pozývajú na II. Kulturácky quiz, 
vedomostnú súťaž. Druhé kolo sa bude konať v Dome kultúry v utorok 23. novembra 
o 19.00 h. Štartovné sú 2 eurá a vstupenky je možné si zakúpiť v pokladni Domu 
kultúry.  
 
Dom kultúry mesta Handlová pozýva túto nedeľu 21. novembra na predstavenie 
tradičného bábkového divadla Herkules alebo dobytie pekla. Vstupné je 1€ 
a vstupenky je možné zakúpiť v pokladni DK.  
 

 
Smútočné oznamy 1x 
 

Komerčný oznam 
 
Súkromný podnikateľ zo Slovenska predáva dnes v mestskej tržnici  
Jablká Jonatan Jonagold 5kg / 2,50 – 3€ 
Hrušky 5kg/ 2,50€ 
Zemiaky na zimné uskladnenie 15kg/4€ 

http://www.handlova.sk/

