Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová dňa
26. 2. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová, 9.25 h, 13.10 h

Mesto Handlová oznamuje, že od pondelka 1. marca obnovuje
prezenčnú formu vzdelávania 1. stupeň Základnej školy na
Mierovom námestí. Podrobnejšie informácie nájdete na www.handlova.sk a na
stránke školy. Škola informuje rodičov žiakov prostredníctvom svojich
informačných kanálov.
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dnes 26. februára prebieha
plánovaná odstávka elektriky v čase od 6.30 do 18.30 h na uliciach: Ciglianska,
Mlynská, Pod šachtou, Stará cesta a Žiarska.
Mesto Handlová informuje, že podľa COVID automatu sa nachádza okres
Prievidza aktuálne v bordovej farbe, čo znamená platnosť antigénového testu
na obdobe 7 dní.
Mesto Handlova žiada obyvateľov, aby si plánovali testovanie antigénovými
testami. V Handlovej sú dostupné tri stabilné, súkromné, mobilné odberové
miesta na bezplatné testovanie. Na objednávky fungujú odberové miesta
v Nemocnici Agel Handlová na Ul. SNP a na Ul. Prievidzskej 77, v budove
práčovne, od pondelka do soboty. Bez objednania testuje odberové miesto na
ulici Partizánska 12, bývalé zubné stredisko a je otvorené od pondelka do
nedele.
Mesto Handlová informuje, že od 1. marca do 7. marca sa bude konať zber
veľkoobjemného odpadu pre činžiaky na uliciach Okružná a Morovnianska
cesta, kde budú pristavené kontajnery. Zvoz veľkobjemného odpadu pre
rodinné domy sa bude konať v meste v pondelok 1. marca 2021 a v
prímestských častiach Nová Lehota, Horný koniec, Dolný koniec, Morovno
v utorok 2. marca 2021. Odpad je možné pre rodinné domy vyložiť do 6.00 h
ráno v deň zvozu ku smetným nádobám.
Uloženie veľkoobjemného odpadu mimo kontajnerov a mimo plánovaný zvoz
sa považuje za znečisťovanie verejného priestranstva a vytváranie čiernych
skládok. Mesto Handlová a HATER -HANDLOVÁ spol. s r. o. žiadajú
Handlovčanky a Handlovčanov, aby skôr, ako vložia veľkoobjemný odpad do
kontajnerov, separovali jednotlivé zložky odpadu a vkladali ich do príslušných
nádob.
Mesto Handlová HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. informujú, že od 1. do 19.
marca bude v meste prebiehať prvý zber konárov a drevného odpadu
z orezávania stromov a kríkov z označených lokalít. Opílené konáre môžete
uložiť na 27 označených miest v Handlovej. Zoznam lokalít na uloženie drevín
nájdete na našom webovom sídle
https://www.handlova.sk/sprava/18883/marcovy-zber-konarov.html.

