Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa
25 8. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová o 9.25 h, 14.10 h
Mesto Handlová informuje, že stavebník v rámci projektu „Vnútroblok na sídlisku
Morovnianska cesta“ bude do 26. 8. 2021 pokračovať v realizácii stavebnej časti
pokládkou spodnej vrstvy asfaltu a v dňoch 26. 8. až 1. 9. 2021, okrem víkendu, sa
bude pokladať vrchná farebná vrstva gumoasfaltu na ihrisku pre deti. Mesto
Handlová žiada obyvateľov, aby z dôvodu potrebnej doby na vytvrdnutie povrchu
gumoasfaltu nevstupovali na ohraničenú plochu stavby. Doba vytvrdnutia farebného
gumoasfaltu je približne 12 hodín. Práce sa budú realizovať iba v prípade priaznivých
poveternostných podmienok.
Centrum voľného času Handlová a detské centrum Malinkovo, pozývajú na podujatie
Ukončenie leta s Malinkovom, ktoré sa bude konať dnes 25. augusta v čase od 9.00
h do 12.00 h na Námestí baníkov s detským vystúpením divadielka NaTRaky od
10.00 h. Pripravené sú zaujímavé aktivity pre najmenších – vyrábaninky, maľovanie
na tvár a podobne. Detské centrum Malinkovo sa teší na vašu účasť!
MUDr. Ján Holos oznamuje svojim pacientom, že k 1. septembru 2021 končí
ambulantnú starostlivosť a žiada všetkých svojich pacientov aby si do 31. augusta
2021 prišli vybaviť odhlášky osobne alebo poverenou osobou do zdravotného
strediska na Morovnianskom sídlisku.
Spoločný školský úrad Handlová žiada všetkých zákonných zástupcov školopovinných
detí, aby z dôvodu nových pravidiel určených pre fungovanie škôl v novom školskom
roku určených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky sledovali internetové
stránky základných škôl a aplikáciu edupage, kde nájdu aktuálne informácie ako aj
možnosť objednať si samotest pre svoje dieťa.
PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ, Silvia Grúberová, zvoláva 24. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 – 2022
na štvrtok 26. augusta 2021 o 14,00 hodine do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.
Podrobný program rokovania je zverejnený na webovom sídle mesta a na úradnej
tabuli mesta.
Dom kultúry mesta Handlová a mesto Handlová pozývajú na pietnu spomienku
venovanú 77. výročiu SNP, ktorá sa uskutoční v piatok 27. augusta 2021 o 15. 00 h na
Námestí baníkov v Handlovej. Pietna spomienka bude spojená s položením vencov a
kytíc k Pamätníku padlým v SNP.
Nová požičovňa zdravotníckych pomôcok v Handlovej informuje, že požičiava
invalidné vozíky, chodítka, mobilné pomôcky pre osobnú hygienu a podobne.
Požičovňu zdravotníckych pomôcok je možné kontaktovať na telefónnom čísle: 0950
599 180.

Mestský basketbalový klub Handlová pozýva na prvý priateľský zápas v novej
basketbalovej sezóne 2021/2022, ktorý sa uskutoční v piatok 27.augusta o 17,00 v
športovej hale Handlová medzi MBK Handlová a Patrioti Levice. Vstupné sú 2 eurá.
V rámci platného COVID automatu je zápas organizovaný v režime základ, maximálny
počet divákovej je 500, vstup je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.
Mesto Handlová, Mestská knižnica Handlová, Asterion n. o., Kontaktné centrum
Handlová a občianske združenie lepšia Handlová pozývajú na Bazár darovaných kníh,
ktorý sa bude konať v sobotu 28. augusta na Námestí baníkov od 9.00 h do 13.00 h.
Výťažok poputuje deťom zo sociálne slabších rodín.
Dobrovoľný hasičský zbor a Miestne osvetové stredisko Morovno pozývajú na Vatru
SNP v Morovne, ktorá sa bude konať v sobotu 28. augusta od 15.00 h na ihrisku
v mestskej časti Morovno.
Občianske združenie MX Vinohrad pozýva milovníkov motokrosu do areálu vo
Veľkých Uherciach na Majstrovstvá Európy mladých pretekárov v triedach 65 a 85
ccm a Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v triedach MX125, MX2
junior, MX2 – 250 ccm, MX Open do 450 ccm,. Obe podujatia sa budú konať v sobotu
28. a v nedeľu 29.8. 2021. Viac informácií a časový harmonogram súťaží nájdete na
facebookovom profile občianskeho združenia mxvinohrad.

