
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 
8.11. 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, Centrum voľného času a Zväz ochrancov prírody a krajiny 
pozýva na výstavu fotografií amatérskych fotografov prírody FOTOSALÓN, 
ktorá sa bude  konať od 9. do 11. novembra v čase od 8.00 – 16.00 v čitárni 
domu kultúry.  
 
Mesto Handlová pozýva na verejnú prezentáciu a diskusiu k zámeru vybudovania 
novej predajne potravín na ulici Poštovej, ktorá sa bude konať v stredu 10. novembra 
v kinosále Domu kultúry od 16, 30 h. Diskusia sa pre osobnú účasť bude konať 
v režime OTP, bude dostupná tiež online na YouTube kanáli Regionálnej televízie 
Prievidza a obyvatelia budú môcť zasielať svoje otázky v čase diskusiu na email 
handlova@handlova.sk alebo otázku položiť telefonicky na tel. číslo: 0905 468 037.  
 
Mesto Handlová a Dom kultúry mesta Handlová pozývajú na Kulturácky quiz, 
vedomostnú súťaž. Prvé kolo sa bude konať v Dome kultúry v stredu 10. 
novembra o 19.00 h. Štartovné sú 2 eurá a vstupenky je možné si zakúpiť 
v pokladni Domu kultúry.  
 
Mesto Handlová informuje, že Slovenská správa ciest bude v priebehu 
novembra a decembra opravovať asfaltový povrch cesty I/9 v úseku od Novej 
Lehoty po hranicu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Z dôvody opravy 
hlavnej cesty, bude doprava riadená poverenými zamestnancami a je potrebné 
sa pripraviť na zdržanie. 
 
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť bude v utorok 9. 
novembra vykonávať odpočet vodomerov v Novej Lehote a v stredu 10. 
novembra v meste Handlová na uliciach Ferka Nádaždyho, Liptovská, Mierové 
nám., Náhradné pole, Potočná, Robotnícka, Štrajková, Čsl. Armády, 
Zápotockého. Spoločnosť žiada o prístup k vodomerom alebo odpis stavu 
vodomeru na lístok a jeho uloženie na viditeľnom meste. 
 
Mestský basketbalový klub Baník Handlová pozýva svojich fanúšikov na zápas, 
ktorý sa uskutoční sobotu 13.11.21 o 18:00 v športovej hale Handlová medzi 
MBK Baník Handlová a MBK Rieker Komárno. Vstup do športovej haly je v 
režime OTP. 
 
Komerčný oznam: 1x 
Smútočné oznamy: 6x 
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