
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 
20.9. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová  9.25 h a 14.10 h 
 

 
Mesto Handlová informuje, že očkovanie proti COVID 19 bez registrácie sa bude 
konať vo štvrtok 23.9.2021 v čase od 10.00 h do 16.00 h v Podnikateľskom inkubátore 
na Námestí baníkov 5 v Handlovej. Predbežný záujem o očkovanie a výber vakcíny 
môžete nahlásiť do 20.9.2021 na adresu ockovanie@handlova.sk alebo telefonicky na 
tel. číslo: 0905 468 037. Viac na www.handlova.sk 
 
Mesto Handlová pozýva rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na podujatie  
Spomienka na padlých Handlovčanov v I. svetovej vojne, ktoré sa bude konať pri 
pamätníku obetiam 1. svetovej vojny na Mestskom cintoríne v Handlovej dnes 20. 
septembra o 15.00 h.  V programe vystúpia: Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca - 
Brusna, Spevácka skupina Grünwald z Handlovej. 
 
Školský basketbalový klub Handlová v spolupráci s partnermi pripravili pre najmenších 
pravidelné BEZPLATNÉ tréningy, ktoré sa  budú konať vždy v čase od 15.15 do 16.15 
h v telocvični základnej školy Mierové námestie každú stredu pre deti 3. a 4. 
ročníkov a každý štvrtok pre deti 1. a 2. ročníkov. Prihlášky nájdete na stránke 
http://www.sbkha.sk/ 
 
Dom kultúry mesta Handlová informuje, že plánované divadelné predstavenie Šialené 
nožničky, ktoré sa malo konať dnes, je zrušené bez náhrady. 
 
Mesto Handlová vyzýva širokú verejnosť k zasielaniu nominácií na udelenie výročných 
cien mesta do 8. októbra 2021.  Nominačné formuláre nájdete na webovom sídle 
mesta a na prvom kontakte mestského úradu.  
 
Mestský basketbalový klub baník Handlová pozýva na basketbalový zápas mužov  
medzi MBK Handlová a Hoya-Pannon Egyetem VESZPRÉM vo štvrtok 23.9.2021 o 
17,00 h a v piatok 24.9.2021 o 11,00 h do športovej haly v Handlovej. Vstupné sú 3 
Eurá, vstup do športovej haly len s prekrytými dýchacími cestami. Zápas je 
organizovaný v režime OTP podľa platného COVID automatu. 
 
Mesto Handlová informuje, že odborne spôsobilé spoločnosti začnú vykonávať 
deratizačné práce na kanalizačnej sústave v správe Stredoslovenskej Vodárenskej 
a Prevádzkovej  Spoločnosti a.s. Začiatok prác je plánovaný od 20.09.2021  a  
ukončenie do 29.09.2021 . 
 
 
 
 
 
 
 
Komerčný oznam 1x  
Smútočný oznam 3 x  
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