
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 
3.9. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Bc. Vanda Matiašková 13.10 h 
 

 
 
Mesto Handlová informuje, že sa začal Banícky jarmok. Koná sa výlučne na Námestí 
baníkov. Vstup a výstup z jarmoku je označený. hudobné koncerty sa budú konať 
v kinosále Domu kultúry. Lístky na koncerty za nulovú hodnotu si môžete zakúpiť od 
pondelka 23.8.2021 v pokladni Domu kultúry. Plánovaný program je zverejnený na 
www.handlova.sk  
 
 
V rámci dní európskeho kultúrneho dedičstva máte možnosť v Handlovej od 4. do 20. 
septembra vidieť a navštíviť niekoľko podujatí a expozícií 
V sobotu 4. septembra: 

1. Deň otvorených dverí v SBM od 8 – 16.00h 
2. Tvorivé dielne s akademickým architektom – Kratochvíľky od 14 – 16.00 za 

Domom kultúry 
3. Výstava tvorby Handlovčanov v dome kultúry od 16.00 – 20.00 h 
4. Prehliadka domu s tradičnou nemeckou architektúrouprístupná od 16.00 – 

21.00 h na ulici Prievidzská 48-50 
 
Mestský futbalový klub Baník Handlová pozýva v sobotu 4. augusta na Memoriál 
Štefana Prôčku, ktorý sa bude konať na futbalovom štadióne v Handlovej od 9.00h 
V rámci memoriálu sa o 16.00 odohrá zápas A-mužstva MFK Baník Handlová – TJ 
TATRAN UHROVEC. Tešiť sa môžete na tombolu aj občerstvenie. 
 
Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v utorok 7. septembra sa bude konať 
plánovaná odstávka elektrickej energie na viacerých uliciach v meste od 1. mája cez 
Kunešovskú až po ulicu Údernícku. Odstávka je naplánovaná v čase od 8.-15.00h.  
Zoznam ulíc nájdete na úradnej tabuli a na www.handlova.sk v sekcii plánované 
odstávky.  
 
Zhotoviteľ stavby na Morovnianskom sídlisku bude do stredy 08.09.2021 v čase 
7:00 – 16:00  liať vrchnú gumu na povrch detského ihriska. Preto žiada obyvateľov, 
aby nevstupovali na stavenisko, neprekračovali opáskovanie a ohradenie plochy 
liatej gumy, ktorá bude v procese schnutia a tvrdnutia. Tento proces trvá 8-12hod.  
 
Komerčný oznam 
Šijacie stroje 
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