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Tlačová správa Handlová  18.6.2021  
 
Poznáme víťazov súťaže Handlovské predzáhradky. Podporte miestne kvetinárky 
a kvetinárov v Handlovej na Medzinárodný deň kvetov 21.6.2021!  
 

 
Mesto Handlová v spolupráci s HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. (ďalej Hater) 28. mája 2021 spustili 
hlasovanie na FB profile mesta Handlová @MestoHandlova v súťaži Handlovské predzáhradky. 
Nahratých bolo spolu 16 fotografií predzáhradiek, ktoré boli zaslané na adresu 
predzahradka@handlova.sk. v termíne od 21. mája do 31. mája. Na príspevok o súťaži na FB profile 
mesta reagovali ďalší Handlovčania a pridali ešte tri predzáhradky, ktoré zbierali páčiky do 15. júna. Spolu 
priaznivci pekných predzáhradiek udelili 1270 páčikov našim Handlovčankám a Handlovčanom, ktorým 
nie je ľahostajný spoločný priestor alebo vstup pred ich domy.  
 
Poznáme dvoch víťazov, cena záhradníkov bude prekvapenie 
 
Vyhodnotenie súťaže Handlovské predzáhradky sa bude konať na Deň kvetov, v pondelok 21. júna 
2021 o 15.00 h pri domčeku na Námestí baníkov. Na domčeku nájdete fotografie všetkých súťažných 
predzáhradiek a zástupcovia mesta a Hater odovzdajú ceny víťazom. 
V rámci podmienok súťaže boli stanovené tri kategórie cien, tak aby si mohli zasúťažiť tiež tí, ktorí nenavštevujú 
sociálne siete. Cena za najviac páčikov na fejsbúkovej stránke mesta @MestoHandlova, cena primátorky a cena 
záhradníkov. Cenu za najviac páčikov pre jednu predzáhradku získala Miriam Švecová za 197  páčikov. Získava 
Monografiu mesta Handlová 1, darčekovú súprava k 645. výročiu mesta, záhradnícke náradie a sadenice 
dopestované našimi záhradníkmi. Cena primátorky mesta, Silvie Grúberovej poputuje do SENIOR CENTRA 
HANDLOVÁ, n.o. , za predzáhradku v areáli zariadenia. Obsahom ceny je Monografia mesta 1 a darčekové 
predmety k 645. výročiu mesta pre klientov tohto zariadenia, ktorí sa o záhradku starajú. Cenu záhradníkov sa 
dozvieme v pondelok 21. júna, nakoľko si pripravujú prekvapenie! Ocenená predzáhradka získa Monografia mesta 
1, darčekovú súpravu k 645. výročiu mesta, záhradnícke náradie a odborné rady záhradníkov. Ako sme súťaž 
vyhlasovali https://www.handlova.sk/p/12359/pravidla-sutaze-handlovske-momenty-maj-2021.html 
 
Tvorme spolu mesto kvetov a podporme našich! 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa kvetov, ktorý si pripomíname 21. júna 2021, mesto Handlová prosí 
všetkých obyvateľov mesta, aby v tento deň podporili všetky miestne kvetinárky a kvetinárov vo 
svojom okolí zakúpením kvietku v ich prevádzkach. Kto bude mať možnosť a bude chcieť spestriť 
handlovské námestie a ukázať ho tak, ako naši záhradníci, že môže byť plné kvetov, môže zakúpený kvet 
priniesť k domčeku na námestí. Organizátori súťaže Handlovské predzáhradky ďakujú všetkým, ktorí sa 
zapojili do súťaže a za podporu miestnych kvetinárok a kvetinárov. 
 
 
 
 


