
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 2.12.2022 
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
 Čítala: Mgr. Jana Paulínyová 
 
 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých pozýva svojich členov na Posedenie pod 
Jedličkou, ktoré sa bude konať dnes 2. decembra o 16.00 h  v Dome kultúry 
mesta Handlová (miestnosť č. 2 na 1. poschodí). Pozvánka platí výlučne pre 
členov zväzu. 
 
V sobotu, 3.12.2022 od 9,00h na Športovej hale Handlová sa bude konať 
MIKULÁŠSKY AEROBIC MARATÓN. Maratón je určený pre všetky deti a mládež 
od 5 do 18 rokov. 
 
Školský basketbalový klub Handlová pozýva na zápas ŠBK Handlová - BK mdlé 
káčery Nitra, ktorý sa bude konať zajtra 3. decembra v telocvični na základnej 
škole Mierové námestie o 16.00. Okrem vystúpenia našich chlapcov sa diváci 
môžu tešiť na polčasovú prestávku o ceny od PC FORCE Handlová! Nebude 
chýbať komentátor zápasu a disdžokej. Vstupné Z D A R M A ! 
 
Mesto Handlová a spoločnosť Hater Handlová informujú, že od zajtra 3. 
decembra 2022 bude spoločnosť HATER, ako najväčší sociálny podnik na území 
mesta, predávať živé vianočné stromčeky, čečinu a drevené opracované kruhy 
vhodné na vianočnú výzdobu na Námestí baníkov. Predaj bude prebiehať na od 
8.00  do  14.00 h a od pondelka 5. 12.  do piatka 9.12.2022 v čase od 8.00 - 
16.00 h. V sobotu 10. 12. si môžete zadovážiť stromčeky počas konania 
Handlovskej kapustnice 2022.  Kúpou vianočných stromčekov a výrobkov 
z dreva pomáhate najväčšiemu sociálnemu podniku v meste Handlová a jeho 
zamestnancom. Ďakujeme! 
 
Mesto Handlová, Združenie obcí Handlovskej doliny a Dom kultúry Handlová 
pozýva na tradičné benefičné podujatie Handlovská kapustnica, ktorá sa bude 
konať 10. decembra 2022 na Námestí baníkov do Handlovej! Na podujatí bude 
hrať hudba, bude sa tvoriť v dielničkách. Družstvá, ktoré chcú variť benefičnú 
kapustnicu sa môžu nahlásiť do 5. decembra na email: cukan77@gmail,com. 
Mesto Handlová ďakuje všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí budú variť benefičné 
kapustnice ako aj obyvateľom za ich kúpu. Organizačné pokyny a viac 
o benefičnej handlovskej kapustnici nájdete na www.handlova.sk. Beh 
handlovská kapustnica sa tento rok konať nebude. 
 
Mesto Handlová sa prostredníctvom Sociálneho oddelenia mestského úradu 
zapojilo aj do 5. jubilejného ročníka výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok?". Svoje darčeky našim seniorom môžete doniesť na sociálne 
oddelenie mesta Handlová do 5. decembra. Ďakujeme! 
 

 

http://www.handlova.sk/


 
Mesto Handlová a Dom kultúry Handlová pozývajú všetky deti na stretnutie s 
MIKULÁŠOM, ktorý dorazí do Handlovej v utorok, 6. decembra 2022 o 17.00 h. 
na Námestí baníkov. Novinkou pre všetky deti v čase od 14.00 h do 17.00 h je 
bezplatné využitie detskej manéže. Nebude chýbať krásna rozprávka, po ktorej 
všetky deti rozsvietia s Mikulášom vianočný stromček na námestí. 
 
Základná umelecká škola Handlová pozýva na Vianočný koncert 7. decembra 
o 17.00 h do  kinosály handlovského domu kultúry. 
 
Mesto Handlová informuje, že od 12. decembra do 21. decembra budú 
v Handlovej prebiehať prvé Vianočné trhy na námestí baníkov. Stretnite sa s 
priateľmi na handlovskom námestí, ochutnajte vianočné pečivo. Pre deti sú 
pripravené malé atrakcie! 
 
Mesto Handlová pozýva na rozhovory s úradníkmi na Námestí baníkov – 
ŠIMEĽČAJ. Doprajte si rozhovory sa zamestnancami mesta a vychutnajte si teplý 
čajík podávaný zdarma Handlovčanom v „Šimeľčajovom domčeku“ na námestí 
od 8.00 h do 17.00 h od 12. do 16. decembra 2022. Spoznajte sa navzájom na 2. 
ročníku šimeľčajových stretnutí, napíšte do knihy prianí, čo by ste priali nášmu 
mestu.  
 
Smútočný oznam: 1x 
Komerčný oznam: 0x 
 


