
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 6.12.2022 
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
 Čítala: Mgr. Jana Paulínyová 

 

Spoločnosť LIRIO, prevádzkovateľ mliečneho expresu informuje odberateľov, že 
z technických príčin dnes 6. decembra nepríde do Handlovej mliečny expres. 
Spoločnosť ďakuje za pochopenie. 
 
Mesto Handlová a spoločnosť Hater Handlová informujú, že spoločnosť HATER,  
predáva živé vianočné stromčeky, čečinu a drevené opracované kruhy vhodné 
na vianočnú výzdobu na Námestí baníkov. Predaj prebieha v čase od 8.00 - 
16.00 h v pracovné dni. Kúpou vianočných stromčekov a výrobkov z dreva 
podporujete najväčší sociálny podnik v meste Handlová a jeho zamestnancov.  
 
Mesto Handlová, Združenie obcí Handlovskej doliny a Dom kultúry Handlová 
pozývajú na tradičné benefičné podujatie Handlovská kapustnica, ktorá sa 
bude konať 10. decembra 2022 na Námestí baníkov do Handlovej!  
 
Mesto Handlová a Dom kultúry Handlová pozývajú všetky deti na stretnutie s 
MIKULÁŠOM, dnes  6. decembra 2022 o 17.00 h na Námestí baníkov. Deti v 
čase od 14.00 h do 17.00 h môžu bezplatne využiť detskú manéž, nebude 
chýbať rozprávka, po ktorej sa v Handlovej rozsvieti 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 pozýva na prvé Vianočné trhy na Námestí baníkov, ktoré sa 
konajú od 12. decembra do 21. decembra. Stretnite sa s priateľmi na 
handlovskom námestí, ochutnajte vianočné pečivo. Pre deti sú pripravené malé 
atrakcie! Dostupný bude výlučne sortiment s občerstvením. 
 
Mesto Handlová pozýva na rozhovory s úradníkmi na Námestí baníkov – 
ŠIMEĽČAJ od 12. do 16. decembra v čase od 8.00 h do 17.00 h.   
 
Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, zvoláva rokovanie mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová na stredu 14. decembra 2022 o 14.00 h do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. 
 
Mestský basketbalový klub Handlová pozýva na extraligový zápas medzi MBK 
HANDLOVÁ a INTER BRATISLAVA, ktorý sa bude konať v stredu 7.12.2022 o 
18:00 v športovej hale Handlová. Vstupné pre dospelých je 5 Eur, deti 
v sprievode dospelých majú vstup zdarma. 


