
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 13.05.2022 
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) Čítala: Bc. Vanda 
Matiašková  
 
 

 
Základná škola Mierové námestie prijme do pracovného pomeru školníka na trvalý 
pracovný pomer od 1. augusta. Podmienky na uchádzača sú nižšie stredné odborné 
vzdelanie, bezúhonnosť ochota a dobrý zdravotný stav. Žiadosti a súhlas so 
spracovaním osob. Údajov je možné poslať emailom alebo priniesť osobne na 
riaditeľstvo školy do 27. mája každý deň od 7.30 do 14.30.  
 
Mesto Handlová má vyhlásené výberové konanie na riaditeľa – ku Centra voľného 
času. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi 
posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 13. mája 2022 do 13.00 hod na adresu 
Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Viac na webe mesta v sekcii 
MESTSKÝ ÚRAD ZAMESTNANIE 
 

Mesto Handlová, CVČ Handlová pozývajú na Furmanské preteky Morovnianska 
podkova 2022.  Podujatie sa koná v sobotu 14. mája v mestskej časti Morovno od 

9.00h  Tešiť sa môžete na skvelú zábavú, preteky, občerstvenie, predajné stánky i 
doplnkovú zábavu pre deti - skákací hrad i trampolína.  

 

Výbor miestnej organizácie SRZ v Handlovej pozýva v sobotu 14. mája 2022 na 
handlovský rybník, kde sa bude konať 28. ročník rybárskych pretekov v love udicou O 

putovný pohár primátorky mesta 

DOSPELÍ Štartovné: 10€ Preteky detí sa budú konať v nedeľu 15. mája. Deti 
štartovné neplatia. Občerstvenie zabezpečené, parkovanie motorových vozidiel je 
povolené na parkovisku podľa inštrukcií usporiadateľov.  

 

Mesto Handlová pozýva v piatok 20. mája 2022 o 15.00 do domu kultúry na 
slávnostné odovzdávane cien mesta spojené s odovzdávaním cien pre najlepších 
športovcov a trénerov.  V sprievodnom programe sa predstaví domáca tanečná 
skupina Dazya, akrobat Stanislav Mečiar, akrobatická show a Barbora Piešová. 

 

Hlásiť od piatku 13. 5. 2022 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s bude v dňoch 16., 17. a 18. 
mája 2022 vykonávať odpočet vodomerov v mestskej časti Nová Lehota a na uliciach: 

Ferka Nádaždyho, Liptovská, Mierové námestie, Náhradné pole, Potočná, Robotnícka, 
Štrajková, Československej armády 

V prípade, že nemáte voľne prístupný vodomer, poznačte si stav vášho vodomeru 
sami a ponechajte oznam na viditeľnom mieste pokiaľ ho odčítač neoznačí ako 
odpísaný. 


