
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 13.7.2022 (okrem komerčných oznamov 
a smútočných oznamov)  
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová 

 
Základná škola, Ul. Školská v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 
1.9.2022 učiteľa druhého stupňa základnej školy s aprobáciou telesná výchova 
– športová príprava so zameraním na futbal v kombinácii s iným predmetom.  
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie informácie nájdete na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk/zamestnanie. Žiadosť o prijatie do zamestnania a potrebné 
dokumenty posielajte na adresu školy do 19.8.2022.  
 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme opatrovateľku. Bližšie informácie na 
tel. č. 0905/342 061, a na webovom sídle www.seniorcentrum.handlova.sk.  
 

Organizátori  8. ročník BEACH VOLLEY 2022 informujú o novom termíne 
turnaja. Pôvodný termín 16. júl je zrušený. Turnaj sa bude konať 20. augusta 
2022 v areáli Hutira relax Klubu. Prihlásiť sa môžete už dnes na kontaktoch 
Patrik Zderka, tel: 0902 125 007 alebo na email p.zderka@gmail.com. Vica na 
www.handlova.sk/ kalendár podujatí. 
 

Dobrovoľníci pozývajú na Bazár kníh, z ktorého výťažok bude venovaný na 
pomoc požiarom zasiahnutej bytovky na Ulici Okružná 7. Myšlienku môžete 
podporiť darovaním kníh do Mestskej knižnice do 13. júla 2022 alebo  kúpou kníh 
na bazári, ktorý sa bude konať 16. júla pred Podnikateľským inkubátorom 
Handlová od 9.00 h do 12.00 h. 
 

Mesto Handlová, Centrum voľného času Handlová, Dom kultúry mesta Handlová 
a Mestský kynologický klub pozývajú na 4. ročník podujatia Piknik v Handparku 
spojený s odovzdaním nového mobiliáru "Zóna oddychových športov 
v HANDparku" od Nadácie COOP Jednota. Príďte sa zabaviť s rodinou a pozrite 
si nové športové vybavenie a hracie prvky v nedeľu 24. júla 2022 od 9.00 h do 
Handparku. Vstup bezplatný. 
 

Mesto Handlová informuje, že je možné pripomienkovať krajský rozvojový 
dokument – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Materiál môže verejnosť pripomienkovať 
prostredníctvom online formulára do 15.8.2022, v prípade potreby môžete 
využiť formulár TSK dostupný tiež na stránke mesta www.handlova.sk v sekcii 
aktuality. 
 

Dom kultúry Handlová pozýva na letné tvorivé dielničky Kratochvíľky 2022. V 
pondelok, 25.7. 2022 o 16.00 h je pripravený na Námestí baníkov kratochvíľkový 
workshop UPÚTAJ PÚTAČOM. Deti sa budú venovať téme: "Čo mám na 
Handlovej najradšej",  k dispozícii bude aj hvezdár s ďalekohľadom. 
 

Slovenské banské múzeum, expozícia Handlová pozýva počas mesiacov júl 
a august na Prázdniny v múzeu – tvorivé dielne  a na Prázdninové stredy na 
tému Tajomstvá pokladov a prázdninové soboty na tému Lovci pokladov. 
Vstupné je od 2 eur. Rezervácie na tel. číslach uvedených na stránke múzea 
www.muzeumbs.sk. 
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