
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 15.7.2022 (okrem komerčných oznamov 
a smútočných oznamov)  
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová 

 
Dobrovoľníci pozývajú na Bazár kníh, z ktorého výťažok bude venovaný na 
pomoc požiarom zasiahnutej bytovky na Ulici Okružná 7. Bazár kníh sa bude 
konať v sobotu 16. júla pred Podnikateľským inkubátorom Handlová od 9.00 h 
do 12.00 h. 
 

Kino Baník Handlová pozýva v sobotu 16. júla o 10.00 h na film Námesačníci, 
o 18.00 h na film Hádkovi a o 20.00 h na film Čierny telefón. 
V nedeľu 17. júla si môžete pozrieť v Kine Baník o 10.00 ha 16.00 h film 
Námesačníci a o 18. film Hádkovci. 
 

Mesto Handlová pozýva v sobotu 23. júla 2022 na Námestí baníkov na 3x3 Tour 
v basketbale. Turnaj začína o 8.30 h detskými kategóriami U 12 a U 15, budú 
pokračovať kategórie Elite a U18. Pripravený je sprievodný program, stánky s 
občerstvením, súťaže a tombola. V prípade záujmu družstiev o účasť na turnaji 
je štartovné je 10 Eur/tím, registrácia na ondrej.haviar.@gmail.com.  
 

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. 
 

Dom kultúry Handlová pozýva na letné tvorivé dielničky Kratochvíľky v pondelok, 
25. júla 2022 od 16.00 h na Námestie baníkov. V Kratochvíľkovom 
workshope UPÚTAJ PÚTAČOM sa deti sa budú venovať téme: "Čo mám na 
Handlovej najradšej",  príde tiež 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. 
 

Mesto Handlová informuje, že je možné pripomienkovať krajský rozvojový 
dokument – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja do 15. augusta. Viac na  www.handlova.sk v sekcii 
aktuality. 
 

Mesto Handlova informuje, že Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti 
o životné prostredie bol doručený strategický dokument, Spoločný program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľneho mestského 
rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 
2022 - 2030. Verejnosť môže pripomienkovať dokument Okresnému úradu 
Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní. Viac na 
webovom sídle mesta www.handlova.sk v sekcii úradná tabuľa. 
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