
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 17.3.2022 
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) Čítala: Mgr. Jana 
Paulínyová 
 
Mesto Handlová informuje, že je otvorené zberné miesto pre  

MATERIÁLNU a  POTRAVINOVÚ POMOC pre obyvateľov z Ukrajiny v telocvični pri 
Senior centre Handlová, Ul. Krššáková. Zbierajú sa výlučne komodity uvedené na 
stránke mesta www.handlova.sk v čase pondelok v čase 14.00 h - 16.00 h, Streda 
14.00 h – 16.00 h, Piatok 14.00 h -16.00 h a Sobota 9.00 h – 11.00 h. Mesto Handlová 
zriadilo transparentný účet Handlová pomáha Ukrajine, na ktorý môžu obyvatelia 
prispieť ľubovoľnou čiastkou.  Na webovom sídle www.handlova.sk je dostupný 
kontaktný formulár, kde sa môžu hlásiť dobrovoľníci na prípadnú potrebnú pomoc 
Mesto Handlová žiada, aby v prípade, že Handlovčania pomáhajú individuálne ľudom 
z Ukrajiny alebo vedia pomôcť tlmočením z a do ukrajinského jazyka kontaktovali 
mesto Handlová na email pomocukrajine@handlova.sk, telefónne číslo: +421 905 468 
037 (dostupné v pracovnom čase mestského úradu) Všetky aktuálne informácie 
mesto zverejňuje na svojom webovom sídle  
 
Súkromná ordinácia MUDr. Štefana Vargu informuje, že k 31. marcu 2022 ukončuje 
svoju činnosť v detskej ambulancii v nemocnici Agel na Ul. SNP. Ordinácia odporúča, 
aby si všetci pacienti  a zákonní zástupcovia pacientov v čo najkratšom možnom čase 
našli nového lekára pre deti a dospelých do 25. marca 2022 sa dostavili sa do 
ambulancie alebo kontaktovali sestričku v ordinácii na tel. čísle 0903 241 219  
v pracovné dni od 7.00 h do 12.00 h.  

Mesto Handlová, Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva 
a EarthAngel otvorili výzvu Zaži Handlovú - vydajte sa po stopách našich predkov. Od 
8. marca je spustená registrácia na webovom sídle www.handlova.sk. Zaži Handlovú 
je výzva na spoznávanie handlovskej kultúry, histórie a prírody interaktívnym 
spôsobom.  
 
Dom kultúry mesta Handlová a Národná transfúzna služba organizujú Odber krvi 
mobilnou transfúznou jednotkou. Darcovia krvi sú vítaní v piatok 18. marca 2022 od 
8.00 do 10.00 h v priestoroch Domu kultúry mesta Handlová.  
 
Dom kultúry mesta Handlová v spolupráci s CVČ Handlová pozývajú v piatok 18. 
marca na premietanie krátkeho a jedinečného filmu o našom meste s názvom 
KRICKER z produkcie Centra voľného času Handlová. Premietanie filmu začína o 17.00 
h. Vstupné je dobrovoľné.  
 
Mesto Handlová informuje, že do 25. marca prebieha na území mesta jarný zber 
konárov. Drevný odpad zo strihania krovín a orezávania stromov je potrebné skrátiť 
na dĺžku 1,5 – 2 metre a uložiť bez použitia igelitových vriec na 27 označených miest.  
 
 
Dom kultúry Handlová, Hvezdáreň Domu kultúry a Ranč Šťastíčko pozývajú na 
rodinné podujatie Privítanie jari s priateľmi prírody, ktoré sa bude konať v sobotu  
19. marca od 13.00 h na ihrisku na hornom konci. Vstup voľný. 
 
 
 


