
 
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 22.6.2022  
(okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov)  
Čítala: Mgr. Jana Paulínyová 

 
 
Mesto Handlová informuje, že zriadilo transparentný účet mesta Handlová na 
pomoc obetiam z požiarom zasiahnutej bytovku na Okružnej 7. Na účet môžu 
darcovia prispieť dobrovoľným príspevkom. Číslo účtu je dostupné na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk, na facebookovom profile mesta 
@MestoHandlova a na stránke transparentneučty.sk. Mesto Handlová ďakuje 
v mene všetkých obyvateľov bytovky za finančnú podporu. 
 
 

Mesto Handlová informuje, že športové podujatie Futbalová 24- ka sa bude 
konať v areáli Základnej školy Školská v sobotu 25. a v nedeľu 26. júna 2022. 
Pripravené sú zaujímavé futbalové zápasy, atrakcie pre deti, tombola a ďalšie 
sprievodné aktivity. Registráciu mužstiev môžete urobiť už dnes alebo aj priamo 
na podujatí. Viac na faceebokovom profile Hornonitrianska futbalova 24ka. 
 
Detské centrum Malinkovo pozýva mamičky s deťmi dnes od 10.00 h na 
Námestie baníkov. Malinkáči sa tentokrát budú venovať téme Zdravé nôžky.  
 

DK Handlová pozýva na novú show legendárnej travesti skupiny SCREAMERS 
OBLUDÁRIUM, ktoré sa bude konať dnes o 18.00 h v kinosále Domu kultúry. 
Vstupné 10 eur.   
 

Primátorka mesta Handlová,  Silvia Grúberová, zvoláva 31. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na štvrtok 30. júna 2022 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu v Handlovej. 
 

Mesto Handlová informuje, že Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil rámcový 
návrh cestovného poriadku Železníc Slovenskej republiky pre rok 2022/2023 a 
trate v Trenčianskom samosprávnom kraji na verejné pripomienkovanie. Kraj 
akceptuje pripomienky k návrhu týkajúce sa tratí zverejnených tiež na 
www.handlova.sk, okrem iných tiež trate Horná Štubňa – Prievidza. Pripomienky 
je možné zaslať na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja do 30. júna 2022.  
Viac na www.handlova.sk  
 
Slovenské banské múzeum, expozícia Handlová pozýva v júni na EKO 
DIELNIČKY. Vstupné sú 2 eurá, rezervácie na tel. číslach uvedených na stránke 
múzea www.muzeumbs.sk. 
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Komerčný oznam 
Súkromný predajca z Dvorov nad Žitavou ponúka dnes 22. juna a zajtra 23 juna  
na mestskej tržnici na Námestí baníkov 
sladké slovenské jahody, 2 kg za 6 €, marhule 3 € za kilogram, čerešne 4 € za 
kilogram, broskyne 3 eurá 50 centov za kilogram. 
22.6.2022  
rano    
popoludni 
 


