
Oznamy odvysielané v mestskom rozhlase Handlová zo dňa 
03. 06. 2021 (okrem komerčných oznamov a smútočných oznamov) 
Čítala: Bc. Vanda Matiašková, o 9.25 h a 14.10 h 

 

 
Upozorňujeme obyvateľov, ktorí sa ešte nesčítali tak môžu urobiť do 13. júna 
prostredníctvom dvoch kontaktných miest a to v budove MsÚ Handlová v 
pondelok až piatok od 9.00 h do 15.00 h a v Mestskej knižnici Handlová v 
pondelok až piatok od 9 do 16.00 h. Obyvatelia môžu využiť tiež službu 
mobilného asistenta sčítania a objednať sa na infolinke pre sčítanie obyvateľov: 
0905 862 210. Mobilný sčítací asistent zavolá naspäť, predstaví sa a dohodne si 
s občanmi presný čas a dátum návštevy. Mesto dáva do pozornosti, že sčítací 
asistent môže obyvateľov navštíviť výlučne na objednávku. 

 

Mestský futbalový klub Baník Handlová pozýva v sobotu 5. júna na zápas medzi 

MFK Baník Handlová a TJ Vápeč Horná Poruba. Zápas sa začína o 11.00 na 

štadióne v Handlovej.  

 

Miestne osvetové stredisko a Dom kultúry mesta Handlová pozývajú na 

športové popoludnie plné hier a zábavy – na druhé oslavy dňa detí na letisko do 

mestskej časti Morovno. Akcia sa koná v nedeľu 6. júna so začiatkom o 15.00h 

 

Dom kultúry mesta Handlová pozýva na divadelné predstavenie PERINA, ktoré 

sa odohrá v nedeľu 6. júna o 10.00 v kinosále DK. Vstupné 2€ 

 

Nové číslo Handlovského hlasu je už v distribučných miestach. Nezabudnite 

súťažiť s mestom Handlová k 645. výročiu založenia. Nová súťažná otázka je ako 

vždy na str. č. 6 

Komerčný oznam 3x 

Pestovateľ z Dvorov nad Žitavou bude dnes v mestskej tržnici a v tržnici na 

MC predávať slovenské jahody v 2kg balení v cene 3,50€/kg 

 

Second hand MONLEN oznamuje, že sa presťahoval z 1. poschodia v OD 

Jednota na druhé poschodie oproti výťahu. Zároveň Vás pozýva vo štvrtok 

a v piatok na 50% výpredaj. V ponuke máme široký sortiment letného 

oblečenia . Tešíme sa na vašu návštevu.  

ŠTV 2x  

PIA 2x 

 

 

 


