
OKTÓBER 2008 ŠPORT10

PLAVÁREŇ PO ODSTÁVKE OTVORENÁ

     Plaváreň je po  odstávke znovu otvorená už od  2. sep-
tembra so všetkými ponúkanými službami – bazén, parná   
a fínska sauna, infrasauna, masáže, solárium, aquaaerobik.

     V mesiaci august bola plaváreň z dôvodu plánovaných 
opráv zatvorená. Opravy sa prevádzajú každoročne v mesiaci 
august. Opravy je nutné každoročne prevádzať z dôvodu ďal-
šieho bezporuchového chodu prevádzky.
     Okrem iných opráv a údržby tohto roku najväčšou a naj-
náročnejšou opravou bola výmena filtračnej sústavy pre pla-
vecký a detský bazén. Stará filtračná sústava bola v prevádzke 

od otvorenia plavárne , t. j. 20 rokov. Bola nahradená novou, 
modernejšou a hlavne účinnejšou technológiou. Výsledkom 
by mala byť lepšia kvalita vody a zároveň úspora nákladov 
na energie. Nová technológia filtrácie sa vyrovná najnovším 
bazénom a aquaparkom.

     Investíciu na túto technológiu v celkovej výške 750tis. Sk 
schválilo Mestské zastupiteľstvo z rozpočtu plavárne a z pre-
bytku hospodárenie plavárne. Aj z týchto krokov vyplýva, že 
mesto Handlová má veľký záujem na tom, aby mestská pla-
váreň aj v budúcnosti bola využívaná na voľnočasové aktivity, 
regeneráciu a športové vyžitie obyvateľov mesta Handlová.

Futbalové výsledky

Mladší žiaci:
6. kolo 20.09. 2008 

ŠKF Baník Handlová 
vs Púchov “B” 0 - 0 
Tabuľka po 5. kole
1 Bánovce n/Beb.  15 b
2 Handlová  12 b
3 Partizánske  12 b

Starší žiaci:
6. kolo 20.09. 2008 

ŠKF Baník Handlová 
vs Púchov “B” 0 - 0 

Dorast:
8. kolo 21.09.2008 

D. Kočkovce 
vs ŠKF Baník Handlová 0 - 5 
Tabuľka po 7. kole
1 Boleráz   19 b
2 Handlová  17 b
3 L. Rovné  15 b

Muži
8. kolo 20.09.2008 

ŠKF Baník Handlová 
vs D. Poruba 6 - 0 
Tabuľka po 8. kole
1. Kamenec 9 b
2. Prečín   4 b
3. Handlová  4 b

Dňa 19. septembra športová trieda 
so zameraním na futbal zo Školskej, 
reprezentovala naše mesto vo vyra-
ďovacích kolách na pôde Slovenskej 
televízie, kde sa im podarilo postúpiť 
do semifinále celoslovenskej 
futbalovej súťaži GOOOL. Viťazne 
ťaženie našich futbalistov bude 
odvysielané 2. novembra na 
STV 1 o 9.00 v relácii GOOOL.
Mesto Handlova uspešne reprezen-
tovali: Talašek Filip, Piroška Róbert,
Spevár Filip, Baláž David, 
Švec Adam, Dudik Peter, 
Smitka Martin, Beranek Boris,
Lazar Lukaš, Kaňka Vladimir, 
Záruba Lukaš a Zaťko Tomaš.
David Baláž z Handlovej sa stal 
najlepšim strelcom zo 6. gólmi.
25. októbra sa uskutoční v Slovenskej 
televízii semifinále, kde sa naši 
chlapci stretnú s víťazom dvojice 
Spartak Trnava - Bánovce nad 
Bebravou.

Laci Nagy

PLAVECKÁ ŠTAFETA  „DNI  ŠPORTU 
2008“

Asociácia športu pre všetkých SR vyhlasuje v rámci celoslo-
venskej kampane pre všetkých 
„Dni športu 2008“ PLAVECKÚ ŠTAFETU MIEST 2008.
V minulom roku sa do plaveckej štafety miest zapojilo v 14 
mestách 8 417 účastníkov a spolu preplávali 547 615 km. 
Aj mesto Handlová sa každoročne zapája do plaveckej štafety. 

V minulom roku sa zúčastnilo na štafete vyše 700 handlov-
čanov. Zvýšime tento rok počet účastníkov ?
Organizátorom štafety je PK Handlová, CVČ Relax, Plaváreň 
mesta Handlová, Komisia športu pri MsZ .
Štafeta sa uskutoční 6. októbra ( pondelok ) na plavárni 
v čase od 8:00 do 16:00hod.
Účastník si vyberie jednu z dĺžok, ktorú zapláva. Bude vyhod-
notený najmladší a najstarší.

Handlovský policajt víťazom

Dňa 17. 09. 2008 sa družstvo MsP Handlová zúčast-
nilo streleckej súťaže o pohár primátora mesta 
Prievidza. V. ročníka súťaže sa zúčastnilo spolu 25 
trojčlenných družstiev, v jednotlivcoch súťažilo 81 
strelcov. Väčšinu účastníkov tvorili družstvá z mes-
tských polícií na Slovensku, zahraničným účastní-
kom bolo družstvo mestskej polície Praha. V silnej 
konkurencii mnohých výborných strelcov obsadila 
MsP Handlová celkové výborné 4. miesto. V súťaži 
jednotlivcov príjemne prekvapil a zaslúžene obsadil 
1. miesto príslušník MsP Handlová Marek Mečiar. 
Gratulujeme!

Zápasom s Dolným 
Kubínom vstúpia naši 
basketbalisti 
do novej sezóny
Toľko očakávaná liga je konečne tu. 
Po niekoľkých prípravných zápasoch 
v ktorých tréneri vyskúšali všetkých 
hráčov, začína kolotoč športových zážit-
kov, radostí, sklamaní a nervov. 
Všetkých, ktorým tento adrenalín počas 
prázdnin chýbal, pozývame v stredu 8. 
októbra o 18.00 h do Športovej haly na 
úvodný zápas s Dolným Kubínom. 

Rozpis zápasov
1.kolo, 08.10.2008
   1. Chemosvit Poprad 
    - Basketbal Levice
   2. SKANSKA Pezinok 
    - MBK Rieker Komárno
   3. Inter Bratislava 
    - ŠKP Banská Bystrica
   4. MBK Handlová 
    - BK Dolný Kubín

5. Slávia TU Košice 
   - BK 04 AC LB SNV
6.  CASTA SPU Nitra 
   - HBK Prievidza

Október
2.kolo, 11.10.2008
   ŠKP Banská Bystrica
   -  MBK Handlová
3. kolo, 15.10.2008
   MBK Handlová  
   -  MBK Rieker Komárno
4. kolo, 18.10.2008
   Chemosvit Poprad  
   -  MBK Handlová
5. kolo, 22.10.2008
   MBK Handlová  
   -  SKANSKA Pezinok
6. kolo, 25.10.2008
   Inter Bratislava  
   -  MBK Handlová
7. kolo, 29.10.2008
   MBK Handlová 
-  Basketbal Levice


