
LIGA V BASKETBALE ZŠ MÁ SVOJICH 
VÍŤAZOV
V dňoch 1.-3.decembra 2008 sa uskutočnilo 1. kolo pilotné-
ho Projektu ligy ZŠ v handlovskej doline v basketbale SBA, 
ktorého realizátormi sú Slovenská basketbalová asociácia, 
Krajský basketbalový zväz Trenčín, Školský basketbalový 
klub Handlová a mesto Handlová. Projekt podporilo mesto 
vkladom 7% z rozpočtovaných nákladov. Výzvu zverejnila 
Slovenská basketbalová asociácia. 
Realizátorom projektu je Školský basketbalový klub 
Handlová pod vedením Jaroslava Daubnera a súčasne aj 
predsedu Krajského basketbalového zväzu Trenčín. Súťaže 
sa v 1. kole zúčastnili družstvá handlovských základných 
škôl Mierové námestie, Morovnianska cesta, Školská ul., ZŠ 
Chrenovec a Gymnázia I.Bellu.  Liga sa hrá v 4 kategóriách: 
st. žiaci a žiačky a ml. žiaci a žiačky.  V 1. kole sa počas 
troch dní odohralo celkom 38 zápasov za účasti 195 žiakov, 
z toho bolo 90 dievčat.

Výsledky:  
ml. žiačky: 
       ZŠ Mierové námestie „A“, ZŠ Školská, Gymn.I.Bellu, 
       ZŠ Chrenovec, ZŠ Mier. nám. „B“
ml. žiaci : 
       ZŠ Mier. nám. „A“, ZŠ Školská, Gymn. I.Bellu, 
       ZŠ Mier.nám. „B“, ZŠ Chrenovec
st.žiačky:  
       ZŠ Mier.nám.“A“, Gymn.I.Bellu, ZŠ Školská, 
       ZŠ Mier.nám. „B“, ZŠ Morovnianska cesta, 
       ZŠ Chrenovec
st.žiaci :  
       ZŠ Mier.nám., Gymn. I.Bellu, ZŠ Školská, 
       ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ Chrenovec 

Medzi zápasmi sa uskutočnili súťaže v streľbe o vecné ceny 
CVČ Relax Handlová. Každá škola dostala za účasť dve basket-
balové lopty. 2. kolo Projektu ligy ZŠ sa uskutoční vo februári 
2009. Srdečne všetkých pozývame.    

J. Daubner
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Plavci z nášho 
plaveckého klubu

Dňa 13. decembra 2008 sa plavci 
Plaveckého klubu Handlová zúčastnili 
VIII. ročníka Vianočných plaveckých 
pretekov v Žiari nad Hronom, kde 
vybraných 8 plavcov výborne repre-
zentovalo mesto Handlová ako aj ZŠ 
– Morovnianska cesta a PkHA. 

Výsledky - úspechy našich plavcov:

1. miesto  na 100m voľ. sp.   
       Jakub Hromádka, muži kat. „C“
2. miesto na 100m prsia      
       Jakub Hromádka, muži kat. „C“  
2. miesto na   50m voľ.sp.   
       Jakub Hromádka, muži kat. „C“
3. miesto na   50m prsia      
       Jakub Hromádka, muži kat. „C“
4. miesto na 100m prsia      
       Lea Hianiková, ženy kat. „C“
4. miesto na  50m prsia       
       Lea Hianiková, ženy kat. „C“
5. miesto na 100m prsia       
       Bea Fleischerová, ženy kat. „C“
5. miesto na 100m prsia       
       Kristian Bako, muži kat. „A“
5. miesto na   50m prsia         
       Kristian Bako, muži kat. „A““
 1. miesto na   25m znak       
       Janka Bardáčov, ml. žiačky  
5. miesto  na   25m prsia       
       Janka Bardáčov, ml. žiačky   
5. miesto na   25m vol.sp.    
       Janka Bardáčov, ml. žiačky  

Viac informácii na 
www.plaveckyklubhandlova.sk

M.V.

Pochod vďaky SNP
TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň 
Handlová v spolupráci s Obcou 
Cigeľ, Mestom Handlová, Slovenským 
zväzom protifašistických bojovníkov, 
Združením miest a obcí hornej Nitry, 
Trenčianskym samosprávnym krajom 
a Regionálnou radou klubu sloven-

ských turistov Prievidza organizujú

XXXIV. ročník  
Pochodu vďaky SNP

24. januára 2009 (sobota) 
pod záštitou premiéra 

SR Roberta Fica.

Propozície sú zverejnené na interne-
tovej stránke mesta www.handlova.sk 

a výveske mesta.

Rekordný 
výstup 
na Ďumbier
Už po trinásty krát sa priatelia 
zimných túr vybrali na tradič-
ný Zimný výstup na Ďumbier. 
Obľúbenosť tohto podujatia 
rastie z roka na rok, o čom 
svedčila aj nečakaná účasť. Na 
Štefánikovej chate sa vo štvrtok 
11. decembra stretlo dvadsať 
handlovčanov. Nielen počet 
prekvapil. Po prvý raz sa výstu-
pu zúčastnila aj žena. Bola to 
Ivana Hromádková, ktorá si 
dokonca cestu na Štefánikovú 
chatu vyšliapala v noci. Po 
celonočnom ochutnávaní čaju 
s horcom a  hruškovicou sme ráno odovzdali chatárom 
a ostatným návštevníkom chaty handlovské PF – ka a vybrali 
sme na Ďumbier. Nešlo sa zle, len na vrchole nás poriadne 
prefúkalo a aj rozdelilo. Jedna skupina zostupovala smerom 
na Štefánikovú chatu, druhá pokračovala na Chopok a my 
sme si to cez sedlo namierili žľabom na Srdiečko. Spočiatku 
milý zostup sa razom zmenil na prebáranie v hlbokom snehu 

v koryte jedného z potôčikov. Hoci bol každý krok krokom do 
bieleho neznáma, pomaly sme sa dostali k parkovisku, kde 
sme svoje unavené telá naložili do aut a s čerstvými peknými 
spomienkami vyrazili domov. Cestou sme sa dohodli, že na 
ďalší zimný výstup nebudeme čakať zase do decembra, ale 
už v januári sa  vyberieme na ďalšiu zaujímavú túru, možno 
do zamrznutých roklín Slovenského raja. 

VH 

Pamätihodnosti mesta 
Banícka kolónia
...s výstavbou baníckej kolónie sa začalo takmer 
súbežne ako s priemyselnou ťažbou uhlia, v roku 
1909. Krátko po spustení ťažby boli do užívania 
dané domy pre riaditeľa závodu, tri úradnícke domy, 
Robotnícky hotel a podarilo sa odovzať baníkom prvú 
postavenú kolóniu so šiestimi bytmi....
Celý článok o baníckej kolónii aj s fotodokumentá- 
ciou nájdete na www.handlova.sk.


