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Budeme mať cyklotrasy?
Zapojte sa, s Vami budú skôr!

Stretnutia miestnej akčnej skupiny 
(MAS) občianskeho združenia Žiar a 
MAS Magura – Strážov napĺňajú zau-
jímavý zámer: Vybudovanie cyklotrás 
v regióne. 
V januári sa konalo spoločné stretnu-
tie manažérov oboch MAS, ako i akti-
vistov pôsobiacich v oblasti cestovného 
ruchu. Projekt budovania cyklotrás je 
rozdelený na 3 etapy (do roku 2011).  
Pridajte sa už dnes. Cyklisti poznajú 
svoje chodníčky najlepšie.
Bližšie informácie získate v TIK 
Handlová, Námestie baníkov 5 (v Pod-
nikateľskom inkubátore) u Eriky 
Jonasovej.

Aktuálne „z bazéna“
4. apríla 2009 bol VIII. ročník pla-
veckých veľkonočných pretekov v Žiari 
nad Hronom, na ktorom sa zúčastnili 
nielen naši skúsení plavci, ale aj naši 
najmenší a najmladší, pre ktorých to 
boli prvé preteky. A darilo sa im. Zlatka 
Litviaková sa umiestnila na 3. mieste 
na 25m prsia a na 3. mieste na 25m 
znak. Richard Ďurina bol na 25m prsia 
na 3. mieste. Našim najúspešnejším 
plavcom bol Róbert Rácz,  ktorý získal 
dve tretie a jedno druhé miesto a to na 
50m znak, 50m motýlik a 100m znak 
a dve štvrté miesta na 100m a 50m 

voľný spôsob.   Pekné umiestnenie 
– 4. miesto dosiahli aj Ivan Horváth na 
100m a 50m prsia a Jakub Hromádka 
na 50m znak. 

18. apríla 2009 naši plavci plávali 
v Žiari nad Hronom na 4. kole 5. 
ročníka Banskobystrického plavecké-
ho pohára. Najúspešnejším plavcom 
z nášho plaveckého klubu sa vo svojej 
kategórii stal Róbert Rácz. Bol 2x na 
prvom mieste na 50m znak a 100m 
pol. pr., 3x na druhom mieste 100m 
znak, 200m voľ. sp. a 100m voľ. sp. 
a raz dosiahol tretie miesto na 50m 
motýlik.

Výborne sa umiestnili aj ďalší naši 
plavci: 
Beáta Fleischerová – 2. miesto na 
100m voľ. sp. a 2. miesto 50m voľ. sp.
Kristián Bako - 2x tretie miesto na 50m 
prsia a 100m pol. pr.
Jakub Hromádka - 2x štvrté miesto 
50m prsia, 100m pol. pr.  
Ivan Horváth - 2x štvrté miesto 50m 
prsia, 100m prsia. 
Všetkým ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu Plaveckého klubu Handlová, 
ZŠ Morovnianska cesta ako aj mesta 
Handlová. Viac informácii na www.pla-
veckyklubhandlova.sk.

MV

Veľký Grič a Dodo
Impozantný andezitový 972 m vysoký vrch nad Handlovou a Do-
do Suchý, handlovský majster zábavy a výborný priateľ majú toho 
spoločného viac, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Oboch pozná 
každý Handlovčan a oboch väčšina z nás nosí vo svojom srdci. 
Dodo mal ku „Kricu“ výnimočný vzťah. Pred mnohými rokmi 
s kamarátmi založili Kric Fun Klub. Povinnosťou člena klubu 
bolo minimálne jedenkrát ročne zdolať vrchol tejto handlovskej 
dominanty. S Jožkom Franzenom a Paľom Bizubom sa pokúšali 
aj o denný rekord. Vystúpiť sa im podarilo sedemkrát.
Keď sa Dodo stal riaditeľom domu kultúry, snažil sa pre KFK získať 
ďalších ľudí. Vymyslel Veľkonočný výstup na Veľký Grič, ktorý bol 
každý rok na veľkonočnú nedeľu. Po Dodovej smrti v roku 2003 

sa tejto akcie ujali jeho syn Igor  s kamarátom Braňom Čukanom. 
Už šesť rokov v dome kultúry organizujú veľkonočný výstup na 
Veľký Grič ako Memoriál Doda Suchého.
12.apríla 2009, na veľkonočnú nedeľu, bolo perfektné počasie. 
Spomenúť si na Doda na Veľký Grič prišlo rekordných 200 
účastníkov z nášho okolia, ale napríklad aj z Martina. Najstaršia 
účastníčka mala 83 rokov, najmladší priateľ „Kricu“ len niekoľko 
mesiacov. „Účasť nás zaskočila, chodievalo tak 30-40 ľudí. Nemali 
sme dosť čokoládových vajec a účastníckych listov. A tak vydáva-
me listy aj dodatočne v dome kultúry“, hovorí s úsmevom Braňo 
Čukan a dodáva, že ak to takto pôjde ďalej, plánujú akciu rozšíriť 
o guláš na Martinke.

D. Reindlová

Stretnutie najmenších 
štvornohých miláčikov

Máte doma 
štvornohého miláčika? 
(psík, mačička, korytnačka, morské 
prasiatko, všetko čo má 4 nohy 
a maximálnu výšku 25 cm). 
Príďte na podujatie Country trh 
- Deň pre rodinu 4. júla 2009.


