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Aktuality z plavárne
Od 1. mája sa upravujú otváracie 
hodiny pre fínsku saunu:
Streda a piatok  14:00 – 20:00 hod.
Sobota a nedeľa 10:00 – 19:00 hod.
Pondelok, utorok a štvrtok zatvorené !

Plaváreň bude počas sviatkov 1. a 8. 
mája OTVORENÁ :
Bazén                9:00    - 19:00 hod.
Solárium           10:00  - 18:00 hod.
Fínska a masáže 10:00  -19:00 hod.

Zmena v zľavách vstupeniek na 
Plavárni v Handlovej pre poistencov 
VšZP 
Na základe nových zmluvných podmienok 
od 1. 4. 2009 poskytuje plaváreň zľavy na 
bazén pre poistencov VšZP každý ponde-
lok v čase od 17:00 do 19:00 hod.
Zvýhodnené vstupné hradené poistencom 
VšZP: dospelá osoba od 15 rokov 
  1 hod./ 1,00 eur (zľava 33 %)
  deti do 15 rokov  
  1 hod./ 0,50 eur (zľava 37% )

Ostané zľavy 
- Rodinné vstupné 
1 dosp. + 1 dieťa - 1,80 eur /1 hod.     
2 dosp. + 2 deti -  3,50 eur  / 1 hod.
- Žiaci, študenti ZŠ, SŠ, MŠ v rámci  
  vyučovania!    0,50 eur / 1 hod.     
- Pre dôchodcov (od veku 60 rokov ) 
  a darcov krvi   0,70 eur /1 hod.  
                    1,00 eur / 2 hod.
Využite permanentky a ušetríte!
Permanentka bazén  
10 vstupov po 1 hod. 11 eur 
Permanentka KREDIT 
za cenu 17 eur získate 25 eurový kredit 
a môžete  ju využiť pre všetky ponúkané 
služby:  bazén, fínska sauna, infrasauna, 
aquaaerobik, solárium a masáže. Ušetríte 
8 eur!
Permanentka SOLÁRIUM   
8,00 eur / 50 minút
OTVÁRACIE HODINY
BAZÉN
po – pi                   9:00 – 20:00
so – ne                  9:00 – 19:00 
SOLÁRIUM             
po – pi                            10:00 – 19:00
So – ne                10:00 – 18:00
AQUAAEROBIK v utorok a štvrtok 
18:30 – 19:15
Tešíme sa na vašu návštevu !

Posledné dva májové týždne a prvý 
júnový budú doslova nabité športom. 
Zapojiť niekoľko stoviek detí a mlá-
deže od 5 do 18 rokov do športových 
aktivít dokážu v našom meste len 
Handlovské športové hry. Za dva týž-
dne získajú najlepší športovci viac ako 
400 medailí a diplomov. Garantom 
a generálnym sponzorom najväč-
šieho športového podujatia je Mesto 
Handlová, hlavným organizátorom je, 
tak ako v predchádzajúcich rokoch, 
Centrum voľného času Relax v Hand-
lovej. Spoluorganizátormi sú stredné, 
základné a materské školy. Tento 
ročník netradične odštartujú plavecké 
súťaže a celé Handlovské športové 
hry ukončia najmenší športovci 
z materských škôl. Príďte povzbudiť 
športujúcu Handlovú!

42. ročník Handlovských športových hier

Handlová privítala 
bežcov slnečným počasím
V tomto roku si opäť vyznávači behu 
zmerali sily na XXVI. ročníku Behu oslo-

bodenia Handlovej, ktorý sa uskutočnil 
vo štvrtok 9. apríla 2009, pri príležitosti 
64. výročia osláv oslobodenia Mesta 
Handlová a ukončenia druhej svetovej 
vojny. Garantom a zároveň generálnym 
sponzorom tejto tradičnej bežeckej 
súťaže je Mesto Handlová, hlavnými 
organizátormi podujatia sú MJM servis 
Miroslav Michálek a Centrum voľného 
času Relax v Handlovej  a spoluorgani-
zátormi sú AMK Baník Handlová a Dom 
kultúry Handlová.
Keďže beh prebiehal v centre mesta, 
na Námestí baníkov nebola núdza o 
divákov a fanúšikov tohto športu. Trať 
sa zdala ako nenáročná rovina, napriek 
tomu beh pri nádhernom, slnečnom  
a veľmi teplom jarnom počasí niekto-
rých bežcov potrápil.  Ale boli aj takí, 
ktorí vyštartovali s úsmevom  a s úsme-
vom aj dobehli, ako napríklad najmladší 
bežec- štvorročný Tichomír Drahovský. 

Úsmev nechýbal ani najlepšiemu 
Handlovčanovi, športovcovi duchom aj 
telom, Milanovi Linkešovi, čerstvému 
päťdesiatnikovi – blahoželáme.

V zhode s dnešným trendom boli 
zjednotené dĺžky tratí pre kategórie 
dospelých, pričom menej členitý profil 
trate si najviac vychutnali mládežnícke 
kategórie, ktoré tento rok z dôvodu 
slabšej účasti štartovali spoločne. 
Absolútny víťaz pretekov v mužských 
kategóriách Imrich Magyar (súťažiaci za 
AC Nové Zámky) získal Pohár primátora 
Mesta Handlová a umiestnení na prvých 
troch miestach v kategóriách dospelých 
obdržali finančnú odmenu z rúk Ing. 
Rudolfa Podobu, primátora mesta 
Handlová.
V celkovom počte 123 účastníkov bolo 
62 detí, 12 bežcov z radov mládeže a 49 
dospelých. Kompletnú výsledkovú listi-
nu všetkých kategórií nájdete na www. 
handlova.sk,/o meste/v Handlovej sa 
stále niečo deje spolu s fotogalériou. 
Tešíme sa na stretnutie s bežcami 
o rok!

STREETBAL TOUR 2009 
HANDLOVÁ 
23. máj 2009
Propozície na www.basketland.sk a 
www.handlova.sk.
PRIHLASOVANIE:  IBA VOPRED !!!  on-li-
ne: basketland.sk, najneskôr 21.5.2009 
(23:00 h) Streetball tour - Handlová je 
podujatie zaradené do Streetball tour ‘09 
ako aj Streetball cupu ZŠ. 

GóóóL
7. apríla sa naši mladí futbalisti zúčastnili 
veľkého SUPERFINÁLE na pôde verej-
noprávnej televízie STV, ako jeden zo 
6-tich víťazov za posledné tri roky. Svoj 
prvý zápas v superfinále proti víťazovi z 
roku 2007 naši mladí futbalisti zvládli 
bez problémov, aj keď televízne kamery 
zohrali svoju úlohu a tréma sa dala krájať. 
Týmto víťazstvom sa priblížili na krôčik od 
hlavnej ceny pre víťaza veľkého superfinále 
- tyždenného pobytu  pri mori a možnosti 
nahliadnuť do kuchyne európskeho 
veľkoklubu.
V zápase, z ktorého vzišiel jeden z dvoch 
možných celkových víťazov hlavnej ceny, 
naše futbalové nádeje do poslednej chvíle 
siahali po veľkom finále. Avšak v jedenást-
kovom rozstrele mali menej šťastia, ako 
ich súper. Bola to jediná prehra našich 
chlapcov v úspešnom ťažení televíznou 
reláciou GóóóL, ktorá ich žiaľ stála celkové 
víťazstvo. 
Naše mesto vzorne reprezentovali: 
brankári – Martin Tomanik, Filip 
Talašek a hráči: Tomáš Švec, Tomáš 
Zaťko, David Baláž, Lukáš Lazár, Patrik 
Vajnorák, Filip Spevár, Róbert Piroška, 
Marek Ondrejovič, Radko Litwiak, Martin 
Toma, Tomáš Kaňka, David Zedek. 
tréner : Ladislav Nagy


