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Hokejový turnaj 
na Konštantíne
Každoročne, začiatkom roku, sa na jazier-
ku Konštantín koná Trampský hokejový 
turnaj. Vôňa ohňa, teplý čaj, dobrá zábava 
a nevídané športové výkony trampov, ktorí 
korčule obúvajú len raz za rok, to všetko 
patrí k atmosfére turnaja, ktorý sa poriada 
už vyše dvadsať rokov. A hoci tohotoročný 
turnaj organizoval víťaz minuloročného 
Trampského turnaja, v nedeľu na zamrz-
nutom Konštantíne bolo trampov menej 
ako pukov. Na ľade súťažili štyri družstvá: 
Nová Lehota, Horný koniec, Starci a Do-
dovci. Víťazom sa stalo mužstvo Starci. 
Víťazom turnaja blahoželáme a veríme, 
že tradícia Trampského turnaja nezanikne. 

Vladislav Horváth

Boli ste už v Handlandii? 
Síce je vonku ešte zima, ale v ob-
čianskom združení RVAK Handlová 
už pripravujú pokračovanie 
úspešného letného tábora – 
4. letnej HANDLANDIE 2010
Čakajú Vás nové dobrodružstvá, 
nové zážitky a veľa noviniek, 
najdôležitejšou sú až dva turnusy 
HANDLANDIE 2010.
Už teraz môžete navštíviť novú 
webovú stránku www.handlandi-
a2010.xf.cz, kde nájdete všetky 
informácie. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám podali pomocnú ruku pri 
prípravách HANDLANDIE 2009.
Peter Kara, štatutár občianskeho združenia 

Chodníčkami Jožka Martinku
Pekná zimná slnečná nedeľa vylákala priaznivcov pešej turistiky von, aby 
sa zúčastnili tradičného prechodu – IX. ročníka Chodníčkami J. Martinku. 
Zišli sme sa na železničnej stanici, aby sme sa vlakom presunuli do 
Skleného a odtiaľ pešo do Handlovej. Potešila aj účasť, keď sme dosiahli 
vytúženú 50-člennú hranicu. 
Trasa je to nenáročná i pre rodiny s deťmi. Veď vlastne pôvodne motto 
tejto tradície je vyvenčiť deti cez vianočné prázdininy. Týmto by sme chceli 
poďakovať zúčastneným a pozvať ďalších výletníkov na tento pochod na 
záver roku 2010. Veď každému dobre padne prechádzka po vianočnom 
leňošení. 

JD.

Vďaka športu 
nezabúdame
Pochod vďaky patrí medzi 
najväčšie turistické a lyžiarske 
zimné akcie takéhoto druhu na 
Slovensku. Už niekoľko rokov za 
sebou sa ho zúčastňuje aj predse-
da vlády SR Robert Fico. 
Hlavným organizátorom poduja-
tia, ktorý v tomto roku vstúpil do 
svojho okrúhleho 35. ročníka, boli 
TJ Partizán Cígeľ a TJ Plameň 
Handlová, v spolupráci s Obecným 
úradom Cígeľ a Mestským úradom 
Handlová a ďalšími. Tohtoročný 
pochod sa uskutočnil v roku, kedy si 
pripomíname 65. výročie ukončenia 
II. svetovej vojny. 

Tí, ktorí ste ho absolvovali viete, že 
bolo mimoriadne dobre a mimoriad-
ne veľa vás prišlo.
V tomto roku opäť neboli otvorené 
lyžiarske trate. Sneh síce napadol, 
no nebolo ho toľko, aby bol Pochod 
bezpečný.

Postrehy od handlovských orga-
nizátorov Pochodu vďaky SNP
Účastníkov pribúda
Počet účastníkov - 248 z Handlovej 
bol skoro o stovku vyšší ako v mi-
nulom roku. Prišlo veľa mladých 
ľudí, jedna celá trieda (18 detí) 
prišla zo Špeciálnej základnej školy 
v sprievode svojich pedagógov, 
jedna celá trieda ( 21 detí ) prišla 
zo ZŠ MC tiež v sprievode svojich 
učiteľov. Zrejme to má svoj význam, 
keď nájdeme oporu u pedagógov. 
Mladí ľudia, ktorí prišli sami boli 
tí, ktorí kedysi chodili so svojimi 
učiteľmi. Potešilo nás, že do cieľa 
v Handlovej prišlo o 18 účastníkov 
viac. Rozhodli sa absolvovať trasu 
z Cígľa do Handlovej, pretože sa im 
zdala zaujímavejšia. 

Ak máme opísať atmosféru... 
Krásny zážitok, počasie fantastické, 
veľa ľudí žiadalo zaviesť tzv. knihu 
prianí a sťažností, pričom sa vyjad-
rovali, že by tam zapisovali len samé 
slová chvály, neprekážalo ani to, že 

opäť neboli vhodné podmienky pre 
lyžiarske trasy.

Rozdávali sa darčeky
Organizátori sa rozhodli oceniť 
v tomto ročníku dlhoročných účastní-
kov. Za Handlovú boli ocenení Erika 
Ličková, Ján Mečiar, Milan Kriško. 
Všetci traja sa zúčastnili všetkých 
ročníkov od roku 1994, kedy sa 
Handlová stala spoluorganizátorom 
Pochodu. Ocenenie si odniesol aj 
kolektív školskej jedálne pri ZŠ MC, 
za prípravu stravy pre účastníkov za 
posledných 15 rokov. Malé ocenenie 
sme si vymysleli i my, Handlovčania. 
V Handlovej sme v cieli odmenili 
upomienkovými predmetmi najstar-
šieho účastníka – Jozefa Hehejíka 
(1931), najmladšieho účastníka 
– Natálku Miklankovú (2006) a Mar-
tinku Kriváňovú, ktorá mala práve 
23.1. narodeniny. 
Viac informácií o tradičnom 
Pochode vďaky SNP sa môžete 
dozvedieť z internetovej stránky 
www.pochodvdakysnp.sk 

JP 

Handlovčanky 
v minibasketbale víťazne

V súťaži krajov Trenčín, Žilina a 
B.Bystrica sa 13.1.2010 odohrali 
majstrovské zápasy v kategórii 
starších minibasketbalistiek medzi 
Palimpexom Prievidza a Školským 
basketbalovým klubom Handlová. 
Handlovčanky zvíťazili v oboch 
zápasoch 35:15 a 38:21.

Body za ŠBK: 
Majsniarová 18, Siváková 18, Hrebíčková 
14, Szentkirályová 9, Švecová 6, 
Fleischhackerová 4, Puterová 2, 
Tomanicová 2, Balogová, Besenyiová, 
Rudzanová, Ďurjaková, Farkašová, 
Dolníková, Paulínyová a Miháliková 0. 

Tréner : Jaro Daubner 


