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Najúspešnejší športovci okresu
V piatok 5.2. 2010 sa v DK Prievidza konalo vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov okresu Prievidza za rok 2009. Medzi nominovanými a ocene-
nými nechýbali ani Handlovčania. V kategórii „Talent roka“ to bola Aneta 
Struhárová (Sokol Handlová) víťazka celoslovenskej žiackej chodeckej 
ligy 2008/2009. Medzi mládežníkmi Tomáš Mrviš (MBK Handlová), 
basketbalový reprezentant SR v kategórii do 18 rokov a Dominika 
Šalamonová (KK Prievidza), štvornásobná majsterka sveta v karate 
vo svojej kategórii. 
V kategórii dospelých skončil v ankete na druhom mieste zrakovo 
postihnutý lyžiar Jakub Krako (ŠK Pegas Remata) s navádzačom 
Jurajom Mederom, ktorí získali na Majstrovstvách sveta tri medaily. 
Medzi ocenenými funkcionármi bol Ondrej Benke (SK Handlová), ktorý 
je dušou streleckého športu v meste už 50 rokov.
Ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Handlová za rok 2009 sa 
uskutoční 17. marca v ŠH v prestávke extraligového basketbalového 
stretnutia Handlová – Komárno.

POZVÁNKA
Mesto Handlová  vás 

pozýva na
Oceňovanie najúspešnejších 

športovcov, kolektívov, 
trénerov a funkcionárov 

mesta Handlová 
v oblasti športu za rok 2009
Streda. 17.3.2010 o 18 hod. 
v Športovej hale Handlová.

v prestávke extraligového 
basketbalového zápasu

MBK Handlová
 a MBK Rieker Komárno.

Linkeš a Struhárová 
víťazne 
Úvodné preteky tohtoročnej chodec-
kej sezóny sa začali pretekmi v hale 
v Banskej Bystrici. Na mítingu chod-
cov v kategórii starších žiakov zvíťazil 
Milan Linkeš.
V 3. kole celoslovenskej žiackej 
chodeckej ligy 2009/10 opäť víťazne 
prešla cieľom Aneta Struhárová v ka-
tegórii mladších žiačok. Basketbalista 
Milan a gymnastka Aneta sú príkla-
dom športovej všestrannosti.

E.S.

Handlovčan úspešný 
vo svete
V dňoch 25.1-30.1.2010 sa po prvýkrát v his-
tórii konali Svetové zimné hry v slovinskom 
Blede (obdoba olympijských hier v seniorských 
kategóriách). Slovenskí alpskí lyžiari  - veteráni 
- si zmerali svoje sily s pretekármi zo 41 krajín 
a priniesli celkovo jedenásť medailí, z toho 
Handlovčan František Dolník získal tri.  Jedinú 
zlatú vybojoval Vladimír Krajňák v slalome, 
päť strieborných pridali do slovenskej zbierky 
v rôznych vekových kategóriách Oto Krajňák 
v slalome, František Dolník v slalome, Hanka 
Droppová - Blahutová v slalome aj obrovskom 
slalome a Vladimír Krajňák v super G. Bronzové 
kovy zavesili na krk Františkovi Dolníkovi v super 
G a obrovskom slalome, Zuzane Papanovej-
Matuškovej v super G, Kataríne Slivkovej             
a Márii Šebestovej  - Strížovej v slalome.

Handlovčanovi Františkovi Dolníkovi, členovi ŠK 
ZP Pegas, sa podarilo vo svojej skupine získať 
v každej disciplíne medailové umiestnenia a tak 

sa stal najúspešnejším zjazdárom slovenskej 
výpravy. Okrem aktívneho športovania prispel 
František Dolník k budovaniu lyžiarskych stre-
dísk Remata, zúčastnil sa trikrát Majstrovstiev 
Slovenska dospelých, je držiteľom siedmych 
putovných pohárov. Absolvoval Majstrovstvá 
Slovenska veteránov, pričom získal 19x zlato,  
4x striebro a 2x bronz. V roku 2000 sa posta-
ral o Slovenský rekord a zápis do Guinessovej 
knihy rekordov - zlyžoval najvyššiu horu stred-
nej Európy Mont Blanc (4810 m. n .m).

Tesne po návrate z olympiády sa František 
Dolník neformálne stretol s primátorom 
mesta v jeho kancelárii. Skromný olympionik 
porozprával o svojich úspechoch, plánoch 
a prezradil, že jednu zo svojich medailí by rád 
venoval mestu Handlová. Možno sa tak stane 
už na pripravovanom podujatí,  ktoré bude 
venované 50. výročiu udelenia Štatútu mesta.
Prajeme veľa športových úspechov a pevné 
zdravie.

Spracovali JP, Peter Matiaško, výsledky z Ble-
du  www.sportal.sk.

Aktuality z plavárne
Valentínske kúpanie s predĺženou 
otváracou dobou. 
Vo februári sme si na bazén pozvali 
zamilovaných, ktorí si zaplávali, 
vysaunovali sa, vymasírovali. 
Novinkou bolo občerstvenie priamo 
pri bazéne, kde sa miešali špeciál-
ne Valentínske nápoje. 
V marci bude plaváreň otvorená 
podľa otváracích hodín.

Bazén 
Po-pi  9:00 20:00 hod. 
So-ne 9:00 19:00 hod.

Sauna, masáže 
Ut,št,pi 14:00  20:00 hod. 
St    10:00  20:00 hod.
So-ne 10:00 19:00  hod.

Solárium 
Po-pi 10:00 19:00 hod.  
So-ne 10:00 18:00 hod.

V ďalších mesiacoch by samala 
začať rekonštrukcia rozvodov tepla 
na plavárni. O začiatku prác bude-
me včas informovať.

Norbert Mrviš, 
poverený zastupovaním plavárne

Regionálna rada KLST Prievidza 
a O-KST Meteor Handlová
Vás pozývajú na podujatie

Otvorenie jarnej turistickej 
sezóny Handlová

 27.03.2010 (sobota)
Trasy: Turistický náučný banský 
chodník v Handlovej
Upozornenie: Účasť na vlastnú 
zodpovednosť!
Nezabudnúť preukaz poistenca!

Horám zdar!
Jozef Ličko, predseda O-KST

Meteor Handlová

T. Mrviš č.14, foto V.H 


