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Žiačky ŠBK Handlová budú 
hrať o Majstra Slovenska. 
Dňa 8. marca 2010 sa odohralo finále 
regionálneho kola v basketbale dievčat 
pod názvom Nestle CUP,  ktorého 
hlavným organizátorom je Ministerstvo 
školstva SR. Vo finále žiačky ZŠ 
Mierové námestie porazili ZŠ Nádražná 
Partizánske 24:10 a prebojovali sa do 
finále Trenčianskeho kraja.
Za ZŠ Mierové námestie Handlová 
hrali:  Majsniarová 12 b., Šišuláková 
8, Szentkirályová 2, Hrebíčková 2, 
Švecová, Paulínyiová, Grešková, 
Siváková, Balogová, Puterová, 
Tomanicová, Kováčiková a Líšková 0b.
Finále Trenčianskeho kraja sa hralo 23. marca opäť v Handlovej. Turnaj vyhrali žiačky ŠBK a postúpili do celoslo-
venského kola, v ktorom sa bude hrať o Majstra Slovenska. Blahoželáme a držíme palce.                            VH.

Na majstrovstvách Slovenska 
striebro pre Milana Linkeša 
Pri svojom prvom štarte na vrcholnom 
domácom podujatí, halových majs-
trovstvách Slovenska žiakov v Brati-
slave, si výborne počínal Handlovčan 
Milan Linkeš, keď vybojoval striebornú 
medailu v chôdzi na 2000 m. Dokázal 
zosúladiť basketbalovú a chodeckú 
prípravu a naznačil tak, že môžeme 
od neho očakávať ďalšie príjemné 
výsledky. Jeho chodecký tréner 
Eduard Straka na domácom halovom 
šampionáte veteránov v Banskej 
Bystrici obhájil majstrovský titul 
v chôdzi na 3000 m.
Obom chodcom gratulujeme a praje-
me ešte veľa „chodeckých“ úspechov.

Najúspešnejší športovci 
mesta Handlová za rok 2009

Dominika Šalamonová -  karate - 
štvornásobná majsterka sveta v karate 
z posledných MS v Taliansku

Kategória  – talent roka
Aneta Struhárová -  atletika - víťazka 
celoslovenskej žiackej ligy v šk. roku 
2008/09

Kategória dospelí – jednotlivci
Ivan Bublák - športové strelectvo 
- úspešný športový strelec, v roku 
2009 získal 15- krát 1. miesto v rôz-
nych celoslovenských streleckých 
súťažiach                                                                                      
Peter Černák – futbal -  odchova-
nec handlovského futbalu, majster 
Slovenskej republiky vo futbale ako 
člen kádra Slovana Bratislava v se-
zóne 2008/09
Jakub Krako - Juraj Medera
lyžovanie  - zrakovo postihnutý lyžiar ŠK 
Pegas  Remata získal, s navádzačom 
Jurajom Mederom, na Majstrovstvách 
sveta v zjazdovom lyžovaní v 

kórejskom Gangwon-Do tri medaily. 
Zlato v slalome, striebro v obrov-
skom slalome a v superkombinácii.
Viktor Magdolen, Slávka Docyová 
- motoristický šport - dlhoročná úspeš-
ná posádka motoristických súťaží 
na Slovensku aj v zahraničí, víťaz 
Baníckej rallye v roku 2009
Kategória – zvláštne ocenenie
Jozef Ličko – turistika pri príležitos-
ti 30. výročia založenia OKST Meteor, 
zakladateľ klubu

Kategória -  funkcionár
Mgr. Daniela Šúrová – plávanie  -  za 
trénerskú činnosť a rozvoj plávania 
v meste Handlová a pri príležitosti 20. 
výročia založenia Plaveckého klubu 
Handlová

Ondrej Benke – športové strelectvo  - 
za trénerskú činnosť a rozvoj športovej 
streľby v meste Handlová.

Ladislav Nagy, koordinátor športu v meste + JP

ZOBER LOPTU NIE DROGU
V sobotu 30.januára 2010 sa v Mes-
tskej športovej hale uskutočnil už 
5.ročník halového mikroregionálneho 
futbalu pod názvom Zober loptu, nie 
drogu. Na podujatí sa zúčastnili dve 
futbalové triedy zo ZŠ Školská, diev-
čatá zo ZŠ Školská, ZŠ Morovnianska 
cesta, prípravka ŠKF Baník Handlová, 
starší futbalisti ŠKF Baníku Handlová, 
Ráztočna a Chrenovca . Turnaj sláv-
nostne otvoril riaditeľ ZŠ Školská Mgr. 
Jozef Ondriš spolu s Mgr. Jozefom 
Juríčekom a Ladislavom Nagyom 
.Turnaj sa niesol v príjemnej atmosfére, 
podfarbený hudbou počas zápasov. Po 
viac ako troch hodinách a 20-ich zápa-
soch sa skončil turnaj, rozhodcovia 
spočítali body a vyhodnotili poradie v 1. 
a 2. skupine. 
V prvej skupine, teda skupine mladších, 
sa na troch miestach umiestnili tieto 
tímy : 
1. miesto - ZŠ Školská futb. trieda 
5.ročník
2. miesto – Prípravka ŠKF Baník 
Handlová
3. miesto – Chrenovec a Ráztočno
V skupine číslo dva, v skupine starších, 
sa na troch miestach umiestnili tieto 
tímy : 
1.miesto - Hajskala Ráztočno
2.miesto - ZŠ Morovnianska cesta
3.miesto – ZŠ Školská futb. trieda 
6.ročník

Ďalej boli ocenení  aj jednotlivci:      
Najlepší hráč  Lukáš Lazár
Najlepší brankár  Filip Talášek
Najväčší talent Lukáš Urbanič 
Najlepší strelec   Matej Goral 
              (6 gólov)
Najlepší hráč  Tomáš Vrška

Alexander Muszela
(krátené)

Handlovské gymnastky 
strieborné
Na Krajskom kole v gymnastickom 
štvorboji v Trenčíne 12. marca 2010 
naše mesto reprezentovali veľmi 
úspešne dve základné školy, ktoré 
postúpili z regionálneho kola: 
ZŠ Mierové námestie a ZŠ 
Morovnianska cesta.

Výsledky:
Kategória „A“dievčatá /1.-3.ročník/: 

2. miesto ZŠ Mierove námestie 
/Šimková, Trnková, Rosinová, 
Klačanská, Baranovičová/
Kategória „B“dievčatá /4.-6.ročník/:

2. miesto ZŠ Morovnianska cesta 
/ Koštialová N., Váňová, Vlčková, 
Rudzanová M., Daubnerová/
Kategória „C“dievčatá /7.-9.ročník/: 

2. miesto ZŠ Morovnianska cesta 
/ Stanislavová D., Mesárošová, 
Reichmannová , Keratová,  Olleová/ 

REGIONÁLNA RADA KST 
PRIEVIDZA A O-KST HOREC 
RUDNIANSKA LEHOTA pozývajú
Za snežienkami na Čierny vrch
11.4.2010 (nedeľa)
Veľkonočný výstup na Lysec
5.4.2010 (pondelok)
Výstup na Veľký Tribeč
24.4.2010 (sobota)
Info: Stanislav Vakula, 0903 575211

PREDNÝ ROKOŠ - Memoriál J. 
Ondrejku 17.4.2010 (sobota) 
Info: Ján Mikula 0918 5980785

Foto: V. Horváth


