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Handlovčania tlieskali zlatým 
paralympionikom
Stretnutie s úspešným športovcom Jakubom Krakom,  jeho navádza-
čom Jurajom Mederom a reprezentačným trénerom Dušanom Šimom 
sa uskutočnilo počas zápasu extraligy v basketbale mužov Handlová 
– Komárno. 
Po príchode zlatých paralympionikov na palubovku Handlovčania odmenili medai-
listov niekoľkominútovým potleskom a hlasným ďakujeme. Ako povedali aj sami 
paralympionici, mali podobné pocity, ako keď preberali zlaté medaily na stupni 
víťazov priamo na paralympiáde.
Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské 
práva a menšiny a predseda Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím 
Dušan Čaplovič prišiel poďakovať úspešným športovcom do Handlovej. V rámci 
svojho výjazdu 7. apríla 2010  poďakoval za reprezentáciu Slovenska zlatým para-
lympionikom a podľa jeho slov  sa súčtom troch zlatých a jednej striebornej medai-
ly stali Jakub Krako so svojim navádzačom Jurajom Mederom najúspešnejšími 
slovenskými paralympionikmi histórie. Ich športový úspech, ktorý bol úspešným 
zvládnutím hendikepu ako i práce ich trénera, považuje za prekonanie samých 
seba čím sa stali vzorom pre nás ostatných.
Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba zdôraznil, že títo športovci, ktorí sa 
nemohli zúčastniť nedávneho oceňovania najúspešnejších športovcov Handlovej 
za rok 2009 si zaslúžia, aby sme im takto verejne poďakovali za zviditeľnenie 
nášho kraja a verí, že po tom, ako budú mať medailisti čas, príjmu pozvanie do 
Obradnej siene MsÚ na besedu s Handlovčanmi.
Neformálneho stretnutia po skončení extraligového zápasu sa zúčastnili aj rodinní 
príslušníci úspešného športového tímu. V nezáväznom rozhovore vicepremiér 

Dušan Čaplovič vyjadril poďakovanie i tým najbližším, ktorí celú kariéru športov-
cov podporujú od začiatku.  

Michal Kaliňák, hovorca podpredsedu vlády SR + JP

Beh oslobodenia Handlovej
Vyznávaèi behu si zmerali sily na XXVII. roèníku 
Behu oslobodenia Handlovej, ktorý sa uskutoènil 

vo štvrtok 9. apríla 2010, pri príležitosti 65. výroèia 
osláv oslobodenia mesta Handlová a ukonèenia 
druhej svetovej vojny.
Garantom a zároveò generálnym sponzorom tejto 
tradiènej bežeckej súťaže bolo mesto Handlová, 
hlavnými organizátormi podujatia boli MJM ser-
vis Miroslav Michálek a Centrum vo3⁄4ného èasu 
Relax v Handlovej, spoluorganizátormi AMK Baník 
Handlová a Dom kultúry Handlová.
V tomto roku si organizácia podujatia vyžiadala 
viac úsilia ako po minulé roky. 
V príjmovej èasti mesta chýbajú peniaze z podielo-
vých daní.  Hlavný organizátor CVÈ Relax h3⁄4adal 

v tomto roku príspevky na vecné ceny pre deti a 
mládež zo sponzorských zdrojov, vďaka ktorým sa 
nenarušila organizácia pretekov. 
Ve3⁄4ké poďakovanie patrí Drotex MODE, 

APizza-ARÉNA, PC Force a 
Papierníctvu STANA, ktorí 
významne  prispeli k celkovej 
vysokej úrovni pretekov. 
Obsadenie jednotlivých kate-
górií bolo celoslovenského cha-
rakteru a tak i vďaka ich ochote 
veríme, že všetci športovci, 
ktorí do Handlovej zavítali, sa 
sem vrátia i nabudúce. Mesto 
Handlová prispelo drobnými 
upomienkovými predmetmi 
a finanènou odmenou pre 
kategórie dospelých.
V zhode s dnešným trendom 
boli zjednotené dåžky tratí pre 
kategórie dospelých, prièom 

menej èlenitý profil trate najviac vyhovoval mládež-
níckým kategóriám.
Absolútny víťaz pretekov v mužských kategóriách 
Jozef Urban (súťažiaci za JM Demolex Bardejov) 
a umiestnení na prvých štyroch miestach v kategó-
riách dospelých obdržali z rúk Ing. Rudolfa Podobu, 
primátora mesta Handlová vecné ceny a finanènú 
odmenu.
V celkovom poète 212 úèastníkov sme zazname-
nali: 153 detí, 27 z radov mládeže a 32 dospelých. 
Propozície, celkové výsledky a fotogalériu nájdete 
na www.handlova.sk

Edo Straka

Handlovský šachový 
turnaj vyhral Handlovčan

Jarný turnaj v rapid šachu 
organizovaný na počesť výročia 
oslobodenia Handlovej sa konal
v  CVČ Relax Handlová v sobotu 
10. apríla 2010. 
Na handlovskej šachovej pôde sa 
zišlo dovedna 38 hráčov z klubov 
Handlová, Prievidza, Bojnice, 
Banská Bystrica, Partizánske, 
Dubnica n. Váhom, Kremnica, 
Žiar n.Hronom, Nová Baňa, 
Pohorelá, Zvolen a Vysoké Tatry.
Šachisti si zahrali  deväť kôl 
v tempe  2x15 minút. 

Víťazom sa stal Marek Arendáš 
(Handlová) 
2. miesto A. Marko (Partizánske) 
3. miesto M. Kaniansky 
(Prievidza) 
Kompletnú výsledkovú listinu 
nájdete na www.handlova.sk 
Gratulujeme víťazom a veríme, 
že v budúcom roku sa v apríli v 
Handlovej šachisti zídu opäť.

J. Geschwandtner

Predám 3 izbový byt, čiastočne 
prerobený na Ulici ČSA 
(pri Lidl-i). Cena dohodou. 
Kontakt: 0907984517

Foto: V. Horváth


