
HANDLOVSKÉ NOVINY10. STRANA

Roztápajúce kopy snehu komplikujú dopravu 
v od¾ahlých uliciach mesta

Zima len ve¾mi pomaly zatvára za sebou dvere a kopy snehu, ktoré lemujú
cesty svedèia o tom, �e lopaty ešte odlo�i� nemusíme. Týka sa to hlavne oby−
vate¾ov rodinných domov, ktorí najskôr èistili chodníky od snehu a teraz

bojujú s vodou z roztápajúceho sa snehu. 
Chodníky, ale hlavne od¾ahlé cesty sa menia na potôèiky, ktoré nie v�dy teèú tak,
ako by sme si priali a k väèšine odtokových kanálov sa ani nedostanú. Aj preto
gumáky, lopata a hlavne chu� i vô¾a niekedy pomô�u ove¾a viac, ako technika,
ktorej sa doèka� nemusíme. Poïakovanie patrí teda všetkým, ktorí sa nestarajú
len o svoj prah, ale pomáhajú rieši� situáciu aj na okolitých komunikáciách.

V. Horváth

Basketbalisti prehrali v Košiciach o 6 bodov
Basketbalisti MBK
Handlová pod¾ahli vo
vyrovnanom zápase
košièanom 83:77. Naše
mu�stvo ešte v polèase
viedlo avšak tretiu štvrtinu
prehralo 12:28 a domáci v
závereènej èasti svoj
náskok udr�ali. V skupine A − o titul je naše mu�stvo so 41 bodmi na prvom
mieste pred druhou Nitrou a tretím Luèencom.

Prvé miesto starších �iakov v krajskej sú�a�i

Dru�stvo starších �iakov ŠBK Handlová potvrdilo prvé miesto v sú�a�i  kra−
jov Trenèín, �ilina a B.Bystrica keï zví�azilo na ihrisku aktuálneho majs−
tra SR a zabezpeèilo si tak súèasne aj postup do finálového turnaja

najlepších 6 dru�stiev z celého Slovenska. O mieste turnaja rozhodne a�
konkurzné konanie, ktoré vyhlási Slovenská basketbalová asociácia.
MBK �iar n. Hronom − ŠBK Handlová 35 : 44 a 73 : 52 .
Body za ŠBK : Morávek 23, U�ík 17, Treml 14, M.Daubner 13, M.Mrviš 8, Pekár
6, Kynier 5, Suja 4, Debnár 2, Koneèný 2, Luky,Pavlík a J.Daubner 0.
Tréner dru�stva: Norbert Mrviš

Výsledky medzištátneho priate¾ského zápasu OLD BOYS 

Pri príle�itosti 20. výroèia vzájomnej výmeny basketbalistov medzi
Handlovou a Siófokom. OLD BOYS sa odohral v športovej hale v Handlovej
zápas Handlová − OLD BOYS Siófok 61 : 43

Body za Handlovú: Linkeš 16, Holúbek a Daubner 10, Lukášik 9,  Sivák 9, Gregor
3, Prokein a Barniak 2.

Jaroslav Daubner

Odvádzanie vody z cesty na Parkovej

�enský basketbal v Handlovej

Zaujímavé stretnutia so zaujímavými ¾uïmi a ich príbehy, to
všetko nám prináša príprava publikácie o Handlovej. �ivot
obyvate¾ov mesta bude hlavným obsahom publikácie a keï�e k

nemu neodmyslite¾ne patrí aj šport pozvali sme na rozhovor hráèku
TJ Baník a reprezentantku ÈSSR v �enskom basketbale p. Ru�enu
Kapustovú. 

Pani Kapustová, o �enskom basketbale sa ve¾a nehovorí, ako ste v
Handlovej zaèínali a kde ste hrávali?
Zaèínali sme na škole Krššákovej, chví¾u sme trénovali na uèilišti, ale
domovom nám bola telocvièòa na SPŠ. Tu sme aj hrávali aj tréno−
vali. 
Hrávali ste len basketbal, alebo ste si "odskoèili" aj do iných športov?
Vtedy sme nielen ja, ale všetci športovci boli všestranejší, Handlovú
som reprezentovala v stolnom tenise, vo volejbale, v atletike, dokon−
ca som s Vierou Matuškovou za Handlovú aj plávala.

Akú sú�a� ste hrávali, aké najlepšie umiestnenie a za akých pod−
mienok ste  ho dosiahli?
V rokoch 1952 − 60 sme hrávali II. ligu a najlepšie sme skonèili na I. a II. mieste.
Basketbal bol pre nás �ivot a my sme to aj tak brali. Sami sme si šili dresy, platili
sme si cestovné, na zápasy sme si nosili desiatu, my sme chceli hra� a tak sme sa
k tomu aj postavili.

Aký ste za�ili najkrajší zá�itok a na èo by ste najradšej zabudli?
Najkrajším zá�itkom bolo pre mòa, keï som hrala prvý zápas za Èeskoslovensko
prišli sa na mòa pozrie� bývalí tréneri Janko Hurtík a Rudo Rendek, to bolo to

takým najväèším ocenením. Na èo by som zabudla, ale nemô�em, je fakt, �e po
mojom odchode z Handlovej do Slovanu ma nepustili na basketbalové zápasy
mu�ov, aj keï som mala zakúpený lístok. Nevedeli mi odpusti�, �e som prešla do
Slovanu.

Pani Kapustová a èo by Vás teraz potešilo?
Nemyslím, �e len mòa, ale istotne všetky, ktoré sme hrávali basketbal v Handlovej,
ako aj  všetkých, ktorí Handlovú reprezentovali v boxe, zápasení, hádzanej a iných
športoch by potešilo, aby sa popri basketbale a futbale na nich nezabudlo.

Ïakujem za rozhovor. 

Reprezentantka ÈSSR v basketbale  p. Kapustová v rozhovore s juniorskou reprezentatkou ÈSSR vo
volejbale p. Horváthovou.

Tabu¾ka skupiny A 
TTeeaamm  ZZ  BB++  BB−−  VV  PP  SS  BB  
11..  MMBBKK  HHaannddlloovváá  23 1979 1818 18 5 161 41 
2. CASTA SPU Nitra 23 1979 1801 15 8 178 38 
3. E.S.O. Luèenec 23 1849 1760 15 8 89 38 
4. Slávia TU Košice 23 1808 1782 12 11 26 35 
5. Chemosvit Svit 23 1664 1691 12 11 −27 35 
6. Spišská Nová Ves 23 1751 1795 11 12 −44 34 


