
     Zlý začiatok sezóny a zopár nevyda-
rených zápasov v závere základnej časti 
boli príčinou, že o postupe do Play off 
sa rozhodovalo doma v poslednom 
zápase s Interom. Posledné kolo extra-
ligy dalo definitívnu odpoveď na otázku, 
ktorí dvaja z trojice Handlová, Nitra, 
Levice si zahrajú play-off. Leviciam 
napokon nestačilo ani víťazstvo. Sobota 
19. apríla určila definitívne poradie v 
tabuľke, z ktorého vyšli tieto štyri štvr-
ťfinálové dvojice: Pezinok (1) - Nitra 
(8), Inter (2) - Komárno (7), Svit (3) 
- Handlová (6), Lučenec (4) - Spišská 
Nová Ves (5).

MBK Handlová - Inter Bratislava 
105:78 (29:18, 19:18, 24:17, 33:25)

Najviac bodov: Avalič 33, Štefánik 16, 
Smačko 14 - Homola 17, Novák 15, 
Ďuriš 12.
                            Inter síce začal lepšie, no MBK 
rozbehol svoju nátlakovú hru založenú 
na kvalitnej obrane a skvelom útoku. 
Handlovskí strelci dnes ukázali, čo sa 
v nich skrýva a nedali tak nervózne-
mu súperovi žiadnu šancu. Podali 
kolektívny výkon a umožnili Nenadovi 
Miloševičovi dosiahnuť v základnej 
časti magickú hranicu 1000 bodov.

Najlepší strelci po základnej časti:

1. Miloševič (Handlová) 1000 b.

2. Majoroš (Komárno) 918 b.

3. Puljko (Prievidza) 909 b.

4. Pandula (Inter) 790 b.  
V prvom zápase Play off prehrala 
Handlová  vo Svite 88:76 (41:36).

V. Horváth, www.basket.sk
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Vážení Handlovčania, 
    aj keď májový úvodník by sa mal 
venovať láske, tomu najkrajšiemu, 
s čím sa v živote stretávame a mat-
kám, ktoré si veľmi vážim a týmto 
im ďakujem za ich nesmiernu silu, 
rozhodol som sa venovať svoje slová 
človeku, ktorý sa zaslúžil o rozkvet 
Handlovej. Počas jeho pôsobenia preš-
la Handlová najväčšími zmenami.  
    V 70 - tych rokoch sa stala mestom 
kvetov a i napriek tomu, že baňa nám 
dávala pečiatku čiernej Handlovej, jej 
srdce i okolie rozkvitalo a ľudia v nej 
boli spokojní. Nezabudol, že v poznaní 
minulosti je naša budúcnosť a zachytil 
ju nielen v kronikách Handlovej. Je to 
človek, ktorý sa v apríli dožil krásneho 
životného jubilea 80 rokov a stále si 
zachováva svoj mladícky entuziazmus. 
Je ochotný neustále odovzdávať svoje 
skúsenosti a stále sa presviedčam, že 
pri každom osobnom stretnutí s ním 
si uvedomím sokratovské: „Viem, že 
nič neviem“. 
    Moje ďakovné slová patria  Jozefovi  
Juríčkovi, ktorý od roku 1961 po tom, 
ako Handlová získala štatút mesta, 
zabezpečoval jej zveľaďovanie nepre-
tržite až do roku 1988.
    Sám som v primátorskej stoličke 
krátko a možno i preto sú pre mňa 
jeho rady cennejšie.
    Jožko, k tvojmu životnému jubileu 
Ti prajem pevné zdravie, aby ťa nikdy 
neopustila chuť odovzdávať posolstvá 
Tvojich životných skúseností, takých 
potrebných pre budovanie Handlovej. 
    S úctou   
       Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
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Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba
zvoláva 

14. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

vo štvrtok 29. mája 2008 
vo ve3⁄4kej zasadacej miestnosti MsÚ.

HANDLOVÁ SA PREBOJOVALA DO PLAY OFF

COUNTRY TRH 2008, 11. - 12. júla, www.countrytrh.sk


