
V infarktovom závere rozho-
dol Ondro Haviar.
 Konečnú tretiu priečku v slovenskej 
basketbalovej extralige mužov za sezónu 
2007/2008 získali hráči MBK Handlová. 
 V štvrtom stretnutí série o tretie miesto 
play off najvyššej domácej dlhodobej súťaže 
zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou tesne 76:
75 a v celej sérii 3:1. Naši hráči prehrá-
vali celý zápas a do vedenia sa dostali  až 
sekundu pred koncom dvoma bodmi Ondra 
Haviara.

Blahoželáme!
 Basketbalistov MBK Handlová aj v novej 
sezóne 2008/2009 povedie hlavný tréner 
Dušan Kasum. Vedenie MBK s úspešným 
trénerom podpísalo nový ročný kontrakt.
Z nášho klubu odchádza úderná dvojica 
Miloševič – Golian.
 Skvelý srbský rozohrávač sa navyše svojím 
odchodom do Levíc postaral o jeden z najza-
ujímavejších prestupov posledného obdobia 
v rámci Slovenska. 

VH, www.basket.sk
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Vážení občania!

       Letný slnovrat nám priniesol 

do handlovskej doliny teplé slnečné 

lúče a väčšina z nás sa teší na dovo-

lenkové obdobie. Pre tých, ktorí sa 

rozhodli ostať doma, sme i na leto 

pripravili dve zaujímavé hudobné 

podujatia, ktoré sa uskutočnia pod 

holým nebom. V júli sa v prostredí 

Rematy stretneme na Country trhu   

a v auguste na II. ročníku festivalu Na 

brehu v okolí handlovského rybníka. 

Ku konci augusta sa nám spoločnými 

silami so Združením miest a obcí na 

hornej Nitre a HBP, a.s darí už po 

druhý krát organizovať Regionálne 

oslavy dňa baníkov.  Verím, že sa   

v Handlovej stretneme na tradič-

nom podujatí so svojimi známymi 

a blízkou rodinou. Na letné mesiace 

sme pripravili niekoľko zmien na 

mestskom úrade. Ako sme vás už 

informovali, oprava obradnej siene by 

mala byť dokončená v auguste a na 

leto je naplánovaná oprava budovy 

Mestského úradu. Budem rád, ak si 

vychutnáte krásne letné mesiace v na-

šich parkoch, ktoré tiež prechádzajú 

svojou obnovou. 

       Prajem Vám príjemné strávenie 

leta a teším sa na stretnutie na niek-

torom z letných podujatí.

Ing. Rudolf Podoba, 

primátor mesta 

������������������������������������ ���������������������������������

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�������������������
���

�����������������

���������������������

�������������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

0905 935 646
0907 799 496

Stará dobrá country hudba sa vracia do Handlovej
Mesto Handlová, Spoločnosť 
Country 2000 a Obec Ráztočno 
vás pozývajú na festival Country 
trh 2008. 
Remata pri Handlovej bude v dňoch 
11. a 12. júla patriť priaznivcom 
country hudby. Po trinástich rokoch 
sa organizátori vracajú do tohto rekre-
ačného strediska, aby pre návštevníkov 
opäť pripravili dva dni dobrej hudby 
a dobrej zábavy. 
Fešáci, Rangers, Druhá tráva, Veslári,

Grasscountry drive, Chris Helton´s
Country Wagon, Country limit Club 

a tanečná skupina Sillmarion 
sa na Vás tešia 11. a 12. júla na 
Remate pri Handlovej.
Súčasťou festivalu je Deň pre 
rodinu - sobota plná netradič-
ných hier a súťaží. Ak na Rematu 
prídete ekologicky vlakom, klikni-
te na www.countrytrh.sk a využi-
te výrazné zľavy na cestovnom i na 
vstupnom.

Info o podujatí na 2. strane.

Basketbalisti Handlovej získali bronzové medaile


