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Zápasom s mužstvom Inter Bratislava 
sa naši hráči rozlúčili v sezóne 2008/
2009 s domácimi divákmi. 

Počas celého zápasu, s výnimkou prvej 
štvrtiny, viedli a miestami si vytvorili 
až pätnásťbodový náskok, ktorý však 
v závere Inter dokázal stiahnuť na 
rozdiel piatich bodov. Napokon zaslú-
žene zvíťazili. Posledný zápas odoh-
rali hráči MBK v Dolnom Kubíne, kde 
prehrali a celkovo obsadili 9. miesto.                  
Po rokoch, keď sme siahali na medai-
lu, je to umiestnenie, ktoré handlovský 
divák nečakal, ale odráža súčasný stav 
handlovského basketbalu. 
Ďakujeme hráčom za vydreté víťaz-
stvá, udržovanie adrenalínu v norme 
a funkcionárom prajeme šťastnú ruku 
pri výbere  hráčov do novej sezóny.
Cesta medzi tých najlepších nebude 
jednoduchá, ale handlovský basketbal 
má podporu mesta a diváci oprávnene 
očakávajú, že sa  prejaví aj na výsled-
koch. Chce to však, okrem kúska 
šťastia, hlavne zodpovedný prístup od 
funkcionárov, trénerov až po posledné-
ho hráča na lavičke. Handlová žije bas-
ketbalom a basketbal prezentuje naše 
mesto doma i v zahraničí. Je v našich 
rukách ako bude v blízkej budúcnosti 
táto prezentácia vyzerať.
Dovidenia v sezóne 2009/2010.

Posledné výsledky:
MBK Handlová - Inter Bratislava  101:86 
Dolný Kubín - MBK Handlová 84:75

Text, foto V. Horváth 

Prišiel k nám mesiac máj...

Keď už slnko príjemne zohrieva, z trá-
vy vykukuje púpava a stromy začínajú 
kvitnúť, začína sa jeden z najkrajších 
mesiacov v roku. Je naozaj spravodli-
vé, že práve máj má prívlastok Mesiac 
lásky. A nielen lásky hocijakej, ale aj 
LÁSKY LÁSOK...

Keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí k se-
be patria, začne sa najkrajší príbeh 
histórie – príbeh lásky. Ten obyčajne 
prerastie do najzodpovednejšej  úlohy 
v živote ženy – byť matkou. A tu sa 
začína ďalší príbeh lásky – absolútnej 
lásky matky k svojmu dieťaťu. A keď 
dieťa vyrastie, uvedomí si, ako veľmi 
ľúbi svoju mamu. A toto je príbeh 
LÁSKY LÁSOK. Je o dávaní a dostávaní, 
o tom, že každý sa má za čo poďako-
vať. Za dar mať mamu, ale aj za dar 
byť matkou. Keď príde druhá májová 
nedeľa, spomeňte si na príbeh LÁSKY 
LÁSOK. A nezabudnite sa poďakovať 
svojej mame, že vám dala príležitosť 
byť súčasťou tohto jedinečného 
príbehu. 

Všetkým handlovským mamičkám 
a starým mamám želám ku Dňu 
matiek veľa lásky, úcty a pochopenia.

Ing. Rudolf Podoba,
primátor mesta

BASKETBALISTI SKONČILI NA 9. MIESTE


