
Do nového roku bez prehry 
na domácej palubovke
HANDLOVÁ – NITRA 88:76
(20:27, 48:33, 66:48)
Nitra v prvej štvrtine prekvapila domá-
cich kvalitnou hrou, ktorú v druhej 
desaťminútovke Handlovčania elimi-
novali zlepšenou obranou a postupne 
zvyšovali náskok, ktorý udržali až do 
konca. Obidve mužstvá predviedli 
domácim divákom pekný basketbal.

MBK Handlová - BK Svit 94:84 
(27:19, 30:16, 
15:24, 22:25)
Najviac bodov: 
Glavinič 29, 
O. Haviar 17, 
Golian 16 - Laco 

25, Bajič 24, Radosavljevič a Dubovský po 10. 600 divákov
V prvom polčase dominovali na palubovke naši hráči. Po 
prestávke sa postupne vytrácali a lepší hostia hru aj výsle-
dok vyrovnali. Niektoré komické verdikty rozhodcov spravili zo zápasu nervák, avšak neboli hlavnou príčinou zlej hry 
našich hráčov. V závere sme hru zlepšili a náskok udržali.                                                                (V. Horváth+ foto)
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Handlovská kapustnica 2009... 
miesto pre samé dobré veci
Starostovská, učiteľská, študentská, hornonitrianska 
a vlastenecká – z takýchto druhov kapustníc ste 
si mohli vybrať v sobotu 12.12.2009 v Handlovej. 
Krátko pred deviatou si na Námestí baníkov rozlo-
žili kotlíky zástupcovia Združenia obcí handlovskej 
doliny a Občianskeho združenia Hornonitrie (tieto 
dve organizácie spolu tvoria Občianske združenie 
Žiar, ktoré chce v rámci programu Leader vybo-
jovať europeniaze na dobré veci na hornej Nitre). 
Zahanbiť sa nedali ani učitelia zo Strednej odbornej 
školy v Handlovej. Tých vo varení chceli tromfnúť 
ich vlastní študenti – členovia Žiackej školskej rady. 
Už druhý rok sa k vianočným kuchárom pridali aj 
členovia miestnej organizácie Slovenskej národnej 
strany. Dobrá hudba, ale hlavne nezameniteľná 
vôňa typického vianočného parfému, zloženého 
z kapustnice a vareného vína, pomaličky napĺňali 
námestie. Kuchári na svojich stravníkov čakať nemu-
seli. Naopak, čakalo sa na dovarenie kapustníc. 
A potom sa už len koštovalo a koštovalo s od mrazu 
vyštípanými lícami.
6.ročník milého predvianočného podujatia domu 

kultúry, ktoré ako prvé navodzuje vianočnú 
atmosféru v meste, sa vydarilo. Vyzbieralo sa 
331 Eur a tak, ako každý rok ich organizácie, 
ktoré kapustnicu varili, do centa odovzdali 
organizátorom. Tí rozhodli, že peniaze tento 
rok poputujú na konto projektu vybudovania 
cyklotrás “Bicyklom po dolinách hornej Nitry”.
A vyzerá to tak, že dobré skutky podnecujú 
robenie ďalších dobrých skutkov. Študenti 
Strednej odbornej školy sa rozhodli navždy 
rozlúčiť so svojimi plyšákmi a urobiť v škole 
Vianočnú burzu. Za vyzbierané peniaze kúpili 
ovocie do Detského domova v Handlovej a pre 
obyvateľov handlovskej DORky. Hračky, ktoré 
im zostali, predávali na Handlovskej kapustnici 
po 10 centov a pomohli tak priblížiť realizáciu 
projektu “Bicyklom po dolinách hornej Nitry”. 
A aby toho nebolo málo, hračky, detské oble-
čenie a knihy odniesli aj do Centra voľného 
času Relax, kde Detský a mládežnícky parla-
ment chystal vianočné darčeky pre deti z ro-
dín, v ktorých na darčeky nezostáva. A potom, 
že máme zlú mládež.... majú vlastný názor, 
vlastné idoly, vlastný vzdor ale predovšetkým 
majú SRDCE.

Rd, foto VH

Výsledky v šachu
V 5.kole 3. ligy Handlovčania podľahli 6.12. 2009 favorizovanej 
Dubnici a klesli na 10. priečku v tabuľke. 
Dubnica n. V. C - Handlová 5,5:2,5
Body za Handlovú: Kaniansky M., Lakatoš V., Geschwandtner 
J., Kriško M, a Kara R. po 0,5 bodu.

Posledný zápas v minulom roku odohrali handlovskí šachisti 

doma v CVČ Relax proti Spartaku Myjava 20.12. 2009. V 6. 
kole 3.ligy zvíťazili a v tabuľke poskočili na 8. miesto. 
Handlová - Sp. Myjava 6:2
Body za Handlovú : Kaniansky M., Oswald R., Kriško M., Danko 
F. a Kara R. po 1. Lakatoš V. a Geschwandtner J. po 0,5 bodu.

Ďalšie stretnutie odohrajú šachisti 17.1. 2010 v Bojniciach.
Prajeme všetkým priaznivcom, ako i ostatným obyvateľom 
mesta, všetko najlepšie v Novom roku 2010.

JG

Informácie 
z kolkárskej dráhy

Mestská liga v kolkoch
výsledky
1.   Alkáči
2.   Kométa
3.   Štáb
4.   Orly
5.   Elán
Poďakovanie sponzorom: 
Fi. EKONOMICT, Fi. P.R.S.

Tabuľka II. ligy 
Západ po 13. kole
1. Bánovce 24
2. Trenčín „B“ 20
3. Nové Mesto „A“ 18
4. Galanta „B“ 16
5. Pobedim 15
6. Handlová 14

Najlepší Handlovčan  v lige
- Š. Sojka, priemer 529,80 b.

Tabuľka Extraligy
1. Basketbal Pezinok    39 b
2. BK SPU Nitra 37 b
3. MBK Handlová 34 b
4. BC Prievidza 31 b
5. BK 04 AC LB SNV  31 b
6. ŠKP Banská Bystrica  31 b
7. BK Svit 29 b
8. Astrum Levice 28 b
9. MBK Rieker Komárno  27 b
10. BK Inter Bratislava  27 b
11. BK Váhostav-SK Žilina  25 b

Rozpis zápasov - január 2010
6.január                Basketbal Pezinok – MBK Handlová
9. január               MBK Handlová – Váhostav Žilina
13. január             MBK Handlová – ŠKP Banská Bystrica
16. január             BK 04 AC LB SNV - MBK Handlová
20. január             MBK Handlová  - BK Inter Bratislava
23. január             Astrum Levice  - MBK Handlová
27. január          MBK Handlová  - BC Prievidza 
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