
                                              Noviny obèanov Handlovskej doliny               èíslo X/2010              zadarmo

Foto: V. Horváth

Mesiac úcty k starším
1.október bol Organizáciou 
spojených národov vyhlásený 
za Svetový deň seniorov.  Prečo 
práve 1.október, neviem. Možno 
preto, že október je skutočnou 
bránou k jeseni. A seniorsky vek 
poeticky označujeme ako jeseň 
života.  V každom prípade tento 
deň chápem len ako pripomienku, 
len ako keď vás váš mobil upozorní 
na niečo, na čo nemáte v žiadnom 
prípade zabudnúť. Lebo vzdávať 
úctu šedinám treba vždy, nielen 
v deň, ktorý na to určila OSN...
Keď máme dvadsať, zdá sa 
nám, že staroba je v nedohľadne. 
Nechcem vás strašiť, juniori, ale 
žite naplno, lebo roky utekajú 
neuveriteľne rýchlo. Vidím to na 
svojich deťoch, uvedomujem si to, 
keď čoraz častejšie stretávam spo-
lužiačky, ktoré hrdo kočíkujú svoje 
vnúčatá. A nechápem, kedy ten čas 
ubehol a prečo tak rýchlo...
Ale stačí, aby som raz za čas 
zavítal do nášho klubu dôchodcov 
a „depka“ zo starnutia je preč. 
Sedím tam medzi ľuďmi, ktorých 
vlasy majú ten najskutočnejší 
melír, pozerám do očí, ktoré mnoho 
videli.... ale ich životný optimizmus, 
chuť robiť niečo pre iných, ale aj 
schopnosť hodiť roky za hlavu 
a zabaviť sa, mi dobíja baterky.  
A vtedy mi chodí po rozume vždy 
jedna múdra veta: „Najkrajšie je, 
ak dokážeme starnúť s mladou 
dušou“.  

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Úvodné kolo basketbalovej extrali-
gy 2010/2011 začali Handlovčania 
pod vedením trénera Smačka na 
domácej palubovke.  
V sobotu 25.9.2010 privítali hráčov 
BK SPU Nitra.  Úvod zápasu patril 
hosťom a naši hráči sa do vedenia 
dostali až pred koncom  prvej štvrtiny, 
ktorú sme  vyhrali 22:17. Dobrá hra 
v závere 1. štvrtiny pokračovala aj 
v druhej, keď si hráči MBK Handlová 
vypracovali 12-bodový náskok, 
ktorý  udržali až do prestávky. Tretiu 
štvrtinu sme vyhrali 25:18 a tak 
v závere zápasu dostali príležitosť aj 
hráči z lavičky, ktorí zápas doviedli do 
víťazného konca. 
Handlovčania v tomto zápase potvrdili 
povesť vynikajúcich trojkárov - zazna-
menali až 10 úspešných trojok.
Zaujímavosťou zápasu bola neúčasť 
kvalifikovaných extraligových rozhod-
cov, z dôvodu štrajku ZR SBA.
V drese MBH Handlová sa predstavili 
noví hráči: Maurizio Galata, Juraj 
Gavlák, Nenad Delič a Marcel 
Madaj.
MBK Baník Handlová: 
Delič 21(2), Madaj 18(1), Nuber 
16(1), Gavlák 16(2), Prokein 6(2), 
Barišič 6, Golian 3(1), Avalič 3(1) 
Tréner: Smačko Ľudovít
BK SPU Nitra: 
Tomek 24, Moore 13, Žiak 11(2), 
Terlanda 9, Král 5, Jašš 2, Lehman 
2 Tréner: Urban Ľubomír
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HANDLOVÁ ZAČALA NOVÚ SEZÓNU VÍŤAZNE

Najbližšie zápasy doma:
3.kolo, 02.10.2010 MBK Handlová BK -  04 AC LB Spišská Nová Ves 
4.kolo, 06.10.2010 MBK Handlová  - ŠKP B.Bystrica
6.kolo, 13.10.2010 MBK Handlová  - BK Iskra Svit
8.kolo, 20.10.2010 MBK Handlová  - Astrum Levice
10.kolo, 27.10.2010 MBK Handlová  - BC Prievidza - DERBY
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