
V tradičnom hornonitrian-
skom derby po dramatickom 
zápase zvíťazila Handlová 
nad svojim baníckym suse-
dom z  Prievidze 98:97. 
Najviac bodov: 
MBK Handlová: Glavinič 39, 
Barišič 30, Golian 8. 
BC Prievidza: Fears 29, Bosák 17. 
Rozhodovali: Zubák, Gabara a 
Turčina, 1400 divákov.
Handlovská športová hala privítala 
v stredu 27. januára nielen svojich 
tradičných súperov z Prievidze, 
ale aj stovky ich fanúšikov, ktorí 
spolu s domácimi divákmi vytvo-
rili atmosféru, ktorá  k takémuto 
súboju patrí. Od prvej minúte sa 
bojovalo na palubovke i v hľadisku. 
Dve tretiny zápasu na obidvoch 
„frontoch“ viedli hostia. Našim sa 
nedarila streľba trestných hodov 
a ani streľba z diaľky. V posled-
nej tretine okrem tradičných opôr 
Glaviniča, Barišiča a Goliana 
zabrali aj hráči s lavičky. Svojimi 
obrannými zákrokmi privádzal 
divákov do varu hlavne Prokein 
a dôležité lopty vybojoval Mrviš. 
Poslednú, rozhodujúcu štvrtinu 
ovplyvnilo vyfaulovanie kľúčových hráčov 
na obidvoch stranách. Našťastie, naša 
lavička túto situáciu zvládla lepšie. 
Diváci videli v posledných minútach 
nádherný súboj so šťastným koncom pre 
hráčov MBK Handlová. So záverečným 
hvizdom zavládla v radoch handlovských 
divákov i hráčov oprávnená radosť. 

Smutne a sklamane odchádzali so sklo-
nenými hlavami domov hráči a diváci z 
Prievidze. Ale takto už v športe i v živote 
chodí. Radosť sa prelieva z jednej strany 
na druhú.
Škvrnou na peknom zápase bolo len 
správanie niektorých prievidzských 
divákov. 

V. Horváth

Čaká nás volebný rok
1.januára 2010 sme si pripomenuli 17 
rokov samostatnosti Slovenska. Našu 
mladú republiku delí od pomysleného 
dosiahnutia dospelosti už len jediný 
rok. Prejaviť naozajstnú dospelosť 
však častokrát dokážu aj tí, ktorí ešte 
„18tku“ neoslávili. Dospelosť predsa 
nie je o rokoch, ale o skutkoch. 
Prvý dospelý skutok Slovenska bola 
jeho túžba po samostatnosti. Druhý 
bolo pokojné a kultivované rozdelenie 
Československa. Nasledovali ďalšie 
– členstvo v Európskej únii, prechod 
na Euro.... naša 17 ročná história je 
už dávno dospelá.
Rok 2010 je volebným rokom. V jeho 
polovici nás čakajú voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky, na jeho 
sklonku voľby komunálne. Toto poli-
ticky vypäté obdobie určite preverí 
nie len dospelosť našej krajiny, ale aj 
našu vlastnú dospelosť. Chcem vás 
už teraz požiadať, aby ste politickú 
kampaň vnímali s nadhľadom a vlast-
ným názorom vyspelých občanov. 
Nenechajte sa vtiahnuť do sporov, 
neverte každej politickej rétorike. 
Obzvlášť v komunálnych voľbách by 
nám všetkým malo ísť o Handlovú, 
o podmienky jej rozvoja a podmienky 
života jej obyvateľov. A aj keď sa 
mnohí z nás objavia na kandidátkach 
rôznych politických strán, hnutí alebo 
budú vstupovať do verejného života 
ako nezávislí, neživme nevraživosť, 
súperme čestne a nezabúdajme, že 
sme priatelia, spolužiaci, susedia, 
príbuzní.... Handlovčania. A uvidíte, 
že keď sa nebudeme vybíjať na zlo-
myseľnostiach, zostane nám viac síl 
zamerať sa na dôležité veci.

Ing. Rudolf Podoba, primátor  mesta
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HANDLOVÁ PORAZILA PRIEVIDZU!

Tabuľka po 30. kole
1.   AB Cosmetics Pezinok     53 
2.   BK SPU Nitra           47 
3.   MBK Baník Handlová        45 
4.   04 AC LB Spiš. N.Ves        42 
5.   ŠKP Banská Bystrica        41 
6.   BC Prievidza                      41 
7.   Inter Bratislava                  39 
8.   MBK Rieker Komárno       36 
9.   BK Svit                               36
10.   Astrum Levice                 35 
11.   BK Váhostav-SK Žilina   35


