
Slovenský zrakovo postih-
nutý zjazdár Jakub Krako, 
spoločne s navádzačom 
Jurajom Mederom, získali 
spoločne tri zlaté medaile 
na X. zimných paralympij-
ských hrách v kanadskom 
Vancouveri.
Súčtom troch zlatých (sla-
lom, obrovský slalom a 
superkombinácia) a jednej 
striebornej medaily (super 
G) sa Jakub Krako stal 
najúspešnejším slovenským 
paralympionikom histórie. 

„Bol som na štarte veľmi nervózny, azda ako nikdy pred-
tým. Snažil som sa upokojiť, podarilo sa mi to a je z toho 
tretie zlato. Takýto výsledok by som pred paralympiádou 
nikdy neočakával, je to skvelé,“ tešil sa v cieli 19-ročný 
študent Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Vie sa 
perfektne ovládať, ani ja som na štarte nevidel na ňom 

mimoriadnu nervozitu. Priznám sa, ja som tak v kútiku 
duše veril, že by to mohlo vyjsť, ale na druhej strane 
tam bolo také čosi, že toľko šťastia už ani nemôžeme 
mať. Vyšlo to, je to obrovská radosť. Musím samozrejme 
pochváliť Jakuba, podal fantastický výkon,“ dodal jeho 
navádzač Juraj Medera. 

Z web JP + VH

Oslobodenie 
Handlovej
Druhá svetová vojna bola najkr-
vavejší a najbrutálnejší konflikt v 
ľudských dejinách. Celkové straty 
na životoch predstavujú takmer 72 
miliónov ľudí. Počas vojny zahynulo 
asi 47 miliónov civilistov, vrátane 20 
miliónov ľudí, ktorí zomreli počas 
vojny v dôsledku hladu a chorôb. 
Vojenské straty predstavujú 25 
miliónov, vrátane 5 miliónov voj-
nových zajatcov. V tomto roku si 
pripomenieme 65.výročie ukonče-
nia II.svetovej vojny. A čím dlhšia je 
doba od jej konca, tým nástojčivej-
šia je potreba pripomínať si, čo sa 
pred, počas a po vojne dialo. Nie, 
pre jatrenie starej bolesti, ale preto, 
aby sme boli obozretní, rozoznali 
nebezpečenstvo včas a už nikdy 
nedopustili, aby sa takýto konflikt 
zopakoval.
     V tomto vydaní Handlovských 
novín vám prinášame súhrn uda-
lostí, ktoré sa v Handlovej diali od 
januára do apríla 1945, aj s zdo-
kumentovanými výpoveďami pria-
mych svedkov. Prečítajte si riadky, 
ktoré písala história v roku 1945, 
skúste sa vžiť do situácie vtedajších 
Handlovčanov, predstavte si v akej 
atmosfére žili. Spomeňte si na tých, 
ktorí vojnu neprežili vždy, keď bude-
te prechádzať okolo Pamätníka 
obetí II.svetovej vojny na Námestí 
baníkov. Zaslúžia si, aby sme na 
nich nezabúdali!

Ing. Rudolf Podoba
primátor Handlovej  

  Noviny obèanov Handlovskej doliny   èíslo IV/2010                       zadarmo

JAKUB KRAKO A JURAJ MEDERA – ZLATÍ PARALYMPIONICI

Najúspešnejší športovci mesta 
Handlová za rok 2009
Oceňovanie najúspešnejších športovcov sa konalo 
tradične v prestávke extraligového zápasu v bas-
ketbale mužov. Športová hala plná publika tak 17. 
marca 2010 zatlieskala tým najlepším zo športového 
života v našom meste i vydarenej hre handlovských 
extraligových hráčov.  

Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba poďakoval ocene-
ným športovcom za ich vzornú reprezentáciu mesta a 
aj Slovenska (dvaja z ocenených -  Jakub Krako a Juraj 
Medera, získali práve v tomto období pre Slovensko 
zlaté medaile na 10.zimnej paralympiáde vo Vancouveri). 
Najlepší športovci mesta si slávnostne prevzali ocenenia z 
rúk primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu, Milana 

Horta, podpredsedu NR SR, viceprimátora mesta Handlová 
Dušana Klasa a Eduarda Straku, predsedu Komisie športu 
pri MsZ v Handlovej.

V tomto roku k našim najlepším patria títo športovci:

Kategória mládež – jednotlivci
Alex Kováčik  -  futbal - za vzornú reprezentáciu klubu 
a mesta pri výberoch západoslovenského futbalového zväzu
Tomáš Mrviš – basketbal - účastník ME v basketbale 
juniorov v Sarajeve (Bosna Hercegovina), hráč extraligového 
družstva MBK Handlová
Nina Penzešová – lyžovanie - účastníčka MS juniorov v 
Garmisch - Partenkirchene (GER), niekoľkonásobná víťazka 
slalomu v rámci pretekov FIS 
Nina Koštialová – gymnastika  - 2. miesto na školských 
Majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji 

(Pokračovanie na str.10)

Porazili sme Nitru, v play - off hráme s Komárnom
HANDLOVÁ – NITRA 85:80 (26:16, 40:37, 63:60)
ŠTVRTINY: 26:16, 14:21, 23:23, 22:20.
Glavinič 26/4, Barišič 25/3, Manojlovič 12, Nuber 
Počas celého zápasu mali mierne navrch domáci basketbalisti, ktorí kontrolovali priebeh 
stretnutia. V záverečných minútach duelu Nitra pritvrdila v obrane a všetkými možnými 
prostriedkami sa snažila otočiť vývoj zápasu vo svoj prospech. Domáci hráči nakoniec 
umnou hrou a taktikou záver zvládli a zaslúžene zvíťazili po dobrom kolektívnom výkone, 
keď mierne vyčnievali legionári Glavinič a Barišič. Handlovčania si víťazstvom definitívne 
zabezpečili tretie miesto po základnej časti. 

(prebraté z www.basket.sk, autor Vlk)


