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Víťazmi rozhodujúceho, tretieho 
zápasu o konečné 3. miesto v bas-
ketbalovej extralige mužov 2009/
2010 sa stali hráči MBK Handlová, 
ktorí si doma poradili so Spišskou 
Novou Vsou tesne 92:91 a v celej 
sérii triumfovali 2:1. Sucho o bod.
Prvý rok na poste trénera mužstva 
MBK Handlová Ľudovi Smačkovi 
vyšiel. So svojimi hráčmi celú sezó-
nu podávali slušné výkony, ktoré ich 
po základnej časti vyniesli na tretie 
miesto. Zápasy v play–off len potvr-
dili, kde sú možné hranice mužstva, 
ktoré svojou bojovnosťou dokázalo na 
palubovke zmazať rozdiely, ktoré sa 
pri financovaní jednotlivých mužstiev 
vyrovnať nedajú. Uplynulá sezóna 
len potvrdila, že naše mesto žije 
basketbalom, Handlovčania si vždy 
našli cestu do športovej haly, aby, 
často v infarktových záveroch, ocenili 
záverečným potleskom svojich hráčov. 
Ten najkrajší bol po skončení zápasu 
so „Spišiakmi“, keď Róbert Nuber  dve 
sekundy pred koncom ukázal spravod-
livosti dlhý nos. Spišiaci viedli takmer 
celý zápas a podali pekný a obdivu-
hodný výkon, ale medaily viseli okolo 
krku našim hráčom. Aj medaily, aj 
šťastní diváci. 
Všetkým, počnúc vedením, hráčmi, 
divákmi, fanclubu, dievčatám z Vol-
cana ale aj obsluhe Basketbaru treba 
poďakovať za to, že sme sa od októbra 
do mája dobre zabávali a už sa spolu 
môžeme tešiť na ďalšiu sezónu.

V. Horváth

Keď Krajský národný výbor v Banskej 
Bystrici v júni 1960 rozhodol, že 
aj Handlová bude patriť k obciam 
mestského charakteru  a bude v nej 
konštituovaný Mestský národný 
výbor, bolo rozhodnuté. Handlová 
získala štatút mesta. Mesta, ktoré 
bolo vďaka ťažbe kvalitného hnedé-
ho uhlia hospodársky mimoriadne 
dôležité. Handlovčania, ktorí sa stali 
„mešťanmi“, sa nedali zahanbiť. Robili 
veci, o ktorých sa vedelo v celom 
Československu. Kvetinová výzdoba 
Jožka Krča, hračky z Mlade, výborné 
divadlo a jeho revue, reprezentanti 
v mnohých športových disciplínach... 
Keď sme začali robiť zoznam ľudí, 
ktorých by sme chceli za obdobie 
50-tich rokov oceniť, prichádzali sme 
stále na nové a nové mená. Nakoniec 
sme vybrali. Ľudí, ktorých máme stále 
radi, nielen preto, že boli skvelí vo 
svojej práci, ale hlavne preto, lebo 
kus svojho života venovali Handlovej 
a Handlovčanom. Vytvárali v meste 
rodinnú atmosféru a mnohí v tom 
pokračujú aj vo svojom vysokom 
veku. 
Keď som v posledných dňoch videl 
čerstvých maturantov, želal som si 
z celého srdca, aby aj z nich vyrástli 
takíto Handlovčania. Aby svoje mesto 
nosili vo svojom srdci, aby tu zostali 
a pomohli ho ďalej rozvíjať. Lebo tak, 
ako je dôležitá naša minulosť a úcta 
k ľuďom, ktorí ju tvorili, je dôležitá aj 
viera v budúcnosť. A tou určite sú aj 
naši tohtoroční maturanti.

Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej

Tretie miesto pre MBK Handlová
KU DŇU OTCOV VÁM VŠETKÝM PRAJE-
ME, ABY VÁS TEN VÁŠ „DROBIZG“ ĽÚBIL 
A ABY STE BOLI DOMA VŠETCI SPOKOJNÍ 
A ŠŤASTNÍ.
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František Nedvěd 
zavíta do Handlovej
Hosťom podujatia Country TRH 2010 
bude český spevák František  Ned- 
věd.  Spolu so svojou kapelou sa 
predstaví v sobotu 3. júla vo večernom 
programe. Vstupenky na Country TRH, 
ktorý sa uskutoční opäť v Morovne, si 
môžete od 10. júna zakúpiť v TIK-u v 
Podnikateľskom inkubátore.

Info: www.countrytrh.sk


