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INZERCIA

HANDLOVSKÉ NOVINY

Funkcia primátora mesta nie je pre mòa
zamestnaním, ale poslaním

P

ár dní pred vo¾bami primátora mesta Handlová sme zavítali do rekreaèného
strediska Remata, kde sme vyspovedali kandidáta za SNS, poslanca MsZ
Dušana Klasa.
V komunálnej politike pracujete u nieko¾ko volebných období. Ste jedným zo
sluobne najstarších poslancov a ako ivnostník ste väèšinu svojho poslaneckého
èasu venovali práci v podnikate¾skej komisii. Èo vás viedlo k tomu, aby ste sa
zaradili medzi dvanástich uchádzaèov o post primátora?
Máte pravdu, ozaj som u dlhší èas v komunálnej politike, venujem jej väèšinu
svojho vo¾ného èasu, lebo práca s podnikate¾mi, to nie sú len hodiny strávené
v komisiách, ale hlavne stovky neformálnych rozhovorov so samotným obèanmi,
èi u podnikate¾mi, ktorí majú svoje problémy, alebo aj s obyèajnými obèanmi,
ktorých suujú bené problémy, týkajúce sa ich ivota v našom meste. Aj to, e
poznám problémy mesta, poznám jeho obyvate¾ov, je jedným z dôvodov, ktoré ma
doviedli k rozhodnutiu uchádza sa o priazeò volièov v nadchádzajúcich vo¾bách
primátora.
Hovoríte, e to je jeden z dôvodov, aké sú tie ïalšie?
Myslím si, e tak, ako aj pre ostatných kandidátov, aj pre mòa je to výzva
ponúknu svoje schopnosti, skúsenosti a zúroèi u spomínanú prácu v zas−
tupite¾stve. Ïalším dôvodom je aj podpora, ktorú cítim od priate¾ov èi u pod−
nikate¾ov, susedov a v neposlednej rade aj od èlenskej základne SNS, strany, ktorá
má v Handlovej širokú podporu.

Peter Hromádka, s ktorým sme "prekecali" desiatky hodín nad budúcnosou
mesta, posadil Handlovú do správneho vlaku a kadý, kto príde po òom, to bude
ma aké. Moja pozícia je o to ¾ahšia, e prichádzam zabezpeèený z pod−
nikate¾ského prostredia. Pre mòa je funkcia primátora poslaním, nie zamest−
naním. Mám za sebou podporu, ktorá nie je len v rovine s¾ubov, ale aj reálnych
skutkov. Ani ja nepatrím k tým, èo budú s¾ubova. Skôr som ten, ktorý má rados,
keï sa z mojej práce tešia iní.
Ktoré problémy povaujete v Handlovej za najpálèivejšie?
Ako som u spomínal, Handlová je nasmerovaná dobre, sú však oblasti,
ktorým sa musíme venova pozornejšie. Medzi hlavné patrí teplofikácia a jej dopad
na obèana, rozvoj cestovného ruchu a s ním spojené vytváranie nových pracovných
miest, podpora malého a stredného podnikania, udrate¾nos − rozvoj kultúry i
športu a v neposlednom rade bezpeènos a ochrana majetku obèanov.
Èo si myslíte, aký by mal by primátor mesta?
Na takú charizmatickú osobnos, akú sme tu mali posledné roky si budeme
musie ešte chví¾u poèka, ale aj od mladého èloveka sa dá ve¾a nauèi, preto si
myslím, e primátor by mal hlavne hovori pravdu, mal by ¾udí spája a nie
rozde¾ova a mal by by garantom pokoja. Chcel by som preto všetkých obèanov
pozva k volebným urnám, nech rozhodnú, kto privanie tento pokojný vietor, ktorý
naša samospráva u tak ve¾mi potrebuje.
Ïakujem za rozhovor.

