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VITAJ ROK 2008!
Váení Handlovèania,
zaèiatok roka sa väèšinou spája aj s no−
vými vnútornými pocitmi, novými plánmi
a súèasne v nás ostávajú dozvuky z vecí,
ktoré sa nám podarilo urobi v roku, ktorý
práve skonèil.
Na úvod dovo¾te krátku spomienku na
nášho bývalého primátora Petra
Hromádku, ktorý nás opustil 31. januára
2007. Peter si získal našu úctu a vïaku za
prácu v prospech Handlovej. Trvalo sa
zapísal do histórie nášho mesta a našich
sàdc. Je mi cou pokraèova v jeho práci.
Tu sa chcem na chví¾u vráti k obdo−
biu, keï sa blíili v minulom roku mimo−
riadne vo¾by na post primátora.
Uvedomujem si, e jediné èo mi umonilo
sta sa tým, èím som, bola vaša dôvera. Rok
2007 priniesol straty, no som presvedèený,
e nás súèasne obohatil o nové skúsenosti,
záitky a poznania.
Dnes môem konštatova, e sa nám
naïalej darí v získavaní finanèných prostriedkov na
zve¾aïovanie a obnovu mesta. Okrem mnohých èinnos−
tí, ktoré je nutné zabezpeèi v našom meste, mi nedá
spomenú udalosti spoloèenské.
Podarilo sa nám zorganizova regionálne oslavy Dòa
baníkov. Myšlienka sa stretla s podporou aj štátnych
a regionálnych inštitúcií, èo nám dáva prís¾ub na orga−
nizovanie osláv s bohatšou ponukou pre vás. Stretli sme
sa Na brehu − hudobnom festivale, ktorý bol pod¾a vašich
ohlasov ve¾mi úspešný a kadý si našiel svoj hudobný
áner. V novembri sme tradiène ude¾ovali ocenenia
našim handlovèanom na Handlovských Katarínskych
Dòoch. Aj takýmto spôsobom dávame do popredia, e
handlovèania boli, sú a budú ¾udia s dobrým srdcom,
s èím sa stretávam dennodenne. Najviac si to uvedomu−
jem, keï je potrebné pomôc.
Ve¾ké ÏAKUJEM všetkým handlovèanom, ktorí bez
nároku na odmenu podporujú Handlovú. Sú to práve tí,
ktorí najväèšou mierou robia z Handlovej to, èo je. Majú
v sebe zanietenie pre veci, ktorým veria.
Kultúrnospoloèenké podujatia sú pripravené pre vás
aj v práve sa zaèínajúcom roku. Teším sa na stretnutia
s vami, na stretnutia rodinné a priate¾ské.
Vrátim sa k tomu, èo sa nám podarilo v roku minu−
lom vybudova a nemono to opomenú.
V novembri sme otvorili ïalší potravinový reazec na
Mostnej ulici. Prianím mesta je, aby handlovèanom boli
poskytnuté všetky potrebné sluby v kvalite, ktorú
prirodzene vytvára konkurencia. Som nesmierne rád, e
sa výstavba dotkla aj handlovskej pošty, kde sa po dlhých
rokovaniach uskutoènila kompletná rekonštrukcia.
Výstavba 66 bytových jednotiek na eleznièiarskej

ulici postupuje pod¾a predpokladov a v lete roku 2008
bude stavba dokonèená. S hrdosou môem konštatova,
e priemyselná zóna v baníckej kolónií speje k zaplneniu
a u v tomto roku sa na území mesta vytvoria nové pra−
covné miesta.
Darí sa nám aj v rekonštrukcií ciest a obnove zelene.
Viem, e mnohým z vás je smutno pri poh¾ade na
vypílené stromy a èastokrát keï prechádzam mestom, si
uvedomujem, ako zeleò naše mesto dotvára, ako sme
pod niektorými stromami zaili svoje detské dobro−
drustvá. Nie je však moné, aby tu boli stále s nami
a preto sa s tými, ktoré ohrozujú vás a vaše okolie,
musíme rozlúèi. Nasledova bude výsadba nových, ktoré
za pár rokov budú dáva priestor pre spomienky našim
deom.
V minulom roku sa nám darilo vo výstavbe našich
športovísk. Ihrisko na základnej škole Mierové námestie
bude dokonèené ihneï ako pominú prvé mrazy a v tom−
to roku sa chystá oprava ïalších. Nastavili sme systém
financovania športových klubov v meste a ja verím, e
výsledky sa ukáu aj vo výkone našich športovcov na
regionálnych i celoštátnych súaiach.
Podarilo sa nám ukonèi dlhoroèný spor HBP, a.s.
Prievidza s Mestským bytovým podnikom, ktorý skonèil
podpisom mimosúdneho zmieru 12.11. 2007. Viem, èo
sme museli zaplati a viem, e navonok sa rozhodnutie
môe zda nesprávne. Dúfam vo vašu dôveru, e to bolo
jediné moné rozhodnutie.
Budúcnos nášho mesta vidím práve v našej
mládei. Preto bola vytvorená koncepcia práce s demi
a mládeou. Chcem poèúva ich názory, ktoré mi
umonia vráti sa k ich potrebám, ktoré sa v benom
pracovnom dni kdesi potlaèili. Detský a mládenícky

parlament, ktorý poslanecký zbor schválil v októbri min−
ulého roku opä otvoril dvere k blišej spolupráci. Verím,
e za ich nesmelými zaèiatkami budú nasledova
odváne riešenia a nápady.
Taktie som rád, e dochádza k aktivácií obèian−
skych zdruení, spolkov a neformálnych skupín. Dvere
k poslaneckému zboru ako i ku mne sú stále otvorené.
V závere sa vrátim k tomu, èo si na Handlovej váim
najviac. ¼udí v nej ijúcich, pracujúcich i tých, ktorí sa
vracajú.
Poïakovanie patrí handlovèanovi Jaroslavovi Izákovi,
ktorý ako èlen Vlády SR je nám nápomocný rieši naše
mestské problémy a rozumie našim potrebám. Mnohé
naše aktivity by sa bez jeho pomoci dali len ve¾mi ako
zrealizova. Ešte raz ïakujem poslaneckému zboru za
spoluprácu a v neposlednom rade aktívnym obèanom,
ktorí sa zaujímajú o mesto, podporujú ho, šíria jeho
dobré meno.
Váení spoluobèania, stojíme na prahu nového roku
2008. Aký bude? Èo nám prinesie?. To sú otázky, ktoré
si kladieme a sme plní oèakávaní.
Dovo¾te mi, aby som Vám z celého srdca poprial, aby
rok 2008 bol pre Vás úspešný, aby ste boli zdraví, a všade
ste stretávali len šastie a rados.
Som nesmierne rád, e pri mnohých stretnutiach
s vami v meste vidím ièlivos a dôveru. Verte, e vaše
priania sú pre mòa a mojich spolupracovníkov hnacou
silou do ïalšej práce a kadý deò sa presviedèam o tom,
e Handlovú sa oplatí milova a pre jej obyvate¾ov praco−
va.
Prajem vám šastný nový rok 2008.
Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta
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