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Vážení Handlovčania, 

    v  októbri sme si pripomenuli 
Mesiac úcty k straším. Naši seniori si 
zaslúžia pomoc a podporu. Aj preto 
som rád, že som mohol venovať Klubu 
dôchodcov v Handlovej elektrický spo-
rák a finančne prispieť na zariadenie 
spoločenskej miestnosti v obytnom 
dome na Partizánskej ulici. Vynovené 
spoločné priestory otvorím v prvej 
polovici mesiaca november. Chcem sa 
poďakovať Mestskej knižnici Handlová, 
ktorá v spoluprácu so sociálnym odde-
lením MsÚ pripravila kultúrne pásmo 
pre našich dôchodcov.  
           Novembrová pamiatka zosnulým 
nás  vráti v myšlienkach k tým, ktorí  
boli súčasťou nášho života. Zrazu                 
z neho odišli a mnohým z nás ostala 
v srdciach jazva, ktoré už dnes možno 
toľko nebolí, no ostáva. 
    November nám vracia do našich 
myšlienok i udalosti z roku 1989. 
V našom kalendári ostáva tento dátum 
vyznačený ako historický medzník, 
ktorý sa zo slovenských dejín nikdy 
nestratí.
       Na základe rozhodnutia medziná-
rodnej organizácie volejbalu telesne 
postihnutých športovcov WOVD bolo 
Slovensku pridelené organizovanie 
Svetového pohára vo volejbale telesne 
postihnutých športovcov. Je potešiteľné,  
že sa uskutoční v Handlovej a záštitu 
nad ním prevzal premiér SR Robert 
Fico. Medzinárodné podujatie sa začí-
na slávnostným otvorením v nedeľu         
9. novembra. Bude nám cťou na pôde 
Handlovej privítať športovcov zo šiestich 
krajín.  
           V predposlednom mesiaci odme-
níme na Slávnostnom zasadnutí MsZ 
tých, ktorí prispeli svojím osobným 
vkladom k rozvoju mesta, podieľali sa 
v roku  minulom na jeho budovaní, 
nezabúdali na Handlovú, i keď ich 
práca odviala inam. 
       Teším sa na stretnutie s vami na 
Katarínskom jarmoku a verím, že ak 
sa už zamýšľate nad tým, ako urobíte   
radosť blízkym na nadchádzajúce 
vianočné obdobie, nájdete tu veľa inšpi-
rácie.

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

Deň otvorených dverí v samospráve mesta Handlová
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 Dňa 23. októbra mali občania mesta  
pri príležitosti 4. ročníka Dňa otvorených 
dverí v samospráve mesta Handlová  
možnosť navštíviť organizácie zabez-
pečujúce chod samosprávy v našom 
meste.
 V zrekonštruovanej obradnej sieni 
poslanci návštevníkom ukázali ako sa 
pripravuje obrad, v zasadacej miest-
nosti namodelovali deťom zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, otvorené dvere 
mala Mestská polícia, Mestská knižnica, 
Krytá plaváreň, Podnikateľský inkubátor, 
Dom kultúry... 
 Cez tieto dvere prešlo dovedna 400 
škôlkarov, malých žiačikov i žiakov           
z vyšších ročníkov základných škôl 
a stredoškolákov. 

 Všetci, ktorí boli na Mestskej polícií 
zistili, že kamerový systém výborne 
funguje, vypočuli si, čo všetko musí 
vedieť a robiť policajt, v Dome kultúry sa 
deti  dozvedeli, kde je premietacie plátno 
a ako vyzerajú kinopremietačky. Na pla-
várni sa deti pozreli ako to vyzerá pod 
bazénom a aká technika zabezpečuje, 
aby voda bola vždy čistá a teplá.
 Akademický maliar Rudolf Cigánik a 
filatelista a zberateľ Michal Hertlik spo-
jili svoje nápady a zrodila sa výnimočná 
myšlienka. Vytvorili príležitostnú poštovú 
pečiatku s portrétom anglickej kráľovnej 
Alžbety II. V spolupráci s Podnikateľským 
inkubátorom a handlovskou Poštou a.s. 
pripravili prezentáciu zaujímavej zbera-
teľskej lahôdky. 

 V neformálnej diskusii počas Dňa 
otovrench dverí v Podnikateľskom 
inkubátore porozprával M. Hertlík o zbe-
rateľstve, filatélii, pečiatkach, ale aj o 
pamätných listoch, ktoré vydáva pri dôle-
žitých udalostiach. Práve zásluhou dvoch 
Handlovčanov sa naše mesto zviditeľnilo 
nielen na Slovensku a na návštevu Jej 
veličenstva, anglickej kráľovnej Alžbety 
II. sa nikdy nezabudne. 
 Deň otvorených dverí ukázal návštev-
níkom, že za „dverami“ nie je čo skrý-
vať, že za tam pracujú obyčajní ľudia 
so svojimi obyčajnými starosťami. Ak 
vás otvorené dvere nevlákali tento rok, 
tešíme sa nabudúce.

VH +JP


