
    Pri príležitosti Handlovských 
Katarínskych dní tradične poslanci 
Mestského zastupiteľstva a primátor 
mesta oceňujú prácu tých, ktorí sa 
pričinili o budovanie dobrého mena 
mesta, prispeli významne k jeho roz-
voju v rôznych oblastiach. Udeľovanie 
ocenení mesta má svoje pravidlá, 
ktoré sú ustanovené v Štatúte mesta 
Handlová. Ako povedal vo svojom 
príhovore na Slávnostnom mestskom 
zastupiteľstve  v sobotu 22. novembra 
2008 primátor mesta Ing. Rudolf  
Podoba: ,,Oceňujeme ľudí, ktorí  si 

právom zaslúžia, aby navždy ostali  za-
písaní v handlovských kronikách a bola 
im verejne prejavená úcta. Oceňujeme 
ľudí v roku Kataríny, hodnotíme uply-
nulý rok.“ 
    V zmysle Štatútu mesta boli v roku 
2008 udelené dva druhy ocenení. Ceny 
mesta, ktoré schvaľujú poslanci a tvorí 
ich plaketa s erbom mesta, peňažná 
odmena vo výške 10 000,- Sk (331.94) 
a  vydáva sa k nim potvrdenie o jej 
udelení. Druhým ocenením boli Ceny 
primátora, ktoré navrhuje primátor. Sú 
morálnym ohodnotením práce a viaže 

sa k nim písomná listina.  V tomto 
roku nebolo udelené čestné občianstvo 
a odmeny mesta. Ocenenia poslanci 
schválili na svojom 19. Zasadnutí 30. 
októbra 2008, uznesením č. 873. 
    Z rúk primátora mesta si ocenenie 
prevzali:

Ceny mesta za rok 2008
- Spolok dychovej hudby  Handlová,
za udržovanie 95 ročnej  tradície 
dychovej hudby v Handlovej,  unikát-
nosť dlhoročnej existencie hudobného 
telesa  (pokračovanie na str. 2)
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Vianoce...
Vždy, keď sa vo výkladoch objavia prvé 
vianočné ozdoby a v reklamách začnú 
znieť vianočné songy, zdá sa mi, že 
Vianoce prišli opäť neuveriteľne rýchlo. 
Veď rok sa len „pred chvíľou“ začal a už 
sa chýli ku svojmu koncu...  Ale určite 
väčšina z nás sa na Vianočný čas teší. 
Vianoce sú sviatky naozaj výnimočné. 
Veď spomienky na ne si nesieme celým 
našim životom. Snažíme sa nezabud-
núť, aké to bolo u nás doma, dodržať 
tradíciu, vyčariť atmosféru. Na žiadne 
iné sviatky ľudia nemajú také silné 
spomienky. 
Vianoce sú ale výnimočné aj tým, ako 
veľmi si želáme byť všetci spolu doma. 
Okolo jedného stola. Vďačnosť osudu 
za to, že máme rodinu v nás prebúdza 
tie najlepšie vlastnosti. Práve počas 
vianočných sviatkov dokážeme viac ako 
inokedy myslieť aj na druhých, pomá-
hať, podeliť sa. 
V tomto predvianočnom čase často 
myslím na tých, ktorí nemôžu prežiť 
Vianoce so svojou rodinou, alebo 
zostanú počas sviatkov sami. Ale aj na 
tých, ktorí z rozličných dôvodov svoj 
domov stratili. Som hrdý, že mesto 
Handlová dokázalo vybudovať takú 
sociálnu sieť, že sa o ľudí v núdzi vie 
postarať. A nielen počas Vianoc.
Milí Handlovčania, prajem Vám 
pokojné prežitie vianočných sviatkov, 
pohodu, lásku a porozumenie v kruhu 
rodiny a ak je vo vašom okolí niekto, 
kto bude na Vianoce sám, potešte ho 
aspoň pekným slovom. Veď darovať 
kúsok ľudskosti je jeden z najkrajších 
vianočných darčekov.

Udeľovali sme ocenenia mesta


