
Vážení Handlovèania, 

s koncom prázdnin je stále bližšie i ko-
niec tohoroèného leta. Môžem povedať, 
že dovolenkové obdobie mesto využilo 
aktívne. Máme za sebou mnoho èin-
ností, o ktorých som vás už infor-
moval. Podarilo sa dokonèiť obnovu 
fasády mestského úradu, máme novú 
obradnú sieò na MsÚ, urobili sa cesty, 
nama3⁄4ovali nové prechody pre chod-
cov, buduje sa osvetlenie. Do konca 
roku sa zaène s rekonštrukciou chod-
níkov na Ul. 29. augusta. Samozrejme, 
je ešte ve3⁄4a zámerov, ktoré chce mesto 
naplniť. Všetky sú však robené s jedi-
ným cie3⁄4om, zvýšiť kvalitu života vás 
Handlovèanov a ukázať, že Handlová je 
moderné a dynamické mesto. 
       V mesiaci august sme sa mali 
možnosť už po druhýkrát ako mesto 
prezentovať na Regionálnych oslavách 
dòa baníkov 2008. Spolu s ïalšími 
organizátormi Hornonitrianskymi baò-
ami Prievidza a.s. a Združením miest 
a obcí hornej Nitry sme dali do pozornosti náš región. 
Naše mesto navštívili prezident SR Ivan Gašparoviè, 
po prvýkrát sme udelili nové regionálne ocenenie 
Plaketu za rozvoj baníctva na hornej Nitre, ministri 
hospodárstva 1⁄4ubomír Jahnátek a minister životného 
prostredia Ján Chrbet osobne odovzdali ministerské 
diplomy a èestné uznania. Osláv sa zúèastnil i  pre-
miér SR Robert Fico, èlenovia vlády a poslanci NR SR. 
Verím, že oslavy sa stali miestom vašich priate3⁄4ských 

stretnutí a každý si našiel to, preèo sa na oslavy vráti 
i na budúci rok, kedy si pripomenieme 100 rokov 
ťažby hnedého uhlia na Slovensku práve v našom 
meste. 
       Na záver sa vrátim k našim školákom, ktorí otvo-
rili brány škôl 2. septembra. Osobne som bol privítať 
našich nových prváèikov, ktorých v tomto školskom 
roku nastúpilo do všetkých troch základných škôl 
150. Bolo mi potešením vidieť ich rozžiarené oèi, 
niekedy s trochou strachu èo ich èaká, zväèša však 

s nezbednými plamienkami a v oèakávaní nieèoho 
nového. 
       Prajem všetkým žiakom v Handlovej ve3⁄4a úspe-
chov v štúdiu a budem úprimne rád, ak sa s èo 
najväèším poètom z nich stretnem na slávnostnom 
prijatí v obradnej sieni MsÚ na oceòovaní tých najlep-
ších.

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
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Prázdniny skončili a handlovských 
basketbalistov čaká náročná sezóna. 
O tom, ako sme pripravení a kto nás 
bude na ceste za očakávaným úspe-
chom reprezentovať, sme sa poroz-
právali s manažérom klubu Karolom 
Kučerom.

Pred nami stojí nová sezóna basket-
balovej extraligy. Čo všetko spravil 
manažment klubu počas prázdnin, 
aby nadviazal na úspech – tretie mies-
to z predchádzajúceho ročníka?
Musím povedať, že hneď po skon-
čení posledného zápasu o tretie 
miesto a vlastne ešte v priebehu play 
– ofových bojov sme oslovili viacero 

slovenských hráčov s ktorými sme 
viedli počas leta intenzívne rokovania 
o možnom pôsobení v našom druž-
stve. Niektoré boli úspešné a niektoré 
menej úspešné. Výsledkom všetkých 
rokovaní je dnes už známa súpiska 
družstva, ktorá myslím si, že je už 
konečná.
       Určite nebude jednoduche 
nadviazať na úspešnú vlaňajšiu 
sezónu, pretože družstvo z rôznych 
dôvodov opustilo vicero hráčov: Nenad 
Miloševič odišiel za lukratívnejšou 
ponukou do Levíc, Milan Golian sa 
vrátil za svojou rodinou do Bratislavy, 
Saša Avalič prestúpil do Spišskej Novej 
Vsi, Peter Pipíška (pokračovanie na str. 2)
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