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Vážení Handlovčania,

    pevne verím že, ste všetci prežili 
Vianoce v pokoji a porozumení, obklo-
pení tými, ktorí sú pre vás najdôležitejší. 
Vstúpili sme do nového roku, v ktorom 
nám všetkým prajem veľa zdravia 
a úspechov.
    Rok 2008 bol v Handlovej bohatý na 
udalosti. V našom regióne bolo výjazdo-
vé zasadnutie Vlády Slovenskej repub-
liky, v rámci regionálnych osláv Dňa 
baníkov naše mesto navštívil prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 
i vládna delegácia na čele s premiérom 
Robertom Ficom.
        Ale Handlová v roku 2008 nežila len 
politikou a baníctvom.  V  minulom 
roku ste sa mohli zabaviť s hviezdami 
ako Olympic, Lucie Bílá, Jana  Kirschner, 
Milan Lasica či Dan Nekonečný.              
Po rokoch sa nám podarilo obnoviť aj 
obľúbený Country Trh.
    Som veľmi rád, že sa nám podarilo 
nájsť aj spôsob financovania športových 
klubov. A tie nás odmenili úspechom. 
Mestský basketbalový klub bronzom 
v extralige, futbalisti postupom do V. ligy 
a ďalší jednotlivci a kolektívy výbornou 
reprezentáciou doma i v zahraničí. 
    V októbri sa znova konštituoval 
Detský a mládežnícky parlament. Zvolil 
si svoju primátorku a ja verím, že naša 
spolupráca prinesie pozitívne zmeny 
pre mladých ľudí v Handlovej. Už dnes 
intenzívne pracujeme na koncepcii 
práce s mládežou.  
    Nezabúdame ani na našich seniorov. 
Uvedomujeme si nielen to, že sú to 
ľudia, od ktorých sa môžeme mnohé 
naučiť, ale aj to, že im nohé musíme 
vrátiť. V podobe starostlivosti o nich a vy-
tvárania podmienok na plnohodnotný 
život. 
    Jednou z najnáročnejších úloh mes-
tských samospráv je získavanie finanč-
ných zdrojov. Lebo to, čo si určite všetci 
želáme, je vidieť naše mesto rásť. Nielen 
do krásy, ale najmä do možností bývania, 
zamestnania, oddychu. Som mimoriad-
ne rád, že sa nám v roku 2008 darilo aj 
v tejto oblasti. Suma mimorozpočtových 
zdrojov, ktoré Handlová v minulom 
roku získala narástla na necelých 150 
miliónov korún. Ide o finančné zdroje 
z rezervy vlády, z jednotlivých minis-
terstiev, fondov, grantov a európskych 

finančných programov. Tieto peniaze 
majú reálny dopad na život v našom 
meste a ja by som sa v tejto chvíli rád 
poďakoval za pomoc a podporu Vláde 
SR, jednotlivým ministrom, ale aj pod-
nikateľským subjektom, ktoré pochopili 
naše potreby. Vďaka patrí aj všetkým, 
ktorí pracovali na príprave mnohých 
úspešných projektov. 
    Nespoliehali sme sa ale len na pomoc 
iných. Z vlastných finančných zdrojov 
sme dobudovali a odovzdali do užívania 
66 bytov na Železničiarskej ulici, zrekon-
štruovali sme obradnú miestnosť, chod-
níky, verejné osvetlenie a zrealizovali celý 
rad ďalších investičných akcií. 
    V mesiaci január pre vás pripravu-
jeme podrobný odpočet našej práce. 
Nájdete v ňom konkrétne projekty, ktoré 
sa v Handlovej realizovali a ich zdroje 
financovania.
    Po roku 2008, ktorý bol aj napriek 
úverovej zaťaženosti mesta investične 
úspešný, nás čaká rok 2009, ktorý 
bude v mnohých ohľadoch výnimočný. 
Začali sme ho 1. januára vstupom do 
eurozóny. Počas celého roka si budeme 
rôznymi aktivitami pripomínať Sté výro-
čie priemyselnej ťažby uhlia, ktorá mala 
pre rozvoj Handlovej kľúčový význam. 
Okrem týchto pozitívnych udalostí, 
budeme do nového roka všetci vstupovať 
aj s obavami, aký bude vývoj svetovej 
finančnej krízy a ako sa nás dotkne.  
I napriek tomu máme pre rok 2009 
ďalšie plány rozvoja Handlovej. Reálne 

kontúry dostáva malý obchvat námestia. 
Čaká nás odklonenie dopravy a finali-
zácia projektu pešej zóny na námestí. 
Vybudovaná bude aj vlaková zastávka na 
Morovnianskom sídlisku. Toto sídlisko 
sa dočká aj rekonštrukcie verejného 
osvetlenia, plynofikácie a úprav lesopar-
ku. Pokračovať bude aj hydrogeologický 
prieskum s vrtom do hĺbky 1200 
metrov v celkovej čiastke 37 mil. Sk. 
Jednou z najmodernejších ekologických 
technológií začneme zhodnocovať 
bioodpad. Kompletná rekonštrukcia 
za viac než 30 mil. Sk čaká Základnú 
školu Morovnianska cesta. Chceme 
budovať parkovacie miesta, rekonštru-
ovať ďalšie chodníky, vybudovať umelú 
ľadovú plochu... jednoducho pracovať 
tak, aby Handlová nebola len miestom 
vášho narodenia, vašim domovom ale aj 
príjemným mestom pre život. 
    Ďakujem vám všetkým za úprimný 
záujem o veci verejné, ďakujem všet-
kým Handlovčanom a priaznivcom 
Handlovej, ktorí nášmu mestu nezištne 
pomáhajú. 
    Pozdravujem aj všetkých Handlov- 
čanov, ktorých pracovné príležitosti 
alebo iné okolnosti zaviedli do iných 
kútov Slovenska či sveta, ale stále sa 
radi vracajú domov. Budeme sa snažiť 
vytvoriť také podmienky, aby sa jedného 
dňa radi vrátili. 
    A nakoniec mi dovoľte, aby som sa za 
spoluprácu poďakoval všetkým poslan-
com mestského zastupiteľstva, pracov-

níkom mestského úradu a mestských 
organizácií, ktorí sú mojim najbližším 
pracovným tímom.

Vážení spoluobčania,
keď mi  pri jednom priateľskom rozho-
vore položili otázku, čo bolo pre mňa 
osobne v roku 2008 najťažšie, nemusel 
som dlho premýšľať. Vo funkcii primá-
tora sa veľmi často stretávam s ľuďmi, 
ktorí sa dostali do zložitej životnej situ-
ácie a potrebujú pomoc.  Prichádzajú 
s nádejou, často počúvam ich životné 
príbehy a veľmi často sa nedokážem 
celkom vyrovnať s tým, že nie každému 
dokážeme pomôcť.  
    Prajem vám preto, aby rok 2009 
naplnil vaše predstavy o šťastí. Prajem 
vám aj silu prekonávať  nepriazeň osudu 
a možnosť pomôcť, ak vás niekto o po-
moc požiada. 
    Zo srdca vám a vašim rodinám pra-
jem pevné zdravie a veľa lásky.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta

V novom roku veľa 
priateľských stretnutí, 

pochopenia a veľa zdravia 
prajú 

poslanci MsZ 
a zamestnanci MsÚ Handlová


