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Novembrové zamyslenie

Ak by sme chceli stručne charakterizovať 
november, asi by to záviselo od našej 
momentálnej nálady. Mohli by sme pove-
dať, že je príjemný - s dvomi jednotkami, 
bilančný – krátko pred koncom roka, ale 
aj ponurý a upršaný, či veselý – len   
mesiac pred Vianocami...
Keď ja rozmýšľam o novembri, vždy sa mi 
vynoria dva dôležité momenty. Jeden sa 
viaže k minulosti a druhý k budúcnosti. 
A oba sú pre mňa veľmi dôležité.
Na začiatku novembra sa rozhoria tisíce 
sviečok na našich cintorínoch. Ľudia sa 
počas dvoch - troch dní presúvajú po 
krajine, aby si osobne uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Aj 
keď Pamiatka zosnulých môže  na prvý 
pohľad pôsobiť smutne, smutné by bolo, 
keby plamienky sviečok nezahoreli. To, 
že horia, je o tom, že nezabúdame. A to 
smutné nie je, skôr naopak.
Druhý moment, ktorý automaticky spá-
jam s novembrom je Deň študentstva. 
Medzinárodná študentská únia ho  sta-
novila na 17. november na pripomenutie 
udalostí zo 17. novembra 1939, kedy bolo 
v Prahe po protinacistickej demonštrácii 
popravených deväť študentov a tisíce ďal-
ších bolo poslaných do koncentračného 
tábora Sachsenhausen. 17. november 
sa spája aj s ďalšou významnou etapou 
v našej histórii, s Nežnou revolúciou. 
Československo vtedy ukázalo svetu, že 
zmeny sa môžu udiať aj pokojne, bez 
násilia a krviprelievania. 
November teda pre mňa má takéto 
posolstvo: Úctu k minulosti, nádej 
v budúce generácie a vieru vo svet bez 
násilia.
Prajem vám pekný november, priatelia.

Ing. Rudolf Podoba
primátor Handlovej

Dôvodom pre výjazdové rokovanie výboru, ktoré sa 
konalo 26. 10. 2009  v Podnikateľskom inkubátore 
boli podľa predsedu výboru posledné udalosti, ktoré 
sa udiali v kraji, či už augustové banské nešťastie, 
alebo situácia v NCHZ Nováky. 

Po prezentácii mesta Handlová riaditeľ ÚPSVaR Jozef Stopka 
informoval poslancov NR SR o aktuálnej miere nezamestna-
nosti, ktorá dosiahla v okrese Prievidza 10,13%, v Handlovej 
13%. Primátor Handlovej Rudolf Podoba pripomenul dva 
najväčšie problémy, ktoré odrádzajú investorov. Prvým je 
nedostatočná infraštruktúra, druhým nepriaznivá geológia, 
ktorá predražuje stavby v Handlovej o 1/3. V nasledujúcich 

vystúpeniach riaditeľ Prievidza Invest Milan Chmúra pred-
stavil najväčší priemyselný park v regióne – Priemyselný 
park – Západ a vrchný technický riaditeľ    HBP, a.s. Rastislav 
Januščák prezentoval Hornonitrianske bane ako najväčšieho 
zamestnávateľa v regióne. Investícia, podporená vládou SR 
sprístupní 7,3 mil. ton uhlia a zabezpečí ťažbu a tým aj 
pracovné miesta do roku 2022. 
Prvej časti rokovania sa zúčastnili aj poslanci  MsZ v Han-
dlovej. Po druhej časti, ktorá bola neverejná, poslanci NR 
SR navštívili banícke múzeum a uctili si obete augustového 
banského nešťastia  na miestnom cintoríne.

VH+RD, foto VH

Výjazdové zasadnutie Výboru NR SR v Handlovej

Predseda výboru NR SR pre hospodársku politiku Ing. Maroš KONDRÓT


