
  Noviny obèanov Handlovskej doliny   èíslo XII/2009                        zadarmo

Posledný mesiac v roku...
Začal sa posledný mesiac pre Handlovú 
mimoriadne ťažkého, ale aj poučného 
roku. Na jeho začiatku sme hovorili o hos-
podárskej kríze a nikto z nás si nevedel 
predstaviť, aké budú jej dopady na život 
nielen jednotlivcov, ktorí stratili zamest-
nanie, ale aj na život samospráv miest 
a obcí. Kríza nás naučila myslieť hospo-
dárnejšie, stlačiť náklady na minimum a 
obrátiť každý cent aj trikrát v ruke.
Augustové slnko sme cez slzy ani nevi-
deli. Pochovali sme našich kamarátov, 
oplakali sme ich a uvedomili si, aká je 
sila spolupatričnosti a že naozaj nič nie 
je cennejšie, ako ľudský život.
V novembri sme spomínali na 20 rokov 
od Nežnej revolúcie. Pripomenuli sme si 
eufóriu Novembra 89 a hrdosť na to, že 
veci vieme riešiť bez násilia. Jeden z pro-
tagonistov tých dní povedal po 20. rokoch, 
že nás zradili naše vlastné charaktery. 
Pred koncom roka sme konečne mali 
aj dôvod na radosť. Počas Handlovských 
katarínskych dní sme ocenili ľudí, ktorí 
svoj vzťah k Handlovej dokázali skutkami. 
Všetci ocenení mali niečo spoločné - to, čo 
urobili, robili z nadšenia, bez očakávania 
finančného zisku. Jednoducho preto, aby 
tu po nás niečo zmysluplné zostalo.  
Začal sa posledný mesiac pre Handlovú 
mimoriadne ťažkého, ale aj poučného 
roku. Ja som sa počas neho utvrdil              
v tom, že prežiť a tvoriť sa dá aj v krízo-
vom režime, že najväčšia hodnota je život, 
že v ťažkých chvíľach sa vieme podoprieť, 
že nikdy nie je neskoro vzbúriť sa a začať 
robiť veci lepšie a že dobré skutky majú 
byť po zásluhe odmenené. 
Prajem Vám, drahí Handlovčania, príjem-
né prežitie Vianočných sviatkov, naplne-
ných skutočnými hodnotami - láskou, 
priateľstvom a rodinnou súdržnosťou.

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

Voerde, Zábřeh, Sárisáp a Konopiska
V piatok 20.novembra 2009 bolo slávnostné mestské zastu-
piteľstvo aj stretnutím priateľov. Do Handlovej pricestovali 
zástupcovia partnerských miest Zábřeh z Českej republiky 
a Sárisáp z Maďarska. Chýbali len naši nemeckí priatelia 
z mesta Voerde. Ich prítomnosť bola mimoriadne príjemná 
a dôležitá. Do rodiny totiž pribudol nový člen – poľská stre-

disková obec Konopiska z čenstochovského okresu. Zmluvu 
o partnerstve schválilo mestské zastupiteľstvo už 28.mája 
t.r. Jej podpisu zabránili nešťastné udalosti v Handlovej. 
A tak Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej a Mgr. Ing. 
Jerzy Socha, starosta obce Konopiska slávnostne podpísali 
zmluvu a vymenili si vlajky miest až počas Handlovských 
katarínskych dní. 
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