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       Keď 17.novembra 1989 proti 
protestujúcim študentom v Prahe 
zakročil oddiel osobitného určenia 
ministerstva vnútra, ešte sme netu-
šili, že sa začínajú písať nové dejiny 
našej krajiny. Odvtedy uplynulo už 
neuveriteľných 21 rokov. 21 rýchlych 
rokov, plných prevratných zmien.
       Dobre si pamätám ťažké pore-
volučné roky, prvé zvyšovanie cien 
a prvé sklamania. Nič nešlo tak 
rýchlo ako sme dúfali. Politológovia 
vtedy hovorili, že naozajstné zmeny 
prinesie až výmena generácií, keď 
do verejného života vstúpia ľudia 
nezaťažení minulosťou. Mladí ľudia, 
ktorí v tohtoročných komunálnych 
voľbách pôjdu k urnám ako prvo-
voliči v čase „nežnej“ ešte neboli na 
svete. Do nášho verejného života 
a rozhodovania o ňom teda vstu-
puje nová generácia. Vtedy v no-
vembri 1989 študenti, ktorí žiadali 
zmenu pomerov v Československu, 
ku ktorej patrilo aj právo slobodných 
volieb, riskovali svoju budúcnosť.  
Nikto v tej chvíli nevedel, ako to 
dopadne. S úctou k ich odvahe 
chcem vyzvať všetkých, ktorí sú 
dnes v ich veku: Využite svoje 
volebné právo! Bez ohľadu na to, 
komu dáte svoj hlas – choďte voliť! 
Vo vás, v generáciu nezaťaženú 
minulosťou sme verili už vtedy. 
A ako sa píše na pamätnej tabuli na 
Albertove, venovanej 17.novembru 
1989: 
Kedy - ak nie teraz? 
Kto – ak nie my?

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SAMOSPRÁVE 

Tohtoročný 6. ročník Dňa otvorených dverí v samo-
správe mesta sa konal 21. októbra. Podujatie zame-
rané hlavne pre deti a mládež v meste opäť prilákalo 
do organizácií mesta približne päťsto záujemcov pod 
vedením pedagógov. 

Tento rok Plaváreň mesta ponúkla svoje služby deťom 
na jednu hodinu zadarmo, vo vestibule MsÚ sa mohli 
na paneli, ktorý pripravila spoločnosť HATER Handlová 
spol. s r.o. zoznámiť s „Cestou Fólie“ , ktorá deti previed-
la postupom spracovania plastových obalov. Triedenie 
separovaných zložiek odpadu v meste máme zavedené 
už od roku 2006 a čo je potešiteľné, deti ho už akceptujú 
ako samozrejmosť. Kancelária primátora mesta a roko-
vacia sála poslancov MsZ, obradná sieň ale i oddelenia 
mestského úradu... Všade nakukli zvedaví žiaci so 
zvedavými otázkami. Poslanci mestského zastupiteľstva 
vysvetľovali, v čom spočíva ich práca a samozrejme sa aj 

hlasovalo. Tento rok bola horúcou témou výstavba aqua-
parku, ktorý si želali takmer všetky deti a mládež.
Obrovský záujem o prácu príslušníkov mestskej polície, 
ukážky práce s kamerovým systémom i predstavenie  
práce v teréne bolo lákadlom pre škôlkarov i staršie 
ročníky základných škôl. 
Šiesty ročník otvoril dvere  i do Podnikateľského inku-
bátora, mestskej knižnice, Domu kultúry a všade vraj 
bolo príjemne, veselo a všetci sa dozvedeli niečo nové. 
Mestská knižnica v tento deň organizovala i Literárnu 
randevú so známym spisovateľom Gustávom Murínom 
(viac o spisovateľovi v budúcom čísle Handlovských 
novín)
Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí priviedli deti na 
tohtoročný deň otvorených dverí i všetkým organizáciám 
mesta, ktoré im vysvetlili činnosti potrebné na to, aby sa 
Handlová stále rozvíjala.

Rd


