Noviny obèanov Handlovskej doliny
Po dramatickom zápase Slovensko
– Taliansko na svetovom šampionáte máme my, Slováci, pocit,
že sa predsa len oplatí veriť na
zázraky. Naši futbalisti všetkým
vyrazili dych, keď poslali domov
posledného majstra sveta Taliansko
a postúpili medzi 16 najlepších
tímov sveta. Pre našich chlapcov
má toto víťazstvo, po ostrej kritike
slovenských médií, trochu trpkú
príchuť. Ale, ako povedal tréner
Weiss „Radujme sa, všetko ostatné
sú len ľudské vzťahy“. Tento zápas
je poučný v mnohom, nielen v tejto
múdrej Weissovej vete. Ukázal
nám, že nikto nikdy nie je absolútny
outsider, že v ťažkej chvíli sa treba
zomknúť, mať chuť a sebavedomie,
byť dobrý tím a dať srdce do toho,
čo robíme. A neplatí to len pre
futbal.
Slovenské mestá a obce dostali za
mesiac jún približne desať percent
podielových daní. Bolo to rovnako
nečakané, ako víťazstvo našich
futbalistov. Starostovia a primátori
obiehajú banky a snažia sa vybaviť
úvery, aby „prežili“. Ak sa situácia
nezlepší, budeme sa musieť v ťažkej chvíli zomknúť a ako dobrý
tím bojovať o možnosť plniť to, čo
nám ukladá zákon. So srdcom pre
svojich ľudí a odvahou nedať sa,
potom, ako hovorí Dede z Afriky
„my, Slováci, možno určite zvíťazíme“ .... a dúfajme, že aj nad krízou.
Rudolf Podoba,
primátor Handlovej
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Handlová oslávila 50. výročie udelenia štatútu mesta
Mesto Handlová si pripomenulo výročie niekoľkými podujatiami, ktoré sa
konali 2. júna 2010.
Vernisážou výstavy Handlovčana,
akademického maliara Rudolfa
Cigánika v čitárni domu kultúry, ktorú
môžete navštíviť ešte počas celých
prázdnin, súťažami na Námestí
baníkov, kde sa hľadal Národný
silák z Handlovej a Galaprogramom,
ktorý bol venovaný nášmu mestu,
jeho histórii a Handlovčanom, ktorí
významne prispeli k rozvoju mesta
počas jeho 50. ročnej histórie.
Výňatok z príhovoru primátora mesta
Ing. Rudolfa Podobu pri príležitosti
50. výročia udelenia štatútu mesta
Handlová, 2. jún 2010:
Mesto možno čítať. Je textom, v ktorom
sa ukrýva množstvo tém a príbehov,
individuálnych i komunitných. Čítať
možno rôzne. Pohľadom zhora, z veže, z kopca za mestom, zo strechy
vysokého domu či leteckej snímky.
Alebo zdola, chodením, či lepšie prechádzaním. Pomalým a vnímavým. Nie
každodennou chôdzou za povinnosťami.
Nenáhlivé čítanie je slobodné a tvorivé,
vedené snahou uvidieť a porozumieť. Je
možné začať odkiaľkoľvek a spriadať si
vlastný príbeh mesta.
A tak sa dá čítať i Handlová, naše
mesto, od železničného viaduktu po
Handlovský rybník na Hornom konci.
Medzi významné míľniky v našej histórii patria štyri letopočty: 8. marec 1376 – uhorský panovník Ľudovít I. Veľký, 27.
marec 1839 – opidum- obec získava od kráľa Ferdinanda I.
titul mestečko a s ním spojenú i možnosť organizovať štyri
jarmoky v roku, 1. júl 1909 – začiatok priemyselnej ťažby
uhlia na Slovensku, 20. jún 1960 – mestu bol pridelený
štatút.
Priemyselná ťažba uhlia v našom meste je určite dominantným určujúcim faktorom demografického a hospodárskeho

vývoja. A bola to práve baňa v spojení s mestom, ktorá
za posledných päťdesiat rokov určovala jeho ráz, rozkvet
a blahobyt.
Som presvedčený o tom, že z Handlovej sa za toto obdobie
stalo sebavedomé mesto, mesto, ktoré sa stalo nositeľom
banských tradícií na hornej Nitre. Ale stalo sa i mestom
sebavedomých, hrdých ľudí, ktorí citlivo vnímajú spoločenské zmeny a nie sú im ľahostajné. Ľudí, ktorí sú tolerantní
k iným a vo svojej podstate citliví a súdržní k nešťastiu
druhých. ( pokračovanie na str. 8)

