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Vážení občania, milí 
Handlovčania,

    máme za sebou mimoriadne 
náročný rok. Rok, ktorý vyskú-
šal našu pripravenosť riešiť 
problémy, našu trpezlivosť, ale 
aj spolupatričnosť a schopnosť 
vzájomne si pomáhať.  Nikdy 
sa mi z mysle nevymaže pohľad 
na Handlovú v tú nedeľu po 
povodni. Nikdy nezabudnem ani 
na ľudí, ktorí nám pomohli. Na 
vojakov na námestí, na maily 
a telefonáty, v ktorých sa cudzí 
ľudia pýtali, ako nám môžu 
pomôcť. Som veľmi rád, že sme 
v tejto skúške obstáli, že sme si 
vzájomne pomáhali a dávali do 
poriadku našu Handlovú.
    Máme za sebou aj rok, ktorý nás potrápil vrcholiacou 
krízou. Namiesto smelých  plánov do budúcnosti sme 
v ruke obracali každý cent a hľadali  rezervy, aby sa 
mesto nedostalo do problémov. Na veľa vašich požia-
daviek sme museli odpovedať záporne. Nie preto, že by 
sme vám nechceli vyhovieť, ale preto, že na to jednodu-
cho chýbali peniaze. Výpadok v príjme podielovej dane 
bol 13 mil.Sk a nahradiť ho bolo veľmi ťažké.

     Napriek tomu sme v roku 2010 postavili byty na 
Dimitrovovej a začali stavať ďalšie na Mostnej ulici, jasné 
kontúry už má aj malý obchvat námestia. Snažili sme sa 
aspoň čiastočne opraviť cesty zničené po povodniach a 
postaviť strhnuté mosty. Rekonštruovali sme školy,  pla-
váreň a získali termálnu vodu z vrtu. Podarilo sa nám to 
vďaka našej schopnosti získavať peniaze z eurofondov 
a iných mimorozpočtových zdrojov. Za rok 2010 to bolo 
105 mil.Sk.

     Záver roka bol voleb-
ný. Výsledok volieb pre 
mňa znamená najmä dve 
veci. Na jednej strane 
ho vnímam ako ocene-
nie nášho úsilia slúžiť 
vám. Nezištne, slušne 
a ľudsky. 
 Na druhej strane je to 
pre mňa, celý poslanec-
ký zbor a pracovníkov 
mesta obrovský záväzok, 
aby sme vašu dôveru 
nestratili a aby sme vás 
nesklamali. Aby sme 
spravovali mesto nielen 
v zmysle zákonov tohto 
štátu,  ale aj v zmysle 
nepísaných zákonov 

slušnosti, morálky, ľudskosti a vzájomného pochopenia. 
Mnohokrát si povieme, politika je taká... Ja ale vnímam 
politiku ako službu ľudom, ako šancu meniť veci k lep-
šiemu. Som presvedčený, že politika nás má spájať na 
ceste k výsledku, nie rozdeľovať kvôli vlastným záujmom. 
Poznáte ma, som tvrdohlavý. Na ceste za splnením sľu-
bov, ktoré sme vám dali sa nenechám zastaviť, ale nikdy 
nezídem z cesty, na konci ktorej sa vám budem môcť 
pozrieť priamo do očí.

     Milí Handlovčania, želám vám v dnešný magický 
dátum 1.1. 2011, aby nám tie jednotky priniesli dobrý rok. 
Aby v ňom nechýbali všetky ingrediencie, ktoré sú recep-
tom na šťastie: láska, priateľstvo, zdravie, pochopenie, 
práca, trocha peňazí a životný optimizmus.   

    Prajem Handlovej  a Handlovčanom šťastný a úspeš-
ný rok 2011. A nech už doňho vykročíte ktoroukoľvek 
nohou, zapamätajte si, všetko je len a len na nás!

Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej

Novoročný príhovor primátora mestaSme dospelí...
Spomínate si ešte na 1.január 1993? 
Presne o polnoci sa Slovensko dočka-
lo svojej samostatnosti. Názory ľudí 
boli  vtedy rozporuplné. Časť našu 
samostatnosť považovala za historický 
úspech, časť za osudovú chybu a ďal-
ších len mrzelo, že nebolo referendum, 
v ktorom by občania spoločného štátu 
Čechov a Slovákov mohli slobodne 
vyjadriť svoj názor. 
      Od historickej polnoci uplynulo už 
osemnásť rokov. Dnes už aj najväčší 
skeptici potvrdia, že osamostatnenie 
Slovenska bolo dobrým krokom. 
S bratským Českom máme historicky 
najkorektnejšie vzťahy. Už sa nemá-
me na koho vyhovárať. Nesieme 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia 
a za svoju budúcnosť. Sme členmi 
mnohých dôležitých medzinárodných 
orgánov: OSN, Medzinárodného 
menového fondu, Svetovej banky, 
UNESCO, Rady Európy... 1. mája 
2004 sme vstúpili do Európskej únie, 
sme členským štátom NATO a od roku 
2007 aj súčasťou Schengenského 
priestoru. Je toho dosť, čo sa nám 
podarilo, ale sú aj veci, na ktoré nemô-
žeme byť hrdí.
     V noci z 31.decembra 2010 na 
1.januára 2011 Slovensko dosiahlo 
magický vek dospelosti. Už nikdy 
nikto neospravedlní naše chyby „mla-
díckou nerozvážnosťou“. Sme dospelí 
a zodpovední za svoje skutky. Čaká 
nás pomalé dozrievanie a múdrosť, 
ktorú primáša zrelý vek. Blahoželám 
Slovensku k plnoletosti a veľmi sa 
teším na jeho dozrievanie....

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Vinšujem Vám v Novom roku, 
nech Vás nikdy nepichá v boku, 
nech šťastia máte plný dvor 
nech vám vyrastie mrkvička aj pór.
A okrem tej mrkvičky
aspoň dve malé detičky.
Nech láska stráži pri vašich dverách,
nech aj na pivko ostanú vám eurá.

Šťastný Nový rok Vám praje 
Vladislav Horváth
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