
Anglická kráľovná 
symbolicky aj v Handlovej

Desiatky podpisov handlovčanov 
smerujú do rúk Anglickej kráľovnej. 
Každý, kto počas Dňa otvorených dverí 
navštívil Podnikateľský inkubátor mohol 
poslať svoj podpis spolu s originálnou 
pečiatkou Anglickej kráľovnej.  

Túto nevšednú príležitosť ponúkli organi-
zátori spolu s predajom Pamätných listov, 
obálok a pohľadníc,  ktoré pracovníčka 
handlovskej Pošty a.s. na mieste opečiat-
kovala pečiatkou vydanou pri príležitosti 
návštevy Jej veličenstva na Slovensku. 

Tí, čo prišli, získali unikát ktorého hodno-
tu určí len čas. 

V.H.
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Poďakovanie
Ďakujeme Internému oddeleniu 
nemocnice Handlová a celému 
personálu pod vedením primárky p. 
MUdr. Beáty Lenhartovej za vzornú 
opateru našej mamy p. Veličániovej. 
Ďakuje rodina.

Láskavé srdce spolucíti 
s blížnym 

(Sv. Vincent de Paul)
Vincenská rodina vyslovuje úprimné 
Pán Boh zaplať všetkým darcom, 
ktorí prispeli na BOJ proti hladu na 
Haiti celkovou sumou 1692,89 eur. 
Za celé Slovensko je to aj vďaka vašej 
štedrosti 321 981 eur. 

Vybrali sme z pošty
Domový výbor bytového domu na ul. 
Prievidzskej 29, 31 Handlová
ďakuje za akceptovanie žiadosti o vy-
budovanie nových lámp verejného 
osvetlenia.  Svetlo sa v tejto lokalite 
rozsvietilo po prvý krát v histórií. 

Domový výbor

Nezabudli sme...
     Deň 17. november 1989 vošiel do 
našej histórie ako historický medzník. 
Jedno zriadenie nenásilne vystriedalo 
druhé. Otvorili sa hranice, začalo sa slo-
bodne písať, slobodne hovoriť, slobodne 
voliť a slobodne niesť zodpovednosť za 
svoje činy. Dnes je ťažké vysvetliť deťom, 
že v rádiu sa hralo 70% sovietskej hudby, 
Beatles sa počúval v pivniciach na zaká-
zaných staniciach, do Rakúska vás na 
nákupy nepustili a chodiť do kostola 
bolo súkromné harakiri. Bola iná doba. 
     Tak ako všetky slovenské mesta aj 
Handlová prežívala svoj 17. november.  V prvé dni sa nás zišla 
na Námestí baníkov len hŕstka, aby sme pod lampami a za 
doprovodu príslušníkov ZNB čítali vyhlásenia, ktoré prinášali 
ľudia z Bratislavy, či iných väčších miest. V ústraní stáli obča-
nia, ktorí v ruke držali stranícky preukaz, nevediac či si ho 
ponechať, alebo roztrhať. Prvé pochody s heslami „Slobodné 
voľby, Dosť bolo KSČ“ a pod. sa organizovali z Národného 
domu. Nebolo nás veľa, ale postupne, s rýchlym vývojom 
udalosti, sa pridávalo stále viac handlovčanov. V chaose, 
ktorý tu vtedy vládol stáli vedľa seba straníci, nestraníci, zvä-
záci, nezväzáci. Organizovali sa stretnutia na Športovej hale, 
na Námestí baníkov, v Klube mládeže. Založili sa prvé kluby 
Verejnosti proti násiliu, začali vznikať prvé pobočky politic-
kých strán či hnutí. Aj baníci podporili zmeny v spoločnosti 

štrajkom a nevyfáraním z podzemia. Boli to časy, v ktorých 
sa prejavila odvaha a múdrosť handlovčanov, lebo udržať bez 
problémov napätie v spoločnosti nebolo jednoduché a baníci 
v každej krajine, ktorá prechádzala v týchto rokoch zmenami 
boli vplyvnou a výbušnou silou v spoločnosti. 
     Dnes, po devätnástich rokoch, sa spomienky na tieto 
dni, kedy aj do Handlovej prichádzala demokracia, stále viac 
vytrácajú. V súvislosti s dvadsiatym výročím Nežnej revolúcie 
ktoré si pripomenieme v roku 2009 pripravujeme výstavu 
Nežná revlúcia 1989 v Handlovej.  
     Aj vaše zaujímavé fotografie a články môžu vidieť han-
dlovčania a návšetvníci výstavy. Kontaktujte nás a pomôžte 
nám zachovať aj túto časť histórie nášho mesta.
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