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Prázdninové dobrodružstvá

Detská organizácia Fénix Handlová pripravila pre svojich najmladších členov už štvrté 
prázdninové dobrodružstvá v prímestskom tábore, plné zábavy, hier, poznávania. Tradične 
sa prešli pešo na blízku Rematu, opätovne využili športový areál Hutiry. Novinkou bola 
turistická prechádzka z Ráztočna cez Hájsku skalu do Skleného. Najväčším dobro-
družstvom v Bojniciach bola možnosť držať chvíľu na ruke ozajstného výra skalného. 
V Topoľčiankach sa deti tešili dvakrát. Najprv našli zubry ukryté v hlbokom lese pred 
množstvom hubárov, potom navštívili žrebčín. Westernové mestečko v Liptovskom 
Mikuláši si najprv pozreli z vlaku. Pacific expres im ponúkol okružnú jazdu. Deti sa 
stali na krátky čas súčasťou mestečka. Ryžovali zlato, strieľali z pištolí a lukov, tancovali, 
prezliekali sa do dobových kostýmov a stali sa vojakmi s tvrdou disciplínou. V amfiteátri 
ich zabávali dvaja chlapci – šibali. V horúcom dni ich prichýlila Harmanecká jaskyňa. 
Bez modrej oblohy nad hlavou mali rôzne pocity aj strach. Ale ten prekonali a tešili 
sa z podzemnej krásy. Mimoriadny deň prežili deti v telocvični i na trávniku Základnej 
školy Morovnianska cesta. Prišli medzi nich študenti – Poliaci, Rumuni, Maďari, Česi 
i slovenskí Fénixáci. Účastníci medzinárodného stretnutia mládežníckych organizácií na 
Krahuliach pripravili deň plný hier, športu a zábavy. Vyvrcholením tábora bola zábava 
v rozprávkovom svete Donovaly – Habakuky. V priestoroch netradičnej architektúry sa 
deti stretli s rozprávkami Pavla Dobšinského v podaní študentov vysokých škôl. Ožili tak 
Zlatá priadka, Baba Jaga, Nebojsa, Slnečník, Železník i Prorok rak.
           Mgr. Gabriela Tomeková

Psičkári pripravili v júni podujatia pre deti
Kynologický klub Handlová-Strelnica usporiadal 20.6.2009, už 8. ročník akcie pre 
deti z Detského domova a 24.6.2009 2. ročník stretnutia s deťmi zo Špeciálnej 
školy. Na týchto podujatiach pripravuje každoročne športové predpoludnie pre 
deti spojené s ukážkami výcviku psov.
Poďakovanie patrí mestskému úradu, domu kultúry za poskytnutú finančnú 
pomoc a mestskej polícii za predvedenie ukážok výcviku psov v služobnej 
kynológii, Hasičskému a Záchrannému zboru z Handlovej, ktorí prišli podporiť 
podujatie. 
             VH 

Vatra zvrchovanosti 2009
Námestie plné atrakcií pre deti, stánok s hračkami za odmenu, cukrová vata, 
guláš, v strede námestia veľká vatra a teplota presahujúca 30tku. Tak to vyzeralo 
v piatok 17.júla na Námestí baníkov v Handlovej počas tradičného podujatia Vatra 
zvrchovanosti.

Okrem domáceho poslanca NR SR Jaroslava Izáka, prišli v tento deň Handlovčanov 
pozdraviť aj jeho dvaja parlamentní kolegovia Emil Vestenický a Jozef Rydlo, spolu 
so starostami obcí Hornej Nitry a zástupcami štátnych a samosprávnych inštitúcií. 
Ďalším vzácnym hosťom bol Drahoslav Machala, slovenský spisovateľ a publicista, 
spoluautor textu Deklarácie SNR o štátnej zvrchovanosti SR. V Handlovej ich privíta-
lo námestie plné ľudí a príjemná atmosféra pri piesňach ľudovej speváckej skupiny 
Hájiček. 
Krátko po 19tej hodine do Handlovej pricestoval aj hlavný hosť - podpredsedníčka 
NR SR Anna Belousovová. Hneď po príchode sa prihovorila Handlovčanom a potom 
spolu s poslancami Rydlom, Izákom a primátorom Handlovej zapálila symbolickú 
Vatru zvrchovanosti.
Zapaľovanie vatier zvrchovanosti má symbolický charakter. Je to o plamienku náde-
je, spolupatričnosti a lásky k vlasti. Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej 
republiky 17.júla 1992 bol historický okamih, ktorý položil základ vzniku samo-
statnej Slovenskej republiky 1.januára 1993. A to je moment, na ktorý nesmieme 
zabudnúť, lebo, ako povedal už Konfucius: „Je lepšie zapáliť aspoň malú sviečku 
ako preklínať temnotu“. 

Organizátori podujatia – MO SNS, MO Matice slovenskej, Klub SMER SD, MO 
HZDS, mesto Handlová a Dom kultúry Handlová ďakujú za podporu všetkým 
sponzorom a Vám, milí Handlovčania, za príjemnú atmosféru. 
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V auguste 1968 nás napadli vojská Varšavskej zmluvy
Je 21. august 1968. Z rozhlasu sa ozýva predseda Ústredného výboru Komu-
nistickej strany Československa: „Prosím občanov, aby nekládli odpor! Vojská 
Varšavskej zmluvy vstúpili do Československa.“ 

Celkovo bolo do akcie zapojených 
26 divízií,  osemnásť sovietskych, 
jedna maďarská, päť poľských 
a dva bulharské pluky. Bez jediného 
výstrelu bola potlačená demokrati-
zácia spoločnosti a začalo obdobie 
normalizácie. Veľa občanov opustilo 
Československo. Spomedzi tých, čo 
po invázii spojeneckých vojsk odišli 
na západ, zostalo v emigrácii takmer 
60-tisíc Čechov a Slovákov. Do konca 
roku 1970, dokedy platila prezidentská amnestia, sa domov z nich vrátilo len 3 723 
osôb. Dňa 18. októbra 1968  Národné zhromaždenie ČSSR schválilo Zmluvu o dočas-
nom pobyte sovietskych vojsk na území Československa. Táto „dočasnosť“ trvala až do 
Nežnej revolúcie v roku 1989. Posledný ruský okupant opustil naše územie 21. júna 
1991 a  Československo sa opäť stalo svojprávnym a suverénnym štátom.
Po „bratskej“ Sovietskej armáde zostali v oboch republikách vyrabované kasárne aj 
obytné domy, obrovské ekologické škody vo výcvikových priestoroch. Škody prevýšili šesť 
miliárd korún. V súvislosti s ich takmer 23-ročným pobytom zahynulo 290 ľudí. 
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