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Spomienka, 10. 08. 2010
Príhovor primátora mesta pri odhaľovaní 
Pamätnej tabule pri Pamätníku na Ul. 29. 
augusta 

Takto pred rokom otriasla nami všetkými správa 
o výbuchu v podzemí Bane Handlová a zahynutí 
dvadsiatich baníkov. 
Presne pred rokom sme na tomto mieste symbo-
licky zapálili sviečky a sľúbili si, že sa tu každo-
ročne stretneme na znak toho, že nezabúdame 
a spomíname. 
Z úprimného srdca si vážim, že nás dnes pri 
tomto smútočnom akte prišli pozdraviť a zdieľať 
náš smútok predstavitelia nášho štátu, rodiny 
zosnulých baníkov a záchranárov, zástupcov 
odborových zväzov Slovenskej republiky, poslan-
cov Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, 
vrcholového manažmentu HBP, a. s. , baníckych 
spolkov a cechov na Slovensku, primátorov a sta-
rostov miest a obcí hornej Nitry.

Žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi... Presvedčil som sa 
o tom počas minuloročných ťažkých augustových 
dní. Vyjadrenia sústrasti a kondolencie prichádzali 
z celého Slovenska i zahraničia. A ja som veril, že 
Slovensko nie je stratené, veril som, že máme 
nádej, pretože nám ostalo srdce, ktoré začne tĺcť 
rýchlejšie keď sa stane niečo hrozné. Som vďačný 

všetkým, ktorí prejavili ľudskosť a ukázali to svoje 
srdce keď to naše krvácalo.
Preto si vážim, vážená pani predsedníčka vlády, 
Vašu prítomnosť na tomto našom smutnom výročí. 
Ďakujeme Vám, my Handlovčania, za čas, ktorý 
ste sa dnes rozhodla stráviť s nami. 

Vážení Handlovčania, 
dnes budeme spomínať na našich priateľov, 
spoluobčanov, ktorých niť života násilne pretrhla 
pred rokom hrozná tragédia. Ale my nesmieme 
zabúdať, zaväzuje nás k tomu naša ľudskosť 
a pokora a tiež príslušnosť k zvláštnemu bratstvu 
– bratstvu baníkov. 
Nájdu sa ale ľudia, ktorí banícku prácu podceňujú 
a o baníkoch sa vyjadrujú s dešpektom, vysmieva-
jú sa naším tradíciám a histórií. Tým ľuďom chcem 
povedať: 

Príďte k nám do Handlovej, nie hľadať senzácie 
a miesta tragédie. Zastavte sa a pozorujte našich 
mužov, ktorí sa prechádzajú po námestí, pozrite 
sa im do očí. Som presvedčený, že Vám neuhnú 
pohľadom a možno v nich zbadáte žiariť zvláštne 
ohníčky ako odraz mihotajúcich sa svetielok 
baníckych kahancov. A potom im pozrite na ruky. 
Uvidíte zrobené, drsné, mozoľnaté ruky, ktoré 
musia byť veľké, aby stačili živiť a ochraňovať 
rodinu, aby stihli porobiť všetku banícku prácu, 
aj pomáhať kamarátom v núdzi, aj porobiť okolo 

domu, pohladiť ženu i deti. Veľa práce na jedni 
ruky, že!? Malé by toľkú ťarchu neuniesli. A vtedy 
možno pochopíte. Možno...
Handlová a handlovskí baníci už celých sto rokov 
odovzdávajú tejto krajine všetko bohatstvo, ktoré 
vydolujú z útrob zeme. O toto bohatstvo sa delia 
so všetkými občanmi v podobe energií. Preto si 
zaslúžia baníci úctu a rozumné, rozvážne rozhod-
nutia vlády. Veríme, že keď príde chvíľa a budeme 
potrebovať prácu pre našich mužov a synov, neo-
staneme bez pomoci.
Keď sme v minulom roku presťahovali tento 
pamätník z hladového námestia, netušili sme, akú 
rolu zohrá už o niekoľko mesiacov.
Presne pred rokom sme ho pokropili tisíckami sĺz 
a vybrali sme si ho ako miesto spomienok.
Handlovčania ani po roku nezabudli.
A aby sme nezabudli nikdy, odhalíme dnes pamät-
nú tabuľu, ktorá nám bude pripomínať, ako sme sa 
dokázali zomknúť vo chvíľach najväčšej bolesti. 
Chlapi, kamaráti, 
Nezabudli sme na vás, to je náš odkaz do baníc-
keho neba.
Handlová na vás nikdy nezabudne...
Vážení prítomní, verím, že koncert, na ktorý Vás 
týmto pozývam, bude pokračovaním dnešnej 
spomienky... 

IIng. Rudolf podoba, primátor mesta

Spomienka

10. august 2010 , Sprievod občanov k pamätníku na Ul. 29. augusta

Veľké ďakujeme 
patrí Nadácií Markíza, vďaka 
ktorej bolo možné zrealizovať 
pamätnú tabuľu na Pamätníku 
na Ul. 29. augusta, HBP, a.s, MO 
Matica Slovenská, všetkým mest- 
ským organizáciám a všetkým 
dobrovoľníkom. 

Ing. Rudolf podoba, 
primátor mesta


