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Počas víkendu si v Trenčianskej župe pripomenuli nielen udalosti SNP  

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) každoročne podporuje podujatia, ktoré pamätajú na 

historické udalosti v kraji i na Slovensku. Jednou z nich sú oslavy výročí Slovenského 

národného povstania (SNP). Počas soboty 13. augusta si pripomenuli zástupcovia TSK, vzácni 

hostia a obyvatelia Lehoty pod Vtáčnikom v amfiteátri na Sekaninách už 72. výročie SNP. 

V živej atmosfére 8. ročníka festivalu dychových hudieb zo Slovenska i Čiech spomínali na 

svojich predkov aj v Kamenci pod Vtáčnikom, možno trochu netradične, krstili sochu. 

Osobnou účasťou podporil stretnutie predseda vlády SR Robert Fico a minister práce, 

sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Delegácia TSK položila počas pietneho aktu veniec 

k pamätníku obetiam protifašistického odboja z roku 1944. „Som veľmi rád, že TSK mohol 

podporiť výročné oslavy SNP na Sekaninách v Lehote pod Vtáčnikom, pretože sú jedny z 

najväčších v rámci hornej Nitry. Práve táto akcia dnešným mladým ľuďom povie, čo sa udialo 

pred 72 rokmi,“ uviedol podpredseda TSK Richard Takáč. Starosta obce Ján Cipov, priamy 

účastník II. svetovej vojny plk. Ľudvik Šesták i  tajomník Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Viliam Longauer v svojich slovách oživili spomienky na minulosť. V závere premiér 

spolu s ostatnými vypustili biele holubice – poslov mieru. Počasie prialo podujatiu a zvyšok 

osláv strávili návštevníci v hudobnom sprievode Maguranky, folklórneho súboru Zemplín 

a ďalších hudobných skupín až do neskorých večerných hodín. 

V Kamenci majú sochu handrára 

V znamení kultúry sa niesol sobotný festival dychových hudieb v Kamenci pod Vtáčnikom. 

Ôsmy ročník bol naplnený hudbou Bučkovanky, Textilanky, Bojnickej kapely a Vlčnovjanky a 

tanečnou zábavou. Spestrením pre necelú tisícku zúčastnených boli ochutnávky domácich 

kulinárskych špecialít a ukážky tradičných remesiel. Rôzne atrakcie, ale najmä jazdu na koči, si 

užívali predovšetkým deti. Keďže Kamenčanov volajú aj „handrári“, vyvrcholením festivalu bol 

symbolický krst drevenej sochy handrára umiestneného pred obecným úradom. Jeho pôvod je 

priam symbolický, pretože strom vyrástol v základoch 100-ročnej papierne a handrárne, ktorá 

v obci fungovala od roku 1756. Krstných rodičov bolo hneď niekoľko. Okrem starostu obce 

Dušana Ďuriša drobnými kúskami handričiek pokrstili sochu aj podpredseda TSK Richard 

Takáč, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi (RKC PD) Ľudmila Húsková, 

predseda o. z. Handrári Peter Pisár a autor dreveného diela Michal Barta. Podpredseda TSK 

Richard Takáč pri tejto príležitosti navštívil v obci pamätnú handrársku izbu, ktorej zariadenie za 

pomoci RKC PD v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zozbierali samotní obyvatelia Kamenca pod 

Vtáčnikom.    
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