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Raz zažitá 
adrenalínová jazda
Keď sa dostala Banícka Rallye 2009 do 
kalendára celomestských podujatí s tým, 
že AMK hľadá aj posádky zložené zo žien, 
povedala som si -  vyskúšam. Aj keď som 
bola zaangažovaná do príprav podujatia, 
do itinerárov (značky, ktoré neskôr vo 
mne vzbudili pocit beznádeje) mi nikto 
nahliadnuť nedal. Celý organizačný tím 
sa drží aj po 35. rokoch príprav podu-
jatia športového fair play. Takže, žiadna 
protekcia.
Nastalo prehováranie na post navigátorky, 
ktorú prijala moja sestra, nahováranie 
mojich dcér, že to bude zábava a žiadne 
bezhlavé rútenie sa po cestách, ale jazda 
v našom aute, podľa predpisov, so súťaža-
mi pre deti a návštevou miest, kde ešte neboli. Najviac  
ma potešilo, že moja mamina, ktorá si rallye odžila 
pred viac ako 20. rokmi, nastúpila do auta tiež.
Hneď, ako sa mi dostali do rúk propozície, začala 
som vetriť, že jazda zručnosti (do tej sa mohol zapojiť 
ktokoľvek, bola vyhodnocovaná samostatne ako Jazda 
zručnosti – o Pohár mesta Handlová),  vedúca cez 
kolíky na námestí  bude nielen o čase a presnosti ale 
aj o spotenom chrbte. Nakoniec to tie kolíky vydržali, 
ale iba o vlások. Jazda spočíva v tom, že sa musíte 
naučiť ako sa preštrikovať slalomom vzad, urobiť 
akrobatické cúvanie, nestratiť smer z ďatelinky, z kto-
rej sa vám zatočí hlava a ísť tak ako je nakreslené 
na mapke. Keď sedíte za volantom, všetko je inak. 
Klobúk dolu pred škrípajúcimi brzdami Trabanta 
a krásnym veteránom Tatrou 12 z roku 1929, ktoré 
jazdu zručnosti zvládli bravúrne. Chce to tréning 
a všetci Handlovčania, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 
súťaží Rodičia jazdite opatrne! aj v tejto disciplíne 
ukázali, že to vedia.

Sobota ráno, budím osádku, ešte káva a hor sa na 
Baňu Handlová na štart rallye.  Prichádzame na par-
kovisko, medzi 41 očíslovaných áut zo štyroch kútov 
zeme ( prišli až z rumunského Braile a nacestovali za 
rallye 1200 km). Posádky sú veselé, zrazu sme v ko-
munite ľudí, ktorí sa na svet pozerajú inak. Súťažia 
a majú to v očiach, ale keď opúšťajú štartovnú čiaru 
kývajú si navzájom a držia palce.
Tak sme ju teda zažili. Jazda dlhá 190 km, niektoré  zo 
6. etáp adrenalínové, lebo keď vám dve minúty pred 
štartom dajú do rúk už spomínaný itinerár s chl-
patou  a slepou mapou, zrazu strácate orientáciu.  
Okrem toho, že sme objavili cesty, po ktorých sme 
nikdy nešli ( keď sa zapchá hlavný ťah, aspoň vieme, 
ako to obísť), využili sme zastávky v Kremnici, kde 
sme si vyrazili mincu, popozerali Banskú Štiavnicu, 
zasúťažili si v slepej babe v Turčianskych Tepliciach 
(končila tam súťaž Rodičia jazdite opatrne!). Slepú 
babu hrajú motoristi tiež inak -   máte zaviazané oči 
a navigátor vás usmerňuje aby ste pomedzi tie nasta-

vané kolíky v čo najkratšom čase 
prešli slalom. Kolíky samozrejme 
padajú, zabudnete, že vám hovoria 
doľava a posuniete sa doprava... a 
pridávajú sa vám trestné body.
V istej chvíli sme si povedali, že 
v aute bude veselá babská jazda. 
Keď sme si nevedeli poradiť cez 
mapy (stiahnite si itineráre na 
www.mototuristika.sk)   využili sme 
svoje babské inštinkty. Zavesili sme 
sa za krásny kabriolet Mercedes 
z roku 1961 tušiac, že takéto súťaže 
majú zvládnuté. Vyšlo to. Prišli sme 
do cieľa. Ani nie posledné.
Nebudem písať výsledky. Tie sú 
zverejnené na stránke, kde nájdete 
aj itineráre. Sú pre mňa príliš kom-
plikované s množstvom poradí, 
kategórií. Odborníci sa v nich nájdu 
a víťazi si prevzali krásne trofeje 
v sobotu večer v DK Handlová, kde 

bolo slávnostné vyhodnotenie. (Mimochodom, toľko 
vecí v tombole som už dávno nevidela.).
Moja babská posádka to zažila a všetkým sa páčilo. 
A mne tiež. V dedinách na nás kývali deti a tak sme 
tušili, že asi ideme správne. Niekoľkokrát sme sa 
vrteli a vracali naspäť. Merali sme kilometre, vyťa-
hovali buzolu, prekresľovali mapu, zbierali pečiatky 
zo stanovíšť....
Ďakujem AMK Baník Handlová. Zistila som, koľko 
mravenčej  práce je pripraviť takéto podujatie. 
Ďakujem sponzorom, bez ktorých by to nešlo. A 
ak sa to podarí aj na budúci rok...verím, že radosť 
v očiach starých harcovníkov, ktorí to celé tento rok 
„spískali“ (myslím tým celé rodiny členov AMK) 
a hľadajú nasledovníkov, by bola obrovská. Vraj toľko 
nových posádok tu za posledné roky nebolo. Zažite 
to, bolo fajn.

Jana Paulínyová (aj hovorkyňa mesta)
a jej babská posádka, foto VH.
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Aj mesto Handlová... 
/pokračovanie/
opravujeme výtlky, kosíme a staráme 
sa o zeleň, vybudovali sme parkovacie 
miesta.... Podporujeme šport, organi-
zujeme kultúrne podujatia, na ktoré 
ale získavame peniaze z iných zdrojov, 
ako z rozpočtu mesta. K obmedzeniu 
týchto služieb občanom mesto pristúpi 
len ak to bude naozaj nevyhnutné. To, 
čo ale v tejto chvíli musíme otvorene 
povedať je, že v rámci investičných 
akcií z vlastných zdrojov mesta, 
musíme radikálne spomaliť a mnohé 
pripravované investičné akcie prehod-
notiť.  Z hľadiska investícií budeme do 
konca tohto roka dokončovať to, čo je 
už rozbehnuté. Ukončíme rekonštruk-
ciu chodníkov na Ulici 29.augusta aj 

s dendrologickou obnovou stredového 
pásu, dokončí sa parková úprava pri 
Centre voľného času s parkovacími 
miestami medzi blokmi 720tky, 
opravené budú schody vedúce ku 
škole na sídlisku Morovnianska cesta, 
opravený a osvetlený bude chodník 
medzi Parkovou ulicou a Základnou 
umeleckou školou a pracovať sa 
bude na výstavbe bytových domov na 
Dimitrovovej ulici. Pokračovať budú 
štátne investície t.j. práce na malom 
obchvate námestia, na vybudovaní 
Baníckeho múzea a všetky projekty 
financované z iných zdrojov, ako 
z rozpočtu mesta. Všetko ostatné bude 
musieť počkať, len tak sa nám podarí 
sanovať výpadok 17,2 milióna Sk z prí-
jmovej časti rozpočtu mesta.

Vážení Handlovčania, dnes mám 
na stole viac ako 60 vašich žiadostí. 
Týkajú sa opráv ciest, budovania 
parkovacích miest, úprav dvorov, do 
ktorých sa dlhé desaťročia neinves-
tovalo... Väčšina z týchto požiadaviek  
je oprávnená. Dnes však musíme byť 
maximálne zodpovední a musíme si 
stanoviť priority. Verím, že pozastavenie 
časti investičných akcií a posunutie ter-
mínov uspokojenia vašich požiadaviek 
príjmete s porozumením. Mesto sa 
bude i naďalej snažiť získať finančné 
prostriedky z iných zdrojov (granty, 
fondy EÚ)  a tým výpadok podielových 
daní aspoň čiastočne nahradiť.

S úctou
Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej


