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Cyklotrasy, ubytovanie 
v súkromí a obnova obcí
Videli ste televízny spot s mottom „Život sa rodí 
na vidieku“? Jeho hlavným cieľom je upozorniť 
na možnosť čerpania finančných prostriedkov 
z Operačného programu rozvoja vidieka. A nejde 
o málo peňazí. Ambíciu zabojovať o viac než 60 
miliónov korún má aj Občianske združenie Žiar, 
ktoré okrem obcí handlovskej a pravňanskej 
doliny združuje aj podnikateľov a občanov hornej 
Nitry. Občianske združenie Žiar má už za sebou 
analýzu územia a integrovanú stratégiu jeho roz-
voja. Tieto dva dokumenty sú totiž podmienkou, 
aby sa akékoľvek občianske združenie mohlo 
uchádzať o pozíciu MAS-ky (miestnej akčnej 
skupiny) v rámci programu LEADER.

Erika Jonasová, O.Z. Žiar:
Som presvedčená, že ľudia, ktorí žijú v regióne, 
poznajú jeho potreby najlepšie. Program LEADER 
má oproti iným možnostiam čerpania eurofondov, 

obrovskú výhodu v tom, že o tom, čo sa v regióne 
urobí, sa v regióne aj rozhoduje. Túto právomoc 
má miestna akčná skupina. Stratégia, ktorú sme 
spracovali, hovorí nielen o prioritách, ale aj o tom, 
ako bude prebiehať proces výberu projektov.
K najznámejším aktivitám O.Z. Žiar zatiaľ patrí pro-
jekt Bicyklom po dolinách hornej Nitry. Obyvatelia 
nášho mesta ho podporili aj počas Handlovskej 
kapustnice. Hlavnou myšlienkou projektu je vybu-
dovať a vyznačiť sieť cyklotrás na hornej Nitre. 
Prvou fázou, ktorá sa v súčasnosti realizuje, je 
mapovanie možných cyklotrás a viacúčelových 
trás. Nasledovať bude značenie, úprava terénu 
trasy, inštalácia smerovníkov a popisných tabúľ. 
Treťou fázou bude propagácia, vydanie máp, 
podkladov pre GPS navigácie a usporadúvanie 
sprievodných podujatí. Dobre označené cyklotra-
sy v nádhernej prírode hornej Nitry môžu výrazne 
pomôcť rozvoju cestovného ruchu. Ďalšou z priorít 
je podpora ubytovávania v súkromí. 
Táto, turistami vyhľadávaná forma ubytovania je 
u nás veľmi málo rozšírená. Pritom len v Remate 

je množstvo súkromných chát, ale aj veľkých 
rodinných domov, ktoré majú potenciál ponúknuť 
ubytovanie do desať osôb. 
Jednou z priorít je aj obnova a rozvoj obcí. Ide 
o modernizáciu verejných priestranstiev, mostíkov, 
parkov, lavičiek... Tu sa počíta s finančným obje-
mom 400 tis. Eur (12 050 400 Sk). 
V prioritách nechýba ani propagácia a marketing 
cestovného ruchu a vzdelávanie.
Členovia Občianskeho združenia Žiar majú za 
sebou 34 pracovných stretnutí. Vždy sme sa stretli 
v inej obci nášho regiónu, aby sme lepšie spoznali 
nielen konkrétne miesto ale aj ľudí, ktorí tam 
žijú. Naše občianske združenie má v súčasnosti 
54 členov a je otvorené pre každého, kto má na 
hornej Nitre trvalé bydlisko, sídlo firmy alebo jej 
prevádzku. 
Či sa Občianskemu združeniu Žiar podarí uspieť 
v 2.kole výzvy a stane sa miestnou akčnou sku-
pinou by sme mali vedieť približne na prelome 
mesiacov apríl/máj 2010. Budeme držať palce!
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4.februára 2010, 19.00h
DOM OBESENCA
Réžia: Emir Kusturica, Juhoslávia, 
Príbeh chlapca vychovávaného babič-
kou a strýkom v úbohej rómskej osade, 
odkiaľ niekoľkokrát ročne odvážajú 
deti do Talianska, aby kradli, žobrali a 
nádenníčili. Jeden z najlepších filmov 
Emira Kusturicu.

11.februára 2010, 19.00h
MLČANIE LORNY
Réžia: J.-P. a Luc Dardenne, 
Belgicko, Francúzsko, 2008, 106 min
Lorna, mladá Albánka žijúca v 
Belgicku, túži po vlastnom snack bare. 
Aby získala občianstvo, podstúpi 
fingovanú svadbu s drogovo závislým 
Claudym. 

18.februára 2010, 19.00h
MEDZI STENAMI
Réžia: Laurent Cantet, Francúzsko, 
Adaptácia rovnomennej knihy 
zo školského prostredia, ktorej 
autorom je pedagóg a spisovateľ 
François Bégaudeau. 

25.februára 2010, 19.00h
35 PANÁKOV RUMU 
Réžia: Claire Denis, Francúzsko, 
Nemecko, 2008, 100 min.
Príbeh otca rušňovodiča a 
dospievajúcej dcéry Joséphine, na 
ktorý sa nezabúda. Emóciami nabitý 
film s hudbou Tindersticks.

Nácko 
v Handlovej
Banskoštiavnickohodrušskí, malo-
karpatskí, novácki a handlovskí 
baníci sa v piatok 15.januára 
stretli v Handlovej na III.Šachttágu. 
V pláne mali, okrem organizovaného 
popíjania piva, aj prijatie nových čle-
nov Handlovského baníckeho spol-
ku. Za stôl čestných hostí zasadli 
aj dvaja poslanci NR SR – Jaroslav 
Izák a Vladimír Jánoš. Obaja už krst 
nových členov, skok cez ošliador, 
majú za sebou.
Primátor Handlovej v úvode 
symbolicky odovzdal predsedovi 
Handlovského baníckeho spolku 
Cenu mesta, ktorá mu bola udelená 
za vybudovanie Banského náučného 
chodníka a za udržiavanie baníckych 
tradícií počas Handlovských katarín-
skych dní. Ďakovným listom ocenil 
aj Mgr. Helenku Galbavú, ktorá má 
veľký podiel na vybudovaní kaplnky 
na lúke pod Kňazovým vrchom.
Novinkou III.Šachttágu bol spev-
níček, ktorý pri tejto príležitosti, 
v spolupráci s domom kultúry, vydal 
Handlovský banícky spolok. Spevník 
obsahuje 14 textov piesní a fotogra-
fie z vlaňajšieho Šachttágu.
Najdôležitejším bodom programu 
bolo prijatie dvoch nových čestných 
členov. Prvým z nich sa stal Ing. 
Rudolf Šembera, odborný radca 

ministra hospodárstva SR a druhým 
Ing. Jozef Labuda, riaditeľ Banského 
múzea v Banskej Štiavnici. Obaja 
získali kvalitných krstných otcov 
– Rudolf Šembera Petra Skalického 
a Jozef Labuda Rudolfa Podobu. 
Kandidáti na členstvo v HBS splnili 
všetky úlohy, odpovedali na záludné 
otázky a prejavili veľkú mieru zmyslu 
pre humor (brat Mariána Labudu 
s tým nemal najmenší problém, 
dokonca nám svojho brata aj zai-
mitoval).
Hosťom III. Šachttágu bol štiav-
nický Nácko. Typická postavička 
dobrosrdečného baníka, známa 

hlavne zo štiavnického Salamandra, 
nesklamala a dala k dobru niekoľko 
veselých príhod. Spor, či je Nácko 
Štiavničan alebo sa narodil v Hodru-
ši – Hámroch sa nepodarilo rozsúdiť 
ani tentokrát. 
Záver patril milému prekvapeniu. 
Jednu z najkrajších handlovských 
pesničiek, Tam v Handlovej pod 
Kebaňou, zaspieval primátor 
Handlovej spolu so svojim bratom 
Vladimírom. Prezídium vyzvalo 
„Duo Podoba“, aby k sebe pribrali aj 
deda Podobu. A tak sa možno o rok 
dočkáme tria.                                             
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