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V Novom roku, moji milí, 
lásky, blaha, zdravia, sily, 
úspechov a šťastia veľa, 
z úprimného srdca želá

Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza
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Vážení Prievidžania!

Do volebného boja o post primátora mesta 
som išla s plnou vážnosťou a vedomím, 
že sa dávam na neľahkú cestu. Nebolo 
to rozhodnutie chvíľkové a nebolo ani 
bezcieľne. Mám jasné predstavy o tom, ako 
chcem viesť toto mesto a som realista v tom, 
čo chcem dosiahnuť.
Dnešným dňom začína pre nás všetkých 
nová etapa života. Niektorí z nás toto 
prostredie, kde sa stretáva mestské 
zastupiteľstvo, dôverne poznajú. Naši 
noví kolegovia poslanci sa s ním budú 
postupne zoznamovať a zaúčať sa do tajov 
poslaneckej práce.
Na začiatku tejto pomyselnej štvorročnej 
cesty by som vás chcela ubezpečiť, 
že budem robiť rozhodnutia a aktivity 
súvisiace s mojím mandátom tak, aby 
smerovali k zlepšeniu života v tomto meste 
- tu - kde máme svoj domov. To slovo 
domov má veľkú silu a hĺbku. Bola by som 
rada, aby sa sila tohto slova znásobila a aby 
sme sa všetci stali väčšími lokálpatriotmi vo 
vzťahu k nášmu mestu.
Chcem kontinuálne pokračovať 
v tom, čo pozitívne urobili traja moji 
predchodcovia – Miloš Souček, Ivan 
Vaňo a Ján Bodnár. Každý z nich dal 
tomuto mestu niečo, čo tu ostane.  
Mojím nástupom do funkcie začína šieste 
obdobie činnosti samosprávy. História 
raz bude hodnotiť prínos tých, ktorí nosili 
na krku primátorské insígnie a držali 
v rukách to pomyselné žezlo vlády.  
Bola by som rada, aby obdobie, ktoré 
dnešným dňom začíname, patrilo medzi 
éry, ktoré budú  raz zapísané do kroniky 
mesta ako roky naplnené zmysluplnými 
činmi a správnymi rozhodnutiami. Musíme 
sa všetci snažiť o to, aby sme aj my o ďalší 
krok posunuli naše mesto medzi úspešné 
samosprávy a medzi mestá, ktoré sa môžu 
pochváliť čistotou, pekným prostredím, 
bezpečnosťou a najmä spokojnými 

obyvateľmi. K tomu všetkému potrebujeme 
rozvahu, odvahu, chuť pracovať, potrebujeme 
dobré rodinné zázemie, zdravie a kúsok 
šťastia. Každý s nás si buduje svoju 
cestu životom, je strojcom svojho šťastia 
a napĺňania osobných ambícií. Hľadať v práci 
primátora či poslanca len možnosť byť 
o stupienok vyššie ako tí, ktorí sú okolo mňa, 
je nesprávny pohľad na vec.
Každý z nás, ktorý sa podujal na toto 
poslanie, musí mať v sebe v prvom rade 
pokoru. Musí mať pocit zodpovednosti 
a skutočnú vôľu odovzdať svoj um 
a schopnosti svojim spoluobčanom, 
svojmu mestu.
Celý svoj profesijný život som bola na seba 
prísna a taká zostanem aj naďalej. A preto 
budem prísna, ale spravodlivá, aj vo funkcii 
primátorky. Budem robiť rozhodnutia 
a kroky, ktoré sa možno nie všetkým budú 
páčiť. Ale musím ich urobiť, pretože by som 
sa nemohla pozrieť do očí ľuďom, ktorým 
som tvrdila, že chcem zmenu a že znamenám 
zmenu. Budem sa musieť postaviť tvárou 
v tvár ľuďom, ktorí nemajú radosť z môjho 
víťazstva, ktorí mi budú hádzať pod nohy 
polená a, žiaľ, aj takým, ktorí ma ešte aj dnes 
osočujú a podceňujú. Možno som postavou 
malá a zdám sa zraniteľná. Ale vo vnútri 
som dostatočne zrelá a pripravená na to, aby 
som bojovala na tom pomyselnom vojnovom 
poli a so cťou vybojovala svoj boj. Našťastie 
mám okolo seba ľudí, ktorí stoja pri mne 
a ktorí budú spolu so mnou niesť ťarchu 
zodpovednosti. Mám nesmierne šťastie, 
že mám usporiadanú rodinu a skvelého 
manžela, ktorý ma vo všetkom podporuje 
a je mojou životnou oporou.
Obraciam sa na Vás, panie poslankyne a páni 
poslanci a vyzývam Vás k zodpovednosti. 
Sú medzi Vami takí, ktorí sa počas 
predchádzajúceho volebného obdobia  
priklonili aj k takým rozhodnutiam, ktoré 
neboli vždy prospešné tomuto mestu. Chcem 
veriť, že prehodnotia svoje postoje, zmieria 
sa so skutočnosťou, že nevyhral ich favorit 
a budú zdravou opozíciou, ktorá má svoje 
opodstatnenie aj v komunálnej politike.  
Obraciam sa na zamestnancov exekutívy 
mesta a ubezpečujem ich, že tam bude 
miesto pre tých, ktorí sú odborne 
spôsobilí vykonávať svoje povolanie so 
cťou, chápu svoju prácu ako poslanie 
a službu obyvateľom a nielen ako dobrý 
spôsob obživy. 
Čo však nemôžem z tohto miesta 
sľúbiť je to, že všetko ostane po starom. 
Moje rozhodnutie urobiť dôsledný 
audit v exekutíve, v organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či 

spoločnostiach, ktoré mesto založilo 
na výkon svojich funkcií, je nemenné. Všetko 
sa bude diať len so zámerom, aby sme hľadali 
rezervy a spôsoby, ako znížiť nákladovosť 
v meste pri zachovaní všetkého dobrého 
a prospešného, čo sa tu vybudovalo a udialo. 
Zo všetkých strán sa ozývajú hlasy o potrebe 
dofinancovania a je množstvo požiadaviek 
na rozpočet mesta. V predvolebnej kampani 
som sa dotkla aj zmluvných vzťahov mesta 
a deklarovala som potrebu prehodnotenia 
niektorých výdavkov. Vyvolalo to vlnu 
nevôle a pritom nikto z dotknutých 
neprišiel za mnou a otvorene sa neopýtal, 
v čom vidím alebo vidíme rezervy alebo 
problémy. Rozpočet mesta je daný príjmami 
a my musíme hľadať spôsoby a cesty, 
ako hospodárne nakladať s tým, čo nám 
do kasy príde. Nemôžeme míňať peniaze 
na neprimeraný aparát a nemať na chodníky, 
cesty, úpravu zelene, či verejné osvetlenie. 
Bezproblémový chod samosprávnych funkcií 
musí byť našim spoločným cieľom. A popri 
tom musíme hľadať spôsoby, ako sa dostať 
ďalej, ako zabezpečiť rozvoj, ako vytvoriť 
lepšie podmienky pre podnikanie, šport, 
kultúru, či cestovný ruch.
Som si vedomá toho, že nemôžeme všade 
len šetriť. Nedá sa šetriť na vzdelávaní, ani 
na oblastiach, ktoré sú spojené so sociálnou 
starostlivosťou o tých, ktorí si nevedia 
pomôcť sami. Solidárnosť je princíp, na ktorý 
určite nebudeme zabúdať. Našu pozornosť si 
zaslúži aj kultúrne dedičstvo, ktoré tu máme 
a ktoré nám môže prinášať osoh spätne vďaka 
podpore cestovného ruchu. 
No a v neposlednom rade chceme, aby nám 
neodchádzali z mesta obyvatelia a aby sme 
stabilizovali mladé rodiny. Tu nás čaká 
nesmierny kus práce – hľadať tých, ktorí 
prinesú do mesta pracovné príležitosti a tých, 
ktorí sa budú podieľať na zvyšovaní kapacity 
vhodného a dostupného bývania. 
A tak by som mohla pokračovať 
a spomínať ďalšie oblasti života, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou organizmu, akým 
je mesto. Všetci sme jeho súčasťou a preto 
vyzývam všetkých, ktorí sú akýmkoľvek 
spôsobom zainteresovaní na vytváraní 
podmienok života v tomto meste, 
k zmysluplnej spolupráci. 
Som otvorená dialógu a viem počúvať. 
Na druhej strane však nezabúdam 
a niektoré veci nechcem zabudnúť, pretože 
sú pre mňa mementom.
Odovzdávam sa môjmu mestu a chcem 
mu slúžiť s najlepším vedomím 
a svedomím. Prosím tých, ktorí to so 
mnou myslia dobre, aby mi pomáhali 
a ja verím, že ich nesklamem!

Príhovor primátorky mesta 
na ustanovujúcom MsZ 
dňa 21. 12. 2010
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SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Bývalý primátor Ján Bodnár sa po ôsmich rokoch rozlúčil, 
vedenie mesta prevzala prvá primátorka Prievidze Katarína 
Macháčková Posledné tohtoročné rokovanie mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo v utorok 21. decembra, bolo 
rozdelené do dvoch častí. 

Prvá časť
V prvej časti zasadli do poslaneckých lavíc poslanci, ktorým 
po novembrových komunálnych voľbách skončilo štvorročné funkčné 
obdobie, aby si z úst odchádzajúceho primátora mesta Jána Bodnára 
vypočuli poďakovanie za svoju prácu a prevzali z jeho rúk pamätné 
listy a vecné dary. Končiaci primátor Ján Bodnár zablahoželal 
novej primátorke i novoprichádzajúcim poslancom k ich zvoleniu 
a krátko zhodnotil uplynulé štyri roky svojho pôsobenia vo vedení 
mesta, pričom  zdôraznil, že základom činnosti v takejto pozícii 
je spokojnosť obyvateľov mesta. Poďakoval všetkým obyvateľom 
za aktívny prístup, ich záujem a účasť na veciach verejných. „Bez 
aktívneho prístupu obyvateľov, bez ich názorov, pripomienok 
a požiadaviek, by sa mesto efektívne viesť nedalo. Som hrdý 
na to, že sme s obyvateľmi mesta počas môjho pôsobenia aktívne 
diskutovali a zorganizovali sme počas dvoch uplynulých volebných 
období 240 verejných zhromaždení vo všetkých častiach mesta. 
Tieto diskusie, ktorých výsledkom boli konkrétne činy, posunuli 
mesto o veľký kus dopredu a ja verím, že nové vedenie  mesta 
bude uvažovať o podobnej ceste bezprostrednej komunikácie 
s obyvateľmi,“ dodal J. Bodnár. Vzápätí poďakoval za spoluprácu 
aj všetkým zamestnancom exekutívy a predstaviteľom i zástupcom 
mestských organizácií a inštitúcií, ako aj zmluvným partnerom 
mesta,  poprial všetkým krásne a pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a veľa úspechov v nasledujúcom roku. Predseda Oblastného 
výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi Anton Vaňo 
poďakoval odchádzajúcemu primátorovi Jánovi Bodnárovi za aktívnu 
spoluprácu pri organizovaní osláv oslobodenia mesta či SNP 
a odovzdal mu Pamätnú medailu M. R. Štefánika III. stupňa. 

Druhá časť
Druhá časť mestského zastupiteľstva mala charakter ustanovujúceho 
rokovania, keď po oboznámení sa s výsledkami komunálnych volieb, 
ktoré predložil predseda Mestskej volebnej komisie Teodor Palkovič, 
slávnostne zložila sľub nová primátorka mesta Katarína Macháčková 
a postupne v abecednom poradí všetkých 31 novozvolených poslancov 
mestského zastupiteľstva. Po zložení sľubu K. Macháčková privítala 
na rokovaní ako hosťa poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
Vladimíra Jánoša, ktorý v krátkom príhovore skonštatoval, že vzhľadom 
na zloženie nového poslaneckého zboru existuje reálny predpoklad 
rozvoja mesta, pred ktorým sú nové výzvy v podobe riešenia zvyšujúcej 
sa nezamestnanosti a zabezpečenia spokojnosti obyvateľov mesta 
v oblasti bytovej i ekonomickej politiky. Vyzval nové vedenie mesta 
na zabezpečovanie spoločných rozhodnutí, vedúcich k dobrým 
riešeniam pre obyvateľov mesta Prievidza bez zbytočného vplyvu 
politických rozhodnutí. 
Príhovor k prítomným poslancom a desiatkam obyvateľov, ktorí sa 
na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zúčastnili, odznel aj z úst 
primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej, ktorá zdôraznila, že 
programové tézy, ktoré prezentovala v rámci predvolebného boja 
na post primátorky mesta, neboli len chvíľkovým rozmarom, ale 
sú to jasné predstavy o vedení a riadení mesta i o tom, ako tento 
cieľ dosiahnuť. Keďže ide o šieste obdobie činnosti samosprávy, 
súčasné vedenie mesta nadviaže na pozitívne kroky predchádzajúcich 
primátorov a jeho prvoradou snahou bude posun mesta medzi úspešné, 
čisté a bezpečné mestá so spokojnými obyvateľmi. (Celý príhovor 
primátorky mesta Kataríny Macháčkovej je na str. 2)
V rámci pracovnej časti rokovania poslanci schválili členov návrhovej, 
mandátovej a volebnej komisie, na návrh primátorky mesta schválili 
stále pracovné predsedníctvo, v ktorom budú na každom rokovaní 

mestského zastupiteľstva primátorka mesta, zástupca primátorky, 
prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór mesta a hovorca mestskej 
rady. Poslanecké kluby v stálom predsedníctve svojich zástupcov mať 
nebudú. Na návrh primátorky mesta poslanci schválili zástupkyňu 
primátorky mesta, ktorou bola v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 
z o obecnom zriadení poverená na celé volebné obdobie Helena 
Dadíková. Poslanci schválili aj okruh úkonov a činností, ktoré je 
zástupkyňa primátora mesta oprávnená v zmysle zákona vykonávať. 
Zástupkyňa primátorky mesta sa zároveň stala členkou deväťčlennej 
mestskej rady. Ďalších osem členov zvolili poslanci v tajnom hlasovaní. 
Členmi mestskej rady sa v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva 
na volebné obdobie 2010 – 2014 stali: Martin Bugár, Marcel 
Dobrovodský, Roman Hlaváč, Petra Kobetičová, Dušan Magdin, Ľuboš 
Maxina, Juraj Ohradzanský a Peter Petráš. 
V ďalšom bode rokovania poslanci schválili komisiu 
mestského zastupiteľstva pre uplatňovanie Ústavného zákona 
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, ktorej predsedníčkou sa stala zástupkyňa 
primátorky mesta Helena Dadíková. Schválili aj komisiu MsZ 
na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta, ktorá 
pracuje v zmysle Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 
Poslanci schválili dva poradné orgány primátora mesta a to 
masmediálnu radu so šiestimi členmi a bytovú radu s ôsmimi 
členmi. Aj vo volebnom období rokov 2010 – 2014 bude pri 
mestskom zastupiteľstve pôsobiť sedem stálych komisií, ktorých 
zloženie poslanci schválili na návrh primátorky mesta. (Kompletný 
zoznam a zloženie komisií je na str. 4) V závere rokovania mestské 
zastupiteľstvo schválilo šiestich poslancov a dvoch neposlancov 
do funkcie sobášiacich a ostatnej občianskej obradovosti, zástupcov 
mesta do organizácií založených a zriadených mestom, poslancov 
z radov mestského zastupiteľstva do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, ako aj návrh na doplnenie členov výborov 
volebných obvodov v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá 
Lehôtka a Hradec z radov neposlancov. V zmysle zákona NR SR 
č. 253/94 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest schválili plat primátorky mesta, ktorý 
je podľa § 3 spomínaného zákona súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, schválili aj zvýšenie 
platu primátorky mesta vyčísleného podľa § 3 o 50 % a odmenu 
primátorke mesta podľa § 5 odst. 1 vo výške 50 % zo súčtu platu podľa 
§ 3 a 4 odst. 1 a 2 vyplácanú mesačne. Schválili aj plat zástupkyne 
primátorky mesta podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/90 Zb. na celé 
volebné obdobie vo výške 65 percent z výšky platu primátorky mesta. 
Finále pracovnej časti prvého rokovania mestského zastupiteľstva 

v novom zložení predstavovalo 
schválenie návrhu termínov rokovaní 
mestského zastupiteľstva na prvý 
polrok 2011. Riadne rokovania 
sa budú konať každý posledný 
utorok v mesiaci, teda 25. januára, 
22. februára, 29. marca, 26. apríla, 
31. mája a 28. júna 2011. Primátorka 
mesta sa v závere rokovania 
mestského zastupiteľstva poďakovala 
všetkým poslancom za aktívnu 
účasť a okrem vianočného vinšu 
pozvala prítomných na oslavy 
príchodu Nového roka, na slávnosť 
vysvätenia priestorov Mestského 
domu 6. januára 2011 a na tradičný 
Ples mesta, ktorý sa bude konať 
14. januára 2011.  

Ivona Vojtášová, foto: Milan Gross        
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Stretnutia s obyvateľmi za účasti primátorky mesta,
poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ

Ing. Martin Bugár

Marcel Dobrovodský

Roman Hlaváč

Ing. Petra Kobetičová

MUDr. Dušan Magdin

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

Juraj Ohradzanský

Ing. Peter  Petráš

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1.: 
Ing. Roman Gonda 

Július Urík 

Gabriel Čauder 

Ing. Peter Petráš 

MUDr. Jaroslav Cigaňák 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

MVDr. Vladimír Petráš 

Ing. Jozef Polerecký 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2.: 
Helena Dadíková 

MUDr. Marián Jakubis 

MUDr. Ján Šlapák 

Roman Hlaváč 

Mgr. Art. Anton Bakyta 

Ing. Petra Kobetičová 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3.: 
Ing. Martin Bugár 

Mgr. Ružena Dlábiková 

MUDr. Gabriel Šimko

Ing. Branislav Bucák 

Mgr. Ľubomír Vida 

Marcel Dobrovodský 

Mgr. Pavel Takáč 

Peter Petriska 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4.: 
MUDr. Silvia Hrnková 

Michal Dobiaš 

MUDr. Dušan Magdin 

PaedDr. Eleonóra Porubcová 

Katarína Vráblová 

Ing. Richard Takáč 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5.: 
Juraj Ohradzanský 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6.: 
Katarína Čičmancová

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7.: 
Ing. Martin Drozd 

1. finančná a majetková komisia (7 členov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - predseda
poslanci: Ing. Petra Kobetičová, Ing. Peter Petráš, Peter Petriska
neposlanci: Róbert Hekl, Ing. Milan Machalec, MPH 
a Ing. Milan Simušiak
zapisovateľka: Ing. Ingrid Vojtková 

2. komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít 
(7 členov) 
Ing. Martin Bugár - predseda
poslanci: Ing. Roman Gonda,  Ing. Jozef Polerecký, Július Urík
neposlanci: Ing. Zdena Balážová, Anton  Budinský, Jozef Foltán
zapisovateľka: Zuzana Horváthová

3. komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného 
prostredia (9 členov)
Roman Hlaváč - predseda
Poslanci: Ing. Peter Petráš, Ing. Jozef Polerecký a Ing. Roman Gonda
neposlanci: kap. Ing. Adrián Liška, Ing. Miloš Souček, Ing. Ivan 
Vaňo, Vladimír Vážny, Ing. Miroslav Vladár 
zapisovateľka: Ing. Viera Šimová.

4. komisia školstva, kultúry a športu (7 členov)
Helena Dadíková - predsedníčka 
poslanci: Mgr. art. Anton Bakyta, Ing. Branislav Bucák, Marcel 
Dobrovodský, Mgr. Pavol Takáč
neposlanci: Róbert Frimmel a Ing. Daniel Mačuha  
zapisovateľka: Mgr. Oľga Ďurčenková

5. komisia daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany 
verejného poriadku (9 členov)
Ing. Petra Kobetičová - predsedníčka
poslanci: Ing. Martin Bugár, Roman Hlaváč, Peter Petriska, 
Juraj Ohradzanský
neposlanci: Ing. Zuzana Lukáčová, Mgr. Vladimír Moravík, 
JUDr. Róbert Pietrik, Ing. Ján Štanga,
zapisovateľka: Olívia Mokrá

6. komisia starostlivosti o občana (9 členov)
MUDr. Silvia Hrnková - predsedníčka  
poslanci: Mgr. Ružena Dlábiková, MUDr. Marián Jakubis, 
MVDr. Vladimír Petráš, MUDr. Ján Šlapák

neposlanci: MUDr. Ladislav Babjak, PaedDr. Iveta Lauková, 
MUDr. Helena Valovičová, Božena Vidová
zapisovateľka: Mgr. Jana Králová

7. komisia mládeže a voľnočasových aktivít (7 členov)
Ing. Martin Drozd - predseda
poslanci: Mgr. art. Anton Bakyta, Ing. Branislav Bucák, Michal 
Dobiaš, Katarína Vráblová 
neposlanci: Mgr. Jana Galanská, Mgr. Peter Krška
zapisovateľka: Renáta Petrášová

Masmediálna rada
Ing. Branislav Bucák, Jozef Čičmanec, Helena Dadíková, Ing. Martin 
Drozd, MVDr. Norbert Turanovič, Katarína Vráblová
zapisovateľka: Ing. Naďa Prilinská

Bytová rada
Helena Dadíková, Ján Dobrovodský, Mgr. Ružena Dlábiková, Ing. Ján 
Hanzel, Ing. Miroslava Makešová, MVDr. Norbert Turanovič, Iveta 
Žirková, Katarína Čičmancová
zapisovateľka: Mgr. Jana Králová

komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v platnom znení
Helena Dadíková – nezávislá, Michal Dobiaš – ĽS – 
HZDS, PaedDr. Eleonóra Porubcová - KDH, Ing. Richard 
Takáč – SNS, Július Urík – SMER – sociálna demokracia, 
Mgr. Ľubomír Vida – SOS

komisia MsZ  na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca 
MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 
ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
JUDr. Eva Bogdanová, Helena Dadíková, Michal Dobiaš, Ján 
Dobrovodský, Roman Hlaváč, PaedDr. Eleonóra Porubcová, 
Ing. Richard Takáč, MVDr. Norbert Turanovič, Mgr. Ľubomír Vida

Sobášiaca a ostatná občianska obradovosť
poslanci: Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, Ing. Martin 
Drozd, Ing. Petra Kobetičová, Juraj Ohradzanský, Katarína Vráblová   
neposlanci: Tibor Tulík a Peter Švec

Volebný
obvod č. Časť volebného obvodu Miesto 

stretnutia Dátum stretnutia Hodina 
stretnutia

1 Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky ZŠ Rastislavova 17. 01. 2011 pondelok 17. 00 hod.

1 Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky Kultúrny dom Necpaly 31. 01. 2011 pondelok 17. 00 hod.

2 Sídlisko Píly, Staré Mesto Hotel Magura 07. 02. 2011 pondelok 17. 00 hod.

3 Sídlisko Nové Mesto Základná škola Šafárika 14. 02. 2011 pondelok 17. 00 hod.

3 Sídlisko Zapotôčky Základná škola Dobšinského 28. 02. 2011 pondelok 17. 00 hod.

4 Sídlisko Čierne mesto Základná škola Mariánska 07. 03. 2011 pondelok 17. 00 hod.

4 Sídlisko Sever - Kopanice Základná škola Energetikov 14. 03. 2011 pondelok 17. 00 hod.

5 Prímestská časť Veľká Lehôtka Kultúrny dom Veľká Lehôtka 21. 03. 2011 pondelok 17. 00 hod.

6 Prímestská časť Malá Lehôtka Kultúrny dom Malá Lehôtka 04. 04. 2011 pondelok 17. 00 hod.

7 Prímestská časť Hradec Kultúrny dom Hradec 11. 04. 2011 pondelok 17. 00 hod.

Mestská rada
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Pod týmto názvom pracovníci neziskovej organizácie Spokojnosť 

v Prievidzi pripravili tesne pred Štedrým večerom stretnutie so sociálne 

slabšími obyvateľmi v priestoroch Nízkoprahového denného centra 

na Ciglianskej ulici. Centrum s podporou Nadácie Orange pripravili 

balíčky s potravinami, z ktorých si mohli obyvatelia uvariť vianočnú 

kapustnicu, či aspoň trošku spestriť vianočnú večeru. Spokojnosť 

tak okrem poskytovania psychosociálnej opory a sociálnej pomoci, 

preventívnych a voľnočasových aktivít dáva najavo, že problémy okolo 

nás nielenže vníma, ale sa snaží pomáhať ich riešiť. Nič však nie je len 

tak do daru. Od obyvateľov, ktorí majú problémy rôzneho charakteru 

očakávajú aktivitu a snahu podieľať sa na riešení  problémov, nie 

len natŕčať prázdne ruky... Niečo na spôsob: „Pomôžeme vám, ale 

predovšetkým vy sami musíte chcieť!“     

ls, foto: autor

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, kde 
zložila svoj sľub i nová primátorka mesta, sa uskutočnilo len pár 
dní pre vianočnými sviatkami. V tento čas teda pribudli k jej 
„rodine“ i obyvatelia mesta.

„Tieto Vianoce boli pre mňa odlišné tým, že som dopoludnia 

navštívila  DOMINO – centrum sociálnej pomoci. Spolu s manželom 

a prievidzskými skautmi sme deťom z centra priniesli Betlehemské 

svetlo,“ hovorí s úsmevom Katarína Macháčková. Sama je matka 

a keďže vedela, že desiatka detí zariadenia v ňom zostane i cez sviatky, 

chcela im priniesť kúsok domova. „Bolo veľmi príjemné stretnúť sa 

s týmito deťmi, ktoré, aj keď nie všetkému rozumejú, vedia prejaviť 

radosť, smútok, lásku. Bolo dojímavé vidieť, ako sa tešili z prinesených 

darčekov napriek tomu, že to boli úplne obyčajné veci - kresliace 

potreby, papier, farby...“ dodala primátorka. Ako povedala riaditeľka 

DOMINA Iveta Lauková, počas Vianoc si ľudia okrem materiálnych 

darov viac rozdávajú vzájomnú lásku a spolupatričnosť a tá v centre 

nechýbala. Deti veľmi spontánne reagovali na prinesené darčeky 

a krásnu vianočnú tortu. Aj ňou Macháčkovci prispeli k domácej 

pohode. Na oplátku si odniesli úprimné objatia, ktoré sú od týchto detí 

vyjadrením vďaky, lásky a rozdávajú ich bez predsudkov. 

Podľa slov novej primátorky bola réžia zvyšku dňa zhodná 

s minulými rokmi. Pokračoval klasickými prípravami spočívajúcimi 

vo varení a príprave slávnostného vianočného stolovania, návšteve 

kostola a nechýbali vzácne chvíle venované najbližším. „Štedrý 

večer spolu s nami prežíva vždy aj moja maminka a susedia, 

ktorí sú akoby ďalšími starými rodičmi  a majú pri našom 

štedrovečernom stole pevné miesto. Najdôležitejšie pre mňa však 

bolo to, že sme boli spolu ako rodina a že som v tento deň urobila 

niečo nielen pre svojich najbližších, ale aj pre deti v Domine, ktoré 

si to zaslúžia,“ dodala na záver.

Charita počas sviatkov

Prvé Vianoce 
v primátorskom 
kresle

Vianočné balíčky odovzdávali sociálne slabším obyvateľom 
v priestoroch nízkoprahového centra.

Deti, ktoré aj cez sviatky zostali v centre sociálnej pomoci.

vrb, foto: autorka

Aj manželia Macháčkovci prispeli k domácej pohode.
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Pestrá predohra
Na palubovke sme mali možnosť vidieť živý betlehem. 
V perníkovej chalúpke zase kúpiť sladkú maškrtu. 
Deti mohli kresliť rôzne obrázky, či zdobiť pripravené 
medovníčky. Medzitým všetkým sa pohybovali 
rozprávkové postavičky Danka a Janka, Kubko 
a Maťko, Krtko, deduško Večerníček, ale aj Tri svište. 
Možnosť vyfotiť sa s takýmito televíznymi esami 
využili nielen deti, ale často aj dospeláci.

A išlo sa naostro
Oťukávacia hodinka rýchlo prešla, a tak sa k slovu 
dostala moderátorská dvojica Miška Pastieriková 
a Vlado Voštinár. Deti sa razom zbehli pred pódiom, 
ktoré sa vďaka technikom ( a ich vynikajúcej  práci 
so svetlom a zvukom) stalo srdcom akcie. Program 

naplno roztočila nádejná speváčka modernej hudby 
Lenka Piešová, ktorú vystriedal folklórny súbor 
Hájiček prezentujúci vianočné koledy. Vynikajúcim 
výkonom sa predviedli aj dve formácie tanečného 
štúdia Xoana. Mlaď ožila potom pri hip – hopovom 
čísle v podaní Fizzyho.

Hviezda programu
Doslova davovú hystériu vyvolal príchod mladej, a už 

aj veľmi úspešnej speváčky a herečky Nely Pociskovej. 

Sympatická umelkyňa si deti veľmi rýchlo získala, 

keď ich zavolala k sebe na veľké pódium. Záverečná 

skladba Tichá noc, v spolupráci s malými anjelikmi, 

bola naozaj veľmi pôsobivá.

Traja králi.

ls, foto: autor

Prievidzská City aréna bola v predvianočnom čase dejiskom, tentoraz nie športového, ale kultúrno – zábavného podujatia. Pod názvom Vianočný medovníček sa skrývalo rozmanité pásmo poprepletané rozprávkami, spevom a tancom. 

Vlado Voštinár medzi Dankou a Jankou.

Kto povedal, že perníky vedia zdobiť len 
dievčatá?

Vydarené odpoludnie 
pre deti i dospelých

Deduško Večerníček s pomocníčkami.

Tichá noc v podaní Nely Pociskovej.

Vďačné publikum.

Efektný záver
Keď v hale zhasli všetky svetlá a so svojou 

ohňovou šou vystúpila partia The Bravers, deti 

ani nedýchali. Zaslúžený aplauz patril však 

nielen im, ale všetkým, ktorí sa na programe 

podieľali. Definitívnu bodku za dvojhodinovým 

programom dalo umelé sneženie za asistencie 

všetkých zúčastnených detí.
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Zavítal k nám 
Mikuláš 
Rozsvietenie vianočného stromčeka 

na Námestí slobody je už každoročnou 

tradíciou. Aj tento rok šiesteho 

decembra zavítal do Prievidze 

Mikuláš so sprievodom, aby priniesol 

na námestie žiaru vianočnej atmosféry 

aj radosť do detských tvárí. Atmosféru 

dotváral folklórny súbor Vtáčnik a tí 

najmenší sa tešili zo sladkostí, ktoré 

Mikuláš štedro rozdával.

NA PULZE MESTA

Vianočná mozaika
V decembri už každoročne Prievidza žije prípravou na Vianoce. 
Tento rok obyvateľom priniesol opäť možnosť prežiť vianočnú 

atmosféru na námestí v spoločnosti Mikuláša, prejsť sa vianočnými 
trhmi, či s ratolesťami z fontány vyloviť viac ako 100 kaprov 

a vyšantiť sa na umelej ľadovej ploche.

Korčuľovanie aj tento rok!
Obľúbená mobilná ľadová plocha je v zimných mesiacoch aj tento rok bezplatne 

k dispozícii obyvateľom mesta. Všetci, ktorí majú záujem o korčuľovanie si ju 

v závislosti od počasia môžu vychutnávať už od decembra pri OC KORZO. Prevádzkový 

čas je v počas otváracích hodín OC Korzo.

Každoročný 
výlov kaprov
Už siedmy rok sa fontána 

na Námestí slobody stala zdrojom 

radosti i zdravého zápolenia. Vo 

štvrtok 23. decembra 2010 si deti 

mohli k Vianociam zadarmo uloviť 

živú rybu. Viac ako stovke z nich sa 

to podarilo. Slávnostným prvým 

výlovom otvorila podujatie primátorka 

mesta Katarína Macháčková 

a následne sa všetky deti pustili 

do súťaže o vlastné úlovky.

Tradičné trhy 
Sú tradíciou, kde deti nájdu cukrovinky, 

medovníkové srdiečka pre mamy a tí 

starší si vychutnajú hlt vareného vína, 

medoviny, alebo sladkého punču. 

Aj tento rok bolo Námestie slobody 

plné stánkov s občerstvením ale aj 

s tradičnými vianočnými pochúťkami 

a rozmanitým tovarom. Trvali od 13. 

decembra až do 23. decembra a počas 

nich spestrovali návštevníkom atmosféru 

aj kultúrne podujatia. 

Silvester 2010
Rozlúčku so starým rokom mohli 

Prievidžania osláviť spoločne na Námestí 

slobody. Už od desiatej hodiny boli 

pripravené stránky s občerstvením, 

ľudová hudba aj zábavný program. 

Nový rok privítala príhovorom 

primátorka mesta Katarína Macháčková, 

zaznela hymna a k žiare ohňostroja sa 

pripojili aj desiatky lampiónov šťastia so 

želaniami na šťastný rok 2011.

Marek Mittaš, foto: autor
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najviac bodov: 
Fears 29, Hallett 17, Boyd 16
Úvodné minúty patrili 
podtatrancom, ale potom už bolo 
všetko inak. Kvalitný basketbal 
v podaní domácich baníkov 
otočil skóre v 8. minúte v ich 
prospech 18:17. Od tej chvíle 
na ihrisku dominovalo len jedno 
družstvo. Hráči BC doslova 
koncertovali a hosťujúci svitovci 
až priveľmi často pôsobili 
dojmom bezradnosti. Výprask 
o 33 bodov hovorí za všetko! 
Prievidžania dali v maličkom 
predstihu svojím skvelým 
divákom pekný vianočný darček.

Prievidza

Svit
102:69

najviac bodov: Fears 19, Szalay 
18, Ridzoň a Hallett po 12. 
V prvom polčase to bol vyrovnaný 
súboj. Po zmene strán naši chlapci 
potiahli 16-bodovú šnúru a zdalo sa, 
že o víťazovi je rozhodnuté. Interisti 
však zabojovali a vrátili sa späť 
do hry. Dokonca v 37. minúte sa 
ujali vedenia. Záver však excelentne 
zvládli Prievidžania a zaknihovali si 
tak štvrté víťazstvo v rade.

Inter

Prievidza
72:85

Najvyššia súťaž basketbalistov 
pokračovala pre náš tím herne 
i výsledkovo k maximálnej 
spokojnosti – hráčov, fanúšikov 
i činovníkov klubu. Zdá sa, že 
poslednú priečku v tabuľke 
sme definitívne opustili.

Hokejový klub Mšhk Prievidza sa po vlaňajšej neúspešnej 
sezóne zosunul o súťaž nižšie. Dlhoročná stálica 
na prvoligovom ľade sa v tomto ročníku musí uspokojiť 
s účinkovaním v II. hokejovej lige. V skupine Stred, kde 
sa hrá štvorkolovým systémom (2 krát doma a 2 krát 
vonku) sa Prievidžania postupne stretávajú s mužstvami 
Púchova, Dubnice, Partizánskeho a Turčianskych Teplíc. 
Po odohratí 11 zápasov sme s bilanciou 5 víťazstiev 
a 6 prehier v tabuľke na 4. mieste. Na druhé postupové 
miesto strácame 6 bodov. O doterajšom účinkovaní našich 
hokejistov sme sa porozprávali s tým najpovolanejším – 
trénerom  R ó b e r t o m   K a r š a y o m.

Basketbalisti 
pokračujú 
vo víťaznom 
ťažení

najviac bodov: 
Fears 37, Boor 16, Uhlíř 13. 
Majstrovský Pezinok nestačil 
na posledný tím tabuľky. 
Prievidžania sa postarali 
o prekvapenie kola, a my jedným 
dychom dodávame, že prekvapenie 
veľmi príjemné. Dramatická 
zápletka sa začala tri minúty pred 
koncom zápasu, kedy sa hostia 
ujali vedenia 87:85. Osem sekúnd 
pre záverečným signálom premenil 
Fears síce len jednu šestku, ale 
na víťazstvo to napokon stačilo.

Pezinok

Prievidza
92:94

ls ls

ŠPORTOVÝ SERVIS

Prvá volejbalová liga mužov 
skupina stred pokračovala ďalšími 
stretnutiami. Reprezentanti nášho 
mesta najskôr prehrali v Martine 
a potom doma vyprášili kožuch 
Detvancom.

Podarí sa splniť 
náročný cieľ?

Tréner hokejistov Róbert Karšay chce so svojími 
chlapcami skončiť v tabuľke najhoršie na druhom 
mieste. Držíme palce!

Prievidžan Mendel práve poslal puk do bránky Púchova. To sú okamihy, pre ktoré sa chodí na hokej.

• Pán tréner, aké ciele ste si dali na začiatku sezóny, 
keď ste prišli na post trénera A –mužstva?
Treba si uvedomiť, že káder tvoria amatérski hráči (hoci 
mladí, talentovaní, ale aj ostrieľaní kozáci), študenti 
i pracujúci. Hlavne tí, ktorí sú zamestnaní nemajú 
jednoduchú úlohu zladiť všetky povinnosti tak, aby boli 
vždy prítomní na tréningovom procese. Napriek tomu, 
mojím osobným cieľom je s tímom skončiť najhoršie na 2. 
mieste, čo by nám zaručovalo účasť v nadstavbovej časti, 
kde sa bude hrať o postup do 1.hokejovej ligy.

•Ako často trénujete?
V týždni je to štyri razy, plus zápas.

• Na ktorých hráčov sa môžete v tíme spoľahnúť?
Sú to predovšetkým tí, ktorí už majú viacej prvoligových 
skúseností ako kapitán Kristián Šimo, Martin Súder, 
Martin Pavlík, či Dušan Chromý, ktorý okúsil aj extraligu. 

Príkladom neúnavného bojovníka je Miroslav Holúbek. 
Šancu majú aj mladí hráči (hrajúci aj juniorskú súťaž), 
spomedzi ktorých najviac vidno Martina Indrycha – ten už 
hosťuje aj v prvoligových Topoľčanoch.

•Ako vidíte budúcnosť hokeja v našom meste?
Jednoznačne sa treba zamerať na mládež, pritiahnuť 
na ľadovú plochu deti a náležite sa im venovať. Tento 
proces máme naštartovaný naozaj dobre. Mládeži i dorastu 
sa venujú zanietení tréneri. Uvedomte si, že z našej liahne 
hrajú v najsledovanejšej lige na svete (NHL) Andrej 
Sekera, Martin Šagát a Marek Viedenský. Viacerí naši 
odchovanci sa uplatnili i v najvyššej súťaži u nás, či 
v Česku. Samozrejme, veľa záleží od množstva peňazí, 
pretože hokej je jeden z najdrahších kolektívnych športov. 
Je treba vytvoriť také podmienky, aby hokej nebol len pre 
deti bohatých rodičov.

ls, foto: autor

Víťazná rozlúčka so starým rokom
Martin – Prievidza 3:0, 3:0
Len šesť zdravých hráčov 
z Prievidze prišlo do centra Turca. 
Nečudo teda, že v našej zostave 
nastala poriadna rošáda. Tradičné 
libero M. Hraňo si tak zahral 
aj na blokárskom poste. Treba 
povedať, že Martinčania boli 
v oboch zápasoch lepší a zaslúžene 
zvíťazili. Naším volejbalistom však 
nemožno uprieť snahu o dosiahnutie 
čo najlepšieho výsledku. Napriek 
nezohratosti, aj v takejto konštelácii 
dokázali domácemu tímu celkom 
slušne vzdorovať.

Prievidza – Detva 3:0, 3:0
V Prievidzi sa predstavil posledný 
celok tabuľky, a tak sa zákonite 
očakávali od hráčov Stavbára povinné 
víťazstvá. Predpoklady sa aj naplnili. 
Bryndziari boli ideálnym súperom 
na rozlúčku so starým kalendárnym 
rokom. Domáci si  schuti zahrali 
a prítomných divákov pobavili 
hlavne pestrou hrou v útoku. Nebyť 
nepresností a možno aj menšej 
koncentrácie hlavne pri podaní, bol by 
celkový dojem ešte lepší. Najbližšie 
sa volejbalisti predstavia 15. januára 
vo Zvolene a doma ich uvidíme 22. 1. 
proti družstvu Hliníka n. Hronom.
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Náročná trať na sídlisku
V parku medzi ZŠ Energetikov, bytovkami 
i rodinnými domami usporiadatelia vytýčili 
2 200 metrový okruh, ktorý postupne 
absolvovali niekoľkokrát (podľa kategórií) 
žiaci, kadeti, ženy, juniori, veteráni a najviac 
očakávaná a sledovaná kategória Elite 
(profesionáli) a U 23. Tvrdý premrznutý 
podklad, na ňom čerstvo napadaný sneh 
a decembrová mínusová teplota – to boli 
pre všetkých súťažiacich najdôležitejšie 
informácie. Na trati nechýbalo nič z toho, 
čo robí tento šport zaujímavým: stúpania, 
krátke prudké klesania, ostré a nevyspytateľné 
zákruty, umelé prekážky (ktoré sa dajú zdolať 
len s bicyklom na pleci) a, samozrejme, depo 
s náhradnými bicyklami.

Predohra veteránov
Kým na trati ešte pretekali mladšie 
kategórie v priestore štartu to už vrelo. To sa 
pripravovali starí harcovníci, čo o sebe tvrdia: 
„..my sami od seba neskončíme, nás budete 
musieť na tých bicykloch prosto zastreliť!“ 
Podpichovačkami akoby chceli zahnať 
súťažnú nervozitu, nedočkavosť a zároveň sa 
tešili na súboje so starými známymi, traťou 
i časom. A že aj päťdesiatnici sú vo forme, 

to dokázali všetkým prizerajúcim sa. Mladí 
majú skutočne dobré vzory v Ondrejovi 
Glajzovi, Branislavovi Kacinovi, či 
Vladimírovi Gromovi.

Barényi verzus Gavenda
Najviac bol očakávaný súboj v kategórii 
Elite medzi aktuálnym majstrom 
republiky Róbertom Gavendom 
jazdiacim za belgický tím Telenet Fidea 
a hornonitranom Milanom Barényim, 
ktorý reprezentuje Trek KCK Oslany. 
Od štartu šiel do vedenia Barényi, ale už 
v ďalších kolách prevzal iniciatívu o 14 
rokov mladší Gavenda. Títo dvaja borci 
udávali tón celému preteku, ako tak s nimi 
držal krok tretí v celkovom poradí Václav 
Metlička. Napriek enormnej snahe sa 
Milan Barényi napokon musel uspokojiť 
zo striebornou pozíciou, ale smútiť 
rozhodne nemá za čím. Druhé miesto je 

veľmi pekným úspechom a navyše získal 

Slovenský pohár za celoročné výsledky 

počas desiatich pretekov.

Reprezentácia do Nemecka
Reprezentačný tréner Róbert Glajza 

nominoval na majstrovstvá sveta, ktoré budú 

v januári 2011 v Nemecku kvarteto pretekárov: 

R. Gavenda, M. Barényi, Š. Gajdošík 

a M. Haring. Našim cyklokrosárom budeme 

držať palce, a veríme, že našim čitateľom 

prinesieme v nasledujúcom čísle informácie 

o ich úspešnom vystúpení.

ls, foto: autor

Cyklistický klub Stejskal team Prievidza 

bol organizátorom 10. kola Slovenského 

pohára a zároveň aj majstrovstiev 

Slovenska v cyklokrose pre rok 2010. 

Miesto podujatia bolo na sídlisku Sever, 

na zatiaľ jednej z mála ešte zelenej 

a nezastavanej ploche.

Milan Barényi víťazom Milan Barényi víťazom 
Slovenského pohára v cyklokroseSlovenského pohára v cyklokrose

Tesne pred štartom kategórie Elite.

Rozcvička na stacionári tesne pred pretekom.

Pri zdolávaní umelých prekážok.

Víťaz Slovenského pohára Milan Barényi.

Titul majstra Slovenska si v Prievidzi 

vyjazdil Róbert Gavenda.

ŠPORTOVÝ SERVIS
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Od kompótu na žinenku
Býval v Zemianskych Kostoľanoch, keď ho 
mama poslala, aby na bicykli zaniesol kompót 
staršiemu bratovi Michalovi do Novák, 
ktorý mal chorý ležať na izolačke baníckeho 
internátu. Dlho hľadal Janko chorého brata. 
Napokon ho našiel v telocvični na tréningu 
zápasníkov, ktorí sa tu pasovali pod vedením 
Vladimíra Ulického. Hneď medzi dverami 
ho nečakane vyzval na súboj borec Držka. 
Trinásťročný Janko sa však nezľakol a do svojho 
súpera sa pustil s takou vervou, že ich stretnutie 
bolo okamžite stredobodom pozornosti 
všetkých prítomných. Prišelec, bez praktických 
znalostí zápasníckych chvatov, ohúril svojou 
nesmiernou vôľou vedúceho krúžku natoľko, že 
ho okamžite prijali do partie.

Bitka za šmuhy od bicykla
Nový zápasník teda začal pravidelne 
po škole chodiť na tréningy. Akože inak, 
na bicykli. Keďže bola telocvičňa ešte 
prázdna, vozil sa do koliečka, v oblúkoch 
s nadšením brzdil a obdivoval pribúdajúce 
čierne šmuhy na zemi. Pochopenie pre 
toto huncútstvo však nemal vtedajší 
telovýchovný inštruktor Mikuš, ktorý ho 
tam prichytil. Nasledovala bitka a zákaz 
vstupu do telocvične. Kto si myslel, že 
rozbiehajúca kariéra malého žihadla sa 
práve skončila, ten sa pekelne mýlil. 
Na najbližší tréning prišiel opäť v predstihu, 
cez okienko vliezol do telocvične a schoval 
sa vo švédskej bedni. Odtiaľ cez malú 
škáročku pozoroval tréning kamarátov. 
Zatrnul, keď tréner Velický dal chlapcom 
pokyn, aby priniesli švédsku bedňu 
do stredu telocvične, že budú nacvičovať 
tigrí skok. Prezradená skrýša vyústila 
do naháňačky s inštruktorom Mikušom. 
Opäť zasiahol V. Ulický a nezbedného 
šarvanca vzal definitívne pod svoje 
ochranné krídla... Nie raz a s vďakou 
na tento moment Ján Mojžiš spomína.

Cesta až do reprezentácie
Srdciar (ako dnes označujú športových 
fanatikov), v kombinácii s poctivým prístupom 
k tréningu začal čoskoro žať prvé úspechy. 
Ako banícky učeň sa zúčastnil republikového 
šampionátu 
pracovných 
záloh v Českej 
Lípe. Jeho 
otec, ktorý sa 
načierno dostal 
do vtedajšej 
výpravy, mal 
s triumfu svojho 
syna takú radosť, 
že s medailou 
na krku oslavoval 
celou cestou 
v jedálnom 
vozni. Ej, bolo 
že to prepitých 
peňazí... 
Významným 
medzníkom 
v jeho kariére 
bola účasť 
na stretnutí 
Moravy 
a Slovenska 
v Ružomberku. Osemnásťročný Mojžiš vtedy 
porazil aj majstra Čiech Holuba a okamžite 
dostal ponuku do Mikulova, kde absolvoval 
dvojročnú vojenskú službu. Po vojenčine ho 
chceli v Tepliciach, Chomutove i Ostrave. On 
sa však vrátil do Prievidze, kde sa vytvorila 
vynikajúca partia, ktorá bola na jednej 
vlnovej dĺžke po stránke športovej i ľudskej. 
Na medzinárodných majstrovstvách ČSSR 
v Prievidzi získal celkové prvenstvo, keď vo 
finálovom súboji porazil Maďara Helvéthyho 
(strieborného z majstrovstiev Európy!).

Strastiplná cesta 
pred Fínskom
V roku 1966 v rámci prípravy na majstrovstvá 

Európy vo Fínsku bol pozvaný na kvalifikačný 
turnaj do Červeného Kostelca. Lístok mal však 
zo zväzu hradený len z Lužianok (odkiaľ išiel 
ešte jeden kolega) do Pardubíc. Peňazí nebolo 
nazvyš, a tak sa Ján odviezol z Kostolian 
do Lužianok 57 kilometrov na nárazníku 
osobného vlaku. Odtiaľ to bola pohoda v nočnom 
rýchliku a z Pardubíc potom stopom na korbe 
vetriesky. Vymrznutý, skočil hneď v telocvični 
pod horúcu sprchu, rozhodujúci duel však prehral 
s Horňákom a Fínsko bolo pasé...

Na druhej strane 
barikády
Ešte ako aktívny pretekár (22 ročný) 
dostal zaujímavú ponuku – 
pracovať pod hlavičkou ČSZTV 
ako profesionálny tréner v rozvíjajúcej 
sa športovej základni. V Prievidzi sa 
udomácnili postupne takí borci ako 
Valach, Imrišek, Murgaš, Procner, 
Kuna, Kubačka, Kováč, Hajas. Klub 

sa prihlásil do II. ligy, v ktorej s prehľadom zvíťazil. 
Následne svoje majstrovstvo potvrdil na kvalifikácii 
v Hradci Králové – a dá sa povedať, že od tých 
čias prievidzskí zápasníci začali tvrdiť muziku 
na žinenkách po celej republike. Keď sa navyše 
Prievidžanom upísal aj Ivan Kormaňák, ozajstný 

trénerský odborník, bolo len otázkou 
času kedy sa stane zápasnícky klub 
pod vedením tria Kormaňák, Mojžiš 
a Biskupič výkladnou skriňou 
hornonitrianskeho športu. V rokoch 
1982 – 2006 zastával v klube funkciu 
tajomníka.

Úspechy 
– zaslúžená odmena
Na žinenkách odbojoval 
nespočetné množstvo zápasov 
vo voľnom i grécko-rímskom 
štýle. Získal titul majstra 
Československa, 7 krát bol 
strieborný a 3 razy bronzový. 
Za svojho 50-ročného 
pôsobenia v zápasníckom 
športe obdržal množstvo 
významných ocenení. 
Na najvyšší piedestál radí 
hneď niekoľko: najúspešnejší 
športovec okresu Prievidza 
v rokoch 1962 a 1963, nositeľ 

titulu majster športu a držiteľ ceny fair-play.

Stále v obraze
Niekto by si 70 - ročného pána mohol 
predstaviť ako šuchtajúceho dedka, 
ktorý niekde v ústraní bilancuje svoj 
život a čaká na zubatú... To však nie 
je prípad Jána Mojžiša. Neustále sa 
zaujíma o športové dianie v našom 
meste, organizuje stretnutia veteránskych 
partií, a najnovšie sa zapojil do projektu 
Slovenského zápasníckeho zväzu pod 
názvom Pasovačka. Je to akási forma 
hľadania mladých talentov. V rámci 
okresného kola sa ho zúčastnilo 90 detí 
zo 6-tich škôl. Víťazné družstvo 
III. ZŠ na ul. Sama Chalupku 
obsadilo na republikovom finále, ktoré 
sa uskutočnilo v decembri práve v našom 
meste, pekné 6. miesto. 

Malý muž 
s VEĽKÝM 

srdcom

Patrí medzi nezabudnuteľné 
postavy športu na hornej Nitre. Len 
prednedávnom oslávil krásne životné 
jubileum: sedemdesiate narodeniny. 
Výborný zápasník, neskôr tréner 
a funkcionár, stále príjemný 
spoločník - J á n  M O J Ž I Š. 

V mene redakcie a širokej rodiny športovcov 

prajeme Jánovi Mojžišovi 

veľa zdravia, radosti a nevyčerpateľnú 

studnicu mladíckeho elánu, 

ktorým nás neustále dopuje.

ls, foto: autor, archív J.M.
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Projekt sa realizuje už druhý rok a jeho cieľom je šíriť myšlienky jednoty 
v rozmanitosti, pestrosti, spolupráce a priateľstva národov Európy. 
Nosným motívom sa stalo spoločenstvo mnohých rúk v rozličných 
gestách. Úlohou jednotlivých skupín mladých výtvarníkov, bolo navrhnúť 
„národnú” ruku tak, aby výstižne vyjadrovala kultúrne tradície krajiny 
z ktorej pochádzajú. Spoločné dielo bude trvalo umiestnené v strede 
mestského kruhového objazdu v Ibberbűrene.

Slovakian hand
Pán B. Ahlers s manželkou navštívili s týmto zámerom prvýkrát Prievidzu 
približne pred rokom a našli u predstaviteľov mesta pre projekt pochopenie 
a podporu. Možnosť zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce mladých výtvarníkov 
z rôznych umeleckých škôl Európy zaujala aj žiakov II. stupňa výtvarného odboru 
ZUŠ Ladislava Stančeka, ktorá sa stala za mesto Prievidzu garantom celého 
projektu. Koordinátorom projektu bol Ján Lauf. Žiaci ZUŠ pracovali na téme 
približne osem mesiacov. V júli 2010 sa za prítomnosti pána B. Ahlersa a jeho 
manželky konal v priestoroch ZUŠ workshop pod názvom SLOVAKIAN HAND 
FOR EUROPEAN HANDS. Na základe prác, ktoré žiaci vytvorili, vybrali 
Martinu Mikušovú (18), Martinu Málikovú (19) a Viktóriu Fabianovú (19). 
V auguste 2010 pokračovali v projekte na medzinárodnom umeleckom workshope 
priamo v Ibberbűrene. Okrem nich sa na workshope zúčastnilo päť študentov 
z Poľska, sedem z Bieloruska a traja z Nemecka. Každá skupina zo zúčastneného 
štátu mala za úlohu vytvoriť model ruky v mierke 1:10. 

Inšpirácia folklórom
Študentky z Prievidze sa inšpirovali najmä slovenským folklórom. 
Mnohé ľudové prvky predvedené v národných farbách pretransformovali 
do modernej formy. Prístup k výtvarnému spracovaniu témy bol rôzny. 
„Slovenská ruka” ukázala, že folklór môže byť vhodnou inšpiráciou pre 
mladých ľudí aj dnes. Poliaci hľadali inšpiráciu v tradičných vzoroch 
kobercov, Bielorusi zvolili jednoduchšiu abstraktnú formu a Nemci sa 
inšpirovali umením z ulice (street art). V priebehu budúceho roka na základe 
modelov budú vyhotovené objekty vo veľkosti približne 4 metre.

European spaces
Okrem kľúčového projektu EUROPEAN HANDS sa skupiny zapojili aj 
do projektu EUROPEAN SPACES, ktorý na stredných školách v Nemecku 
prebiehal v školskom roku 2009-2010. Jeho cieľom bolo vytvoriť trojrozmerný 
návrh súsošia, ktoré má znázorňovať komunikáciu medzi štyrmi národmi 

Európy. Študenti spoločne vytvorili modely ľudských postáv z drôtenej siete 
tak, aby znázornili myšlienku, že napriek rozličnosti dokážu národy Európy 
tvoriť jeden celok. Oficiálna prezentácia objektu sa uskutočnila v meste 
Steinfurt, ktoré projekt finančne podporilo.

Kus Slovenska v Nemecku
Projekt EUROPEAN HANDS umožnil študentkám umeleckú realizáciu 
na medzinárodnej úrovni a navyše mali možnosť oboznámiť sa s kultúrou miest 
Műnster, Essen a Kolín nad Rýnom. Zúčastnili sa aj na celodennej konferencii 
s množstvom prezentácií ako využívať zdroje obnoviteľných energií a navštívili 
firmu GE, ktorá sa zaoberá výrobou veterných mlynov. Do projektu s názvom 
REGENERATIVE ENERGIES, ktorý s danou problematikou súvisí, sa priamo 
zapojili len študenti z Bieloruska. Vďaka účasti na projekte priniesli žiačky 
ZUŠ kus Slovenska do nemeckého Ibberbűrenu nielen v umeleckej rovine, ale 
prispeli k poznaniu mesta Prievidze, regiónu hornej Nitry a  Slovenska medzi 
mladými ľuďmi Európy. Mesto Prievidza prispelo na ich účasť finančnou 
čiastkou a množstvom propagačných materiálov a darčekov.

Žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka participovali 
na medzinárodnom projekte, ktorý zviditeľnil mesto Prievidza 
a Slovensko v partnerskom meste Ibberbűren. Iniciátorom projektu 
s názvom EUROPEAN HANDS bol pán Bernhard Ahlers a jeho 
manželka Irina Saslawskaja z občianskeho združenia KAJA West 
e. v. z Ibberbűrenu. Toto občianske združenie vyhľadáva mladých 
kreatívnych výtvarníkov a zapája ich do spoločných projektov. 

NA PULZE MESTA

P r o j e k t

Hands 
European

Anton Stratený, foto: autor
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Zo zvodiek Mestskej polície§

Z mestskej matriky od 1. do 31. decembra 2010
Manželstvo 
uzavreli
Tomáš Hromek 
a Viktória Velická
Branislav Jedinák 
a Adriana Jedináková
Ivan Jelenčík 
a Božena Čičmancová
Róbert Kohajda 
a Vlasta Uhrinová
Ján Kónya 
a Sandra Brandová
Stanislav Malý 
a Stanislava Kotríková

Jozef Solčáni 
a Simona Polášeková
Tomáš Truchlík 
a Marianna Petrášová
Dalibor Valkošák 
a Magdaléna Nosálová

Narodili sa
Bianka Angyalová
Liliana Babiarová
Angelika Bednárová
Šimon Bíro
Sebastián Bošiak
Marcus Pavel Drexler
Vivienne Ďurinová

Karolína Fabianová
Alex Filo
Isabel Hepnerová
Miloš Chlpek
Samuel Chlupík
Tomáš Meliš
Lilien Polakovičová
Laura Radosová
Šimon Schmidt
Zaira Sťahelová
Kristína Šidlová
Hana Šimkovičová
Amália Šišková
Tamara Ugróczy

Opustili nás
Darina Melišková (64 r.)
Milan Mošovský (59 r.)
Květoslava Šturcelová (65 r.)
Peter Beňo (61 r.)
Dominik Kurbel (74 r.)
Anna Čičmancová (82 r.)
Mária Gürtlerová (78 r.)  
Oľga Mikulová (80 r.)
František Babušík  (58 r.)
Františka Bučková (88 r.)
Pavel Drexler (64 r.)
Ján Spodný (75 r.)
Melánia Borková (84 r.)

Žofia Pavelková (84 r.)
Ľudmila Flimelová (87 r.)
Anton Maholányi (71 r.)
Antónia Bošiaková (80 r.)
Emília Pauerová (79 r.)
Ernest Bohuš (64 r.)
Margita Krajčovičová (80 r.)
Štefan Pekár (72 r.)
Ján Prokop (78 r.)
Katarína Školnová (54 r.)
Ladislav Tručka (85 r.)
Gustáv Bôc (70 r.)
Dominik Tadial (82 r.)
Mária Mišková (86 r.)

2. 12. 2010
Čo sa za mladi naučia..
12:50 hod. obyvateľ mesta oznámil, že 
v zberných surovinách zistil pravdepodobného 
páchateľa krádeže odpadových zberných košov, 
pochádzajúcich z ich bytovky. Hliadka MsP zistila, 
že išlo o súrodencov R. K. (1998) a R. K. (2001), 
ktorí do zberne odovzdali koše ako odpad, za čo im 
bola vyplatená finančná hotovosť. Ďalšie šetrenie 
ukázalo, že maloletí nie sú v škole preto, lebo majú 
potvrdenie od lekára o tom že sú chorí a „odpad“ 
odovzdali na predložený občiansky preukaz svojej 
matky, ktorej povedali, že „idú odovzdať nejaké 
železo“. Matka chlapcov sa dostavila do zberne, 
po čom boli odcudzené koše vydané zástupcovi 
vlastníkov bytov a maloletí vrátili pracovníčke 
zberne vyplatené peniaze. Tvrdila, že chlapcom 
dovolila ísť odovzdať len údajný železný odpad 
a netušila, že ho nadobudli krádežou. Hliadka 
poučila personál zberne o prípadných následkoch 
výkupu druhotných surovín na cudzie doklady.

3. 12. 2010
Môže za to sused?
20:35 hod. obyvateľ mesta oznámil, že jeho 
suseda ho opakovane obťažuje búchaním na dvere 
a nadávkami. Hliadka MsP zistila, že išlo o Violu 
L .(1931), ktorá suseda podozrievala z toho, že jej 
„kazí televízny signál“. Priestupok bol prejednaný 
uložením blokovej pokuty.

5. 12. 2010
Rýchly zásah MsP pomohol
13:05 hod. obyvateľka mesta našla na schodoch 
bytového domu ležať staršiu pani. Vec oznámila 
na MsP. Hliadka zistila, že neznáma pani zrejme 
spadla na schodoch, krvácala z nosa, úst a hlavy 
a ležala vo svojich zvratkoch. Hliadka jej okamžite 
poskytla prvú pomoc a privolala RZP. Podarilo sa 
zistiť, že išlo o obyvateľku mesta (1937), ktorá bola 
na návšteve u príbuzných. Pani bola prevezená 
sanitkou na ošetrenie.

Nie každý ležiaci musí byť „opitý“
16:35 hod. na základe oznámenia hliadka 
MsP našla muža, ležiaceho na zemi pri vstupe 
do Lesoparku. Išlo o obyvateľa mesta, ktorý bol 
dezorientovaný a mal zranenia v oblasti hlavy. 
Hliadke uviedol, že dostal závrat a spadol. 
Nejavil známky požitia alkoholu. Na miesto bola 

privolaná lekárska služby a muž bol prevezený 
na ošetrenie. Ako bolo zistené, pred časom mal 
mozgovú príhodu.

11. 12. 2010
Zaspali na stole
12:55 hod. do hotela v centre mesta prišli dvaja 
hostia pod vplyvom alkoholu, ktorí si objednali 
obed. Než im ho obsluha stihla priniesť, obidvaja 
zaspali. Po snahe o ich zobudenie sa začali neslušne 
správať a vulgárne nadávali obsluhe. Hliadka 
MsP osoby vyzvala k preukázaniu totožnosti, 
čo uposlúchol iba jeden. Išlo o Dávida V. (1991) 
z Lazian. Druhá osoba odmietala preukázať svoju 
totožnosť a najprv uvádzala nepravdivé údaje. Až 
potom sa podarilo zistiť, že ide o Petra K. (1987) 
z Prievidze. Menovaní uhradili účet a z prevádzky 
odišli. Svoja správanie budú vysvetľovať 
po predvolaní na MsP.

15. 12. 2010
Malí zlomyseľníci
17:40 hod. obyvateľ mesta oznámil, že deti 
vešajú na plot petardy, ktoré chcú odpáliť. 
Hliadka MsP na mieste zistila tri maloleté 
osoby. Išlo o D. D. (1998), D. B. (1997) a D. L. 
(1998), ktorí boli poučení o používaní zábavnej 
pyrotechniky na území mesta. O veci boli 
vyrozumení aj ich rodičia.

16. 12. 2010
Alkohol a mráz..
02:45 hod. počas kontroly Námestia 
Slobody hliadka MsP zistila na lavičke 
ležiaceho bezdomovca. Išlo o obyvateľa mesta 
(1958), u ktorého bolo po prebudení zistené 
podchladenie dolných končatín. Muž bol 
sanitkou prevezený na ošetrenie.

17.12. 2010
Učeň autičkár
10:50 hod. na MsP bolo oznámené podozrivé 
správanie osádky motorového vozidla z okresu 
Rimavská Sobota. Išlo o maloletého chlapca, ktorý 
sa pokúšal vniknúť do zaparkovaného vozidla tak, 
že skúšal uzamknutie dverí. Neskôr v sprievode 
dvoch dospelých vo vozidle odišiel. Vec bola 
oznámená Policajnému zboru SR. Neskôr zistili, že 
osoby sú podozrivé z krádeže finančnej hotovosti 
z vozidla v okr. Partizánske.

Mestská polícia Prievidza upozorňuje 
občanov na povinnosť dodržiavať 
Všeobecne záväzné nariadenie č.71/2003 
zdravom životnom prostredí, udržiavaní 
čistoty a poriadku v meste Prievidza.

V súvislosti s príchodom počasia, sprevádzaného 

snežením a teplotami pod bodom mrazu 

je aktuálna povinnosť v zmysle uvedeného 

nariadenia, ktorú uvádzame v skrátenom znení:

Údržba chodníkov

1. Udržiavať chodník - čistiť, odstraňovať sneh, 

ľad, posypávať, sú povinní:

a) oprávnená organizácia alebo vlastník (správca, 

užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti v šírke 1,5 m.

b) vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti 

- plochy vjazdov do garáží a pás verejného 

priestranstva v šírke 1,5 m priliehajúci 

k  nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi.

c) oprávnená organizácia - komunikáciu alebo 

časť cesty určenú predovšetkým pre chodcov, 

ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo 

alebo iným spôsobom a všetky ostatné chodníky.

2. Pre zaistenie bezpečnosti chodcov v zimnom 

období musí byť chodník očistený od snehu, 

prípadne posypaný inertným materiálom (piesok, 

chemický posyp) bez zbytočného odkladu 

po napadnutí snehu alebo vytvorení poľadovice. 

Sneh z chodníkov sa zhŕňa na okraj chodníkov, 

nesmie byť zhrnutý na kanalizačné vpuste, aby 

v prípade odmäku tieto plnili svoju funkciu. 

Je nutné aby neboli zatarasené priechody cez 

komunikácie, podchody, vjazdy do budov, 

autobusové zastávky a pod.

3. Používanie soli na posyp chodníkov v zimnom 

období je zakázané.

Za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou 

osobou, fyzickou – právnickou osobou 

podnikateľom možno uložiť pokutu v zmysle 

platných právnych predpisov, v blokovom konaní 

až do výšky 33 Eur.

Upozornenie

plk. JUDr. Marián Mikula
náčelník MsP Prievidza
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Na Námestí slobody sa 23. decembra uskutočnilo žrebovanie výhercov vianočnej 
súťaže nášho periodika. Čitatelia Noviniek z Prievidze mali možnosť zapojiť 
sa do nej veľmi jednoduchým spôsobom. Stačilo vyplniť vo výhernom kupóne 
meno, adresu, resp. telefónne číslo, odoslať na adresu redakcie alebo osobne 
zaniesť do pripravenej žrebovacej krabice v Turisticko – informačnej kancelárii. 
No, a potom bolo už len treba čakať ako to dopadne... Popravde povedané, 
všetko mala v rukách prvá dáma nášho mesta JUDr. Katarína Macháčková. 
Pani primátorka verejne vyžrebovala výhercov dvadsiatich troch cien.

Zoznam výhercov
• 100 € poukážka na nákup šperku z ušľachtilej ocele (Váš šperk) - Ľuboš Tulik
• 100 € poukážka na nákup rádiovo riadených hodiniek (Váš čas) - Gabriela Obžerová
• 3 x 25 € poukážky na kyslíkové ošetrenie pleti (kozmetický salón Alena) - I. Tuliková
• poukážky v hodnote 40 € kredit O2 (predajňa RLM OD Prior) - Richard Bakyta, 

Ondrej Trýzňa, Marica Čikesová
• 2 x 5 týždňový kurz BABY plávania v hodnote 33 € (Mimifit) - Júlia Husárová, 

Milan Ťapuška
• 2 x mesačná permanentka do posilňovne v hodnote 25 € (Fitness club) - Monika 

Melišková, Lucia Beljanská
• 5 x 10 € poukážka do salónu LOOK – Elena Ježová, Constantin Augustin, Martina 

Záhonová, Daniel Hamlík, Jana Johnová
• 4 x 10 € poukážka na masáž (Rege day) - Drahoslav Jonáš, Katarína Bundová, 

Katarína Gajdová, Igor Pipiška
• 2 x 10 € poukážka na umytie auta + kávička (Auto umyváreň pri mliekarni) - Ľudmila 

Melišková, Beáta Kovacsiová

Úryvky z kroniky mesta Prievidza
Za osobnosti, ktoré sa v minulosti 
pričinili o rozvoj mesta, 
možno považovať i ďalších 

verejných, kultúrnych či 
iných pracovníkov, ktorých 
uvádza kronikár. Boli 

nimi prirodzene i mnohí 
funkcionári spolkov,  
ale i obchodníci a zruční    
remeselníci.

Koloman Breštenský - narodený r. 1864 
povolaním hospodár zúčastňujúci sa 
všetkého, čo jeho rodiskom hýbalo a čo 
sleduje k poľnohospodárskemu a kultúrnemu  
povzneseniu. Prv pokladník, čoskoro starosta 
mesta. Má účasť na stavbe železnice Veľké 
Bielice – Prievidza - Nemecké Pravno. 
Umožní rozšíriť Handlovské uhoľné bane 
na veľkovýrobu. S týmto súvisle prichádza 
nová železnica Prievidza – Bojnice – 
Handlová v roku 1912 – 1913. Zakladá 
pre drobný ľud Prievidzskú gazdovskú 
banku, bol jej doživotným direktorom. Ako 
poslanec (ablegát) značne prispel k tomu, 
že prievidzské nižšie gymnázium piaristické 
bolo na náklad štátu povýšené na 8-triedne 
s maturitnou skúškou, čo sa v r. 1911 – 1915 
postupne previedlo. Počas války vyvinie 
činnosť sociálnu, ako poslanec svojho rodiska 
umierňuje biedu organizovaním zásobovania 
s úradnými kruhmi. 

Ján Bendík - notár v Prievidzi, je všestranne 
činný, všade pomôže, o všetko má záujem. 
Ako horlivý propagátor športu napísal r. 
1932 peknú publikáciu Šport na Hornej Nitre. 
Najintenzívnejšie venoval sa najmä  činnosti 
hasičskej, kde ako tajomník Okresnej hasičskej 
jednoty č. 4. vykonal mnoho záslužnej práce. 
Najnovšie stal sa hlavným redaktorom 
Hasičských listov.

Peter Bubliak - správca miestnej r. k. 
ľudovej školy chlapčenskej, vyniká nielen 
ako výborný pedagóg, ale patrí medzi 
najagilnejších kultúrnych pracovníkov. Jeho 
činnosť sústreďuje sa menovite v jednote Orla. 
Organizovanie divadelných predstavení, ich 
nacvičovanie, riadenie prednášok, akadémií 
a slávností a mnoho iných podnikov orolských 
v jeho osobe ctí svojho tvorcu. Pritom stačí 
ešte pracovať v Miestnom odbore matičnom 
a pri pečlivosti o mládež. 

Martin Falešník – ovocinársky inštruktor, 
rodák z Hroznovej Lhoty na Mor. 
Slovensku. Horlivý národovec a pracovník 
vždy a všade, keď ide o vec užitočnú, 
kde ide o kultúrne alebo hospodárske 
povznesenie ľudu, kde ide o to, jako pomôcť 
našim slovenským „dedinôčkam“. Je 
tiež prajným podporovateľom slovenskej 
mládeže. V každej starosti ochotne 
pomáha, intervenuje, pracuje a oslavuje, 
všetko obyčajne so zdarom. Hlavná jeho 
činnosť je propagácia ovocinárstva. Chce 
vychovať na Hornej Nitre novú generáciu 
ovocinársku z mladých šuhajov. Práca táto 
darí sa mu dobre. Zorganizoval mladých 
ovocinárov v Ovocinársky dorast, poučuje ich 
prednáškami, časopismi atď.

Vojtech Horáček – školský inšpektor, 
pracuje dvojím smerom: a) v pečlivosti 
o mládež, kde pomocou učiteľstva organizuje 
jako miestopredseda rozsiahlu sociálnu 
pomoc pre mládež v celom okrese, b) je 
dušou Robotníckej akadémie, kde zaviedol 
pravidelné prednášky, divadelné predstavenia, 
zariadil čitáreň, čím vykonal  záslužnú 
osvetovú prácu medzi robotníctvom.

Ján Hromádka - je smluvný profesor 
telocviku reálneho gymnázia od roku 1919. 

Pred tým pôsobil jako telocvikár v Rusku, 
odkiaľ doniesol si neobyčajnú rutinu 
a zdatnosť, ktorú u nás v plnej miere uplatnil 
a povzniesol na vysokú úroveň.

Anton Jakeš – I. nám. starostu obce, prišiel 
do Prievidze r. 1911 jako zamestnanec 
Carpathie, technický vedúci chemického 
laboratória. Po prevrate vrátil sa do Prievidze 
zo svetovej vojny jako ruský legionár a založil 
v Prievidzi Jednotu legionársku pre celý 
okres. Je horlivý družstevný pracovník 
a spoluzakladateľ Rolníckej vzájomnej 
pokladnice v Prievidzi.  Od roku 1925 je stále 
I. nám. starostu. Vedie obecnú agendu 
v dobách, keď je mesto bez starostu. Je tiež 
pracovníkom miestneho Sokola.

Michal Hlinko - rodák z Liptova, je v Prievidzi 
od prevratu obchodníkom. Je preto ešte 
záslužnejšie, že pracuje na poli kultúrnom, 
hospodárskom a sociálnom. Jemu patrí veľký 
podiel zásluhy, že Prievidza a ostatnie obce 
okresu majú vzorné knižnice s dobrým výberom 
kníh. Jeho heslom je, dať ľudu do rúk dobrú 
slovenskú knihu a prevádza to nie len jako  
obchodník, ale i jako milovník a dobrý znateľ 
reči a spisby slovenskej. Turistika pohla sa 
k rozkvetu  z jeho popudu a teraz je predsedom 
Klubu turistov. On zaviedol prvú autobusovú 
spojku z Kláštora pod Znievom do Prievidze. 

Viliam Lenčo – riaditeľ reálneho gymnázia, 
prišiel do Prievidze r. 1927 a čoskoro začal 
pracovať v kultúrnych spolkoch jako skúsený 
pracovník. Vedel odstrániť rôzne spory. Je tiež 
miestopredsedom Miestneho odboru matice 
slovenskej a od 1. januára 1934 hlavným 
redaktorom Nášho Kraja.

O. Ď., foto: archív

(pokračovanie v budúcom čísle)

Vianočná súťaž pozná výhercovVianočná súťaž pozná výhercov

Výhercov vianočnej súťaže vyžrebovala primátorka nášho mesta 
Katarína Macháčková.

ls, foto: autor

Vyžrebovaným srdečne blahoželáme Vyžrebovaným srdečne blahoželáme 
a všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.a všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.
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Kostol sv. Bartolomeja
Po roku 1321 kráľ Karol Róbert dal 
Prievidzi výsady mesta. Prvým známym 
farárom, ktorý tu účinkoval v rokoch 1332 
– 37 bol Emothelmus (tiež Emottelhus), 
počas pôsobenia ktorého prebiehala stavba 
najstaršej časti farského kostola – svätyne, 
sakristie a časti hlavnej lode. Kostol 
vznikol koncom 14. storočia a nesie meno 
po apoštolovi Bartolomejovi – patrónovi 
Garbiarov. V roku 1678 ho značne poškodil 
požiar. Zrútila sa strecha a ťažko poškodila 
veža kostola. Tú však zachovali pôvodnú 
až do dnešnej podoby, akurát ju obohnali 
masívnymi vonkajšími múrmi. Dve 
bočné kaplnky pochádzajú z 15. storočia. 
Na prelome 18. a 19. storočia bol vchod 
od Necpal zamurovaný a v súčasnosti je 
na pôvodnom mieste boží hrob.

Zlatá prievidzská cesta: 
Prievidzské kostoly
Pri prechádzke okruhom Zlatej 
prievidzskej cesty sa zastavíme 
aj v troch kostoloch, ktoré sú 
významnou historickou pamiatkou. 
Prinášajú nielen duchovnú obrodu, 
ale sú aj domovom betlehemov, ktoré 
sa určite oplatí pozrieť na vlastné oči.

Kostol nanebovzatia Panny 
Márie na Mariánskom vŕšku 

Tento kostolík pri cintoríne bol postavený 

okolo roku 1260 na mieste hradiska, pod 

ktorým ležala osada Prievidza, spomínaná 

ešte v roku 1113. Ak sa berú do úvahy 

dobové zvyklosti, tak prievidzský hrad 

a kostol tvorili jeden objekt. Novú funkciu 

získal po príchode karmelitánov, ktorí prišli 

do mesta po roku 1383. Hoci posledná 

zmienka o ich ráde je z roku 1529, kostol je 

aj dnes veľmi pekným kúskom našej histórie. 

Na severozápadnej strane kostola je novšia 

kaplnka 

sv. Michala, postavená v roku 1767 

a na južnej strane sa zachovali dve románske 

okná. Pôvodná je aj neskororománska veža, 

ktorá má románske okná. Oltár kostola je 

barokový, ambitový z 1. štvrtiny 18. storočia. 

V strede je gotická Madona z druhej polovice 

15. storočia. Bočné oltáre sú barokové 

z konca 17. a začiatku 18. storočia.

Piaristický kostol 
Najsvätejšej Trojice 
v Prievidzi

Rehoľa Piaristov prišla na hornú Nitru vďaka 
grófke Khuen - Pálfyovej. 17. februára 1666 sa 
dohodla na podmienkach usadenia piaristov 
na Bojnickom panstve. Už čoskoro sa ale 
Piaristi z Bojníc presídlili do centra Prievidze. 
12. augusta 1666 bol vymeraný priestor 
pre budúci piaristický kláštor na pozemku 
odkúpenom od prievidzského mešťana Lukáša 
Hlaváča a v tom istom mesiaci bol položený 
aj základný kameň nového kolégia. Vtedy sa 
Piaristi zamerali hlavne na výstavbu školy, čo 
bolo ich poslaním a začali vyučovať predmety 
ako: písanie, matematika, rétorika, hudba, 
filozofia a história. O duchovný stánok však 
núdzu nemali, pretože až do konca 17. storočia 
spravovali všetky opustené katolícke farnosti 
na hornej Nitre. Súčasný kostol bol vysvätený 
19. augusta 1753 a nahradil pôvodný omnoho 
menší, ktorý stál na rovnakom mieste od roku 
1876. Dodnes je kostol jedným z najkrajších 
barokových stavieb v strednej Európe. 

Zdroje: Zlatá prievidzská cesta – turistický sprievodca, www.farapd.sk, www.piaristi-pd.sk

Marek Mittaš, foto: Lukáš Grešner a autor
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KAM DNES...
Piatok 14. januára
20.00 h. - Dom kultúry Prievidza
PLES MESTA 2011
Tradičné spoločenské podujatia na úvod plesovej 
sezóny v Prievidzi pod záštitou primátorky mesta 
JUDr. Kataríny Macháčkovej. V programe vystúpia 
Súkromná tanečná škola Viery Nedeljakovej, 
fakírske duo ARATRON ASPIS, do tanca hrá 
ORBIS a DJ Steve, goralská ľudová hudba bratov 
Zamiškovcov z Kolačkova, nebudú chýbať ani 
miešané nápoje. Plesové menu – Reštaurácia 
Staré kino Bojnice. Vstupné: 45,- € (Divadelná 
sála) a 35,- € (Klubovňa a Spoločenská sála). 
Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry.

Pondelok 17. januára
19.00 h. - Dom kultúry Prievidza
NOVOROČNÝ KONCERT/CLOSE HARMONY 
FRIENDS
Vstupné: 9,00 €. Predpredaj vstupeniek 
v pokladni  Domu kultúry.

Kam do prírody
Sobota 15. januára
Autobus smer Poruba odchod o 7.20 h.
MAGURA NA SNEŽNICIACH
Trasa: Poruba – Roveň – Magura – Boškovie laz 
– Šútovské sedlo – Bohátka – Bojnice, Dubnica, 
stredne náročné, prevýšenie 870 m, 20 km. 
Poplatok: Náklady si hradí každý samostatne, 
na podujatie nie je potrebné sa prihlásiť.

Kam ešte...
KD NECPALY, PRIEVIDZA
Každý pondelok
18.30 hod. – AEROBIK ŽENY
predcvičuje: Ľudmila Šušolová
20.00 hod. – ZUMBA ŽENY 
predcvičuje: Irena Sombatyová

Každú stredu
18.30 hod. – AEROBIK ŽENY 
predcvičuje: Ľudmila Šušolová
20.15 hod. – ZUMBA ŽENY 
predcvičuje: Irena Sombatyová

Každú nedeľu
17.30 hod. – ZUMBA
predcvičuje Doris Ziaťková
19.00 hod. – STEP AEROBIK ŽENY
predcvičuje Ľudmila Šušolová

HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI
Expozícia
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody 
a spoločnosti hornej Nitry.

Výstava
ZAŠLÝ ČAS
od 3. decembra 2010
Hodiny, hodinky a hodinové stroje zo zbierok 
múzea.

MÚZEJNÉ HRY
Počas každého utorka v mesiaci.  
Podujatie je vhodné i pre jednotlivcov

HORNONITRIANSKA KNIŽNICA V PRIEVIDZI
10. 1. 2011 O 10.00 H.
PADÁ SNIEŽIK, PADÁ
Zimné rozprávanie o Pani Zime s deťmi z MŠ.

12. 1. 2011 o 13.00 h.
PADÁ SNIEŽIK, PADÁ
Zimné rozprávanie o Pani Zime s deťmi z MŠ.

13. 1. 2011 o 10.00 h.
TÁ PREZÝVKA MA ŠTVE
Zážitkové čítanie. Podujatie pre žiakov druhého 
ročníka ZŠ.

14. 1. 2011 o 08.00 h.
MALÝ PRINC
„... všetci dospelí boli najskôr deťmi. (Ale málokto si 
to pamätá)...“. Veselo a vážne o ľudských dobrých 
a zlých vlastnostiach. Podujatie pre žiakov štvrtého 
ročníka ZŠ.

17. 1. 2011 o 10.00 h.
PADÁ SNIEŽIK, PADÁ
Zimné rozprávanie o Pani Zime s deťmi MŠ. 

19. 1. 2011 o 08.00 h.
SNEHULIACI
Pani Zima opäť v knižnici navštívila deti – podujatie 
o dielach autorov V. Bednára a T. Janovica pre 
žiakov druhého ročníka ZŠ.

19. 1. 2011 o 10.00 h.
OPICE Z NAŠEJ POLICE
14 šibalských, plyšových opičiek v knižnici – 
podujatie žiakov tretieho ročníka ZŠ. 

20. 1. 2011 o 08.00 h.
SNEHULIACI
Zážitkové čítanie o Pani Zime – podujatie pre 
žiakov druhého ročníka ZŠ. 

20. 1. 2011 o 10.00 h.
TA PREZÝVKA MA ŠTVE
Zážitkové čítanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ. 

21. 1. 2011 o 08.00 h.
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE
Veselé stretnutie s knižnými hrdinami knihy J. 
Čapka o dvoch zvieracích priateľoch – podujatie 
pre žiakov druhého ročníka ZŠ.

26. 1. 2011 o 08.00 h.
MAŤKO A KUBKO ALEBO PÁSLI OVCE VALASI
Zážitkové čítanie o dvoch kamarátoch pre žiakov 
tretieho ročníka ZŠ.

26. 1. 2011 o 10.00 h.
NEVEDKOVE DOBRODRUŽSTVÁ
Nikolaj Nikolajevič Nosov napísal Nevedka – 
podujatie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ.

26. 1. 2011 o 10.15 h.
MORE VO FĽAŠTIČKE
Rozprávanie o autorskej rozprávke – podujatie pre 
žiakov tretieho ročníka ZŠ. 

28. 1. 2011 o 11.00 h.
TÁ PREZÝVKA MA ŠTVE
Zážitkové čítanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ. 

24. 1 – 04. 2. 2011
ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA
Putovná výstava bábok českej výtvarníčky 
a ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej  

Regionálne kultúrne centrum
6. 12. 2010 – 31. 1. 2011 od 9.00 - 17.00 h. sála 
RKC v Prievidzi
NEW YORK 2009
Najznámejšia prezývka mesta New York je Big 
Apple - Veľké jablko Výstava čiernobielych, nie 
bežných fotografi í zachytáva New York trochu inak. 
Dokumentujú život obyčajných ľudí vo veľkomeste. 
Ich autorom je Vladimír Škuta ml. Na svojom konte 
má viac ako 30 ocenení z domácich i zahraničných 
súťaží a fotografi ckých salónov. Je členom Zväzu 
slovenských fotografov.

10. 12. 2010 – 14. 1. 2011 od 9.00 – 17.00 h 
Galéria Regionart RKC Prievidza
TURISTICKO-INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
ZLATÁ PRIEVIDZSKÁ CESTA 
– PREHLIADKA MESTOM
Cena 11,60 € malý okruh (1 hod 30 min), 
16,60 € veľký okruh (2 hod 30 min). Prehliadky 
sú na objednávku. Bližšie informácie na tel: 
046/16186 alebo e-mail: tik@prievidza.sk.

Kam do kina 
FILMOVÝ KLUB ́ 93
11. januára o 18.30 h. 
NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ 
Izrael, SRN, Francúzsko 
Vstupné: 3 €, 2 €, 1 €

25. januára o 18.30 h.
BIELA STUHA
SRN, Rakúsko, Francúzsko
Vstupné: 3 €, 2 €, 1 €

KINO BANÍK PRIEVIDZA 
7. - 10. januára o 19.00 h.
TACHO
ČR, 100 min., nevhodný do 15 r. 
Vstupné: 2,80 €

13. - 14. januára o 19,00 h. 
SOCIÁLNA SIEŤ
USA, slovenské titulky, 121 min., nevhodný do 12 r.
Vstupné: 2,30 €

15. - 17. januára o 19.00 h.
RED – VO VÝSLUŽBE A  EXTRÉMNE 
NEBEZPEČNÍ
USA, české titulky, 99 min., nevhodný do 15 r.
Vstupné: 2,30 €

25. januára o 18.30 h.
BIELA STUHA
SRN, Rakúsko, Francúzsko
Vstupné: 3 €, 2 €, 1 €

20. - 24. januára o 19.00h.
NA VLÁSKU
USA, slovenský dabing, 101 min., nevhodné do 7 r.
Vstupné: 2,5 € 

27. - 31. januára o 19.00 h.
TRON: DEDIČSTVO 
USA, slov. titulky, 126 min., nevhodný do 12 r.
Vstupné: 2,5 €

Informujeme vážených fi lmových divákov, že 
od 1. decembra 2010 sa mení hrací profi l kina 
Baník v Prievidzi Spravidla budeme hrávať iba 
jedno predstavenie denne, a to o 19,00 h. FK bude 
mať začiatky predstavení v utorok o 18,30 h.
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Lúštite krížovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 31. 1. 2011 na adresu redakcie 14 press, spol. s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 Nitra. 

Jedného správneho lúštiteľa odmeníme reprezentatívnou publikáciou Prievidza – mesto nášho srdca. 

Výherca krížovky z čísla 12/2010 je pán W e r n e r  D i e r a.  B l a h o ž e l á m e !
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