
číslo 07/2011 - ročník III.www.14press.sk

6Zaujímavosť

Pred Okresným súdom 
v Prievidzi je guľometné 
hniezdo.
Vedeli ste o tom?
Všimli ste si niekedy ten-
to obrovský „kvetináč“? 
Čo vieme o pôvode tohto 
útvaru?
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Prečo kresťania počas 
Veľkej noci používajú 
mimoriadne silný obraz, 
a to symbol baránka?
 K jari a veľkonočným 
sviatkom patria kraslice od 
pradávna. Ich výrobe sa 
venuje  Ľudmila Bátorová.

NPD 0026/11

NPD 0027/11

Korbáč, vodu, Korbáč, vodu, 
kraslíc moc,kraslíc moc,  

nech prinesienech prinesie

Veľká noc.Veľká noc.
Zdravie, šťastie,Zdravie, šťastie,

úsmev v tvári,úsmev v tvári,

želáme Vám k sviatku jari.
želáme Vám k sviatku jari.
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Občania mesta a členovia 
rôznych organizácií si 4. apríla  
pripomenuli oslobodenie Prievi-
dze pietnym aktom kladenia 
vencov pri Pamätníku padlých 
na Nám. slobody.

Významnú udalosť 66. výročia 
oslobodenia Prievidze si k pamät-
níku prišlo uctiť vedenie mesta 

na čele s primátorkou, konatelia 
mestských spoločností a vedúci 
odborov mestského úradu. Ne-
chýbali ani zástupcovia organ-
izácií, spolkov, centier registro-
vaných a pracujúcich na území 
Prievidze. Svoj hold padlým 
prišli vzdať aj zástupcovia 
Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojo-

vníkov a ZO SZPB. Zúčastnili sa 
i členovia hasičských zložiek, 
politických strán a občania mesta. 
Položením vencov a kytíc dali na-
javo svoju úctu všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o oslobodenie mesta.

-vrb-,foto: autorka

Pripomenuli si oslobodenie

Od tohto čísla Noviniek si postup-
ne predstavíme jednotlivých po-
slancov Mestského zastupiteľstva 
v Prievidzi. Začneme I. volebným 
obvodom, ktorý zastupuje spolu 
osem poslancov.

Má 40 rokov a pracuje ako autorizo-
vaný geodet a kartograf. Žije v Prie-

Peter Petráš

vidzi, v mestskej časti Necpaly.
Je ženatý a s manželkou Rená-
tou majú dve dcéry. Maturoval 
na Gymnáziu V. B. Nedožerského 
v Prievidzi v roku 1988. V roku 
1993 promoval na Stavebnej fa-
kulte STU v Bratislave – odbor 
geodézia a kartografi a. V tomto 
odbore pracuje už 14 rokov. Je ko-
nateľom súkromnej geodetickej 
fi rmy GEOmark, s.r.o., pôsobiacej 
v regióne prievidzského okresu, 
ktorá vykonáva práce na úseku ka-
tastra nehnuteľností, inžinierskej 
geodézie a pozemkových úprav.
Jeho zámerom je skvalitniť využitie 
voľného času mládeže a seniorov 
formou športových činností, kul-
túrnych podujatí a vzdelávacích 
aktivít. Taktiež má snahu zefek-
tívniť a sprehľadniť informovanosť 
obyvateľov o hospodárení mesta, 
a podieľať sa na aktualizácii územ-
ného plánu mesta.

Práca v komisiách a priority
Peter Petráš je členom fi nančnej 
a majetkovej komisie, a komisie 
dopravy, výstavby, územného 
plánu a životného prostredia. Ako 

vidí svoje poslanie pre obyvateľov 
po prvom štvrťroku?
„Práca v komisiách ide priebežne 
podľa požiadaviek, ktoré prichádza-
jú od občanov. V komisii dopravy, 
výstavby a životného prostredia 
sa riešia väčšinou požiadavky na 
vybudovanie nových parkovacích 
miest. Komisia sa snaží nájsť rie-
šenia, aby parkovacích miest pri-
búdalo. V meste je ich nedostatok 
a s týmto problémom sa musíme 
zaoberať koncepčne. Vo fi nanč-
nej a majetkovej komisii sa riešia 
v prevažnej väčšine odpredaje po-
zemkov v majetku mesta, kde pri-
oritou je zodpovedne posudzovať 
výhodnosť odpredaja pre mesto. Je 
to majetok všetkých občanov, a tak 
k nemu treba aj pristupovať. Mojou 
prioritou sú hlavne majetkoprávne 
vyrovnania pozemkov a skvalitne-
nie životného prostredia v našom 
meste. Dúfam, že moje dlhoročné 
skúsenosti v tejto oblasti budú prí-
nosom pre všetkých obyvateľov 
nášho mesta.“

-vrb, foto: archív

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie ocenení ženám- obyvateľkám mesta Prievidza pri 
príležitosti osláv 240. výročia Vzbury prievidzských žien, ktoré sa budú udeľovať v rámci Prievidzských mestských dní.

Mesto Prievidza môže udeliť nasledujúce ocenenia: čestné občianstvo mesta Prievidza, cena mesta Prievidza, cena primátora 
mesta Prievidza, pamätný list, ďakovný list.
Ocenenia možno udeliť ženám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvatľov, a spĺňajú kritériá 
jednotlivých druhov ocenení uvedených v § 24, 25 a 26 Štatútu mesta Prievidza. Štatút mesta je sprístupnený na webovej stránke 
mesta Prievidza: www.prievidza.sk, a na Mestskom úrade v Prievidzi (sekretariát prednostu MsÚ, sekretariát primátorky mesta).
Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať: komisie MsZ, fyzické a právnické osoby – obyvatelia mesta, zástupcovia spo-
ločností, inštitúcií a fi riem.

Obsah návrhu musí obsahovať tieto údaje:
meno a priezvisko navrhovanej osoby,
bydlisko navrhovanej osoby a jej profesiu,
charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
odôvodnenie predloženého návrhu,
základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, 
priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa sídla spoločnosti, telefonický kontakt).

Takto spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad, Námestie slobody č. 14 v Prievidzi a na sekretariát primátorky 
mesta Prievidza do 19. apríla 2011 do 12.00 hodiny osobne, poštou alebo e-mailom: primator@prievidza.sk, renata.petrasova@
prievidza.sk, olga.durcenkova@prievidza.sk. V prípade potreby je spracovanie návrhu možné konzultovať na sekretariáte pri-
mátorky mesta: Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dv. 217, telefón.: 5179121, 5179122, u osôb: Renáta Petrášová a Oľga 
Ďurčenková. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení
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28. 3.  Návšteva primátora mesta Banská Bystrica 
 Mgr. Petra Gogolu a rokovanie k spolupráci v rámci  
 Združenia miest a obcí Slovenska, 

  návšteva generálneho riaditeľa Stredoslovenskej  
 vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., 
 Ing. Petra Martinku ohľadne čistenia kanalizačných  
 prípojok,

  rokovanie so spoločnosťou TEZAS týkajúcej sa  
 zmluvného vzťahu mesta a spoločnosti ohľadom  
 komunálneho odpadu a zelene, stránkový deň primá- 
 torky, vybavených 10 obyvateľov.

29. 3.  Rokovanie mestského zastupiteľstva, 
  účasť na zasadnutí rady Združenia miest a obcí 

 Slovenska konanej na Štrbskom plese.
30. 3.  Účasť na zasadnutí rady Združenia miest a obcí  

 Slovenska.
31. 3.  Rokovanie s predsedom predstavenstva Prievidzské- 

 ho tepelného hospodárstva, a.s., Ing. Matejom Ma- 
 tulayom o príprave valného zhromaždenia a aktív 
 nom vývoji spoločnosti,

  rokovanie s riaditeľom spoločnosti Enel, a.s., o do- 
 dávkach tepelnej energie pre spoločnosť PTH, a.s.,  
 pre budúce obdobie,

  pracovné rokovanie na Ministerstve dopravy, výstav- 
 by a regionálneho rozvoja SR  k výstavbe rýchlostnej  
 komunikácie R2 a obchvatu Prievidze.

1. 4.   Rokovanie s Ing. Milanom Chmúrom k obsahu čin- 
 nosti priemyselného parku, návšteva skleníkov na  
 pestovanie paradajok s projektovým manažérom  
 Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing. Stanisla- 
 vom Gurským,

  účasť na valnej hromade BIC Prievidza, spol. s r.o.,
  stretnutie so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti MŠ 

 – Nedožerská cesta,
  stretnutie so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti 

 na Námestí slobody,
  obhliadka kultúrneho domu v časti Malá Lehôtka,  

 Agátového hája a miestnych komunikácií s poslan- 
 kyňou Katarínou Čičmancovou,

  návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi a účasť 
  na podujatí Noc v knižnici s Andersenom.
2. 4.   Návšteva a otvorenie súťaže vo fi tnes v City Aréne  

 v Prievidzi.
4. 4.   Rokovanie o zmluvnom vzťahu so spoločnosťou SAD  

 Prievidza, a.s.,
  stránkový deň primátorky; možnosť poradenstva  

 využilo 5 obyvateľov;
  rokovanie k činnosti klientského centra s vedúcim  

 odboru MsÚ, stretnutie so zamestnancom k životné- 
 mu jubileu,

  kladenie vencov pri príležitosti 66. výročia oslobo- 
 denia Prievidze, stretnutie s obyvateľmi Malá Lehôtka.

5. 4.  Pracovné rokovanie k I. úprave rozpočtu, stretnutie  
 so zástupcami poisťovacej spoločnosti ohľadne  
 ponuky poistenia pre mesto Prievidza, 

  pracovné rokovanie s konateľom spoločnosti UNIPA,  
 s.r.o.,

  pracovné rokovanie s Ing. Arch. Jozefom Janišom  
 a akademickým sochárom Dušanom Hagarom  
 k zámeru obnovy fontány a parku pred ÚPSVaR  
 v Prievidzi,

  stretnutie s Ing. Martin Bugárom k riešeniu problé- 
 mov volebného obvodu č. III, 

  stretnutie s podnikateľmi a zástupcami basketbalo- 
 vého klubu k zabezpečeniu podpory a fungovania  
 basketbalového klubu pre sezónu 2011 - 2012.

6. 4.  Stretnutie s dodávateľom detských preliezačiek 
 k ponuke pre mesto Prievidza,

  otvorenie 18. majstrovstiev Slovenska starších žiakov  
 v ľadovom hokeji,

  návšteva veľvyslanca SRN na pôde mesta Prievidza, 
  návšteva basketbalového zápasu v Spišskej Novej  

 Vsi. 
7. 4.  Pracovná cesta do Bratislavy, stretnutia s poslancami  

 NR SR a návšteva  
  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-

 voja SR.
8. 4.  Účasť na oslavách 50. výročia NsP Prievidza so síd-

 lom v Bojniciach, 
  účasť na oslave Medzinárodného dňa Rómov na  

 Ciglianskej ceste v Prievidzi,
  stretnutie s konateľom spoločnosti UNIPA, s.r.o.,  

 k problematike verejného osvetlenia.



Čo prinieslo samospráve prvých sto dní  

Môžem konštatovať, že hneď na 
prvých zasadnutiach zastupiteľstva 
sa vďaka zhode s väčšinou poslancov 
začal napĺňať náš volebný program. 
Už na januárovom zasadnutí bola 
ustanovená komisia na posúdenie 
existujúcich zmluvných vzťahov 
mesta. Začali sa  preverovať náklady 
na služby vykonávané pre mesto zo 
strany spoločností SAD Prievidza, 
a.s., a TEZAS, s.r.o. Aby si čitateľ 
vedel predstaviť, o aký objem ide, 
výdavky na tieto služby predstavujú 
viac ako desatinu rozpočtu mesta.
 Je tá suma skutočne taká 
vysoká, že sa tým musí zaoberať 
komisia?
Ako odpoveď uvediem, len na po-
rovnanie, vývoj dotácií mesta na 
prevádzku MHD. Od roku 2004 
narástli náklady zo 127 tisíc eur 
až na 1 milión 136 tisíc eur. Teda 
takmer o desať násobok. Pritom 
treba upozorniť, že počet cestujúcich 
v posledných rokoch klesá. Naprí-
klad v roku 2007 to bolo 450 tisíc 
prepravených osôb a v roku 2010 už 
len 369 tisíc. V prípade spoločnosti 
TEZAS tu predstavuje ročná dotácia 
viac ako 2,8 milióna eur.
V kancelárii primátorky ste se-
deli už 22.12. Čo vás tam čakalo?
Ako bývalá poslankyňa som mala 
dostatočnú vedomosť o katastro-
fálnom stave rozpočtu mesta a jeho 
zadlženosti. S týmto vedomím som 
vstupovala do volebnej kampane 
a s týmto vedomím som po jej úspeš-
nom zavŕšení prichádzala na úrad. 
Šetrenie preto začalo aj tu, a to hneď. 
Na stole bola nielen objednávka na 
silvestrovský ohňostroj za tri tisíc 
eur, ale aj množstvo objednávok 
a neuhradených faktúr, a ďalších 
záväzkov mesta, s ktorými rozpočet 
nepočítal. Pokiaľ si dobre práve 
spomínam, prvým úsporným opat-
rením bolo zredukovanie ohňostroja 
z troch tisíc na jeden tisíc eur. Po-
tom napríklad zrušenie právneho 
poradenstva za viac ako tisíc eur 
mesačne – to stíham robiť osobne 
v rámci stránkového dňa. Ďalšie 
šetrenie sa dosiahne vďaka presťa-
hovaniu mestského úradu z prenaj-
atých priestorov vo VUB, a.s., do 
vlastných priestorov na Priemstave.
Kto prvý klopal na vaše dvere?
Ani som si riadne nesadla na primá-
torskú stoličku a začali sa hromadiť 
požiadavky na dotácie pre jednotlivé 
športové kluby. Žiaľ, negatívne skú-
senosti a dôsledky z minulých rokov 
zostanú ešte dlho mementom. Dnes 
môžeme len smutne konštatovať, že 
viac ako 12,6 miliónov korún z roz-
počtu mesta smerujúcich v minulých 
rokoch do futbalu, zamestnáva orgá-
ny činné v trestnom konaní.
 Po vašom nástupe na úrad 
sa veľa hovorilo o prepúšťaní. 
Skutočne bolo nevyhnutné?
Môj predchodca si dal za 120 tisíc 
korún vypracovať personálny audit, 
ktorého výsledkom bolo odporuče-
nie, aby znížil stav zamestnancov. 
Stal sa však opak. Zamestnancov od-
vtedy  pribudlo približne o štyridsať. 

Nechcela som ísť touto cestou, ale 
sami sme si urobili kompetenčný au-
dit. Stav zamestnancov je k 31.mar-
cu nižší už o necelú tridsiatku.
Ako sa toto opatrenie prejaví 
v rozpočte mesta?
Úspora z dôvodu zníženia počtu 
zamestnancov predstavuje, len na 
mestskom úrade aj po vyplatení 
odstupného, viac ako 150 tisíc eur 
v roku 2011 a v roku 2012 to bude 
dvojnásobok, teda 300 tisíc eur.
A čo úspora na plate primá-
torky a jej zástupkyne?
Môj plat a plat zástupkyne primá-
torky bol na náš pokyn podstatne 
znížený oproti tomu, čo poberali 
naši predchodcovia. Ročná úspora je 
v tomto prípade v rozsahu približne 
48 tis. eur.
Pripojili sa k úsporným opat-
reniam aj dcérske spoločnosti 
mesta?
Aj tam boli znížené stavy zamest-
nancov a znížené neprimerane vy-
soké platy. Ušetrenie spolu takmer 
100 tisíc eur dosiahnu aj konatelia 
spoločnosti UNIPA, s.r.o., a SMMP, 
s.r.o. (Správa majetku mesta Prie-
vidza). A to tým, že zefektívnili 
organizačné štruktúry spoločností, 
zrušili nevýhodné zmluvné vzťahy, 
znížili platy zamestnancom i sebe. 
Mali sme záujem presťahovať sídlo 
spoločnosti UNIPA do mestských 
priestorov, čím by sme ročne ušetrili 
viac ako 11 tis. eur. Žiaľ, vlastník 
budovy, ktorému v predošlom ob-
dobí samotná Unipa budovu predala 
aj s pozemkom za 5 milónov korún 
a obratom si v nej prenajala priestory 
na dlhé obdobie, nebol ochotný vyjsť 
mestu v ústrety a ukončiť tento ná-
jomný vzťah dohodou. Hrozí nám, že 
mesto, cez svoju dcérsku spoločnosť, 
zbytočne zaplatí v ďalších rokoch 
niekoľko desiatok tisíc eur za nájom 
priestorov, ktoré nepotrebuje.
Čo je hlavnou príčinou týchto 
drastických opatrení?
Jednak stav rozpočtu, a potom úve-
rová zaťaženosť mesta. K dnešnému 
dňu má mesto  uzatvorených deväť 
úverových zmlúv s bankovými in-
štitúciami a jednu zmluvu o pôžič-
ke s Hornonitrianskymi baňami 
Prievidza, a.s. No sú tu ešte úvery 
dcérskych spoločností. A to som ešte 
nehovorila o pohľadávkach mesta...
 Čo si pod tým má čitateľ 
predstaviť?
Zostatok nesplatených dlhov mes-
ta a jeho spoločností, za ktorých 
úvery mesto ručí, bol ku  koncu 
roka 2010 vo výške približujúcej sa 
k 15,5 miliónom eur – to je takmer 
pol miliardy korún! Mesto má skoro 
päť tisíc daňových dlžníkov a ich 
daňové nedoplatky k tomuto dátu-
mu boli vo výške 1,3 milióna eur. 
Len pre porovnanie – tie sumy sú 
v korunách nad 40 miliónov! Viete 
koľko metrov chodníkov alebo par-
kovacích miest sme za to mohli mať?
Našli ste si počas tohto obdobia 
aj čas na svojich voličov?
Samozrejme, na svojich voličov i os-
tatných obyvateľov si čas musím 

nájsť, pretože tieto stretnutia zna-
menajú pre mňa množstvo cenných 
informácií. Absolvovala som ich 
vo všetkých siedmich volebných 
obvodoch a každý pondelok pri-
jímam v rámci stránkového dňa 
tých, ktorí prichádzajú s podnetmi 
a problémami. Takto získavam cen-
né informácie o stave mesta z po-
hľadu obyvateľov. Prekvapujúcim 
pre mňa bolo napríklad spoznanie 
situácie týkajúcej sa odškodňovaní 
po povodni a odstraňovania povod-
ňových škôd. Informácie, ktoré som 
dostávala od zamestnancov úradu, 
boli často v rozpore so skutočnos-
ťami zistenými práve prostredníc-
tvom kontaktu s obyvateľmi. Na zá-
klade toho som iniciovala rokovania 
s Povodím Váhu a zadala nové úlohy 
zodpovedným zamestnancom mesta.

Témou vašej volebnej kam-
pane boli nielen reštrikcie, ale 
predovšetkým rozvoj. Našiel sa 
v období prvých sto dní aj priestor 
na realizáciu zámerov v tejto 
oblasti?
Samozrejme si uvedomujem, že 
volebné obdobie je štvorročné 
a obyvatelia oprávnene očakávajú 
pozitívny posun v oblasti rozvoja. 
Zamestnanosť, priemyselný park, 
rýchlostná komunikácia R2, obchvat 
mesta, výstavba bytov, parkoviská, 
cena tepla, kanalizácia. Ku všetkým 
týmto témam som už absolvova-
la množstvo stretnutí a rokovaní. 
A nielen z pozície primátorky, ale aj 
z pozície podpredsedníčky ZMOHN 
a členky Rady ZMOS.
Črtajú sa konkrétne riešenia 
pomenovaných problémov?
Čo sa týka priemyselného parku, 
máme prísľub zo strany veľvyslanca 
Spolkovej republiky Nemecko, že 
bude nápomocný pri rokovaní s po-
tenciálnymi nemeckými investormi. 
Absolvovala som stretnutie s agen-
túrou SARIO a opakovane som ro-
kovala s vedením Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti. Uskutočni-
li sa tiež rokovania s vedením Enelu, 
HBP, a.s., a podobne. V konečnom 
dôsledku, čitatelia sa môžu o mo-
jich aktivitách pravidelne dozvedať 
z Noviniek, kde je uverejňovaný 
Denník primátorky.
 V uplynulých dňoch rezo-
novala problematika dokonče-
nia obchvatu Prievidze. Aké 
sú šance na jeho dokončenie?
Zastavenie prác na obchvate bolo 

zapríčinené nesúhlasným stano-
viskom mesta Bojnice k územné-
mu rozhodnutiu jeho trasovania. 
Predošlá prievidzská samospráva, 
žiaľ, nebola ústretová k niektorým 
racionálnym požiadavkám Bojníc. 
Proces dokončenia sa preto na dlhé 
roky zastavil. Preto som krátko 
po svojom zvolení splnomocnila s 
Bojnicami rokovať Ing. Miloša So-
učeka, bývalého primátora a odbor-
níka na dopravu. Chcem poukázať 
na nevyhnutnosť tejto investície aj 
vo vzťahu k oživeniu priemysel-
ného parku, a teda ku zvyšovaniu 
zamestnanosti v regióne, čo je nepo-
chybne v záujme oboch miest. Tiež 
treba v tejto súvislosti spomenúť 
pripravovanú investíciu na území 
Bojníc, a to zábavný park, ktorého 
realizácia môže byť z dôvodu absen-

cie dopravného spojenia ohrozená.
Ako môže Prievidza pomôcť?  
Z rokovaní M. Součeka so zástupca-
mi Bojníc vzišli určité požiadavky. 
K týmto sa   prievidzskí poslanci po-
stavili ústretovo. V marci schválili 
záväzok, že v prípade zmeny stano-
viska Bojníc, Prievidza sa zaväzu-
je vybudovať prepoj cesty v rámci 
svojho katastra aj vrátane mostu cez 
rieku Nitra. Túto investíciu zafi nan-
cuje z vlastných, respektíve úvero-
vých zdrojov, pričom predpokladaný 
náklad je 1,7 milióna eur. Zároveň 
zastupiteľstvo vznieslo požiadav-
ku na Trenčiansky samosprávny 
kraj, aby do svojho harmonogramu 
výstavby ciest zahrnul požiadavku 
vybudovania s následným smerova-
ním na obec Kanianka a napojením 
na komunikačný systém.
Znamená to, že obchvat bude?
Som rada, že naše susediace mestá 
po rokoch začali racionálny dialóg 
a nachádzajú sa spoločné riešenia. 
Je potrebné si však uvedomiť, že 
sme tlačení časom. Štyridsať mi-
liónov eur vyčlenených na túto ak-
ciu Slovenskou správou ciest bude 
k dispozícii len do roku 2013. Ak 
sa nám v dohľadnom čase nepodarí 
dohodnúť, obávam sa, že fi nancie 
v takomto rozsahu, na riešenie miest-
neho obchvatu zo strany štátu, sem 
už nikdy nemusia prísť.
 Napriek nepriaznivým 
východiskám, ktoré ste pome-
novali, dá sa vôbec uvažovať 
o nejakých investičných pro-
jektoch v najbližšom období?
Poslanci schválili zámer výstavby 

štyroch nájomných domov v loka-
lite Necpaly. Realizovať sa bude 
pešia zóna pred našou najkrajšou 
kultúrnou pamiatkou – kláštorom 
Piaristov. Nepríjemným prekvape-
ním bola nedostatočná pripravenosť 
výstavby nového cintorína. Vzhľa-
dom k blížiacej sa hrozbe vyčer-
pania kapacít súčasného cintorína 
som prijala operatívne opatrenia 
na rozšírenie kapacity súčasného 
cintorína a urýchlenie postupu 
prác na príprave nového cintorí-
na. Mojim želaním je tiež estetické 
skrášlenie parku pred úradom prá-
ce i samotného Námestia slobody. 
Na tieto akcie hľadám mimorozpočto-
vé zdroje. Rovnako verím, že prvých 
deväťdesiatpäť parkovacích miest na 
Ul. M. Rázusa sa stane v tomto roku 
skutočnosťou. Bezpečnosť chodcov 

nám pomôže zvýšiť pripravovaná 
aktivita  spoločnosti UNIPA, s.r.o. 
Konateľ prišiel s myšlienkou rea-
lizácie osvetlenia priechodov pre 
chodcov a ďalších opatrení, pros-
tredníctvom ktorých sa zvýši kvalita 
a bezpečnosť verejného osvetlenia.
Napriek problémom musíte 
hľadieť dopredu a mať svoju ví-
ziu. Kam smeruje?
V prvom rade som chcela pouká-
zať, aké máme východiská. Pretože 
viem, že budem musieť robiť odpo-
čet. Štyri roky ubehnú ako voda. 
Dúfam, že nie takým dramatickým 
spôsobom, ako sa valila voda cez 
Prievidzu 15. augusta 2010. Mám 
okolo seba ľudí, ktorým dôverujem.  
Budeme spoločne robiť a rozhodo-
vať o veciach verejných tak, aby 
sa toto mesto opäť pozviechalo, 
aby sa vymanilo z dlhov, aby sa 
rozumným hospodárením zbiera-
li v rozpočte  peniaze, ktoré budú 
znamenať pre nás všetkých splne-
nie prísľubov a realizáciu zámerov. 
Nie sú nereálne: mať vydláždené 
chodníky, komunikácie bez výtl-
kov, lavičky v parku a okolí domov; 
mať čisté, bezpečné a primerane 
osvetlené mesto s dobre fungujúcimi 
službami, školami, zariadeniami pre 
seniorov či športoviskami a kultúr-
nymi zariadeniami. Nie je to sen 
nesplniteľný.

-vrb, foto: archív

V utorok 22. marca uplynulo presne sto dní od nástupu novej samosprávy. 
Pomerne málo času na dlhodobé projekty, ale dostatok na naštartovanie 
a určenie smeru. Ako hodnotí tento čas primátorka Prievidze Katarína Ma-
cháčková? Obyvateľov určite zaujímajú prvé výsledky  práce.
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Vznikne náučno-relaxačná zóna

Od septembra 2011 otvára Štátna jazyková škola v Trenčíne svoju pobočku na 
Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. 
Bude poskytovať vzdelávanie v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom 
a ruskom jazyku. 
Už dnes sa môžete prihlásiť na niektorý z kurzov a získať medzinárodný certifi kát 
o absolvovaní kurzu alebo vysvedčenie o štátnej skúške.

Ponuka kurzov na školský rok 2011/2012. 

Vyučované jazyky:

Anglický: 1. – 7. ročník, 
kurzy pre seniorov, 
Business English – elementary, 
pre-intermediate a intermediate, 
konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, 
pokročilých, kondičný kurz – udržiavací, 

jednotlivé konverzačné kurzy môžu byť po dohode s poslucháčmi dvoj alebo štvorhodinové.

Nemecký: 1. – 7. ročník, 
kurzy pre seniorov,
konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, 
pokročilých, kondičný kurz – udržiavací, 
obchodná nemčina (novinka), 
kurzy pre deti od 10 do 15 rokov (novinka). 

Francúzsky: 1. – 5. ročník a konverzácie. 

Španielsky: 1. – 3. ročník a konverzácie. 

Ruský:  1. – 3.ročník a konverzácie.

Ponuku je možné upraviť podľa záujmu poslucháčov. Doba trvania sú štyri vyučovacie 
hodiny uskutočnené v jednom dni alebo v dvoch dňoch týždenne. Po ukončení zák-
ladného kurzu (2. ročník), stredného kurzu (4. ročník) a vyššieho kurzu (6. ročník) je 
možné získať osvedčenie. Podmienkou je vyhovieť požiadavkám záverečného testu. Po 
6. ročníku je možné vykonať štátnu základnú jazykovú skúšku. Po 7. ročníku je možné 
vykonať štátnu jazykovú skúšku (základnú alebo všeobecnú). Počas každého roku štúdia 
je možné získať medzinárodný certifi kát City & Guilds v anglickom jazyku alebo Start 
Deutsch, Zertifi kat Deutsch, Goethe-Zertifi kat B2 a C1 v nemeckom jazyku. 
Všetky informácie o kurzoch a zápise poskytne PhDr. T. Šteiningerová v Gymnáziu 
V. B. Nedožerského každú stredu od 9.00-10.30 hod. v miestnosti č. 90 (2. posch.).

V Prievidzi bude pobočka Štátnej jazykovej školy

V rámci tejto problematiky sa 
dlhodobejšie dostáva do popre-
dia využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie (OZE) ako 
slnečná energia, geotermálna 
energia alebo biomasa. Tie 
ponúkajú alternatívu na stabi-
lizáciu a zníženie ceny tepla, 
ktorá je podporovaná legislatí-
vou Európskej únie a Slovenska.
Medzi najvýznamnejšie spo-
ločnosti na Slovensku zabez-
pečujúce dodávku technológií 
a samotných tepelných zaria-
dení na využívanie obnoviteľ-
ných zdrojov patrí renomovaná 
spoločnosť HERZ, spol. s.r.o., 
Bratislava. Práve ona ponúka 
v tejto oblasti najmodernejšie 
zariadenia využívajúce OZE 
ako napríklad tepelné čerpadlá, 
kompletné solárne systémy 
a kotly na biomasu. Doteraz 
v slovenských podmienkach 
dodala viac ako 160 zariadení 
na spaľovanie biomasy. Ako 
sme na tom s výrobou tepla 
z biomasy v regióne hornej 
Nitry vysvetlil Robert Krako-
vik (manažér predajného tímu 
oddelenia OZE spoločnosti 
HERZ, spol. s.r.o.): „Po roku 
úspešnej prevádzky môžem 
jednoznačne konštatovať, že 
najúspešnejší projekt našej spo-
ločnosti v Slovenskej republike 
za posledné roky bola dodávka 
novej generačnej rady kotla na 
spaľovanie biomasy o inštalo-
vanom výkone 700 KW v obci 
Kanianka na prelome rokov 
2009 a 2010, vrátane inštalácie 
kompletnej technológie. Tech-

nológia bola dodaná spoločnosti 
Eko Energia, s.r.o., ktorej sto 
percent obchodného podielu je 
vo vlastníctve obce Kanianka. 
Prostredníctvom tohto jedné-
ho zariadenia sa zabezpečuje 
výroba tepla nielen pre bytové 
domy, ale aj pre objekty nebyto-
vého charakteru, ako napríklad 
základná škola, dom kultúry, 
obecný úrad a obchodné priesto-
ry.“ Konateľ spoločnosti Eko 
Energia, s.r.o., doplnil, aké má 
prínosy vykurovanie bioma-
sou pre občanov Kanianky po 
roku prevádzky: „Po štrnástich 
mesiacoch prevádzkovania mô-
žeme konštatovať, že napriek 
nedostatku skúseností v čase 
skúšobnej prevádzky, investí-
cia priniesla to, čo sa prioritne 
od nej očakávalo – zníženie 
nákladov na obstaranie palív 
vstupujúcich do výroby tepla. 
Dosiahnutý výsledok je zní-
ženie variabilnej (palivovej) 
zložky ceny tepla, ktorá za 
rok 2010 poklesla pre domác-
nosti o 5% a pre odberateľov 
v nebytových objektoch o 10% 
oproti cenám v roku 2009. Ide 
však o výsledok len za obdobie 
jedenásť mesačného prevádz-
kovania v roku 2010, okrem 
najsilnejšieho mesiaca január, 
ktorý predstavuje  podiel na 
celoročnej výrobe tepla 17%. 
V Kanianke však pripravuje-
me ďalšie investície smerujúce 
k zníženiu ceny tepla ešte 
pre rok 2011. V letných me-
siacoch plánujeme realizovať 
prepojenie tepelného okruhu 

druhej blokovej kotolne. Týmto 
prepojením sa dosiahne zvýše-
nie podielu vyrobeného ročného 
objemu tepla z biomasy z minu-
loročných 33% celkového obje-
mu tepla na podiel 43% v roku 
2011. Napriek tomu, že ceny 
zemného plynu už na začiatku 
roka 2011 vzrástli o 5% a ďalšie 
zvyšovanie o 12 % sa očakáva 
už v letných mesiacoch roku 
2011. Tento nárast cien zemné-
ho plynu sa občanov Kanianky 
vzhľadom na uvedené investície 
výraznejšie nedotkne.“
Ako hodnotí kroky Kanianky 
s vykurovaním biomasou naj-
väčší dodávateľ tepla v regióne 
hornej Nitry, spoločnosť Prie-
vidzské tepelné hospodárstvo, 
a.s.? „Investície v Kanianke 
pozorne sledujeme a vyhod-
nocujeme. Musíme priznať, 
že v tejto oblasti je Kanianka 
príkladom nielen pre PTH, a.s., 
ale pre celý región hornej Nitry, 
najmä v hľadaní alternatív, kto-
ré pomáhajú znižovať a stabili-
zovať nárast cien energetických 
vstupov a v neposlednom rade 
spĺňať požiadavky energetickej 
politiky Európskej únie a Slo-
venskej republiky pre oblasť 
obnoviteľných zdrojov ener-
gie. Aj v našej spoločnosti boli 
na prelome roka vypracované 
odborné štúdie, v ktorých sú 
rozpracované alternatívy vý-
roby tepla s podporou bioma-
sy. Pevne veríme, že v prípade 
realizácie projektu takéhoto 
druhu nám podajú pomocnú 
roku a podelia sa s nami o svoje 
skúsenosti,“ povedal zástupca 
vedenia spoločnosti.

-vrb

Kanianka už rok vykuruje z obnoviteľných zdrojov energie

Tepelná energetika v oblasti centrálneho zásobovania teplom 
sa z dôvodu cien tepla bytostne dotýka prevažnej väčšiny 
obyvateľov sídliskových útvarov, a to najmä tým, že teplo 
predstavuje jednu z hlavných nákladových položiek za bývanie. 
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Pred budovou školy na Rastislavovej ulici boli v posledný marcový týždeň vyrúbané 
stromy. V súvislosti s týmto zásahom sa objavili pozitívne i negatívne reakcie zo strany 
občanov mesta. Z tohto dôvodu zverejňujeme informácie, o ktorých boli už rodičia 
informovaní na jeseň 2010 prostredníctvom rodičovskej rady a občania volebného 
okrsku č. 1 na verejnom zhromaždení s primátorkou mesta v januári 2011.

Výrub stromov súvisí s pro-
jektom Školský park – ná-
učná a relaxačná zóna pre 
školskú komunitu a občanov 
mesta. Jeho hlavnou myš-
lienkou je odstrániť nefunk-
čnosť verejných priestorov 
pred hlavnou budovou školy 
a vybudovať školský park, 
ktorý bude okrem náučnej 
a relaxačnej funkcie tvoriť aj 
dôstojnú tvár najväčšej ško-
ly priamo v centre mesta. 
Zároveň podporí výchovu 
k ochrane životného pro-
stredia, formovanie vzťa-
hu k okoliu a správania sa 
k prírode.

Plánované zmeny 
Prvoradou úlohou je prehod-
notiť súčasný stav drevín a 
na základe odborného stano-
viska navrhnúť také riešenie, 
aby bol park v budúcnosti 
nielen funkčný, ale aj náučný 
a slnečný. Potom príde na rad 
revitalizácia celého verejné-
ho priestranstva pred školou. 
Náhradná výsadba drevín 

a rastlín bude označená me-
novkami (náučný chodník). 
Namiesto poškodeného a ne-
vkusného kovového zábrad-
lia sa vysadí nízky živý plot, 
pribudne parkový mobiliár 
(lavičky, infopanel a odpad-
kové koše) a vtáčie búdky. 
Návštevníci školy si vyšlia-
pali kratšiu cestu a k nej bude 
prispôsobený aj nový chod-
ník. Verejné priestranstvo 
sa nachádza pred budovou 
základnej školy a jeho sú-
časná podoba skutočne ne-
patrí medzi reprezentačné, 
ani funkčné. Vysoké, staré 
stromy na tejto parcele zne-
čisťujú ríny strechy, ako aj 
celé okolie školy, narúšajú 
statiku budovy, zamedzujú 
priechodu denného svetla do 
kancelárií a učební, čo má 
negatívny dopad na náklady 
školy s úhradami za ener-
gie. Niektoré druhy stromov 
majú alergénne vlastnosti. Po 
úprave a sfunkčnení verej-
ných priestorov očakávame, 
že sa park stane príjemným 

oddychovým priestorom 
minimálne pre celú školskú 
komunitu našej školy a pre 
občanov obytných domov 
daného obvodu, kde takáto 
relaxačná zóna chýba. 

Podpora projektu
Očakávame, že upravené 
priestranstvo prinesie estetic-
ký a aj praktický úžitok mini-
málne 640 žiakom školy, ich 
rodičom, 71 zamestnancom a 
ďalším návštevníkom školy, 
ktorí sem prichádzajú naprí-
klad na vzdelávacie kurzy. 
Významný prínos vybudova-
ním tejto zelenej zóny vidíme 
v možnosti využívania parku 
na podporu environmentál-
nej výchovy, vyučovania 
a učenia sa pre život. Projekt 
vypracovalo vedenie školy 
v spolupráci s rodičovským 
združením a so súhlasom 
vlastníka pozemku, ktorým 
je mesto Prievidza. Zreali-
zovaný bude vďaka grantu 
získaného z nadačného fondu 
Tesco pre zdravšie mestá, 

vďaka nadácii Pontis (grant 
na zakúpenie parkových la-
vičiek), podpory rodičovské-
ho združenia a sponzorskej 
pomoci zo strany stavebných 
spoločností a spoločnosti 
TEZAS, s.r.o., ktorá nielen 
odborne spolupracovala na 
tvorbe a príprave projektu, 
ale bude sa najvýraznejšie 
a nezištne podieľať na celej 
jeho realizácii. 

Obete revitalizácie
Napriek tomu, že revitali-
zácia tohto priestoru si vy-
žiadala aj obete v podobe 
výrubu stromov, konečnú 
podobu projektu považuje-
me za kompenzáciu tohto 
nutného zásahu do prírody. 
Sme presvedčení, že realizá-
ciou uvedeného projektu do 
fi nálnej podoby významne 
prispejeme okrem iného aj na 
zvýšenie kultúry životného 
prostredia v meste. Ďakuje-
me všetkým rodičom a obča-
nom mesta za porozumenie, 
a taktiež našim sponzorom 
za významnú podporu pri 
realizácii projektu. 

Václava Juríková, riaditeľka školy
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22. 3. 2011
Odhaleniu sa nevyhol 
21:25 hod. Hliadka MsP preverila ozná-
menie, podľa ktorého malo za prevádz-
kou non-stop občerstvenia dochádzať 
k bitke. Na mieste sa nachádzali dve 
osoby, ktoré boli vyzvané k preukáza-
niu totožnosti. Jeden z mužov výzve 
hliadky vyhovel, no druhý prítomný to 
odmietol. Nasledovalo jeho predvedenie 
na MsP, počas ktorého museli príslušníci 
MsP použiť voči agresívnemu mužovi 
donucovacie prostriedky. Išlo o Mária 
L. (1984) z Prievidze, ktorý sa svojím 
konaním dopustil priestupku na úseku 
verejného poriadku. Vec bola preroko-
vaná v zmysle zákona. 
 
25. 3. 2011
Nevedeli, kedy 
prestať
02:00 hod. 
Spev, krik 
a neartikulo-
vaný rev upú-
tal pozornosť 
príslušníkov 
MsP na Ná-
mestí slobody, 
ktorí tu boli na 
obchôdzke. Pô-
vodcami hluku bola 
dvojica mladých ľudí. 
Lucia H. (1991) z Kanian-
ky výzvu hliadky uposlúchla a bola 
iba napomenutá, no Roman K. (1988) 
z Prievidze naďalej pokračoval vo svo-
jom konaní. Neuposlúchnutie výzvy 
verejného činiteľa a priestupok na úseku 
verejného poriadku malo za následok 
uloženie blokovej pokuty. 

27. 3. 2011
Mali prácu s odpadom
04:10 hod. Podnapití mladíci prevrátili 
smetnú nádobu a hodili ju na cestu, 
odkiaľ ju po chvíli vrátili na pôvodné 
miesto. Obyvateľ mesta oznámil ich 
konanie na MsP. Hliadky MsP pod-
ľa popisu zistili podozrivé osoby. Išlo 
o štyroch mladíkov, ktorí boli značne 
pod vplyvom alkoholu. Ich totožnosť 
bola zistená až po predvedení na MsP, 
počas čoho kládli aktívny odpor a mu-
seli byť voči nim použité donucovacie 
prostriedky. Vec je v riešení MsP ako 
priestupok na úseku verejného poriadku. 

28. 3. 2011
Stavebný odpad má svoje miesto
14:50 hod. Hliadka MsP preverila ozná-
menie, podľa ktorého mal vodič vozidla 
s prívesným vozíkom vysypať do smet-
ných nádob a aj vedľa nich stavebný 
odpad. Šetrenie ukázalo, že podozri-
vým z priestupku bol Andrej L. (1974) 
z Bojníc, ktorý časť odpadu z miesta 
odstránil. Išlo o materiál z podnikateľ-
skej prevádzky, ktorý nie je dovolené 
umiestňovať do nádob na komunálny 

odpad. Podozrivý z priestupku na úseku 
verejného poriadku bol predvedený na 
MsP a po vykonaní potrebných objasňo-
vacích úkonov bol prepustený. Vec bola 
postúpená na správne konanie. 

29. 3. 2011
Naháňačka
22:45 hod. Obyvateľa mesta naháňa-
li na verejnom priestranstve dva psy 
rasy pitbull, ktoré sa pohybovali voľne 
a bez dozoru. Vystrašený muž privolal 
hliadku MsP. Zvieratá boli lokalizované 
a odchytené pracovníčkou útulku. Ich 
držiteľom mal byť obyvateľ mesta, kto-
rého v prípade preukázania priestupku 
neminie bloková pokuta. 

30. 3. 2011
Domáhali sa osobných 

vecí
19:55 hod. Podnapitý 

obyvateľ mesta sa 
opakovane domá-
hal vstupu do bytu 
krikom a kopaním 
do dverí. Hliadka 
MsP zistila, že išlo 

o Jozefa D. (1949) 
z Prievidze, ktorý 

tvrdil, že sa ničoho 
nedopustil a chcel si len 

vziať osobné veci. Vykona-
ným objasňovaním bolo preuká-

zané, že sa dopustil priestupku na úseku 
verejného poriadku a manželka mu od-
mietla otvoriť zo strachu pred fyzickým 
napadnutím, ktorého sa v minulosti už 
dopustil. Vec je v riešení MsP. 

31. 3. 2011
Aj ženy bývajú agresívne
02:45 hod. Do dverí herne na Bojnic-
kej cesta kopala agresívna žena, ktorá 
predtým v prevádzke spôsobila škodu 
na majetku a fyzicky napadla ďalšiu 
osobu. Jednalo sa o Tatianu R. (1976) 
z Prievidze, ktorá sa po príchode hliadky 
MsP upokojila a prestala vo svojom ag-
resívnom správaní. Vec je v riešení MsP. 

1. 4. 2011
Drahá „frajerina“
24:00 hod. Traja mladíci niesli po Boj-
nickej ceste kovový stojan na bicykle. 
Keď zbadali hliadku MsP, stojan položili 
a márne sa snažili ujsť. Išlo o Lukáša Š. 
(1992), Andreja S. (1992) a Daniela U. 
(1992), ktorí tvrdili, že stojan našli na 
stanici SAD pred pohostinskou prevádz-
kou a z „frajeriny“ ho odniesli. Svojím 
konaním sa dopustili priestupku, za 
ktorý im boli uložené blokové pokuty. 
Ďalšie šetrenie ukázalo, že išlo o jeden 
z dvoch stojanov odcudzených v priebe-
hu večera spred budovy na Hviezdosla-
vovej ulici. Vec je v objasňovaní MsP. 

Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Dôležité telefónne čísla

Zelená linka verejného osvetlenia – 046/542 46 95

Mestská polícia – operačný – 046/511 15 34, núdzová linka 159

Mestský úrad – spojovateľka – 046/517 91 10, 111, 542 69 41

Uniklinika kardinála Korca – recepcia – 046/511 31 00

KaSS Prievidza – 046/541 21 34, 541 20 29

ZELENÁ LINKA TEZAS – 046/542 38 73

MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad,  Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria 
a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomic-
kého smeru, 
prax v ekonomickej oblasti najmenej 5 rokov,
prax v riadiacej funkcii najmenej 3 roky,
znalosť a orientácia v ekonomickej legislatíve samo-
správy  a v zákone o obecnom zriadení,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
práca s PC,
osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania s označením „Výbe-
rové konanie vedúci, vedúca ekonomického odboru  
MsÚ v Prievidzi“,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
profesijný životopis,
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej 
spôsobilosti,
doklad o potvrdení dĺžky odbornej praxe, 
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov   
podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria 
a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
úplné stredoškolské vzdelanie, 
prax v kultúre najmenej 5 rokov,
znalosť a orientácia v zákone o obecnom zriadení,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
práca s PC,
osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania s označením – „Vý-
berové konanie riaditeľ / riaditeľka KaSS v Prievidzi“,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
profesijný životopis,
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej 
spôsobilosti,
doklad o potvrdení dĺžky odbornej praxe, 
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 
podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

predmet nájmu – nebytové priestory v budove Mestského domu na Námestí slobody č.6, Prievidza;
opis priestorov – nachádzajú sa na prízemí budovy so samostatným vchodom zo strany námestia, pozostávajú zo 
     zádveria a troch miestností rozdelených dočasnými deliacimi priečkami; priestory sú s umývadlom, bez WC; cel-
      ková podlahová plocha nebytových priestorov je 64,70 m2, z toho podlahová plocha zádveria je 4, 30 m2 a jednotlivé 
     plochy troch miestností sú 38,30 m2, 12,40 m2 a 9,70 m2;
minimálna výška nájomného – bez energií spojených s nájmom je to 185,50 €/m2/rok;
doba nájmu – na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

Prehliadku nebytových priestorov zabezpečí majetkové oddelenie MsÚ po dohode so záujemcami. 
Záujemcovia o prenájom predmetných nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti na adresu: 
Mestský úrad – majetkové oddelenie, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. Žiadosť musí obsahovať účel využitia 
nebytových priestorov a návrh výšky nájomného. Termín na doručenie žiadostí je do 30.04.2011.
Doručené žiadosti budú súčasťou prieskumu trhu, na základe čoho bude mestom Prievidza zverejnená forma nájmu 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, resp. forma súťaže. Bližšie informácie poskytne 
majetkové  oddelenie   MsÚ,  č. dverí  204, 207; telefón: 046/5179 207, 211; e- mail: msu.majetok@prievidza.sk .  
       
       JUDr. Katarína Macháčková,
        primátorka mesta

Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov mesta Prievidza

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie:

Vedúci / Vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie vedúci, vedúca ekonomického odboru MsÚ 
v Prievidzi - neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 21. 4.2011 na adresu: Mestský úrad, Námestie 
slobody č.14, 971 01 Prievidza.

Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie vedúci, vedúca ekonomického 
odboru MsÚ v Prievidzi - neotvárať“. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky, 
budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

V Prievidzi dňa 30. 3.2011     JUDr. Katarína Macháčková, 
       primátorka mesta

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ,  riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením: „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS v Prievidzi – 
neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 21. 4. 2011 na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 
971 01 Prievidza.

Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Obálku je potrebné označiť: „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka KaSS 
v Prievidzi – neotvárať“.

V Prievidzi dňa 30. 3.2011     JUDr. Katarína Macháčková, 
       primátorka mesta

Zoznam voľných nebytových priestorov v objektoch v správe SMMPD,s.r.o.
     
                            Podlah.    Pozn.    Sadzby   
  Adresa                Využitie      plocha              bez DPH

  T.Vansovej 24             budova SMMPD,s.r.o.     kancelárie+spodiel spol.priest.   107,91        5ks 
  Gorkého 1                 Zdravotné stredisko        kancelárie+spodiel spol.priest.   387,46        13ks     43,51 + služby
  Bojnická cesta 43       Zubné oddelenie             suterén-sklad    12,90          1 ks      19,35 €
  Björnsona 11               Detská poliklinika          ambulancia+podiel spol.priest   352,56        6 ks      43,51 + služby
  Björnsona 11               Detská poliklinika          sklad     7,74             2ks       19,35 €
  Hlinku 11                 Zubné oddelenie sklad     9,80            1ks       19,35 €
  Hviezdoslavova č.3    budova "B"             kancelárie I.,II.,III,IV. poschodie   724,95        27ks     do 30m2/65,28€, 
                   nad30m2/54,40€ + služby
  Námestie slobody 15  Dom služieb             kancelária+podiel spol.priest.   397,73        14ks      38,8 + služby
  Nova 4                 Zdravotné stredisko        kancelárie+spodiel spol.priest.   44,42          1ks       43,51+ služby
  Nova 4                 Zdravotné stredisko        suterén-sklad    46,21          1ks       19,35 €
  S.Chalupku 12            bývalá škola             zrušená kotolňa    173,20   
  S.Chalupku 12            bývalá škola             školské pavilóny E,F   1 804,00  
        4 068,88  
  Informácie k službám Vám poskytne: p. Altofová, kontakt. 046/5111916
    
  Kontaktné osoby:  Nataša Matejková ,  t.č. 51 11 916  Ing. Dajana Frimmelová  t.č. 51 11 911   
  Kancelárske priestory spoločnosti UNIPA,spol.s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza   
  Priestory klientského centra na Námestí Slobody ( Mestský úrad Prievidza) nebytové priestory s podlahovou plochou 
  64,70m2 v budove Mestského domu na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi. Úplné znenie ponuky je zverejnené 
  na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke www.prievidza.sk     
  Bližšie informácie poskytne majetkové oddelenie MsÚ, č. dverí 204,207. Tel. č. 046/5179 207, 211, 
  e-mail: msu.majetok@prievidza.sk    
  Kancelárske priestory v objekte Prievidza Invest s.r.o., Západná 7, 971 01 Prievidza   
  kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m2   kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m2   kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m2
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Dôchodca Vincent Chrebet z Cigľa 
nám vysvetlil pôvod tohto útvaru. 
Záhadný kvetináč je vlastne gu-
ľometným hniezdom. Ten sa vraj 
osádzal na okraj obce alebo mesta, 
a poskytoval bezpečný úkryt pre 

vojakov na voľnom priestranstve. 
Vojak bol po vstupe do guľometné-
ho hniezda do pol pása chránený a 
v prípade potreby sa ukryl celý. Toto 
konkrétne guľometné hniezdo bolo 
pôvodne na starej košovskej ceste. 

Na dnešné miesto ho dal v roku 
1949 presunúť Prievidžan Štefan 
Svitok, rodák z Cigľa, ktorý prešiel 
v minulosti dvomi koncentračný-
mi tábormi. Guľometné hniezdo 
dal „pregúľať“ v čase, keď bol ve-
liteľom stanice väzenskej stráže 
v Prievidzi. V tom čase prievidzská 
väznica slúžila k tzv. krátkodobým 
trestom, v rámci ktorých väzni ro-

bili verejnoprospešné 
práce pre mesto. Keď 
najbližšie pôjdete oko-
lo prievidzského súdu, 
všimnite si obrovský 
kvetináč, ktorý dnes, 
našťastie, slúži len na 
skrášlenie prostredia.

- vrb, foto: autorka 

V minulom čísle ste sa už dozvede-
li základné informácie o ženskom  
prievidzskom kroji. Dnes  kroni-
károv opis dokončíme a priblíži-
me vzhľad mužského kroja.

Nad pruslek obliekala sa z riedkeho 
plátna (čipkoviny) zhotovená „koši-
na“, kus plátna, dlhého, pretiahleho, 
kosoštvorcového tvaru, pozdĺž na 
poly prehnutého. Aj košina máva-
la okraje zdobené čipkami jako na 
prusleku a čepci. Obliekala sa  tak, 
že sa dala  okolo krku, vpredu na 
prsiach sa dlhšie konce preložili  krí-
žom a odtiaľto vedené pod pazuchou 
pripäté boli vzadu na „fertuchu“ (ne-
boli teda viazané jako pri dedinskom 
kroji). Nad tri – štyri spodnie sukne 
zdobené na dolnom okraji  zubko-
vitým vyšívaním prišla hodvábna 
vrchnia sukňa, takže žena bývala 
oblečená hodne na široko. Oplecko 
bývalo zapásané za sukňu, pruslek 
ostal voľný. Tento potom vpredu 
pripásaný býval širokou fertuchou, 
ktorá iba zadnie tašky nechala voľné, 
aby bolo vidieť ich ozdobu. Tento 
pekný ženský kroj doplňovaly čižmy. 
V zime obliekali si  na pruslek  „ka-
banicu“, dlhý súkený kabát zdobený 
tiež širokými striebornými čipkami, 
na krku viac vykrojený, kde lemovaný 
bol kožušinou.  V pozdejších časoch 
kabanice nahradené boly „kacabaj-
kami“. Kacabajky boly z čierneho 
súkna strihané do drieku a dlhé málo 
niže pása. Zdobené bývaly len vpredu 
a to striebornými gombíkmi. Po ka-
cabajkách prišly „drieky“, predošlým 
veľmi podobné, jaké i dnes nosia 
ešte staršie ženy. Na jar a na jeseň 
nosievali ženy „lajblíky“. Podobné 
boly pruslekom, lenže maly rukávy 
a široký skladaný golier. Keď ženy 
nenosily čepce, maly na hlave „vl-
nák“, väčšiu vlnenú šatku, ale to 
bývalo zriedka.

Čo nosili muži
Kroj mužský bol jednoduchší, jako 
všade inde býva. Na nohách čižmy, 
nohavice vyhotovené boly z domáce-
ho, obyčajne čierneho súkna, len poz-
dejšie prišlo do zvyku kupovať látku 
v obchode na nedeľný oblek. Ušité 
boly priliehave najmä niže kolien 
a dolu okolo nohy maly „strmene“. 
Vpredu niže pása zdobené bývali 
šnorovaním  a šité boli na remeň s 
„predničkou“. Pozdejšie prišly do 
módy „pľundry“, dnešné široké pan-
talony.  Košele šité boly tvaru i dnes 
obvyklého. Boly z tenšieho domáceho 
plátna. Košeľa zaväzovala sa vpredu 
tkaničkami. Na košeľu obliekaly si 
muži „lajblík“ bez rukávov podobný 
našej veste. Vpredu zdobený býval 
v dvoch radách prišitými striebor-
nými gombíkmi. Na lajblík obliekal 
sa „špencel“, po pás siahajúci kabát 
a naň prehodená bývala, nie obleče-
ná, „guba“ podobná dedinskej ha-
lene, alebo „krišpíl“ podobný gube, 
avšak širší a bez rukávov. Na hlave 
nosily muži i vtedy klobúky a v zime 
barančinové čiapky.
Tu sa opis krojov končí. Našich či-
tateľov bude tiež určite zaujímať, 
čo naši predkovia pili a jedávali vo 
všedný či sviatočný deň. O tom si 
povieme nabudúce ...
                                                          -O.Ď.

Pred súdom je guľometné hniezdo

Vincent Chrebet z Cigľa nám vysvetlil pôvodný účel tohto kvetináča pred súdom v Prievidzi.

Na počesť výročia narodenia Hansa 
Christiana Andersena sa v mnohých 
krajinách uskutočňujú zaujímavé 
akcie v priestoroch knižníc, ktoré 
nesú spoločný názov – Noc s An-
dersenom. Ich úlohou je okrem iné-
ho podporiť čítanie kníh u detí. V 
predvečer tohtoročných narodenín, 
1. apríla, sa v prievidzskej kniž-

nici zišlo 21 tretiakov, štvrtákov 
a piatakov. Malých školákov čakal 
bohatý program: zastrieľali si z luku 
s majstrom Štefanom Mišiakom, 
súťažili, zahrali si mnoho hier a, 
samozrejme, aj čítali. O polnoci 
prišla na rad modlitba za Andersena 
so sviečkami a tradičné sadenie 
stromčeka. Nechýbala ani spoločná 

večera a raňajky pre školákov. Pri 
tejto príležitosti malí čitatelia kaž-
dý rok navštívia nevšedné miesto 
v Prievidzi, alebo do knižnice za-
víta zaujímavý hosť. V minulosti 
navštívili miesto v kostolnej veži, 
kde prístup nie je bežný. Tento rok 
k nim prišla primátorka Katarína 
Macháčková, ktorá im čítala z kníh 
a odpovedala na množstvo zveda-
vých otázok. Dozvedeli sa, že ako 
dieťa veľmi rada čítala, vďaka čomu 
má dobrú slovnú zásobu. Obľubo-

vala slovenské ľudové rozprávky, 
no Malý princ sa dodnes stal jej 
najmilšou knihou. Prezradila, že 
ako dospelá si ho prečítala znova 
a našla mnoho vecí, ktoré už dnes 
vníma inak. 
Počas celej akcie vládla výnimočná 
povznesená nálada a pracovníčky 
knižnice už dnes rozmýšľajú o pre-
kvapení budúceho ročníka.

 - vrb, foto: autorka

Alexandra, Broňa a Michaela sa medzi knihami cítili veľmi dobre.

Nocovali v knižnici s Andersenom

Z kroniky mesta Prievidza

Dennodenne chodíme okolo rôznych vecí a ani nám nenapadne, že v 
minulosti mohli slúžiť inému účelu, než akému slúžia dnes. Všimli 
ste si niekedy obrovský kvetináč pred prievidzským súdom? 

Prvá piatková noc v apríli už osem rokov patrí deťom, zaujímavým 
osobnostiam, zábave a mnohým aktivitám uskutočneným v priesto-
roch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.

NPD 0030/11



Hoci prievidzskí basketbalis-
ti ukončili tohtoročnú sezónu 
pred bránou semifinále, môžu 
sa stále tešiť zo širokej podpory 
verejnosti. Inak tomu nebolo 
ani druhú aprílovú nedeľu, 
kedy sa basketbalisti BC Prie-
vidza zúčastnili na autogrami-
áde v shopping centre Korzo. 

Už osoba moderátora progra-
mu dávala tušiť, že akcia bude 
nabitá energiou. Roman Volák, 
mnohonásobný majster sveta 
v karate a taktiež moderátor, 
vyvolal u návštevníkov búrlivé 
ovácie hneď svojim prvým vy-
stúpením. Hlavnými hviezda-
mi akcie boli prievidzskí bas-
ketbalisti, ktorí podpisovali 
svojim fanúšikom jednu kartič-

ku za druhou. Program oživili 
vystúpenia dievčat a chlapcov 
z karate klubu FKŠ Prievidza 
a tiež samotného majstra sveta. 
Ako povedal Branislav Hulík, 
riaditeľ obchodného centra: ,,Sme 
radi, že sa akcia stretla s takou 
odozvou. Basketbalisti a Roman 
Volák pripravili úžasnú atmo-
sféru pre našich návštevníkov. 
Chlapci prišli, aby urobili radosť 
svojim fanúšikom, ktorých prišlo 
niekoľko stoviek. V podobných 
akciách budeme pokračovať aj 
v budúcnosti, nakoľko ľudí akcie 
podobného charakteru lákajú.“ 

JČ, foto: autor

Basketbalisti Prievidze medzi svojimi fanúšikmi.
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Záver sezóny je odmenou fanúšikom

Ex traliga muži

Pre extraligové družstvo mužov 
táto sezóna skončila prvým kolom 
play-off. Dôležité čísla z posled-
ných troch zápasoch prinášame 
v pravidelnej rubrike.

Play off 3. zápas – 30. 3. 2011
Spišská Nová Ves – Prievidza 
70:74
Štvrtiny: 15:23, 24:17, 14:10, 
17:24, body: Mróz 23, Johnson 17, 
Mielczarek 11 -  Jones 21, Majoroš 
12, Ridzoň 9, Hallett 8, Štorcel 
7, Szalay a Leško po 6, Uhlíř 5. 
Fauly: 17 - 23, trestné hody: 28/17 – 
14/12, trojky: 5 – 6, divákov: 1100. 
Stav série: 1:2.

Play off 4. Zápas – 2. 4. 2011
Prievidza – Spišská Nová Ves 
93:84 po predĺžení
Štvrtiny: 15:16, 16:24, 24:16, 19:18 
– 19:10, body: Hallett 26, Majoroš 
19, Jones a Uhlíř po 12 – Johnson 
21, Baldovský 19, Mróz 18,. Fauly: 
24 – 30, trestné hody: 35/27 – 21/12, 
trojky: 10 – 10, divákov: 2700. 
Stav série: 2:2.

Play off 5. zápas – 6. 4. 2011
Spišská Nová Ves – Prievidza 
69:60
Štvrtiny: 23:20, 21:15, 8:10, 17:15, 
body: Jefferson 19, Mielczarek 14, 
Mróz 13 – Uhlíř 14, Štorcel 11, Jo-
nes a Majoroš po 9, Hallett7, Leško 
5, Ridzoň 3, Pipíška 2. Fauly: 19 – 
19, trestné hody: 18/12 – 9/5, trojky: 
5 -7, divákov: 1200. Konečný stav 
série: 3:2. Do semifi nále postúpili 
Spišiaci, kde sa stretnú s Levicami.

Ďalšie zápasy odohrali aj tímy 
BC Prievidza Mládež Žiaci

Liptovský Mikuláš – Prievidza 
39:58, najviac bodov: Toráč 18, 
Duchoň a Stanček po 10, druhý 
zápas: 43:57, najviac bodov: 
Toráč 15, Stano 11.
Prievidza – Žilina „B“ 61:36, naj-
viac bodov: Toráč 17, Pasovský 10, 
druhý zápas 62:20, najviac bodov: 
Stanček 10, Mikuláš 9.

Kadetky
Prievidza – Martin 24:66 a 26:71.

Záštitu nad rokovaním prevzala 
primátorka mesta Katarína Macháč-

ková, ktorá povedala: „Basketbal je 
podľa počtu fanúšikov momentálne 

prioritným športom v Prievidzi. 
Bola by som rada, keby sa ho po-
darilo udržať v najvyššej súťaži na 
patričnej úrovni. Vzhľadom na ak-
tuálnu fi nančnú situáciu v meste, 
nie je možné podporovať basketbal 
priamo z mestskej kasy, preto by 
som ocenila, keby aj prievidzskí 
podnikatelia vo väčšej miere poda-

li pomocnú ruku basketbalovému 
klubu“. Najvyšší predstaviteľ BC 
Prievidza, Maroš Pavlenda, podal 
prítomným informácie o aktuálnej 
fi nančnej situácii, o predbežnom 
rozpočte na budúcu sezónu a o ďal-
šom možnom smerovaní klubu. 
Vyjadril nádej, že podnikatelia 
podporia klub, ktorý má najlepších 

fanúšikov na Slovensku. Odozva, 
kto a koľko je ochotný prispieť, by 
mala prísť čo najskôr. Je iné búchať 
sa do hrude pri víťazných zápasoch 
v slastnej eufórii, a iné je, keď treba 
„pustiť groše z mešca“. Alebo sa 
mýlime a podnikateľské prostredie 
príjemne všetkých prekvapí? 
                                                   -ls

Navyše možnosť premeniť mečbal 
mali práve vo svojej hale. Výhoda 
ako hrom! V tejto situácii zarezo-

novala akoby revom motorovej píly 
správa, že António da Cruz už nie 
je trénerom baníkov! Hektická situ-
ácia, ktorú vedenie klubu vyriešilo 
netradične, ba priam neštandardne. 
Vládu nad mužstvom prevzal dvad-
saťtri ročný odchovanec domáceho 
klubu – krídelník  Martin Blaho. 
Hráč, z ktorého sa stal tréner. Me-
dzi fanúšikmi sme videli úškrny, 
nechápajúce pohľady či ľahostajné 
poznámky typu – však už je aj tak 
po sezóne.

Šok druhý – návrat do hry
Ak sme vyriekli A, nuž malo by 
sa povedať aj B. Blaha si za šéfa 
lavičky vybrali samotní hráči s tým, 
že budú plne rešpektovať jeho po-
kyny. Požehnanie k tomuto kroku 
dal aj Maroš Pavlenda, čím vlast-
ne vopchal hlavu do zaťahujúcej 
sa slučky. Odvážny krok bol však 
urobený správnym smerom. Chlapci 
sa zomkli sťaby Timurova družina, 
a v tom spôsobili na východe pre-
kvapenie kola. Víťazstvom znížili 

stav série na 1:2 a predĺžili si tak 
sezónu minimálne o ďalší domáci 
duel. Nádherný a nečakaný darček 

pre fantastické obecenstvo. Výhra 
po predĺžení v štvrtom zápase spô-
sobila erupciu radosti, akú by sme 
dopriali zažiť aspoň raz v živote 
všetkým priaznivcom basketbalu, 
nech by to bolo kdekoľvek. Tréner 
bez licencie, podľa basketbalových 
pravidiel kapitán s právomocou 
trénera, dosiahol z dvoch zápasov 
dve víťazstvá. Z večera do rána bol 
Martin Blaho mediálnou hviezdou. 
Pravdou však je, že  obrovskú záslu-
hu na tom majú všetci hráči.

Tretí šok sa nekonal 
Za stavu 2:2 na zápasy sa séria 
sťahovala na konečné rozuzlenie 
do Spišskej Novej Vsi. Ej veru, 
„zatrnulo“ východniarom. 
Z jednoznačnej záležitosti vy-
svitla neočakávaná dráma! Bô-
bari sa nezľakli Šalených ge-
búľ – ako sa nazýva fanklub 
Spišiakov – a v piatom zápase 
domácim podkurovali až tak, že k in-
farktu mali niektorí diváci bližšie ako 
k východu z haly. V dobre rozohra-

nom zápase napokon Prievidžania 
neudržali nádejný stav, bomba ne-
vybuchla. Nuž, z pohľadu toho, že 
Spišiaci boli prakticky počas celej 
sezóny na špičke tabuľky, je ich 
postup zaslúžený. Z nášho pohľadu, 
vstanie z popola zase obdivuhod-
né. Sezóna, ktorá sa nezačala ani 
zďaleka šťastne, priniesla niekoľko 
medzníkov, ktoré neboli priaznivé 
pre túto hru pod večne deravými 
košmi. Odvolaný tréner Dimavičius, 
zranenia hráčov, nenaplnené ambície 
od očakávaných posíl, prehnané 
fi nančné nároky i odvolanie druhého 
trénera da Cruza. Nad tým všetkým 
ale čnie jedno obrovské pozitívum 
– tým pozitívom sú prievidzskí 
fanúšikovia. 

Bez nich by to nebolo ono. 
Aký je rozdiel medzi divákmi a pra-
vými fanúšikmi? Na rozdiel od fa-
núšikov, ktorí svojimi hlasivkami 
a dlaňami ženú svojich miláčikov 
za akéhokoľvek stavu stále vpred 
a vpred – diváci sa pokojne dívajú. 
Prepojenie pupočnej šnúry medzi 
hráčmi a fanúšikmi je názornou 
ukážkou ich spolupatričnosti. Skalní 
„fandovia“ nemusia mať za každú 
cenu medailu, ale u hráčov musia 
vidieť nasadenie, snahu a nadšenie. 
Potom sú ochotní odpustiť aj nejakú 
tú chybičku, nepresnú strelu alebo 
nepodarenú prihrávku. Pravdaže, 

sem-tam aj zafrfl ú, ale mohutné 
volanie „Baník Prievidza!“ nájde u 
hráčov tú správnu odozvu. V mene 
vedenia klubu, a predovšetkým 
v mene hráčov, patrí vám všetkým 
neoceniteľné – ďakujeme!

-ls, foto: Ivan Valko

Martin Blaho v plnom nasadení hráča.

Blaho v úlohe burcujúceho trénera.

Budú podnikatelia ochotní pomôcť?

Šok prvý – tréner je odvolaný. Po druhom zápase vyraďovacieho kola 
play-off, keď v domácom zápase Prievidza, takpovediac, pustila perie, 
bol stav série 2:0 v prospech Spišiakov. Keďže v tomto štádiu sa hrá na 
tri víťazstvá, východniarom stačilo k postupu urobiť posledný krôčik.

Korzo žilo 

basketbalom

Sotva skončila sezóna pre A tím BC Prievidza a jeho vedenie už 
myslí na ďalšiu. Z tohto dôvodu iniciovalo stretnutie podnikateľov 
a priateľov prievidzského basketbalu, ktorého hlavným bodom bolo 
nájsť možnosti a spôsoby fi nančnej podpory na budúce mesiace. 

Vystúpenie Romana Voláka bolo elektrizujúce.
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play off 
3. zápas: Levice – Handlová 
74:66, štvrtiny: 20:20, 19:13, 
23:18, 12:15, body: Nuber 19, 
Gavlák 10, Madaj, Barišič a Delič 
po 8. Stav série: 1:2.
4. zápas: Handlová – Le-
vice 71:74, štvrtiny: 19:25, 
12:15, 24:9, 16:25, body: Ba-
rišič 15, Gavlák a Delič po 12. 
Stav série : 2:2.
5. zápas: Levice – Handlová 
75:72, štvrtiny: 27:17, 14:24, 
12:10, 22:21, body: Barišič 17, 
Madaj a Delič po 15, Nuber 8. 
Konečný stav série: 3:2, Levice 
budú hrať semifi nále proti Spiš-
skej Novej Vsi.

V Prahe na galavečeri bojových 
umení Heroes Gale 3 sa skvele 
predviedol Prievidžan Michal 
Hromek. Ako sme už u tohto bo-
jovníka zvyknutí, opäť dosiahol 
v súboji K-1 ďalšie víťazstvo. Ten-
toraz porazil bývalého majstra 
sveta i Európy Čecha Daniela 
Jerlinga na body 2:1. Výsledok 
je síce tesný, ale podľa správ bol 
Hromek aktívnejší a okrem ši-
kovných úderov rúk predviedol 
pestrú škálu kopov. Dokonca Jer-
linga od počítania zachránil gong 
oznamujúci koniec kola.

Na juhu republiky v Šamorí-
ne sa uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska kadetov v zápasení 
grécko-rímskym štýlom. Veľ-
ká nádej prievidzského zápase-
nia, Boris Botoš, v kategórii do 
69 kg obsadil druhé miesto, keď 
vo fi nálovom súboji nestačil na 
reprezentanta Roderika Baka. 
Strieborná medaila je však pek-
ným úspechom a okrem toho 
dostal Botoš pozvánku na repre-
zentačné sústredenie a turnaj na 
Ukrajinu. Mladý zápasník má pred 
sebou šancu výrazne sa presa-
diť aj na ďalšom republikovom 
šampionáte, tentoraz vo voľnom 
štýle. Kategória žiakov mala 
svoje majstrovstvá pre zmenu 
v Modranoch. Tiež sa zápasilo 
grécko-rímskym spôsobom a ZK 
Baník Prievidza reprezentovalo 
desať borcov. Najväčším úspe-
chom bol zisk bronzovej medai-
ly Tomáša Kotiana vo váhe do 
44 kg. Nepopulárne štvrté miesto 
obsadili Daniel Pastierik (do 48 
kg) a Július Ruso (do 37 kg). Pia-
ty skončil Adam Dojčinovič (do 
57 kg). V súťaži družstiev skončili 
Prievidžania na deviatom mieste.

lll. liga – starší dorast 18. kolo: 
Galanta – Prievidza 1:3 (1:2), 

Športový servis

Basketbal 
extraliga muži

Kickbox

Futbal

Zápasenie

Rozdelení boli do piatich vekových 
kategórií. Zastúpenie tu mali mestá: 
Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, 
Žilina, Trenčín, Zvolen, Nitra a do-
máca Prievidza. Svoje majstrovské 
kúsky predvádzali na špeciálnom 
koberci s rozmermi 8 x 8 metrov. 
Súťaž pozostávala z dvoch kôl. 
V prvom deti predviedli voľnú zosta-
vu na hudbu, s ktorou sa viaže najviac 
choreografi ckej práce. V druhom 
prezentovali postavu v predpísaných 
postojoch. Na vážnosť a úroveň celej 
akcie dohliadala sedemčlenná porota, 
v ktorej sa stretli známe osobnos-
ti nášho športu ako Gabriela Mls-
nová (trojnásobná majsterka sveta 
vo fi tnes), Boris Mlsna (reprezen-
tant v karate) či Ľubomír Hečko 
(držiteľ zlatej medaily za rozvoj 
kulturistiky, fi tnes a životného štý-
lu). Najdôležitejší hlavný princíp vo 
voľnej zostave spočíva vo vyjadrení 
hlavnej myšlienky pohybom, pros-
tredníctvom hudby, ale aj kostýmu. 
Porota si všímala predovšetkým 
akrobaciu, silu, fl exibilitu, tanečný 
výraz, ako aj hereckú schopnosť, 
takpovediac, predať svoju zostavu. 

To všetko sa hodnotilo, samozrejme, 
s patričným prihliadnutím na vek 
detských súťažiacich.

Skvelá atmosféra
Mladí športovci v mnohých prípa-
doch absolvovali svoju prvú súťaž 
v živote. Ovzduším sa niesli pocity 
trémy i neistoty. Zároveň bolo cítiť 
odhodlanie, dokázať porote i divá-
kom, že tréningové úsilie sa musí 
pretaviť do želateľného výsledku. 

Iste, spozorovali sme aj drobné 
chybičky krásy v nedotiahnutých 

pózach, pozorné sledovanie poky-
nov tréneriek, oči hľadajúce podporu 
v publiku, kde do kŕčov stískali päste 
hrdí rodičia. Nad všetkým prevážila 
najmä húževnatosť a entuziazmus. 
Dominovala tu skvelá atmosféra, 
kde deti ešte nepoznajú závisť a ne-
športové správanie. Práve naopak, 
tešili sa z každého vystúpenia svojich 
kamarátok až sa od radosti zakaždým 
vyobjímali. Táto akcia určite oslovila 
viac ako tri stovky divákov. Bolo to 
však náročné z hľadiska dlhodobej 
prípravy, organizácie a potvrdenia 
dobrého mena prievidzského fi tnes 
klubu, na čele ktorého stoja Elena 
Meleshchenko a Jana Klečáneková. 
Za to im patrí od súťažiacich, rodičov 
i všetkých ostatných jedno veľké 
ďakujeme!

Výsledky neboli dôležité
Detský fi tnes je predovšetkým es-
tetickým športom, kde sa rozvíja 
kondičná i gymnastická príprava. 
Dôležitou súčasťou je tanec a aero-
bik. Deti si týmto zároveň vštepujú 
návyky zdravého životného štýlu. 
Samozrejme, na súťaži chce každý 
uspieť, veď víťazná trofej a medaila 
sú azda tou najväčšou motiváciou do 
ďalšej tréningovej práce. Úprimne 
vám však každý rodič prizná, že 
každopádne dôležitejšie je to, aby 
sa jeho dieťa dobre cítilo v kolektíve 
rovesníkov a tešilo sa na spoločné tré-
ningy či súťaže. A taktiež je nemálo 
potrebné, aby bolo pod zodpovedným 
pedagogickým dozorom. Aj napriek 
tomu, čo sme napísali vyššie, žiada 
sa zvýrazniť úspech, ktorým určite 
boli dve druhé miesta. Vybojovali si 
ich Soňa Brezániová (kategória osem 
a deväť ročných) a Anna Hepnero-
vá (kategória desať ročných). Naše 
mesto reprezentovali ešte tieto diev-
čatá: Michaela Kňazeová, Karolína 
Fitzelová, Greta Pročková, Mária 
Polerecká, Henrieta Lipovská, Patrí-
cia Hamalová, Ema Humajová, Vik-
tória Hamalová, a Barbora Husárová. 
Kolektívu dievčat a jeho trénerkám 
blahoželáme a držíme palce!

-ls, foto: autor

Športový klub Fitness Free Prievidza bol organizátorom celo-
slovenskej súťaže vo fi tnes detí pre registrované športové kluby 
vSAKFST. V City aréne sa pri tejto príležitosti zišlo 67 malých 
fi tnesiek a jeden-jediný chlapec – Ladislav Kubelec.

Fitness Cup 2011

Úvodný nástup súťažiacich pred porotou a divákmi.

Zodpovednosť za celú organizáciu zobrali na svoje plecia Elena Meleshchenko a Jana Klečáneková.

Dievčatá si vzájomne drukovali a tešili sa zo svojich vystúpení.

Maximálne sústredenie počas hodnotenia základných postojov.

Ladislav Kubelec absolvoval vystúpenie v kovbojskom kostýme. Prievidžanka Soňa Brezániová obsadila druhé miesto. „Lienka“ cvičila s takým zanietením, až jej odpadlo jedno tykadlo... 



To, že pretekári budú pravidelne 
nosiť medaily z národných šampi-
onátov, európskych, ba i svetových 
majstrovstiev, je sladkou odmenou 
pre všetkých 
členov klubu. 
Takmer stov-
ka aktívnych 
športovcov má 
svoju základ-
ňu v špeciál-
nej telocvični 
v prievidzskom 
centre voľné-
ho času. Svoje 
pôsobenie však 
klub už rozšíril aj do Kanianky 
a Lehoty pod Vtáčnikom. Tréner-
skú dvojicu Miroslav Šenk a Tibor 
Kerata dopĺňajú Nina Chovancová 
a Dominika Šalamonová, ktoré sú 
odchovankyňami klubu a stále ak-
tívnymi pretekárkami. Vzhľadom na 
svoje úspechy sú plne rešpektované. 
V prípade potreby sú v zálohe aj 
asistenti: Milan Hromada, Slavomír 
Šenk a Ivan Horňák.

Bez vekového obmedzenia
Pôvodní zakladatelia klubu obetova-
li svoju športovú kariéru v prospech 
detí, ktorým sa venujú. Dvere do 

klubu má otvorené každý záujemca. 
Vek členov je od šesť do štyridsať-
deväť rokov. Prejavom vzájomnej 
úcty je, že nikto na tréning nepríde 
v teplákoch, pretože sa vždy trénuje 
v kimone, tak aj pretekári s naj-
vyšším výkonnostným stupňom. 
Vedenie je obzvlášť hrdé na študijné 
úspechy svojich zverencov. „Nielen-
že sa s plnou vervou venujú karate, 
ale sú naozaj aj dobrými žiakmi. To 

nás teší dvojnásobne,“ povedal nám 
Miroslav Šenk. Trénuje sa prak-
ticky každý deň. Počas víkendov 
sú súťaže a popritom si karatisti 
musia nájsť čas i na príležitostné 
sústredenia. Najčastejšie ich majú 
v Radave a Kľačne.

Predovšetkým človečina
Diplomy, medaily a víťazné trofeje, 
ktoré doteraz prievidzskí pretekári 
získali, sa hádam ani nedajú spočí-
tať. Keď sme sa pána Šenka spýtali, 
ktorý úspech si za tých trinásť rokov 
praxe najviac cení, očakávali sme, 
že vymenuje úspechy zo svetových 
šampionátov, ale mýlili sme sa. Za 
najväčší úspech považuje v prvom 
rade dobrú partiu a kolektív, ktorý 
sa denno-denne teší na spoločné 
stretnutia. Nelezú si na nervy a 
neustále sa snažia zlepšovať. Na 
každom kroku vyžarujú dobrou člo-
večinou. Počas súbojov sa nešetria, 
no cieľom nie je súpera zneškodniť. 
Aj na prvý pohľad najtvrdšie kopy 
a údery vedia v poslednej stotine 
zbrzdiť a  svojho protivníka len 
náznakom ťuknú. 

Vyvrátenie pochybností
Väčšine ľudí nejde do hlavy, ako je 
možné doniesť zo súťaží toľko me-

dailí. Nezainteresovaní vyhlasujú, 
že medailu má každý, kto sa na súťaž 
prihlási. Je to však omyl. Medai-
la stojí vždy veľa úsilia. Zďaleka 
nebýva výnimočné, keď v jednej 
kategórii štartuje spolu dvadsať pre-
tekárov. Je pravda, že súťaží sa často 
koná viac. Delia sa na kata (zápas 
s imaginárnym súperom), kumite 
(vzájomný súboj) a kobudo (umenie 
s náčiním). Každá jedna disciplína si 
vyžaduje mnoho tréningovej driny 
a úsilia. Osvedčené pravidlo, že nič 
nie je zadarmo, jednoznačne platí. 
Z nateraz poslednej súťaže pohára 
federácie z Martina sa výprava opäť 
vrátila ovenčená úspechmi. Tri prvé 
miesta v súťaži družstiev – kata (žia-
ci), kata (dorastenky) a kumite (do-
rastenky) – boli doplnené o víťazstvá 
jednotlivcov: Kristíny Huovej, Lucie 
Hromadovej, Paulíny Kotlářovej, 
Adriána Záborského, Niny Cho-
vancovej, Maroša Valtera a Lukáša 
Martiša. Okrem toho sa podarilo 
získať ešte dvanásť strieborných 
a osem bronzových umiestnení. To je 
naozaj skvelá bilancia nielen klubu 
ako takého, ale i mesta Prievidza. 
Ďakujeme a držíme palce v ďalšom 
napredovaní!

-ls, foto: Ivan Valko, ls,

Najväčším úspechom je dobrá partia
Keď v roku 1998 páni Fúzik, Kerata a Šenk zakladali Karate klub 
FKŠ Prievidza, mali jasnú víziu o tom, čo chcú dosiahnuť. Cieľom 
bolo vytvoriť fungujúce občianske združenie, ktoré časom dosiahne aj 
náležité výsledky. Na začiatku bolo predovšetkým obrovské nadšenie 
a chuť všetkým dokázať, že v Prievidzi sa vie robiť kvalitné karate. 

  Kolektív Karate klubu Prievidza robí dobré meno nášmu mestu.

S príchodom jari a pekného počasia narastá chuť a nadšenie u špor-
tovcov, ktorí svoje aktivity vykonávajú na vonkajších ihriskách a nie 
v halách. Samozrejme, medzi nich sa radí aj široká rodina futbalistov.
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Nielen tých registrovaných, ale 
aj amatérskych nadšencov. Práve 
amatéri majú takú zaujímavosť, že 
svoje zápasy hrávajú na asfaltových 
sídliskových ihriskách, priamo me-
dzi panelákmi. V našom meste sa 
hrajú dve súťaže: 1. a  2. liga. V tej 
vyššej hrá štrnásť tímov a v nižšej 
šestnásť. Vyberáme z posledných 
výsledkov. 1.liga: Alko – AC Načito  
2:9, MADO-Jop – Mistrál  9:3, Piano 
club – U Tomáša  4:2, Segafredo – 
Sekáčovci  2:7, Eurocentrum – Tevos  
7:2, Slovan Brezany – Federál  5:5, 
Klin – Chelsea Stone 5:5. Najlepší 
strelci: 1. Lučan Vladimír z AC 

Načito 34 gólov, 2. a 3. Gajdoš Peter 
a Studený Michal, obaja Sekáčovci 
po 29 gólov.
2.liga: Predátors – DT Bojnice 3:2, 
Torro Team – Juveko 7:2, Optik 
– Reds 5:6, My – Pizzeria Stefa-
ny 3:10, RR mobily – Papuča  4:4, 
Funcafé – Triangel 0:5 kontumačne, 
Legionári – V.S.P.O.B.  7:2, Slovan 
Team – Floriana Bojnice 6:7. 
Najlepší strelci: 1. Janek Miroslav 
z Trianglu 30 gólov, 2. a 3. Bránik 
Miroslav z Juveko a Ďurina Rado-
van z Reds po 29 gólov.

-ls, foto: autor

ŠPORT

19. kolo: Prievidza – Komár-
no 2:0
lll. liga – mladší dorast
18. kolo: Galanta – Prievidza  
0:3, 19. kolo: Prievidza – Ko-
márno  1:0
ll. liga – starší žiaci - 15. kolo: 
Moravský sv. Ján – Prievidza 
3:0
ll. liga – mladší žiaci - 15. kolo: 
Moravský sv. Ján – Prievidza 
2:5
IV. liga – severozápad 19. kolo: 
Gbely – Dolné Vestenice 1:1, 
Lehota pod Vtáčnikom – Boša-
ny 1:1, Nováky – Solčany 1:2, 
Kanianka – Brezová pod Brad-
lom 2:0, Šúrovce – Nitrianske 
Pravno 2:1. 
20. kolo: Dolné Vestenice – Tren-
čianske Stankovce 2:1, Nitrian-
ske Pravno – Kanianka 0:1, 
Brezová pod Bradlom – Nováky 
2:2, Partizánske – Lehota pod 
Vtáčnikom 1:4.
V. liga – sever: 19. kolo: Stará 
Turá – Malá Čausa 1:0, Veľké 
Uherce – Handlová 0:0, Kame-
nec pod Vtáčnikom – Zemian-
ske Kostoľany 1:2.
20. kolo:Malá Čausa – Ladce 
2:0, Šimonovany – Kamenec 
pod Vtáčnikom 3:0, Zemianske 
Kostoľany – Veľké Uherce 3:2.

l. liga muži: Dubnica – Bojnice 
22:29 (12:12), góly: Šnirc 8, Brh-
lík 6, Šimko 5, Kopecký 4, Vereš 
3, Briatka, Schnierer a Hanzel 
po 1.
l. liga starší dorast: Dubnica 
– Bojnice 31:38 (17:16), góly: 
Páleš 10, Šnirc 9, Vereš 5, Briat-
ka, Oršula po 4, Milo, Hasák 
po 2, Jadroň, Mieris po 1.

13. a 14. kolo EMM extraligy:
KVP NCHZ Nováky – Tozan 
SC Topoľčany 7:12 (2:2, 24, 
1:5, 2:1), góly: Bielik a Baláž 
po 3, Grman 1. Nováky – ČH 
Hornets Košice 8:16 (1:4, 1:4, 
3:5, 3:3)), góly: Plachý a Bielik po 
2, Košian, Štanga, Grman a Ko-
váčik 1. V aktuálnej tabuľke sú 
Nováčania na 6. mieste.

play off
1.zápas: Prievidza – Žilina 9:8 
po predĺžení (6:6, 4:3 ), góly: Gan-
del 2, Baran, Rybár, Lutka, Kolo-
dzej, Madarász, Drozd a vlastný 
Kasman. Stav série: 1:0,
2. zápas: Žilina – Prievidza 4:2 
(2:1), góly: Baran a Rybár. Stav 
série: 1:1.
3. zápas: Prievidza – Žilina 7:3 
(4:1), góly: Šaray a Rybár po 2, 
Gandel, Madarász a vlastný Miho. 
Konečný stav série: 2.1, Prievidza 
si zmeria sily v ďalšom kole s No-
vým Mestom nad Váhom.

Športový servis

Vodné pólo 
EMM extraliga

Futsal
Muži - open liga

Hádzaná

Prvým zápasom Prievidžanov po-
čas ich trojdňového zápolenia bolo 
stretnutie s maďarským celkom 
Pesterzsebet v základnej skupine. 
Porazili ich rozdielom 1:0 po góle, 
ktorý vsietil Greschner. V druhom 
zápase doslova vyprášili kožuch 
talianskym mladíkom z Feltre-
ghiaccia. Výsledok 5:0 hovorí 
sám za seba. O góly sa postarali: 
Pršo, Danko, Uhliar, Galbary a Hu-
bač. Za povšimnutie stojí fakt, že 
do našej bránky si v prvých dvoch 
zápasoch nenašiel cieľ ani jeden 
puk. V postupovej nadstavbe naši 
chlapci narazili na tím chorvátskej 
Mladosti. Vyrovnané stretnutie 

skončilo zmierlivo bez víťaza vý-
sledkom 3:3. Gólovo sa presadili 
Pršo, Uhliar a Dlapka. Spanilú 
jazdu MšHK bez prehry prerušila 
slovinská Olympia – víťazný celok 
turnaja. Po prehre 2:5 (góly dali 
Pršo s Dankom) nastúpili Prie-
vidžania na posledný duel proti 
domácemu Bledu. Víťazstvo 4:1 
zariadili Uhliar, Banič, Greschner 
a Hubač. S bilanciou troch víťaz-
stiev, jednej remízy a jednej prehry 
obsadili hokejové nádeje Prievidze 
napokon piate miesto. Triumvirát 
v zložení: tréner Stanislav Sibert, 
asistent Dušan Žember a vedúci 
družstva Anton Páleš, bol na vý-

kony svojich zverencov právom 
hrdý, pretože ich tím bol druhým 
najmladším zo všetkých účast-
níkov. Zájazd do 650 kilometrov 
vzdialeného Bledu bol odmenou 
aj pre rodičov za celoročné úsilie 
ich synov. Sezóna je skončená. 
Nastáva krátke obdobie leňošenia, 
prípadne dobiehania školských 
povinností. V auguste sa začína 
letná príprava a hokejový kolotoč 
sa opäť rozkrúti.

-ls, foto: autor

S jednou prehrou piaty

Mestská futbalová liga v plnom prúde

Mladí hokejisti MšHK Prievidza (ročník narodenia 1997) sa zúčastnili na veľkom medzinárodnom 
turnaji v Slovinsku. V desaťtisícovom mestečku Bled si prekrížilo hokejky štrnásť družstiev z devia-
tich krajín. Okrem domáceho Slovinska tu mali zastúpenie Chorvátsko, Srbsko, Ukrajina, Taliansko 
Rakúsko, Česko a zo zámoria Kanada. 

Aj súboje v mestkej lige sas hrajú s plným nasadením

Pozdrav so striedačkou po strelení gólu.



Sú v živote situácie, kedy je dobrá rada nad zlato. Naši odborníci budú hľadať odpovede na vaše problémy.

Brestový svet Mojmíroviec

Mojmírovce sa nazývali pô-
vodne Urmín. Mali štatút 
mestečka a vlastnú pečať 
s erbom, na ktorom je zná-
zornený viničný ker s dvoma 
strapcami hrozna. Vinohrady 
tejto obce sa rozprestierajú 
v Nitrianskej vinohradníckej 
oblasti s južnou expozíciou 
a položené sú v nadmorskej 
výške 150 až 170 metrov. 
Väčšina pôdy, na ktorej tu 
je vysadený vinič, je černo-
zem na spraši. Plochy viniča 
patria do teplej klimatickej 
oblasti s priemernou ročnou 
teplotou 9,8 ºC. Z pestova-
ných odrôd tu má najväčšie 
zastúpenie: Veltlínske zele-
né, Müller Thurgau, Char-
donnay, Rizling vlašský, 
Rizling rýnsky, Frankovka 
modrá, Cabernet Sauvignon. 
Tramín červený, Rulandské 
šedé, Sauvignon, Svätovav-
rinecké a Alibernet.
Z modrého biele – Ilmer
V mojmírovských vinohra-
doch a pivniciach sa zro-
dilo zaujímavé, pre nášho 
konzumenta menej tradičné 
víno. Najmä ak uvážime, že 
síce pochádza zo slovenskej 
produkcie, tak v odrodovosti 
nezaprie svoj južanský šarm. 
Ilmer má dokonca tri podoby: 
bielu, ružovú aj červenú. Ako 

vznikne z modrého hrozna 
ružové alebo dokonca biele? 
Princíp je v tom, že hrozná 
modrej odrody sa nedrvia, 
ale iba jemne vylisujú, pri-
čom šupky sa nedostanú do 
kontaktu s muštom. Nepre-
nikne teda do nich toľko far-
biva ako pri klasickom červe-
nom. Do vína sa nedostanú 
ani triesloviny. Vďaka tomu 
je viac aromatické, ovocné, 
ľahké a jemné. Takto vyrobe-
né víno sa zvykne označovať 
prívlastkom klaret. Vo všet-
kých troch prípadoch je moj-
mírovský Ilmer vyrobený 
z panenskej úrody z odrody 
Merlot. Za meno Ilmer vďačí 
názvu vinohradníckej obce 
Mojmírovce v 12. storočí. 
Ilmer sa zo staroslovienči-
ny prekladá ako „brestový 
svet“. V kombinácií s jedlom 
ponúka východisková odro-
da Merlot viaceré možnosti 
zhody. Výborne dopĺňa jedlá 
z lososa a rôznych kôrov-
cov ako krevety či mušle. 
Takisto sa veľmi vhodne 
kombinuje aj s údeninami, 
napríklad so slaninou alebo 
s prosciuttom. Neodporúča 
sa k nemu konzumovať silné 
syry s modrou plesňou, ktoré 
by mohli potlačiť jeho sviežu 
a ovocnú chuť.

Víno má veľmi bohatú a dávnu históriu. Historické listiny 
sú dôkazom, že v Mojmírovciach sa vyrábalo i predávalo 
už v roku 1290. Je tam uvedené, že obyvatelia obce už 
vtedy odvádzali poplatky za víno dovážané do Ostrihomu.

Motoristi pozor, sezóna 
prezúvania je tu!
S prvými jarnými lúčmi sa 
pred pneuservismi vytvorili 
rady motoristov.
Prezujte svojho tátoša rýchlo, 
odborne a výhodne.
HB PNEU pneuservis, člen 
konceptu PREMIO: ponú-
kame pneumatiky na všetky 
typy vozidiel a motocyklov 
značiek Goodyear, Dunlop, 
Pirelli, Yokohama, Nokian 
Matador, Barum, Sava, Ful-
da, Hankook, Bridgestone. 
Využite nákup do konca 
apríla za staré ceny!
Objednajte si presný termín 
prezutia. Pri kúpe pneumatík 
vás čakajú rôzne benefi ty a 
darčeky. Postará sa o vás 
team profesionálov.

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
HYPOMÍNUS - PÔŽIČKA NA BÝVANIE DO 17 000 EUR

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

Regionálna kancelária Triangel v Prievidzi: OD VTÁČNIK, 
tel.: 0905 935 646

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139

Opatovská cesta 3, Bojnice

 046/548 33 55, 0911 646 919 hyundaipd@motorhouse.sk

 046/548 33 56, 0911 646 918 hyundaiservispd@motorhouse.sk

Predaj vozidiel:

Servis:

novinky10

Predám dovolenku pri mori podľa 

vlastného výberu z CK Satur travel 

podstatne lacnejšie.

0907 798 626

Predám 2- izb. byt v o.v., Nábr. sv. 

Cyrila, 65m², 6/7 posch. čiast. rekon-

štrukcia: plast. okná, el. rozvody, 

stierky, vymur. jadro, bezpeč. dvere, 

veľké parkovisko, cena 45000€.  

0907 040 750, RK nevolať.   

Kúpime 10m2 obklad DEOS vzor 

čerešňa jadrová š. Lišty 126mm. 

 0915/301062, 0949/372 243

Prenajmem 2 izb. byt v centre PD. 

 0917 501 018 

Wellness a fi tness v Bojniciach 

príjme do svojho kolektívu šikovnú 

a sympatickú masérku. Podmienkou 

je znalosť AJ alebo NJ a príjemné 

vystupovanie. Kontaktujte nás na 

 0908 309354

Príjmem spolupracovníkov do 

dlhodobej spolupráce vo fi nančnej 

oblasti pod vlastným menom, len 

seriózny záujem, zavolaj a dohodni 

si osobné stretnutie 0903 467 914

Ponúkam zaujímavú prácu v oblasti 

vnútornej a vonkajšej výživy iba 

seriózne ponuky.  0907 334 197

Pedikúra, manikúra, gelové nechty 

a iné kozmetické služby u Vás doma. 

 0904 511 302, 0918 499 774

Dám do prenájmu garáž pri tep-

lárni aj ako skladové priestory. 

 0915 550 377

Kto za odmenu urobí údržbu zá-

hrady v Novákoch? Prípadne dám 

za symbolickú cenu do prenájmu. 

 0905 383 826

Chcem poďakovať čestnému člo-

veku ktorý mi poštou poslal čipovú 

kartu na autobus, ktorú som stratila 

28. marca. Nálezcovi ešte raz ďaku-

jem. Čestní ľudia žijú. podp. Mellová

Rôzne

Predaj

PORADŇA

Motoristi pozor!
Predám svadobné šaty veľkosť 40 

za 30 € aj s doplnkami alebo dohoda. 

 0903 383 776

Predám rodinný dom vo Veľkej 

Lehôtke 4 + 2 volať od 18 do 20 h. 

mobil: 0910 298 696

Predám lamelové dubové parke-

ty cena 25€/1m2, bukové lamelové 

parkety, cena 19€/1m2. Parkety sú s 

tep. - izol. Vložkou odspodu. Vhodné 

do obývacích, detských izieb.  

046/ 5470 367

Predám krbové dvierka roz-

mer 60 x 49 cm používané jednu 

sezónu pôvodná cena 290 € teraz 

140 € tiež predám nepoužívané 

pánske korčule na ľad veľkosť 45. 

Cena 20 €  0902 203 377

Predám 5 000 kusov telefónnych 

kariet, alebo ich vymením za poš-

tové známky. Len v celku. Prosím 

Písomné ponuky. Zoltán Dajcs, ml. 

Clementisa č. 45/3 Prievidza

Predám ihneď samost. rod. dom, 

garáž, záhrada. Cena dohodou. 

 0949 690 698

Predám dom s veľkou záhradou v 

Dlžíne cena dohodou treba vidieť. Pre 

hubárov poľovníkov a rybárov. Infor-

mácie: 0903 130 013, 0903 859 616

Predám veľmi zachovalú ako novú 

koženú bundu z k-cera, veľkosť 

38 – 40, čiernej farby, dĺžka pod 

zadok za 60 €.  0905 316 115

Predám joklovinu 50x30, záhradku 

na Škodu, bytovkové vchodové dvere 

s bezpečnostnou zámkou, zrkadlá na 

Fabiu.  0949 800 914

Predám 2+1 byt v OV na Starom 

sídlisku v Prievidzi, cena dohodou, 

R - nevolať.

Predám Peugeot 106, rok výroby 

2000, zelená metalíza. Veľmi zacho-

valý. Cena dohodou. Zo zdravotných 

dôvodov.  0905 505 268, 046/541 

72 52
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Kúpa

INZERCIA

NPD 0031/11

NPD 0033/11

NPD 0032/11

HB-PNEU

www.premio-pneuservis.skwww.hbpneu.sk

Tešíme sa na vašu návštevu!

Po¾nohospodárov 2, 971 01 Prievidza 
Telefón: +421 46 542 05 76-7
Mobil: 0905 419 766 
Telefón/fax: +421 46 542 37 53 
E-mail: hbpneu@hbpneu.sk

Otváracie hodiny:
Po-pia: 7:30 - 18:00, So: 8:30 - 12:30
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Vykračujem si ulicou, ovonia-
vam kvietky, značkujem stromy 
a pozorujem ľudí náhliacich sa 
z jednej strany na druhú. Jedno-
ducho krásny a pohodový deň. 
Zrazu zbadám ako sa na mňa 
rúti pes. Je väčší ako ja a má 
nebezpečný výraz na tvári. Ne-
stihnem ani zareagovať a už na 
mňa skáče a rúca ma na zem. 
Len zapištím od preľaknutia a 
snažím sa vzdorovať. Rýchlo sa 
pozbieram a opätujem mu úder. 
Strčím do svojho súpera, ktorý 
má tiež problém udržať sa na 
labkách. Takto spolu ešte nejakú 
chvíľu zápasíme, keď tu naraz: 
„Au, au, ááuu!“ zakňučím od 
bolesti. Uhryzol ma do uška. 
„Tak toto bolelo!“ šteknem na 
neho nahnevane. Je síce väčší 
ako ja, no len tak ľahko sa nene-
chám. Pozbieram sily, ktoré mi 
ešte ostali a vrhnem sa na neho. 
Tiež ho uhryznem do uška. „Au!“ 
vykríkol od bolesti. „Skvelé! Môj 
protiúder stál za to,“ srším šťas-
tím. Keď ho vidím ako na mňa 
zazerá, rozosmejem sa. „Haha-
ha!“ ani môj súper sa smiechu 
nezdrží. A tak sa spolu z chuti 
smejeme. „Ahoj Arči,“ zdraví 
ma psík, keď nás to už prejde. 
„Ahoj Jack,“ odvetím, „ako sa 
máš?“ Jack však zvážnie: „Ani sa 
nepýtaj. Bol som tu včera a všetko 
som si pekne označkoval. A dnes 
prídem a je to úplne inak. Teraz 
to musím robiť znova“. „Aha,“ 
chápavo prikývnem. Samozrejme 
skutočnosť, že ja som to všetko 
preznačkoval, mu neprezradím. 
Vyzerá dosť nahnevane, ale toto 
je predsa moje územie. A keď 
Jack odíde, aj tak si to znova 
označkujem po svojom. 
Po krátkej konverzácii sa do seba 
opäť pustíme. Zvykneme takto 
blbnúť vždy, keď sa stretneme. 
Sme totiž dobrí kamaráti. Hneď 
ako som ho zbadal, bežal som 
k nemu dúfajúc, že je to fenka. 
Totiž ako fenka by sa mi páčil. 
Štíhle telo, dlhé labky... Ale bol to 
len Jack. Teraz som však vďačný 
za Jacka, pretože si veľmi dobre 
rozumieme. Môžeme sa spolu 
porozprávať i pohrať. Je skvelé 
mať takého kamaráta!

Počítanie ÚLOHA

Vítame našich najmenších
Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.

LESSON FIVE

Milí rodičia, milé deti, dnes vás vyskúšame zo znalosti čísloviek väčších ako 10. K písanému číslu doplňte číslicu do kruhu. 

Arčiho svet

4. 4. 2011 Simona Schmidtová, Handlová

6. 4. 2011 Lenka Pösová, Koš

29. 3. Timea Kolečániová, Prievidza

30. 3. 2011, Kiara Zemanovčová, Zem. Kostoľany

20. 3. 2011 Tamarka Königová, Bojnice

23. 3. 2011 Alica Karaková

26. 3. 2011, Ivana Kucmanová, Bojnice

24. 3. 2011 Viktória Poliačiková, Dlžín

6. 4. 2011 Nina Čergeová, Handlová

21. 3. 2011 Sarah Mokrá, Chlenovec

2. 4. 2011 Pavol Marcinka, Prievidza

23. 3. 2011 Patrik Mojžiš, Chlenovec

23. 3. 2011 Branko Albert, Lazany

1. 4. 2011 Lukáš Malina, Veľká Lehôtka
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Kraslicami si otvorila cestu do sveta

Narodila sa v Bojniciach. Ako 
dievča túžila študovať na ume-
leckej priemyslovej škole v Brne. 
Rodičia pracovali v robotníckych 
profesiách a štúdium dvoch detí 
nevedeli fi nančne zvládnuť. Preto 
sa Ľudmila Bátorová musela svojej 
túžby vzdať. Počas stredoškolské-
ho štúdia na ekonomickej škole 
v Prievidzi sa začala venovať fol-
klóru, vyšívaniu a vyrobila prvé 
vyškrabávané farbené kraslice 
v cibuľových šupkách. Pokračo-
vala ako speváčka účinkovaním 
v malom folklórnom súbore Domo-
vina. Svoj talent zúročila aj ako só-
listka folklórneho súboru Vtáčnik 
v Prievidzi, v ktorom účinkovala 
päť rokov. K spevu jej pribudla 
práca krojárky a zosilnela láska 
k folklóru, ku krojom, k zvykom, 
tradíciám a k ľudovému umeniu. 
V roku 1977 sa vydala a presťaho-
vala do Veľkej Lehôtky, kde žije 
dodnes. Počas manželstva sa jej na-
rodili dcéry Katka a Martina. Kat-
ka v prenatálnom období prekonala 
detskú mozgovú obrnu a vyžaduje 
si dodnes nepretržitú starostlivosť. 
Chvíle útechy a oddychu Ľudmila 
našla v ťažkom období vo vyšíva-
ní podľa starých kníh a predlôh, 
a v maľovaní kraslíc. Najskôr ich 
vyrábala pre vlastné potešenie, 
neskôr pre rodinu a známych. Od 
roku 1990 sa popri starostlivosti 
o dcéru venuje maľovaniu kraslíc 
naplno.

Vedomosti rozdáva
Ľudové remeslá, medzi ktoré kras-
ličiarstvo určite patrí, sú neodde-
liteľnou súčasťou našej kultúry a 
mali by sme sa postarať o to, aby 
nikdy nezanikli. To, čo Ľudmila 
Bátorová vedela, rada odovzdávala 
dievčatám a ženám na kurzoch vý-

učby maľovania kraslíc, ktoré v re-
gióne poväčšine organizovalo Hor-
nonitrianske osvetové stredisko. 
Neskôr ho často prezentovala na 
podujatiach s ľudovoumeleckými 
remeslami, kde získavala rozhľad, 
skúsenosti, 
učila a zdo-
konaľovala 
sa, vymýšľa-
la nové vzo-
ry a pod. Ku 
kurzom orga-
nizovaným 
vo vlastnom 
regióne pri-
budli ďalšie 
kurzy: lektor-
stvo, kurzy 
pre školákov, 
kurzy organi-
zované v za-
hraničí a mnoho ďalších aktivít.

Vandrovalo vajce
K tejto starej rozprávke by sme 
mohli pripodobniť osud nevšednej 
ženy, ktorá vďaka svojej šikovnosti, 
vytrvalosti a pracovitosti navštívila 

mnoho krajín. Svoje krasličiarske 
umenie prezentuje na najznámej-
ších festivaloch a kultúrnych pod-
ujatiach na Slovensku (Sviatky jari 
v Múzeu liptovskej dediny v Priby-
line, Hontianska paráda v Hrušove, 
Fašiangový festival v Čiernom Ba-
logu, Na vlastnej koži život našich 
predkov zaži v Čičmanoch a iné). 
Opakovane reprezentovala Sloven-
sko s kraslicami a ukážkami ich 
maľovania v zahraničí ako členka 
delegácií a zástupkyňa ľudovo-
umeleckých výrobcov (prezentácia 
Slovenska pred vstupom do Eu-
rópskej únie v Bruseli, kultúrna 
výmena pre zahraničných Slovákov 
pod záštitou Ministerstva kultúry 
SR v Rjieke, prezentácia Slovenska 
pod záštitou Ministerstva zahra-
ničných vecí SR v Istanbule), ale 
aj ako odborná poradkyňa 
(Bienále kraslíc v Hodoníne) 
alebo ako organizátorka pre-

zentácií ľudovo umeleckých 
výrobcov v zahraničí, či účastníč-
ka tradičných ľudovoumeleckých 
jarmokov (hrad Chudow a Prze-
myszl v Poľsku, Perugia a Udine 
v Taliansku, Einchstatt v Nemec-
ku). V tomto predveľkonočnom 

období vycestovala na pozvanie 
veľvyslanca do Fínska.

Múzeum vo vlastnom dome
Pri maľovaní kraslíc sa Ľudka, ako 
ju známi volajú, špecializuje na 
techniku voskovania. Okrem nej 
však ovláda batikovanie, škriaba-
nie, leptanie, dierovanie, drôtova-
nie a lepenie slamou. Voskovanie 
používa na škrupinách slepačích, 
kačacích, husacích, ale aj pštrosích 
vajec. Úzko spolupracuje s ľudovo- 
umeleckými výrobcami, múzeami, 
skanzenmi a zariadeniami cestov-
ného ruchu, kde pripravuje tvorivé 
dielne pre deti a dospelých. V  roku 
2000 zriadila vo svojom dome malé 
múzeum ľudovej kultúry s názvom 
Staroverská izba, kde sú zachované 
staré rodinné predmety. Jeho sú-
časťou je aj zbierka 800 kraslíc od 
60 výrobcov z celého sveta (Talian-
sko, Rumunsko, Ukrajina, Nemec-
ko, Turecko), ktoré príležitostne 
vystavuje. Za svoju jedinečnú prácu 
a prínos v oblasti zachovávania 
ľudových remesiel získala v roku 
2009 viaceré ocenenia. Získala tiež 
prvé miesto na medzinárodnom 
salóne kraslíc v Ríme a ocenenie 
Vidiecka líderka roka v kategórii 
žena – remeselníčka.V roku 2005 
a 2009 bola zaradená do životopis-
nej encyklopédie významných žien 
a mužov Slovenska Who is who 
v Slovenskej republike. Od roku 
2007 je členkou predsedníctva Vi-
dieckeho parlamentu na Slovensku 
a Výboru pre prácu žien a kultúrne 
dedičstvo vidieka. Podieľa sa aj na 
príprave štvrťročníka Náš vidiek. 
Umenie rozdáva s veľkým srdcom 
a vyškolila si aj svoju pokračo-
vateľku. Ľudmila Bátorová svoje 
úsilie a pôsobenie rozvíja pre za-
chovanie ľudových remesiel a kul-
túry, a je považovaná za ojedinelú 
odborníčku v oblasti výroby kraslíc 
a ľudového umenia.

K jari a veľkonočným sviatkom patria kraslice od pradávna. Ich výrobe sa venuje mnoho ľudových 
umelcov, no nie všetci zachovávajú tradíciu tzv. klasiky. K tým, ktorí ju dodržiavajú a ich diela poznajú 
v celom svete, patrí Ľudmila Bátorová. 

Kraslica je ozdobená škrupinka va-
jíčka. Je to symbol Veľkej noci, ale 
aj zrodu nového života. Na jar sa 
prebúdza príroda, začínajú kvitnúť 
kvety, liahnu sa kuriatka, káčatá, 
húsatá a všetko ožíva. Podľa histo-
rických kníh sa vajcia našli aj v hro-
boch starých Egypťanov a Rimanov. 
Na Slovensku je vajce symbolom 
života a plodnosti. Zároveň je sym-
bolom zdravia, šťastia a lásky. Dnes 
existuje mnoho ľudí, ktorí zdobia 
vajíčka, no iba málo z nich sa venuje 
starým klasickým technikám.

Základné techniky
Naši predkovia používali na zdo-
benie materiály, ktoré boli doma 
bežne dostupné. Pôvodne sa va-
jíčka napríklad uvarili v cibuľo-
vých šupách, tie sa potom škrabali. 
Tiež sa na zdobenie používa-
li rôzne bylinky. Na vajíčko sa 
položila ďatelina, myší chvost 
alebo iná bylina. Vsunulo sa to 
celé do pančuchy a povarilo sa 

v cibuľových šupách. Keď vajíčko 
vytiahli, bol na ňom pekný vzor.

Batikovanie 
– je najrozšírenejšia kraslicová vý-
zdoba, ktorej sa však venuje len 
málo ľudí, nakoľko je veľmi prácna 
a náročná. Vosk zohriaty na prime-
ranú teplotu sa nanáša špendlíkom 
alebo trubičkou na vajíčko, ktoré 
potom ponoríme do farebného roz-
toku. Takto vyzdobené ho mier-
ne nahrejeme a teplou fl anelovou 
handričkou odstránime vosk, čím 
jeho časť rozotrieme po celom 
povrchu. Zdobenie takto zároveň 
fi xujeme a ešte viac zvýrazníme 
farbu. Batikovanie bolo rozšírené 
takmer na celom Slovensku, viac-
farebné batikovanie vyniklo najmä 
v oblasti Domaniže a Torysiek. 

Voskovanie 
– je jednou z najstarších techník 
používaných na Slovensku. Vajíč-
ko musíme na maľovanie najprv 

pripraviť. Z dvoch strán ho vrtáči-
kom navŕtame a vyfúkneme jeho 
obsah. Potom ho ponoríme na 24 
hodín do vody, v ktorej sme rozpus-
tili prací prášok a iné prísady. Tie 

škrupinu odmastia a pripravia na 
farbenie. Vajíčko vyberieme, ešte 
raz vyfúkneme a umyjeme vo vode 
a necháme dobre usušiť. Roztopený 
včelí vosk alebo parafín sa zafarbí 
anilínovými farbičkami alebo roz-
pustenými voskovými farbičikami. 

Vosk tavíme v malom hrnčeku alebo 
v arómalampe na miernom ohni, 
lebo počas nanášania musí mať stálu 
teplotu. Ornamentálne prvky sa na 
vajíčko nanášajú pomocou špendlíka 

zapichnutého do varešky, 
ceruzky, niekedy aj pomocou 
trubičky či zápalky. Táto tech-
nika bola rozšírená najmä na 
severovýchodnom Slovensku, 
v súčasnosti je živá v obciach okresu 
Prievidza a Bratislava.

Čo je kraslica?

Kraslice si už vyrobia sami

Predposledný marcový deň sa 
v priestoroch Kultúrneho domu 
v Prievidzi uskutočnil kurz vos-
kovania kraslíc pre deti III. Zák-
ladnej školy S. Chalupku.
Ľudmila Bátorová bola tentoraz 
obklopená nielen kraslicami, ale 
aj malými či veľkými „tovarišmi“, 
ktorí sa radi priučili krasličiarske-
mu remeslu. V úvode boli všetci 
zúčastnení žiaci i pedagógovia 
oboznámení s históriou maľovania 
a zdobenia vajíčok prostredníctvom 
rôznych techník. Samozrejme, nie-
čo si aj sami vyskúšali.

Jakub Balciar: 
„Aj keď som chlapec, a ešte nikdy 
som vajíčka nevoskoval, baví ma 
to. Ak dostanem za kúpačku takúto 
peknú kraslicu, ako má teta, budem 
veľmi rád.“

Monika Zelenáková: 
„Baví ma zdobiť kraslice. Dnes to 
robím prvý raz. Určite si nejaké 
urobím aj doma a ukážem to aj 
maminke.“

Viktória Ivaničová: 
„Priniesla som si sem vyfúknuté 
vajíčka. Pomáhali mi s tým aj ma-
mina, aj ocino. Najviac sa mi páčia 
na nich farebné vlnky. Mám rada 
Veľkú noc, lebo sa oblieva a šibe.

Veronika Hírešová: 
„Vajíčko mi prasklo, ale nie som 
smutná. Dovnútra si dám trochu 
trávy, do nej vložím malé kuriatko 
alebo sliepočku a dám to mamine 
ako darček.“

Oblepovanie 
– je technika, keď sa vajíčka ob-
lepujú sitinou, čiže dužinou trávy 
z močiara, ale aj jačmennou alebo 
ovsenou slamou, textilom, prípadne 
vlnou. Sitina sa pripravuje skoro 
na jar alebo na jeseň, keď je tráva 
už dobre vyzretá. Steblo sa rozštiepi 
nechtom alebo ostrým predmetom 
a dužina sa opatrne vyberie. Duži-
nu prilepujeme tradične riedkym 
cestom, škrobom alebo pomocou 
bieleho kancelárskeho lepidla. Fa-
rebnú sitinu získame ponorením 
do vlažného farebného roztoku, kde 
ju ponecháme pokiaľ nezískame po-
žadovaný odtieň. Skôr, ako môžeme 
trávu použiť, musíme si ju rovna-
ko pripraviť. Slamou sa oblepovalo 
na západnom a južnom Slovensku. 
Krásne kraslice pochádzajú zo Stre-
ženíc, ale aj z Bratislavy.

Stranu pripravila vrb, foto: autorka



Uvedomil som si, čo vo mne vyvolalo 

smútok pri zistení, že veľa kresťanov 

nečíta Sväté Písmo.
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Priam majstrami tejto súhry boli 
veľkí grécki fi lozofi . Nemal som 
v pláne takto ťažko začať a nerád 
by som urobil z tohto príspevku 
prednášku fi lozofi e. Nemôžem 
však obísť symbol a obraz pri veľ-
konočných udalostiach, ktoré sú 
priam plné 
hlbokých 
udalost í, 
sprostred-
k o v a n é 
p o č a s 
s láven ia 
symbolom, znakom alebo obra-
zom.  Uvedomil som si, čo vo mne 
vyvolalo smútok pri zistení, že 
veľa kresťanov nečíta Sväté Písmo. 
Je to jeden z najväčších úspechov 
nepriateľa človeka. Všimol som 
si tiež, že pri slávení liturgie už 
mnohí nepoznajú zmysel zna-
kov, obrazov a symbolov. Ak sú 
práve znaky, obrazy a symboly 
dverami do priestoru odhaľova-
nia tajomstiev viery, ako môžu 
vstúpiť tí, ktorí im nerozumejú? 
Po tejto skúsenosti viem, že je 
možné rozumom prísť k dve-
rám tajomstva, ale istejšie je ich 
bez viery neotvárať. Rozumiem 
už aj tomu, prečo ostávajú mnohí 
vyprázdnení a sklamaní. Veď prá-
ve najdôležitejšie posolstvo ostalo 
za zatvorenými dverami. Veľká 
noc, ktorá nasleduje po období 
pôstu, je zahalená znakmi a sym-
bolmi. Nečudo, veď sa odohrávajú 
veci, ktoré nás prevyšujú a vstúpiť 
do nich chce niečo viac, ako len 
splniť si svoju povinnosť. 
Už na prvé počutie to znie dosť 
netradične. Prežívame štyridsať-
dňový pôst, Kvetnú nedeľu, Zelený 
štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobo-
tu, Pánovu paschu. Pre niekoho 
sú to len názvy a pomenovania, 
pre niekoho, kto neotvorí pomy-
selné dvere znaku a symbolu, 
za ktorými sa skrýva omnoho 
viac: celá história, celé tisícročia 
ľudského hľadania a čakania. Po-
rozumieť znamená vstúpiť. Tak vás 
teda pozývam vstúpiť cez jedny 
také pomyselné dvere symbolu, 

ktorým je veľkonočný baránok. 
Dnes Veľkú noc pripomínajú skôr 
čokoládové zajace, prípadne vkus-
ne zabalené alebo maľované vajíč-
ka v obchodoch. Prečo kresťania 
používajú počas Veľkej noci mi-
moriadne silný obraz, a to symbol 
baránka? Aké pomyselné dvere 
otvára? Odpoveď musíme hľadať
v židovskom národe a v Písme, kto-
ré Boh daroval svetu prostredníc-
tvom tohto národa. Vydajme sa teda 
po stopách tajomného baránka, 
cez ktorého sa pozeráme na Ježiša 
Krista. Osud baránka je v Izraeli 
nerozlučne spojený s udalosťou 
exodu. Zo starozákonnej knihy 
Exodus sa dozvedáme, že barán-
kova krv zachránila prvorodených 
Izraela od smrti, baránok zástupne 
umiera za nich. 
Baránok je Bohom vyvoleným 
darom, musí byť bezchybný, Bohu 
patrí len to najlepšie; obetovaný 
zabitý kvôli ľuďom. Jeho krv sa 
stala symbolom, akoby značkou 
(zákaz vstupu) pre anjela smr-

ti. A ešte jeden zaujímavý de-
tail: kosti sa mu nesmú zlomiť. 
Bez neho si Izrael nevie predstaviť 
onú veľkú noc spásy, noc exodu 
z otroctva. I dnes keď Židia počas 
sviatkov Paschy znovu prežívajú 
vyslobodenie z otroctva, na veľ-
konočnom stole nesmie chýbať 
pečený baránok. A keď na sede-
rovej večeri počas „rozprávania“ 
otec rodiny pozdvihne baránka 
s otázkou: „Aký je zmysel pa-
schy?“, iný účastník večere odpo-
vie: „Paschu vyjadruje paschálny 
baránok, ktorého naši predkovia 
posvätili Pánovi na pamiatku 
noci, počas ktorej prešiel Svä-
tý ponad domy našich predkov 
v Egypte. Bez baránka niet paschy, 
ani oslobodenia“. 

Noc stvorenia.
Povolanie baránka.
Keďže baránok má veľkú úlohu 
v židovskom národe, zaujíma sa 
oň i židovský midráš a rozpráva 
o jeho povolaní: Na začiatku stvo-
renia všetko tvorstvo prichádzalo 
k Bohu, aby prijalo svoje vlastné 
poslanie. Tak má svoje poslanie 
každý anjel, rastlina, zvieratko, 
dokonca i každé písmenko. Ako 
posledné zo zvierat prichádza 
baránok, lebo on je skutočne ma-
ličký, najslabší. „Čo bude mojim 
povolaním?“ pýta sa baránok. Boh 
neodpovedá, len mlčí. „Keď ne-
dostanem žiadne povolanie, ako 
sa budem brániť?“ „Prečo, prečo 
sa chceš brániť?“ namieta Boh. 
„Veď vidíš, aký som slabý, nemám 

nič, čím by som sa mohol brániť, 
keby ma chcel niekto zabiť. Všetky 
ostatné zvieratá majú niečo na ob-
ranu a ja nemám nič.“ „Tak dobre,“ 
premýšľa Boh, „chceš ostrý zobák 
ako orly?“ „Nie, to je strašné, veď 
ním sa trhajú ostatné zvieratá.“  
„Chceš teda drápy a zuby ako lev?“ 
„Nie, skákať na malé zvieratká?“ 
„Dobre, tak chceš zuby ako psy?“ 
„Hrýzť ľudí, nie, to už vôbec nie.“ 
Boh si láme hlavu... „Ja ťa darujem 
ľuďom.“ V tom zobral baránka 
do náručia, pohladil ho a hľa, 
na jeho chrbte narástla vlna. „Syn 
človeka bude tvojim ochrancom,“ 
zakončil Boh.

Noc obetovania Izáka. 
Obeť za jedného.
Rabi Jehošua povedal: Od sied-
meho dňa stvorenia žil tento bará-
nok v raji a čakal, až ho zavolajú. 
Od počiatku bol určený k tomu, 
aby nahradil Izáka na oltári. Áno, 
baránok stvorený v prvý deň 
je tým baránkom, ktorý zachránil 
život nášho praotca Izáka (možno 
i Abraháma, ten by asi dlho 
neprežil smrť svojho milovaného 
syna). Keď Abrahám s plačom 
zdvíhal vraždiaci nôž, Jahve zasta-
vil jeho smrtiacu ruku. Boh našiel 

zástupnú obeť. Aby syn človeka 
žil, musel byť obetovaný tento 
baránok.

Noc exodu. 
Obeť za Izrael.
O význame baránka počas exodu 
z Egypta sme rozprávali vyššie, 
ale ostáva nám otázka, čo je oným 
znamením baránkovej krvi, ktoré 
tak mocne pôsobilo na anjela smr-
ti? Podľa tradície je ním posledné 
písmeno hebrejskej abecedy – tav, 
čo znamená znamenie, ktoré malo 
v starohebrejčine tvar kríža. Čí-
selná hodnota tav je 400, čo je 
číslom otroctva a bolesti, a tiež 
počet rokov strávených v Egypte. 
Je to znamenie utrpenia. Izraelitov 
teda zachránili tri znamenia utr-
penia, znamenia kríža, ale to sa 
už dostávame k štvrtej noci spásy.

Noc, v ktorej príde Mesiáš.
Obeť za všetkých.
Rabi Chanina ben Dose rád roz-
prával o zvláštnom baránkovi 
s jedinečným osudom: Nič z jeho 
obeti sa nestratilo. Popol z neho 
bol rozptýlený v chrámovom svä-
tostánku. Z jeho šliach si Dávid 
vyrobil struny na svoju harfu, 
do jeho kože sa obliekol prorok 

Veľkonočný Baránok
Všetko, čo nejakým spôsobom prevyšuje čisté racionálne uvažovanie, otvára priestor pre symbol a opačne. Je to logické. Symbol je 
totiž znak, ktorý je vstupnou bránou k uvažovaniu, v ktorom sú predstavené tajomstvá. Tie ostávajú zahalené, alebo sú následne 
odhaľované vďaka rozumu, a nazrieť do ich posolstva môže len viera prostredníctvom posolstva. Práve tu sa stávame svedkami, 
že rozum a viera idú bok po boku. Rozum privádza vieru k bráne nazerania a tá prináša nové predpoklady k odhaľovaniu nového. 

Eliáš, a čo sa týka rohov, ten menší 
z nich zvolával ľud, aby sa zhro-
maždil na hore Sinaj a ten väčší 
jedného dňa zaznie, aby oznámil 
príchod Mesiáša. Áno, baránok, 
ktorý zastavil anjela smrti a za-
chránil Izrael, čakal na plnosť 
času, aby zachránil nielen jeden 
ľud, ale celý svet. Učeník, ktorého 
Ježiš miloval, vo svojom evanjeliu 
poukazuje na Baránka (s veľkým 
B). V Ježišovi Kristovi spoznal 
onoho tajomného baránka: Ján 
Krstiteľ vydáva o ňom svedec-
tvo: „Hľa, Boží Baránok, kto-
rý sníma (nesie) hriech sveta“. 
Ježiš Kristus je tým mesiášom, 
ktorého Izrael toľko očakával, ale 
nespoznal. Všetky zvieratá obeto-
vané v Starom zákone odkazovali 
ku Kristovej obeti. On je tým 
Bohom vyvoleným bezchybným, 
obetovaným baránkom – synom, 
ktorého kosť nebola zlomená 
a ktorého krv bola vyliata na-
miesto našej: „A z jeho boku 
vyšla krv a voda“. Kríž je potom 
znamením východu z otroctva. 
Kniha Zjavenia – Apokalypsa má 
pre motív baránka taktiež význam-
né miesto. Spomína sa tu 29 krát. 
Obetovaný Baránok, ktorý navo-
nok vyzerá ako zabitý, je zároveň 
víťazným levom z Júdovho kmeňa. 
Obetovaný a ukrižovaný Ježiš je 
víťazom nad hriechom, Kristom 
(Mesiášom) sediacim po pravici 
Otca. Môžeme spolu s východnou 
liturgiou spievať: „Smertiju smerť 
poprav“ (smrťou smrť premohol), 
lebo veríme že Kristus urobil nie-
len prirodzenú smrť paschou – 
prechodom do nového života, ale 
už na tomto svete neustále môže-
me vstupovať do nového života. 
A to nielen prostredníctvom li-
turgie, keď prijímame pozvanie 
na hostinu Baránkovu, ale i kaž-
dodenným vstúpením do osobného 
spoločenstva s Božím Baránkom, 
Ježišom Kristom. Veľkonočnými 
sviatkami oslavujeme oslobode-
nie z otroctva vďaka obeti Ježi-
ša Krista ako niečo, čo sa stalo, 
čo pokračuje a deje sa aj s nami, 
s každým jedným z nás, práve 
dnes. Preto „Hoden je Baránok, 
ktorý bol zabitý, prijať moc, 
bohatstvo a múdrosť, silu, česť, 
slávu a dobrorečenie“ (Zjv 5, 11).

Martin Dado, dekan
V článku sú použité citácie z práce ThLic. 

Andreja Mátela

Verím, že táto Veľká noc 
bude pre vás novým, hlbokým 
a živým stretnutím s Ježišom – 

Veľkonočným Baránkom.



- vrb, foto: autorka

Priezvisko:
Meno:

Mesto:
Ulica:

Telefón:

 (vyplňte paličkovým písmom)

Každému okienku zodpovedá jedno písmeno, interpunkčné znamien-
ko alebo medzera. Riadkový inzerát môžete podať priamo v redakcii 
NOVINIEK alebo sumu poslať poštovou poukážkou na našu adresu:
Novinky, G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza spolu s vyplneným kupónom. 
Nezabudnite vyplniť meno, priezvisko, telefonický kontakt na seba
a priložiť doklad o úhrade.


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE, KTORÁ SA DOSTANE DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI V OKRESE PRIEVIDZA

Anketa

Iba do roku 2013 budú držané z eurofondov prostriedky vo výš-

ke takmer 40 miliónov eur na stavbu prievidzského obchvatu. 

Stavba však bola zastavená kvôli odvolaniu sa Bojničanov voči 

vydanému územnému rozhodnutiu. Mesto Prievidza si plne 

uvedomuje, že keď teraz neurobí všetko pre to, aby sa obchvat 

dokončil, tak tieto peniaze sa už nikdy do regiónu nevrátia. 

Problémy s dopravnou situáciou, a to nielen v Prievidzi, budú 

neustále narastať. Preto prievidzskí poslanci na poslednom 

zasadnutí prijali všetky podmienky, ktoré si bojnickí poslanci 

stanovili. Aj napriek tomu bojnické vedenie so stiahnutím od-

volania stále váha.

Ako túto situáciu prijímajú obyvatelia Bojníc? Uvedomujú si 

potrebu obchvatu, podporia jeho stavbu alebo sú proti nemu?

Magdaléna Hanzelová (Bojnice)

„Podľa môjho názoru to cez Bojnice 
nemôže ísť. Je síce pravda, že sa možno 
odľahčí centrum, ale keď to pôjde cez 
šľachtiteľskú stanicu, tam je predsa 
najúrodnejšia pôda.“

Milan Pipíška (Bojnice – Dubnica)

„Myslím si, že by sa obchvat v každom 
prípade mal urobiť. Je to veľmi dôležité 
už len preto, že áut je veľmi veľa a mesto 
je zaťažené. Pokiaľ tam bude prepojenie 
do Kanianky, nie je o čom rozmýšľať, lebo 
cez Dubnicu chodí toľko áut, že je to už 
niekedy ako diaľnica.“

Melánia Mečiarová (Bojnice)

„Som zásadne za to, aby sa obchvat 
urobil, pretože tým by sa odbremenila 
aj doprava cez centrum Bojníc. Pomohlo 
by to iste tak Bojniciam, ako aj Prievidzi, 
pretože oboma mestami prechádza veľa 
áut. Sama som zvedavá, ako to náš pri-
mátor bude riešiť.“

Viliam Mečiar (Bojnice)

„Bojnice chcú nadjazd, Prievidza ob-
chvat. Je mi jasné, že nadjazd by stál 
oveľa viac peňazí. Ak Prievidza splní 
všetky požiadavky, samozrejme, že ho 
treba urobiť.“

Z mestskej matriky od 1. do 31. marca 2011

Riadková / občianska  Spomienky / blahoželania

0,60 €  

1,20 €  

1,80 €  

2,40 €    5,00 €

3,00 €  

3,60 €  

4,20 €    8,00 €

foto

1. Anna Rezníková (90)

2. Antónia Vargová (85)

3. Oľga Frolová (84)

4. Anton Bučko (89)

5. Anna Vojčíková (78)

6. Mária Juhaniaková (84)

7. Emília Balogová (59)

8. Ľudovít Kantoris (55)

9. Miroslav Konuš (56)

10. Štefan Muzsik (44)

11. Jozef Ferko (52)

12. Emil Líška (82)

13. Magdaléna Bauerová (72)

14. Štefánia Maková (72)

15. Eduard Schlossár (74)

16. Alexander Mikuška (87)

17. Anton Karpiš (85)

18. Ondrej Miščík (75)

19. Helena Oswaldová (77)

20. Irena Gallová (96)

21. Rozália Noszalová (93)

22. Gabriela Šlahorová (69)

23. Emil Škultéty (77)

24. Inova Chromá (42)

Róbert Bari a Monika Muchová

Martin Betteš a Kristína Francová

Jozef Cmarko a Lucia Matiašková

Juraj Fokt  a Zuzana Astalošová

Ján Géczy a Oľga Fodorová

Ján Havessy a Jolana Danišová

Tomáš Karpita a Alena Očenášová

Juraj Kmeť a Monika Mjartanová

Radovan Krčík a Martina Mokrá

Peter Machava a Zuzana Micheleová

Marek Michalička a Erika Sičová

Karol Michelka a Darina Pavlíková

Roman Nedeliak a Denisa Klepancová

Oto Petráš a Božena Kotianová

Štefan Šipoš a Zdenka Slošiarová

Spomíname

11. apríla 2011 si pripomíname nedoži-

tých 65 rokov Mariána Mella.

V pokojnom spánku odpočíva, ale rodina 

si stále spomína.

Spomínajú manželka, dcéra, synkovia, 

zať, nevesty a vnúčatá. 

22. 4. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás 

navždy opustil náš drahý a milovaný 

manžel, otec a dedko, Zdenko Bezdek. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.

S láskou spomínajú manželka, syn a 

dcéra s rodinami.

13. apríla 2011 uplynie rok, čo nás 

navždy opustila naša milovaná Vier-

ka Bíleková. Navždy ostane v našich 

srdciach.

Smútiace dcéry, vnučka, druh a blízka 

rodina.

1. Sanela Andrejkovičová

2. Noemi Blahová

3. Caroline Cmarová

4. Rastislav Čerevka

5. Jakub Čík

6. Kristián Geier

7. Veronika Hasáková

8. Marcel Košecký

9. Matej Kováčik

10. Karolína Kudryová

11. Rebeka Kurbelová

12. Nela Polcerová

13. Samuel Šabo

14. Sára Tonhajzerová

15. Marek Važan

16. Jakub Záborský

Manželstvo uzavreli

Narodili sa

Opustili nás

Naše spomienky sú tiché a pokojné...
S úctou a láskou spomíname predovšetkým

na tých, ktorí nám boli v živote
najbližší a najdrahší.

novinky14 INFO



16. 4. Dana 
Duchovná, nadaná a citlivá. Má 
vrodenú inteligenciu. Vie byť 
milujúca a verná. Meno sa neod-
porúča v znameniach Raka a Rýb, 
kde môže spôsobovať problémy 
so srdcom a cievami. Pri nepriaz-
nivej konštelácii Mesiaca môže 
byť citovo labilná.

16. 4. Danica 
Ľahko sa učí, je citlivá, bojovná 
a veľmi pohyblivá. Má široký 
okruh záujmov: umenie, vedy, 
šport. V živote by to mohla do-
tiahnuť ďaleko. Danica je nielen 
pekné meno, ale aj meno s ná-
dejnou budúcnosťou. Je vhod-
né pre všetky znamenia okrem 
Blížencov.

17. 4. Rudolf
Priateľský, stály, so zmyslom 
pre rodinu. Pre meno sú vhod-
né ohnivé a zemské znamenia. 
V Levovi je živočíšny a víťazný. 
Menej priaznivé znamenia sú 
Blíženci, Váhy a Vodnár.

18. 4. Valér
Veľmi silná osobnosť. Má ob-
rovskú energiu, vie si poradiť 
so svojim životom i so životom 
druhých, často aj napriek ich ne-
súhlasu. Valéra treba vychovávať 
vľúdne, ale pevnou rukou. Roz-
maznávanie má na jeho charakter 
ničivý účinok. Meno je vhodné 
pre znamenia Ryby, Váhy, Ko-
zorožec a Blíženci.

19. 4. Jela
Dievča s horším vnútorným 
prispôsobením, no veľmi inte-
ligentné. Môže sa z neho stať 
osobnosť. Jela je vždy introvert-
ná, má málo priateľov, ale ak si 
nejakých vyberie, otvorí im svoje 
srdce. Potrebuje veľa lásky. Meno 
je vhodné pre Barana, Býka, Ko-
zorožca a Leva.

20. 4. Marcel
Kontroverzná povaha s karmic-
kým číslom. Nemá jednoduchý 
život, ale pri dobrej vibrácii 
priezviska môže veľa dokázať. 
Niekedy je tvrdý. Väčšinou ho 
sprevádza zmätok alebo smo-
la v láske a v rodinnom živote. 
Meno je vhodné pre Býka, Leva 
a Ryby.

21. 4. Ervín
Ervínovia patria skôr k tvr-
dohlavým ľuďom. Sú aktívni, 
temperamentní a majú neoča-
kávané reakcie. Títo muži majú 
taktiež sklon donekonečna dumať 
a pociťujú ťažkosti pri výbere a 
rozhodovaní. Radi sa uzatvárajú 
do seba. Ich vitalita je veľká, 
ale majú sklon preceňovať svo-
je sily. Mali by byť striedmejší 
v dôverčivosti a utrácaní peňazí.

22. 4. Slavomír 
Veľmi obľúbený, nadaný, ambi-
ciózny, priateľský, ale introvert, 
ktorý si chráni svoje súkromie. 
Meno je vhodné pre všetky zna-
menia, lebo svojmu nositeľovi 
prináša veľa šťastia a radosti.

23. 4. Vojtech
Meno s karmickým zaťažením. 
V živote sa vždy niečo zvrtne 
a Vojtech iba pracuje a pracuje. 
Toto meno pripomína kovovú 
guľu z väzenských okov. Meno 
je tradičné, českého pôvodu, 
ale je nebezpečné. Vôbec sa 
neodporúča.

24. 4. Juraj
Ambiciózny labužník života, 
s ktorým je niekedy problém 
zniesť sa. Životom prechádza ako 
gejzír či oheň, ktorý občas vzpla-
nie. Je plný nápadov a predstáv. 
Má rád dobré jedlo, víno a tiež 
ženy. Je to osobnosť. Neznesie 
útlak alebo obmedzovanie svo-
jej slobody. Meno má nádhernú 
náplň života. Vie milovať, aj ne-
návidieť, vždy však potrebuje 
lásku svojich najbližších. Meno 
sa odporúča pre všetky znamenia.

25. 4. Marek
Šikovný, nadaný, dobrý rečník, 
ale výbušný a trochu samoľúby. 
Meno je šťastné a odporúča sa pre 
všetky zemské a vodné znamenia, 
z ohnivých iba pre Leva.

26. 4. Jaroslava
Skryté vodcovské schopnosti, 
vnútorné karmické zaťaženie. 
Nositeľka tohto mena rokmi do-
siahne stredné úspechy. Meno sa 
odporúča pre znamenie Leva, 
Vodnára a Váhy, ale aj Kozorožec 
dosiahne svoj cieľ, ak prekoná 
prekážky. Jaroslava sa necíti 
dobre, ak je narodená v Rybách, 
Škorpiónovi a Rakovi. V Panne 
býva puntičkárska manželka 
a matka.

27. 4. Jaroslav
Majetnícky, materialistický, ale 
ak nejde o peniaze, je hravý a cit-
livý. Meno sa neodporúča dávať 
Býkovi, Kozorožcovi a Váham, 
lebo tam predovšetkým vládnu 
fi nancie. Ak je narodený v Panne, 
správa sa opačne: peniazmi za-
hŕňa rodinu a je veľmi pracovitý.

28. 4. Jarmila
Je snaživá a učenlivá osobnosť, 
ktorá to môže ďaleko dotiahnuť. 
Nevyhne sa však citovým prob-
lémom. Život jej môže skompli-
kovať vnútorná neprispôsobilosť. 
Meno sa príliš neodporúča pre 
žiadne znamenie.

29. 4. Lea
Cieľavedomá, v živote väčšinou 
šťastná a bezproblémová. V det-
stve je ako slniečko a je veľmi 
obľúbená medzi priateľmi. Odpo-
rúča sa vo všetkých znameniach.

30. 4. Anastázia

Toto meno je zaťažené ťažkou 
karmou, preto sa vôbec neod-
porúča. Ak sa vám veľmi páči, 
odporúča sa český variant: 
Anastazie. Je rodinne založe-
ná, priateľská a milá. Slovenská 
Anastázia je inteligentná, citli-
vá a stála, ale vibrácia čísla 29 
pôsobí negatívne na jej zdravie 
a šťastie.

21. 3. Pochopenie : Tolerantný, tvorivý, spoločenský, prívetivý, 
úprimný a ohľaduplný. Dokáže s každým vyjsť. Má potrebu stre-
távať sa s ľuďmi a je komunikatívny. Nikdy sa nesnaží o pomstu, 
radšej hovorí otvorene.
22. 3. Vytrvalosť : Vyrovnaný, praktický, dôkladný, metodický, 
láskavý a urážlivý. Výčitky berie príliš vážne. Má schopnosť riadiť 
a organizovať ľudí, a schopnosť dokonale splynúť s partnerom. 
Chýba mu sebaistota a je precitlivený.
23. 3. Samostatnosť: Človek, ktorý túži po voľnosti, ale v sku-
točnosti potrebuje pochopenie a hýčkanie. Niekedy je ťažké 
vyznať sa v jeho citoch, pretože nemajú dlhé trvanie. Je nadaný 
a neznáša obmedzovanie. Je to podnikavý typ a má zvyčajne 
úspech pri jednaní s ľuďmi. Je tiež chladný, necitlivý a sebecký.
24. 3. Prívetivosť: Kamarátsky, ochotný, vyrovnaný, praktický, 
s organizačnými schopnosťami, starostlivý, s potrebou harmo-
nického rodinného života. Je tiež prehnane precitlivený, chýba 
mu sebadôvera, je slabý alebo bezohľadný.
25. 3. Nenáročnosť: Tvorivý, zábavný, skromný, zraniteľný, 
urážlivý, láskavý, chápavý a mierumilovný. Dotkne sa ho nešetr-
nosť druhých. V živote si musí všetko vyskúšať sám. Potrebuje 
zmenu, výzvu, vzrušenie za niečo bojovať a má dobré pozorovacie 
schopnosti. Nezvláda stres.
26. 3. Prieraznosť, odhodlanosť: Silný, vodcovský typ, or-
ganizátor, nezávislý, veľkorysý, nesebecký, láskavý, citlivý, 
chápajúci, s veľkou vnútornou silou. Nič mu neunikne. Potrebuje 
si ochraňovať a uchovávať svoje súkromie. Niekedy je arogantný.
27. 3. Svedomitosť: Múdry, poctivý, introspektívny, vyhľadá-
vajúci pokoj. Citlivý, s pozorovacími schopnosťami, vnímavý, 
otvorený, duchovne založený. Prísne trestá sám seba. Obľubu-
je  samotu, ale potrebuje cítiť istotu blízkeho partnera. 
Má tendenciu brať život veľmi vážne. Taktiež 
má sklon k sebazničeniu, k drogám, alkoholu 
a k prílišnému stresu.
28. 3. Rozpornosť: Mierumilovný, citlivý 
a tvrdohlavý. Jedna jeho časť túži po ži-
votnom druhovi a druhá po samostatnosti. 
Neznáša obmedzenie. Má silnú potrebu 
vedľajších záujmov a potrebu rozhodovať 
sám za seba. Nenechá sa nikým zastrašiť. 
Niekedy si pripadá osamelý. Môže sa u neho 
vyskytnúť sklon k mimoriadnej agresivite.
29. 3. Neprehľadnosť: Hlboko citlivý, vní-
mavý, mierumilovný, veľmi zraniteľný, kolísavý, 
nevyvážaný, s talentom vyvolávať nedorozumenia. Svoje 
city uzatvára hlboko v sebe. Je tiež analytický, niekedy prehnaný 
tajnostkár, paranoidný a často aj výstredný.
30. 3. Ráznosť: Silná a výrazná osobnosť. Je úprimný, mno-
hostranne nadaný a bystrý. Má tvorivú predstavivosť a schopnosť 
vychádzať s inými. Pôsobí dojmom vyrovnanej a sebaistej osoby. 
Má sklon vo všetkom hľadať chybu. Potrebuje komunikáciu. Ne-
oplýva nehou. Často máva pocit, že jeho názory stoja vysoko nad 
názormi druhých. Má buď veľkú potrebu sexuality, alebo žiadnu.
31. 3.  Motivácia: Bystrý, skromný ctižiadostivý, s nedostatkom 
sebadôvery, nápaditý, metodický, s organizačnými schopnosťami. 
Má silnú potrebu nezávislosti a predpoklady vyniknutia v každej 
oblasti. Kladie vysoké nároky na seba samého. Má pevnú vôľu, 
miluje spoločnosť a komunikáciu. Neoplýva nehou. Často máva 
pocit, že jeho názory stoja vysoko nad názormi iných. Má buď 
veľkú potrebu sexuality, alebo žiadnu.
1. 4. Nezávislosť: Má potrebu sa vo všetkom rozhodovať sám. 
Je individualista, časť života ukrýva v tajnosti. Nie je schopný 
milovať druhýkrát a nerád sa niekomu zdôveruje. Je žiarlivý 
a panovačný.
2. 4. Družnosť: Citlivý, intuitívny, láskavý, priamy, otvorený, 
mierumilovný, s potrebou spoločnosti druhého. Nech robí čo-
koľvek, nerobí to nikdy len pre seba. Môže pociťovať až fyzickú 
nevoľnosť z nerozhodnosti. Je tiež zraniteľný a jeho pohoda je 
závislá od druhých.
3. 4. Priateľstvo: Činorodý, nápaditý, úprimný a spoločenský. 
Má rýchle, zábavné a originálne myslenie. Najväčšiu radosť má, 
keď sa môže porozprávať s inými ľuďmi. Má schopnosť presne 
a kriticky oceniť a zhodnotiť každú situáciu. Môže byť príliš 
kritický a nervózny.

4. 4. Vyrovnanosť: Praktický, rozumný, spoľahlivý, súcitný, 
skvelý v kritickej situácii, vášnivý, stály a tolerantný. V priateľstve 
láskavý, štedrý a verný. Ak mal v detstve panovačného rodiča, 
môže byť neistý, buď zakríknutý, alebo hrubý, útočný a necitlivý.
5. 4. Vnímavosť: Energický, odvážny, otvorený pravde, pokroku 
a zmene. Má potrebu prikazovať. Neznáša obmedzovanie a nemá 
rád, keď mu niekto hovorí, čo má robiť a ako to má robiť. Je 
náladový a nedokáže vyjsť s oddanou osobou.
6. 4. Harmónia: Bez lásky nedokáže žiť. Je láskavý, naivný, 
citlivý, úprimný a tvorivý. Má potrebu naplniť domov teplom 
a láskou. Medzi členmi rodiny nestrpí sváry. Môže mať nedo-
statok sebadôvery.
7. 4. Skúsenosť: Má potrebu vyskúšať si všetko na vlastnej 
koži. Je citlivý, pravdivý, priamočiary a je extrovert. Neznáša 
hlupákov. Má vysoké ciele a nikdy nehovorí naprázdno. Môže 
mať sklony k alkoholu, drogám, hazardu a intrigám.
8. 4. Rovnováha: Inteligentný, bystrý, podnikavý, s logickým 
myslením. Musí sa v priebehu života naučiť udržiavať v rovnováhe 
svoju energiu, silu, city a často aj veľké bohatstvo alebo moc. 
Má sklon ku klamstvu a kritike.
9. 4. Uvážlivosť: Tichý, skromný, zakríknutý, analytický, spo-
ľahlivý, charakterný, zodpovedný a citlivý. Priťahuje hlavne ľudí 
s citovými problémami. Je časté zneužívanie jeho osoby. Môže 
cítiť vyčerpanosť z prehnanej zodpovednosti a trpieť nespavosťou.
10. 4. Sila: Pracovitý, inteligentný, zásadový, hrdý, emocionálne 
silný, rezervovaný, uzavretý a často pôsobí povýšenecky. Nemá 
strach sa ozvať a môže trpieť pocitom izolácie. Môže mať sklon 
k požívaniu alkoholu a sedatívam.
11. 4. Citlivosť: Intuitívny, senzitívny, neistý, zraniteľný, často 

vyvoláva nedorozumenie. Je ťažké od neho získať priamu 
odpoveď. Miluje pokoj a mier. Bez milujúce-

ho druha je stratený. Niekedy je sarkastický 
a jedovatý.

12. 4. Všestrannosť: Bystrý, činorodý, 
profesionálne schopný, zvedavý a impul-
zívny. Dobre vychádza s inými ľuďmi. 
Miluje cestovanie a je otvorený. Nemá rád, 
keď mu niekto hovorí, že niečo nedokáže.
13. 4. Zraniteľnosť: Samostatný, bystrý, 
s organizačnými schopnosťami, nadaný, 

zodpovedný, urážlivý a otvorený. Je dob-
rým priateľom. Niekedy mu chýba sebaúcta a 

sebadôvera, ktoré mu vyvolávajú fyzické a nervové 
problémy.

14. 4. Cieľavedomosť: Slobodymilovný, ohľaduplný, vnímavý, 
s organizačnými schopnosťami, tvorivý, múdry, neistý a podni-
kavý. Má potrebu zariadiť si život po svojom. Rád sa nadchne pre 
danú vec. Je tiež vznetlivý, so sklonom k diktátorstvu.
15. 4. Odvaha: Bystrý, slobodymilovný, otvorený, citlivý, 
zraniteľný, milujúci, ale zachováva si určitý odstup. Miluje 
dobrodružstvo a cíti potrebu pomáhať druhým. Pri stresových 
situáciách môže stratiť reč. Niekedy trpí neistotou a nevoľnosťou.
16. 4. Priamočiarosť: Má potrebu všetko si v živote vyskúšať 
na vlastnej koži. Oplýva duchovnou hĺbkou a pevnými názormi. 
Neznáša dogmy. Má zmysel pre všeobecné záujmy a má dobré 
pozorovacie schopnosti. Má tiež silnú potrebu prevziať velenie.
17. 4. Zdatnosť: Citlivý, bez ľsti, ústupčivý, samostatný, výkonný, 
bystrý, vodcovský typ. Má dobré pozorovacie schopnosti a potrebu 
vyskúšať si všetko sám. Je hlboko empatívny, zraniteľný, niekedy 
zlostný a vrtošivý.
18. 4. Zodpovednosť: Vyvážený, zdatný, vážny, múdry. Je to 
silná osobnosť s prenikavou inteligenciou. Má nepokojnú myseľ 
s analytickými schopnosťami. Je tiež náladový, žiarlivý a ľahko 
sa nahnevá. Môže trpieť nespavosťou a nervovým vypätím.
19. 4. Empatickosť: Chápavý, múdry, trpezlivý a zodpovedný. 
Je to typ ochrancu. Často trpí pocitom osamotenia a izolácie, aj 
napriek tomu, že ľudia ho často žiadajú o pomoc. Je tiež búrlivý, 
náladový, panovačný a žiarlivý.
20. 4. Intuícia: Láskavý, chápavý, trpezlivý oddaný, milujúci 
pokoj a harmóniu. Zle znáša samotu. Často má liečivé a intuitívne 
schopnosti. Môže trpieť nedostatok sebadôvery, rýchlo sa rozruší 
a ľahko strácať rovnováhu. Môže mu hroziť astma, žalúdočné 
vredy a vysoký krvný tlak.

BARAN  (21. 3. – 20. 4.)

Čínske príslovie

Príslovie

Ak nepriznáš chybu, urobíš ďalšiu.

15HOROSKOP

Zostavila: Renáta Olešňanová



novinky16 RELAX

Lúštite krížovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 30. 5. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 

Výherca získa knižnú publikáciu Šport 
na hornej Nitre.

Vyžrebovaní výhercovia poukážok 
v hodnote päť eur do salónu Look: 
Emília Legéňová (Prievidza), Miroslava 
Kudolániová (Nedožery – Brezany), Viera 
Kanianska (Ráztočno), Štefánia Gregorová 
(Handlová), Jana Ležovičová (Poluvsie). 

Výhercom blahoželáme!
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PD 07/2011

Správne odpovede: 1a, 2a, 3c, 4c, 5a.

sudoku

1. Kostol sv. Terézie z Lisieux v tva-
re slzy je postavený priamo medzi 
panelákmi v Prievidzi na sídlisku: 
a) Zapotôčky, b) Sever, c) Necpaly.

2. Martin Falešník, pôvodom Mo-
ravan, pôsobil v Prievidzi 48 ro-
kov a výrazne sa presadil v oblasti: 
a) ovocinárstva, b) rezbárstva, c) umeleckého 
kováčstva.

3. Paraolympionik Jozef Miština dosiahol 
najväčšie úspechy v Lillehameri v roku 1994 
a v Nagane v roku 1998 v športovom odvetví: 
a) atletika, b) lukostreľba, c) zjazdové 
lyžovanie.

4. Najdlhšou obcou v našom regióne je: 
a) Lehota pod Vtáčnikom, b) Nitrianske Rud-
no, c) Kľačno.

5.  Okres Prievidza má rozlohu v km2: 
a) 960, b) 1060, c) 1160.
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