
Celkom určite ste si všimli výraznú zmenu. Väčší rozmer, 
iná grafi ka, nové rubriky. Áno aj my sa snažíme držať krok 
s dobou. Samozrejme, že je dôležité čitateľa zaujať, upútať, 

ale to nie je všetko. Našou úlohou je prinášať vám informácie. 
Ponúkame nadčasový monitoring diania v našom regióne zo 
všetkých oblastí života. Prinášame  dôležité oznamy, repor-
táže, rozhovory  a zaujímavosti zo sveta komunálnej politiky, 
kultúry, športu i zábavy. Vychádzame v oveľa  vyššom ná-
klade a z mesačníka sa stáva dvojtýždenník. Prichádzame 
za vami priamo domov, nech sa páči, stačí si otvoriť poštovú 
schránku. Ošúchaná veta, fráza, na ktorej je však aj kus 
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Hlavné priority a systém 
spolupráce s regionálnymi 
médiami v ďalšom období 
predstavili 17. januára na 
stretnutí s novinármi 
primátorka a viceprimátorka 
Prievidze. 

Zlatá prievidzská cesta vo 
svojom okruhu ponúka aj 
zastavenie sa pri dome Jozefa 
Siváka. Dnes je tento dom 
sídlom Denného centra 
Bôbar, v minulosti v ňom 
žil významný prievidzský 
dejateľ.

V talianskom  stredisku 
Sestier sa konal svetový 
šampionát zdravotne 
postihnutých športovcov 
v alpských disciplínach. 
V kategórii zrakovo 
postihnutých víťazil aj náš 
Jakub Krako.

Ples mesta nie je v Prievidzi žiadnou novinkou. Táto uda-
losť má dlhodobú tradíciu. Od roku 2000 sa uskutočňuje 
v reprezentačných priestoroch domu kultúry. V novodobej 
histórii sme ho teda zaznamenali už dvanásty raz. Potešiteľné 
je, že Prievidžania znova našli chuť i takouto formou dať 
najavo svoju podporu. Po rokoch útlmu sa ich v sálach zišlo 
viac ako 210. Do slávnostne upravených a nasvietených 
priestorov hostí vítala primátorka Katarína Macháčková 
s manželom. Pokračovala privítacím prípitkom a atmosféru 
umocnila tradičná goralská ľudová hudba bratov Zamiš-
kovcov z Kolačkova. Vďaka bohatej účasti sa organizátori 
prispôsobili situácii a ples sa konal vo všetkých sálach. 
Začal sa tak ako tomu býva na porovnateľných akciách 
zvykom - úderom na gong. Tejto čestnej úlohy sa ujala 
Katarína Macháčková. Podľa tradície nasledovalo pred-
tancovanie s choreografi ou tanečníkov prievidzskej Sú-
kromnej tanečnej školy Viery Nedeljakovej pod vedením 
pani Hildy Preinerovej. Potom už pokračoval celovečerný 
a nočný program. Do prvého tanečného kola pozvala hostí 
hudobná skupina Orbis. Nakoľko, ako už bolo spomenuté, 
bola naozaj vysoká účasť, plesalo sa v divadelnej sále so 
živou hudbou a spoločenská sála bola k dispozícii tým, ktorí 
uprednostňujú modernejšie rytmy čiže diskotéku. O zába-
vu sa v tomto prípade postaral DJ Steve. Počas večera sa 
v rámci bohatého kultúrneho programu vystriedali okrem 
prievidzskej tanečnej školy tanečná skupina z Trenčína 
a o polnoci prišiel vrchol programu - efektné vystúpenie 
dua Aratron Aspis, ktoré bolo zakončené svetelným nápisom 
Ples mesta Prievidza.
K podobným akciám neoddeliteľne patrí i slávnostná tabuľa. 
Nechýbali na nej gastronomické špeciality ako jahňacie 
ragú na šampiňónoch či kvalitné vína a miešané nápoje.
Prievidzský mestský ples sa naozaj vydaril. Potvrdil to 
i fakt, že poslední hostia z neho odchádzali až v sobotných 
hodinách po brieždení. 

Katarína Vráblová

Ples mesta 
otvoril sezónu 
Plesová sezóna začala už aj v našom meste v plnej pará-
de. S dvojnásobkom hostí oproti minulosti, so zaujíma-
vým programom a oku i jazýčkom lahodiacou ponukou 
gastronomických špecialít.

pravdy. Vstupujeme do novej kapitoly spoločne s vami, milí 
čitatelia, plní nadšenia i očakávania. Prajeme si ,aby naše 
Novinky boli vaším príjemným spoločníkom. Nech už to bude 
kdekoľvek – v obývačke pri káve, počas cestovania do práce, 
pri leňošení na pohovke či pri chvíľkovom posedení na toa-
lete.  A hoci sa nie všetky zmeny vydaria, v tomto prípade si 
veríme. Či oprávnene , to ukáže čas a spätná väzba od vás. 
DO ČÍTANIA PRIATELIA!
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Január 2011 Tlačová beseda vedenia mesta 

Stručne z radnice

Nový prednosta 
mestského úradu

Po posledných komunálnych 
voľbách došlo k zmene 
i na poste prednostu mestského 
úradu. Ľudovíta Fábryho 
nahradil vo funkcii Norbert 
Turanovič.

Podľa vyjadrení vedenia mes-
ta sú v tomto období dôležitými 
predovšetkým úsporné opatrenia 
a reštrukturalizácia mestského 
úradu, aby sa mohli fi nančné pro-
striedky vyčleniť aj na investície 
a rozvoj. „Prvá časť personálnych 
zmien sa uzavrie na konci januára 
a s ďalšími sa počíta aj v budúc-
nosti,“ uviedla primátorka Katarína 
Macháčková. Prvým krokom je, že 
sama primátorka poskytuje právne 
poradenstvo pre občanov a zru-
šený bol aj post hovorcu mesta. 
Inšpiráciou pre zmeny je napríklad 
mesto Martin, ktoré funguje aj pri 
vyššom počte obyvateľov s nižším 

počtom úradníkov. Komunikácii 
s médiami sa bude venovať vo 
veľkej miere viceprimátorka He-
lena Dadíková, ktorá na tlačovke 
okrem iného otvorila aj tému ruše-
nia vlakových spojov: „Na vedenie 
mesta sa obrátili dve obyvateľky, 
ktoré týmito spojmi dochádzajú 
do zamestnania. Pomohli sme im 
skoncipovať petíciu tak, aby mala 
právnu silu,“ povedala Dadíková. 
V budúcnosti bude mesto pre no-
vinárov organizovať pravidelné 
stretnutia a informovať o nových 
aktuálnych témach.

M. M., foto: autor

Na primátorku a poslancov 
s pracovníkmi Mestského úradu 
v Prievidzi čakala plná miestnosť 
obyvateľov, ktorí prišli zablaho-
želať vedeniu mesta a neváhali sa 
na kompetentných obrátiť aj so 
svojimi aktuálnymi požiadavkami 
a otázkami. Na žiadosť rodičov 
zo ZŠ Rastislavova sa spoločnosť 
TEZAS rozhodla sponzorsky re-
kultivovať malý park pred školou.  
Rovnako uspeli aj so žiadosťou 
o reguláciu dopravy mestskou 

políciou pred školou v čase naj-
väčšej špičky. 

Dve hodiny rozhovorov
Obyvateľov okrem iného trápil 
aj zákaz prejazdu cez ulicu Zá-
hradnícka, ktorý sa na základe ich 
podnetu bude riešiť inak, aby boli 
spokojní i obyvatelia žijúci na ulici 
Vinohradnícka, ktorým tento zákaz 
komplikuje život. Za viac ako dve 
hodiny živého rozhovoru s pred-
staviteľmi mesta mohli obyvate-

lia dostať odpovede a vysvetlenia 
na svoje otázky. Mnoho z nich bolo 
následne vyzvaných, aby zanechali 
na seba kontaktné údaje a k ich žia-
dostiam sa bude pristupovať jednot-
livo. Je veľmi dôležité poznať názor 
a starosti obyvateľov, aby mohlo 

mesto zaujať správny postoj k ich 
vyriešeniu. Preto v nasledujúcich 
mesiacoch zavíta primátorka mesta 
do ďalších volebných obvodov. Pre 
všetkých, ktorí majú záujem zúčast-
niť sa na stretnutí s primátorkou 
prinášame aktuálny harmonogram 

verejných zhromaždení vo výbo-
roch volebných obvodov.

M. M.

Stretnutia primátorky s obyvateľmi

 VO č.  Časť volebného obvodu Miesto stretnutia Dátum stretnutia Hodina

 2 Sídlisko Píly, Staré Mesto Hotel Magura 07. 02. 2011 pondelok 17.00 hod.
 3 Sídlisko Nové Mesto Základná škola Šafárika 14. 02. 2011 pondelok 17.00 hod.
 4 Sídlisko Čierne mesto Základná škola Mariánska 07. 03. 2011 pondelok 17.00 hod.
 4 Sídlisko Sever, Kopanice Základná škola Energetikov 14. 03. 2011 pondelok 17.00 hod.
 5 Prímestská časť Veľká Lehôtka Kultúrny dom Veľká Lehôtka 21. 03. 2011 pondelok 17.00 hod.
 6 Prímestská časť Malá Lehôtka Kultúrny dom Malá Lehôtka 04. 04. 2011 pondelok 17.00 hod.
 7 Prímestská časť Hradec Kultúrny dom Hradec 11. 04. 2011 pondelok 17.00 hod.

 Bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta
Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková poskytuje pre oby-
vateľov mesta Prievidza bezplatné právne poradenstvo kaž-
dý pondelok v čase od 15.00 do 16.00 hodiny vo svojej pracov-
ni na druhom poschodí v budove Mestského domu v Prievidzi. 
Všetci záujemcovia o právnu radu si môžu konzultáciu dohodnúť na 
telefónnom čísle 046 / 51 79 101 a 046 / 51 79 102.

 Stránkový deň primátorky mesta
Stránkový deň primátorky mesta je každý pondelok v čase od 
14.00 do 15.00 hodiny. V rámci uvedených časov sú okrem pri-
mátorky obyvateľom k dispozícii aj zástupkyňa primátorky, pred-
nosta mestského úradu a vedúca odboru starostlivosti o občana. 
Na stránkový deň sa objednajte na telefónnom čísle 046 / 51 79 101 
a 046 / 51 79 102.

 Odbor výstavby a regionálneho rozvoja je presťahovaný
Odbor výstavby a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Prievidzi so 
sídlom na Hollého ulici 2, bol z dôvodu havarijného stavu prasknutého 
potrubia dočasne presťahovaný. Sídli na piatom a šiestom poschodí 
budovy Priemstavu na Hviezdoslavovej ulici.

3. 1. novoročný príhovor k zamestnancom MsÚ a k poslucháčom 
prostredníctvom rádia Beta, prijatie zástupcov Denného 
centra Bôbari, stránkový deň primátorky (vybavených deväť 
obyvateľov)

4. 1. porada so zapisovateľkami jednotlivých komisií – poradných 
orgánov MsZ, stretnutie za účelom získania informácií 
o priemyselnom parku, stretnutie so zástupcom spoločnosti 
PTH, a.s., zasadnutie mestskej rady

5. 1. stretnutie so zástupcami odboru výstavby a rozvoja za úče-
lom vyčíslenia škôd spôsobených povodňami, účasť na rade 
riaditeľov škôl, pracovné stretnutie s vydavateľom periodika 
Novinky z Prievidze

6. 1. slávnostná svätá omša k sviatku Troch kráľov a následné 
vysvätenie priestorov  mestského úradu za prítomnosti 
poslancov a zamestnancov 

10. 1. stretnutie s dôchodcami v Dennom centre (DC) Píly, pracovná 
návšteva primátora Handlovej 

11. 1. služobná cesta do Martina za účelom získania informácií 
ohľadne transparentnosti a organizačnej štruktúry mesta

12. 1. pracovné stretnutie s predstaviteľmi PTH, a.s., ďalšie roko-
vania  s Allianz a oboznamovanie sa s poistnými zmluvami 
uzatvorenými s mestom, stretnutie so zástupkyňou TIK 
s cieľom podania informácií, stretnutie so zástupcom  olym-
pijského klubu 

13. 1. kontrola a organizačné pokyny v priestoroch domu kultúry 
na prípravách mestského plesu, rokovanie o separácii odpadu, 
prijatie básnika A. Mellu, stretnutie so študentmi obchodnej 
akadémie (pozvanie od študentov na ich ples), prijatie vedenia 
DC Necpaly

17. 1. rokovanie s p. Paulovičom o City aréne, porada s vedúcimi 
odborov v rámci mestského úradu a konateľmi mestských 
spoločností, rokovanie s konateľom spoločnosti UNIPA, 
s.r.o., stránkový deň (vybavených 16 obyvateľov), pravidelné 
stretnutie s obyvateľmi (ZŠ Rastislavova, volebný obvod I) 

18. 1. návšteva vedenia Hornonitrianskych baní Prievidza, roko-
vanie s riaditeľom Unikliniky, riešenie problematiky mesta 
a organizačných záležitostí so zástupcami jednotlivých 
oddelení úradu 

19. 1. pracovné stretnutie s konateľom Prievidza Invest ohľadne 
priemyselného parku Prievidza – Západ, rokovanie s kan-
didátom na funkciu náčelníka MsP, prijatie zástupcov zo 
zariadenia pre seniorov, rokovanie s riaditeľom SAD Prie-
vidza, a.s., prijatie zástupkyne spolku abstinentov, pracovné 
stretnutie so starostom Kanianky  

20. 1. prijatie zástupcov občianskeho združenia Ľalia, pracovná 
porada v Handlovej s primátorom  a riaditeľom Povodia 
Váhu na tému povodní, rokovanie s poslancom MsZ ohľadne 
premiestnenia oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja 
z vytopenej budovy do priestorov na Hviezdoslavovej ulici 
21. 1. pracovná návšteva zástupcov Kúpeľov Bojnice, a.s., 
rokovanie s vedením   spoločnosti BIC Prievidza, stretnutie 
so zástupcom spoločnosti Elko computer, s.r.o.

24. 1. rokovanie s vedením regionálnej televízie, pracovné stretnutie 
s náčelníkom MsP (podanie výpovede), návšteva starostu 
obce Sebedražie,  stránkový deň (vybavených 20 obyvateľov), 
rokovanie s členmi poslaneckého klubu

25. 1. vedenie rokovania mestského zastupiteľstva
28. 1. rokovanie s V. Mečiarom o City aréne, pracovné stretnutie 

s riaditeľom OSP, a.s. Ľ. Dánim, porada ohľadne cestovného 
ruchu s L. Ondrejkovou

-vrb
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y Primátorka a viceprimátorka Prievidze predstavili 
17. januára na stretnutí s novinármi hlavné priority a systém 
spolupráce s regionálnymi médiami v ďalšom období.  

Prednosta mestského úradu je 
zamestnancom mesta, ktorého 
vymenúva a odvoláva primátor. 
Prednosta vedie a organizuje prá-
cu mestského úradu. Zúčastňuje 
sa na rokovaniach mestského za-
stupiteľstva a mestskej rady s po-
radným hlasom. Za svoju činnosť 
zodpovedá primátorovi mesta. No-
vým prednostom Mestského úradu 
v Prievidzi sa stal Norbert Turano-
vič. Po ukončení štúdia na Vyso-
kej škole veterinárnej v Košiciach 
pracoval osem rokov v Štátnom 
zdravotnom ústave v Žiari nad Hro-
nom. Istý čas pôsobil v súkromnom 
sektore ako manažér viacerých 
spoločností. Od roku 2007 bol riadi-
teľom pobočky Sociálnej poisťovne 
v Prievidzi. V posledných komunál-
nych voľbách kandidoval na post 
primátora mesta, kde sa počtom 
hlasov umiestnil hneď za súčasnou 
primátorkou, čo je neklamným zna-
kom získania dôvery občanov. Má 
44 rokov, je ženatý s manželkou, 
ktorá je sudkyňa, majú jednu dcé-
ru. V Prievidzi žije 21 rokov a vo 
voľnom čase sa rád venuje futbalu 
a cykloturistike. 

- vrb

Od tradície stretávania sa s obyvateľmi mesta neupustila 
ani nová primátorka Prievidze Katarína Macháčková. 
Prvé stretnutie absolvovala v ZŠ na Rastislavovej ulici, kde 
diskutovala s obyvateľmi Starého mesta, Dlhej ul. a časti Piesky. 

Komunikácii s médiami sa bude venovať vo veľkej miere viceprimátorka Helena Dadíková.
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Zasadnutie otvorila primátorka 
mesta Katarína Macháčková, priví-
tala prítomných a nasledoval bohatý 
program. V rámci neho medzi prvý-
mi bodmi poslanci schválili návrh 
Dodatku č. 3 k VZN mesta o určení 
príspevkov od zákonných zástup-
cov detí, žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, 
ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, 
v školských strediskách záujmovej 
činnosti,  ŠJ pri MŠ a ZŠ. Rovnako 
schválili aj návrh VZN o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa, žiaka ZUŠ, MŠ a škol-
ského zariadenia zriadeného na 
území mesta Prievidza pre rok 2011. 
V krátkom slede odhlasovali návrh 
VZN o organizácii miestneho re-
ferenda i plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky a zamestnan-
cov útvaru hlavnej kontrolórky na I. 
polrok 2011. Hlavný dôraz sa bude 
dávať na dodržiavanie spracováva-
nia účtovníctva a najmä dodržia-
vanie náležitostí účtovných dokla-
dov v spoločnosti Prievidza Invest, 
s. r. o., kontrolu dodržiavania 
podmienok hospodárnosti a účel-
nosti pri hospodárení s verejný-
mi prostriedkami vo všetkých 
oblastiach.

Zmeny v komisiách
Významným bodom rokovania 
boli zmeny v komisiách mest-
ského zastupiteľstva. Na návrh 
primátorky rozšírili sedem 
komisií na osem. Dôvodom 
bolo rozčlenenie komisie 
školstva, kultúry a športu na 
komisiu školstva a kultúry 
a zvlášť komisiu športu pre veľmi 
široký záber problematiky. Nápl-
ňou činnosti komisie športu bude 
okrem spolupráce na organizovaní 
športových podujatí a posudzovaní 
žiadostí o dotácie aj vypracovanie 
koncepcie športu na území mesta. 
Preto sa kládol dôraz na jej obsa-
denie predovšetkým odborníkmi 
z radov poslancov aj neposlancov. 
Pracovať bude v 11 člennom zlo-
žení: predseda – Branislav Bucák, 
z radov poslancov sú členmi Jaro-
slav Cigaňák, Marcel Dobrovod-
ský, Pavol Takáč, Richard Takáč 
a Ľubomír Vida a neposlancami 
sú Jozef Dadík, Róbert Frimmel, 
Peter Hupka,  Daniel Mačuha 
a Ivan Vaňo. Zapisovateľkou ko-
misie športu je Renáta Petrášová. 
V komisii školstva a kultúry zo-
stala predsedníčkou Helena Dadí-
ková. Ďalej zvolilo MsZ štyroch 

členov z radov poslancov: Gabriela 
Čaudera, Antona Bakytu, Eleonóru 
Porubcovú a Ľubomíra Vidu. Ne-
poslancami v komisii budú Anna 
Aradyová a Ľudmila Húsková, 
zapisovateľkou Oľga Ďurčenko-
vá. Zmeny sa dotkli aj fi nančnej 
a majetkovej komisie, kde bola za 
ďalšiu členku zvolená Katarína 

Čičmancová a za člena komisie 
dopravy, výstavby, územného plá-
nu a životného prostredia Gabriel 
Šimko. Mestské zastupiteľstvo ďa-
lej vzalo na vedomie informáciu 
o vzdaní sa členstva Antona Bu-
dinského v komisii regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít 
a na návrh primátorky bol namiesto 
neho zvolený Ján Pšenák. 

Stanovili krízový štáb
Jedným z bodov rokovania bolo 
konštituovanie novozvoleného 
krízového štábu mesta, ktorý sa 
ukázal ako veľmi dôležitý po zá-
plavách z augusta minulého roka. 
Štáb bol rozšírený o vedúcu odboru 
starostlivosti o občana. Zároveň 
bola ustanovená komisia na pre-
hodnocovanie existujúcich zmluv-
ných vzťahov mesta, kde sa stala 
predsedníčkou Helena Dadíková 

a členmi Roman Gonda, Ľuboš 
Maxina, Petra Kobetičová, Michal 
Dobiaš, Martin Bugár, Norbert 
Turanovič a Dagmar Jenisová. 

Vyplácanie odmien
Zásadným bodom rokovania bol 
návrh na zmenu uznesení k stano-
veniu platu primátorky a zástup-

kyne primátorky mesta, ktorý 
predkladala Helena Dadíková. 
Ustanovujúce MsZ schválilo 
platy oboch podľa mo-
delu, ktorým boli od-

meňovaní primátori a ich 
zástupcovia v predchádzajúcich 
troch volebných obdobiach. Podľa 
návrhu budú odmeny vyplácané 
až po odsúhlasení zastupiteľ-
stvom podľa ekonomickej situácie. 
Poslanci sa v bode rôzne zaobe-
rali úverovou angažovanosťou, 
ktorá podľa ratingovej agentúry 
nie je priaznivá. Preto treba hľadať 
nové formy získavania fi nancií 
aj reštrukturalizáciou a zmenami, 
ku ktorým pristúpilo vedenie 
mesta. V ďalšom bode schválili 
výstavbu štyroch bytových domov 
s  nájomnými bytmi v Necpaloch 
na Gazdovskej ulici. I. etapa je  
podmienená získaním dotácie vo 
výške 20 % a podpory prostred-
níctvom úveru zo ŠFRB vo výške 
80 %. Ani novým poslancom nie 
je ľahostajný osud fontány na Ná-
mestí slobody, a preto schválili 

ceny pre výtvarno-priestorové 
riešenie v hodnote 2 000, 1 500 
a 1 000 €.

Pribudnú parkoviská
Dobrou správou bola aj informácia, 
že v otázke budovania parkovacích 
miest na Ulici M. Rázusa sa počíta 
až s 900 miestami, z ktorých 95 sa 
bude realizovať už v tomto roku. 
Predpokladom začatia stavby je 
ukončenie majetkoprávneho vy-
rovnania posledného pozemku. 
V oblasti personálnych zmien sa 
poslanci zaoberali Podnikateľským 
a inovačným centrom - technolo-
gickým inkubátorom Prievidza, 
(BIC-TI Prievidza), kde schválili 
Katarínu Macháčkovú  za zástupcu 
mesta do funkcie člena správnej 
rady. V predstavenstve  spoločnosti  
PTH, a. s. nahradí Ľuboš Maxina 
súčasného člena predstavenstva 
Vladimíra Meszároša. 

Nový náčelník MsP
Tajnou voľbou poslanci zvolili 
nového náčelníka Mestskej polície 
v Prievidzi. Marián Mikula sa ku 
24. januáru 2011 vzdal funkcie. 
Nahradil ho Ľubomír Pomajbo, 
ktorý sa svojej funkcie ujal už 25. 
januára. Konkrétnejšie informácie 
z rokovania jednotlivých bodov 
prinesieme v ďalšom čísle.

-vrb, M. M.

Bohatý program rokovania zastupiteľstva

Ples mesta otvoril sezónu
Druhý januárový piatok začala 
plesová sezóna aj v našom meste 
v plnej paráde. S dvojnásobkom 
hostí, so zaujímavým programom 
a oku i jazýčku lahodiacom 

ponukou gastronomických 
špecialít. Ples mesta má v Prievidzi 
dlhodobú tradíciu. Od roku 2000 
sa uskutočňuje v reprezentačných 
priestoroch Domu kultúry. Podľa 

tradície po slávnostnom otvorení 
nasledovalo predtancovanie 
s choreografiou tanečníkov 
prievidzskej Súkromnej tanečnej 
školy Viery Nedeljakovej. Do 

prvého tanečného kola pozvala 
hostí hudobná skupina Orbis. 
Čestný prím na tanečnom parkete 
patril primátorke mesta spoločne 
s manželom. 

Na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva v  roku 2011 poslanci 
schvaľovali zmenu v odmeňovaní primátorky a jej zástupkyne 
na ich vlastný podnet, rozhodovali o výstavbe nájomných 
bytov, rozšírení komisií či novom náčelníkovi mestskej polície. 

Zmeny sa dotkli aj fi nančnej 

a majetkovej komisie.
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Harmónia n.o. prevádzku-
je dve pobytové zariadenia 
s celoročnou prevádzkou. 
Útulok na Košovskej ceste 
a zariadenie núdzového bý-
vania na ulici Ľ. Štúra 12, 
určené pre rodičov a deti. 
Každý rok v oboch zariade-
niach pribudne nové vyba-
venie na zlepšenie poskyto-
vaného servisu, no všetko 
je do veľkej miery závislé 
od fi nančných prostriedkov. 
Aj vďaka darom obyvateľov, 

sponzorom, či 2% z daní sa 
minulý rok podarilo zre-
konštruovať časť objektu 
bývania pre deti s rodičmi i 
s priľahlou záhradou, ktorú 
spoločne ubytovaní využí-
vajú. V súčasnosti má za-
riadenie núdzového býva-
nia kapacitu šestnásť miest 
v štyroch izbách. Ročne jeho 
služby využije približne 
osem matiek a dvadsať ne-
zaopatrených detí. Aspoň na 
pár mesiacov sa môžu matky 

a predovšetkým deti postih-
nuté ťažkou životnou situá-
ciou čiastočne spoľahnúť na 
náhradu  domova a kúsok 
istoty, že sa majú kam vrá-
tiť. Cieľom Harmónia n.o. 
je neustále rozširovať kapa-
city svojich zariadení, aby 
dokázala uspokojiť potreby 
obyvateľov v núdzi. Hoci je 
ubytovanie viac - menej pro-
vizórne, je snahou poskytnúť 
ľuďom, ktorí to potrebujú 
aspoň základný štandard na 
bývanie a rozbeh do života.

M. M., 
foto: archív Harmónia

Pri príležitosti osláv 30. vý-
ročia založenia Klubu dô-
chodcov Píly (dnes denné 
centrum) si spríjemnili chví-
le aj kultúrnym programom. 
Medzi členov denného centra 
prijala pozvanie primátorka 
mesta Katarína Macháčková, 
zástupkyňa primátorky Hele-
na Dadíková, vedúca Odboru 
starostlivosti o občana Vlasta 
Miklasová a riaditeľ KaSS 
v Prievidzi Peter Paulík. Na 

úvod predsedníčka denného 
centra Bohumila Šuníková 
oboznámila všetkých s mi-
nulosťou klubu dôchodcov, 
ako aj s cieľmi a plánmi do 
budúcnosti. Bohatým kultúr-
nym programom si spríjem-
nili slávnostné predpoludnie  
všetci zúčastnení. Vystúpili 
mažoretky, folklórny súbor 
Vtáčnik, deti zo Základnej 
umeleckej školy L. Stanče-
ka, spevácka skupina Nádej 

a Jas, ktorú tvoria členovia 
Denného centra Píly. K sláv-
nostnej atmosfére prispelo aj 
ocenenie zaslúžilých členov 
centra, ktorým primátorka 
odovzdala ďakovné listy 
a kyticu kvetov. Helena Da-
díková sa všetkým členom 
prihovorila, poďakovala za 
aktívnu a obetavú  činnosť 
a popriala veľa chuti a tvo-
rivých síl do ďalších rokov.

Alena Pechová
foto: archív DC Píly

Návrhy na zvýšenie plynu-
losti a bezpečnosti cestnej 
premávky zahŕňajú niekoľko 
konkrétnych lokalít. Jedným 
z dôležitých strategických 
miest aj v doprave je centrum 
a širšie centrum mesta. Tu 
sa návrh dotýka viacerých 
odporučení: zrušenie značky 
prejazd zakázaný na Záhrad-
níckej ulici a tiež doplnenie 
zákazu státia v smere od Ma-
riánskej ulice. Opatrením by 
sa mala dopravne odľahčiť 
Hviezdoslavova spolu s kru-
hovou križovatkou smerom 

na Ulicu Necpalská cesta. 
Pomôcť by malo aj predĺže-
nie odbočovacieho pruhu na 
odbočenie vpravo na Ulicu 
Nábrežie sv. Cyrila s ná-
sledným predĺžením signálu 
zelenej šípky vpravo a pre-
pojenie ulíc Kukučínova 
a Východná. Týmto krokom 
by bolo možné odbočenie 
vľavo z Ulice Kalinčiaka 
na cestu I/64. Nemenej dô-
ležitým sa ukázalo opätovné 
sprejazdnenie odbočovacie-
ho pruhu vo svetelnej kri-
žovatke tejto cesty a Ulice 

Nábrežie sv. Metoda, kde je 
potrebná urýchlená oprava 
oporného múru. Automobi-
lová doprava v lokalite pešej 
zóny pred prevádzkou tzv. 
Elektriku bola stanovená 
iba ako dočasné riešenie pre 
výjazd dopravnej obsluhy 
bývalej požiarnej zbrojni-
ce, gymnázia, časti Rozvoja 
a ďalších. Dopravná polí-
cia odporúča úplne vylúčiť 
autodopravu z tejto časti 
a vyriešiť ju prepojením 
objektu Rozvoja na Dlhú 
ulicu a ďalším prepojením 
obslužných komunikácií 
s Elektrikom. O potrebe ne-
vyhnutnej opravy viacerých 
mestských komunikácií nie 
sú pochybnosti, no dopravná 
polícia považuje za prioritnú 
časť poškodenú povodňami 
a to v úseku na Nábreží sv. 
Cyrila od zastávky Prievidz-
ské družstvo po križovatku 
na Ulici Škarvana. V tejto 
lokalite nerovnosti vytvárajú 
pre obyvateľov nepríjem-
ný hluk, vibrácie a prach. 
Návrhmi sa už zaoberajú 
kompetentní a o ich prípad-
nej plánovanej realizácii vás 
budeme informovať.
 

-vrb, foto: autorka
Počas sviatkov Zjavenia 
Pána, Troch kráľov, ktoré 
patria k najstarším kres-
ťanským sviatkom, kňazi 
navštevujú ľudí a znakom 
kríža žehnajú svätenou vo-
dou obydliam aj obyvateľov. 
Na zárubňu dverí napíšu po-
žehnanou kriedou nový leto-
počet a písmená C+M+B, čo 
značí Christus Mansionem 
Benedicat – Kristus nech 
žehná tento dom. Niekde sa 
píšu písmená G+M+B, čo 
podľa tradície sú začiatočné 
písmená troch kráľov Gaš-
para, Melichara a Baltazára. 
Vo štvrtok, 6. januára 2011, 
na Troch kráľov, sa tak stalo 
i v našom meste. Najskôr sa 
predstavitelia mesta, poslan-
ci a ďalší zúčastnili v miest-
nom piaristickom kostole 
na svätej omši, ktorá bola 
venovaná i prosbám o po-
moc vo veciach verejných, 

smerujúcim k správnym 
a čestným rozhodnutiam. 
Po nej sa prítomní odobrali 
do obradnej siene mestské-
ho domu. Ten po ofi ciálnom 
privítaní posvätil piaristický 
kňaz Juraj Ďurnek za účasti 
primátorky mesta Kataríny 

Macháčkovej, zástupkyne 
primátorky mesta Hele-
ny Dadíkovej a poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
Podľa slov kňaza má požeh-
nanie sprevádzať v roku 2011 
aj vedenie mesta Prievidza, 
ochraňovať pred útokmi zlé-
ho ducha a podporovať rast 
v cnostiach.

-vrb, M. M., foto: msu

Pomoc obyvateľom má mnoho podôb
Nezisková organizácia Harmónia pôsobiaca na území mesta Prievidza v oblasti po-
skytovania sociálnych služieb sa obracia na všetkých, ktorí sa aj v tomto roku rozhodli 
poukázať 2 % zo svojej dane na verejnoprospešný účel, s prosbou o podporu. Ak vám 
nie je ľahostajný osud ľudí bez vlastného domova, prosíme, podporte nás! Aj vďaka vašej 
fi nančnej pomoci budeme môcť zlepšiť životné podmienky matiek a ich detí, dočasne 
ubytovaných v zariadení núdzového bývania v Prievidzi.
Naše identifi kačné údaje: Harmónia, n.o., Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
IČO: 36 11 96 79, číslo účtu: 9015963003/5600
Ďakujeme! 

Oľga Ďurčenková, riaditeľka Harmónia, n.o.

Prosba o podporu

Navrhli opatrenia na zlepšenie cestnej premávky v meste

Denné centrum na Pílach oslávilo tridsať rokov

Požehnali mestský dom aj mestský úrad

Prijímanie detí do materských škôlok 
Odbor školstva pri Mestskom úrade v Prievidzi oznamuje širokej rodičovskej 
verejnosti, že riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. 
o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. budú 
realizovať zápis  detí do materských škôl pre školský rok 2011/2012 v termíne 
od 15. februára do 15. marca 2011 na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti 
a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. Trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami t.j. mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, 
s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania je 
zriadená v Materskej škole Ul. V. Clementisa. Do materskej školy môžu byť 
prijaté deti po dovŕšení dvoch rokov, ak sú  vytvorené vhodné materiálne, 
personálne a iné potrebné podmienky. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti 
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky 
prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy. 
Ing. Milan Rybanský, vedúci odboru školstva

Neziskovú organizáciu Harmónia založilo mesto v roku 
2004 a patrí k verejným poskytovateľom sociálnych 
služieb obyvateľom okresu Prievidza, ktorí potrebujú 
pomoc. Už niekoľko rokov je nádejou a útočiskom pre 
ľudí zasiahnutých nepriazňou osudu.

So zvýšeným počtom motorových vozidiel častejšie 
dochádza i v Prievidzi k spomaleniu plynulosti 
v cestnej premávke, k rôznym kolíziám a nehodám. 
Tieto problémy by aspoň čiastočne mal vyriešiť 
návrh dopravnej polície, ktorý v januári predložila 
primátorke mesta.

Zariadenia Harmónia, n.o., v ktorých občania v núdzi nájdu aspoň dočasné útočisko.

V Kultúrnom a spoločenskom stredisku Prievidza sa 
10. januára 2011 stretli členovia Denného centra Píly 
s predstaviteľmi mesta Prievidza. 

Slávnostnou omšou v prievidzskom piaristickom kostole 
a následným vysvätením priestorov mestského domu 
a úradu, vstúpilo do nového roka i vedenie mesta Prievidza.

Mestský dom ofi ciálne posvätil piaristický kňaz Juraj Ďurnek.
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Ešte profesionálnejší prístup 
mestských policajtov umož-
ní dar od Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne, ktorá im 
venovala tri kusy dýchacích 
vakov, tzv. „ambuvak“. Na 
ich slávnostnom odovzdaní 
sa 19. januára zúčastnila vi-

ceprimátorka mesta Helena 
Dadíková a náčelník prie-
vidzskej mestskej polície 
Marián Mikula. Dýchacie 
vaky odovzdala riaditeľka 
pobočky VšZP Prievidza 
Emília Támová a Milan 
Galiovský z VšZP Trenčín. 

Čo je ambuvak
Ambuvak je „dýchací vak“ 
- pomôcka pre zabezpečenie 
umelého dýchania pri resus-
citácii, ktorú je možno použiť 
i mimo zdravotníckeho zaria-
denia pri poskytovaní prvej 
pomoci. Záchranca nepotre-
buje rúšku a pri použití am-
buvaku sa eliminuje strach 
z nedostatočnej hygieny, 
zvratkov, zápachu z ústnej 
dutiny zraneného a v nepo-
slednom rade i obava z mož-
ného prenosu infekčného 
ochorenia. Konštrukcia po-
môcky je tvarovaná tak, aby 
v každom prípade mohla byť 
podaná pomoc čo najúčinnej-
šie a najrýchlejšie. Pre zabez-
pečenie životnosti, hygieny 
a ochrany pri preprave sú 
ambuvaky uložené v špeciál-
nych kufríkoch. Vďaka trom 
darovaným kusom bude 
ambuvakom vybavená kaž-
dá motorizovaná hliadka 
v meste.       
 

-vrb, foto: MsP Prievidza

3. 1. 2011
Zranená starenka
07:55 hod. Obyvateľ mesta oznámil, 
že v byte sa nachádza osamelo žijú-
ca 83 ročná obyvateľka, ktorá doma 
spadla a z dôvodu zranenia nemôže 
otvoriť uzamknuté dvere svojho bytu. 
Hliadka MsP zistila, že pred uvedeným 
bytom sa nachádza aj opatrovateľka 
starenky, ktorá spoza dverí kričala, že 
leží v kuchyni a nevládze sa pohnúť. 
Opatrovateľka nemohla otvoriť dvere, 
v ktorých bol zvnútra vsunutý a otočený 
kľúč. Privolaní hasiči vnikli do bytu 
cez okno na balkóne a sprístupnili byt 
lekárovi RZP, ktorý na mieste vykonal 
ošetrenie. 

4. 1. 2011
Opitý tyran
21:25 hod. Oby-
vateľka mesta 
oznámila, že 
jej druh je 
pod vply-
vom alko-
holu, rozbíja 
nábytok a fy-
zicky ju napa-
dol. Následne 
na to ju vyhodil 
z bytu, kde bývajú 
v podnájme. Hliadka 
MsP zistila, že Miroslav M. 
(1974) poškodenú škrtil a vyhrážal sa 
jej zabitím, čím u nej vznikla dôvodná 
obava o svoj život. Na základe podozrenia 
z prečinu nebezpečného vyhrážania bola 
vec odovzdaná Policajnému zboru SR.  

11. 1. 2011
Prvá pokuta
09:00 hod. Bol zistený dopravný priestu-
pok spáchaný porušením zákazu vjazdu. 
Prítomnému vodičovi na mieste uložili 
blokovú pokutu. Kuriozitou je, že vo-
dičský preukaz vlastnil iba jeden deň. 

15. 1. 2011
Tĺkol tehotnú
23:50 hod. Obyvateľku mesta napadol jej 
druh, ktorý ju škrtil a udieral jej hlavou 
o zem. Privolanej hliadke MsP uviedla, 
že je v 10. týždni tehotenstva a má obavu 
o svoje zdravie, preto hliadka privolala 
RZP. Priestupku sa dopustil Anton R. 
(1976), ktorému orientačná dychová skúš-
ka preukázala požitie alkoholu v objeme 
1,75 promile. Podozrením z priestupku 

na úseku občianskeho spolunažívania 
sa zaoberá MsP. 

17. 1. 2011
Pozor na zlodejov!
11:45 hod. Do predajne v centre mesta 
prišli piati „zákazníci“, z ktorých jeden 
odpútaval pozornosť predavačky a druhý 
vošiel za záves do priestorov, kde ako zá-
kazník nemal čo robiť. Osoby sa správali 
podozrivo a ich konanie nasvedčovalo 
tomu, že majú v úmysle vykonať krádež. 
Išlo o ženu a štyroch mužov vo veku 
od 17 do 45 rokov. Ku škode na ma-
jetku nedošlo. Uvedený prípad nie je 
ojedinelý a je podozrenie, že skupinka 
páchateľov sa už o podobné konanie 

pokúšala. V tomto prípade došlo ku 
krádeži kabelky predavačky, 

ktorú páchatelia podobne 
„zabavili“.

19. 1. 2011
„Podarený“ syn
15:30 hod. Obyva-
teľka mesta ozná-
mila, že syn sa 
„dobíja“ do jej bytu, 

pričom kope do dverí 
a vulgárne jej nadáva. 

Hliadka MsP pred dve-
rami bytu oznamovateľky 

zistila Dušana D. (1975), kto-
rý vykrikoval urážky na adresu 

svojej matky a neskôr aj na príslušníkov 
MsP. V nadávkach hliadke pokračoval aj 
vonku pred domom, odkiaľ sa dal na útek. 
Opakované výzvy hliadky MsP neupo-
slúchol a od svojho konania neupustil. 
Upokojil sa až po tom, keď musel byť 
za použitia donucovacích prostriedkov 
predvedený na útvar MsP. 

20. 1. 2011
Aj to sa stáva..
11:00 hod. Hliadka MsP zistila na Boj-
nickej ceste dve vozidlá, ktoré prechá-
dzali cez železničné priecestie v čase 
spusteného svetelného výstražného zna-
menia a spúšťania závor. Vozidlá zastavili 
a priestupky na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky boli prejednané 
v blokovom konaní. Na počudovanie, 
obidvaja vodiči si uvedomili možné ná-
sledky svojho konania a po prejednaní 
veci sa príslušníkom MsP poďakovali.

plk. Mgr. Ľubomír Pomajbo
náčelník MsP Prievidza

Na tomto v poradí už 17. roč-
níku veľtrhu, sa Trenčian-
sky samosprávny kraj, ktorý 
sa predstavil ako „kraj po-
hody“, stal ofi ciálnym part-
nerským regiónom veľtrhu. 
Aktívny cestovný ruch je 
základňou pre rozvoj regió-
nov. Je to platforma, ktorá 
poskytuje obrovské mož-
nosti rozvoja miest, obcí 
a vidieckeho turizmu. Mo-
bilizuje podnikateľskú sféru 
v oblasti služieb a poskytuje 
skvelé šance na cezhranič-
nú spoluprácu. Vášnivých 
cestovateľov nadchol festi-
val Camera Slovakia, ktorý 
prostredníctvom fotografi í 
a fi lmov sprostredkoval at-
mosféru najzaujímavejších 
minuloročných expedícií.

Ocenili osobnosti 
Súčasťou slávnostného 
otvorenia stánku TSK 
bolo už tradičné oceňova-
nie príkladných osobnosti 
cestovného ruchu z re-
giónu. V tomto roku ďa-
kovné listy predsedu TSK 
získavali prezident Ae-
roklubu, s. r. o. Prievidza 
Ing. František Zlocha 
a umelecká vedúca detského 
folklórneho súboru Radosť 
Emília Šteiningerová. At-
mosféru v stánku i na veľtr-
hu dotvárali vystúpenia FS 
Kopaničiar z Myjavy, FS 

Hájiček z Chrenovca - Brus-
na, DFS Radosť z Trenčína, 
FS Kýčer, vystúpenia žia-
kov ZUŠ Karola Pádivého, 
brušných tanečníc zo Štúdia 
Xoana, detí z Fitnescentra 
Gabrhel, ale aj ukážky zruč-
nosti ľudových remeselní-
kov, sokoliarov a svetelná 
laserová show v podaní so-
koliarskej skupiny Aquila 
z Bojníc. Už počas otvára-
cieho dňa zavítalo do stánku 
TSK viacero významných 
hostí. Patril k nim prezi-
dent SR Ivan Gašparovič 
so svojím maďarským part-
nerom Pálom Schmittom, 
minister dopravy, výstavba, 
regionálneho rozvoja SR Ján 
Figeľ, predseda SOPK Peter 
Mihók, riaditeľ výstaviska 
Incheba Expo Alexander 
Rozin a ďalšie osobnosti.

Naše fotografi e zaujali
V rámci sprievodného 
programu počas otváracie-
ho dňa sa konal workshop, 
ktorého súčasťou bolo aj 
vyhlásenie výsledkov foto-
grafi ckej súťaže pod názvom 
Trenčiansky samosprávny 
kraj inými očami. Súťažilo 
sa v štyroch kategóriách: 
život okolo nás, krajinár-
ska fotografi a, architektú-
ra a aktuality, reportážna 
fotografi a. Do súťaže sa 
prihlásilo 42 autorov 237 

fotografi í, ktoré odborná 
porota vyhodnotila na za-
čiatku roka. Počas veľtrhu 
prebiehala v stánku TSK 
aj anketa návštevníkov 
o najúspešnejšiu fotogra-
fi u. Snímka s najvyšším 
počtom hlasov získala cenu 
diváka. Za mesto Prievidza 
boli ocenení fotografi  Pavol 
Remiáš, Milan Gross, Do-
minika Rudinská a Denis 
Čertík. Cieľom súťaže bolo 
zviditeľniť prácu a talent 
amatérskych i profesio-
nálnych fotografov, ktorí 
zachytia rôzne motívy z re-
giónu od prírodných krás, 
cez historické monumenty, 
zábery z pútavých podujatí 
i výnimočné a zaujímavé 
momentky.

Kraj pohody
Expozícia TSK má každý 
rok na výstave jednotiacu 
ústrednú myšlienku. Za-
čínalo sa Letom Trenčian-
skym krajom, neskôr to bol 
Kraj hradov a povestí, po-
tom Dary zeme, naposledy 
7 divov TSK a tohto roku to 
bol Kraj pohody. A to v tom 
najlepšom slova zmysle! Po-
hody v prírode, ktorá ovla-
žuje dušu, pohody z odkazu 
kultúrneho dedičstva, ktorá 
dvíha sebavedomie, pohody 
z kvality života, ktorá dáva 
životaschopnosť a predur-
čuje budúcnosť. Radi všet-
kých privítame v „kraji po-
hody“ a v „meste pohody“ 
v Prievidzi. 

Lýdia Ondrejková

Rýchlejšia a bezpečnejšia prvá pomoc

Na výstave prezentovali aj hornú Nitru 

Upozornenie! Volajte 159!
MsP Prievidza upozorňuje majiteľov, resp. prevádzkovateľov malých obchod-
ných prevádzok, kde sa spravidla nachádza iba jeden zamestnanec na prípa-
dy možného pokusu o krádež. Z uvedeného konania je podozrivá skupinka 
spravidla piatich ľudí - mužov aj žien, ktorí po príchode do predajne úmysel-
ne upútajú a odvedú pozornosť predavačky a následne sa snažia odcudziť jej 
tašku s osobnými vecami, resp. vojsť za týmto účelom do priestorov, kde zá-
kazníci nemajú prístup. Výskyt podozrivých osôb oznámte na bezplatnú lin-
ku MsP Prievidza - číslo 159 !

Nezabudnite na žiadosť o úľavu
Mesto ako správca dane oznamuje občanom, že žiadosti o zníženie alebo odpustenie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 môžu podá-
vať  do 31. 10. 2011. K žiadosti je potrebné doložiť hodnoverné doklady, ktoré preukazujú 
splnenie podmienok pre zníženie alebo odpustenie poplatku. Podmienky sú ustanovené 
vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (zverejnené na internetovej stránke mesta, resp. je 
dostupné na MsÚ). Informácie o týchto podmienkach podajú tiež zamestnanci MsÚ, od-
delenia poplatku za komunálny odpad, kde je možné si vyzdvihnúť aj tlačivo žiadosti.  Ak 
bude žiadosť  s dokladmi predložená mestu do 28. 2. 2011, premietne sa poskytnutá úľava 
priamo do platobného výmeru. Žiadosti podané po tomto termíne budú vybavované 
priebežne po vydaní platobných výmerov. 

Mestskí policajti môžu vďaka darovaným pomôckam rýchlejšie zachrániť životy.

Trenčiansky samosprávny kraj ako koordinátor rozvoja 
cestovného ruchu v regióne a v rámci neho Regionálne 
združenie cestovného ruchu Horná Nitra a mesto Prie-
vidza, patria medzi tradičných vystavovateľov na veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa radí medzi 
najvýznamnejšie podujatia v kalendári medzinárodnej 
organizácie veľtrhov cestovného ruchu ITTFA. 
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V živote sa častokrát stretávame s nepredví- danými 
okolnosťami, kedy môže mať každá sekunda cenu života. 
Mestskí policajti také situácie zažívajú pomerne často. Nie 
raz ich v minulosti privolali k ľuďom, ktorí sa nachádzali 
v bezprostrednom ohrození života a zá-kladom prvej 
pomoci bola nevyhnutná potreba podať umelé dýchanie. 



Predposlednú januárovú sobotu 
si mali možnosť milovníci poézie 
vychutnať verejnú čítačku 
z knižky Sólo pre 9 hlasov. 
Dielko je výberom z tvorby 
talentov z celého Slovenska, 
z ktorých štyria autori sú práve 
z nášho regiónu.

„Zaujíma ťa, ako vyzerá súčasná 
poézia? Tak príď!“ – takto pozý-
vali členovia literárneho klubu 
Poet z Prievidze milovníkov li-
teratúry a predovšetkým básnic-
kej tvorby na verejnú prezentáciu 
zbierky Sólo pre 9 hlasov. Kniž-
ka je výberom z poézie autorov 
publikujúcich na portáli www.
mamtalent.sk, ktorý v septembri 
roku 2009 spustilo vydavateľ-
stvo Ikar. Odvtedy sa na webe 
nahromadilo v sekcii poézie 

okolo tisícky príspevkov. Tieto 
hodnotili spisovatelia, odborníci 
z vydavateľstva, básnici, textári 
a, samozrejme, samotní čitatelia. 
Gestorom poézie portálu sa stal 
známy slovenský textár Kamil 
Peteraj. Spoločne s hodnotiacimi 
z vydavateľstva vybrali deväť 
najlepších autorov a ich tvorbu, 

ktorej časť je obsahom zbierky. 
Potešiteľným faktom zostáva, že 
štyria z autorov sú práve z nášho 
regiónu. Mirka Ábelová, Tono 
Mello, Ivana Drábová a Richard 
Miške nielen verejne čítali, ale 
prezradili i čosi o sebe, o svo-
jich záľubách, túžbach a snoch. 
Podporiť ich prišli i ďalší spolu-
tvorcovia – Amia Tamealla, Strix 
a Michal Pivarči z rôznych kútov 
Slovenska. Program organizátori 
spestrili príjemnými piesňami 
hudobného hosťa SHZ NANY. 
Šesťdesiatka poslucháčov, ktorí sa 
na príjemnej akcii v Regionálnom 
kultúrnom centre zišli, mala mož-
nosť kúpiť si útlu zbierku a tiež 
si ju dať podpísať prítomnými 
poetmi. 

-vrb, foto: autorka

Talenty sa presadili

Zlatá prievidzská cesta vo svojom 
okruhu ponúka aj zastavenie sa 
pri dome Jozefa Siváka. Dnes 
je tento dom sídlom Denného 
centra Bôbar, v minulosti v ňom 
žil významný prievidzský dejateľ. 

Jozef Sivák nie je rodákom z Prie-
vidze, ale jeho život je významne 
spätý s našim mestom a za svoje ak-
tivity si vyslúžil čestné občianstvo. 
Narodil sa 14. januára 1886 v Bob-
rovci do veriacej rodiny s piatimi 
súrodencami, otcom pracujúcim 
vo fabrike a mamou, ktorá sa sta-
rala o päť ratolestí. Peňazí nemali 
nazvyš a práve preto Jozef Sivák, 
hoci bystrý študent, musel dvakrát 
prerušiť školu. Nakoniec skončil 
ako diplomovaný inžinier v Lip-
tovskej Teplej, neskôr v Likavke. 
Spriatelil sa s Antonom Hlinkom 
a začal písať básne. Tie uverejňo-
val pod pseudonymom Trávnický, 
ale čo je ešte zaujímavejšie, aj pod 
menom Anica Jaroslavská.

Písal učebnice
Jozef Sivák bol predovšetkým uči-
teľ. Preto sa celý život aj zo svojej 
pozície poslanca snažil nájsť liek 
na problémy školstva. Jeho záslu-
hou sa podarilo zachrániť v Prie-
vidzi pred zánikom aj najstaršie 
piaristické gymnázium na Sloven-
sku. Po prijatí ústavy ČSR v roku 
1920 už Jozef Sivák nezasadol 
do poslaneckého zboru a naplno 
sa venoval svojej pedagogickej čin-
nosti v Prievidzi. V tomto období 
sa venoval tak prínosnej činnosti 
ako bolo zostavovanie a vydáva-
nie učebníc v slovenskom jazyku 
pre národné školy, ktoré dovtedy 

neboli k dispozícii. Napísal Abe-
cedár, čítanky pre všetky ročníky 
ľudových škôl, Prírodopis, Mra-
vovedu, učebnicu Krátka náuka 
o hospodárstve. Z češtiny preložil 
tri diely Merovedy a rysovania pre 
školy meštianske i Rozprávky pre 
najmenších. Vydal zbierku Hry 
našich detí a knihu básní Na úslní. 
Význam jeho učebníc bol v prvých 
rokoch republiky nesmierny. Nie-
ktoré z jeho kníh boli preložené aj 
do maďarčiny a nemčiny. 
              
Činnosť spätá s mestom
S jeho pôsobením v Prievidzi sa 
spája aj ďalšia významná udalosť, 
založenie  Odboru Slovenskej Ma-
tice, Muzeálneho spolku hornej Nit-
ry, Združenia priateľov Prievidze, 
ktoré inicioval a svojím návrhom sa 
pričinil aj o to, že mladá inteligen-
cia vytvorila Spolok severonitrian-
skych akademikov. V Nitrianskom 
Rudne postavili pomník kňazovi 
a „zázračnému lekárovi“ Fraňo-
vi Madvovi a uskutočnil mnoho 
ďalších významných krokov k po-

zdvihnutiu mesta a jeho obyvate-
ľov. Neskôr sa zaslúžil o pridelenie 
štátnej podpory na stavbu Okres-
ného zdravotného strediska (1928) 
a inicioval i výstavbu novej budo-
vy gymnázia (1930). Pre všetky 
zásluhy mu bolo aj udelené čestné 
občianstvo mesta Prievidza. V roku 
2006 niekdajší Dom dôchodcov 
dnes Denné centrum Bôbar, v spo-
lupráci s Miestnym odborom Matice 
slovenskej v Prievidzi uskutočnil 
spomienkovú oslavu a výstavu o ži-
vote a diele Jozefa Siváka. Bol to 
nesmierne činorodý a aktívny člo-
vek, ktorý pracoval už od skorého 
rána do neskorých nočných hodín. 
Za jeho tvrdou drinou stoja výsled-
ky, ktoré ocenili mnohé generácie. 
Jozef Sivák zomrel v roku 1959 
a pochovaný je v Bratislave na cin-
toríne v Slávičom údolí. Mestu Prie-
vidza ho pripomína dom na ulici T. 
Vansovej, ktorý si dal postaviť.
 

M. M.
Foto: autor

Zlatá prievidzská cesta: Sivákov dom

V tomto čísle zájdeme opäť 
do histórie Prievidze a pokraču-
jeme príspevkom o osobnostiach 
verejného a kultúrneho života 
tridsiatych rokov 20. storočia.
Mgr. Anton Miššuth – prievidzský 
dekan – farár a starosta obce, stál 
od prevratu v popredí národné-
ho hnutia, 
zakladateľ 
a ideový 
vodca mno-
hých kul-
t ú r n y c h 
a charitatív-
nych spolkov. 
Za éry jeho 
starostovstva 
nastáva oprav-
dový rozmach 
Prievidze, čo 
ocenené bolo 
i tým, že zvolený 
bol za čestného občana mesta. Je 
tiež stálym spolupracovníkom Nášho 
kraja a bol tretím jeho redaktorom.
Dr. Ján Mjartan - doktor fi lozofi e, 
profesor reál. gymnázia, pracoval 
v mnohých spolkoch, od augusta 
1933 do augusta 1934 kronikár 
mesta Prievidze a i redaktor  Nášho 
kraja. Napísal štúdiu – národopis-
nú monografi u Sebedražie a štú-
diu o zvykosloví Hornej Nitry. Od 
1. septembra 1934 je profesor reál-
neho gymnázia v Trenčíne.
Gejza Molnár - vedúci notár prie-
vidzsko vidieckeho notariátu, je 
odborník vo veciach  hasičských, 
tak organizačných ako i technické-
ho výzbroja. Je členom Zemského 
hasičského veliteľstva. Jemu možno 
ďakovať, že hasičstvo okresu stojí 
na dnešnej úrovni. 
Anton Novácky - berný riaditeľ v. v., 
vykonal záslužnú činnosť sociálnu 
jako dlhoročný predseda Spolku 
čsl. červeného kríža. Jako veľký 
milovník prírody je tiež horlivým 
propagátorom turistiky.
Dr. Ján Novák – doktor práv, od ja-
nuára 1919 náčelník prievidzského 
okresu, ktorého vedenie ohľadom 
na nemeckú menšinu, na veľký počet 
komunistov menovite v nemeckých 
obciach okresu, vyžadovalo veľkého 
taktu a administratívnych schopnos-
tí. Podarilo sa mu previesť okres 
cez všetky úskalia poprevratových 
zmätkov. Bol vždy podporovateľom 
všetkého dobrého a osožného tak 
pre okres ako i pre Prievidzu. Bol 
nielen iniciátorom pri zakladaní 
takmer všetkých spolkov, ale i or-
ganizátorom a pracovníkom v nich. 
Získal veľký počet spolupracovníkov 
a rád im prepúšťal funkcie tešiac sa 
ich horlivosti a úspechu. Vyniká aj 
jako plodný spisovateľ, napísal dielo 
Bojnice a okolie, nasledujúcim jeho 
dielom je Rukoväť pre obecných 
starostov, kde prístupne podáva 
návody pre richtárov obcí. Venoval 
sa aj povzneseniu hasičstva a vydal 
dielo Boj človeka proti ohňu. Je 
právnym poradcom Zemskej hasič-
skej jednoty a  prednáša o hasičstve. 
Jeho zásluhou začína vychádzať  
časopis Náš kraj, ktorého bol dlhé 
roky udržovateľom, redaktorom 
a plodným prispievateľom. Bol aj 
dobrým rečníkom. Okresný zdra-

votný ústav vybudovaný bol  tiež 
jeho zásluhou. 
Plathon Paulíny – riaditeľ Roľníc-
kej vzájomnej pokladnice, je pracov-
níkom v jednote Sokola jako jeho 
starosta. Z jeho činnosti význačné je 
ochotníckej vystupovanie na javisku 
tejto jednoty, kde jako rutinova-
ný herec získal si dokonalou hrou 

a írečitou slovenčinou hodne 
uznania. 

Lukač Petráš - profesor ná-
boženstva r. k. reálneho 

gymnázia, je horlivým 
pracovníkom mnohých 

spolkov, hlavne však 
Spolku katolíckej 

priemyselnej mlá-
deže, ktorého je 

už dlhé roky 
p r e d s e d o m 

a koná tu zá-
služnú prácu 

osvetovú, súc aj ináč obľúbeným 
priateľom mládeže. Jeho stredo-
školské učebnice užívané sú takmer 
na všetkých stredných školách 
na Slovensku.
Jozef Sivák - poslanec Národného 
zhromaždenia za Hlinkovu ľudovú 
stranu, je známy predprevratový 
národovec a potom jako člen revo-
lučného Národného zhromaždenia. 
Jeho činnosť v Prievidzi začína sa 
hneď po prevrate, kedy sem prichá-
dza jako okresný školský inšpektor. 
Vybudovanie národného školstva 
a zavedenie národného ducha 
do škôl je jeho zásluhou. Mimo tejto 
národnej povinnosti bol všade, kde 
šlo o kultúrnu a ľudovýchovnú čin-
nosť, a vôbec o myšlienku národnú, 
takže má veľkú zásluhu na tom, že 
sa okres prievidzský a Prievidza 
preporodily, národne prebudily. 
Prišiel do Prievidze v čase, keď 
panovala tu veľká národná letargia, 
keď Prievidza vo veciach národných 
bola následkom intenzívnej maďa-
rizácie úplne pasívna, a má veľký 
podiel na tom, že všetko zmenilo 
sa v prospech myšlienky národnej. 
Bol tiež medzi zakladateľmi Nášho 
kraja a jeho prvým redaktorom. 
Teraz, hoci politicky exponovaný, 
vie sa v záujme Prievidze a okresu 
povzniesť nad každodenný politický 
boj aj pomôcť, kde sa dá.
Anton Adamica – rodák žilinský, 
prišiel k nám jako exponent po-
litický. Začal pracovať na hos-
podárskom povznesení kraja, bol 
prvým dirigentom Živnostenského 
úverného ústavu a dnes je tajom-
níkom Okresného živnostenského 
spoločenstva  a predsedom lesného 
komposesorátu prievidzského. Svo-
jou agilitou stal sa natoľko obľúbe-
ným,  že spomínaný je jako nástupca 
Mgr. Miššutha v úrade starostu. 
Ján Bargár – kominársky majster, 
je pilným sberateľom starožitoností 
na okolí, taktiež materiálu folkloris-
tického a má cennú zbierku týchto 
predmetov. Činnosť túto prevádza 
i jako tajomník Muzeálneho spolku 
Hornej Nitry. Z jeho verejnej čin-
nosti treba ešte spomenúť, že dlhé 
roky bol starostom jednoty Sokola.

O. Ď.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Úryvky z kroniky mesta

novinky6 KULTÚRA



7BASKETBAL

Zraz si dali všetci hráči klubu - 
od tých najmladších „prípravkárov“, 
až po juniorov. Oproti vlaňajšku pri-
budli už aj dva dievčenské tímy.  No-
vicmi v takmer celodennom turnaji 
boli tréneri, ktorí svoj voľný čas upí-
sali deťom a hre pod deravými košmi. 
Na úvod si zobral mikrofón do ruky 
predseda občianskeho združenia 
Peter Hupka. Po privítaní hráčov, 
trénerov, rodičov a hostí nasledovalo 
prijímanie najmenších záujemcov 
o basketbal do ich novej športovej 
rodiny. Pre každého bolo priprave-
né sponzorské tričko. Potom prišla 
chvíľa pre skôr narodených, pretože 
činovníci klubu sa rozhodli, že odte-
raz budú každoročne oceňovať tých, 
ktorí zasvätili prakticky celý svoj 
život výchove mladých športovcov. 
Do siene slávy boli ofi ciálne zarade-

ní tréneri: Juraj Pasovský st., Július 
Liebenberger, Ivan Chrenka, Martin 
Ňuchalík, Ján Pavlák a lekár Kazimír 
Kukla.  Vkusné dekréty a vecné ceny 
im budú navždy pripomínať, že ich 
náročná a vytrvalá práca zanechala 
po sebe hlboké stopy. 

Turnaj pre všetkých
Presne tak sa dá defi novať toto 
podujatie, pretože svoje umenie 
predviesť naučené zručnosti mali 
rovnako chlapci, dievčatá, ich tré-
neri i rodičia. Hoci sa nehralo, ako 
sa ľudovo hovorí o majstra sveta, 
v hre bola prestíž. A tá je niekedy 
viac, ako akýkoľvek titul šampióna. 
Súboje najmenších zaujali predo-
všetkým obrovským nadšením - 
zväčša kde bola lopta, tam bolo 

aj všetkých desať hráčov. Každý 
sa chcel predviesť driblingom či 
úspešnou strelou na kôš. Tí, čo sa 
basketu venujú už trošku dlhšie, 
pridali aj taktickú vyspelosť a rôz-
ne technické fi nesy. Najstarší zase 
zaradili do hry aj zmes rozvahy, 
lišiactva a umnej stratégie. Ej veru. 
aj páni v rokoch ukázali, že bas-
ketbalové srdiečko v ich hrudiach 
stále bije veľmi intenzívne!

Budúce hviezdy
V priebehu turnaja ocenení aj naj-
lepší a najprogresívnejší hráči jed-
notlivých družstiev za uplynulý rok. 
Športové trofeje získali: Veronika 
Obertová, Dominika Holáseková, 
Petra Melušová, Michaela Protu-
šová, Branislav Hromada, Adrián 
Záborský, Matúš Gašparík, Jakub 
Mokráň, Jakub Pasovský, Dominik 
Mikuláš, Marek Mäsiar, Samuel 
Hupka, Branislav Pipiška, Daniel 
Hrubina, Róbert Šturcel a Dominik 
Matiašovský. Ceny im odovzdá-
vali hráči extraligového tímu BC 
Prievidza. Mladí tak dostali mož-
nosť priameho kontaktu so svojimi 
vzormi. Bola autogramiáda, fote-
nie a, predovšetkým, fajn nálada. 
Tlieskame celému A - kolektívu: 
hráčom, trénerom a funkcionárom 
prievidzského mužského basketba-
lu. Určite skvelý ťah na ešte väčšie 
spropagovanie tejto krásnej loptovej 
hry!

Individuálne súťaže
Ako to už pri takýchto podujatiach 
býva zvykom, vyvrcholením boli 
individuálne súťaže. Každý kto 

chcel, mal možnosť vyskúšať svoje 
umenie v hádzaní trestných hodov 
(víťaz Juraj Pasovský najmladší), 
trojbodovej streľbe (víťaz Marek 
Kňaze), či v najnáročnejšej, ale 
aj najatraktívnejšej disciplíne - 
v smečovaní. Tu prideľovala body 
za jednotlivé prevedenia nezávislá 
porota, ktorá palmu víťazstva pride-
lila zaslúžene Tomášovi Bulíkovi. 

Ten zužitkoval svoje bohaté hráčske 
skúsenosti a momentálne presed-
láva na  trénerskú dráhu.

Poďakovanie
Turnaj bol zdarne ukončený bez 
jediného zranenia, ceny odovzdané, 
občerstvenie skonzumované a nám 
nezostalo nič iné, len zatlieskať. 
Poďakovanie patrí všetkým zúčast-
neným, nielen tým na palubovke, 
ale i tým, ktorí sú v úzadí bez snahy 
zviditeľňovania sa - bez ich podpo-
ry by to však nešlo. Krátke a jasné 
zhodnotenie: vynikajúce!

-ls, foto: autor

Bez rozdielu veku

Záujemcov o súťaže v streľbe na kôš bolo neúrekom.

Ocenení mládežníci na spoločnej fotografi i s mužmi BC Prievidza.

V januári odohrali muži BC 
Prievidza sedem zápasov v naj-
vyššej basketbalovej súťaži. 
Pre fanúšikov prinášame z nich 
bližšie štatistické údaje.

26. kolo (5. 1. 2011)
Prievidza – Levice 71:56 
štvrtiny: 18:13, 21:16, 20:14 12:13
body: Fears 21, Ridzoň 13, Hallett 
12, Szalay 11, Majoroš 10, Uhlíř 
a Boyd po 2, trojky: 3, trestné 
hody 15/12, fauly 16, divákov: 
2300!

27. kolo (8. 1. 2011) 
Komárno – Prievidza 87:67
štvrtiny: 20:16, 19:21, 17:12, 31:18
body: Fears 20, Szalay 12, Boyd 
8, Ridzoň a Uhlíř po 7, Hallett 
a Majoroš po 5, Blaho 3, trojky: 
5, trestné hody: 15/10, fauly 22, 
divákov: 800

18. kolo (12. 1. 2011) 
Spiš. N. Ves – Prievidza  81:77
štvrtiny: 20:15, 22:22, 20:20, 
19:20, body: Fears a Szalay po 
24, Boyd 11, Hallett 7, Uhlíř 6, 
Ridzoň 3, Majoroš 2, trojky: 4, 
trestné hody 18/16, fauly 20, di-
vákov: 1000

30. kolo (19. 1. 2011) 
Nitra – Prievidza 87:80
štvrtiny: 23:22, 18:17, 18:17, 28:24
body: Szalay 20, Boyd 17, Fears 
a Uhlíř po 15, Hallett 11, Boor 2, 
trojky: 0 (!), trestné hody: 36/26, 
fauly 25, divákov: 500

31. kolo (22. 1. 2011) 
Prievidza – Žilina 92:87
štvrtiny: 23:19, 18:19, 22:23, 29:26
body: Fears 35, Szalay 22, Uhlíř 
16, Hallett 14, Blaho 3, Pipíška 
2, trojky: 9, trestné hody: 35/25, 
fauly 23, divákov: 2200

32. kolo (26. 1. 2011) 
Handlová – Prievidza 83:66
štvrtiny: 19:14, 16:12, 22:20, 26:20
body: Szalay 30, Hallett 16, Pipíš-
ka 7, Uhlíř 6, Pavlenda 4, Fears 2, 
Štorcel 1. trojky: 4, trestné hody 
14/8, fauly: 20, divákov 1500

33. kolo (29. 1. 2011) 
Prievidza – B. Bystrica  67:54
štvrtiny: 19:14, 21:13, 17:20, 10:7
body: Boyd 17, Hallett 16, Szalay 
10, Uhlíř 8, Boor 7, Pipíška 5, 
Blaho a Štorcel po 2, trojky: 4, 
trestné hody: 25/21, fauly: 14, 
divákov 2200

-ls

Ex traliga muži

V urputných súbojoch sa zaskvel aj tréner extra 

ligistov António da Cruz (s loptou).

Ani na Troch kráľov nezostala City aréna bez športu. 
Basketbalový klub BC Prievidza Mládež usporiadal pre 
hráčov, rodičov a priateľov jedno športové podujatie. 
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MBK Baník Handlová 
odohral v januári šesť zápasov 
v najvyššej súťaži a všetky 
vyhral: Handlová – B. Bystrica  
91:57, Handlová – Svit  82:57, 
Inter – Handlová  74:83, Hand-
lová – Levice  77:69, Komárno 
– Handlová  72:80, Handlová – 
Prievidza  83:66

kadeti: Lučenec – Prievidza 
74:99, 64:90
kadetky: Prievidza – 
Ružomberok B  95:63, 66:55

Žirafa Žilina – FSC Prievidza 
8:2 (1:0), góly: Madarász, 
Rybár.
Prievidza – Nitra 6:3 (0:2), 
góly: Cmarko ml. 3, 
Kolodzej 2, Mendel.
Ružomberok  - Prievidza 1:6 
(0:1), góly: Baran 2, Maďarász, 
Cmarko st., Kalaba a Kolodzej.

VPH Zvolen – Stavbár 
Prievidza 3:0, a 3:2
Prievidza – Hliník nad 
Hronom 3:0, a 3:1

Novoročný  turnaj (1.ročník)  
v Handlovej vyhral Jaroslav 
Valent, pred Eugenom Ratkov-
ským a Jánom Prokeinom. 
Výsledky 11. kola šiestej stol-
notenisovej ligy: Kanianka B 
– Tužina C 13:5, Kamenec pod 
Vtáčnikom – Sebedražie 14:4, 
Lazany E – Bystričany C 7:11, 
Lazany D – Oslany C 11:7, Ni-
trianske Rudno – Tužina B 9:9.

21. 1. 2011 v priestoroch CVČ  
Spektrum v Prievidzi otvorili 
Športovú školu karate. Zameraná 
na športovú prípravu detí od 
6 rokov. Dominanciu na tatami 
potvrdili na III. kole slovenského 
pohára v Púchove karatisti KK 
FKŠ Prievidza, keď vybojovali 
11 prvých, 9 druhých a 5 tretích 
miest.

Najúspešnejším kickboxerom 
na Slovensku za uplynulý rok 
bol vyhlásený Michal Hromek, 
člen ŠK Kickbox Idrányi 
Prievidza, ktorý v ankete 
obhájil vlaňajšie prvenstvo.

Športový servis

Počas baníckeho derby sa stávate 
dobrovoľným otrokom vlastného 
lokálpatriotizmu. Všetky vzťahy 
idú bokom. Obyvateľ či fanúšik (nie 
vášho klubu) je  horší ako triedny 
nepriateľ. V deň zápasu je vykopaná 
vojnová sekera a o dočasnom prí-
merí nemôže byť ani reči. Ako teda 
vyzeralo 90-te Hornonitrianske 
derby, ktoré sa odohralo v rámci 
32. kola najvyššej basketbalovej 
súťaže 26. januára v Handlovej? 

Ešte sa nehrá
Tí diváci, ktorí si dávali na čas, mali 
jednoducho smolu. Jednak motoristi 
len s ťažkosťou našli miesto na za-
parkovanie, a jednak záujem tradič-
ne prekračuje kapacitné možnosti 
športového svätostánku v Handlo-
vej. Kým tréneri 
v šatniach pri-
pomínali hrá-
čom posledné 
taktické poky-
ny, hala sa ute-
šene zapĺňala. 
Aktérov na palubovke pol hodinu 
pred úvodným hvizdom privítalo 
viac ako tisíc divákov a davy ľudí 
stále prichádzali. Rozcvička s ma-
ximálnym sústredením v oboch 
táboroch, zadumané tváre trénerov 

(po očku špehujúce súperových hrá-
čov) a prvé prekáračky fanúšikov.

A už to vrie
Predstavovanie hráčov, rachot bub-
nov,  trúb, rapkáčov, konfety a prvá 
práca pre upratovaciu čatu. Elektri-
zujúca atmosféra. Po úvodnom roz-
skoku nasledovala (pravdepodobne 
premotivovaním) séria nepresností 
na oboch stranách. Prvé body do 
koša padli až na konci 2. minúty 
z ruky Gaba Szalaya, a keď ďalšie 
dva pridal taktiež hosťujúci Uhlíř, 
prievidzskí fans spustili v rezkom 
tempe: "ha – ha – Handlová!" Do-
máci na jednu piko -sekundu za-
mrzli, aby vzápätí ťahavo zanôtili: 
"Bôôô- bááá-ríí!" Tí im hneď kon-
trujú: "Krééé-kááá-číí!" Akoby toto 

potrebovali 
k zlepšeniu 
výkonu aj hrá-
či. Zrazu sme 
boli svedkami 
v ý b or nýc h 
z á k r o k o v, 

či už v obrane alebo útoku. Nad 
všetkými vyčnievali mikrosúbo-
je Nuber – Fears a Delič – Sza-
lay. V 7. minúte sa domáci Baník 
dostal do vedenia a od tej chvíle 
bol na koni. Postupne si vypracoval 

mierny náskok a bodík po bodíku 
odbiehal svojmu veľkému rivalovi. 
Polčasových 35:26 bolo z pohľadu 
domácich uspokojivých. Hostia sa 
však nemienili vzdať, a hoci po tre-
tej štvrtine prehrávali o 11 bodov, 
tri minúty pred koncom znížili z ich 
pohľadu na 62:69. To však bolo 
všetko. Potom sa hráči v bielych 
dresoch nadýchli k ofenzíve a bolo 
vymaľované! Konečný stav 83:66 je 
vzhľadom na priebeh hry trošku za-
vádzajúci a pre hosťujúci tím veľmi 
krutý. Športovo však treba priznať, 
že výhra Handlovej je zaslúžená 
a spravodlivosť v tomto zápase 
bola na pravom mieste. Domáci 
pôsobili kolektívnejším dojmom, 
viac im lopta padala do koša a čo 
je dôležité, eliminovali tvorcu hry 
Prievidžanov Fearsa. Na obranu 
Prievidžanov musíme uviesť, že 
v ich družstve pre zranenia ab-

sentovala trojica Boyd, Ridzoň 
a Majoroš. 

Opona padá
Famózne športové divadlo skončilo 
v prospech domácich. Videli sme 
parádne bloky, skvelé prihrávky 
a šľahačkou boli smeče. Diváci si 
prišli na svoje a na chvíľu sa všetko 
vráti do normálu. Ale skutočne len 
na chvíľu, pretože táto dvojica si 
zmeria sily opäť (len v obrátenom 
garde) 2. februára. A ako to dopad-
ne? Kto zvíťazí? Príďte sa pozrieť! 
A tým, čo to nevydá alebo sa nedo-
stanú do preplnenej haly, prinesieme 
report v nasledujúcom čísle.

-ls, foto: Ivan Valko a autor

Derby ako remeň

Dnes 21-ročný Lazanec sa pres-
lávil najviac na vlaňajších para-
lympijských hrách v kanadskom 
Vancouvre, kde mu na krk za-
vesili tri zlaté a jednu striebornú 
medailu. Vtedy celkom určite, 
aj inak veľmi prajná ekipa po-
dobne  zaradených súperov bledla 
závisťou. Tomu sa dá prirodzene 
rozumieť, lebo tam , kde sa objaví 
Krako musia pretekári okamžite 
prehodnocovať svoje ambície. 
Jakub nezostal dlžný svojej pov-
esti ani v Taliansku, keď zvíťazil 
v slalome a bol druhý (v su-
perkombinácii a obrovskom sla-
lome). Zbierku medailí skompleti-

zoval bronzom v súťaži družstiev 
spolu s Henrietou Farkašovou 
a Martinom Francem. Okrem 
toho ešte obsadil v super G štvrté 
a v zjazde piate miesto. Skvelá 
bilancia! Gratulujeme a zároveň 

pripomíname, že veľký podiel 
na tomto úspechu má aj tréner 
a súčasne navádzač Dušan Šimo.

-ls, foto: archív J. K.

S kompletnou kolekciou medailí

S trochou nadsázky by sa dalo povedať, že ten kto nebol pri vzájomnej 
extraligovej konfrontácii basketbalistov Handlovej a Prievidze, 
ten o derby ešte ani nechyroval... Môžete mať v susednom meste 
priateľov, kolegov z práce, či v najhoršom prípade dokonca rodinu. 

Gabriel Szalay bol počas stretnutia jednoznačne najväčšou oporou prievidzských basketbalistov.

Driblujúci Jeremy Fears sa proti výbornej osobnej obrane Róberta Nubera vôbec nepresadil. 
Dva body na jeho konte počas 38-minútového pobytu na palubovke sú málo... 

V talianskom vysokohorskom stredisku Sestier sa konal svetový 
šampionát zdravotne postihnutých športovcov v alpských 
disciplínach. V kategórii zrakovo postihnutých sa predstavil 
aj Jakub Krako, ktorého diagnóza je dystrofia sietnice – 
predstavte si, že vidíte ako keby ste boli ponorení v mlieku...

Zrazu sme boli svedkami 

výborných zákrokov, či 

už v obrane alebo útoku. 

Basketbal 
extraliga muži

Volejbal 
I. liga mužov

Stolný tenis

Karate

Kickbox

Futsal
open liga
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Turčianske Teplice – Prievidza 
3:8, góly: Kováč 2, Mendel 2, 
Indrych, Vážan, Otto, Martin 
Janík

Prievidza – Partizánske 5:2
góly: Chromý, Mendel, 
Indrych, Holúbek a Paulík

Púchov – Prievidza  5:2 
góly: Paulík a Mendel

Prievidza – Dubnica   2:5
góly: Hanák a Kerata

Tur. Teplice – Prievidza  6:11 
góly: Kerata, Sekera, Šimo 
a Chromý po 2, Holúbek, 
Paulík a Beláň

1. liga juniori
Prievidza – Senica  5:6 
góly: Indrych 2, Mendel, 
Bednárik a Šedivý

Prievidza –Trenčín  6:8
góly: Indrych 3, Kováčik 2, 
Celar

1. liga dorastenci
HOBA Bratislava – Prievidza  
4:6 góly: Mendel a Švec po 2, 
Pánis, Oleš

Senica – Prievidza  7:4, 
góly: Mendel 2, Pánis a Vereš

Nováky – Komárno  22:4, 
góly: Ďurík 8, Bielik a Marek 
Tkáč po 4, Baláž a Plachý po 2

Topoľčany – Nováky  10:6, 
góly: Baláž a Bielik po 2, Ďurík 
a Marek Tkáč

Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov mesta Bojnice 
za rok 2010:

Dospelí: Matej Brhlík 
(hádzaná), Vladimír Grom 
(cyklistika), Jozef Klenovič 
(železničné modelárstvo), Peter 
Kozák (lodné modelárstvo), 
Ondrej Malinčík (rádio-
technika)

Deti a mládež: Matej Au-
gustín, Ľubomír Jadroň, Adrián 
Strieborný, Marek Javorček 
(všetci hádzaná), Juraj Drozd 
a Radoslav Púpava (lodné mod-
elárstvo), Viktor Gažík (šachy)

Kolektívy: muži TK Ideál 
Bojnice (tenis) a mladší žiaci 
HK Kúpele Bojnice (hádzaná)

Tréneri a funkcionári: Milan 
Briatka, Zdenko Šovčík, Jozef 
Floriš, Martin Kočner a Jozef 
Valach

Športový servis
International Police Association 
územná správa Prievidza zorga-
nizovala medzinárodný turnaj 
ozbrojených síl a záchranárskych 
zložiek vo futsale. 

Turnaj bol zároveň aj prvým 
ročníkom memoriálu Branislava 
Smetanu. Osem družstiev bolo 
rozdelených do dvoch skupín, kde 

hrali systémom každý s každým. 
Krížovým spôsobom potom odo-
hrali súboje o postup do fi nále, resp. 
o konečné umiestnenie. Chlapi, 
ktorí  neraz riskujú svoje životy a  
sú nám nápomocní pri nešťastiach 
či nehodách, tentoraz hodili pracov-
né povinnosti za hlavu a poriadne 
ponaháňali loptu. Výsledky naozaj 
neboli najdôležitejšie, ale princíp 
súťaženia musel byť zachovaný, 
takže na záver prinášame aspoň 
konečné poradie.

Uniformy za dresy

Treba povedať, že Košice z hľadis-
ka  dlhodobej histórie sú na čele 
vodnopólových štatistík úplne zaslú-
žene, istotne aj preto, že v ich radoch 
pravidelne hrávali a stále hrávajú 
reprezentanti našej krajiny. Fanúši-
kovia vodného póla si pamätajú aj 
časy nedávne, keď (s prepáčením) 
vidiecky manšaft z Novák patril 
medzi elitu tohto športu.

Mládežníci bijú všetko do radu
Zlaté časy v seniorskej kategórii sú 
momentálne na hony vzdialené, ale 
to neznamená, že by v Novákoch 
vypustili bazén... Naopak všetky 
sily tu sústredili na prácu s mlá-
dežou. Systematická práca s kom-
pletnou pyramídou jednotlivých 
družstiev  prináša obdivuhodné vý-
sledky. Posúďte sami: mladší žiaci 
skončili na zimných majstrovstvách 
Slovenska druhí, 11-roční (najmlad-
šia kategória), starší žiaci, kadeti 
aj juniori suverénnym spôsobom 
zvíťazili. Zásluhu na týchto vý-
sledkoch majú samozrejme okrem 

chlapcov predovšetkým ich tréne-
ri: Vladimír Janko, Sergej Charin 
a Peter Tkáč.

Oťukávačka medzi mužmi
Výkladnou skriňou je v každom 
športe seniorský tím. Samozrejme 

to platí aj vo vodnom póle. Aká 
je situácia v Novákoch? Mužstvo 
štartuje v najvyššej EMM extra-
lige. Osem tímov hrá systémom 
doma vonku s každým súperom. 
Potom sa v play – off zápasoch 
pobije prvá štvorka o titul, a ostatní 
budú hrať o ko-
nečné umiest-
nenie. Po odo-
hratí  6-tich kôl 
majú Nováčania 
na svojom konte 
4 prehry a 2 výhry. 
V tabuľke okupujú momentálne 
piatu priečku. Prečo je to tak?  Od-
poveď sme hľadali u toho najzod-
povednejšieho za doterajšie výkony 
u trénera Petra Tkáča.

Hovorí tréner A-tímu
„Naše družstvo patrí v súťaži medzi 
najmladšie. V podstate sú to juniori, 
ktorí síce vo svojej vekovej kategórii 
s prehľadom víťazia, medzi senior-
mi je to však už iná káva... Prechod 
k mužom býva najťažším skokom 
a práve tu treba veľa trpezlivosti. 
Chlapci musia dozrieť nielen fyzic-
ky, ale i mentálne. Vekový priemer 
mužstva je naozaj nízky a jediným 

staršinom  v ňom je 32-ročný Ma-
rián Grman. Tím má pred sebou 
naozaj peknú perspektívu. Pokiaľ 
chlapci budú k tréningovým po-
vinnostiam pristupovať seriózne, 
poučia sa z odohratých zápasov, 
tak o ich budúcnosť sa vôbec ne-

obávam. Dr-
vivú väčšinu 
kádra tvoria 
študenti. Hoci 
nefungujeme 
na profesio-
nálnej úrovni, 

podmienky máme ideálne. V národ-
nom vodnopólovom centre trénujú 
všetky naše mužstvá minimálne päť 
krát do týždňa, plus treba prirátať 
súťažné zápasy. Okrem bazéna 
máme k dispozícii aj posilňovňu 
a saunu. Veľkú zásluhu na tom, že 
všetko je tak ako má byť, má šéf 
areálu Milan Kupka. My sa tak 
môžeme sústrediť len sami na seba. 
Dajte nám čas, a výsledky sa aj 
u mužov dostavia!“

-ls, foto: autor

Návšteva u korunného princa

Tak tomu bolo aj predposlednú 
januárovú sobotu. Bolo síce pekne, 
jasno a mrazivo, ale po snehu ani 
stopy. Preto boli vytýčené len 
pešie trasy. Pre rodičov s deťmi 
a mládež dve 6 kilometrové, 
a po jednej 10 a 15 kilometrovej.

Takmer s rekordom 
Milan Lomnický (vedúci prezen-
tácie) oznámil, že sa zaregistro-
valo  1379 účastníkov.  Ofi ciál-
ny rekord je 1383 z minulého 
roku. Najstarším turistom bol 
J. Kaikl narodený v roku 1929 
a najmladším A. Oršula (2007). 
Účastníci boli nielen z blíz-
keho okolia, ale aj zo zahraničia 
– Kanady a Česka. Treba však 
povedať, že organizátori sa za re-
kordom neženú za každú cenu. Ich 

Pochod vďaky SNP

Turistom počasie prialo, bežkárom sneh chýbal.

Občerstvovacia prestávka turistickej omladiny.

Už 36. ročník najväčšieho turis-
tického podujatia v našom regióne 
usporiadali TJ Partizán Cigeľ a TJ 
Plameň Handlová v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym 
krajom a regionálnou radou KST 
Prievidza. Akcia je venovaná pa-
miatke obetiam z 13. januára 1945. 
V ten deň nemecké trestné jed-
notky prepadli obec Cigeľ, zajali a 
mučili domorodcov, ktorí obetavo 
pomáhali partizánom. Žiaľ, veľa 
sa ich domov už nikdy nevrátilo 
živých. Je preto samozrejmosťou, 
že  štart je pri miestnom pamät-
níku. 1. ročník sa išiel v roku 1976 
ako Biela stopa. Od roku 1980 
podujatie nesie názov Pochod 
vďaky SNP.

1. Sigal Prievidza
2. IPA Albrechtice
3. IPA Třinec
4. HaZZ Prievidza
5. Voj. Posádka Zemianske  
    Kostoľany
6. IPA Prievidza
7. OJP ORPZ Prievidza 
8. MsP Prievidza

Krátko z histórie

Poradie

Tým korunným princom máme na mysli vodnopólový oddiel KVPNCHZ  
Nováky. Prečo princ? Nuž preto, že kráľom je družstvo Hornets Košice, 
ktoré je pokračovateľom bývalej Červenej Hviezdy a neskôr ŠKP.

Tréner Peter Tkáč, 11-násobný národný šampión, 

na tréningu neraz vysvetľuje i burcuje zároveň. 

Hoci nefungujeme na 

profesionálnej úrovni, 

podmienky máme ideálne. 

Ideálny  termín dáva vždy šancu nielen peším turistom, ale 
aj vyznávačom bežeckého lyžovania.  Žiaľ, ani tá najlepšia 
organizácia nedokáže na 100% zabezpečiť snehovú prikrývku.

prioritou je spokojnosť a dobrý 
pocit zo stretnutia, ktoré ponúkajú 
širokej turistickej rodine.

 -ls, foto: autor

Vodné pólo 
EMM extraliga

Hokej 
II. liga muži



Priblížme si oblasť, ktorá sa 
nás všetkých dotýka - ob-
lasť fi nancií a fi nančného 
poradenstva. Finančné po-
radenstvo je služba, ktorá 
má pripraviť klienta na ne-
očakávané, ale aj očakávané 
životné udalosti. Jej účelom 
je prehodnotiť možnosti 
klienta, pomôcť formou rôz-
nych fi nančných produktov 
nájsť východisko z okamžitej 
situácie, ale hlavne dopredu 
sa pripraviť a plánovať veci, 
ktoré môžu v živote nastať.
Tiež dohliadať na to, aby 
každý klient vedel, či za svo-
je peniaze dostáva adekvátnu 
službu, či to, za čo platí, je 
v súlade s jeho potrebami. 
Finančné poradenstvo je vy-

konávanie minimálne jednej 
z týchto činností:
Predkladanie ponúk na uzav-
retie zmluvy o poskytnutí fi -
nančnej služby, vykonávanie 
ďalších činností smerujúcich 
k uzavretiu alebo k zmene 
zmluvy. Poskytovanie odbor-
nej pomoci, informácií a od-
porúčaní klientovi za účelom 
uzavretia zmeny alebo ukon-
čenia zmluvy. Spolupráca pri 
správe zmlúv o poskytnutí 
fi nančnej služby. Spolupráca 
pri vybavovaní nárokov a pl-
není plynúcich klientovi zo 
zmluvy o poskytnutí fi nanč-
nej služby. Ku kvalitnému fi -
nančnému poradenstvu je po-
trebné najskôr vykonať prvú 
základnú bezplatnú službu 
-  analýzu fi nančných po-
trieb jednotlivca alebo celej 
rodiny. Musí zahŕňať všetky 
potreby a ciele, na ktoré sa 
klient má pripraviť. Obsahuje 
oblasti, na ktoré je potrebné 
myslieť dopredu.
Ochrana príjmu: Finanč-
né zabezpečenie dôchodku. 
Zabezpečenie rodiny a blíz-
kych v prípade straty živi-

teľa. Riešenie straty príjmu 
dôsledkom úrazu.
Riešenie straty príjmu v dô-
sledku choroby. 
Ochrana majetku: Finanč-
né zabezpečenie pred stra-
tou alebo zničením majetku 
(dom, fi rma, auto).
Právna ochrana: Ochrana 
fi nancií pred následkami 
spôsobenými škodou. Právna 
ochrana záujmov jednotlivca, 
rodiny alebo fi rmy.
Ciele: Finančné zdroje na za-
bezpečenie svojich cieľov.
Voľné zdroje: Zhodnotenie 
voľných fi nančných zdrojov 
formou investovania. Fi-
nančná analýza je jedineč-
ná pre každého klienta. Len 
na základe kvalitnej služby 
je možné nastaviť individu-
álne riešenia pre jednotliv-
ca alebo rodinu. Obráťte sa 
na odborníkov, ktorí hovoria, 
čo vedia a vedia, čo hovoria. 
Iba profesionáli dokážu viesť 
rozpočet mimo riziká. 

Ing. Ľuboš Tulík
tel: 0905 597 064

tulikl@arwis.sk

Spotrebiteľom je každý, kto 
kupuje a nejakým spôsobom 
spotrebúva tovar alebo služby. 
Všetci sme teda spotrebite-
lia aj kupujúci. Fungujúci 
trhový systém sa vyznačuje 
širokou ponukou tovaru 
a služieb, z ktorých si 
spotrebiteľ môže a má 
právo vybrať to, čo mu 
najviac vyhovuje. Lenže 
ani trhové hospodárstvo 
nie je bez chýb. Ak spotrebi-
teľ kúpi nekvalitný tovar či 
službu alebo tovar, ktorý sa 
nedá použiť, je nespokojný. 
Pomocou našej poradne vás 
budeme informovať, ako 
si nárokovať na kvalitný 
tovar a služby. Nekvalit-
ný a  niekedy až zdraviu 
škodlivý tovar sa ku nám 
môže dostať aj z výroby, ale 
nespokojnosť kupujúceho sa 
obracia predovšetkým proti 
predávajúcemu. Najmä ak 
ponúka čerstvý tovar pomie-
šaný so starým (napríklad 
pečivo, ovocie, zeleninu), 
nedolieva nápoje, neinformuje 
o vlastnostiach a správnom 
používaní tovaru, nevydá 
správnu sumu, nedá doklad 
o kúpe, nepotvrdí záručný 
list, či neuzná reklamáciu 
nekvalitného tovaru. Aby sme 
neboli sústavne vystavovaní 
nepríjemným, stresovým 
situáciám, ktoré v týchto 
prípadoch vznikajú, sú vo 
všetkých vyspelých krajinách 
vytvorené systémy na ochranu 
spotrebiteľa. Jednotlivými 

prvkami týchto systémov sú 
napríklad kontrolné orgány, 
výstupná kontrola pri výrobe, 
rôzne laboratória, konkurencia 
výrobcov i predávajúcich. To 
sú činitele, ktoré systémovo 
ochraňujú spotrebiteľa. Veľmi 
dôležité je však to, aby aj sám 
spotrebiteľ svojím správaním 
prispel ku vlastnej ochrane 
svojich spotrebiteľských práv. 
V obchode platia určité pra-
vidlá – práva a povinnosti 
kupujúceho aj predávajúceho. 
Ak ich poznáme a dokážeme sa 
podľa nich správať, vyhneme 
sa mnohým sklamaniam. Tieto 

pravidlá môžeme prirovnať 
k dopravným predpisom, 
ktoré musíme dodržiavať, 
či sme vodiči alebo chodci. 
Keď je všetko v poriadku 
a predávajúci ponúka kvalit-
ný tovar alebo služby, ktoré 
potrebujeme, vtedy akoby 
svietila zelená. Oranžová 
zasvieti, ak predávajúci po-
skytuje nepravdivé, neúplné, 
nepresné, zavádzajúce a nejas-
né informácie o skutočných 
vlastnostiach výrobkov alebo 
služieb, neposkytuje zákonom 
stanovenú záručnú dobu a po-
dobne - vtedy by sme mali 
spozornieť. Červená – stop 
kúpe – zasvieti vtedy, ak 
predávajúci ponúka tovar, 
ktorý je starý, nekvalitný, 
nebezpečný, neoznačený, 
neznámeho pôvodu, nepozná 
jeho parametre a vlastnosti, 
nemá označený dátum vý-
roby  a dátum najneskoršej 
spotreby, bez záručného listu 
atď. Práva a povinnosti pre-
dávajúceho a spotrebiteľa sú 
obsiahnuté v rôznych právnych 
predpisoch, ako sú zákony, 

vyhlášky a normy. Ide o strohé 
právnické formulácie, ktoré 
si nemusíme pamätať, ale ich 
základný obsah je pre nás 
dôležitý. Preto sa s niektorými 
najdôležitejšími oboznámime, 
a to tak, že si odpovieme 
na tri skupiny otázok: Čo 
nás zaujíma pri kúpe tovaru? 
Čo musíme vedieť pri rekla-
movaní výrobkov a služieb? 
Na koho sa ako spotrebitelia 
môžeme obrátiť? Ešte predtým 
ako otvoríme dvere do pre-
dajne musíme si zapamätať 
niektoré pravidlá. Dobre si 
rozmyslime, čo chceme kúpiť 

a na aký účel má tovar 
slúžiť (iné potraviny 
kupuje matka pre malé 
dieťa, iné potrebuje cho-
rý a starší človek, iné 
zdravý dospelý človek, 

člen horskej služby má odlišné 
nároky na zimnú bundu ako 
obyvateľ nížiny, ktorý ide 
na týždeň na zimnú dovolen-
ku). Mimoriadnu pozornosť 
by sme mali ako spotrebitelia 
venovať kúpe drahších a dlho-
dobo používaných výrobkov 
(spotrebiteľovi uľahčujú výber 
špecializované spotrebiteľské 
časopisy, ktoré formou testu 
porovnávajú parametre via-
cerých výrobkov). Pýtajme sa 
predávajúceho na všetko, čo 
nám nie je jasné (zloženie vý-
robku, jeho ošetrovanie, resp. 
údržba, spôsob a vhodnosť 
použitia, návod v slovenskom 
jazyku, záručný a pozáručný 
servis). Ignorujme predáva-
júcich, ktorí si neplnia svoje 
povinnosti a nenakupujme 
u nich. Postupne budeme 
v „spotrebiteľskej poradni“ 
riešiť konkrétne prípady pre 
poučenie a informovanosť 
všetkých spotrebiteľov.

Ing. Lýdia Ondrejková
ZSS – SP Prievidza

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Ustavične mi vyvolávajú rozliční predajcovia, raz, že som vyhrala akúsi cenu a dostanem aj darčeky, 
potom mi ponúkajú všeličo na predaj, dokonca mi pri dverách zvonia aj podomoví predavači. Nikomu 
som svoje číslo nedávala a nikoho do domu nepúšťam, lenže rôzne triky uplatňujú aj na mojich starých 
rodičov, ktorí z času na čas na niečo naletia a skupujú predražené tovary, ktoré nepoužívajú. Ako sa 
máme brániť voči takejto agresívnej kampani? Odkiaľ majú moje telefónne číslo, ktoré mám aj utajené? 

Anna, Prievidza

Ak vám do schránky niektoré fi rmy opakovane vkladajú letáky, napíšte fi rme list a dôrazne žiadajte 
so skoncovaním s týmito praktikami. Na schránku si nalepte oznam, že si neželáte, aby vám vhadzo-
vali reklamné letáky. Nedvíhajte neznáme čísla a ak dvihnete telefón, predávajúceho ihneď prerušte 
a telefón položte. Nezúčastňujte sa žiadnych neznámych, neoverených, pochybných predajných 
akcií a dôrazne odporučte rodičom a starším príbuzným, aby sa podobným akciám vyhýbali, pretože 
praktiky predávajúcich fi riem sú zamerané najmä na starších a naivnejších klientov. Ak obchodník 
zazvoní, povedzte mu, že si neželáte, aby vstupoval na váš pozemok, resp. do bytu. Ak neuposlúchne, 
upozornite ho, že sa svojím konaním dopúšťa trestného činu porušovania domovej slobody.

Dotieraví  predajcovia 

zdroj: www.hipokrates.sk

Sú v živote situácie, kedy je dobrá rada nad zlato. Naši odborníci, právnici, psychológovia, lekári a ďalší spolupracovníci budú hľadať odpovede na vaše problémy.

Čo je fi nančné poradenstvo? Ochrana spotrebiteľa

Ignorujme tých, ktorí si 
neplnia svoje povinnosti 
a nenakupujme u nich.

Z A D A R M O
Priezvisko:

Meno:
Mesto:
Ulica:

Telefón:

 (vyplňte paličkovým písmom)

Akcia sa viaže na riadkovú komerčnú 
aj nekomerčnú inzerciu. 30 znakov 
v jednom riadku. Za znak sa považuje 
písmeno, interpunkčné znamienko 
a medzera. Maximálne 7 riadkov. 
V prípade, ak máte zájem predať 
byt, kúpiť stavebný pozemok alebo 
predať nábytok, darovať domáce 
zvieratko či ponúkate prácu, máte 
možnosť, využiť silu regionálnych 
Noviniek v náklade 51 000 kusov 
v celom okrese Prievidza.

Vyplňte formulár a pošlite ho 
na adresu redakcie: Novinky, 
G. Švéniho, 971 01 Prievidza

Všetky riadkové inzeráty, ktoré 
budú doručené na adresu redak-
cie do 11. februára 2011, budú 
uverejnené v nasledujúcom čísle 
noviniek, ktoré budú distribuované 
do všetkých domácnotí okresu 
Prievidza 19. februára 2011

Využite jedinečnú možnosť 
riadkovej inzercie do každej 
domácnosti v okrese Prievidza
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Bodová diéta
Ktosi ju vymyslel pred vyše sto 
rokmi a jedno je isté: nikto ju ni-
kdy nekonzultoval s odborníkom 
na výživu či lekárom. Napriek 
tomu je obľúbená, hlavne preto, že 
naozaj schudnete. I keď následný 
jo-jo efekt je zaručený. Povedzme 
si otvorene: je to vysokotuková 
a vysokobielkovinová diéta. Pod-
statou je drastické obmedzenie 
sacharidov a neobmedzená konzu-
mácia tukov, bielkovín a alkoholu. 
Každá potravina má svoje body 
a vy nemôžete zjesť viac ako 40 
bodov za deň. Potiaľ by to bolo 
v poriadku, lenže body sú pride-
lené veľmi nelogicky. Napríklad 
zjete jedno jablko a desať bodov 
je v ťahu. A potom si dáte pol kila 
pečenej kačice a k tomu 2 dl biele-
ho vína a to celé je za jeden bod. Aj 
koňak a marhuľovica je za jeden 
bod, aj kilogram prerasteného bô-
čika. To je zrejme aj dôvod, prečo 
doteraz táto diéta koluje medzi 
obéznymi ľuďmi a je mimoriadne  
obľúbená u chlapov.

POZOR: Táto diéta podceňuje vý-
znam tukov pri vzniku 
aterosklerózy a tým 
aj srdcových infark-
tov. Príjem vitamínov, 
najmä C je minimál-
ny a podporuje sklon 
k alkoholizmu. Môže 
spôsobiť zápchu. Tuky a bielko-
viny zasycujú a preto ten, kto túto 
diétu drží, veľa nezje. Schudnú 
pri nej hlavne obézni ľudia, ktorí 
milovali zákusky, zmrzliny a slad-
kosti. Môže sa vám stať, že budete 
po tejto diéte chudí, ale zároveň 

ochoriete na žlčník, pečeň, srd-
covo-cievny aparát a celkovo si 
skrátite i život.

Atkinsova diéta
Doteraz veľmi obľúbená diéta 
hollywoodskych hviezd, hoci 
na ňu hromžia všetci dietológo-
via. Extrémne vylučuje cukry 
a ponúka neobmedzenú konzumá-
ciu bielkovín, hlavne však tukov. 
V prvom týždni vylučuje cukry 
dokonca aj v ovocí. V druhom 
ich už povoľuje. Jete hlavne mäso 
a mäsové výrobky, obmedzíte ze-
miaky, ryžu, chlieb, ovocie a zele-
ninu. Faktom je, že nemáte žiaden 
vlčí hlad, jedlo pri takejto diéte 
úplne zasycuje. Musíte jesť 6-7 
krát za deň. Odbúra sa tak pocit 
hladu a telo má pocit dostatku 
a nemá tendenciu šetriť so zís-
kanou energiou. 

POZOR: Odporuje pravidlám 
racionálnej výživy. Takmer ne-
jete ovocie a minimum zeleniny. 
Máte nedostatok vitamínov, čo 
vyvoláva únavu, zvyšuje hladinu 
kyseliny močovej, môže vyvolať 

aj záchvaty dny a ketoacidózu. 
Vysoký obsah cholesterolu pôsobí 
ako rizikový faktor predčasného 
starnutia ciev. Je to vysokotuč-
ná diéta, pri ktorej sa dá rýchlo 
schudnúť, ale ohrozíte si pritom 
organizmus inými chorobami. 

Nulová diéta 
Nulová diéta je vlastne hladovka. 
Ide o absolútne vylúčenie všetkého 
okrem vody. Úlohou hladovania 
by malo byť mobilizovanie a vy-
užitie vlastných zásob energie. 
Znie to logicky a jednoducho. 
V skutočnosti však organizmus 

začne energiou šetriť a zníži sa 
tak jej výdaj. Okrem odbúravania 
energie z tukových zásob orga-
nizmus začne „rozoberať“ sám 
seba. Ak totiž telo nemá energiu 

pre svoju činnosť, siah-
ne na svaly ako bohatý 
zdroj energie. Športo-
vať a hladovať je veľmi 
nebezpečné. K nulovej 
diéte by sa mali uchýliť 
len skutočne obézni ľu-

dia. Možno ju použiť len na krátky 
čas, nanajvýš na dva až tri dni. 

POZOR: Prináša značné kilogra-
mové úbytky na hmotnosti, ale 
treba si uvedomiť, že to nie sú len 
odstránené tuky. Okrem tukov to-

tiž telo odbúra aj veľké množstvo 
svalovej hmoty. Kyslé produkty 
z rozložených tukov môžu ohroziť 
organizmus a hrozí ketoacidóza, 
rozvrat minerálového metaboliz-
mu, čo môže spôsobiť bezvedomie 
až smrť. Je to riskantný a pre telo 
neprirodzený postup. Hlad pôsobí 
negatívne na psychiku človeka. 
Zapríčiňuje stres, depresiu, ag-
resivitu, nespokojnosť, vnútorný 
nepokoj, prejavy dny, závraty až 
omdlievanie. 

Mliečna diéta
Je to najhoršia diéta, o ktorej som 
čítala. Je taká jednotvárna, že sa 
naozaj nedá držať viac ako tri dni. 
Zoberiete ráno z chladničky liter 
nízkotučného mlieka a pijete ho 
celý deň rozdelený na šesť častí. 
Tí, ktorí majú intoleranciu laktózy 
alebo syndróm dráždivého čreva 
pijú celý deň nízkotučné acidofi l-
né mlieko. K tomu sa vôbec nič 
neje, diéta sa nedopĺňa žiadnou 
zeleninou ani ovocím.

POZOR: Diéta chudobná na biel-
koviny, vitamíny, minerálie a ce-
lulózu. Je bezzvyšková a môže 
vyvolať zápchu. Odporúča sa len 
ako doplnok inej diéty, ale omnoho 

lepšie je celý deň popíjať zeleni-
nové šťavy ako mlieko. 

Diéta zo surovej stravy
Vylúčite úplne varenie, pečenie, 
smaženie, dusenie, aby ste v su-
rovej strave nezničili enzýmy. 
Je to v poriadku, pokiaľ ide o ovo-
cie, zeleninu a niekedy aj obilo-
viny. Lenže sú potraviny, ktoré 
naše telo nie je schopné spracovať 
v surovom stave a tepelná úpra-
va navyše dokonale zničí aj 

zdraviu škodlivé zložky ako para-
zity a baktérie.

POZOR: Dlhodobá diéta sa takto 
držať nedá, pretože karfi ol, zemia-
ky, petržlen, červené i biele mäso, 
fazuľu, šošovicu, hrach, sóju – to 
jednoducho musíte uvariť. Mrkva 
je stráviteľnejšia  ako varená a telo 
si z nej zoberie viac živín. Ľuďom, 
ktorí majú citlivejšie črevá alebo 
rozličné alergie môže spôsobiť 
zhoršenie stavu. Navyše, niektoré 
vitamíny a enzýmy sa uvoľňujú 
iba pri tepelnom spracovaní.

www.hipokrates.sk

Lyžiarov a vyznávačov 
zimných športov určite 
potešila ďalšia snehová 
nádielka, ktorou sa tohto- 
ročná zima predstavila. Aby 
ste mali z pobytu na svahoch 
len samé príjemné zážitky 
a spomienky, nezabudnite ani 
tu na pravidlá bezpečnosti.

Biela snehová pokrývka zahali-
la našu krajinu a v lyžiarskych 
strediskách bola určite dôvodom 
na radosť. Na dvere klopú i školské 
prázdniny, čo mnohí zaiste využijú 
napríklad na dobrú lyžovačku. Čím 
sú strediská plnšie, tým väčšiu ra-
dosť majú ich prevádzkovatelia, no 
tým vzniká i väčšie riziko úrazov. 
Buďte preto i na svahoch ohľadu-
plní a dodržiavajte aspoň základné 
bezpečnostné pravidlá. Takto ich 
pre lyžiarov a snowboardistov zo-
stavila federácia FIS, International 
Ski Federation:

 Ber ohľad na druhých.
 Prispôsob rýchlosť a spôsob 

jazdy svojim schopnostiam 
a vonkajším podmienkam.

 Neohrozuj jazdca idúceho pred 
tebou.

 Udržuj odstup pri predbiehaní.
 Skontroluj, si máš dostatok 

miesta na pohyb.
 Nezastavuj na úzkych a nepre-

hľadných miestach.
 Pre pohyb pešo používaj len 

okraj zjazdovky.
 Všímaj si označenia a signály.
 Každý je povinný poskytnúť 

pomoc druhému.
 Účastníci nehôd a svedkovia 

majú povinnosť sa identifi kovať.
 Nepožívaj alkohol.

Ešte skôr, ako vyrazíte na svah, 
zadovážte si potrebnú výstroj, ktorá 
zodpovedá vašim schopnostiam 
a ochráni vás vždy, keď treba. Vo-
pred si uvedomte, do akého terénu 
idete. Nezabudnite na kvalitné lyže, 

palice, snowboardy. Skontrolujte 
funkčnosť bezpečnostných prvkov 
a ich odborné nastavenie. Dajte si 
prebrúsiť hrany a skĺznice navos-
kovať. Nemenej dôležité sú lyžiar-
ske topánky, ktoré by vám mali 
sedieť. Myslite na viac vrstvové 
oblečenie, krém s ochranným fak-
torom a okuliare. Hlava je veľmi 
dôležitá a jej poranenia môžu mať 
život ohrozujúce následky, preto 
používajte prilbu. 

Zaujímavosť:
Podľa najnovších informácií FIS 
uvažuje o zavedení systému air-
bagov pre lyžiarov. Stalo sa tak 
na základe rozsiahleho zranenia, 
ktoré utrpel pri tréningu koncom 
minulého roka rakúsky lyžiar Hans 
Grugger. 

Želáme vám bezpečnú a krásnu 
lyžovačku! 

-vrb, foto: ls

Nebezpečné diét y

Riziká zimy na svahu

Nedajte sa nalákať na žiadne uletené diéty, pri ktorých 
údajne schudnete tri kilogramy za tri dni aj keby na ňu 
prisahali najväčšie hollywoodske celebrity. Oni majú osobných 
lekárov, kuchárov a trenérov a zvyčajne o svojom stravovaní 
nepovedia celú pravdu.

Zapamätajte si: akákoľvek diéta, pri 

ktorej klesne denný príjem kalórií pod 

tisíc, je zdraviu nebezpečná.

11RELAX
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Arčiho svet

Keď gašparko sviatok mal 
usporiadal …..............
Pozval kŕdeľ zvieratiek
pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka 
zvábila ich pesnička.
Nikto chvíľu nepostál
zajko s líškou tancoval.

Riešenie básničky je v tajničke, 
prajeme príjemnú zábavu.

V nasledujúcich číslach Noviniek nájdete ďalšie časti obrázka, ktoré 
si môžete vystrihnúť, poskladať a nalepiť. Vymaľované ich pošlite na 
adresu redakcie 14 press spol. s r.o., Novozámocká 104, 949 05 Nitra. 
Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme.

Poskladajte obrázok a 
vyhrajte zaujímavé ceny!SÚŤAŽ!

Hrajte o: 
1) Kurz babyplávania v hodnote 32,50 € 
2) Kurz artroom v hodnote 22€ 
3) Kurz babyfi tlopty v hodnote 15 €

MC SLNIEČKO v Prievidzi
Vás pozýva na 

26. 2. 2011 na

KARNEVAL 
o 16 hod.

čo treba priniesť: masky
a dobrú náladu

SKLADAČKA SNEHULIAK

1.

Vystrihni, vymaľuj a obleč svojho snehuliaka.

Čo usporiadal 
Gašparko?
Dozvieš sa, keď vylúštiš 
tajničku!

TAJNIČKA

2.

4.6.
7.

3.

8.

5.

fo
to

: A
. O

.

„Nie! Nie! Kde som to!? Beni? 
Ron? Tomi? Kde ste všetci?“, be-
hám sem a tam a hľadám svojich 
bračekov. Nikto však neodpovedá 
na moje hlasné kričanie. Prehľa-
dávam každý kút, každučkú me-
dzierku, pritom neustále vykriku-
jem mená mojich bračekov. Nikde 
nikto... Ešte pred chvíľkou som 
bol s nimi, hrali sme sa, skákali 
po sebe. Potom ma ale akísi ľudia 
od nich zobrali. A teraz som tu. 
Myslel som, že tu ostatní už budú. 
Že ma už budú čakať. Ale nik tu 
nie je. Len ja sám...
Ale moment. Tam je! Je tam! Malý 
psík ako ja! Konečne! Nie som tu 
sám! Rozbehnem sa k nemu a.... 
Tresk! On ma buchol do môjho 
ňufáčika! „Možno sa len chce 
hrať“, pomyslím si a ešte raz sa 
k nemu rozbehnem. „Au, au, au!“ 
Tak toto už fakt bolelo. „Prečo ma 
biješ?“ pýtam sa svojho nového 
kamaráta. No neodpovedá. Tak 
idem bližšie. Pomaly sa približu-
jem. Aj on ide ku mne. Vyzerá to 
nádejne. „Joj!“ Opäť ma buchol. 
Tak to už nie! Už som skutočne na-
hnevaný! „Arči, Arčinko!“ Čože? 
Kto to bol? Obzerám sa okolo 
seba a zrazu ju vidím. „Arčinko, 
všetko je v poriadku. To je len 
zrkadlo. To si predsa ty...“ Čože? 
Ja? Zrkadlo? Arčinko? „Arči ne-
boj, už si doma!“, prihovára sa mi 
znova. Mh... Arči budem teda asi 
ja. A toto je zrkadlo? Takže ten 
druhý psík som ja? „A kde som 
vlastne?“, skúsim sa spýtať, ale 
odpoveď neprichádza. Namiesto 
toho tá žena ku mne naťahuje ruky. 
„Nie, neubližuj mi, prosííím!“, 
márne žobroním, lebo žena ma 
berie do rúk. Čo teraz so mnou 
bude? Zdá sa, že ani kňučanie mi 
nepomôže. Žena si ma pritisne 
k telu. Mh... to je pocit. Zrazu 
som pocítil niečo neuveriteľné. 
Niečo čo som nikdy ešte necítil. 
Už sa nebojím. Naopak. Cítim sa 
veľmi bezpečne. Cítim sa - skvelo. 
Táto žena asi bude moja panička. 
Hladká po po hlavičke. Tak toto 
sa mi páči! Na toto sa dá zvyknúť. 
V náručí mojej paničky pomaly 
zaspávam a premýšľam, že akurát 
som zrejme prežil svoj prvý deň 
v ľudskom svete, svete, ktorý je 
pre mňa tak neznámy... 

Zostavila Lucia Petrželová

D e t s k ý  s v e t
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25. 1. 2011, Filip Važan, 
Prievidza

26. 1. 2011, Marián Oboňa, 
Kanianka

26. 1. 2011, Jana Neuschlová, 
Handlová

24. 1. 2011, Karolína Kmecová, 
Vranov n. Topľou

25. 1. 2011, Michal Obžera, 
Zemianske Kostoľany

24. 1. 2011, Sofia Vivien 
Križanová, Div. Nová Ves

24. 1. 2011, Eliška Toporová, 
Kostolná Ves

25. 1. 2011, Vanessa Jankulová, 
Nováky

Veronike k meninám a Matúškovi 
k sedemnástim narodeninám veľa 
zdravia, šťastia, pohody, radosti a 
lásky prajú rodičia.

Vítame našich 
najmenších
Fotografi e poskytol 
Fotoateliér Valovič

Ak chceš mať dobrý vzťah, nemôžeš 
to nechať len tak, musíš na vzťa-
hu pracovať, radili mi kamarát-
ky, aj príbuzní. Prečítala som hory 
kníh na túto tému, vypočula si kopu 
rád a tak sa u nás nikdy 
nestane, že by som zača-
la nejakú závažnú tému 
a najmä investíciu prero-
kúvať s hladným mužom. 
Nerobím mu mamičku, 
nehľadám ponožky, a ani 
nečítam esemesky v jeho 
mobile. V krízových situáciách si 
uvedomujem, že nie je dôležité len 
to, čo hovorím ale aj akým tónom 
to hovorím. A otvorene nekritizujem 
jeho príbuzenstvo. Toto by mi malo 
zabezpečiť raj na zemi. Lenže peklo 
u nás občas spustí tá najnevinnejšia 
otázka. „Kde je žehlička?“ pýta sa 
muž. Odpovedám podľa pravdy: 
„Neviem.“ Jednak som po synovom 
narodení zbalila všetky krčivé ko-
šele, blúzky, šatky, saká do jedného 
vreca a darovala vzdialeným prí-
buzným a jednak sme sa pred dvomi 
rokmi sťahovali a ja netuším, v kto-
rej zo siedmych nevybalených škatúľ 
môže byť žehlička. A tejto téme sa 
naozaj chcem vyhnúť. „Pohľadám,“ 

dodávam zmierlivo. Na druhý deň 
kupujem žehličku a odbalenú ju po-
dávam mužovi. Prekvapený drží 
žehličku v ruke. „Chcel si žehlič-
ku, či nie?“ pýtam sa. „U nás vždy 

žehlila mamička,“ vyčítavo hovorí. 
„Aj u nás,“ kontrujem. „A prečo 
ťa nenaučila žehliť?“ útočí muž. 
„A teba?“ útočím ja. „Moja mama 
žehlila všetko, aj uteráky, aj ponož-
ky!“ zasníva sa muž. „Nechodila 
do roboty, musela sa niečím zaba-
viť,“ nedám sa. „A vieš čo hovoril 
môj otec? Že najkrajšie na svete je, 
keď si večer ľahne do čistých ožehle-
ných perín,“ vyťahuje muž svoje spo-
mienky. „Môj dedo zasa hovoril, že 
komunisti v štyridsiatom ôsmom vy-
priahli kravy a zapriahli ženy!“ spo-
mínam zasa ja. „Žehlenie je ženská 
robota,“ vykrikuje muž, hoci neloví 
zver, ani drevo nerúbe, ani neorie, 
ani chalupu holými rukami nestavia. 

Pripomeniem mu to. Muž začína 
zúriť: „To tie feministky, tie ženám 
dávajú rozumy o rodovej rovnosti. 
To sú tie gender štúdie! A ja aby som 
chodil v dokrkvanej košeli!“ Ute-

ká do skrine a dovlečie 
dve košele, ktoré si kúpil 
v nestráženej chvíli. „Čo 
majú feministky spoločné 
s tým, že si lenivý? Nech-
ce sa ti žehliť,“ obviňujem 
ho a muž hneď zabúda 
na feminizmus a skáče 

na obranu lenivých chlapov. „Vďaka 
lenivcom ide pokrok dopredu. Chla-
pi vymysleli automatickú práčku! 
Ale žehličku, ktorá by sama žehlila, 
to sa nedá vymyslieť!“ Usmejem sa: 
„no ale vymysleli košele s nekrčivou 
úpravou, ktoré netreba žehliť. Prečo 
sa pred kúpou neporadíš?“ Muž od-
frkuje a zvalí sa do kresla. Vyhrala 
som bitku, ale nie celý boj. A ráno to 
začne odznova. Ideme obaja do ro-
boty, ale ja chystám raňajky, desiate, 
obliekam dieťa do škôlky. A v tomto 
mi nepomôže ani riaditeľka Centra 
rodových štúdií na Slovensku.

www.hipokrates.sk

Muž kontra žena

Na stránkach Noviniek Vám 
predstavíme činnosť materských 
centier v regióne. Kde nás môžete 
nájsť? MC Slniečko je v Prie-
vidzi, v Novákoch pôsobí MC 
Nováčik, v Dolných Vesteniciach 
Vás privítajú v Drobčekove a už 
môžete navštíviť aj MC Boso-
ráčik v Lehote pod Vtáčnikom. 

Materské centrum je občianske 
združenie, ktoré berie pod kríd-
la všetky maminky (nielen) na 
materskej dovolenke, ktoré chcú 
dobrovoľne niečo podniknúť pre 
iné maminky, maminky s deťmi, 
pre detičky, pre „tehuľky“, pre ro-
dinu. Pomôžem si citátom z Únie 
Materských centier:

,,Sú to podporné neziskové zaria-
denia pre rodiny s deťmi (alebo pre 
ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá 
dieťa opatruje). Vznikajú „zdola“, 
t.j. zakladajú ich spontánne predo-
všetkým ženy na materskej dovo-
lenke, ktoré sa zároveň stávajú na 
určité obdobie ich manažérkami. 
Pretože ich spájajú rovnaké problé-
my a potreby, MC fungujú na báze 
vzájomného pochopenia, pomoci a 
z toho vyplývajúceho entuziazmu 
tieto potreby naplniť.
Ťažké je vysvetľovanie z odbor-
ného hľadiska, no z pohľadu mat-
ky je to zariadenie, ktoré nemá 
chybu ak hľadáte možnosť zahrať 
sa s dieťatkom v kolektíve – teda 
jeho sociálnej skupine, kde spozná 

kamarátov, naučí sa reagovať na 
skupinu, naberie odvahu a zvýši 
si sebadôveru. Ak sa chcete zo-
známiť s novými ľuďmi, zažiť 
niečo zaujímavé na aktivitách v 
MC-čku, nabrať inšpiráciu na hry 
doma, odpočinúť si a porozprávať 
sa, ste vítanými hosťami.

Dobrý deň, milé maminky, 
ocinkovia, starí rodičia

Luky, všetko naj-
lepšie k narodeni-
nám želáme!
Predovšetkým 
zdravie, radosť, 
lásku želá celá 
rodinka :-)

Rýchle a chutné 
zemiakové pagáče
Pre 6 osôb

Čas prípravy: 80 minút

Potrebujeme:
3 šálky polohrubej múky, 2 šálky 
varených postrúhaných zemiakov, 
½ šálky nastrúhaného tvrdého úde-
ného syra, 1 vajce, 2 lyžičky soli, 
2 dl oleja, kvások z 1 šálky mlieka, 
lyžičky cukru a 1 kocky droždia, 
na posypanie podľa chuti: sezamové 
semiačka, nastrúhaný syr, rascu
Postup:
Do múky pridáme zemiaky, na-
strúhaný údený syr, vajce, soľ, 
olej a kvások, ktorý si pripravíme 
z vlažného mlieka cukru a kvas-
níc. Cesto zostane riedke a bude 
trošku lepiť. Necháme vykysnúť, 
vykrajujeme pagáče, potierame sla-
ným vajcom, posypeme syrom, 
rascou, semiačkami a upečieme 
do zlatohneda.

Chlapi vymysleli automatickú práčku! 

Ale žehličku, ktorá by sama žehlila, to 

sa nedá vymyslieť!

fejtón

Lucia Petrželová, štatutárka
www.mcslniecko.sk

Budova MŠ na ulici Športovej 
134 (Žabník), Prievidza

Sme tu pre Vás pondelok až 
piatok od 8.00 – 19.00 hod. 

Kontakt: 0903 613 792

Blahoželáme
PD 0002/11
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Zdá sa aj Vám, že niečo nie je 
v poriadku? Nie je tomu tak 
dávno, keď sme s veľkou túžbou 
pozerali na Západ a závideli slo-
bodu, radosť, komfort... Prišla 
revolúcia a byť kresťanom bolo 
vtedy v móde, lebo cirkev obstá-
la prenasledovanie a nepodarilo 
sa ju umlčať väzením, prena-
sledovaním ani vraždením. Slo-
boda prišla  taká zvláštna, lebo 
každý si ju začal vysvetľovať 
po svojom. A tak sa stalo, že pro-
ti totalite „modernej slobody“ 
stojí opäť viera a cirkev. Kto 
je veriaci, stáva sa triednym 
nepriateľom a „hnilobou spo-
ločnosti“. Vymyslené prípady, 
za ktoré sa nik neospravedlní, 
napĺňajú masmédiá a pravda 
takmer nikoho nezaujíma. Už 
nie je moderné byť kresťanom... 
neprináša to žiadne výhody 
pred svetom. Ale čo najviac za-
ráža, akoby Boh mlčal a predsa: 
„Kto mlčí, ten svedčí...“ Je to 
skutočne tak? Pripomína mi 
to istého duchovného majstra 
z knihy Paula Coelha - Veronika 
sa rozhodla umrieť. 

Nasrudín ohlásil začiatok pred-
nášky na druhú hodinu popoludní 
a záujem bol obrovský. Predalo sa 

všetkých tisíc vstupeniek a viac 
než šesťsto ľudí zostalo vonku 
a sledovalo prednášku na uzav-
retom televíznom okruhu. Presne 
o druhej hodine prišiel Nasrudínov 
asistent a oznámil, že pre nepred-
vídané okolnosti začne prednáška 
neskôr. Niektorí ľudia namrzene 
vstali, vyžiadali si vrátenie vstup-
ného a odišli. I tak zostalo v sále 
a vonku ešte 
mnoho ľudí. 
Ani do štvr-
tej popolud-
ní sa súfi j-
ský majster 
nedostav i l 
a ľudia za-
čali pomaly odchádzať a brať si 
peniaze späť. V tom čase napokon 
končila pracovná doba a bol čas 
vrátiť sa domov. O šiestej hodine 
už z tisícsedemsto pôvodných 
poslucháčov ostalo menej než sto. 
A vtedy vstúpil dovnútra Nasru-
dín. Na prvý pohľad bol úplne opi-
tý a hneď začal fl irtovať s nejakou 
krásavicou v prvom rade. Sotva 
pominul moment prekvapenia, 
ľudia sa začali rozčuľovať: ako 
je možné, že po štvorhodinovom 
oneskorení sa ten človek správa 
takto? Ozvali sa prejavy nesúhla-
su, ale súfi jský majster si to vôbec 

nevšímal a ďalej vykrikoval, že 
aká je tá slečna sexy a pozval 
ju, aby s ním šla do Francúzska. 
„To je teda majster,“ pomyslela 
si Veronika. „Ešte dobre, že som 
týmto veciam nikdy neverila.“ 
Nasrudín najprv sprosto vynadal 
tým, ktorí protestovali a potom sa 
pokúsil vstať, ale zvalil sa na zem. 
Rozhorčení ľudia sa rozhodli ísť 

preč a celé 
to žalostné 
predstavenie 
p r e h l á s i l i 
za šarlatán-
stvo, ktoré 
by sa malo 
pranierovať 

v tlači. V sále zostalo deväť osôb. 
Hneď po odchode poslednej skupi-
ny pobúrených občanov Nasrudín 
vstal - bol úplne triezvy, oči sa mu 
leskli a celá jeho osobnosť vyža-
rovala vážnosťou a múdrosťou. 
Vám, ktorí ste tu zostali, sú ur-
čené moje slová, povedal. Uspeli 
ste v dvoch najťažších skúškach 
na duchovnej ceste: v trpezlivosti 
čakať na pravú chvíľu a v odvahe 
nebyť sklamaný tým, čo príde. 
Vás budem učiť.

Martin Dado, dekan
foto: archív M.D

Vám, k torí  ste tu zostali . . .

Ten deň bol plný slz a žiaľu. Odišla si v tichosti a bez slova rozlúčky. 
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo tak pilne praco-
vali. Zhasli oči, stíchol hlas, mala rada život a všetkých nás. Tento rok 
si pripomíname piaty rok úmrtia drahej manželky, mamičky, babičky 
a prababičky Júlie Gundovej  z Prievidze. 
S láskou na ňu spomínajú jej dcéra Darina s rodinou. 

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

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

15. februára 2011 uplynú dva roky, čo nás opustil vo veku nedožitých 82 
rokov pán Lukač Mokrý. 
S láskou spomínajú sestry, švagriné a celá rodina.

Motto:
Svoje srdcia rozdali za života,
bez práce nedokázali žiť,
odišli, hoc veľmi chceli pri nás byť.
Že čas hojí rany, to je iba klam,
tá veľká bolesť zostáva i v spomienkach. 

6. marca 2011 si rovnako pripomenieme dva roky od smrti jeho brata, 
Jozefa Mokrého, ktorý odišiel po ťažkej chorobe vo veku 68 rokov. 
S láskou a úctou si spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Posledná veta nedopovedaná vo vzduchu ešte visí. Zastali vzácne kroky na 
polceste a veľké ľudské srdce prestalo milovať. 16. decembra 2010 uplynuli 
dva roky od smrti pána Jozefa Chúpeka, ktorý tragicky zahynul pri le-
teckej havárii vo veku 66 rokov. S láskou a úctou spomína manželka, syn 
s priateľkou, príbuzní, priatelia a známi.

Utíchlo srdce, stíchol  tvoj hlas, spomienka na teba stále je v nás.
10. februára 2011 uplynie rok, čo nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš 
drahý manžel, dedko a pradedko Karol Zuzelka z Temeša.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka a štyri dcéry s rodinami

Spomíname

O šiestej hodine 
už z tisícsedemsto 
pôvodných poslucháčov 
ostalo menej než sto.

V novom roku Vám všetkým 
prajem, aby ste mali 
tieto vzácne dary. Dar 
trpezlivo čakať a odvahu 
nebyť sklamaní z toho, 
čo je alebo príde. Ja som 
to objavil v Ježišovi.

Z A D A RMOf o t o

Priezvisko:
Meno:

Mesto:
Ulica:

Telefón:

 (vyplňte paličkovým písmom)

Ak áno, máte výnimočnú príle-
žitosť zadarmo využiť priestor 
v našich novinách vo februári 
a marci. 

Akcia sa viaže na riadkovú ko-
merčnú aj nekomerčnú inzerciu. 
30 znakov v jednom riadku. 
Za znak sa považuje písmeno, 
interpunkčné znamienko a me-
dzera. Maximálne 7 riadkov.

Vyplňte formulár, priložte fotografi u 
a pošlite ho na adresu redakcie: No-
vinky, G. Švéniho, 971 01 Prievidza

Všetky riadkové inzeráty, ktoré 
budú doručené na adresu redakcie 
do 11. februára 2011, budú uverejne-
né v nasledujúcom čísle Noviniek, 
ktoré budú distribuované do všet-
kých domácností okresu Prievidza 
19. februára 2011

Radi by ste si pripomenuli svojho 
blížneho a stále vám chýba? 
Rozlúčili ste sa s drahým príbuzným?


VÝNIMOČNÁ AKCIA POČAS MESIACA FEBRUÁR!



1. 2.- Tatiana 
Má šťastnú vibráciu čísla 21, 
čo znamená úspechy. Tatiana je 
citlivá osobnosť, z ktorej vyžaruje 
charizma.  Meno sa odporúča pre 
všetky znamenia. 

2. 2. – Erika 
Veselá, emotívna, majetnícka. 
Narodená v Býkovi je až nezdravo 
šporovlivá. Ak sa narodila v škor-
piónovi, býva aj intrigánska. Môže 
žiť pekný život na strednej úrovni 
a má v ňom dosť šťastia.

2. 2. – Erik
Povaha Erika býva viac nestála, 
cestovateľská, nesústredená. Býva 
to záletník. Meno je vhodné pre 
vedcov, alebo pre kozmonautov. 
Vhodné je pre znamenie Vodnár 
a Strelec.

3. 2. – Blažej 
Citlivý človek, ktorý túži po úspe-
chu, ale väčšinou žije v tieni nie-
koho silnejšieho. Dátum vie urobiť 
zázraky. Väčšinou býva dobrým 
otcom rodiny. Meno je vhodné 
pre Býka, Kozorožca, Škorpióna 
a Leva.

4. 2. – Veronika 
Meno plné pohybu, inteligen-
cie, humoru a túžby poznať ži-
vot vo všetkých jeho podobách. 
Prirodzená charizma robí Vero-
niku obľúbenou. Je milá a súcit-
ná. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia.

5. 2. – Agáta 
Ku cieľom sa dostáva cez prekážky, 
je tvorivá, priateľská a ohľaduplná. 
Život jej často hádže polená pod 
nohy. Meno je vhodné pre zna-
menia Barana, Býka, Kozorožca 
a Škorpióna.
 
6. 2. – Dorota 
Dorota rada velí, je to osobnosť. 
Dorota narodená v Rybách sníva, 
v Rakovi je dobrá matka, v Le-
vovi tigrica, ak v Škorpiónovi, 
môže z nej byť aj majiteľka 
nevestinca.

7. 2. – Vanda
Pokušiteľka mužov. Škola jej ne-
robí nijaké ťažkosti, ale nie je jej 
prioritou. Rodinu si zakladá okolo 
tridsiatky. Meno je vhodné pre 
Býka, Kozorožca a Pannu – tam 
je trochu umiernenejšia.

8. 2. – Zoja
Nemá ľahký život. Vedie neustály 
boj o svoje miesto pod slnkom. 
Často zasahuje Saturn, ktorý ľahko 
zvráti všetko vybudované. Zoja je 
bojovníčka so životom. Meno Zoja 
sa veľmi neodporúča.

9. 2. – Zdenko 
Veľa životných zmien, bojovnosť, 
niekedy nesmierna tvrdohlavosť. 
Zdenko sa horšie vnútorne pri-
spôsobuje. Jeho sťaženú vibráciu 
môže zmierňovať dobrá súradnica 
priezviska. Meno sa dobre cíti 
v Rybách a Váhach.

10. 2. – Gabriela 
Väčšinou pekná tvár s nepokojným 
vnútrom. Spoločenská, nadaná, 
neprestajne hľadá samu seba. Ak ste 
sa rozhodli mať Gabrielu, veďte ju 
k psychológii a humanitným vedám. 
Nositeľka tohto mena sa neveľmi 
hodí na rodinný život, lebo má 
dosť práce sama so sebou. Meno 
sa odporúča pre zemné znamenia 
ako Býk, Panna, Kozorožec, ktoré 
Gabrielu upokoja.

11. 2. – Dezider 
Veľmi dobre si rozmyslite, či 
dáte svojmu dieťaťu toto meno, 
vhodné je pre znamenie Panna 
a Býk.

12. 2. – Perla 
Charizmatická tvárička s kar-
mickým zaťažením. Ak ste už 
toto meno svojmu dieťaťu dali, 
nasmerujte ho na pomoc ľuďom.
Planéta Saturn nemusí byť vždy 
nepriaznivá, ak sa vyváži takou-
to činnosťou. Meno sa odporúča 
pre znamenia Ryby, Rak, Panna 
a Váhy.

13. 2. – Arpád 
Meno je plné autoritatívnej a ne-
kompromisnej sily. Je sebecké, 
niekedy celkom bezohľadné, občas 
aj nebezpečné. Nositeľ tohto mena 
by si mal uvedomiť svoju vibráciu 
a mal by zmierniť životné tempo. 
Meno je vhodné pre Vodnára, Leva, 
Barana, Blížencov, Váhy, Strelca, 
Ryby a Raky.

14. 2. – Valentín 
Dobrotivý, veriaci v Boha, jem-
ný a vždy pomáhajúci. Inklinuje 
k duchovným náukám. Dokona-
losť dosiahne v znamení Vodnára 
a Rýb.

Ste milý a zdvorilý, so zmyslom pre humor, trochu 
zdržanlivý, napriek tomu populárny. Nie ste agre-
sívny, nehádate sa, keď zistíte napätie, odchádzate. 
Nezasahujete do záležitostí iných, ale neznášate, 
keď niekto ovplyvňuje váš spôsob života, alebo 
myslenia. Myslíte originálne, niekedy až výstredne. 
Vaše predtuchy sa najčastejšie splnia. 

Občas máte ostrý jazyk, ale nechcete ublížiť, príči-
nou je skôr vaša duchaplnosť.  Opovrhujete všetkým 
zaužívaným, nenávidíte prudérnosť, falošný stud 
a svätuškárstvo. Ste bystrý, dôkladný a vynikajúco 
argumentujete. Zaujímate sa o spoločenské a politické 
otázky. Veľa nových myšlienok v politike sa zrodilo 
v hlavách Vodnárov .Ľahostajný ste len v konkrétnych 
situáciách, inak ste prívržencom lásky a bratstva. 
Keď postrehnete obmedzenosť, odídete. Vynikajúco 
a disciplinovane dokážete pracovať aj sám. Peniaze 
vo vašom živote nezaujímajú prioritné postavenie, 
zaobchádzate s nimi dosť ľahkomyseľne. Porážka vás 
príliš netrápi, dokážete hoci aj stokrát začínať 
nový život od „nuly“. V láske sa príliš 
neviažete. Len zriedka vášnivo milujete, 
čo však neznamená, že nemôžete žiť 
v usporiadanom manželstve. Rozchá-
dzate sa náhle, niekedy bez slova. 
Ste trochu prelietavý, v láske však 
úspešný. Spravidla žijete nepravi-
delným spôsobom života. Je vám 
jedno či je deň alebo noc, kedykoľvek 
dokážete pracovať či robiť čokoľvek.  
Dokážete si získať ľudí, ktorí sa potom 
slepo riadia vašimi predstavami. Úspechy 
však nevyužívate, ste šťastný, keď sa vám zá-
mer podarí. To isté žiadate aj od iných. Opovrhujete 
karieristami. Vodnári sú vynikajúci politici, lekári, 
vedci, objavitelia, umelci.

DOBRÉ RADY PRE VODNÁRA
Rozvíjajte skutočne prežívaný záujem a solidárnosť, 
vyhýbajte sa nepravidelnej životospráve, nezodpoved-
nej ľahkomyseľnosti, nereálnym plánom.

AKO SI ROZUMIE VODNÁR  S INÝMI 
ZNAMENIAMI ZVEROKRUHU 
VODNÁR – BARAN 
Môžu nájsť hlboké porozumenie za predpokladu, že 
bude Baran taktne pristupovať k citlivému a zasne-
nému Vodnárovi. Ich vzťah môže oboch obohacovať 
a môže byť trvalý, plný dobrodružstiev, neobyčajný 
a obojstranne posilňujúci. 
VODNÁR - BÝK 
Býk je založený materiálne, Vodnár duchovne. Sú 
úplne odlišní v názoroch, plánoch i túžbach. Býk túži 
po telesnej súhre, Vodnár po duševnej. Pre trvalý vzťah 
je táto kombinácia absolútne nevhodná. 
VODNÁR – BLÍŽENCI 
Vodnár má veľkú fantáziu, čo je pre Blížencov veľmi 
príťažlivé. Obaja majú radi zmenu, cestovanie, dob-
rodružstvo a neobyčajné veci. Naviac nekonvenčný 

a nezávislý Vodnár Blížencov neobmedzuje, pretože 
to sám neznáša. Môžu vytvoriť ideálny pár. 
VODNÁR – RAK
Spojenie Raka s nezávislým Vodnárom nie je nikdy 
dlhodobé, pretože Vodnár sa snaží vyhnúť všetkým 
záväzkom, zatiaľ čo Rak potrebuje zázemie a túži 
po rodine. Naviac Vodnár je absolútne nekonvenčný 
a Rak má naopak vzťah k tradíciám. 
VODNÁR – LEV
Leva inšpiruje a fascinuje Vodnárova fantázia, zatiaľ 
čo Vodnár oceňuje veľkodušnosť Leva. Na druhej 
strane však Leva znervózňuje Vodnárova nezávislosť 
a Vodnára zase Levova túžba ovládať ho. Trvalejší 
vzťah potrebuje množstvo tolerancie.
VODNÁR - PANNA 
Obaja pokladajú lásku skôr za duševný vzťah, než 
za fyzické spojenie, preto si v tejto oblasti rozumejú. 
V iných oblastiach sú však úplne odlišní, takže je to 
spojenie vhodné pre priateľstvo alebo krátkodobý 

vzťah. Trvalý vzťah by bol veľmi ťažký.
VODNÁR – VÁHY

Obaja obľubujú spoločenský život 
a  majú veľa priateľov. Aj v sexu-

álnej oblasti si rozumejú výborne. 
Váhy sa nesnažia spútať nezá-
vislého Vodnára a Vodnár na-
opak toleruje ich drobné fl irty. 
Úspešný trvalý vzťah. 
VODNÁR - ŠKORPIÓN 
Vodnár je pre Škorpióna príliš 

nezávislý a Škorpión zase pre 
Vodnára príliš vlastnícky. Môžu 

spolu zažívať silné vzrušenie a vášeň, 
ale ich rozdielne povahy nie sú vhodné 

pre trvalý vzťah. 
VODNÁR - STRELEC 
Vodnár netúži po pevnom zväzku a Strelec taktiež 
potrebuje slobodu. Ani jeden z nich nie je žiarlivý 
a nesnaží sa toho druhého ovládať. Majú radi dob-
rodružstvo a veľkú fantáziu a sú voči sebe tolerantní, 
takže môžu vytvoriť príjemný nekonvenčný vzťah. 
VODNÁR – KOZOROŽEC
Láska a milostné vzplanutie môže obom dodať nový 
elán a vzrušenie, ale pravdepodobne sa čoskoro zmení 
na priateľstvo, pretože výstredný Vodnár je pre kon-
zervatívneho Kozorožca príliš neviazaný. Vodnár 
zase nemôže pochopiť zdržanlivosť Kozorožca. Pre 
trvalý vzťah sa nehodia. 
VODNÁR – VODNÁR
Obaja majú veľkú fantáziu, sú nezávislí, priťahujú 
sa fyzicky i duševne a navzájom sa inšpirujú. Majú 
rovnaké ciele a túžby a obaja sú rovnako citliví. 
Naviac majú spoločné záujmy, takže môžu vytvoriť 
obojstranne obohacujúci vzťah. 
VODNÁR – RYBY
Na začiatku môže byť pocit, že našli spriaznenú dušu. 
Citlivé Ryby sa však neustále dožadujú dôkazov lásky, 
zatiaľ čo nezávislý Vodnár sa v tomto vzťahu cíti ako 
otrok. Láska môže byť vzrušujúca, ale trvalý vzťah 
býva problematický. 

VODNÁR  (21. 1. – 19. 2.)
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Zostavila: Renáta Olešňanová
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Správne odpovede: 1b, 2c, 3c, 4a, 5b.

Lúštite krížovku a vyhrajte!

Prvou písomnou zmienkou o Prievidzi bola 
metačná listina benediktínov zo Zobora. 
Pochádzala z roku: 
a) 983, b) 1113, c) 1255

Historickou stavbou centra Handlovej je 
kostol postavený v gotickom slohu z druhej 
polovice 14.storočia. Je to kostol:
a) sv. Karolíny, b) sv. Barbory, c) sv. Kataríny

Známy Bojnický zámok pozná snáď každý 
občan Slovenska. Vyhlásený za Národnú 
kultúrnu pamiatku bol v roku:
a) 1950, b) 1960, c) 1970

Viete koľko okresných miest patrí do tren-
čianskeho kraja?
a) 9, a) 10, a) 11

Dobré meno nášmu regiónu robia aj špor-
tovci. Ktorý z olympionikov sa narodil 
v Bojniciach?
a) futbalista Stanislav Seman, b) tenista Miloš 
Mečíř, c) vodný slalomár Michal Martikán

Vylúštenie krížovky posielajte na ko-
rešpondenčnom lístku do 28. 2. 2011 
na adresu redakcie 14 press, spol. s r. o., 
G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. Jedného 
správneho lúštiteľa odmeníme reprezen-
tatívnou publikáciou Prievidza - mesto 
nášho srdca. 

Výherca krížovky z čísla 1/2011 je pani
Adriana Balážková.  B l a h o ž e l á m e !

ku
pó

n

kvíz

sudoku



7
3
2

4

1
2

7
1 9

8 5
7

2 1

4 8
7
9 2

6 3
4

5
7

9
8
1
6

krížovka
PD 02/2011

NOVINKY, spravodajské regio-
nálne periodikum distribuované 
zdarma do všetkých domácností 
v regióne Prievidza.    
Vydavateľ: 14 press, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti a adresa redakcie: 
Novozámocká 104, 949 05 Nitra, 
Slovenská republika
tel.: 00421 37 6561 001
fax: 00421 37 6561 000
web: www.14press.sk
Šéfredaktor: Katarína Plaskurová
Art director: Peter Jakab
Ekonomický riaditeľ: Ľubica Dubeňová
Technický riaditeľ: Štefan Hervay
Vzor e-mailu na členov vedenia 
spoločnosti: meno.priezvisko@14press.sk
Tlač: Versus, a.s.
Distribúcia: TNT Post Slovensko s.r.o.

NOVINKY z Prievidze,  spravodajský dvojtýždenník pre región Prievidza
Adresa regionálnej redakcie: 14 press, spol. s r.o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza
e-mail: redakcia.prievidza@14press.sk 
Náklad: 51 000 ks (Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, 
Dlžín, Dolné Vestenice, Handlová, Horná Ves, Horné Vestenice, Chrenovec – Brusno, Chvojnica, Jalovec, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Kocurany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, 
Liešťany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery – Brezany, Nevidzany, Nitrianske Pravno, Nitrianske 
Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Poluvsie, Poruba, 
Pravenec, Prievidza, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Tužina, Valaská Belá, 
Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany).
Distribúcia: zdarma do všetkých domácností v regióne Prievidza
Riaditeľ obchodnej kancelárie: Ladislav Szibilla, tel.: 00421 948 888 199
Zodpovedný redaktor: Katarína Vráblová, tel.: 00421 907 798 626
Športový redaktor: Ladislav Szibilla, tel.: 00421 948 888 199
Grafi cké spracovanie: Ivan Páleník, Stanislav Buch, Michal Jech 
Jazyková úprava: Veronika Kalinová
Inzertné oddelenie: Boris Borovica, tel.: 00421 905 797 765
Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14press.sk
Registračné číslo MK SR: EV 3725/09

slovenské
príslovie

Pomôcky:
ajaja,
alnus,
anolis

�

�

meno
herca
Delona

koniec
tajničky

ohúrte,
omámte nalieva ženské

meno
statampér
(zn.)

zomrel

pátraj,
hľadaj

štiepam,
rúbem ovil nehádzať mužské

meno
je

položený

rod
jašterov

ozdobná
stužka

bahnia-
kovitý
vták

maď.
meno
Imricha

network
(skr.)

seniori
zostarnem

značka
pre
oersted

Slovenská
jazyk.
spoloč-
nosť

spájaj
tmelom

odborný
názov
jelše

týkajúci
sa riadkov

nerobila
látku

Európska
komisia
(skr.)

olejnatá
rastlina

budova
jestvoval

skúmal

ohlušili

natierač

stred
tajničky

starost-
livosť

horel

ženské
meno

nočný
podnik

ražné
hubky

začiatok
tajničky

mazadlo
na vozy

stonať,
po česky

opustení,
bezradní
sútok

stovka
skratka
našej
meny

uskutoč-
ňuje sa

senát,
po nem.

pichľavá
rastlina
meno
Ľudmily

šúchali
indiánska
trofej

staročes.
zámeno
časť
kostola

ženský
hlas
značka
filmov

údenársky
výrobok

vlastnilo

rýchlo,
naraz
rímskych
54

povesíš

popevok

Slovan
názov

Česká
republika

seknutie

výhra
v šachu
zaisťo-
vaný

hrubý
povraz

slávnostná
sieň

citosl.
ťapnutia

solmiz.
slabika
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Vermont
výrobca
vína

osobné
zámeno

ovláda
pohrebná
hostina

zákruta
(nár.)

veľmi
prekvapil

možnosť
domáce
zviera

veľké
plavidlo

baník pri
razení
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