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Symbolický šek v hodnote 
30 tisíc eur si 10. februára 
odniesli z tlačovej konferencie 
Pomoc Stredoslovenskej 
energetiky, a.s., mestám 
a obciam postihnutých 
povodňami primátori miest 
Martin, Handlová a Prievidza. 

Osud vie zariadiť rôzne 
veci. Jednou z nich bolo 
odložené 21. kolo najvyššej 
basketbalovej súťaže mužov, 
ktoré sa malo odohrať ešte 
v decembri minulého roku. 
Vtedy zasiahla vyššia moc, 
resp. štrajk rozhodcov.

Pri príležitosti sv. Valentína, dňa zaľúbených, zor-
ganizoval Slovenský Červený kríž v Prievidzi 
a Národná transfúzna služba v Martine odber krvi 
zameraný predovšetkým na získanie prvodarcov. 
Akciu pripravili spoločne s obchodno-zábavným 
centrom v Prievidzi, kde sa v sobotu 12. februára 
táto akcia uskutočnila. Korešpondujúc s významom 
dňa organizátori očakávali zaľúbené dvojice, ktoré 
by i takýmto spôsobom spoločne dali najavo lásku 
nielen voči sebe navzájom. Cieľom, podľa slov 
riaditeľky SČK Prievidza Renáty Lukáčiovej, bolo 
podporiť humanitu a dať najavo spolupatričnosť. 
Podobné mobilné odbery robia pravidelne niekoľko 
rokov a je na ne veľmi dobrý ohlas. „Na akcie, ako 
Valentínska kvapka krvi alebo tiež študentské odbery 
na stedných školách, reagujú predovšetkým mladí 
ľudia, ktorých potrebujeme podchytiť ako pravidel-
ných darcov krvi a začleniť do našej „rodiny“. Na 
hornej Nitre je široká základňa darcov, čo vyplýva 
z pomerne dobre vybudovaného priemyslu. V regió-
ne je niekoľko strategických podnikov a darcovia 
majú v tomto smere podporu,“ dodala riaditeľka.

(pokračovanie na strane 3)

Prejavili ľudskosť a humanitu

Láska a spolupatričnosť sa dá pre-
javiť rôznymi spôsobmi. Tí, ktorí 
v rámci Valentínskej kvapky krvi da-
rovali kúsok seba, odchádzali nielen 
s ružou či perníkovým srdcom. Hrial 
ich predovšetkým pocit, že niekomu 
môže ich krv zachrániť život.
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Ladislav Polerecký je držiteľom viacerých plakiet doktora Jána Jánskeho.Atmosféra v odberovej miestnosti.Vyšetrenie lekárkou.

Denisa má 20 rokov a za sebou tri odbery.



Február 2011 Zástupkyňa 
primátorky
Helena Elza Dadíková

Na ustanovujúcom MsZ 
v decembri minulého roku bolo 
o.i. prijaté uznesenie o tom, že 
primátorka mesta v súlade s § 
13b ods.1  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom 
znení poverila zastupovaním na 
celé funkčné obdobie rokov 2010 – 
2014 poslankyňu Helenu Dadíkovú, 
ktorá je uvoľnená dlhodobo na 
výkon verejnej funkcie v súlade 
s § 136 ods. 2 Zákonníka práce. 

Symbolický šek v hodnote 30 tisíc 
eur si 10. februára 2011 odniesli 
z tlačovej konferencie Pomoc 
Stredoslovenskej energetiky, a.s., 
mestám a obciam postihnutých 
povodňami primátori miest Mar-
tin, Handlová a Prievidza. Dar 
mal celkovú hodnotu 150 tisíc 
eur. Z rúk generálneho riadi-
teľa a predsedu predstavenstva 
Stredoslovenskej energetiky, a.s., 
Pierra Chazeraina, si prevzala 
symbolický šek pre Prievidzu pri-
mátorka Katarína Macháčková. 

„Veľmi si cením rozhodnutie 
Stredoslovenskej energetiky, 
a.s., pomôcť povodňou postih-
nutým mestám formou finanč-
ného daru. Darované peniaze 
budú použité predovšetkým na 
spolufinancovanie lávky pre pe-
ších spájajúcu centrum mesta so 
Strednou odbornou školou obcho-
du a služieb na  Kalinčiakovej 
ulici, pričom ju denne využíva 
približne 4500 ľudí. Rozpočet 
stavby odhadujeme na 70 tisíc 
eur a preto je pre nás peňažný 

dar veľkou pomocou,“ povedala 
primátorka. Zároveň poďakovala 
za pomoc SSE, a.s., aj pri rýchlom 

odstránení lokálnych výpadkov 
energie na území mesta počas 
povodní a realizáciu elektric-

kej prípojky v chate Mraznica 
vo Veľkej Lehôtke. 
V meste Prievidza dosiahli škody 
celkovú výšku 5 257359,10 eur 
a bolo postihnutých takmer 1200 
domácností. Okrem Prievidze si 
odniesli dar 30 tisíc eur aj mestá 
Handlová a Martin. S čiastkou 10 
tisíc eur pomohli energetici ob-
ciam Dolný Kalník, Dražkovce, 
Chrenovec – Brusno, Jalovec, 
Veľká Čausa a Ráztočno.

- vrb, foto: archív MsÚ

Projekt sústavy odkanalizova-
nia a čistenia odpadových vôd je 
ohrozený. Táto skutočnosť vyvo-
lala nevyhnutnú potrebu reagovať. 
Na pracovné stretnutie zástupcov 
ZMO HN v stredu 9. februára 
2011 bol prizvaný aj generálny 
riaditeľ Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s., Vladimír 
Svrbický. Oboznámil prítomných 
o pozastavení projektu, ktorý mal 
operačné ciele: 
1. zásobovanie obyvateľstva pit-
nou vodou z verejných vodovodov,
2. odvádzanie a čistenie komunál-
nych odpadových vôd v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ,
3. zabezpečenie primeraného 
sledovania a hodnotenia stavu 
povrchových a podzemných vôd.
Dôvodom pozastavenia procesu 
posudzovania žiadosti o nenávrat-
ný fi nančný príspevok na realizá-
ciu je momentálna nedostatočná 
alokácia z prostriedkov ŠF, KF 
a národných verejných zdrojov.
Na základe informácií žiada-
teľa projektu Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., 
sa zástupcovia dotknutých obcí 
dohodli na spoločnom postupe 
vytvorenia pracovného tímu. 
Pozostáva z primátorky mesta 
Prievidza, Kataríny Macháčkovej, 
predsedu ZMO HN, Petra Juríčka, 
a starostu obce Lazany, Karola 
Boška. Hlavnou snahou bude pre-
sadiť realizáciu projektu a uvoľ-
nenie fi nančných prostriedkov 
v čo najkratšom možnom čase, ako 
aj vyvolanie rokovaní s ministrom 
životného prostredia a štátnym 
tajomníkom rezortu. Zástupco-
via ZMO HN si predsavzali aj 
užšiu spoluprácu s poslancami 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, poslancami Národnej rady 
SR a Európskeho parlamentu, ako 
aj zvýšenie informovanosti o čin-
nosti ZMO HN prostredníctvom 
regionálnych a celoslovenských 
médií.   

- vrb, -mm, foto: archív MsÚ

Podporili postihnutých povodňami

Ohrozený projekt
31. 1.    rokovanie s riaditeľom Závodu 3 – VEOLIA - Stredoslo

 venskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
  stránkový deň primátorky – vybavených trinásť obyvateľov
  podvečer stretnutie s obyvateľmi mesta – volebného 

 obvodu I. v Kultúrnom dome Necpaly
1. 2.   partnerské stretnutie s predstaviteľmi Stredného odborného 

 učilišťa polytechnického v Prievidzi a ich zahraničnými
 partnermi z Portorože (Slovinsko)a Jablonca nad Nisou (ČR)

   stretnutie s vedením neziskovej organizácie Fórum pre 
 pomoc starším

  zasadnutie mestskej rady
2. 2.   rokovanie s vedením Univerzity tretieho veku v Prievidzi 

 k problematike fi nancovania tohto druhu vzdelávania
   pracovné stretnutie s riaditeľom Kultúrneho a spoločen-

 ského strediska v Prievidzi
   rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti SARIO
   rokovanie s riaditeľkou Soc. poisťovne, pobočka Prievidza
 návšteva z Gymnázia v Novákoch
 stretnutie so zástupcami Oblastného výboru Slovenského 

 zväzu protifašistických bojovníkov k termínom osláv 
 v roku 2011 na území mesta

3. 2.   rokovanie s konateľom spoločnosti UNIPA ohľadne 
 parkovania v centre mesta

 rokovanie k problematike rušenia stredných škôl 
 v Trenčianskom samosprávnom kraji

 rokovanie so zástupcami futbalového klubu v Prievidzi 
stretnutie s predsedom Športovej komisie pri MsZ 
 k riešeniu fi nancovania športu v Prievidzi.

4. 2.   pracovné stretnutie k návrhu zriadenia súkromnej vysokej 
 školy v Prievidzi

 účasť na oslavách 20. výročia Združenia miest a obcí 
 hornej Nitry v Bojniciach

7. 2.   návšteva primátora Bojníc k riešeniu obchvatu mesta, 
 porada s vedúcimi oddelení mestského úradu a konateľmi 
 mestských spoločností

 návšteva Klubu Bôbarov
 stránkový deň (vybavených osem obyvateľov)
8. 2.   účasť na Dni otvorených dverí v Strednej odbornej školy 

 na Vinohradníckej ulici
 rokovanie k umiestneniu organizácií „tretieho sektora“ 

 v Sociálno – integračnom centre
 výberové konanie na výtvarné riešenie fontány na Nám. slobody
9. 2.   pracovné stretnutie s riaditeľom VEOLIA - Stredosloven-

 skej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. 
 Závodu 3 so sídlom v Prievidzi

 zasadnutie rady Združenie miest a obcí hornej Nitry 
 za účasti pätnástich starostov obcí a primátorov miest

 pracovné stretnutie s poslancami Trenčianskeho 
 samosprávneho kraja.

10. 2.    služobná cesta do Martina, kde primátorka mesta z rúk 
 generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva 
 Stredoslovenskej energetiky, a.s., Pierra Chazeraina 
 prevzala symbolický šek na 30 tis. € určených pre mesto 
 Prievidza na úhradu nákladov spojených s likvidáciou 
 následkov povodne (financie budú použité 
 na dofi nancovanie lávky pre peších)

11. 2.   rokovanie s vedením Mestskej polície Prievidza
 rokovanie s riaditeľom SAD Prievidza, a.s., k problematike 

 MHD a pomoci šport. klubom so zabezpečením dopravy
 právne poradenstvo obyvateľom mesta

-vrb
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Zároveň jej primátorka  v súlade 
s § 13b ods.3 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení určila rozsah zastupovania 
v písomnom poverení.H.E. Dadí-
ková je nepretržite od roku 1998 
poslankyňou MsZ vo volebnom 
obvode II – sídlisko Píly. V rokoch 
1998 – 2002 bola členkou mestskej 
rady a viacerých komisií a v rokoch  
2000 – 2002 pracovala ako úväzková 
zástupkyňa primátora na základe 
voľby vtedajšieho MsZ počas pôso-
benia Ing. Ivana Vaňa ako primátora.  
Pochádza z Handlovej, študovala na 
Strednej zdravotníckej škole v Ban-
skej Bystrici, ktorú ukončila v roku 
1973 ako rehabilitačná pracovníčka. 
Do konca roku 1977 pracovala v NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach. Od 
začiatku roku 1978 prešla pracovať 
profesionálne do kultúry, pričom 
študovala na SKŠ v Bratislave, kde  
v rámci nadstavbového pomaturitné-
ho štúdia v odbore riadenia kultúry 
a dejín umenia získala vyššie odborné 
vzdelanie pre oblasť kultúry. Prešla 
rôznymi pracovnými pozíciami vo 
verejnej správe – od okresnej meto-
dičky, inšpektorky kultúry, po roku 
1990 vedúcej odboru kultúry ONV 
a radcu pre kultúru okresného úradu. 
Od júna 1996 do 31. decembra 2010 
bola riaditeľkou Mestského kultúrne-
ho strediska, resp. Kultúrneho centra 
v Bojniciach, pričom sa podieľala aj 
na množstve významných kultúrnych 
aktivít v regióne a v rámci Slovenska. 
Od malička hrá na klavíry a gitare, 
spievala sólovo i v zbore, účinkovala 
v bojnických muzikáloch, venuje sa 
protokolu, občianskej obradnosti, 
konferovaniu a publikačnej činnosti. 
Veľa a rada cestuje. Absolvovala 
špecializovanú odbornú prípravu 
na Inštitúte verejnej správy MV SR, 
kde nadobudla osobitnú odbornú 
spôsobilosť pre verejnú správu a nie-
koľko špecializovaných dlhodobých 
a krátkodobých kurzov, na základe 
ktorých získala viacero certifi kátov. 
Je vydatá, s manželom Jozefom majú 
tri dospelé dcéry. 

Finančným darom 150 tisíc eur pomohla Stredoslovenská energetika 
obciam a mestám postihnutým povodňami. 

Na podnet predsedu Združenia miest a obcí hornej Nitry, Petra 
Juríčka, sa uskutočnilo v zasadačke Mestského domu v Prievidzi 
rokovanie zástupcov miest a obcí regiónu,  aby zaujali spoločný 
postoj k pozastaveniu projektu Sústavy na odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd v okrese Prievidza. 

novinkySPRAVODAJSTVO2

Na rokovaní, napriek vážnosti témy, vládla príjemna atmosféra.



Poznačte si do kalendára...

Pozývame do galérie

Ateliér Ars Preuge (Matice slovenskej 14)

Členovia výborov volebných obvodov a termíny zasadnutí

Na výročnej člen-
skej schôdzi Klu-
bu Bôbarov, o.z.sa 
7. februára stretli 
nielen samotní 
členovia. Ako 
hostí privítali 
i primátorku Ka-
tarínu Macháč-
kovú a vicepri-
mátorku Helenu 
Dadíkovú. Po vy-
počutí správy pes-
trej klubovej čin-
nosti za uplynulý 
rok, ktorú prečítal podpresdseda 
Tibor Tulík, odovzdal predseda Mi-
lan Paluš primátorke pozdravný list 
s blahoželaním k úspešnému zvo-
leniu do funkcie. Zároveň jej spo-
ločne zaželali veľa zdravia a sily 
k uskutočneniu vytýčeného cieľa 
pre zlepšenie života našich oby-
vateľov. Katarína Macháčková 
v príhovore Bôbarom poďakovala 

za podporu. Počas ďalšieho progra-
mu spoločne s Helenou Dadíkovou 
odpovedali na zvedavé otázky čle-
nov klubu. Po odchode predstavite-
liek mesta za ďalšími povinnosťami 
pokračovali členovia v rokovaní 
výročnej členskej schôdze.
 

Marta Palušová, foto: autorka

Stretli sa s Bôbarmi

Termíny príležitostných trhov v Prievidzi v roku 2011
Veľkonočné trhy  18. 04. – 21. 04. 2011
Ulička remesiel   11.05. – 12. 05. 2011
Mestské dni            13.05.  – 15. 05. 2011
Prievidzské hody              14. 08. 2011
Prievidzský jarmok            09. 09. – 11. 09. 2011
Dni k pamiatke zosnulých     26. 10. – 01. 11. 2011
Predvianočné trhy                 13.12. – 23. 12. 2011
Silvestrovské trhy                     31. 12. – 01. 01. 2012

Galéria Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi 
vás pozýva 22. 2. - 30. 3. 2011 pozrieť si Fantastický svet animácie 
a ilustrácie. Zbierky ilustrácií francúzskeho animátora Jean-
-Jacques Prunesa a slovenského ilustrátora Martina Kellenbergera. 
V spolupráci s Bibiana, Medzinárodným domom umenia pre deti.
Otvorené v pracovných dňoch od 9.00 h do 17.00 h
Vstupné: Dospelí: 0,50 eur
Deti, seniori: 0,33 eur
19. februára - Cestou necestou – Švédsko

Postrehy a zážitky vám sprostredkuje Roman Pračko pôsobiaci 
v tejto krajine. Začiatok o 18.00 hod., vstupné 1 €.
25. februára – Na krídlach s Petrom
Hudobný večer v ateliéri. Vychutnajte si s nami hudobnú pro-
dukciu, projekciu v pohodovej atmosfére s príjemnými ľuďmi 
v priateľskom prostredí. Djs: Peter, Check, Parazyt
Začiatok o 19.00, vstupné 1 €
26. februára – Ateliér IN Ateliér
Výtvarný workshop s novým názvom, v novom šate. Príďte 
s nami kresliť, maľovať. Náčinie k tvorbe zabezpečené. K dis-
pozícii bude živý model alebo naša téma Antiportrét. Začiatok 
o 15.00 hod., predpokladaný koniec 18.00 hod. Vstupné: 1,50 €. 
Tešíme sa na vás!
Poslanci výboru volebného obvodu číslo 3 upozorňujú oby-

vateľov na zmenu verejného zhromaždenia výboru volebného 
obvodu č. 3, teda sídliska Nové Mesto s obyvateľmi. Stretnu-
tie, ktoré sa malo uskutočniť v pondelok 14. februára 2011 
v budove Základnej školy na Ulici Pavla Jozefa Šafárika, sa 
presúva na pondelok 28. februára 2011 do budovy Základnej 
školy na Ulici Pavla Dobšinského. Začiatok zhromaždenia 
je o 17.00 hodine.
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Volebný obvod č. I. 
(Námestie slobody, Necpaly, Staré 
mesto, Žabník) 
1. Július Urík - Predseda 
2. Ing. Jozef Polerecký 
- Podpredseda 
3. MUDr. Jaroslav Cigaňák 
4. Gabriel Čauder 
5. Ing. Roman Gonda 
6. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. 
7. Ing. Peter Petráš 
8. MVDr. Vladimír Petráš 
Miriam Uríková - zapisovateľka 
VVO zasadá: KAŽDÝ TRETÍ UTO-
ROK V MESIACI O 17.00 h, Ul. 
Hviezdoslavova
(Priemstav I. poschodie)

Volebný obvod č. II. 
(Sídlisko Píly) 
1. MUDr. Marián Jakubis 
- Predseda 
2. Ing. Petra Kobetičová 
- Podpredseda 
3. Mgr. Art. Anton Bakyta 
4. Helena Dadíková 
5. Roman Hlaváč 
6. MUDr. Ján Šlapák 
Janette Mikulková - zapisovateľka 

VVO zasadá: KAŽDÝ PRVÝ ŠTVR-
TOK V MESIACI O 17.00 h, v KaSS 
Prievidza
Volebný obvod č. III. 
(Zapotôčky - Nové mesto) 
1. Marcel Dobrovodský - Predseda 
2. Ing. Martin Bugár - Podpredseda 
3. Ing. Branislav Bucák 
4. Mgr. Ružena Dlábiková 
5. Peter Petriska 
6. MUDr. Gabriel Šimko, MPH. 
7. Mgr. Pavel Takáč 
8. Mgr. Ľubomír Vida 
Zuzana Horváthová - Zapisovateľka 
VVO zasadá: KAŽDÝ DRUHÝ 
UTOROK V MESIACI O 17.00 h
Volebný obvod č. IV. 
(Kopanice) 
1. Michal Dobiaš - Predseda 
2. PaedDr. Eleonóra Porubcová 
- Podpredseda 
3. MUDr. Silvia Hrnková 
4. MUDr. Dušan Magdin 
5. Ing. Richard Takáč 
6. Katarína Vráblová 
Jana Muchová - Zapisovateľka
VVO zasadá: KAŽDÚ POSLEDNÚ 
STREDU V MESIACI O 17.00 h, v 
budove MsP (zasadacia miestnosť)

Volebný obvod č. V. 
(Veľká Lehôtka) 
1. Juraj Ohradzanský - Predseda
Neposlanci: 
2. Ing. Branislav Bullo 
3. František Hartmann
Termín a miesto zasadnutia VVO 
oznámia vždy prostredníctvom mest-
ského rozhlasu

Volebný obvod č. VI. 
(Malá Lehôtka) 
1. Katarína Čičmancová - Predseda
Neposlanci: 
2. Irena Čičmancová 
3. Ing. Marcela Čičmancová
Termín a miesto zasadnutia VVO 
oznámia vždy prostredníctvom mest-
ského rozhlasu

Volebný obvod č. VII. 
(Hradec) 
1. Ing. Martin Drozd - Predseda
Neposlanci: 
2. Igor Čičmanec 
3. Mária Rybnikárová
Termín a miesto zasadnutia VVO 
oznámia vždy prostredníctvom mest-
ského rozhlasu

Členovia Klubu Bôbar sú jedným z aktívnych občianskych združení 
pôsobiacich na území Prievidze. Pripravujú mnoho zaujímavých 
akcií a začiatkom tohto mesiaca hodnotili.

Zmena harmonogramu

SPRAVODAJSTVO 3

(pokračovanie zo strany 1)

Začína sa dotazníkom
Zaujíma vás, ako v praxi takýto odber vyzerá? Ná-
dejný darca príde, vypíše dotazník, ktorý je vlastne 
odrazovým mostíkom a obsahuje otázky týkajúce 
sa predovšetkým vášho zdravotného stavu. Tento si 
pozrie prítomný lekár národnej transfúznej služby. 
Na základe uvedených odpovedí, odmerania tlaku 
a výsledku krvného obrazu posúdi, či môžete krv 
darovať. I týmto spôsobom sa dajú rozpoznať niektoré 
riziká, pre ktoré by vaša krv prípadne nesmela byť 
použitá. Ak spĺňate kritéria, absolvujete samotný 
odber. Odoberá sa väčšinou 400ml a potom sa vezmú 
ešte vzorky do skúmaviek na dodatočné vyšetrenia. 
V prípade, že darca má skrytý zdravotný problém, 
ktorý sa zistí z odobraných vzoriek, je o skutočnosti 
informovaný s odporučením návštevy svojho lekára 
a jeho krv zlikvidujú. Zabrániť v darovaní krvi vám 
napríklad môže i tetovanie, ktoré máte menej ako 
pol roka.

Prišli prvo i viacnásobní darcovia
Renáta Lukáčiová je s výsledkom Valentínskej kvapky 
krvi spokojná. Akcia sa v Prievidzi v obchodných 
priestoroch uskutočnila prvýkrát v histórii. Naj-
vzácnejšiu tekutinu prišlo darovať spolu tridsať ľudí 
rôznych vekových kategórií, z čoho prvodarcov bolo 
šestnásť. Boli medzi nimi zaľúbené páry, manželia 
a niekoľkokrát mamy s dcérami. Petra a Erika Tkáčové 
tiež darovali krv prvý krát. Ich otec, držiteľ Zlatej 
plakety doktora Jánskeho po ťažkej autonehode už 
nemôže darovať krv, nuž sa stanú jeho pokračova-
teľkami. A čo sem priviedlo ďalších, aké boli ich 
pohnútky, pocity, priania?

Silvia Barcíková, 35 rokov
Prvodarkyňa: "Včera som videla na internete oznam. 
Upútalo ma to a tak som tu. Sama pracujem v zdra-
votníctve a ak to dobre zvládnem, bude to štart do 
pravidelného darcovstva."

Denisa, 20 rokov: 
"Krv som prišla darovať tretí krát. Mám z toho dobrý 
pocit, že som pre niekoho niečo urobila. A zasa – nikdy 
neviem, kedy ju budem potrebovať ja. Zatiaľ sa moje 
odbery uskutočnili vždy len prostredníctvom mobil-
nej jednotky. Prvýkrát to bolo v škole – v obchodnej 
akadémii počas Študentskej kvapky krvi. Darovanie 
je u nás už akási tradícia, videla som to u maminy 
a dúfam, že postupne pravidelným darcovstvom si 
siahnem i na jednu z Jánskeho plakiet."

Ladislav Polerecký, 53 rokov 
85 násobný darca, držitel Jánskeho plakiet. "Nevedel 
som, ako to funguje počas takejto akcie. Mobilný 
odber som absolvoval iba raz v odberovom autobuse. 
Bol som zvedavý, ako to tu prebieha, tak som prišiel. 
Myslím si, že krv sa vždy hodí a keď sa bude dať 
a zdravie mi bude slúžiť, s darcovstvom neprestanem."     

-vrb, foto: autorka

Prejavili ľudskosť a humanitu

Podporiť lásku, humanitu, spolupatrič-
nosť – i to bol cieľ prievidzskej Valentín-
skej kvapky krvi v obchodno – zábavnom 
centre. Základnú myšlienku – získať do 
darcovskej základne ďalších prvodarcov, 
ktorí by v tomto poslaní pokračovali, sa 
podaril. Dokonca o čosi viac. Tradíciu 
odštarovali jednotlivci aj rodiny. Krás-
nym príkladom bola rodina Ondrášová 
z Valašskej Belej, ktorá v tom čase naku-
povala. Ich desťročný syn sa zatúlal do 
priestorov, kde sa odbery uskutočňovali a 
veľmi ho zaujalo, čo sa tu dialo. Po získaní 
informácií neváhal, priviedol svojich rodi-
čov, ktorí sa stali súčasťou rodiny prvo-
darcov práve v čase sviatku zaľúbených. 

Silvia Barcíková prišla darovať krv po prvý raz.

Predseda Milan Paluš odovzdal primátorke pozdravný list.



Nezisková organizácia Spo-
kojnosť v Prievidzi pripra-
vila v poslednú januárovú 
sobotu už tretí ročník kul-
túrno-zábavného podujatia 
Karneval na ľade. Aj krásne 
počasie prispelo k tomu, že 
klzisko pri obchodno-zá-
bavnom centre bolo posiate 
postavami v rôznofarebných 
kostýmoch všetkého druhu: 
rozprávkové bytosti, zvie-
ratká, netradičný teplomer 
alebo vodovodný kohútik. 
Celkový počet zaregistrova-
ných masiek prekvapil, ale 
i potešil. Dovedna ich bolo 
stodvadsať. Ďalšie stovky 

divákov prispeli k výbor-
nej atmosfére povzbudením 
a úsmevom. Tradične nechý-
bal ani kultúrny program. 
Detí zo základných škôl na 
ulici Dobšinského, Malo-
necpalskej a Rastislavovej 
spestrili spevom talentova-
né mladé speváčky Laura 
Belicová a Lenka Piešová. 
Do tanca i na počúvanie vy-
hrávala príjemná hudba. Zá-
ver patril najkreatívnejším 
a, podľa hodnotení, najlep-
ším maskám. Organizátori 
ocenili Róbertu Juríkovú 
ako žirafu, Daniel Molda 
zaujal svojim stvárnením 

noci a Tímea Bartolénová 
sa zahrala na Šípkovú Ru-
ženku. Odmenení však boli 
nielen víťazi, pretože všetci 
si odniesli krásne zážitky, 
dobrú náladu a nefalšovanú 
radosť z príjemne prežitého 
popoludnia. 
Spokojnosť – nezisková or-
ganizácia poskytuje deťom 
s akýmkoľvek postihnutím 
a rodinám v sociálnej nú-
dzi poradenstvo a možnosť 
realizácie prostredníctvom 
záujmovej činnosti s cieľom 
podporiť ich sebavedomie.        

-vrb, foto: Spokojnosť, n.o.

Na prvý pohľad celkom 
tradičný ples. Živá hudba, 
veselí ľudia, veľa zábavy. 
Kuracie stejky a polnočný 
guláš zapíjaný minerálkou 
a malinovkami s rôznymi 
príchuťami. Členovia spol-
ku abstinentov si na svoje 
tradičné plesové slávnostné 
stretnutie pozvali i priateľov 
a hostí z celej republiky. 
Nechýbala viceprimátorka 
Prievidze Helena Dadí-
ková s osobným darom – 
obrovským košom ovocia. 
Hostitelia pripravili pestrý 
a zaujímavý program. Účin-
kujúcimi boli členovia spol-
ku, ktorí ukázali svoje kva-

lity v rôznych oblastiach. 
Ako autori piesní, textov, 
tanečníci i zabávači. Súčas-
ťou večera bolo oceňovanie 
členov za dlhodobú absti-
nenciu v podobe diplomu. 
Nechýbal tradičný príhovor 
predsedu Ľuboša Štorcela 
a zakladateľky spolku Júlie 
Gažíkovej. Ak by ste oča-
kávali tombolu, tá tentoraz 
chýbala. Vysvetlením je, že 
i takáto súčasť by mohla 
vyvolať recidívu u gam-
blerov, ktorí sú tiež člen-
mi. Ďalšou zaujímavosťou 
je, že zo solidarity pili iba 
nealko aj členovia kapely 
a obsluhujúci personál. 

Viac o Spolku abstinen-
tov v Prievidzi sa dočítate 
nabudúce.

-vrb, foto: autor

Uskutočnila sa pri príleži-
tosti ukončenia realizácie 
dopytovo orientovaného 
projektu pod názvom: Zvý-
šenie digitálnej gramotnosti 
učiteľov, tvorba a využitie 
učebných materiálov ZŠ na 
Rastislavovej ulici v Prie-
vidzi. Dvojročná realizácia 
projektu prebiehala v štyroch 
základných aktivitách:

1. ECDL vzdelávanie a cer-
tifi kácia pedagógov,
2. tvorba učebných materi-
álov a textov pre digitálne 
vyučovanie,
3. vytvorenie digitálnej da-
tabanky školy – Eduportál 
ZŠ Rastislavova,
4. školská akadémia.
Na tvorbe učebných materiá-
-lov pre digitálne vzdeláva-

Masky sa zabávali na ľade

Abstinenti oslavovali

Menia sa na modernú školu

Upozornenie
V súčasnosti pretrváva aktuálny problém s výskytom a prespávaním cudzích 
osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov. 
Mestská polícia Prievidza preto upozorňuje obyvateľov mesta a žiada o spolu-
prácu. Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom zimy a chladného 
počasia, kedy tieto osoby hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa 
v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu 
a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza alebo 
podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa 
do miesta bydliska. Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často ne-
bezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné 
zážitky. Nezriedka takíto „návštevníci“ znečistia priestory domov či okolie 
svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú 
priestupkov krádežami zariadenia domov alebo majetku občanov. Preto mest-
ská polícia Prievidza vyzýva občanov k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:

 vchody bytových domov a spoločných priestorov zamykajte aj počas dňa, 
     nielen v nočných hodinách,
 skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením, v zime nie vždy
     spoľahlivo účinkuje,
 všímajte si cudzie podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
 žiadajte susedov, aby zamykali a zatvárali vstupné dvere,
 bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby.

V prípade zistenia podozrivej osoby informujte mestskú políciu! 

Veselá hudba i nálada, ľadová plocha zaplnená maskami 
od výmyslu sveta a korčule – atribúty karnevalu na ľade.

Spolok abstinentov v Prievidzi oslávil štyridsiatku. Pri 
tej príležitosti privítali hostí z celého Slovenska, odmenili 
jubilantov a tiež plesali. Bez tomboly a kvapky alkoholu.

Na karnevale nechýbali malí, ani veľkí.

Najviac sa páčila Róberta Juríková 
ako žirafa.

Základná škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi mení 
tradičnú školu na modernú. V januári sa v hoteli Preuge 
v Prievidzi za prítomnosti predstaviteľov mesta a ďalších 
pozvaných hostí konala slávnostná akadémia.  

Manželstvo 
uzavreli

Vlastimil Beňák a Petra 
Chocholáčová,
Ján Cmarko a Jozefína 
Fúziková,
Peter Kiss a Zuzana Ben-
cová,
Ján Ťapuška a Mária 
Bridová,
Klement Uhliar a Margita 
Kráľová.

Narodili sa

Samuel Adámik,
Filip Bari,
Lukáš Denčiak,
Dorota Dominová,
Damián Drienovský,
Roman Ďurčo,
Branko Haronik,
Nikolas Hatványi,
Nela Holubovská,
Andrej Hric,
Petra Chovanová,
Stanislav Ilko,
Martina Kiripolská,
Fabian Kotlár,

Laura Krähenbilová,
Alexandra Krchová,
Alex Krško,
Lukáš Laluha,
Tobias Malý,
Sofi a Matiesková,
Kristián Mercek,
Tobias Mik,
Nela Ofertálerová,
Juraj Olejár,
Magdaléna Orlíková,
Dominik Sebastián Oul-
ehle,
Tomáš Páleš,
Nela Petrášová,
Jakub Rychnavský,
Nina Schönová,
Martin Sudra,
Adam Škultéty,
Šarlota Škultétyová,
Laura Števanková,
Filip Važan.

Opustili nás

Miroslav Buday (54),
Jozef Hodál (84),
Lucia Kostková (21),
Ľudmila Drozdová (92),
Ing. Valér Hraňo (80),

Anna Rozenbergová (91),
Milan Šulo (57),
Vilma Krčová (85),
Ján Mokrý (70),
Jolana Štefancová (82),
Anna Dlouhá (64),
Urban Karaka (58),
Marta Kulihová (96),
František Matiaško (83),
Emília Ruttkayová (84),
Andrej Martinák (28),
Anna Sunegová (67),
Anna Valachová (69),
František Vanko (58),
Miroslav Hanus (42),
Oľga Čičmancová (73),
Juliana Gašparová (86),
Jozef Michalik (54),
Ladislav Kutaš (68),
Ján Konečný (58),
Jozefína Blattová (74),
Jolana Beneová (83),
Juraj Hrdý (50),
Edita Niemcová (83),
Jolana Bartová (86),
Jozef Belanec (74),
Rudolf Dekan (74),
Irena Ranostajová (81),
Teodor Sergejev (82),
Melánia Svobodová (77).

Z mestskej matriky od 1. do 31. januára 2011
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cie prostredie pod názvom 
Eduportál ZŠ Rastislavova 
sa aktívne podieľalo 87 % 
členov jedného z najväčších 
a najvyspelejších pedagogic-
kých zborov v meste. V zá-
verečnej projektovej aktivite 
účastníci akadémie prezen-
tovali a hodnotili dosiahnuté 
výsledky a prínos projektu, 
ktorý je výnimočný svojim 
rozsahom aj zameraním. 
Atraktívnejšie vyučovacie 
metódy zefektívnia a skva-
litnia rozvoj kľúčových kom-
petencií žiakov a zvýšia ich 
záujem o vzdelávanie.

Anna Čižnárová, 
foto: archív ZŠ

Kultúrny program si abstinenti 
pripravili vo vlastnej réžii.

Na pravidelných slávnostných stretnutiach abstinentov býva vždy hojná účasť.
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Takmer štyri stovky žiakov 
z prievidzských základných 
škôl využili možnosť zozná-
miť sa s prácou mestskej 
polície, nazrieť do jej histó-
rie a vyskúšať si napríklad 
i služobný výstroj. To všet-
ko bolo možné počas šty-
roch hodín 2. februára 2011 
v priestoroch mestskej po-
lície. Podujatie slávnostne 
otvoril náčelník mestskej 
polície Ľubomír Pomajbo. 
Potom sa už určení sprie-
vodcovia ujali postupne 
jednotlivých tried a sprevá-
dzali žiakov spolu s púta-
vým výkladom. Prehliadka 
začala pohľadom do histó-
rie prvých mestských po-
licajných zložiek v bývalej 
Československej republike, 
dokumentovanej zapoži-
čanými materiálmi z MsP 
Nové mesto nad Váhom. 

Archív doplnili i vlastnými 
fotografi ami MsP Prievidza. 
Deti zaujali doklady o vý-
stroji bývalých mestských 
policajtov, obrazový materiál 
z ich výcviku a dokumenty 
o pôsobení v jednotlivých 
mestách. Úsmev vyvolala 
snímka „policajného do-
hľadu“ pri zbere a výkupe 
chrústov v Prievidzi z ob-
dobia pred druhou svetovou 
vojnou, z ktorých sa, podľa 
pamätníkov, potom varil glej. 
Trestanie ľudí porušujúcich 
zákony podľa starých zvykov 
ako verejné pranierovanie 
občanov, cedule hanby za-
vesenej na krku, by dnes asi 
neobstálo. Svojho času však 
bolo účinným prostriedkom 
prevencie ďalšieho páchania 
trestnej činnosti. Nemenej 
zaujímavou súčasťou dňa 
bola možnosť vidieť a vy-

skúšať si výstroj a výzbroj 
mestských policajtov. Aj tu si 
mohli záujemcovia porovnať 
dobové kúsky so súčasnými 
a vidieť podobnosti i roz-
diely. Po prehliadke operač-
ného strediska a záberoch 
z kamier v uliciach mesta 
nasledovala pútavá ukážka 
služobnej kynológie s cvikmi 
poslušnosti. Nechýbalo za-
držanie páchateľa v podobe 
fi guranta, ktorý majstrovsky 
zvládol úlohu zločinca a vý-
tržníka. Čas akcie bol obme-
dzený a nedovolil podrobný 
pohľad do celkovej činnosti 
príslušníkov MsP. Napriek 
tomu si žiaci odniesli nemálo 
vedomostí a nezvyčajných 
zážitkov. Tie môžu využiť 
v nasledujúcich stretnutiach 
s príslušníkmi MsP v rámci 
prednášok s tematikou pre-
vencie, ktoré budú realizo-
vané na školách v I. polroku 
r. 2011.

vz, vrb, foto: MsP 
Prievidza, Peter Zavadil

1. 2. 2011
Športovať sa nedá všade
16:10 hod. bolo preverené oznámenie 
o hluku, pochádzajúcom z nákladnej 
rampy prevádzky potravín. Hliadka na 
mieste zistila štyri maloleté osoby, ktoré 
tu jazdili na skateboardoch. Chlapcom 
bolo vysvetlené, že vzhľadom na blízky 
bytový dom hluk, spôsobený ich športo-
vou činnosťou, ruší obyvateľov bytovky. 

Zaberal miesto
17:10 hod. bol zistený a prejednaný 
priestupok, spáchaný trvalým parkova-
ním vozidla na verejnom priestranstve. 
Za neoprávnený záber bola obyvateľovi 
mesta (1954) uložená bloková poku-
ta a vozidlo musel z cesty 
odstrániť.  

„ Z a b u d o l “ 
zaplatiť
23:05 hod. 
pred pohos-
t i n s t v o m 
hliadka zis-
tila muža, 
l e ž i a c e h o 
na zemi. 
Išlo o Štefana 
B.(1961), kto-
rý bol značne pod 
vplyvom alkoholu. Ná-
sledné šetrenie ukázalo, že 
menovaný je podozrivý aj z priestupku 
na úseku občianskeho spolunažívania. 
Pred odchodom z pohostinstva mal to-
tiž vulgárne nadávať obsluhujúcemu 
personálu. Napriek záverečnej odmietal 
z podniku odísť a nezaplatil ani účet. 
Vzhľadom na stav podozrivého sa vecou 
ďalej zaoberá MsP. 

Obetavá manželka
23:15 hod. obyvateľka mesta oznámila, 
že našla svojho opitého manžela ležať na 
chodníku pred domom a zo zdravotných 
dôvodov ho „nevládze odniesť domov“. 
Požiadala o pomoc hliadku MsP. Záslu-
hou obetavej manželky aj príslušníkov 
MsP Štefan S. (1947) vonku nezamrzol, 
no po vytriezvení sa bude zodpovedať za 
priestupok na úseku verejného poriadku.

Muž v koľajisku
04:50 hod. pracovníčka ŽSR oznámi-
la, že na železničnej stanici v Prievidzi 
leží na koľajach neznámy muž. Hliadka 
MsP zistila, že išlo o Alexandra P.(1957) 
z okr. Prievidza, ktorý bol zjavne pod 
vplyvom alkoholu. Po predchádzajúcom 
páde do koľajiska utrpel poranenie hlavy, 
preto mu hliadka zabezpečila ošetrenie 
privolaním RZP. Vec neskôr prevzala 
železničná polícia. 

3. 2. 2011
Dajte si pozor!
11:45 hod. zo ZŠ Malonecpalská na 
MsP oznámili, že v blízkosti školy sa 
pohybuje podozrivá osoba. Na miesto 
bola ihneď vyslaná hliadka MsP. S po-
dozrivým mužom prišiel do kontaktu 
žiak 9. ročníka, ktorý šiel cez prestáv-

ku odniesť papier do smetnej nádoby. 
Ako uviedol, pri bráne ZŠ ho oslovil 
starší muž, ktorý mu ponúkol možnosť 
„zarobiť si“ 5,- €, no neuviedol, za akú 
službu. Išlo o staršieho muža s dlhou, 
hustou bradou, vysokého okolo 180 cm, 
oblečeného v dlhom kabáte zelenej farby. 
Obuté mal hnedé topánky. Aj keď na 
mieste nebolo preukázané podozrenie 
zo spáchania protiprávneho konania, 
upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť! 
V prípade zistenia akéhokoľvek po-
dozrivého konania vec neodkladne 
oznámte na bezplatnú tiesňovú linku 
MsP-číslo 159! 

7. 2. 2011
Hasiť zrejme nešiel

07:40 hod. neznámy páchateľ 
počas víkendu zo spoloč-

ných priestorov byto-
vého domu odcudzil 

tri kusy hasiacich 
prístrojov, čím spo-
ločenstvu vlastní-
kov bytov a neby-
tových priestorov 
vznikla škoda vo 

výške 75,-€. Vec je 
v objasňovaní MsP. 

V tejto súvislosti upo-
zorňujeme obyvateľov 

bytových domov, aby dbali 
na uzatváranie vchodových dverí 

a dôsledne preverovali, komu ich na 
prípadné zvonenie otvárajú! Uvedené 
opatrenie zabráni nekontrolovanému 
pohybu cudzích osôb v spoločných 
priestoroch a chodbách, a tým aj prí-
padným škodám na majetku.

Dezorientovaný a agresívny
21:10 hod. obyvateľ mesta našiel pri 
smetných nádobách ležať neznámeho 
muža, ktorý krvácal z poranenia v oblasti 
hlavy. Okamžite privolal lekársku pomoc 
aj hliadku MsP. Ukázalo sa, že zranený 
muž je dezorientovaný, agresívny a bol 
zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej 
omamnej látky. Išlo o 36-ročného oby-
vateľa mesta, ktorý musel byť prevezený 
na ošetrenie do nemocnice. Vzhľadom na 
jeho agresívne správanie museli lekárovi 
pri prevoze asistovať aj príslušníci MsP, 
lebo hrozilo napadnutie personálu sanitky 
a neskôr aj zamestnancov nemocnice. 
Muž je predvolaný k podaniu vysvetlenia 
na MsP z dôvodu podozrenia z priestupku 
na úseku verejného poriadku.

8. 2. 2011
Čistenie vozidla
14:10 hod. snaha ušetriť na umývaní 
motorového vozidla sa niekedy nevy-
pláca. Presvedčil sa o tom aj 19-ročný 
obyvateľ mesta, ktorý uvedeným spôso-
bom znečisťoval verejné priestranstvo. 
Hliadka MsP ho poučila o ekologickom 
spôsobe očisty vozidiel, porušenie VZN 
mesta o zdravom životnom prostredí bolo 
prejednané uložením blokovej pokuty. 

Ľubomír Pomajbo
náčelník MsP PrievidzaĽubomír Pomajbo takmer 

dvadsaťpäť rokov pôsobil 
v Bratislave v zložkách MV 
SR, v Policajnom zbore SR, 
kde zastával viacero riadia-
cich funkcií. Už niekoľko ro-
kov je obyvateľom Prievidze 
a vyjadril presvedčenie,  
že situáciu v meste aj v Tren-
čianskom kraji dobre pozná. 
Zaujímalo nás, k akým zme-
nám už počas krátkeho pôso-
benia vo funkcii došlo. „Od 

môjho nástupu do funkcie 
náčelníka MsP Prievidza do-
šlo k viacerým zmenám. Me-
dzi nimi napríklad opätovné 
zavedenie pešieho výkonu 
hliadkovej činnosti prísluš-
níkov MsP. Pravidelne raz 
týždenne osobne prijímam 
podnety obyvateľov mesta 
a intenzívne pracujem na 
ozdravení a obnove vzťahov 
s Policajným zborom SR, aj 
orgánmi štátnej a verejnej 

správy.“ Zámerom je, okrem 
iného, zriadenie spolupráce 
s obyvateľmi mesta všetkých 
vekových skupín. Napríklad 
pri dohľade na priechodoch 
pre chodcov v blízkosti škôl 
chce mestská polícia využiť  
pomoc našich seniorov. Za 
aktívnej spolupráce s obyva-
teľmi chcú efektívne zisťovať 
a objasňovať rôzne protipráv-
ne konania na území mesta. 
A aké sú dlhodobé vízie? „Čo 
sa týka vízie do budúcnos-
ti, ako hlavnú úlohu vidím 
predovšetkým zmenu nega-
tívneho vnímania MsP zo 
strany verejnosti. To chcem 
dosiahnuť uprednostnením 
preventívnych aktivít pred 
represiou, ktorú budeme 
využívať v odôvodnených 
prípadoch. Prioritou čin-
nosti mestskej polície však 
naďalej bude zabezpečovanie 
verejného poriadku na úze-
mí mesta a spolupôsobenie 
pri ochrane jeho obyvateľov 
pred ohrozením života, zdra-
via a majetku.

-vrb-, foto: Marian Hrabaj

Deň otvorených dverí sa vydaril
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Prievidza má nového náčelníka mestskej polície

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva po-
slanci tajnou voľbou odsúhlasili návrh primátorky na 
nového náčelníka Mestskej polície v Prievidzi. Od 25. 
januára tento post zastáva Ľubomír Pomajbo.

Súčasťou dňa boli aj ukážky výcviku policajných psov.

 mobil Sony-Ericsson, nájdený na Okružnej ulici v PD

 mobil Nokia 6210, nájdený na Ul. Energetikov v PD

 pánsky bicykel zelenej farby, nájdený na Ul. Olympionikov

Veci si môžete prebrať po preukázaní vlastníctva kedykoľvek v priestoroch MsP Prievidza.

Straty a nálezy
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Verejné pranierovanie, cedule hanby, dobovú výstroj a 
ďalšie zaujímavosti si mohli pozrieť a vypočuť všetci, 
ktorí sa zúčastnili na Dni otvorených dverí Mestskej 
polície v Prievidzi.



V tomto  čísle uzavrieme kapitolu 
o významných osobnostiach Prie-
vidze, ako o nich písal kronikár 
v roku 1932.

Josef Solčány - profesor reálne-
ho gymnázia, má vynikajúcu účasť 
v kultúrnej práci prievidzskej už 
viac rokov. 
Vedel vždy 
s nevšed-
nou ocho-
tou, obetujúc 
často i svoje 
osobné záuj-
my, venovať 
sa činnosti 
verejnej. Keď 
bolo treba 
organizátora, 
prednášateľa 
na slávnosť, ve-
čierok ap., vždy 
bolo možno na neho sa spoľahnúť. 
Podobne, keď šlo o prevzatie dakto-
rej spolkovej funkcie, vždy ju prijal 
s ohľadom na záujem celku. Dnes je 
jednateľom Okresného osvetového 
sboru, predsedom Okresnej pečli-
vosti o mládež, predsedom Kuratória 
okresného detského domova, člen 
okresného zastupiteľstva a výboru 
za stranu agrárnu, redaktor Nášho 
kraja a k tomu ešte má ďalšie funk-
cie vyplývajúce z jeho služobného  
pomeru jako profesora.

Andrej Šikura - vedúci notár prie-
vidzský, rodák z Mošoviec. Je rus-
ký legionár. Ako nekompromisný 
národovec stará sa bedlive, aby sa 
slovenčina uplatnila nie len v úra-
de, ale i vo verejnosti a spoločnosti. 
Kritizuje preto bezohľadne každého, 
kto sa previní proti slovenskému 
rázu Prievidze, správne dôvodiac, že 
v Prievidzi niet dôvodu na maďarče-
nie. Presvedčenie svoje hlása všade 
slovom i písmom. Je tiež častým reč-
níkom na národných slávnostiach. 

Josef Švejda - úradník okresného 
súdu v. v., stará sa o ľudovýchovnú 
činnosť po stránke hudobnej. Na-
cvičil už mnohé hudobné a spevácke 
sbory a to s úspechom vždy veľmi 
pekným. Nebolo takrečeno slávnosti, 
kde by nebol účinkoval buďto sám 
jako výborný huslista, alebo ním 
nacvičený sbor. Dnes nacvičuje vedľa 
vyučovania hre na husliach kapelu 

nezamestnaných, ktorej stále vzrasta-
júci pokrok svedčí o jeho hudobných 
a cvičiteľských schopnostiach. 

Vojtech Turba - zaslúžil sa najmä 
o archeologický výskum okolia. 
S nevšednou snahou a láskou k veci 
zbiera paleontologické pamiatky 
a keď i pripojuje k nim výklad často 

fantastický, tvoria ony už cennú 
zbierku. Podobný nadšenec je 

i roľník J. Králik. Oba pra-
cujú hlavne v okolí Bojníc 

a Hradca, kde našli mno-
ho cenných predmetov. 

Štefan Wunder - 
obchodník, vyniká 

jako veľmi agilný 
hasičský pracov-

ník a okresný 
miestoveliteľ. 
Je činným 

členom skoro v každej komisii. Mimo 
toho pečlive sa stará o záležitosti 
rim. kat. cirkevnej obce, ktorej je 
majetkovým inšpektorom. Je pred-
sedom Okresného živnostenského 
spoločenstva. 

Dr. Ján Žirko - doktor fi lozofi e, pro-
fesor reálneho gymnázia, pečuje 
hlavne o hospodárske povznesenie 
kraja. Je členom mnohých správ-
nych rád. O hospodárskych otázkach 
pojednávajú jeho články v Slováku 
a v Našom kraji. Vo výročných sprá-
vach reálneho gymnázia uverejnil 
svoju odbornú štúdiu Z minulosti 
Prievidze a jej škôl. Často prednáša 
na mnohých národných a štátnych 
slávnostiach. Je miestostarostom 
jednoty Orla. Od prvých volieb je 
členom obecného zastupiteľstva 
a rady a predsedom Muzeálneho 
spolku H. Nitry.

Antonia Molnárová - učiteľka v. v., 
je z dám najčinnejšia a najagilnejšia. 
Bez nej nevieme si ani predstaviť 
dáku dobročinnú akciu, hlavne soci-
álnu. Pri akciách ošacovacích, mlieč-
nych a p. všade sa stará, povzbudzuje 
a pracuje. Je preto prirodzené, že 
novozaložený odbor Živeny zvolil 
si ju za predsedníčku. 

O. Ď. 
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Úryvky z kroniky mesta
Prvý mestský ples stredo-školá-
kov sa uskutočnil v prievidzskej 
City aréne a záštitu nad ním 
prebrala primátorka Katarína 
Macháčková. 

Jej teda pripadla i čestná úloha 
otvoriť ho. S organizáciou sa po-
delili študenti obchodnej akadé-
mie a jej študentskej spoločnosti 
Funky Fresh, študenti gymnázia   
a strednej odbornej školy obchodu 
a služieb. Nechýbala pomoc spo-
ločnosti Complete Party Service, 
ktorá sa na plese podieľala aj or-
ganizačne, a ako povedala jedna   
z hlavných organizátoriek, štu-
dentka  Bronislava Dzinová, bola 
to výborná spolupráca.

Slávnostný večer
V deň „D“ sa palubovka a priľah-
lé viac-menej športové priestory 
zmenili vkusnou výzdobou na 
reprezentačnú sálu, čo väčšinu 
prítomných príjemne prekvapilo. 
Večer sa niesol v slávnostnej at-
mosfére s pestrým programom za 
moderátorského sprievodu Vlada 
Voštinára. So svojimi choreogra-
fi ami sa predstavili tanečné sku-
piny Xoana, Fantastic, Športovo 

tanečný klub Viery Nedeljako-
vej. Nechýbali speváci z regiónu, 
ktorí svoje kvality presadili aj za 
jeho hranicami.  Semifi nalistka 
televíznej speváckej súťaže, Len-
ka Piešová, otvárala ples spolu 
s ohňovou show sokoliarov Aqui-
la. Rasťa Ranušová, tiež žiačka 
prievidzskej obchodnej akadémie 
a fi nalistka súťaže Zlatá črievička, 
spievala počas módnej prehliad-
ky Grasshopper. Krkolomnými 
kúskami sa predstavili parkuristi 
z 3run clubu a zahanbiť sa nedali 
ani žiaci z „Kaliny“, ktorí pred-
viedli priam profesionálnu bar-

manskú show. Až do polnoci hrala 
skupina Funky Emotions a nechý-
balo vystúpenie hviezdy večera, 
kapely Helenine oči. Ako to na 
plesoch býva, na rad prišla tombo-
la s hlavnou cenou - skútrom Yuki. 

Ples stredoškolákov sa podľa štu-
dentov i pedagógov vydaril nad 
očakávania a organizátori veria, 
že bude pokračovať v budúcnosti 
ďalšími ročníkmi.   

-vrb-, foto: archív OA

Modrá kartička vám pomôže 
šetriť a získať ju môžete zadar-
mo. Na výstave ITF Slovakiatour 
v Bratislave uzrela 20. januára 
2011 v stánku Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja svetlo sveta 
VIP karta horná Nitra. Táto tu-
ristická karta vznikla na základe 
záujmu a potreby nášho regiónu 
prezentovať sa doma aj v zahraničí 
efektívnejšou formou a tiež 
z dôvodu rozšírenia ponuky rôz-
norodých daností celého regiónu 
svojim návštevníkom.

VIP karta ponúka množstvo výhod 
a zliav. Získať ju môžete zadar-
mo v turisticko-informačných 
kanceláriách Bojnice, 
Prievidza, Handlová 
alebo u poskytovateľov 
služieb v cestovnom 
ruchu. VIP karta vám 
zaručí ponúkané zľavy 
a výhody pri každej 
vašej návšteve. Zoznam 
poskytovateľov týchto 
služieb a ďalšie informácie 
nájdete na webovej stránke 
regiónu www.hornanitra-info.sk. -vrb-

Stredoškoláci sa bavili

Zaobstarajte si VIP kartu

OZNAM
Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára od 14. 3. – 20. 4.2011 rekvalifi kačný kurz pre pracovníkov 
opatrovateľskej služby. Cena za 226 hod. hodinový kurz je 300 €/9 037,80 Sk. V cene je zahrnutá 
odborná literatúra, prax v nemocnici. Máte možnosť výučby nemeckého jazyka. 
Bližšie informácie Vám ochotne poskytneme osobne na adrese: 
Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza alebo telefonicky na tel. č. 
046 / 542 28 19, 0903 558 925 do 15,00 hod.
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Z krajiny do krajiny
Narodil sa v Portugalsku, ale ranné 
detstvo prežil v Mozambiku. Jeho 
životná púť po desiatich rokoch 
pokračovala v Guinei – Bissau, 
kde má doteraz štátnu príslušnosť. 
V roku 1981 sa vracia na štúdiá 
späť do Portugalska. Keď sa mu 
naskytla možnosť pokračovať 

v štúdiu architektúry na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave, 
nezaváhal ani na moment. Dátum 
25. september 1985 má natrvalo 
vrytý v pamäti. Pricestoval vlakom 
a po slovensky nevedel ani zaťať. 
Prvý rok navštevoval intenzívny 
jazykový kurz a zároveň sa musel 
drviť základné predmety. V škol-
skom roku 1991/92 štúdium úspešne 
ukončil. V Bratislave zotrval ešte 
rok, a potom jeho cesta viedla opäť 
za príbuznými do Portugalska, kon-
krétne do Lisabonu. Po trinástich 
rokoch (2005) sa znovu vracia na 
Slovensko. Prečo?

V pozadí sú tri ženy
Počas získavania vzdelania sa An-
tónio zahľadel do fešnej dievčiny. 
Východniarka zo Spišu ho natoľko 
očarila, že v deväťdesiatom sied-
mom bola svadba. Žiť v Portugal-
sku nebolo úplne podľa predstáv 
manželky, lebo ju to ťahalo domov, 
a keď sa v roku  2005 naskytla prí-
ležitosť, Tony nasledoval manželku 
a ich dve dcérky.

Droga zvaná basket
„Keď som mal desať rokov, tak 
v Mozambiku veľké svetové fi rmy 
ako Coca-cola organizovali ná-
borové basketbalové turnaje. Môj 
o 4 roky starší brat ma tam zlaná-
ril. Hralo sa vonku na niekoľkých 

ihriskách súčasne od rána do veče-
ra.  Vtedy som svoju dušu upísal 
hre pod večne deravými košmi.“ 
Počas vysokoškolských rokov hrá-
val za bratislavský Matador ll.ligu. 
Zaujímavá bola aj jeho cesta k tré-
nerskému chlebíčku. Po návrate zo 
Slovenska do Portugalska sa počas 
voľného víkendu dostal do obrov-
ského parku plného ihrísk,  kde sa 
naháňali rôzne partie. „Zastavil som 
sa pri skupinke 13 - 14 ročných 
basketbalistov a trošku som si s nimi 
zahral. Chlapci zostali milo prekva-
pení, a po chvíli mi navrhli, či by 
som ich nechcel trénovať. Vraj sú 
práve bez kouča. Slovo dalo slovo 
a mestečko Cartaxo bolo mojou štar-
tovacou dráhou v trénerskom živote. 
Trénoval som popri práci a v klube 
som prešiel od kadetov až po do-
spelých.“ Ako asistent v ženskom 
družstve sa môže pochváliť dvoma 
pohárovými úspechmi a druhým 
miestom v lige. V klube vtedy nemal 
zastúpenie mužský tím. To bola pre 
Antónia ďalšia výzva. Skromne 
poznamenáva, že sa mu podarilo 
vytvoriť mančaft, s ktorým za dva 
roky prešiel z najnižšej súťaže do 
najvyššej!

Tony a Prievidza
Do klubu BC prišiel v polovici ok-
tóbra. Po 7. kole mala Prievidza 
na svojom konte sedem prehier 
a beznádejne okupovala posledné 
miesto v tabuľke. Hneď vo svojej 
premiére na poste trénera v Prie-
vidzi si António zapísal víťazstvo 
nad Žilinou. Dnes má za sebou 18 
stretnutí, z ktorých bolo 10 víťaz-

ných. Paradoxne, jeho tím je opäť 
posledný, lenže s reálnou nádejou 
na postup do play-off. Ako hodnotí 
obdobie od svojho nástupu k muž-
stvu? „Liga je mimoriadne vyrov-
naná. To, že môže vyhrať každý 
s každým, nie je otrepaná fráza, ale 
skutočná realita. Pozrite, ak by sme 
mali miesto úvodných 7 prehier aj 
nejaké víťazstvá, dnes by bola Prie-
vidza niekde okolo piateho miesta. 
Z môjho pohľadu vidím v mužstve 
potenciál, ktorý na začiatku nebol 
využitý. Chlapi sú ohromne praco-
vití, odhodlaní posunúť sa v tabuľke 
čo najvyššie. Základom bude udržať 
bojovného ducha a potrebujeme aj 
trošku šťastia. Stačí, ak v mužstve 
šarapatí viróza alebo či sú nejakí 
hráči zranení a výsledok nie je adek-
vátny vynaloženej príprave ako na-
príklad zápas v Banskej Bystrici.“ 
Pri otázkach, čo sa mu v Prievidzi 
ako meste páči, či má nejaké obľú-
bená miesta, kaviareň a podobne, sa 
António len pousmial. „Veľa som 
toho ešte nevidel. Ráno prídem do 
haly, večer z nej odchádzam. Pre-
vetrám sa akurát vtedy, keď idem na 
obed.“ Jedným dychom dodáva, že 
Prievidza má určite najlepšie fanú-
šikovské zázemie, pred akým kedy 
vystupoval. A my veríme, že tento 
šiesty hráč základnej päťky pomôže 
dostať svojimi hlasivkami BC do 
záverečných bojov play-off. Prajeme 
to nielen charizmatickému trénerovi 
a jeho družine, ale všetkým, ktorí 
fandia tejto nádhernej hre.

-ls, foto: autor

BASKETBAL

Predstavujeme trénera A-mužstva

Muži BC Prievidza odohrali 
dve odložené kolá z decembra 
2010, jeden zápas pod Tatrami 
a vďaka odhláseniu Pezinka sa 
im ušiel aj jeden voľný termín.

21. kolo (2. 2. 2011)
Prievidza – Handlová 83:78
štvrtiny: 22:19,17:22, 17:16, 27:21
body: Fears 33, Szalay 26, Uhlíř 
10, Boor, Štorcel po 4, Pipíška, 
Hallett po 3 – Delič 28, Barišič 
18, Nuber 11, Madaj 7, Golian 5, 
Gamma 4, Štefánik 3, Gavlák 2. 
fauly: 20 – 22, trestné hody: 
17/13 – 18/11, trojky 8 – 7, 
divákov: 3000!

22. kolo (5. 2. 2011)
B. Bystrica – Prievidza 95:87 
štvrtiny: 19:17, 27:24, 24:27, 25:19
body: Hovaňák 19, Grznár a Do-
razil po 16 - Fears 35, Uhlíř 17, 
Hallett 15, Štorcel, Boor po 8, 
Pipíška 4. fauly: 25 - 23, trestné 
hody: 26/16 - 32/24, trojky 7 – 5, 
divákov: 700

35. kolo (12. 2. 2011)
Svit – Prievidza 108:80
štvrtiny: 38:19, 25:17, 23:23, 
22:21)
body: Mc Coy 42, Polakovič 24, 
Čosič 10 – Štorcel, Szalay a Hal-
lett po 17, Uhlíř 11, Pipíška 10, 
Majoroš 5, Boor 3. fauly: 17:21, 
trestné hody: 15/14 – 13/6, trojky: 
12 - 8, divákov: 450.

-ls

Ex traliga muži

Môže sa hrdiť tým, že je historicky prvým trénerom čiernej pleti 
v prievidzskom basketbale. Na hráčov, ktorí sa počas sezóny 
vystriedajú v celej republike, sme si už zvykli, ale tréner je len jeden. 
Reč je o štyridsaťosemročnom lodivodovi BC Prievidza. Jeho celé 
meno znie naozaj exoticky: António Higino Barbosa Monteiro da Cruz.
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Vypredané!
3000 divákov

novinkyŠPORT

34. a 35. kolo
Nitra – Handlová 83:64 
(17:21, 20:9, 23:21, 23:13)
Handlová – Žilina 63:72 
(22:23, 11:16, 18:17, 12:16)

starší žiaci
Prievidza – Pov. Bystrica 96:36 
a 84:35

mladší mini basketbalisti
Banská Bystrica – Prievidza 
15:29 a 18:53
žiačky
Žilina – Prievidza 33:48 a 57:44 
juniori
Handlová – Prievidza 81:63
Juniori -1. liga: nadstavba 

Prievidza – Piešťany 11:3
(4:1, 4:1, 3:1)
Prievidza – Topoľčany 6:1
(3:1, 2:0,1:0)

Dorastenci - 1. liga: nadstavba 
Prievidza – Levice 6:5 pp. (0:0, 
3:4, 2:1 – 0:0), samostatné ná-
jazdy - 1:0
Trebišov – Prievidza 2:9, (0:2, 
1:3, 1:4)

7. kolo
ČH Hornets Košice – KVP 
NCHZ Nováky 14:2, (3:0, 2:0, 
4:0, 5:2). Góly: Grman a Bielik.
Starší žiaci KVP NCHZ Nováky 
suverénne vyhrali druhý tur-
naj 1. národnej ligy, ktorý sa 
odohral v Bratislave. Nováčania 
postupne porazili všetkých svo-
jich súperov: Komárno 12:5, 
Košice 14:6, Topoľčany 16:3, 
Bratislavu 24:1 a Prešov 19:6.

Muži – 1. Liga, skupina 
STRED, 14. a 15. kolo
MVK Lokomotíva Zvolen – TJ 
Stavbár Prievidza 3:0 a 3:1
Doxxbet Žilina – TJ Stavbár 
Prievidza  3:0 a 3:1
Starší žiaci:
Revúca – Prievidza 3:0 a 3:1
 

V Bratislave štartovali na Medz-
inárodnom turnaji mládeže vo 
voľnom štýle aj borci z Baníka 
Prievidza. Medzi staršími žiakmi 
obsadil 2. miesto Patrik Pekár. 
V kategórii kadetov bol druhý 
Milan Antal a tretí skončil Boris 
Botoš. Bodovali aj štvrtý Denis 
Laco a šiesty Jakub Zámečník. 
V súťaži družstiev obsadili 
Prievidžania 4. miesto. Turnaja 
sa zúčastnilo 120 borcov z 18 
oddielov Maďarska, Čiech, 
Poľska, Ukrajiny a Slovenska.

Športový servis

Opäť natrieskaná hala
Podobne ako v stretnutí hranom 
v Handlovej, aj teraz bolo vypreda-
né. Rozdiel je len v počte divákov 
(vďaka kapacite haly). V Handlovej 
bolo 1500, a v Prievidzi 3000! Zbo-
rové povzbudzovanie 
fanúšikov prehluši-
lo aj reprodukovanú 
hudbu zo zosilňova-
čov - a to už sú neja-
ké decibely! Klasické prekáranie, 
nôtenie svojich provokačných ver-
zií, doplnené o tóny bubnov, či 
ohlušujúce zvuky sirén a klaksónov 
len „hecovali“ atmosféru.

Štart povolený 
Všetko je pripravené k hre. Na-
budení hráči opúšťajú lavičky 
s poslednými pokynmi od tréne-
rov, rozhodcovia sú na miestach, 
lenže hrať sa tak rýchlo nebude. 
Fanúšikovia domáceho tímu totiž 
spustili ohňostroj z papierových 
roliek a v okamihu je palubovka za-
hádzaná. Aj tento drobný problémik 

sa napokon s ľahkosťou vyrieši. 
Úvodný rozskok vyhráva domáci 
dlháň Gabriel Szalay. Hneď počas 
prvého útoku vtĺka do handlov-
skej rakvy trojkový klinec Pipíška. 
Susedia z menšieho mestečka sa 

však nevzdávajú. Hra 
je prvých šesť minút 
vzácne vyrovnaná. 
Nad všetkými žiari 
Szalay, ktorý dáva za 

osem minút 10 bodov, stíha doska-
kovať i blokovať. Razom svieti na 
svetelnej tabuli 18:10. Vtedy sa hala 
po prvý raz otriasa v základoch. 
Handlovský tréner Ľudovít Smačko 
berie oddychový čas a upokojuje 
svoje ovečky. Hra i skóre sa opäť 
vyrovnávajú a prvá štvrtina končí 
22:19 pre domácich. V druhej časti 
hry začína baviť publikum Jeremy 
Fears. Z jeho rúk putuje lopta neo-
mylne do súperovho koša z veľkej 
diaľky, nepohrdne ani príležitos-
ťou zasmečovať, a keď dvakrát 
po sebe predvedie nádherné bloky, 
davy šalejú. Handlovčania však nie 

sú žiadne trasorítky a potvrdzujú 
vynikajúcu formu (veď v januári 
odohrali šesť zápasov a všetky ví-
ťazne!). Dirigentovi hry, Nuberovi, 
sa do streleckých pozícií ukazujú 
predovšetkým Delič a Barišič. Pol-
čas napokon končí tesným víťaz-
stvom hostí 39:41.

Kto z koho 
Počas prestávky akoby nastalo 
zdanlivé ukľudnenie na tribúnach. 
Ajáj, to bolo len zdanie... Hneď 
ako sa začal druhý polčas, všetko 
sa vracia do starých koľají. Vynika-
júce športové predstavenie strháva 
každého prítomného a je úplne 
jedno komu fandí. Elektrizujúca 
atmosféra hustne, a keď handlovský 
Baník uteká na 48:56, opäť hrozí 

lokálne zemetrasenie. Vtedy zama-
ká prievidzský šiesty hráč, ktorý 
nikdy nesklame – diváci!!! Kotol 
hučí: „Chlapci bojovať, chlapci 
bojovať!“ K výkonom Fearsa a Sza-
laya sa pridáva Uhlíř a infarktová 
situácia je zažehnaná. Koniec tretej 
štvrtiny – 56:57 pre hostí. Posledné 
dejstvo otvára presnými zásahmi 
Boor. Skóre je 65:60 pre domá-
cich, a keby v tej chvíli vypukla 
3. svetová vojna, tých čo boli v City 
aréne, by to vôbec nezaujímalo. Do 
toho sa zranil handlovský playma-
ker Nuber (silný výron v pravom 
členku) a cesta k víťazstvu sa zdala 
pre domáci BC vydláždená. Ale 
zdanie klame... Skóre sa opäť mení 
ako na hojdačke; 65:65, 70:72, 
76:72, a keď je v poslednej minúte 
80:75 radosť prýšti ako vyslobode-
ná para z kuchty. Päť sekúnd pred 
záverečnou sirénou sa prievidzskí 
fanúšikovia lúčia s handlovskými 
zborovým: „Choďte domov, choďte 
domov!“

Vďaka patrí všetkým
Na hornej Nitre je rivalita medzi 
Prievidzou a Handlovou povestná. 
Nezmieriteľní súperi na všetkých 
frontoch dočasne zakopú vojnovú 
sekeru. Domáci oslavujú a hostia 
smútia. Môj dom – môj hrad zo-
stáva v platnosti. Opona po veľko-
lepom predstavení padla. Poďako-
vanie za fantastický zážitok patrí 
naozaj všetkým: hráčom obidvoch 
družstiev, trénerom, realizačným 
tímom a predovšetkým fanúšikom 
oboch táborov. Tu treba pripome-
núť, že ešte stále sa hrajú zápasy 
základnej časti (síce dôležité), 
ale rozhodujúce budú víťazstvá 
v stretnutiach play-off!

-ls, foto: autor

Bôbari verzus Krekáči 

Pritom mladí Prievidžania v tomto 
zápase vôbec neboli favoritom. Na-
opak hosťujúci tím do tohto stretnu-
tia nepoznal chuť prehry. Domáci 
MŠHK po úspešnej 1. štvrtine, 
ktorú vyhral 4:1, už opraty z rúk 
nepustil a napokon zvíťazil 11:3. 
V doterajšej kariére Martina In-
drycha bol najviac zapísaný výkon 
spred troch rokov, kedy v zápase 

s Levicami nazbieral v kanadskom 
bodovaní dokonca až deväť bodov 
za 6 gólov a 3 asistencie. Spomína-
ných šesť gólov bolo jeho doterajším 
maximom. O to viac si cení svoj 
nový rekord – 9 zásahov do čier-
neho! Martinov poctivý prístup 
k hokeju rozširuje aj jeho športové 
ambície do ďalšieho obdobia. Štu-
dent súkromného gymnázia v tomto 

roku maturuje a verí, že uspeje aj na 
prijímacích pohovoroch na vysokú 
školu. Pre istotu si dal prihlášky 
dve: do Banskej Bystrice a do 
Bratislavy. Veľmi rád by študoval 
v športovej oblasti so zameraním 
na trénerskú činnosť. Skromnému, 
ale veľmi šikovnému mladíkovi 
budeme držať palce a sledovať jeho 
ďalší rozlet. Určite nepovedal svoje 
posledné slovo.

-ls, foto: archív M. Indrycha

Husársky kúsok Martina Indrycha

Osud vie zariadiť rôzne veci. Jednou z nich bolo odložené 21. kolo 
najvyššej basketbalovej súťaže mužov, ktoré sa malo odohrať ešte 
v decembri minulého roku. Vtedy zasiahla vyššia moc, resp. štrajk 
rozhodcov (pre nevyplatené odmeny za mesiace september, október 
a november). Osud chcel, že vďaka tomu sa počas jedného týždňa 
odohrali dva derby zápasy. To však v žiadnom prípade neznižuje 
hodnotu excelentného podujatia.

Vodné pólo 
EMM extraliga

Basketbal 
extraliga muži

Volejbal 
I. liga mužov

Kým je lopta vo vzduchu, hráči si hľadajú čo najlepšiu pozíciu na doskakovanie.

Diváci - šiesty hráč základnej päťky BC Prievidza.

Hokej 

Odchovanec prievidzského hokeja 20-ročný Martin Indrych sa blysol 
nevídaným streleckým výkonom. V stretnutí 1. juniorskej ligy proti 
Piešťanom sa mu podarilo dostať puk za chrbát brankára osemkrát. 

Zápasenie
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Považská Bystrica bola 
usporiadateľom turnaja olym-
pijských nádejí, na ktorom 
štartovali aj pretekári z TJ 
Sokol a 1. Judo club Prievi-
dza. Skvelým výkonom zau-
jal hlavne Marián Flimel, keď 
dosiahol štyri víťazstvá pred 
časovým limitom. Výsledky 
našich pretekárov: TJ Sokol 
– mini žiaci; 1. Alex Guláš, 2. 
Denis Škultéty, 3. Matúš Matiaš 
a 4. Nikolas Karásek a Zuzana 
Zacharová. Mladší žiaci: 2. Pe-
ter Volkov, 3. Jaroslav Brand, 
Ján Zachar a Martin Vaško, 
5. Timotej Čery. Starší žiaci: 
3. Rebeka Bahúlová a Matej 
Škultéty, 4. Ján Matiaš. 1.Judo 
club – mini žiaci: 1. Marián 
Flimel, 4. Samuel Bojko.

21-ročný Prievidzský futbalový 
odchovanec František Kubík 
absolvoval svoju reprezentačnú 
premiéru v drese Slovenska. 
V priateľskom zápase v Luxem-
bursku naši prehrali 2:1. Kubík 
sa dostal na ihrisko v 68. minúte 
za stavu 1:1 a iste si svoj debut 
nepredstavoval s takou horkou 
príchuťou. 

13. kolo
Doxx Žilina – FSC Prievidza 
6:10 (5:3)
Góly: Lutka 3, Kolodzej 
a Cmarko st. po 2, Madarász, 
Mendel a Gendiar.
14. kolo
 FSC Prievidza – MFK Liptovs-
ký Mikuláš 13:1 (4:1)
Góly: Baran 3, Ján Cmarko ml. 
2, Lutka 2, Šaray 2, Kolodzej, 
Mendel a Rybár.

3. kolo slovenského pohára sa 
uskutočnilo v Dolnom Kubíne 
a medzi viac ako 150-timi 
súťažiacimi sa nestratili ani 
Prievidžania. Vo váhe do 81 kg 
dokonca tvorili fi nálovú dvo-
jicu – zvíťazil Vladimír Idranyi 
nad Martinom Pánisom. Do 67 
kg si prvenstvo vybojoval An-
drej Duchoň. V kategórii do 91 
kg skončil Ladislav Idrányi na 
3. mieste.
Majster Európy v kickboxe 
Michal Hromek sa predstavil 
v Nitre na súťaži Noc bojovníkov, 
v štýle K-1. Vo váhe do 84 kg po-
razil maďarského reprezentanta 
Ferenca Hosszu 3:0 na body. Člen 
ŠK Kickbox Idranyi Prievidza si 
zároveň počas večera prevzal aj 
ocenenie Kickboxer roku 2010, 
čím obhájil vlaňajší výsledok. 
Gratulujeme! 

-ls

Športový servis

Skupina B - II. hokejovej ligy môže 
bilancovať svoju základnú časť. 
Päť družstiev z regiónu odohralo  
štvorkolovým systémom s každým 
súperom po dva zápasy doma i von-
ku. Do ďalšej nadstavbovej časti 
o postup do I. ligy išli prví dva-
ja zo skupiny. Žiaľ, naši hokejisti  
medzi nimi nie sú. Za osem víťaz-
stiev a rovnaký počet prehier získali 
24 bodov a obsadili celkovo v ta-
buľke štvrté miesto. Na postup bolo 
potrebných 30 bodov. Vsietili 98 
a inkasovali 73 gólov. Z B-skupiny 
do ďalších bojov postúpil Púchov 
a Partizánske. Pre hokejistov sa teda  
prakticky táto sezóna skončila. Bez 
ohľadu na fi nančnú situáciu a stav 
športu v celej republike, toto je jeden 
z najhorších výsledkov  v histórii. 
Výsledok, ktorý bolí určite nielen 
hráčov a funkcionárov, ale aj fanú-
šikov. Pozviechame sa z ťažkého 
direktu už v najbližšej sezóne?

-ls

Hokejisti bez 
postupu

Predsedom i trénerom 
Zásluhu na vzniku  Tenisového  
klubu (Tenis Center) Bojnice má 
dnes 74-ročný Stanislav Šimko. 
Stále vitálny pán, s ktorým by sme 
o tenise mohli rozprávať nie ho-
diny, ale dni. Má priamy podiel 
na výstavbe deviatich antukových 
dvorcov v okrese, a keď prídu na 
pretras, oči mu žiaria radosťou. Je 
nielenže predsedom klubu, ale stále 
aj trénuje. Zaujímavosťou je, že jeho 
trénerská B-licencia je taká stará 
ako jeden z jeho synov – majú zhod-
ne 39 rokov. „V nedeľu som získal 
trénerský certifi kát a v pondelok sa 
narodil Mário,“ hovorí pán Šimko.

Budú večnou farmou?
Usilovnou mravenčou prácou a vy-
zbrojení nekonečnou trpezlivosťou 

sa venovali predovšetkým deťom 
a mládeži. Keď to počas rozho-
voru oceňujem, Stanislav Šimko 
posmutnie. „Viete, my sme vlastne 
vychovávali hráčov pre druhé kluby. 
Len čo sme ich vypiplali, už nám 
ich aj spolu s rodičmi lanárili preč. 
Vlastne, my sme už v šesťdesiatych 
rokoch boli taká tenisová farma. 
Máme veľký podiel na republiko-
vých umiestneniach Cintulu, Havlí-
ka i jeho sestry, lenže smotánku 
zlízali iní.“ To však neznamenalo, 
že by sme stratili chuť a elán do 
ďalšej práce.“

Pole pôsobnosti sa rozširuje
Dnes majú pod krídlami do 50 detí 
od predškolského veku až po dorast, 
ktorým sa venujú traja tréneri. Hoci 
ich domovské kurty sú v Bojniciach, 

deťom sa venujú v rámci krúžkovej 
činnosti aj v Prievidzi, Koši a Tu-
žine. Mladší žiaci a žiačky hrajú 
1. a 2. triedu regionálnych maj-
strovstiev, starší žiaci a žiačky zase 
3. triedu. Muži hrajú už tretiu sezónu 
II. tenisovú ligu. V zimných mesia-
coch trénujú v telocvičniach v Koši 
a Prievidzi, plus nejaké hodiny  sa 
im ušli aj v tenisovej hale v Necpa-

loch. Kondičnú prípravu  absolvujú 
v Bojniciach.  Vynikajúce výsledky 
dosahujú v rámci  turnajov Detský 
Davis Cup a Detský Fed Cup. V roku 
2007 dokonca postúpili do národné-
ho fi nále. My veríme, že raz Bojni-
čania dosiahnu aj na méty najvyššie, 
nielen v najmladších kategóriách. 

-ls, foto: autor

Celkovo mladí karatisti pre Prie-
vidzu vybojovali 18 medailových 
umiestnení v Kata, Kobudo a Kumi-
te. „Naši opäť nesklamali, o to viac 
ma to teší, že i napriek zraneniam 
a maródke boli schopní nastúpiť 
a podať kvalitný výkon. Takisto 
som rád, že sa reprezentantka Do-
minika Šalamonová predstavila už 
aj ako rozhodkyňa po tom, čo úspeš-
ne absolvovala krst v cvičení Kata 
medzi ženami na bronzovej prieč-
ke.“ Povedal na margo vystúpenia 
karatistov tréner FKŠ Prievidza 
Miroslav Šenk. „Všetci si zaslúžia 
pochvalu za odvedené výkony, len 
ma mrzí zranenie našej najlepšej 
pretekárky v kumite Chovancovej, 
ktorá sa 30 sekúnd pred koncom 
fi nálového zápasu zranila. „Lekár 
jej nedovolil v zápase pokračovať, 
napriek tomu, že viedla,“ pokračo-
val v hodnotení Šenk. „Niekoľko 
sekúnd pred koncom zápasu, pri 
jednom kope súperke, som zacítila 

prudkú bolesť v pravej achilovke 
čo, mi ďalej bolo osudným, pretože 
lekárka mi nedovolila dokončiť 
zápas. Veľmi ma mrzí tento záver 
hlavne preto, že som viedla. Myslím 
si ale, že zranenie bude v poriadku 
už o pár dní.“ Uviedla na margo 
zranenia Nina Chovancová. Naj-
bližší program čaká prievidzských 
karatistov o mesiac v marci, a to 
Pohár federácie v Šali. Hneď na 
to cestujú do Poľska na európsky 
pohár a ďalší kvalitne obsadený 
turnaj v rámci Európskeho pohára v 
Hradci Králové, čo bude tesne pred 
vrcholom sezóny, pred Majstrov-
stvami Slovenska. Zostava, ktorá 
reprezentovala FKŠ Prievidza: 
A. Detko, K. Huová, A. Jaďu-
ďová, K. Detková, A. Záborský, 
P. Kotlářová, L. Hromadová, 
D. Šalamonová, N. Chovancová 
a M. Valter.

-ls, foto: Ivan Valko

V tenisovom klube Tenis Center Bojnice sa venujú hlavne deťom

Naši opäť nesklamali

Výborný výsledok
Tréner Dalibor Franko sa netají 
tým, že od svojich zverencov 
vyžaduje stále maximálne nasa-
denie. Je prívržencom futsalovej 
moderny, kde sa hrať stále atrak-
tívne, útočne a keď treba brániť, 
tak  celoplošným pressingom. 
Jeho zverenci tento náročný spô-
sob boja uplatnili a svojho súpera 
doslova deklasovali. Polčas za 
stavu 4:1 bol ešte ako-tak pri-
jateľný. Po prestávke prišiel do-
slova uragán a brankár hostí bol 
prakticky len v úlohe štatistu. Pri 
deviatich inkasovaných góloch sa 
veru niet čomu čudovať. Stý gól 

Prievidžanov vsiete-
ný v tomto ročníku si 
pripísal na konto Ján 
Cmarko mladší. 

Hodnotenia trénera 
„Podali sme disciplinovaný vý-
kon, nebudem nikoho vyzdvi-
hovať, pretože pochvalu si za-
slúži za kolektívny výkon celé 
mužstvo. Už sa tešíme na budú-
cotýždňový šláger kola u lídra 
tabuľky v Dubnici nad Váhom. 
Našim cieľom je odohrať dobrý 
zápas a potrápiť druhé najlepšie 
mužstvo na Slovensku vlaňaj-

šieho ročníka.“ Mužstvo FSC je 
v aktuálnej tabuľke na druhom 
mieste, tesne prenasledované 
tímom z Nového mesta nad Vá-
hom. Bude to platiť aj po šlágri 
v Dubnici?

 -ls, foto: autor

Liptákom nasúkali trinásť gólov

Počas tréningu nám zverenci Šimkovcov  ochotne zapózovali.

Druhá najvyššia súťaž vo futsale, Open liga, pokračovala 
štrnástym kolom. Po dvoch zápasoch vonku sa futsalisti 
FSC Prievidza predstavili na svojom ihrisku, kde privítali 
MFK Liptovský Mikuláš. Hostia neprišli v kompletnej 
zostave, ale to isté možno povedať o Prievidžanoch. 
Domáci však nenechali nič na náhodu a o podcenení 
súpera nemohlo byť ani reči. Od začiatku sa do 
Liptákov zahryzli ako buldoci. 

4. kolom pokračoval Pohár federácie v karate a tentoraz pod Urpínom 
v Banskej Bystrici. Jedenásť prievidzských karatistov i napriek 
vysokej maródke a zraneniam nesklamalo ani v tomto národnom 
kole za účasti 200 pretekárov z 23 klubov.

Džudo

Futbal

Futsal
Muži - open liga

Kickbox

Už nevedno úplne presne, odkedy sa datujú prvé počiatky tenisu 
v Bojniciach. Dohady a skutočnosť sa vraj trošku rozchádzajú. 
Podľa dostupných svedectiev to však mohlo byť v prvých rokoch 
dvadsiateho storočia. Vtedy bol prvý kurt postavený pre kúpeľ-
ných hostí. O biely šport, ako sa voľakedy s obľubou tenis nazýval, 
je v každom prípade stále záujem.

Na prvom mieste v Kumite sa medzi žiakmi umiestnil Adrian Záborský.



Výrobok môžete u predávajú-
ceho reklamovať. Podstatné 
je, z akého dôvodu došlo 
ku zlacneniu tovaru. Ak je 
výrobok zlacnený preto, lebo 
už nie je moderný, alebo 
prebieha dopredajová akcia, 

či končí sezóna, zodpove-
dá predávajúci za kvalitu 
výrobku v plnom rozsahu. 
Výrobok môže byť zlacnený 
aj preto, lebo má obmedzené 
úžitkové vlastnosti, t. j. má 
istú chybu, ktorá však neb-

ráni tomu, aby sa výrobok 
mohol používať (napríklad 
na časti vetrovky je rozpá-
raná podšívka, či vrecko, 
chýba gombík a pod.). Tieto 
nedostatky sú dôvodom na 
poskytnutie zľavy na cenu 
výrobku. Predávajúci musí 
pri predaji spotrebiteľa na 
chyby, ktoré sú dôvodom 
zľavy upozorniť a uviesť na 
doklade o kúpe, pretože na 
ne sa prípadná reklamácia 
nevzťahuje. Ak sa na tovare 
vyskytnú iné nedostatky, 

tie môže spotrebiteľ v zá-
konom stanovenej lehote 
reklamovať.
Stretli ste sa s nekorekt-
ným predajom, máte otázku 
ohľadne kvality tovaru či 
problémy s reklamáciou? 
Napíšte nám a v niektorom 
z ďalších vydaní nájdete 
odpoveď, ako si poradiť.

Ing. Lýdia Ondrejková
ZSS – SP Prievidza

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Mám 19 rokov a matka ma vy-
zvala, aby som prispieval do 
rodinnej kasy mesačne 300 eu-
rami, čo sa mi zdá veľa, lebo 
mi zostane ako vreckové iba 
necelých 60 eur. Pracujem ako 
kuchár. Mama tvrdí, že mám 
doma izbu, navarené, opraté, 
kupuje mi aj šaty a obuv. Inak si 
vraj mám nájsť podnájom. Čo 
mám robiť? 

Karol, Prievidza
Každé dieťa raz musí z rodi-
čovského domu odísť. Inak by 
nikdy nedospelo, nepostavilo 
sa na vlastné nohy, nezodpove-
dalo za svoje činy, nenaučilo sa 
hospodáriť, starať o domácnosť 
a platiť účty. Známy americký 

model, keď rodičia dieťa hneď 
po 18 roku pošlú z domu preč, 
sa však u nás neujal. Máme tra-
dične silnejšie rodinné väzby, 
až príliš ochranárske vo vzťahu 
k potomkom. Slovenskí rodičia 
často ani nepýtajú od svojich 
už dospelých a pracujúcich detí 
príspevok na byt a domácnosť. 
Tento postoj však nie je osož-
ný ani pre jednu stranu. Pre 
"deti" je to síce pohodlné, ale 
často nepríjemné a ponižujúce, 
pre dospelých vyčerpávajúce 
 a konfl iktné. Samotná situá-
cia vyvoláva konfl ikty. Dospelé 
deti neplatia a rodičia ich stále 
kontrolujú ako malých. Takže 
rodičom platiť treba. Otázne je 

koľko. Na príjem, aký má Ka-
rol, je však 300 eur naozaj veľa. 
Je to suma, za ktorú by si našiel 
aj podnájom. Riešením pre neho 
je bývanie s ďalšími podnájom-
níkmi v prenajatom byte.  Postoj 
matky sa dá takmer chápať ako 
jasná výzva, aby sa osamostat-
nil. V podnájme bude slobodný, 
nikto mu do života zasahovať 
nebude, ale nik mu nepripraví 
raňajky, neoperie, neožehlí, ne-
nakúpi, nezaplatí účet za telefón 
atď. Nadišiel čas, aby sa Karol 
naučil žiť samostatne a zrelo 
riešiť každodenné nároky, ktoré 
prináša život dospelých.

www.hipokrates.sk

Mám prispievať do domácnosti?

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

Reklamácie

Doprajte v zime svojej pleti 
starostlivosť.

Začiatkom roka prebiehali v mnohých supermarketoch a 
predajniach rôzne dopredajové akcie a predávali rozličné 
druhy tovaru so zľavou. Aj ja som podľahla lákavej 
ponuke a kúpila som si zimnú vetrovku. Po mesiaci 
nosenia som zistila, že nie je kvalitná. Môžem ju rekla-
movať? Ako je to s poskytovaním záruky na zlacnené
druhy tovaru?

novinky10

Rôzne

Služby

Kúpa

Predaj

Aké sú možnosti ošetrenia 
pleti v zimnom období, kedy 
je pleť vystavená nepriazni-
vým a extrémnym 
vplyvom počasia? 
Chlad, ale najmä 
vietor spolu s mra-
zom, môžu spôsobiť 
poškodenia pleti. Cez zimu 
veľa času trávime vo vy-
kúrených priestoroch, kde 
suchý vzduch pleť dehydruje. 
Pokožka preto potrebuje špe-
ciálnu ochranu. Doprajte svo-
jej pleti starostlivosť nielen 
s vybranými kozmetickými 
prípravkami, určenými na 
hydratáciu, ochranu a výži-
vu, ale i odbornú starostli-
vosť a kúry, zamerané pre 
toto chladné ročné obdobie, 
ktoré ponúkajú kozmetické 
salóny. Odporučila by som 
kyslíkové ošetrenie pleti. Bez 

kyslíka nie je život, ale ani 
krása. Tieto ošetrenia pleti 
sú vhodné po celý rok. V ple-
sovom období oceníte rýchle 
povzbudenie pleti, ktorá je 
po ošetrení kyslíkom hebká, 
hydratovaná a oddýchnutá, 
ako po niekoľko hodino-
vom spánku. Nie je veľkou 
tajnosťou, že čokoláda vy-
voláva u človeka pocit šťas-
tia. Toto sladké pokušenie 
skrášľuje a zároveň rozžiari 
nielen tvár, ale i dušu. Ka-
kao obsahuje vysoko účinné 
látky, ktoré pôsobia ako pre-
vencia proti predčasnému 

starnutiu pleti a vďaka jeho 
omamnej vôni, povzbudzu-
júcemu účinku a bohatému 
množstvu výživných látok 
je kakao jednou z možností, 
ako prispieť k omladeniu 
a ochrane pokožky tváre 
i tela. Medový extrakt a prí-
rodný zázvor dotvárajú 
zostavu ďalšieho zimného 
ošetrenia pleti. Pomarančo-
vo-zázvorové ošetrenie je 
osvieženie pre unavenú a vy-
stresovanú pokožku. Je to vy-
soko vitalizačné a blahodár-
ne ošetrenie pleti. Pokožka 

okolo očí a pokožka na krku 
je, žiaľ, najtenšia a vidieť na 
nej prvé známky starnutia 
a únavy. Čo najskôr im začni-
te pomáhať. Poskytnite luxus 
Vašej pleti, prostredníctvom 
nejedovatej a cenovo dostup-
nej alternatívnej plastickej 
chirurgie. Filling systém (pl-
nič vrások, krémy namiesto 
liftingu) je revolúciou vo 
vráskovej ošetrujúcej terapii. 
Po jednoduchej aplikácii pro-
duktu čelové vrásky, „stračie 
nôžky”, vrásky v okolí očí, 
vrásky smiechu a iné oblasti 
vyzerajú oveľa hladšie. Tento 

obdiv vyvolávajúci 
objav ponúka v koz-
metike možnosť do-
siahnutia úspechu 
jasného a mlado vy-

zerajúceho vzhľadu.  V zim-
nom období je vhodná aj 
kúra s ovocnými kyselinami. 
Ovocno-kyselinové ošetrenie 
s AHA efektom je omladzujú-
ca a ošetrujúca metóda, ktorá 
zlepšuje štruktúru pokožky 
a zrýchľuje obnovu pleti 
v prípade vrások, nečistej 
pleti, pigmentových škvŕn 
a rozšírených pórov. Pre cel-
kovú relaxáciu a uvoľnenie 
svalov je možné špeciálne 
ošetrenie pre zimné obdobie 
s príjemnou štetcovou masá-
žou. Toto ošetrenie sa stará 

o vyšší obrat kyslíka v bun-
kách a chráni pred poškode-
ním pleti. 
Intenzívnejšie pôsobenie 
a rýchlu účinnosť majú am-
pulky s koncentrátmi účin-
ných látok s intenzívnym 
pôsobením a účinnosťou, 
ktorá je zreteľná ihneď po ich 
aplikácii na pokožku. 

 Ampulka „kaviar” je lu-
xus z mora. Zlepšuje stav 
pleti, urýchli sa obnova 
a výmena buniek, vrásky sa 
zmiernia. 

 Ampulka Q10 je tzv. ničiteľ 
vrások. Je to jedinečný 
koncentrát účinných látok 
pre pleť. 

 Na pleť so sklonom ku ku-
peróze, ktorú poznáme 
podľa jemných červeno-
-modrastých žiliek pre-
svitajúcich cez pokožku, 
sa odporúča posilňovač 
cievok s extraktom z lístkov 
červeného hrozna. Najviac 
sa kuperóza objavuje na 
lícach a nose. Tento sklon 
k príliš červenému obrazu 
kože je rovnako citlivý prá-
ve na chlad aj slnko. 

 Výnimočnú starostlivosť 
potrebuje aj hypersen-
zitívna pleť so sklonom 
k alergiám a alergickým 
reakciám. Hydratačnú silu 

pokožke dodajú účinné 
ampulky s koncentrátmi 
pre všetky suché stavy ple-
ti. Zmierňujú deficit vlh-
kosti prirodzeným spôso-
bom, napr. stratu vlhkosti 
zo suchého vzduchu z kúre-
nia. V priebehu jednej ho-
diny po nanesení sa zvýši 
vlhkosť pleti o 25-38 %. 

Zimné krémy, zvlášť tie 
mastnejšie typy krémov, sa 
odporúča aplikovať pred 
každou prechádzkou, zimný-
mi športmi či pri pobyte na 
horách. Pobyt na čerstvom 
vzduchu vám potom dodá 
viac radosti a skutočného 
prospechu pre Vaše zdravie. 
Rovnako netreba zabúdať na 
pery a neodhalené miesta, 
ako sú krk, lakte a ruky. Do-
prajte im zvýšenú pozornosť, 
aby si naďalej zachovali svo-
ju hebkosť a krásu. A k tomu, 
milé dámy, nezabúdajme na 
úsmev, ktorý našu tvár skráš-
li. Nič nás nestojí a pohladí 
dušu každého človeka, čo je 
dôležité práve dnes v tejto 
uponáhľanej dobe. Ale o tom 
zase nabudúce. 
 

Ala Farkašová
tel: 0915 334 529

ala.farkasova@gmail.com

PORADŇA

Zdravá pleť aj v zime  Predám 5-izb. byt na Zapotôčkach, 
úplná rekonštrukcia. Cena dohodou. 
Pri rýchlom jednaní zľava. Tel: 0917 
756 465
 Ponúkam obývaciu stenu zn. 
ADRIKA (sektorová, tmavý kor-
pus, bledé dvierka zlatý dub), lacno. 
Foto môžem poslať mailom. Tel: 
0904263345 alebo O2: 0903376945
 Predám bielu kuchynskú linku dĺž-
ka 2m + 60cm skrinku na digestor. 
Skrinky sú aj presklené, aj plné. Vo 
veľmi dobrom stave. Stolík preskle-
ný. Cena dohodou, k odberu ihneď 
treba vidieť. Tel: 0910 382 637, 0907 
041 372
 Predám 1-krát použitý čierny dám-
sky kostým, veľkosť 46 trojkom. Tel: 
0907 073 363
 Predám monitor k počítaču, DVD 
prehrávač, nový nepoužívaný. Veľa 
funkcií, menších rozmerov. Za ro-
zumnú cenu. Lacno. Predám hliníko-
vé žalúzie rôznych rozmerov veľmi 
zachovalé. Tel: 0910 151 444
 Predám záhr. chatku v sade go-
oročnice, s altánkom, nové kachle, 
kamenný obklad, pláv. podlaha. So 
zariadením a pr. vybavením. Kosač-
ka, centrála, mot. píla, vŕtačka a iné. 
Cena: 11 000€ + dohoda možná. Tel: 
0911 406 466
 Predám truhlicovú mrazničku 
Samsung Calex 360l. Cena dohodou. 
Výborný stav. Predám vysávač na te-
povanie aj suché vysávanie Mulinex 
Powerjet. Málo používaný, cena do-
hodou. Tel: 0904 038 585
 Predám manželskú posteľ celoča-
lúnenú s úlož. priestorom + 3 ks van-
kúše a taburetka. Cena 100€. Detský 
šport. Kočiar s príslušenstvom po 
1 dieťati, zach. cena 90€. A detskú 
trojkolku s tyčou cena: 25€. Tel: 0905 
652 019
 Predám elektromotor 7,5kw typ 
AF 522/2 380/220 2930 ot/min, oska 
priemer 38mm. Tel: 0905 438 656, 
Rástočno
 Predám záhradku s chatkou v osade 
Háje v Lehôtke pod Vtáčnikom. Vý-
mera 444m2. Cena: 2000€. Dohoda 
možná. Tel: 0918 391 999 volať po 
15,30 hod.
 Predám byt v Novákoch 36m2 
výborná cena, okamžite voľný. Tel: 
0907 303 992
 Veľmi výhodné predám 1 a ½ izb. 
byt v Novákoch. Treba vidieť. Cena: 
16000 €, príp dohoda. Tel: 0918 804 
594
 Predám byt, 4+1, ov, 79m2, posch 
1. Byt je v súkr. vlastníctve v pôvod-
nom stave, 1. poschodie, lodžia, ko-
mora, pivnica. Lokalita: Handlová, 
MC – pod školou. Cena: 26 000 €. 
Tel: 0908 729 867
 Predám 2+1 Prerobený pekný 
slnečný byt na starom sídlisku z ro-
dinných dôvodov. Treba vidieť. Tel: 
046/541 72 52, 0905 505 268

 Kúpim lúpané orechy. Tel: 046/549 
71 62
 Kúpim cirkulár. Tel: 0908 500 734

 Ponúkam upratovacie služby. Tel: 
0907 980 240, 0903 113 144.
 Spracujem daňové priznania. Spra-
cujem jednoduché aj podvojné účtov-
níctvo. Cena dohodou. Tel: 0948 737 
351, 0908 061 851
 Ponúkam výrobu a montáž altán-
kov, podhladov, montáž odkvapových 
systémov. Tel: 0905 942 871
 Učím angličtinu, začiatočníkov, po-
kročilých, maturantov, konverzáciu aj 
doobeda. Tel: 0948 021 910
 Máte fi nančné problémy? Požičia-
me: Rýchlo. Splátky až 36 týždňov, 
možnosť odkladu splátok na 3 mes. 
PD + bližšie okolie. Tel: 0915 174 
422. VFA PROFI CREDIT s.r.o.
 Nestíhate, nevládzete alebo jedno-
ducho potrebujete pomoc? Poskytu-
jeme služby v domácnosti – pranie a 
žehlenie, upratovanie, obstarávanie 
nákupov. Volajte SAMJ s.r.o. 0903 
748 356
 Vybavím výhodný úver pre za-
mestnaných a dôchodcov. Tel: 0903 
467 914

 Odstúpim nebytový priestor 
88,30m2 v Prievidzi Ľ. Ondrejova na 
jednosmerkách. Tel: 0905 912 426
 Vymením zbierku telefónnych ka-
riet v počte 5000 kusov za poštové 
známky, prosím písomne ponuky. Do-
hoda istá. Zoltán Dajcs, Clementisa 
45/3, Prievidza.
 Darujem balík detského oblečenia 
od narodenia nenáročnej mamičke. 
Tel: 0907 303 992

INZERCIA

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

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

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

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

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

NPD 0007/11



Ako často aplikovať masku?
Väčšina pleťových masiek sa pou-
žíva raz týždenne. Pri podráždenej 
pleti siahnite po upokojujúcej mas-
ke, v období zvýšenej záťaže po 
výživnej, a pre preventívne účely 
poslúži čistiaca maska. Domáce 
pleťové masky si môžete naniesť aj 
dvakrát týždenne. Nezabúdajte, že 
masky sa vždy nanášajú na dobre 
vyčistenú pleť. Môžete použiť ple-
ťové mlieko, potom tvár opláchnite 
teplou a studenou vodou. Okolie očí 
nemusíte natierať. Počas nanášania 
masky nepohybujte tvárou. Masku 
naneste na tvár a nechajte pôsobiť 
15 až 30 minút. Na oči si môže-
te priložiť kúsky vaty namočené 
v odvare z harmančeka alebo plátky 
uhorky, ktoré necháte pôsobiť súčas-
ne s maskou. Masku odstráňte teplou 
alebo vlažnou vodou. Normálnu 
a zmiešanú pleť následne ošetrite 
pleťovou vodou, suchú pleťovým 
mliekom. Na očistenú pleť môžete 
naniesť tenkú vrstvu krému podľa 
typu vašej pleti.

Mrkva regeneruje 
Účinnú regeneráciu poskytne pleti 
maska z nastrúhanej mrkvy. Pleť 

môže kvôli farbivu, ktoré mrkva 
obsahuje, zožltnúť a preto sa od-
porúča mrkvu zmiešať v pomere 
1:1 s bielym jogurtom a lyžičkou 
olivového oleja. 

Zemiaky na mastnú pleť 
Mastnejšiu pleť skúste ošetriť mas-
kou zo zemiakovej šťavy, do ktorej 
namočíte vatové tampóny. Zemia-
ková maska má, rovnako akomaska 
z jahôd, sťahujúce a čistiace účinky. 
Ak ste máte rozšírené póry, pridajte 
do nastrúhaných zemiakov pár kva-
piek citrónovej šťavy.

Citrón na stiahnutie pórov
Citróny osviežujú pleť, regulujú 
látkovú výmenu a majú vypínací 
efekt. Citrónová šťava má skvelé 
sťahujúce a bieliace účinky, je teda 
vhodná hlavne pre mastnú pleť. 
Masku z citrónovej šťavy, zmiešanú 
s medom a tvarohom, naneste na 
tvár a zmyte po pätnástich minútach. 

Maska z petržlenu
Dve lyžičky medu, citrónovú šťavu, 
žĺtok a listy petržlenu dajte do mi-
xéra a vymixujte. Natrite a nechajte 
pôsobiť 15 minút a zmyte následne 

vlažnou vodou. Používajte ju na 
vyčistenie tváre od pieh, ako i pig-
mentových škvŕn.

Uhorka hydratuje 
Klasikou v okruhu po domácky 
vyrobených masiek je uhorková 
maska. Uhorka má vynikajúce 
hydratačné schopnosti a dodáva 
pleti potrebnú vlhkosť. Uhorku si 
jednoducho nakrájate na kolieska 
a priložíme na tvár. Ďalšou variantou 
uhorkovej maskz je zmes z dvoch 

lyžíc nastrúhanej šalátovej uhorky 
a lyžice bieleho jogurtu. Túto osvie-
žujúcu masku zmyte vlažnou vodou 
po 15 minútach.

Pomarančová bomba 
Našľahajte 4 polievkové lyžice tva-
rohu so šťavou z polovice pomaran-
ča, pridajte dužinu z druhej polovice 
a lyžicu medu. Naneste na tvár a krk 

a po 30 minútach pôsobenia starost-
livo zmyte teplou vodou. Vďaka 
účinným látkam  pomarančov maska 
zásobuje pleť vitamínmi a minerálmi 
a osviežuje unavenú pleť. 

Banán na zjemnenie pleti 
Zmiešajte 3 polievkové lyžice tva-
rohu so žĺtkom a 1 lyžicou smotany. 
Pridajte roztlačený banán. Všetko 
dobre premiešajte, naneste na pleť 
a po 20 minútach zmyte teplou 
vodou. Ovocné kyseliny, ktoré sú 
obsiahnuté v banánoch sťahujú póry 
a zásobujú pleť dôležitými vita-
mínmi. Banán dodáva pleti vlahu 
a vďaka vitamínu A a stopovým prv-
kom má spevňujúce a posilňujúce 
účinky vhodné pre všetky typy pleti. 

Medovo-tvarohová maska 
Med má omladzujúce účinky, upo-
kojuje a vyživuje pleť. Pripravte si 
2 kávové lyžičky medu, 150 g čer-
stvého tvarohu a 1 žĺtok. Suroviny 
vymiešajte v miske z umelej hmoty 
a penovú zmes naneste štetcom na 
tvár. Túto masku môžete natrieť aj 
na časti okolo očí. Masku nechajte 
pôsobiť 20 minút a zmyte ju vlažnou 
vodou. Na čistú tvár prikložte vlhké 
obklady a nechajte pôsobiť 5 minút. 

Medová maska s droždím
Rozmrvte 120 g čerstvého droždia, 
pridajte 1 lyžicu medu a 4 kávové ly-
žičky sladkej smotany alebo olivový 
olej. Všetko vymiešajte vareškou do 
konzistencie pasty. Zmes naneste na 
očistenú tvár a nechajte pôsobiť 15 
minút. Potom masku zmyte vlažnou 

vodu a tvár ošetrite krémom podľa 
typu vašej pleti. 

Maska z hlávkového šalátu
Šalát je veľmi bohatý na vitamín C, 
bielkoviny a minerálne soli. Nie-
koľko listov zmixujte s 2 lyžicami 
smotany a masku naneste na tvár 
a krk. Po 20 minútach si umyte tvár 
vlažnou vodou. Smotanu môžete na-
hradiť i kyslým mliekom. V prípade, 
že máte suchú pokožku, pridajte do 
masky pol lyžičky olivového oleja.

Rýchle avokádo
Ak máte málo času na prípravu 
pleťovej masky a idete večer do 
divadla, olúpte avokádo, roztlačte 
ho vidličkou a zmiešajte s trochou 
pleťového krému. Naneste na tvár 
a krk a po 15 minútach umyte. 
Pleť bude vypnutá a žiarivá. Ak 
máte viac času, urobte si z avokáda 
vitamínovú bombu. Zmiešajte ho 
s tvarohom, medom a pár kvapkami 
citrónovej šťavy. 

Originálny domáci píling
Pílingový efekt dosiahnete jednodu-
chou a účinnou kombináciou mletej 
kávy a žĺtka. Zmes naneste na tvár 
a jemne premasírujte. Nechajte 15 
minút pôsobiť, následne opláchnite 
a na yáver naneste hydratačný krém. 
Vaša pleť bude vďaka textúre kávy 
prekrvená, vďaka žĺtku vyživená 
a hebká.

www.hipokrates.sk

Zabudnite na chémiu, namiešajte si domáce pleťové mask y 
Niekedy býva pleť šedivá, mdlá, bez žiarivosti. Môže za to nedostatok 
vitamínov, neprimerané množstvo kávy, alkoholu a cigariet, málo 
pohybu na čerstvom vzduchu. Vtedy pomôžu pleťové masky. Každá 
z nás, ale platí to aj pre mužov, si môže doma namiešať masku, ktorá 
pleť hydratuje, zregeneruje a upokojí. Stačí urobiť revíziu v chladničke, 
poprechádzať sa po trhovisku alebo sa vybrať do najbližšieho parku. 
Surovín, ktoré prospejú pleti je neúrekom a vy si môžete namixovať 
čistú prírodnú masku v domácom pohodlí, kde presne viete, aké je 
jej zloženie. Ak trochu zaexperimentujete, možno práve vy objavíte 
zázračný „lektvar“, ktorý s vašou pleťou urobí zázraky. 

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 záujem 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 8, 971 01 Prievidza

Všetky riadkové inzeráty, ktoré 
budú doručené na adresu redak-
cie do 28. februára 2011, budú 
uverejnené v nasledujúcom čísle 
Noviniek, ktoré budú distribu-
ované do všetkých domácnotí 
okresu Prievidza 8. marca 2011

Využite jedinečnú možnosť 
riadkovej inzercie do každej 
domácnosti v okrese Prievidza



VÝNIMOČNÁ AKCIA POČAS MESIACA FEBRUÁR!

www.hipokrates.sk
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Grahamový chlieb
3 bochníky

Čas prípravy: 
20 minút +  3 h čas na vykysnutie

Potrebujeme:
100 g celozrnnej múky, 
250 g grahamovej múky, 
125 g mlieka, 
40 g oleja, 
30 g soli.

Na kvások: 
150 g hladkej múky, 
150 g vody, 
10 g cukru, 
25 g čerstvého droždia 

Postup:
Pripravíme si kvások. V miske 
dobre premiešame múku s vodou, 
cukrom a droždím, prikryjeme 
a necháme na teplom mieste  20 
min. kysnúť (teplota by nemala byť 
vyššia ako 38 °C). Vo väčšej mise 

zmiešame kvások s oboma druhmi 
múky, olejom, vlažným mliekom  
a soľou. Vypracujeme pružné cesto 
a necháme ho na teplom mieste kys-
núť, kým nezdvojnásobí svoj objem 
(zhruba 2,5 hodiny.). Vykysnuté 
cesto preložíme na pomúčenú do-
sku, zľahka vypracujeme, potom ho 
stlačíme, rozdelíme na tri rovnaké 
časti a vyváľame z nich bochníky. 
Umiestnime na plech vyložený pa-
pierom na pečenie a necháme znova 
kysnúť, kým nezdvojnásobia svoj 

objem (zhruba 30 min.). Potom 
bochníky na povrchu niekoľko ráz 
ostrým nožom pozdĺžne narežeme 
a vložíme do rúry rozohriatej na 
190 °C. Pečieme zhruba 25 min.

Tip:
Po vykysnutí cesta môžete 
doň pridať posekané orechy 
alebo sušené slivky, pokrája-
né na kúsky a až potom z neho 
vyváľať bochníky. 

Domáci chlieb a pečivo recept
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„Arčinko, chceš piškótku?“ zobudí ma 
zo sna príjemná ponuka. „No jasné, že 
si dám! Piškótku vždy! To vie predsa 
každý!“ Nečakám ani sekundu, vysko-
čím zo svojho peleška a bežím do izby, 
odkiaľ prišla tá skvelá ponuka. Svoj 
súhlas pre istotu potvrdím aj intenzív-
nym vrtením chvostíka.
„Zober si drobček“ ozve sa prívetivý 
hlas, piškótka však neprichádza. „Kde 
je?“ Zrazu ju zbadám. Usmieva sa na 
mňa zo stolíka. „Ale tam ja predsa 
nedočiahnem!“ Obraciam zrak k pa-
ničke a prosebne zakňučím. „No len 
si ju zober“ odpovedá na moju pros-
bu. „To je ale nemožné, podaj mi ju!“ 
stupňujem svoje naliehanie. Panička, 
nehľadiac na moje protesty, odchádza 
a ja ju len nešťastne sledujem. „Čo teraz? 
Keby som tak nemiloval piškóty. Ale 
ja ju musím dostať za každú cenu!“ 
Vyskočím, najviac ako sa mi len dá. 
Nič. Skúšam to znova a potom ešte 
raz. A ešte raz. Začínam byť trošku 
nervózny. „Toto predsa nie je možné!“ 
hlasno šteknem, aby aj panička počula, 
že takto sa mi to vôbec nepáči! Ani 
panička, ani piškóta však na môj štekot 

nereaguje. Takže si musím poradiť sám. 
Rozhodnem sa skúšať ďalej. Aj keď 
sa snažím, zatial smo bez úspechu, no 
láska k piškótam mi nedovoľuje prestať. 
A tak pokračujem vo svojom úsilí. „Ja 
to predsa musím dokázať, musím ju 
dostať! Aj ju dostanem!“ Skáčem znova 
odhodlaný urobiť čokoľvek pre moju 
zlatistú piškótku. A znova... Už som 
ju skoro mal... Ešte o kúsok vyššie... 
„A mám ju!“ Nakoniec sa mi to predsa 
len podarilo! „Mám svoju piškótu! Mám 
svoju piškótu! Musím ju rýchlo spapať, 
kým mi ju niekto nevezme! Je len moja! 
Mh... Mňam! Stálo to za to!“
Radostne schrúmem piškótu a šťastný 
sa vraciam do svojho peleška. Zatváram 
spokojne očká a zaspávam so slastným 
pocitom, že aj keď som len malý psík, 
môžem dosiahnuť veľké veci. Stačí 
len chcieť.

RELAX

Ako to funguje? 
U nás v Prievidzi veľmi jednodu-
cho. Materské centrum je otvore-
né každý deň, stačí prísť. Na je-
den deň pre celú rodinu zaplatíte 
len 1€ a môžete sa vyhrať dosýta 
vonku i vnútri. Môžete si pri-
niesť desiatu, je tam k dispozícii 
mikrovlnka, kanvica a kávovar. 
Milé tety opatrovateľky vám rady 
vyhovejú vo všetkom, zahrajú 
sa s dieťatkom, uvaria kávičku 

a pod. Ak si potrebujete odskočiť 
k lekárovi alebo na väčší nákup, 
nie je to pre ne problém. Posta-
rajú sa o vaše dieťatko, kým sa 
nevrátite. A ešte jednu obrov-
skú výhodu má každé MC-čko. 
Organizujú sa v ňom mnohé 
aktivity pre mamičky s deťmi 
zamerané na rozvoj dieťatka 
po pohybovej, tvorivej, rozu-
movej a mentálnej stránke. Ide 
o cvičenia na fitloptách, tvorivé 

dieľne s názvom ART room, ak-
tivity pre deti chystajúce sa do 
MŠ, objavovanie sveta pomocou 
zmyslov, rozprávkové  príbehy, 
spojené s aktivitou detí a rodičov. 
Chodieva k nám teta lektorka, 
ktorá pomáha deťom objavovať 
krásu anglického jazyka v kur-
zoch Angličtina s Mickeym. Pre 
maminky ponúkame tiež masáže, 
služby kaderníčky a kozmetičky. 
Pripravujeme prednášky a bese-

dy, súvisiace s predpôrodnou prí-
pravou, dojčením a stravovaním, 
výchovou, emocionálnym svetom 
a zdravím dieťaťa. Ponúkame aj 
možnosť využívať PC s interne-
tom zdarma. Okrem pravidelných 
aktivít usporadúvame každý me-
siac podujatie pre širšiu verejnosť 
a štyri krát do roka burzy det-
ského oblečenia. Zastavte sa 
a možno sa Vám u nás zapáči.

Materské centrum S L N I E Č K O 

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., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme.

Poskladajte obrázok a 
vyhrajte zaujímavé ceny!

Vymaľuj si medveďa korčuliara!

Pospájaj čísla a objav zvieratko!

SÚŤAŽ!

Hrajte o: 
1) Kurz baby plávania v hodnote 32,50 € 
2) Kurz art room v hodnote 22 € 
3) Kurz baby fi tlopty v hodnote 15 €

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

Zostavila Lucia Petrželová

D e t s k ý  k ú t i k
fo

to
: A

. O
.

Pondelok
Utorok
Streda 
Štvrtok
Piatok

DOOBEDA 8,00 – 12,00
9,00 – 11,45 – tvorivé dielne Art room + herňa
8,50 – 11,15 – Svet je jéééj... + herňa
9,00 – 10,00 – Fitlopty, 10,10 – 11,15 – Svet je jéééj... + herňa
8,15 – 11,15 – Fitlopty + herňa
8,15 – 11,15 – Fitlopty + herňa

POOBEDE 12,00 – 19,00
herňa
herňa
16,00 – 17,00 – Fitlopty + herňa
16,00 – 18,00 – Angličtina s Mickeym + herňa
16,30 – tvorivé dielne Art room + herňa

Arčiho svet
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Poznáš nás už všetkých?

Poďme sa s nimi zoznámiť!

ÚLOHA 2

ÚLOHA 1

10. 2. 2011, Hana Šušolová, 
Kanianka

7. 2. 2011, Filip Kosa, 
Prievidza 

8. 2. 2011, Romana Sabová, 
Prievidza

29. 1. 2011, Romana Hraňová, 
Bojnice

3. 2. 2011, Sofi a Berešová, 
Sebedražie

8. 2. 2011, Patrik Čičmanec, 
Prievidza

Vítame našich 
najmenších
Fotografi e poskytol 
Fotoateliér Valovič

Ponožkový problém sa vyskytoval 
v našej rodine odpradávna. Boli 
sme tri deti plus otec (mama s bab-
kou nosili pančuchy) a ustavične sa 
hľadali nejaké čisté a aspoň trochu 
podobné ponožky. Zvíťazil ten, kto 
prvý vstal a zobral si z ponožkovej 
škatule pár. My ostatní sme päť 
minút pred ôsmou zúrivo hľadali 
čosi na nohy, čisté alebo najmenej 
špinavé, a utekali do školy.
Preto som sa ako dospelá rozhodla 
ponožky ignorovať. Od osemnás-
tich som uplatnila právo 
dospelého človeka roz-
hodovať o svojom živote 
a chodila som bez po-
nožiek. Stačí mať dobré 
topánky a nohy, ktoré sa nepotia, 
vysvetľovala som zdesenej rodi-
ne a trpela pri návštevách, lebo 
u nás je taký zvyk, že sa treba vy-
zuť pomaly meter pred vchodom, 
aby ste nenanosili špinu do domu. 
Domáci hneď utekali po papučky, 
keď videli moje bosé nohy na dlaž-
diciach. Celé roky som počúvala, 
ako prechladnem na ľadviny, va-
ječníky, mechúr, vykriví mi chrbticu 
a dokonca mi zima z nôh „uderí 

na srdce“. Pod veľkým nátlakom 
som na svoje tridsiate narodeniny 
ustúpila: tri zimné mesiace v roku 
nosím ťapky. Kúpim si ich na tr-
hovisku veľké množstvo a každý 
večer ich jednoducho vyhodím. 
Tento postup mi niekoľko rokov 
zabezpečuje bezproblémové rána. 
Lenže ponožkový problém ma do-
behol. Je tu teraz moja rodina, 
partner so synom a ich ponožky. 
Nech sa snažím akokoľvek, vždy 
je košík určený na jednu ponožku 

plný. Nemáme psa, že by žuval tento 
kus odevu, práčka ponožky nehltá 
a ja sa tvárim, že som domáca 
pani tip-top. Viem, čo sa u nás kde 
nachádza. Prečo je potom trinásť 
ponožiek bez páru? Dospelého 
chlapa som donútila kupovať si 
vždy desať párov rovnakých po-
nožiek, potom je jedno, ktoré dve 
si dá na nohu. Ale malý syn žia-
da rozličné ponožky s obrázkami, 
maskáčové, futbalové a podobne. 

Domov príde vždy s dvomi ponož-
kami na nohách – kam potom jedna 
zmizne? Nedávno som doma všetky 
nepárne ponožky zavesila na vešiak 
a vyrobila „ponožkový strom.“ Syn 
mal radosť a ja sa na tie ponožky, 
ktorým za svet nemôžeme nájsť pár, 
každý večer pozerám. Pripomínajú 
mi fakt, že napriek veľkej snahe 
nemôžem mať v živote všetko pod 
kontrolou. Príroda s tým dokonca 
ráta a fyzika pracuje s princípom 
neurčitosti. Čím napríklad protónu 

presnejšie určíte polohu, 
tým nepresnejšie odme-
riate jeho rýchlosť. Aj do 
môjho života sa vplazi-
la neurčitosť. Čím viac 

chcem mať čosi pod kontrolou, tým 
viac sa mi to vymyká. Ponožky sú 
taký symbol, ukazujú mi ako mám 
veci nechať plynúť a nezasahovať 
do toho. Ako mám riešiť iba problé-
my, ktoré sa riešiť dajú. A že prob-
lémy nemajú iba jedno riešenie, 
treba použiť rozličné uhly pohľadu. 
Napríklad nemusím ponožkovému 
problému venovať pozornosť a od-
ťahovať postele a skriňu, či tam 
nie sú zapadnuté. Stojí ma to kopu 

energie a času a nervov. Radšej si 
mám sadnúť za počítač, napísať 
článok, zarobiť ďalšie eurá a kú-
piť ďalších desať párov ponožiek. 
Syn bude šťastný, lebo bude mať 
čosi nové a voňavé a nebudem mu 
nadávať do neporiadnikov. Chlap 
bude šťastný, nemusí sa zúčastňo-
vať hľadacích orgií a ďalej môže 
byť ponorený do umenia. A ja sa 
takto učím, že v živote sú, aj na-
priek snahe a logike, aj veci čisto 
stratové. Alebo môžeme nosiť dve 
rozličné ponožky. Prečo by mali 
byť rovnaké? Kde je to napísané? 
O tomto všetkom uvažujem pod na-
ším ponožkovým stromom. Aj o tom, 
že niekedy v živote nie je dobré 
iba robiť, ale aj zastaviť a popre-
mýšľať. Že síce kráčam usilovne 
a vytrvalo, ale k správnemu cieľu? 
Len zasa neviem, či niekedy nie 
je dôležitejšia samotná cesta ako 
cieľ... a či náhodou pre náš život 
nie je dôležitejšia jedna ponožka 
ako dve. Dve si jednoducho obujete, 
ale jedna núti k zamysleniu!

www.hipokrates.sk

Nielen o stratenej ponožke...

Nech sa snažím akokoľvek, vždy je 

košík určený na jednu ponožku plný.

fejtón

RELAX

e.g. I´m a sheep 

LESSON ONE Milí rodičia, milé deti, 
V spolupráci s vyučovacím cen-
trom Helen Doron Early English 
v Prievidzi sme pre Vás pripravili 
anglický kútik. Pravidelne bude-

te mať možnosť sa zdokonaľovať 
v angličtine zábavnou formou 
a vyhrať 10-týždňový kurz anglič-
tiny zdarma. Ste pripravení? Dnes 
začíname prvou lekciou.

I´m a rooster. I´m a rabbit. I´m a donkey. I´m a hen.

I´m a goat. I´m a duck. I´m a sheep. I´m a goose.

Dnes sa spolu vydáme na anglickú farmu a naučíme sa pomenovať všetky zvieratká, ktoré tam bývajú. 

I AM A SHEEP I AM A RABBIT I AM A ROOSTER I AM A DUCK I AM A DONKEY I AM A HORSE I AM A CAT I AM A GOOSE I AM A PIG

A teraz máme pre Teba veľkú úlohu. Niektoré zvieratká 
sa rozhodli, že nás popletú a pri svojom predstavovaní 
nehovoria pravdu. Zaškrtni, ktoré zvieratko hovorí 
pravdu a ktoré nie. 

Súťažíte o tieto kurzy:
 Baby´s Best Start (od 3 do 22 mesiacov),
 English For Infants (od 2 do 4 rokov),
 First English For All Children (od 4 do 5 rokov),
 English For All Children (od 5 do 10 rokov),
 More English For All Children (od 5 do 10 rokov),
 Paul Ward´s World (od 10 do 14 rokov).

Správnu odpoveď nájdete na www.helendoron.sk. Vaše odpovede zasielajte na e-mail 
redakcia.prievidza@14press.sk. Do predmetu uveďte Helen Doron a text v tvare: správna 
odpoveď, priezvisko, vek dieťaťa a kontakt. 

Urob krížik

Urob fajku 

ak zvieratko nehovorí pravdu.

pokiaľ zvieratko hovorí pravdu. 

Súťaž o 10-týždňový kurz angličtiny pre deti
Helen Doron Early English Prievidza vyhlasuje súťaž o 10-týždenný kurz angličtiny 
pre dieťa vo veku od 3 mesiacov do 14 rokov.

Súťažná úloha
Koľko vyučovacích centier Helen Doron Early English existuje na Slovensku?
                                a) 3                b) 15                c) 27
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Utíchlo srdce, stíchol tvoj hlas, spo-
mienka na teba stále je v nás. 
5. marca uplynú štyri roky, čo nás 
opustil náš drahý manžel, otec, star-
ký, Jozef Oršula z Diviak nad Nitri-
cou. Venujte mu tichú spomienku. 
Manželka, deti a vnúčatá. 

9. februára 2011 uplynulo 16 rokov, 
čo nás opustila vo veku nedožitých 
45 rokov, pani Irena Richterová 
z Kanianky. 
S úctou a láskou spomína manžel a 
dcéry Žaneta, Klaudia a Adriana s 
rodinami.

DUCHOVNÉ SLOVO

Takto to často býva, aj keď nie 
vždy končí:
„On bol robustný, mal silný hlas 
a drsné spôsoby. Ona bola kreh-
ká a veľmi nežná. Uzavreli spolu 
manželstvo. On si myslel, že jej nič 
nechýba. Ona sa zasa starala o dom 
a vychovávala deti. Deti vyrástli, 
oženili sa a povydávali a odišli. 
Ako sa to už stáva...
Ale vo chvíli, keď všetky deti už 
boli zabezpečené, žena stratila svoj 
úsmev, chudla a stávala sa čím 
ďalej, tým priesvitnejšou. Nemohla 
jesť a krátko na to nemohla už ani 
vstať z postele. Manžel sa o ňu 
veľmi obával a tak ju odviezol do 
nemocnice.
Pri jej lôžku sa striedali lekári 
a neskôr i skúsení odborníci. Ale 
nikto nemohol prísť na to, o akú 
nemoc ide. Potriasali hlavami 
a nevedeli si rady. Posledný lekár si 
vzal bokom jej manžela a povedal 
mu: „Tak sa mi zdá... jednoducho... 
že vaša manželka už nechce žiť.“ 
Muž si sadol bez slov na okraj lôž-
ka svojej ženy a vzal ju za ruku. 
Drobnučká rúčka sa skryla celá 
v jeho obrovskej dlani. Potom sil-
ným hlasom rozhodne prehlásil: 
„Ty neumrieš!“
„Prečo?“ spýtala sa ho hlasom 
tichým ako ľahký závan vetríka.

„Pretože ja ťa potrebujem!“
„A prečo si mi to nepovedal skôr?“
Od tej chvíle sa jej stav začal zlep-
šovať. A dnes sa má výborne. Od-
borníci sa ešte dlho dohadovali, 
o akú chorobu išlo a akým lekár-
skym zákrokom sa uzdravila.“

Myslím, že väčšina z vás mi dá 
za pravdu, keď poviem, že v našej 
konzumnej spoločnosti trpíme na 
plytké a formálne vzťahy. Povin-
nosť nestačí k prežitiu, v tomto 
by sme sa mohli zhodnúť všetci. 
Vzťahy potrebujú oveľa viac a preto 
sú náročné. Nedajú sa odbaviť ako 
nákup v super, hyper, maxi mar-
kete. Vzťahy sa nedajú kupovať, 
vychádzajú z iného bohatstva, ktoré 
človek nosí hlboko v duši.
Je tomu už takmer dvadsať rokov, 
keď som stál v úžase pred kate-
-drálou v Miláne alebo, ak chce-
te, Milánskym Dómom. Úchvatná 
gotická stavba. Začali ju stavať 
v 14. storočí, ale dokončili ju až 
o 500 rokov neskôr. Strechu lemu-
je 135 vežičiek, množstvo plastík 
a chŕličov. Najvyššia veža dosa-
huje výšku až 108,5 metra. Nád-
hera! V súvislosti s touto stavbou 
sa spomína nasledujúca udalosť. 
Neviem, v ktorom roku, ani ako sa 
volal vtedajší biskup, ale z dôvodu 

meškania stavby bol nútený spolu 
so staviteľom urobiť prehliadku 
prác na rozostavanom Dóme. Keď 
naša skupinka prechádzala pomedzi 
kamenárov, biskup zastal pri jed-
nom z nich a pozoroval jeho prácu. 
„Na čom teraz pracujete?“ opýtal sa. 
„Vykresávam rozetu na jednej z ve-
žičiek strechy Dómu“ odpovedal 
kamenár. 
„Zdá sa, že vám to ide dosť pomaly“ 
pokúšal biskup. 
„Áno, je to náročná, citlivá a po-
malá práca plná jemných detailov.“ 
„A musia byť tie detaily tak pre-
cízne? Veď v tej výške ich aj tak 
nikto neuvidí“ pokračoval biskup. 
„Áno, máte pravdu. Nikto z ľudí to 
zdola neuvidí, ale Boh áno a práve 
z lásky k nemu to robím tak precíz-
ne, aj v malých detailoch.“
Aj vzťahy sú ako stavba katedrály 
plné drobných, jemných a citli-
vých detailov. Stavať ich len na 
povrchnom pohľade je veľmi sebec-
ké a preto každý vzťah potrebuje 
omnoho viac. Potrebuje vnútorné 
zaľúbenie, motív obetavej lásky 
a toto sa v žiadnom super, hyper, 
maxi markete kúpiť nedá.

Martin Dado, dekan
foto: archív M.D

. . .  aby ste nenaleteli

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci 
vrelú spomienku si na mňa zachovajte. 

8. decembra 2010 odišiel na večnosť náš milovaný 
manžel, otec, starý a prastarý otec, Anton Miške 
z Hradišťa, vo veku 73 rokov. 
S láskou manželka a štyri deti s rodinami.

Odišla a zároveň je tu s nami, v našej mysli, v našich 
spomienkach. Zanechala nezmazateľnú stopu v našich 
srdciach svojím životom, svojou láskou a ľudskosťou...

8. februára uplynuli štyri roky, čo dotĺklo srdce našej drahej 
Márie Mečiarovej, ktorá nás opustila vo veku 59 rokov. 
S láskou si na ňu spomínajú príbuzní, priatelia a známi.

Nik neumrie, ak žije v spomienkach tých, ktorí ho mali radi.

15. februára si pripomíname štvrté výročie úmrtia brata, 
švagra, strýka a kamaráta, Ladislava Pekára, ktorý nás 
navždy opustil vo veku 50 rokov. Venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina a priatelia z Necpál.

9. februára uplynuli tri roky od uvedenia do života 
útlej, ale veľmi hodnotnej a jedinečnej knižky 
Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou. Bohužiaľ, me-
dzičasom sme sa rozlúčili s troma zo šiestich autorov 
tejto publikácie. Na pána Bohumila Vaňu, Lukača 
Mokrého a Štefana Jamricha si pri tejto príležitosti 
s vďakou a úctou spomínajú nielen ich rodiny, ale aj 
priatelia, známi a ostatní obyvatelia Necpál.

Utíchlo srdce, stíchol tvoj hlas, spomienka na teba stále 
je v nás. 

18. februára 2011 uplynuli dva roky, čo od nás na-
vždy odišiel náš drahý Janko Sluka z Bystričian. 
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá. 

S bolesťou v srdciach oznamujeme, že nás 10. janu-
ára 2011 navždy opustila vo veku 64 rokov, Anna 
Dlouhá. So zosnulou sme sa rozlúčili v úzkom rodin-
nom kruhu. Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Dcéra Anka s rodinou

Spomíname

Drahí čitatelia, prajem Vám, 
aby ste nenaleteli na lacné 
a plytké spôsoby, ale budovali 
hlboké a stabilné vzťahy, aj 
keď budú vyžadovať veľa 
obety, trpezlivosti a zriekania.

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: 
Novinky, G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza

Všetky riadkové inzeráty, ktoré 
budú doručené na adresu redak-
cie do 28. februára 2011, budú 
uverejnené v nasledujúcom čísle 
Noviniek, ktoré budú distribuované 
do všetkých domácností okresu 
Prievidza 8. marca 2011

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


VÝNIMOČNÁ AKCIA POČAS MESIACA FEBRUÁR!



15. 2. – Pravoslav 
Meno ako stvorené na prekonanie 
všetkých životných prekážok, má 
víťazné vibrácie. Pravoslav v živote 
niečo dosiahne. Odporúča sa pre 
všetky znamenia.

16.2. – Ida 
V mene sú nevyrovnané energie, in-
teligencia s kolísavými tendenciami, 
raz hore, vzápätí dolu. Jeho nosi-
teľka väčšinou končí v manželstve 
a materstve. V určitých prípadoch 
má pocit, že premeškala šancu získať 
svoje šťastie a vzdelanie.

16. 2. – Liana 
Je ako Amazonka. Štúdium jej nero-
bí ťažkosti, má rada dobrodružstvo, 
cestovanie, o všetko sa zaujíma. 
Meno vhodné na povolanie novi-
nárky, vojnovej spravodajkyne či 
prácu vo výskume. Niekedy sa môže 
cítiť šťastná aj ako letuška. Meno 
je vhodné špeciálne pre Blížencov, 
Vodnára a Strelca.

17. 2. – Miloslava 
Rozporuplná bytosť, plná citu 
a oddanosti. Stačí však málo, aby 
vás prestala ľúbiť, keď cíti, že jej 
lásku nevraciate rovnakou mierou. 
Je prirodzene inteligentná, hĺbavá, 
učenlivá a rada cestuje. Meno sa od-
porúča Strelcom, Levovi a Baranovi.

18. 2. – Jaromír 
V mene je prvotná vibrácia Slnka, 
Marsu a Neptúna, čo znamená štart 
ku hviezdam a to do tridsiatich ro-
kov. Potom sa pomaly vracia z koz-
mu na Zem. Jaromír vie obetavo 
pracovať, je kamarátsky, prítulný, 
má sexepíl. Vie byť hravý aj tvorivý. 
V žiadnom znamení však nikdy 
nikoho nezarmucuje. Svoj majetok 
by mal získať do tridsiatich rokov, 
možné sú však aj výnimky.

19. 2. – Vlasta 
Osobnosť, ktorá sa obetuje pre 
druhých. Svojich priateľov si vyberá, 
má ich málo, ale dobrých. Väčšinou 
po celý život zostáva introvertkou. 
Vlasta sa ľahko učí, chce víťaziť, 
život ju však premáha. Meno je 
vhodné pre znamenie Barana, Leva, 
Strelca, Pannu a Vodnára.

20. 2. – Lívia
Rozhodná, sporivá a milujúca. Kým 
pochopí, že majetok neznamená 
všetko šťastie sveta, musí v živote 
prekonať veľa zmien. Prebudí sa 
v nej súcit k ostatným, vie milovať 
svoju rodinu a veľmi ju chráni. Čo sa 
deje za dverami bytu, ju veľmi neza-
ujíma.  Meno je vhodné pre všetky 
znamenia okrem Býka a Škorpióna.

21. 2. – Eleonóra 
Nepriaznivá vibrácia mena, jedna 
z najhorších, preto sa meno vôbec 
neodporúča. Zapríčiňuje slabé zdra-
vie a málo šťastia. Pri skrátenej for-
me Eleonor sa negatívne vibrácie 
zjemňujú.

22. 2. – Etela 
Taktiež nebezpečná vibrácia. Pri-
ťahuje nehody a nečakané udalosti. 
Pokiaľ už je meno dané, odporúča 
sa úprava mena o jedno písmenko. 
Vhodné je nazvať Etelu Estelou, 
čím môžeme jej život zmeniť na 
šťastný a spokojný. 

23. 2. – Roman 
Pekné meno, ktoré však nedosta-
ne nič zadarmo. Žiaľ, v živote má 
často zablokované šťastie. Ak sa 
narodil v nevhodnom znamení, 
môže sa z neho stať delikvent. 
Meno sa neodporúča pre Vodná-
ra, Škorpióna, Váhy, Blížencov 
a Barana. Vhodné je pre Býka 
a Kozorožca. Najlepšie však je 
sa tomuto menu vyhnúť.

23. 2. – Romana 
Praktická, citlivá a stála. Život jej 
prichystá dosť zmien, ktoré zvlá-
da  iba so škrípajúcimi zubami. 
Mala by sa naučiť zaobchádzať 
s peniazmi a zúročovať ich. O ži-
votné šťastie bude musieť bojo-
vať, ale väčšinou zvíťazí. Meno 
je vhodné pre všetky znamenia.

24. 2. – Matej 
Povahovo nestály, ale ľahko sa 
učí. Je abnormálne citlivý a vo 
vypätých situáciách sa rozhoduje 
okamžite, často však nesprávne. 
Nositeľ tohto mena by mal pra-
videlne meditovať, aby došlo 
k vyrovnaniu energií. Meno sa 
odporúča iba pre Ryby, pre iné 
znamenie nie je vhodné.

25. 2. – Frederik 
Rád poznáva tajomstvá života. 
Meno znamená úplné premeny. 
Vhodné povolanie je herectvo, 
čo mu napomôže k hlbokému 
poznaniu – ako herec alebo re-
žisér sa uplatní najlepšie. Meno 
je veľmi vhodné pre Vodnára 
a Blížencov.

25. 2. – Frederika 
Toto meno musí dosiahnuť ciele 
aj napriek ťažkostiam. Frederika 
si vybojuje všetko. Vibrácia jej 
čísla nie je ľahká. Jej život bude 
rozprávkový, nie fádny, lebo má 
rada  zmeny a pohyb. Dievča 
s týmto menom bude šťastné 
v každom znamení.

26. 2. – Viktor
V jazyku numerológie  muž 
zmien a boja. Viktor bojuje o svo-
je miesto na slnku celý život. 
Nechýba mu chytrosť, citlivosť, 
ani tá trocha povestného šťastia, 
ale jeho osud je veľmi pohyblivý. 
Prispôsobivý býva iba v Blížen-
coch a Váhach, v Baranovi býva 
pomerne senzitívny. 

27. 2. – Alexander 
Cieľavedomý a úspešný. Nesmie 
sa však nechať zaslepiť úspech-
mi, mohol by rýchlo spadnúť 
až na dno. Veľmi ťažko nesie 
porážky, lebo o dosiahnutie cieľa 
sa snaží celou svojou bytosťou. 
Meno vhodné pre znamenia Ba-
ran, Lev, Škorpión, Vodnár, Býk, 
Kozorožec a Strelec.

28. 2. – Zlatica 
Nestála, citlivá, niekedy si sama 
spôsobuje problémy svojou ná-
ladovosťou. Môže byť aj škriep-
na. Skrývajú sa v nej vodcovské 
schopnosti. Zmúdrie až vo vyš-
šom veku. Meno sa odporúča 
pre znamenia Ryby, Raka, Váhy 
a Pannu.

Vodnár v januári
21. 1. - Chápavý – Tolerantný, tvorivý, spoločenský, prívetivý, 
úprimný, ohľaduplný. Dokáže s každým vyjsť. Má potrebu stre-
távať sa s ľuďmi a komunikovať. Nikdy sa nesnaží o pomstu, 
radšej hovorí otvorene.

22. 1. - Vytrvalý – Vyrovnaný, praktický, dôkladný, metodický, 
láskavý, urážlivý. Výčitky berie príliš vážne. Má schopnosť ria-
diť a organizovať ľudí. Dokáže splynúť s partnerom. Chýba mu 
sebaistota a je precitlivelý.

23. 1. - Samostatný – Človek, ktorý túži po voľnosti, ale v sku-
točnosti potrebuje pochopenie a hýčkanie. Je nadaný, podnikavý, 
neznáša obmedzovanie. Má úspech pri jednaní s ľuďmi. Často 
býva chladný, necitlivý a sebecký.

24. 1. - Prívetivý – Kamarátsky, ochotný, vyrovnaný, praktický, 
s organizačnými schopnosťami, starostlivý, s potrebou harmo-
nického rodinného života. Býva prehnane precitlivelý, chýba mu 
sebadôvera alebo je bezohľadný.

25. 1. - Nenáročný – Tvorivý, zábavný, skromný, zraniteľný, 
urážlivý, láskavý, dotkne sa ho nešetrnosť druhých. Chápavý, 
mierumilovný, v živote si musí všetko vyskúšať sám. Má pozo-
rovacie schopnosti, nezvláda však stres.

26. 1. - Odhodlaný – Silný, vodca, organizátor, 
nezávislý, veľkorysý, nesebecký, láskavý, cit-
livý, chápajúci s veľkou vnútornou silou. 
Nič mu neunikne. Potrebuje si ochraňovať 
a uchovávať svoje súkromie, býva však 
aj arogantný.

27. 1. - Svedomitý – Múdry, poctivý, in-
trospektívny, vyhľadávajúci pokoj. Citlivý, 
s pozorovacími schopnosťami, vnímavý, 
otvorený, duchovne založený. Prísne trestá 
sám seba. Obľubuje samotu. Máva sklon k se-
bazničeniu, drogám a alkoholu.

28. 1. - Rozporuplný – Jedna jeho časť túži po životnom druhovi 
a druhá po samostatnosti. Neznáša obmedzenie. Je citlivý a tvr-
dohlavý. Rozhoduje sám za seba a nenechá sa zastrašiť. Niekedy 
si pripadá osamelý. Často je  agresívny.

29. 1. - Neprehľadný – Hlboko citlivý, vnímavý, mierumilovný, 
vysoko zraniteľný, kolísavý, nevyvážaný, s talentom vyvolávať 
nedorozumenia. Svoje city uzatvára hlboko v sebe, analytický. 
Býva tajnostkár, paranoidný a výstredný.

30. 1. - Rázny – Tvorivá predstavivosť a schopnosť vychá-
dzať s inými. Pôsobí dojmom vyrovnanej sebaistoty. Má sklon 
vo všetkom hľadať chybu. Neoplýva nehou. Často máva pocit, 
že jeho názory stoja vysoko nad názormi druhých.

Vodnár vo februári
1. 2. - Nezávislý – Má potrebu vo všetko sa rozhodovať sám, je 
individualista, časť života ukrýva v tajnosti. Neschopnosť milovať 
druhýkrát, nerád sa niekomu zdôveruje. Je žiarlivý a panovačný. 

2. 2. - Družný – Je citový, intuitívny, láskavý, s potrebou spoloč-
nosti druhého. Nech robí čokoľvek, nerobí to nikdy len pre seba. 
Pociťuje až fyzickú nevoľnosť z nerozhodnosti, je zraniteľný, jeho 
pohoda je závislá od druhých.

3. 2. - Priateľský – Činorodý, nápaditý, má rýchle, zábavné 
a originálne myslenie. Najväčšiu radosť má, keď sa môže poroz-
právať s inými ľuďmi. Schopnosť kriticky oceniť a zhodnotiť 
každú situáciu. Býva hyperkritický a nervózny.

4. 2. - Vyrovnaný – Praktický, rozumný spoľahlivý, súcitný. Je 
vášnivý, stály, tolerantný. V priateľstve láskavý, štedrý a verný. Ak 
má panovačného rodiča býva neistý alebo hrubý, útočný a necitlivý.

5. 2. - Vnímavý – Otvorený pravde, pokroku, zmene, energický, 
odvážny. Má potrebu prikazovať. Neznáša obmedzovanie a nemá 
rád, keď mu niekto hovorí, čo má robiť.  Býva náladový, nedokáže 
vyjsť s oddanou osobou.

6. 2. - Harmonický – bez lásky nedokáže žiť. Je láskavý, citlivý, 
úprimný, tvorivý. Má potrebu naplniť domov teplom a láskou. 
Naivný. Medzi členmi rodiny nestrpí sváry. Máva nedostatok 
sebadôvery.

7. 2. - Skúsený – Má potrebu vyskúšať si všetko na vlastnej koži. 
Extrovert. Naznáša hlupákov. Je citlivý, pravdivý, priamočiary. 
Má vysoké ciele. Nikdy nehovorí naprázdno. Ohrozujú ho al-
kohol, drogy a hazard.

8. 2. - Rovnovážny – Je inteligentný, bystrý. Má logické myslenie. 
V priebehu života sa musí naučiť udržiavať v rovnováhe energiu, 
silu, city a často aj veľké bohatstvo alebo moc. 

9. 2. - Uvážlivý – Je tichý, skromný, zakríknutý, analytický, 
spoľahlivý, charakterný, zodpovedný a citlivý. Priťahuje hlavne 
ľudí s citovými problémami. Často ho zneužívajú, býva vyčerpaný 
z prehnanej zodpovednosti.

10. 2. - Silný – Pracovitý, zásadový, rezervovaný, uzavretý, 
pôsobí povýšenecky. Inteligentný, nemá strach sa 

ozvať. Emocionálne silný. Trpí pocitom izolácie. 

11. 2. - Citlivý –  Intuitívny, senzitívny, ne-
istý, zraniteľný, vyvoláva nedorozumenie. 
Je ťažké od neho získať priamu odpoveď. 
Miluje pokoj a mier. Bez milujúceho 
druha je stratený.

12. 2. - Všestranný – Bystrý, činorodý, 
profesionálne schopný, zvedavý, impulzívny. 

Dobre vychádza s inými ľuďmi. Miluje cesto-
vanie, otvorený. Nemá rád, keď mu niekto hovorí, 

že niečo nedokáže.

13. 2. - Zraniteľný – Samostatný, bystrý, s organizačnými 
schopnosťami, nadaný. Dobrý priateľ, zodpovedný, otvorený. 
Máva však odčerpanú sebaúctu a sebadôveru, ktoré  vyvolávajú 
fyzické a nervové problémy.

14. 2. - Cieľavedomý – Vnímavý, s organizačnými schopnos-
ťami, tvorivý, múdry, neistý, podnikateľ. Má potrebu zariadiť 
si život po svojom. Býva nadšený, ohľaduplný, ale i vznietlivý, 
oportunista a diktátor.

15. 2. - Odvážny – Bystrý, miluje slobodu, citlivý, zraniteľný. 
Milujúci, ale zachováva si určitý odstup. Miluje dobrodružstvo, 
je otvorený. Má potrebu pomáhať druhým. Pri strese stráca reč.

16. 2. - Priamočiary – Má potrebu v živote vyskúšať všetko 
na vlastnej koži. Má pevné názory a neznáša dogmy. Ovplýva 
zmyslom pre všeobecné záujmy, pozorovacie schopnosti a často 
potrebu prevziať velenie.

17. 2. - Zdatný – Citlivý, bez ľsti, ústupčivý, samostatný, výkonný, 
bystrý vodca. Má pozorovacie schopnosti a potrebu vyskúšať 
v živote všetko sám. Býva hlboko empatívny, zraniteľný, ale aj 
zlostný a vrtošivý.

18. 2. - Zodpovedný – Vyvážený, zdatný, vážny, múdry. Je silná 
osobnosť s prenikavou inteligenciou a nepokojnou mysľou, 
s analytickými schopnosťami. Býva náladový a žiarlivý.

19. 2. - Empatívny – Chápavý, múdry, trpezlivý. Trpí 
pocitom osamotenia a izolácie. Ľudia ho často žiadajú 
o pomoc. Ochraniteľský, zodpovedný, ale i náladový, 
panovačný a žiarlivý.

VODNÁR  (21. 1. – 19. 2.)

STEEL

AKO OVPLYVŇUJE  CHARAKTERISTIKA  JEDNOTLIVÝCH DNÍ  
VODNÁROV CHARAKTER

Woody Allen

Myšlienky slávnych

Peniaze sú lepšie ako chudoba. Ak pre nič iné, tak aspoň z fi nančných dôvodov.

15HOROSKOP

Zostavila: Renáta Olešňanová



novinky16 RELAX

Správne odpovede: 1c, 2b, 3c, 4c, 5a.

Lúštite krížovku a vyhrajte!

1. ENO (elektráreň Nováky) sa môže po-
pýšiť najvyšším komínom na Slovensku. 
Jeho výška je...
a) 200 m, b) 250 m, c) 300 m

2. Pod farou na území mesta Bojnice sa na-
chádza chránený prírodný výtvor o rozlohe 
0,52 ha. Je to...
a) Prievidzská jaskyňa, b) Prepoštská jaskyňa
c) Bojnická jaskyňa

3. Nenarodil sa v Prievidzi, ale v tomto meste 
odštartoval svoju skvelú zápasnícku
kariéru. Z množstva medailí má najväčšiu 
hodnotu bronzová z olympiády 1988 zo 
Soulu. Jej majiteľom je...
a) David Musuľbes, b) Rodion Kertanti
c) Jozef Lohyňa

4. Gumárne v Dolných Vesteniciach sa okrem 
iných výrobkov preslávili na celom svete 
aj športovou potrebou – máme na mysli...
a) bassebalovú rukavicu, b) atletickú žrď
c) hokejový puk

5. Jedným z dominantných pohorí Hornonit-
rianskej kotliny je pohorie Vtáčnik. Jeho naj-
vyšší bod sa nachádza v nadmorskej výške...
a) 1345 m, b) 1010 m, c) 1351 m

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 15. 3. 2011 
na adresu redakcie 14 press, spol. s r. o., 
G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. Jedného 
správneho lúštiteľa odmeníme masážou 
v Masážnom salóne BODY - M. Lac-
kovič, Svätoplukova 53, Prievidza, 0907 
346 576

Výhercu krížovky z čísla 2/2011 uverej-
níme v nasledujúcom čísle.
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