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Lucie Bílá na javisku

v prievidzskej City

aréne svojich verných

fanúšikov nesklamala

a zaslúžene zožala

obrovský úspech.

12Zdravie

Alergiu môže človek

dostať v kaďom 

veku, vyskytuje sa 

vo všetkých ročných

obdobiach. Poznáte 

najčastejšie alergény?

Pod názvom Naj... veľkonočná kraslica bolo zorganizované na prievidzskom námestí 
4. apríla nezvyčajné podujatie. Zastrešované bolo Občianskym združením Maruška, 
OR SZZP, ZO SZZP – Onko v spolupráci s Kass Prievidza. Cieľom akcie bolo zapojiť 
dospelých i mladých obyvateľov mesta do zdobenia veľkého – dva metre vysokého 
vajíčka vlastnými výtvormi s veľkonočnou tematikou. V peknom slnečnom počasí 
to bol krásny návrat k tradíciám spojený so súťažami, spevom a zábavou. Zajačikov, 
vajíčka, kuriatka, korbáče či iné symboly sviatkov jari si deti mohli pripraviť aj v spo-
lupráci s rodičmi doma alebo priamo na ploche námestia, kde mali k dispozícii všetky 
potrebné pomôcky. Súčasťou bola aj predajná akcia medovníkov. Radosť a pohodu 
napokon vidieť z fotografi í.

Text a foto: ls

dvojtýždenník v náklade 51 000 kusov

Ozdobili námestie
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PredstavujemeApríl 2011
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y Roman Gonda 
poslanec Ms2; 1. vol. obvod

Prvých dvadsaťpäť rokov života 
prežil na sídlisku Žabník, ďalších 
dvadsať v Necpaloch. Maturoval 
v roku 1983 na Gymnáziu V. B. 
Nedožerského v Prievidzi. O päť 
rokov neskôr promoval na Elektro-
technickej fakulte SVŠT v Bratisla-
ve – odbor elektronické počítače. 
Pracoval ako vedúci výpočtového 
strediska v bojnickej nemocnici 
a od roku 1985, takmer sedem rokov 
vytváral softwarové ekonomické 
aplikácie na mieru pre veľkoobchod 
s uhlím. Paralelne so zamestna-
ním mal od roku 1990 aj živnosť, 
a spolu s otcom a bratmi vyvíjali 
a vyrábali rôzne elektronické za-
riadenia na báze jednočipových 
mikropočítačov. Od roku 2002 sa 
venuje už len tejto činnosti v malej 
rodinnej fi rme, ktorej je konateľom, 
pracujúcim ako vývojár mikro-

počítačových systémov a tvorca 
softwaru pre lekárne. 
Je otcom troch detí: dvoch vyso-
koškoláčok a syna – štvrtáka zá-
kladnej školy. Manželka Anna je 
učiteľka angličtiny. Má rád hudbu 
takmer všetkých žánrov, rád lyžuje 
a fandí prievidzskému basketbalu.

Má jasné vízie
Roman Gonda je členom komisie 
regionálneho rozvoja a podnika-
teľských aktivít, komisie dopra-
vy, výstavby, územného plánu a 
životného prostredia a komisie 
pre prehodnocovanie existujúcich 
zmluvných vzťahov. Podľa neho 
sa za krátky čas po voľbách udialo 
veľa vecí a z mnohých má úprimnú 
radosť: „Teším sa, že sa zastavilo 
plytvanie peniazmi vyzbieraný-
mi od občanov mesta vo forme 
daní, že sme vytvorili predpoklady 
na to, aby sa mesto mohlo uchádzať 
o peniaze zo Štátneho fondu roz-
voja bývania na stavbu lacnejších 
nájomných bytov a že sa obnovila 
diskusia medzi Prievidzou a Boj-
nicami o cestnom obchvate. Medzi 
plusy patrí aj znovu sprejazdnenie 
Záhradníckej ulice, čím sa aspoň 
trošku odľahčila doprava v centre 
od áut idúcich zo sídliska Sever 
v smere na Handlovú. Schválením 
zámen pozemkov sme vytvorili 
predpoklady pre začatie budovania 
nového parkoviska pre obyvateľov 
na Ulici M. Rázusa. Pripravujeme aj 
všeobecnezáväzné nariadenie mesta 
o obmedzení produkcie hudby po 
22.00 hodine v reštauračných a 

iných zariadeniach, nachádzajú-
cich sa v bytových domoch a ich 
blízkosti. 
Som rád, že sa v komisiách 
a v zastupiteľstve rokuje o prob-
lémoch vecne, že sa môžem roz-
hodovať slobodne ako nezávislý 
poslanec a nie som tlačený pri 
svojich rozhodnutiach stranícky-
mi alebo inými príkazmi. Oby-
vatelia iste zaregistrovali, že sa 
zastavilo mrhanie pri odpredajoch 
ešte zostávajúceho torza lukratív-
neho majetku mesta a že sa veľ-
mi dôsledne zvažuje, na aký účel 
a za akú odplatu mesto tento maje-
tok odpredá, alebo či si ho ponechá 
na horšie časy“. Roman Gonda sa 
vo svojich plánoch do budúcnosti 
chce naďalej venovať analýze, kto-
rá by mala priniesť odpovede na 
otázky: Prečo ako občania platíme 
za odvoz komunálneho odpadu tak 
veľa v porovnaní s inými mestami? 
Ako hľadať východiská? Prečo je 
teplo z centrálneho zdroja také 
drahé? Ďalej chce zlepšiť infor-
movanosť svojich voličov o dianí 
v meste, o jeho názoroch a posto-
joch prostredníctvom internetu a 
aj ďalšími priamymi stretnutiami 
s občanmi. V neposlednom rade by 
chcel, aby sa zaviedol systém kon-
troly v poslaneckej práci za účelom 
dodatočného preverovania, či sa 
podnety a odporúčania vznesené 
na komisiách a v zastupiteľstve 
aj realizovali, alebo skončili len v 
šuplíkoch úradníkov.

-vrb, foto: archív mp
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11.4.  Rokovanie so záujemcom o podporu futbalu v meste  
  Prievidza,
 stretnutie s prevádzkovateľmi hotela Magura týkajúce  
  sa problematiky vložených investícií do hotela Magura,
 stretnutie s jubilujúcimi zamestnancami mestského  
  úradu,
 stránkový deň primátorky: možnosť poradenstva vy- 
  užilo 10 obyvateľov mesta,
 stretnutie s obyvateľmi v Kultúrnom dome Hradec.
12.4. Stretnutie so zástupcami Hornonitrianskych baní  
  Prievidza, a.s., ohľadom podpory športových a iných  
  aktivít, 
 stretnutie so zástupcami DEXIA banka Slovensko,  
  a.s., za účelom riešenia úverových vzťahov mesta  
  a spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o.,
 vedenie rokovania mestskej rady, stretnutie so zástup 
  com Kolégia piaristov týkajúce sa potrieb cirkevného  
  školstva.
13.4. Stretnutie s riaditeľkou Základnej umeleckej školy  
  L. Stančeka ohľadom prípravy ďakovného koncertu, 
 stretnutie s poslancom Ing. B. Bucákom za účelom  
  fi nancovania športu a mládeže v Prievidzi,
 zasadnutie rady Združenia miest a obcí hornej Nitry,
  stretnutie s JUDr. Ing. Ľ. Maxinom týkajúce sa kon- 
  cepcie tepelnej energetiky v meste Prievidza,
 stretnutie s vlastníčkou nehnuteľnosti ohľadom čin- 
  nosti bike parku v Prievidzi,
 stretnutie s vedúcim právnej kancelárie MsÚ vo veci  
  prípravy zmlúv pre investorov do priemyselného parku. 
14.4. Návšteva u Ing. Ivana Mikloša, ministra fi nancií  
  SR, za účelom dofi nancovania Zariadenia pre seniorov  
  na Ul. M. Rázusa v Prievidzi a iných problémov fi nan- 
  covania samosprávy. 
15.4. Prehliadka výstavy ručných prác k veľkonočným  
  sviatkom v Kultúrnom dome Necpaly,
 stretnutie s prednostom Krajského úradu pre cestnú  
  dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, Ing. Z.  
  Šuranským, ohľadom výstavby rýchlostnej komuniká- 
  cie R2,
 stretnutie so zástupcom spoločnosti Investorov City  
  Gallery Prievidza týkajúce sa výstavby nového nákup- 
  ného centra,
 stretnutie s vedúcou personálneho oddelenia ohľa- 
  dom riešenia organizačných zmien,
 účasť na narodeninovom koncerte Lucie Bílej kona- 
  nom pri príležitosti osláv 240. výročia Vzbury prie- 
  vidzských žien.
18.4. Rokovanie s JUDr. Róbertom Pietrikom, vedúcim  
  právnej kancelárie mesta, o právnych vzťahoch mesta   
  so spoločnosťou TEZAS, s. r. o.,
 rokovanie s Ing. Branislavom Bucákom, predsedom  
  komisie športu, o problematike pôsobenia futbalového  
  klubu v Prievidzi,
 stretnutie so zástupcami zhotoviteľa stavby Lávka  
  pri spoločnosti Stavomontáže,
 stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo  
  8 obyvateľov mesta Prievidza.
19.4. Rokovanie s konateľmi spoločnosti TEZAS, s. r .o.,  
  ohľadom komisionárskej zmluvy medzi spoločnosťou  
  TEZAS, s. r. o., a mestom Prievidza,
 vedenie rokovania mestskej rady,
 stretnutie s primátorom mesta Trenčín, Mgr. Richar- 
  dom Rybníčkom,
 stretnutie s prednostom Krajského úradu pre cestnú  
  dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, 
  Ing. Z.Šuranským, o zámere výstavby rýchlostnej  
  komunikácie R2.
20.4. Účasť na rokovaní Celoslovenskej rady  ZMOS 
  v Banskej Bystrici,
 účasť na ďakovnom koncerte Základnej umeleckej  
  školy Ľ. Stančeka.
21.4. Stretnutie s podnikateľom o probléme odstránenia  
  čiernej stavby na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi,
 stretnutie so záujemcami o výstavbu IBV rodinných  
  domov v Prievidzi, časť Hradec,
 stretnutie so zástupcami spoločnosti SAD,   
  a.s., ohľadom zníženia počtu najazdených kilometrov  
  a úpravy grafi konu,
 účasť na slávnostnom ukončení a odovzdávaní cien  
  primátorky mesta na medzinárodných plachtárskych  
  pretekoch FCC GLIDING 2011 v Aeroklube   
  letisko Prievidza.

Necpalské denné centrum pracuje 
od roku 1995. Počas svojej exis-
tencie prešlo vý-
vojom a združuje 
seniorov, ktorí chcú 
byť stále aktívni. 
Venujú sa rôznym 
činnostiam, medzi 
ktoré patria aj ruč-
né práce. Založili si 
krúžok šikovných 
rúk, stretávajú sa 
raz v týždni a ve-
nujú sa štrikovaniu, 
háčkovaniu, vyší-
vaniu, pernikárstvu a výrobe tradič-

ných kožených výrobkov. Krúžok 
má pätnásť členov a na výstave 

prezentovali 
širokú šká-
lu drobnos-
tí, ktoré si 
návštevníci 
mohli aj za-
kúpiť. Ako 
prez rad i la 
predsedníčka 
klubu Emília 
Vaňová, vý-
stava mala, 
okrem iného, 

priblížiť aj materiály a odevy pou-

žívané našimi starými i prastarými 
rodičmi. Okrem nich sme na stoloch 
videli háčkované bonboniéry, zvie-
ratká, kraslice, čipky a slávnostné 
obrusy. Nechýbala pernikárka, 
ktorá zdobila medovníky priamo 
na mieste a mnoho ďalších zaují-
mavostí. Pre veselšiu náladu za-
spievala hudobná skupina Dúbrava. 
Predsedníčka si však povzdychla, 
že nemôžu uskutočňovať niektoré 
aktivity kvôli obmedzeným priesto-
rom. V budúcnosti by bola prínosom 
spolupráca s materským centrom 
či iné aktivity obohacujúce nielen 
seniorov.

-vrb, foto: autorka

Prezentujú sa raz v roku
V Kultúrnom dome v Necpaloch sa pred Veľkou nocou tradične 
prezentovali ručné práce členov Denného centra pre seniorov.

Partizánske:  Nitrianska 1140  |  958 01 Partizánske  |  tel./fax: 038 / 7497277  

  mobil: 0908 880 300 |  e-mail: partizanske@centar.sk

KC Bojnice 

a ZUŠ Bojnice 

vás pozývajú 

14. mája 2011 

o 18.00 h 

do veľkej sály 

KC Bojnice 

na

ROMANTICKÚ 

SHOW 

D Á R I U S A 

ŠTRBU

Počas večera 

exkluzívna 

módna 

prehliadka 

svadobných šiat.
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Lucie Bíla obľubuje náš kraj

Ako hodnotíte prievidzské 
publikum? 
Prievidzské publikum bolo 
úžasné. Ľudia spontánne re-
agovali na každú pesničku 
a niektoré spievali so mnou. 
Bolo mi u vás tak pekne, že 
dúfam, že sa čoskoro uvidí-
me opäť.
Aká bola spolupráca 
s Kulym?
Kuly je veľký „sympaťák“ 
a báječný spevák. Raz sme si 
už spolu zaspievali na želanie 
usporiadateľa, a tak nám to 
ladilo, že som si ho priala 

mať na celom slovenskom 
turné. Jeho farba hlasu je 
neuveriteľná. 
Je o vás známe, že zbierate 
anjelov, gombíky a ďalšie 
rôzne veci. Vaši fanúšiko-
via zbierajú podpisy umel-
cov. Mali ste niekedy tiež 
takúto záľubu?
Mám doma plnú stenu svo-
jich obľúbených osobnos-
tí, od Jiřiny Jiráskovej až 
po pánov prezidentov Havla 
a Klausa. Teraz mám novú 
radosť, a to podpísanú foto-
grafi u od Václava Neckářa. 
Keď som chcela podpis 
od Karla Gotta, smial sa, že 
istotne žartujem. Ale ja svoju 
zbierku beriem vážne. Priala 
by som si vlastniť aj podpis 
pána Kronera a pána Dočo-
lomanského, ale to sa mi už 
zrejme nesplní.
Stretli ste sa s vedením 
Prievidze. Padli ste si 
do oka? 
Obidve dámy boli veľmi 
milé. Bola som nadšená pani 
primátorkou, ktorá koncert 
usporiadala. Rozprávala mi 
aj o histórii mesta, napríklad 
o vzbure žien a tiež o čier-
nej panej, ktorá vraj straší 
na bojnickom zámku. Ja som 
ju, žiaľ, ešte nestretla.
Máte rada náš región? Ak 
áno, prečo?

Mám rada tento kraj, pretože 
tu mám rodinných priateľov, 
s ktorými tu prežívam prázd-
niny už dlhé roky a všetok 
čas, keď som na turné. Rada 
sa sem vraciam. 
S kým by ste si ešte chceli 
vo svojom živote zaspievať?
Myslím, že som spievala 
s každým, koho som si želala. 
Teraz viacej túžim po dob-
rých autoroch. Na Slovensku 
je ich mnoho. Keby pre mňa 
napísali dobrú muziku, bola 
by som veľmi rada. Speváka 
robí dobrý repertoár a dob-
rého repertoáru nikdy nie 
je dosť. 
Chceli by ste hrať aj 
vo fi lmoch?
Niekoľko fi lmov som už na-
krútila. Naposledy krásnu 

rozprávku V perinách, ktorá 
bude mať premiéru v júni. Je 
to rozprávka o čistiarni, ktorá 
z perín čistí zlé sny – milý 
príbeh a krásna rozprávka aj 
pre dospelých.
Keby ste neboli speváčka, 
čím by ste boli?
Takéto otázky si nedávam. 
Spev je môj život a bez neho 
si ho neviem predstaviť.
Máte nejaký odkaz pre 
Prievidžanov?
Veľmi pekne ďakujem 
za krásny večer všetkým, 
ktorí boli na mojom koncerte 
a tiež hotelu Vínny dom, že 
sa o mňa a celý tím kráľovsky 
starali.

stranu pripravila -vrb

Lucie Bílá je vďaka svojej bezprostrednosti a úprim-
nosti obľúbenou interpretkou skôr i neskôr narodených. 
Na javisku v prievidzskej City aréne nesklamala a spolu 
s Kulym zožali obrovský úspech. Lucie Bíla sa veľmi 
potešila i darčeku, ktorý dostala od primátorky Kata-
ríny Macháčkovej. Týmto darčekom bol anjel, ktorý 
patrí k prievidzskému erbu. Využili sme jej ústretovosť 
a prinášame vám bleskový rozhovor.

Po koncerte primátorka Prievidze poďakovala Lucii Bílej za zážitok a na znak 
obdivu darovala anjela, ktorý je i súčasťou erbu mesta.

V znamení 240. výročia vzbury prievidzských žien Dom kultúry bol otvorený pre každého
Utorky zvyčajne nie sú dni, kedy sa v kultúrnych priestoroch konajú podujatia. 
V Dome kultúry v Prievidzi bol 19. apríl iný. Jednotlivé sály budovy ponúkali svojim 
návštevníkom zaujímavé aktivity po celý deň.
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Do začiatku 16. storočia 
patrila Prievidza panov-
níkovi alebo príslušníkovi 
kráľovskej rodiny. Prievidza 
sa mohla pokojne vyvíjať, 
keď zaplatila privilégiami 
ustanovený cenzus a predpí-
sané poplatky. Z roku 1765 
sú zachované prvé údaje 
o spore, ktorý toto poddan-
ské mestečko viedlo už dlhé 
roky so svojím zemepánom, 
majiteľom bojnického pan-
stva, grófom Jánom Pálfym. 
Zemepán chcel zvýšiť po-
platky za prenajaté benefí-
ciá a keď mešťania neboli 
ochotní zvýšené nájomné 
platiť, zrušil ich výsady 
a benefíciá odobral. Keď 
sa Prievidžania dozvedeli 
o rozhodnutí najvyšších 
súdnych orgánov, obrátili sa 
s prosbou na Máriu Teréziu 
a snažili sa dokázať, že tieto 
rozhodnutia nie sú správne. 
Takto vznikla Humillima 
instantia, no obyvatelia neus-
peli. Zemepán dosiahol svoj 

cieľ a obral Prievidzu o jej 
výsady a slobody. Postupne 
sa v nich rodila myšlienka 
postaviť sa zemepánovi 
na odpor, ale ešte stále sa 
spoliehali na petíciu, kto-
rú predostreli panovníčke 
o tom, že v spore nerozho-
dol stoličný súd správne. 
Kráľovskému asesorovi sa 
pravdepodobne 17. – 18. mar-
ca 1771 podarilo vykonať 
na základe úradného ozná-
menia exekúciu, pri ktorej 
odobral mešťanom Prievidze 
pivovar a mlyny do držby 
domínia. Otvorené nepokoje 
začali v Prievidzi 18. mar-
ca 1771, keď prichádzal do 
mesta na niekoľkých kočoch 
viceslúžny s remeselníkmi 
„na šaccunok“, keďže sa mal 
na druhý deň konať v Prie-
vidzi trh. Domínium poslalo 
do Prievidze aj panský trú-
nok a panské pivo. Ženy, kto-
ré si iniciatívu udržali počas 
trvania celej vzbury, hoci im 
pri jednotlivých akciách po-

máhali aj muži, sa vyzbrojili 
rozličným domácim náradím 
a išli im naproti. Bili ich, 
až sa pán viceslúžny aj so 
svojimi remeselníkmi mu-
seli pobrať peši preč z Prie-
vidze. Medzitým povozníci 
vyložili k bývalému mest-
skému, teraz už panskému 
pivovaru panské víno, pivo 
a pálené. No prišlo asi „šty-
ridsať alebo päťdesiat žien 
s veľkými palicami, ožeh-
lami, lopatami, sekerami...“, 
ktoré potom donútili povoz-
níkov naložiť trúnok späť 
na voz a odviezť z pivovaru 
preč. Dňa 19. marca 1771 sa 
aj napriek týmto udalostiam 
konal v Prievidzi trh, na kto-
rom ženy zasa podnikli nie-
koľko protipanských akcií. 
Táto „ženská rebélia“, ako sa 
v spisoch zväčša uvádza, tr-
vala takmer šesť týždňov až 
do svätoďurských sviatkov 
24. apríla 1771. 

zdroj: prievidza.sk

Hudba, tanec, zábava, móda, 
veselá nálada – takto vyzera-
lo piatkové popoludnie, ktoré 
napriek neutíchajúcemu vet-
ru prilákalo množstvo oko-
loidúcich. Obyvatelia mesta 
tak svojou prítom-
nosťou prispeli 
k pestrej palete 
programov veno-
vaných oslavám 
vzbury prievidz-
ských žien. Program 
otvorili mažoretky 
a viceprimátorka 
Helena Dadíková, 
ktorá informovala 
o aktivitách pripravených 
k oslavám a taktiež o histo-
rickej udalosti neoddeliteľne 
sa viažúcej k prievidzskej 
histórii a k zachovaniu čest-

ného titulu mesta. Po tridsia-
tich rokoch zahrala v pôvod-
nom zložení obľúbená kapela 
Golem. Následne sa konala 
módna prehliadka modelov 
Oly Daubner a ďalších re-

nomovaných značiek. Pred-
viedli ich modelky, ktoré síce 
nie sú profesionálky, no o to 
viac sa páčili.

Deň otvorených dverí 
v prievidzskom Dome kul-
túry začal vo veľkej sále 
o desiatej hodine krátkym 
privítaním a pozvaním 
na celodenný program. Na-
sledovalo predstavenie di-
vadla Teatro duo s názvom 
O veselých strašidielkach 
a potom sa najmenší náv-
števníci mohli presunúť 
do detského kútika hudob-
nej školy Yamaha class. 
V tom čase už mohli maminy 
využiť služby poradenského 
centra v spoločenskej sále, 
kde im skúsení odborníci 
poradili v oblasti kozme-
tiky, manikúry a pedikúry. 
Pre návštevníkov bolo pri-
pravené aj improvizované 
vlasové štúdio, v ktorom 
si mohli vyskúšať vlaso-
vé trendy. Ak sa dámam 
zažiadalo trocha pohybu, 
mohli skúsiť tancova-
nie vo vertikálnej polohe 
v bábkovej sále, alebo si 
posilniť sebadôveru po-

čas prednášky Som žena 
a teším sa zo života. 
Pre tých, ktorí sa nemohli 

zúčastniť podujatí dopolud-
nia, sa popoludní program 
zopakoval. Popoludní Cen-
trum voľného času Spek-
trum Prievidza pripravi-
lo zaujímavý program. 
Pribudla lekcia varenia 

so sladkými variáciami 
a sympatickým kulinárskym 
poradcom. Program celého 

dňa bol pestrý a zaujíma-
vý. Treba však podotknúť, 
že napriek vstupu zdarma 
obyvatelia mesta neprejavili 
veľký záujem o zorganizo-
vané podujatia.

Prievidza už od 25. marca žila množstvom aktivít pripravených v súvislosti s oslavami 
tejto historickej udalosti. Skutočnosť, že sa vo vedení Prievidze naplno presadili iba 
ženy, možno vnímať i symbolicky. Ako prebiehala vzbura žien pred 240-timi rokmi?

Na Námestí slobody sa druhý aprílový piatok uskutočnila 
akcia s názvom Ženy v znamení jari. 

Ženy v znamení jari
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Upratali svoje okolie

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

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

Vedúci / vedúca odboru výstavby a životného prostredia  Mestského
úradu v Prievidzi.

Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
odborná činnosť najmenej 5 rokov,
prax v riadiacej funkcii najmenej 3 roky,
znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov súvisiacich s prechodom kompetencií,   
    z orgánov štátnej správy na mesto,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
práca s PC,
osobnostné a morálne predpoklady.

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

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie vedúci, vedúca 
odboru výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi - neotvárať“ je potrebné doru-
čiť v termíne najneskôr do 17. 5. 2011 na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 
971 01 Prievidza.
Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie 
vedúci, vedúca odboru výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi - neotvárať“. Uchá-
dzači, ktorí spĺňajú kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky, budú pozvaní 
na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

V Prievidzi dňa 18. 4. 2011         JUDr. Katarína Macháčková, 
                              primátorka mesta
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Prievidzský Tezas, podľa 
informácií Evy Kompaní-
kovej, dal počas tejto soboty 
k dispozícii tri vozidlá, 
ktoré po nahlásení obyva-
teľov prišli odpad odviezť. 
Spolu bolo takýchto vý-
jazdov dvadsaťšesť: osem 
v prvom volebnom ob-
vode, v druhom obvode 
sedem, šesťkrát sa auto 
otočilo v treťom obvode 
a päťkrát vo štvrtom voleb-
nom obvode. Spolu odviezli 
dvadsaťpäť fúr. Zmiešaného 
komunálneho odpadu odviezli 
na skládku 3,2 tony. Brigáda 
bola ofi ciálne vyhlásená dopo-
ludnia, no mnohí začali neskôr 
a odpad pracovníci Tezasu zvá-
žali až do sedemnástej hodiny.

-vrb, foto: autorka

Primátorka vyzvala oby-
vateľov mesta Prievidze 
prostredníctvom rôznych 
komunikačných kanálov, 
aby si 16. apríla 2011 upra-
tali okolie svojho bydliska 
a tak prispeli k celkovej 
čistote v meste. V tento deň 
zabezpečili spolu s vedením 
nepretržitý odvoz odpadu. 
Niektorí sa jarného upra-
tovania zúčastnili, iní nie. 

Viceprimátorka Prievidze 
Helena Dadíková vo svo-
jom príhovore na tomto 
podujatí skonštatovala, že 
celý svet si pripomína me-
dzinárodný deň Rómov ako 
skutočnosť, že je to jedno 
z etník žijúcich medzi nami 
na našej modrej planéte. Pre-
čo sa oslava konala práve 
na Ciglianskej ceste? Jedným 
dôvodom bolo, že tu sídli 
a pracuje nízkoprahové cen-
trum Spokojnosť, ktoré pri-
pravuje pre obyvateľov rôzne 
vzdelávacie a voľnočasové 
aktivity, a druhým je vysoké 
zastúpenie trvalého bydliska 
rómskych obyvateľov v tejto 
časti mesta. Obyvateľov pri-
šla pozdraviť aj primátorka 
mesta, náčelník mestskej po-
lície a pracovníčky oddelenia 
starostlivosti o občana, ktoré 
sú s nimi takmer v denno-
dennom kontakte a pomá-
hajú im riešiť potrebné zá-
ležitosti rôzneho charakteru. 
Na programe nechýbal spev, 
tanec, ale i ukážky úspešných 
džudistov. Čo prítomní oča-
kávali a nedočkali sa, bola 
pestrofarebnosť tradičných 
rómskych odevov a typic-
kosť zvykov. Viceprimátorka 
v závere vyslovila želanie, 
aby sa všetci spolu cítili dob-
re, a aby si spoločne chránili 
a zveľaďovali bývanie i jeho 

okolie. Pripomenula tiež, že 
v meste chýba, v minulos-
ti fungujúci rómsky súbor 
a vyslovila želanie, aby sa 
znovu vrátil k svojej niekdaj-
šej činnosti, čím by obohatil 

prievidzskú kultúru. Opäť 
o rok a snáď už aj s tradičným 
tancom a spevom...

vrb,  foto: autorka

Na Ciglianskej sa oslavovalo
Rómovia si pripomenuli v apríli svoj medzinárodný deň. Stretnutie zorganizovala 
nezisková organizácia Spokojnosť a konalo sa na ihrisku na Ciglianskej ceste. 

Dana Ďurková, Ul. Bjornsona: „Pár ľudí z nášho domu reagovalo na výzvu. Patrí 
sa upratať, veď to robíme hlavne pre seba. Myslím si však, že v rámci mesta je 
to slabé. Povyhrabávali sme suchú trávu a pozametali. Máme narobené kôpky a 
volali sme už Tezas na odvoz.“

Lucia Hrdá, Ul. Bjornsona: „Baví ma to a mám rada čisto okolo seba. Rada 
robím aj na záhradke.“

Najviac sa pracovalo na Starom sídlisku, teda v obvodoch bydliska primátorky i viceprimátorky. Svedčí o tom i najväčšie 
množstvo odvezeného odpadu.

Pavol Fecko,Ul. Fr. Madvu: „Reagovali sme na výzvu, dohodli a zišli sa z celého domu. Je nás tu dosť. Povystrihovali sme 
staré konáre, povyhrabávali trávu a pokosili. Bývam tu už veľa rokov, no na veľké prekvapenie, je tu viacej ľudí ako vtedy, 
keď to bolo povinné.“ 

Na programe nechýbal spev, tanec, ale i ukážky úspešných džudistov.  Chýbali 

však tradičné tance a hudba rómskej komunity.



Straty a nálezy:

V nemocničnej kaplnke 

v Bojniciach sa našla ko-

ženková bunda. Majiteľ 

nech sa prihlási na t. č. 

0903 17 58 98.

V piatok, 22. apríla 2011  

sa v chatovej oblasti Boj-

nice stratil 11-mesačný 

yorkshir striebornej far-

by. Psík reaguje na meno 

Timo. Prosím poctivého 

nálezcu o vrátenie. Ná-

lezcu štedro fi nančne od-

mením. Eva Poláčiková, 

0905 350 627

5SPRAVODAJSTVO

5.4. 2011
Pes vystrašil dievča
09:40 hod. Pred pohostinstvom na síd-
lisku Píly vystrašil maloleté dievča pes, 
ktorý tu voľne a bez dozoru pobehoval. 
Maloletá sa zo strachu pred psom dala 
na útek. Privolaní príslušníci MsP zis-
tili, že držiteľom psa je obyvateľ mesta 
(1985), ktorý je predvolaný k podaniu 
vysvetlenia. Preverenie v evidencii 
navyše ukázalo, že pes zrejme nie je 
prihlásený. Páchateľovi priestupku hrozí 
uloženie blokovej pokuty. 

A že vraj kríza?!
10:25 hod. Obyvateľ mesta oznámil, že 
z bytu na štvrtom poschodí na sídlisku 
Necpaly chlapci vyhadzovali poma-
ranče na okoloidúcich a zaparkované 
vozidlá. Hliadka MsP na mieste zistila, 
že išlo o dvoch mladistvých: Tomáša K. 
(1995) a Erika Ž. (1995). Adolescenti si 
týmto spôsobom krátili čas prá-
ceneschopnosti, ktorú hliad-
ke dokladovali potvrdením 
od lekára. Napriek „chorobe“ 
si mládenci po sebe znečis-
tený chodník upratali. K po-
škodeniu majetku, ani ujme na 
zdraví chodcov nedošlo. Obaja 
boli dôrazne napomenutí.

6.4. 2011
Smutný nález
09:05 hod. Hliadka MsP vykonala asis-
tenciu príslušníkom OO PZ Prievidza 
pri hľadaní totožnosti neznámeho mŕt-
veho muža, ktorý bol nájdený v opuste-
nom rodinnom dome na Bojnickej ceste. 
Na mieste bolo zistené, že išlo o M. F. 
(1965) z Prievidze. Vecou sa zaoberá 
PZ SR. 

Hyenizmus podvodníkov, žiaľ, nepo-
zná hranice
18:25 hod. Obyvateľka mesta oznámila, 
že neznáme osoby od nej vylákali fi nanč-
nú hotovosť vo výške 650 eur. Hliadka 
MsP zistila, že obeťou podvodu sa stala 
84-ročná obyvateľka mesta. Tú na ulici 
pristavila žena v strednom veku hovo-
riaca po česky a prosila ju o ukázanie 
cesty do nemocnice, v ktorej majú údajne 
operovať jej priateľa. V spoločnosti ďal-
šej ženy potom starenku sugestívnym 
rozprávaním oklamali a nahovorili jej, 
že na operáciu potrebujú neodkladne 
zohnať fi nančnú hotovosť. Tá im vydala 
všetky svoje úspory. Podvodníčky u nej 
nechali zamknutú tašku s neznámym 
obsahom, ktorú si mali vziať po vrá-
tení peňazí, čo sa už neuskutočnilo. 

Na základe uvedených skutočností vec 
prevzal Policajný zbor SR pre dôvodné 
podozrenie zo spáchania trestného činu. 

12.4. 2011
Smutný pohľad
18:45 hod. Obyvateľka mesta zjavne 
nezvládla nápor požitého alkoholu 
a príslušníci MsP ju našli bezvládne 
ležať pred kaderníctvom. Išlo o Máriu 
N. (1962) z Prievidze, ktorej stav si 
vyžiadal privolanie lekárskej pomoci 
a jej následný prevoz do nemocnice. 
Priestupok na úseku verejného poriadku 
je v riešení MsP. 

13.4. 2011
Opäť drogy v priamom prenose
15:30 hod. Hliadka MsP počas pešej 
hliadkovej činnosti zbadala pri brehu 
rieky Nitra tri osoby, ktoré vdychovali 
neznámu omamnú látku z upravenej 

plastovej fľaše, tzv. bonga. Išlo 
o dvoch mladíkov a dievča, 

ktoré sa pred hliadkou dalo 
na útek a snažilo sa zbaviť 
vrecúška s drogou. Išlo 
o A. J. (1988), ktorá bola 
zadržaná. Totožnosť ne-

mohla preukázať občianskym 
preukazom, ktorý podľa vlast-

ných slov dala do zálohy dílerovi, od 
ktorého kupuje marihuanu. Na mieste 
hliadka zadržala aj I. S. (1990) a R. B. 
(1987). Vec bola oznámená Policajnému 
zboru SR ako podozrenie zo spáchania 
trestného činu. 

17.4. 2011
Napadol svokru
18:05 hod. Obyvateľka mesta oznámila, 
že sa stala terčom nadávok a fyzické-
ho napadnutia. Hliadka MsP šetrením 
zistila, že poškodenej nadával jej zať 
Marián M. (1981), ktorý jej uštedril spŕš-
ku vulgarizmov a nakoniec jej napľul 
do tváre. Podozrivý z priestupku 
na úseku občianskeho spolunažívania 
bol značne pod vplyvom alkoholu, a pre-
to nebolo možné priestupok na mieste 
prerokovať. Vec je v riešení MsP.  

20.4. 2011
Veselí hostia
18:45 hod. V pohostinstve na sídlisku 
Kopanice si muž pod vplyvom alko-
holu neustále vyzliekal nohavice. Išlo 
o Štefana P. (1951). Po výzve hliadky sa 
obliekol a prevádzku opustil. Priestu-
pok na úseku verejného poriadku je 
v riešení MsP. 
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Hyundai i40 pútal na seba najväčšiu pozornosť.   

Marian, boli ste aktívnym 
účastníkom autosalónu. 
Aké máte z neho pocity?
Musím sa priznať, že veľmi 
dobré. Príjemne ma prekva-
pilo, že počas šiestich dní sa 
predstavilo 147 vystavovate-
ľov z Čiech, Nemecka, Poľ-
ska, Rakúska a Slovenska. 
Videl som 69 výstavných 
premiér. Na druhej strane mi 
na výstave chýbali niektoré 
tradičné automobilky. Úcty-
hodný bol aj celkový počet 
návštevníkov, ktorý bol viac 
ako stoosemdesiat tisíc. 

Vy ste boli na strane vy-
stavovateľov. Ako by ste 
zhodnotili svoje pôsobenie 
v Bratislave?
Ako odborníka ma zaujalo 
viacero značiek, ale srdcu 
mi je najbližší Hyundai, kto-
rý dominoval s počtom pred-
stavených noviniek. Spome-
niem, že v Amerike sú veľmi 
úspešné modely Genesis 
a Equus. Návštevníkov 
veľmi zaujalo štvordve-
rové coupé Hyundai 

Veloster s jednými dve-
rami na strane vodiča 
a dvomi na opačnej, no snáď 
najväčší záujem zožala no-
vinka Hyundai i40, ktorá 
priťahovala pozornosť veľ-
kej časti účastníkov výstavy. 

Priniesla výstava pre vás 
aj niečo viac než potešenie 
automobilového nadšenca? 
Na výstavu tradične prídu 
návštevníci, ktorí účelovo 
vyhľadávajú akcie, ktoré 
pre nich pripravili auto-
mobilky. Aj my sme mali 
prichystaní špeciálny zákaz-
nícky cenník pre vybrané 
modely áut, ktoré si mohli 
zákazníci zakúpiť. Priamo 
na výstave sa mi podarilo 
predať štyri autá, kolegovi 
z Topoľčian dve autá a stále 
pribúdajú žiadosti o ponuky 
od návštevníkov autosalónu. 
Takže celkovo za našu spo-
ločnosť to bol veľmi pekný 
výsledok.

-Jozef Čičmanec, foto: archív M.Š.

Predávať autá je pre mňa radosť

Marian Šujan (37)
Narodil sa v Handlovej. 
Po skončení štúdia na Ži-
linskej univerzite sa po-
hyboval v oblasti automo-
bilizmu. Začínal v pozícii 
skladníka a prijímacieho 
technika a neskôr vedúce-
ho servisu. Potom nasle-
dovala práca technika pre 
obhliadky motorových vo-
zidiel a post regionálneho 
manažéra v tej istej spoloč-
nosti. V súčasnosti pracuje 
ako predajca automobilov 
vo firme Motorhouse, 
s. r. o, v Bojniciach. Od 
roku 1989 sa aktívne venuje 
ľudovej hudbe. Niekoľko 
rokov viedol folklórnu sku-
pinu Lubená, v súčasnosti 
stále aktívne hrá na kontra-
bas v cimbalovej muzike 
z Poluvsia. Je ženatý, má 
tri deti. Manželka Bibiana 
sa momentálne stará o naj-
mladšieho potomka. 

Práca, ktorú vykonáva, ho teší. Automobilom 
rozumie, ako aj ľuďom, ktorí ich kupujú. Pozná ich 
želania, vie im, takpovediac, ušiť auto na mieru. 
V tomto odvetví sa pohybuje už viac ako štrnásť 
rokov. V apríli sa zúčastnil na autosalóne v Bratislave. 
Reč je o Marianovi Šujanovi z Poluvsia. 

Mesto Prievidza a Komisia športu pri mestskom zastu-

piteľstve pozýva zástupcov telovýchovných jednôt, 

športových klubov a oddielov pracujúcich na úze-

mí mesta na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční 

16. mája 2011 o 17.00 h v prievidzskej City aréne.

www.basf-sh.sk

predaj a dovoz stavebného
materiálu
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To je len zopár nevyhnutných roz-
hodnutí, ktoré sú súčasťou sva-
dobného kolobehu. S myšlienkou 
na uľahčenie výberu budúcim 
novomanželom prišla 
agentúra Complete Party 
Service – Wedding Agen-
cy z Prievidze. Na jednu 
aprílovú nedeľu pripravili 
svadobný veľtrh, kde sa 
predstavili viaceré fi r-
my, ktoré mali so svad-
bou a jej prípravou niečo 
spoločné.
Prievidza bola jedným 
z mála miest, kde sa ešte 
žiadny svadobný veľtrh 
nekonal. Prvý ročník sa 
uskutočnil v priestoroch 
City arény. Návštevníci 
veľtrhu mali možnosť 
získať všetky kontakty 
na jednom mieste a po-
merne ľahko si urobiť 
celkový obraz o svadbe.

Cukrárske umenie
Medzi vystavovateľmi 
sme našli aj známu cuk-
rárku Emíliu Rybárovú 
z Kanianky, ktorá nám povedala: 
„Aj my, cukrári, sme chceli uká-
zať svoje umenie. Máme krásne 

výrobky, čo sa týka zákuskov, tort 
a praliniek. Svadba je krásny začia-
tok pre mladých a my by sme im 
ho tiež radi spestrili. Pripravili sme 

pre nich veľa sladkých výrobkov 
na ukážku.“ To, že je vo svojom 
obore známa, svedčí aj fakt, že sa 

takmer dvadsať rokov venuje cuk-
rárenskej výrobe. „Začínala som 
v rodinnom dome v Kanianke. Kaž-
dým rokom sme sa zdokonaľovali. 

Ako prví v regióne sme začali vy-
rábať belgickú čokoládu a pralinky. 
Pred štyrmi rokmi sme otvorili 

cukráreň v Bojniciach, a pred dvo-
mi rokmi cukráreň a čokoládovňu 
v Prievidzi.“ Ako zaujímavosť spo-
menula tortu v tvare hory, ktorú 
pripravili na poľovnícku svadbu.

Kvetinová výzdoba
Ako naaranžovať svadobnú miest-
nosť prišiel na veľtrh ukázať Ri-

chard Zvara: 
„Floristike, 
a r a n ž o v a -
niu kvetín, 
sa venujem 
od svojich 
p ä t n á s -
tich rokov. 
Od malička 
ma fascino-
vala kveti-
nová výzdo-
ba. Dokonca 
som vyštudo-
val záhradnú 
architektúru 
a fl oristiku.“ 
Práca sa sta-
la jeho ko-
níčkom. O 
tom svedčí aj 
fakt, že si zo 
súťaží v ob-
lasti fl oristiky 
odniesol nie-
koľko prven-

stiev. „Kvetinová výzdoba je 
vhodná pri každej spoločenskej uda-
losti, či je to svadba, alebo narode-

ninová oslava. Aranžoval som už aj 
vo Viedni, v Prahe alebo v Brati-
slave, čo je dôkazom stúpajúceho 
záujmu o tento druh činnosti,“ vy-
svetlil Richard Zvara.

Ružové sny
Vo výstavnom stánku svadob-
ného salónu Ružové sny, Ingrid 
Obertíková a Darina Semčišá-
ková neskrývali nadšenie. ,,Sme 
novovzniknutý svadobný salón 
z Bojníc a veľtrh bol výbornou 
príležitosťou, ako sa predstaviť aj 
v Prievidzi. Takúto akciu by sme ur-
čite uvítali aj o rok.“ V priestoroch 
salónu Ružové sny okrem svadob-
ných šiat zákazníci nájdu aj výber 
zo spoločenských šiat, dokonca aj 
z Veľkej Británie. „Veľkou výhodou 
svadobného veľtrhu bolo, že každý 
zo zúčastnených vystavovateľov po-
skytol na určitý sortiment aj zľavu. 
Na vlastné oči bolo možné vidieť, 
ako sa vyzdobuje svadobný stôl. 
Každý, kto prišiel, mal možnosť 
vybrať si mladomanželské obrúč-
ky zo širokého výberu, ochutnať 
z pripravených zákuskov alebo si 
vyskúšať niektoré z vystavovaných 
svadobných šiat. Nájsť a vybaviť 
všetko na jednom mieste ohľadom 
svadby bolo hlavným cieľom veľtr-
hu,“ dodala na záver Lucia Podo-
bová zo svadobnej agentúry, ktorá 
celú akciu pripravila.

-Jozef Čičmanec, foto: Michal Huba

Prvý svadobný veľtrh v Prievidzi

Svadba – krátke slovo, ktoré v sebe nesie množstvo zaujímavého a náročného zároveň. Kto to prežil, vie, 
o čom je reč. Svadba je slávnostný okamih v živote dvoch ľudí. Už jej samotný priebeh si vyžaduje veľa 
úsilia. A príprava dvakrát toľko: od správneho výberu šiat, miestnosti, obrúčok, starejšieho, hudby, 
torty a zákuskov, až po miesto obradu a výber hostí.

Módna prehliadka svadobných šiat bola ozdobou veľtrhu.

N
PD 0043/11
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Školská basketbalová liga

XXVIII. ročníka Memoriálu 

Alexandra Schuta

Výsledky XXVIII. ročníka Me-
moriálu Alexandra Schuta
Jeden z najpopulárnejších bas-
ketbalových turnajov na hornej 
Nitre má odohraté dve skupiny. 
Pod organizačnou taktovkou 
Jozefa Dadíka a Jozefa Blahu 
máme za sebou 25 stretnutí.

A – skupina:

BC Lampa – Pouličná katastrofa 
11:37, Eagles – Zdenove orechy 
12:20, Show time- Čečenské 
pštrosice 20:31, Eagles – Pouličná 
katastrofa 6:39, Čečenské pštrosi-
ce – Zdenove orechy 20:21 ,Show 
time – BC Lampa 17:16, Eagles 
– Čečenské pštrosice 22:21, BC 
Lampa – Zdenove orechy 15:28, 
Show time – Pouličná katastrofa 
11:42, BC Lampa – Eagles 14:19, 
Show time – Zdenove orechy 
12:19, Čečenské pštrosice - Po-
uličná katastrofa 22:31, Show 
time – Eagles 19:35, BC Lam-
pa – Čečenské pštrosice 22:30, 
Pouličná katastrofa – Zdenove 
orechy 20:12.

Konečné poradie: 
1. Pouličná katastrofa 
2. Zdenove orechy
3. Eagles
4. Čečenské pštrosice
5. Show time
6. BC Lampa
Do fi nálovej skupiny postúpila 
Pouličná katastrofa.

B – skupina:

Devils – BC Trosky 47:16, Ami-
nostar team – Handlová 7:30, 
Ladoborci – BC Trosky 18:8, 
Aminostar team – Devils 22:49, 
Ladoborci – Handlová 10:25, 
Aminostar team – BC Trosky 
15:18, Devils – Ladoborci 29:20, 
Handlová – BC Trosky 54:19, 
Aminostar team – Ladoborci 
17:33, Devils – Handlová 21:15.

Konečné poradie: 
1. Devils
2. Handlová
3. Ladoborci
4.BC Trosky
5. Aminostar team
Do fi nálovej skupiny postúpilo 
mužstvo Devils.

Rostislav Uhlíř trénerom!

Už druhý rok funguje zaujímavý projekt usporiadaný medzi BC 
Prievidza Mládež a prievidzskými základnými školami (Malonec-
palská, Dobšinského, Šafárika, Piaristov, Mariánska, Energetikov, 
I. a III. na Ulici Sama Chalupku). Vytvorili sa pätnásť členné 
družstvá desať až dvanásťročných detí, ktoré medzi sebou súťažia. 

Ide o dlhodobú štvorkolovú ligu. 
Jednotlivé výbery zväčša súperia 
v štvorčlenných skupinách, kto-
ré sa obmieňajú. V prvej časti sú 
pre deti pripravené rôzne štafe-
tové preteky s dôrazom na prácu 
s loptou. V druhej časti nasledujú 
basketbalové stretnutia. Pravidlá 
pre samotné zápasy sú zjednoduše-
né a prispôsobené veku súťažiacich. 
Celú záležitosť má pod palcom 
Ľuboš Jelačič, ktorý nám povedal: 
„Školská basketbalová liga sleduje 
dva ciele. Prvým je propagácia 
tejto hry, druhým je vyhľadávanie 
talentov. Sme vďační riaditeľkám 

a riaditeľom jednotlivých škôl za to, 
že s pochopením podporujú tento 
projekt.“ My len môžeme potvrdiť, 
že deti idú na ihrisku doslova vy-
pľuť dušu za víťazstvo svojej školy. 
Vlaňajší ročník vyhrali žiaci III. ZŠ 
Sama Chalupku a víťazná trofej im 
bola odovzdaná počas veľkolepého 
podujatia pod názvom Zober bas-
ket, nie drogu! A kto sa bude tešiť 
z celkového prvenstva tento rok, 
o tom vás budeme, samozrejme, 
informovať. Už teraz je však jasným 
víťazom šport a jeho idea!

-ls, foto: autor

Nie, nebol žiadny fanatický zasle-
penec, práve naopak. Spoza roz-
hodcovského stolíka sa zápas čo 
zápas prihováral svojim „mikrofo-
nickým“ hlasom hráčom i publiku. 
Prezentoval sa za každých okol-
ností džentlmenským správaním 
od privítania súperovej výpravy, 
vyzdvihnutia najväčších úspechov, 
precízne pripravených štatistických 
údajov, až po neustále nabádanie 
k mohutnému povzbudzovaniu. 
Peknú akciu okamžite pochválil 
a ak bol súper lepší, vždy to vedel  
športovo oceniť. Nestrpel vulgárne 
správanie „akože fanúšikov“ a aj 
na pedagogickom poli im vedel dať 
patričnú lekciu. Tento rok sa rozo-
hral už XVIII. ročník memoriálu 
Alexandra Schuta neregistrovaných 
hráčov. O popularite tohto podujatia 

svedčí fakt, že sa naň prihlásilo 
dvadsaťsedem družstiev z celého 
okresu. Tie boli rozdelené do pia-
tich skupín. Tímy v každej skupine 
odohrajú medzi sebou stretnutia 
systémom každý s každým a víťaz 
postúpi do fi nále, ktoré vyvrcholí 
22. mája. Hoci ide o turnaj neregis-
trovaných hráčov, treba na pravú 
mieru uviesť to, že neregistrovaným 
sa myslí súčasný stav. A tak máme 
možnosť v jednotlivých družstvách 
vidieť plejádu známych mien, ktoré 
sú s basketbalom v spojení, či už 
ako bývalí hráči, terajší tréneri, 
alebo dokonca funkcionári. Celé 
podujatie zastrešuje basketbalový 
oddiel BC Prievidza, Olympijský 
klub Prievidza a City aréna.

-ls, foto: autor

Snaha súťažiacich detí je očividná.

Na XVIII. ročníku memoriálu 
A. Schuta koučoval mužstvo 
Eagles. Tento onedlho dvadsať-
päťročný sympatický mladík patrí 
k najväčším bojovníkom sloven-
ských extraligových paluboviek. 
O svojej premiére na trénerskom 
poste sa vyjadril takto: „Partia 
Orlov mi ponúkla neplatené an-
gažmán. Chlapci sa na tento turnaj 

zodpovedne pripravovali, a nie-
len na ihrisku. Verím, že pod mo-
jím vedením sa im bude dariť.“ 
Pre zaujímavosť sa žiada uviesť, 
že pod jeho vedením tím Eagles 
z piatich stretnutí tri vyhral. 
Na úvod celkom slušná bilancia, 
čo poviete?

-ls, foto: autor

Alexander Schut patrí k nezabudnuteľným postavám prievidzského 
basketbalu. Nemohol sa síce popýšiť reprezentačným štartom či 
majstrovským titulom, ale basketbalu bol oddaný celou svojou dušou. 

Ihneď po skončení sezóny 2010/11 sa prievidzský krídelný hráč 
Rostislav Uhlíř upísal trénerskému remeslu.

Po štafetových pretekoch príde čas aj na ozajstné zápasy.

Rosťo Uhlíř v pozícii trénera.
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II. ročník cyklomaratónu Me-
rida Cup so štartom i cieľom 
v Prievidzi na sídlisku Ko-
panice vyhral Filip Tarageľ 
pred Michalom Kolářom (obaja 
z Bratislavy). Tretie miesto ob-
sadil Milan Barényi z Praven-
ca. Z nášho okresu sa na po-
predných priečkach umiestnili 
ešte Ľudovít Daňo z Tužiny 
(šiesty) a Prievidžan Radovan 
Stejskal bol klasifikovaný na 
ôsmej pozícii. Na trati dlhej 
118 km si zmeralo sily vyše 
120 pretekárov. 

Košice boli dejiskom vyhláse-
nia výsledkov ankety O naj-
úspešnejšieho vzpierača  na 
Slovensku za rok 2010. Prí-
jemným prekvapením bolo 
víťazstvo 21-ročnej Eleonóry 
Gogorovej z Čerenian v kategó-
rii žien. Členku družstva VK 
Kofi Trenčín vynieslo na špičku 
slovenského vzpierania úspešné 
vystúpenie na minuloročnom 
európskom šampionáte do 20 
rokov, kde získala bronzovú 
medailu.

Mladí džudisti TJ Sokol Prie-
vidza majú za sebou ďalšie 
výborné vystúpenie v rámci 
3. kola turnaja olympijských 
nádejí, ktoré sa uskutočnilo 
v Žiline. Trinásťčlenná výprava 
svojimi výsledkami presvedči-
la, že tréningové úsilie na tata-
mi je zúročené tým najlepším 
spôsobom. Kvalitná príprava 
sa premietla do deviatich me-
dailových umiestnení. Prvé 
miesta vo svojich vekových 
kategóriách obsadili: Denis 
Škultéty (do 30 kg), Alex Guláš 
(28), Mária Šimová (55), Ján 
Matiaš (45) a Matej Škultéty 
(55). Na druhých priečkach 
skončili: Martin Vaško (41), 
Rebeka Bahulová (40) a Marek 
Tubl (50). O jedinú bronzovú 
medailu sa zaslúžil Timotej 
Čéry. (40). Tesne za medailový-
mi stupňami, hneď na štvrtom 
mieste skončili Matúš Matiaš, 
Nikolas Karásek, Peter Volkov 
a Miroslav Hýll.

Slovenský zväz karate uspo-
riadal na východe republiky 
v Sabinove tretie, a zároveň 
posledné kolo Slovenského po-
hára detí, žiakov a mladšieho 
dorastu. Zišlo sa tam viac ako 
400 vyznávačov tohto športu 
zo štyroch desiatok klubov 
z celého Slovenska. ŠŠK Prie-
vidza reprezentovala v ka-
tegórii mladších dorasteniek 

Športový servis

Džudo

Príkladná bežecká symbióza

Výsledky

mladšie dorastenky: 
1. Laura Balážová, 2. Dominika 
Hlaváčová, 3. Nikola Kollárová
mladší dorastenci: 1. Matúš Talán, 
2. Michal Talán, 3. René Mokrý
staršie dorastenky: 
1. Veronika Píšová, 2. Hana Per-
nišová, 3. Dominika Kubincová
starší dorastenci: 1. Marek Výš-
krabka, 2. Mário Gašparovič
ženy do 34 rokov: 1. Jana Zatlou-
kalová, 2. Kataríne Paulínyová, 3. 
Urszula Batko
ženy 35 – 49 rokov: 
1. Monika Píšová, 2. Adriana Pet-
ková, 3. Andrea Némethová
ženy nad 50 rokov: 1. Eva Budin-
ská, 2. Marta Pernišová, 3. Mária 
Kleinová
muži do 39 rokov: 
1. Miroslav Dobiáš, 2. Branislav 
Arbet, 3. Peter Prokopovič
muži  40 – 49 rokov: 1. Ľuboš Ko-
váčik, 2. Zdeno Koleda, 3. Ondrej 
Vasko
muži  50 – 59 rokov: 
Ondrej Hanzlík, 2. Juraj Chrenka, 
3. Pavol Uhlárik
muži nad 60 rokov: 1. Zygmunt 
Kiyžnicki, 2. Stanislav Sviták, 3. 
Štefan Ševčík

-ls, foto: autor

Na počesť obetí 2. svetovej vojny usporiadali obyvatelia Bojníc a Kanianky v úzkej spolupráci už 
siedmy ročník behu oslobodenia. Tento beh si rok čo rok zvyšuje svoj kredit a záujem oň prejavujú aj 
zahraniční pretekári. Organizáciu podujatia aj tento rok zobrali pod svoje ochranné krídla primátor 
Bojníc František Tám a starosta Kanianky Ivor Husár. Punc dôležitosti pridal svojou prítomnosťou 
minister obrany Ľubomír Galko.

Skvelá atmosféra bez rekordu
Ideálne slnečné počasie prilákalo 
na štart úctyhodný počet vyznáva-
čov behu: 378 ľudí, od škôlkarov 
po veteránov. Na asfaltovom po-
vrchu sa očakával útok na traťo-
vé rekordy, žiaľ, každý deň nie 
sú hody. V najviac sledovanej 
kategórii  mužov zvíťazil Prie-
vidžan Miroslav Dobiáš a u žien 
si vlaňajšie víťazstvo zopakovala 
Jana Zatloukalová z Dubnice nad 
Váhom. Aj bez rekordných zápisov 
však hodnotíme pretek zvládnutý 
na profesionálnej úrovni. Poháre 
a fi nančné ceny potešili tých, ktorí 
príprave obetovali všetky sily, a 
rekreační bežci si odniesli príjemný 
pocit, že urobili prospešnú vec pre 
svoje zdravie.

Súčasťou preteku bola hudba
Organizátori pripravili v cieli pre-
teku aj kultúrny bonbónik. Koncert 
tu odohral fenomenálny sloven-
ský džezmen Peter Lipa. Kvalitná 
muzika pomohla vyhnať únavu 
po náročnom behu a občerstve-
nie dodalo nové sily. U obyvate-
ľov Kanianky si náš známy hu-
dobník šplhol aj zasadením lipy 
pred domom kultúry. Nuž, a tak 
bežci, ako aj vďační diváci sa tešia 
na budúci ročník. Organizátori už 
teraz srdečne pozývajú všetkých, 
ktorí považujú beh za prirodzenú 
súčasť vlastného bytia. Na stupni víťazov zľava: R. Paulínyová, J. Zatloukalová a Urszula Batko.

Absolútny víťaz Miroslav Dobiáš.

Prievidzský región tam zastupo-
valo trio pedagógov z Novák: te-

locvikári Mgr. Pavol Oršula, Mgr. 
Vladimír Líška a majster odbor-
ného výcviku Bc. Jozef Oršula, 
ktorí sú stabilnými „vymetačmi“ 
podobných podujatí. Ich vekový 
súčet je síce 160, no skúste im ho-
diť loptu! Ihneď šantia ako nevy-

búrení dorastenci, aj keď majú už 
nejaké to kilo navyše. Nepríjemné 

falšované podania, tvrdé smeče 
i elegantné bloky zdobili ich hru 
na Považí. Začiatok turnaja však 
nebol ani zďaleka idylický. V zá-
pase proti Dubnici nad Váhom 
prehrali prvý set 11:3 – situácia 
zrelá na hodenie uteráku. Ale aj 

pedagógovia si vedia ponadávať 
od pľúc. Napokon aj oni sú len 
ľudia! Hornonitrania sa nasrdili 
a druhý set vyhrali pre zmenu 11:4. 
Víťazná vlna sa im zapáčila, a tak 
rozhodli zápas vo svoj prospech 
aj v rozhodujúcom treťom sete. 
Po víťazstve 2:1 ich čakalo Nové 
mesto nad Váhom. Výhra 2:0 ho-
vorí o jednoznačnom priebehu, 
ale ďalší zápas s Bánovcami 
nad Bebravou bol ďaleko vyrovna-
nejší. Šťastena hrala s Nováčanmi, 
ktorí zaknihovali víťazstvo 2:1. 
Vo finále ich čakal súper z do-

máceho Púchova. Nuž, nebudeme 
chodiť okolo horúcej kaše – hos-
titelia to našim chlapom „natreli“. 
Mladosť, dravosť, ale i nespor-
né umenie napokon triumfovalo 
nad našim, takmer „geriatrickým“ 
výberom hladkým víťazstvom 
2:0. Druhé miesto je jedno z naj-
lepších umiestnení v zápolení na 
krajskej úrovni. Gratulujeme! Ej 
veru, nezdajú sa tí učitelia... 

-ls, foto: autor

S loptou ponad sieť
Svoje sily na športových súťažiach si nemerajú iba žiaci základných a stredných škôl, ale aj školskí pracovníci. 
V Púchove si dali zraz v rámci krajského kola vyznávači nohejbalu. 

Nohejbalový výber, ktorý obsadil na krajskom kole pekné druhé miesto, tvorili zľava: V. Líška, 
J. Oršula a P. Oršula.

Karate

Vzpieranie

Cyklistika
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do 40 kg Ema Brázdová, ktorá  
v súťaži kata obsadila spome-
dzi 19-tich pretekárok pekné 
tretie miesto. V kumite skon-
čila siedma.Na medzinárod-
nej súťaži Galanta cup 2011 sa 
podarilo v kategórii mladších 
dorasteniek E. Brázdovej v kata 
prebojovať do finále, kde však 
prehrala a skončila tak celkovo 
na druhom mieste. Rovnaký 
výsledok dosiahla aj v kumite. 
Do tretice finálovú časť ab-
solvovala aj seniorka Dušana 
Čierna, žiaľ, aj ona v súboji 
o prvenstvo prehrala tesne 2:1.

V Martine sa odohral finálový 
turnaj slovenskej interkrosovej 
ligy. Prvenstvo si vybojovali 
Sibírski Tigri z Prievidze, 
keď vo finále porazili praž-
ské Ontário 27:23. V súboji 
o bronz zvíťazil Klub Pam-
púch Prievidza nad Chorými 
Vranami z Vrbového 25:19. 
V dvojzápase o piatu priečku 
vyhrali IKP Býci Prievidza 
nad Maďarskom 29:6 a 31:7.

1.liga - 18. kolo: Euro centrum 
– FC Alko 8:2, Slovan Breza-
ny – SK Klin 3:7, U Tomáša 
– Tevos Drogérie 2:4, Mado-
-Jop – AC Načito 1:4, V.I.P. 
Piano club – Chelsea Stone 
4:4, Mistrál – Sekáčovci 0:15, 
Segafredo – 1. FC Federal 
3:3. Tabuľku vedú Sekáčovci 
s 3-bodovým náskokom.

Športový servis

Futbal

Víťazní novácki delfíni

Počas troch dní mladí pólisti stihli 
odohrať dovedna pätnásť zápasov, 
pričom jedno stretnutie sa hralo 
4 x 6 minút čistého času. A veru, 
bolo sa na čo dívať! Mladí šarvanci 
vo vode akoby ani nepoznali únavu, 
čo svedčí o ich dobrej trénovanosti. 
Diváci mali možnosť vidieť nielen 
pekné šprintérske preteky za loptou, 
ale i napriek mladému veku solídne 
tvrdé strely i bravúrne zákroky 
brankárov. K tomuto náročnému 
športu už akosi automaticky patrí 
aj určitá dávka tvrdosti, a tak niko-
ho neprekvapilo, keď sa mládenci 
počas súbojov neraz vzájomne 
topili, štuchli lakťom pod rebrá 
a nechýbali ani podvodné kopan-
ce, ktoré bežný divák síce nevidí, 
ale pozorným očiam rozhodcov 
to neušlo. Jednoducho povedané, 
videli sme všetko, čo k dobrému 
a atraktívnemu pólu patrí.

Domáci excelovali
Domáci tím sa predviedol v tom 
najlepšom svetle. Štyri zápasy – 
štyri jasné víťazstvá. Zverenci 
trénera Vladimíra Janka a jeho 
asistenta Marcela Gundu „vyprá-
šili kožuchy“ s veľkým prehľadom 
všetkým svojim súperom. Každo-
denný trojhodinový tréning v ba-
zéne sa musel zákonite prejaviť. 
Hneď v prvom zápase si Nováky 
podali Piešťany. Na výhre 17:4 sa 
gólovo podieľali: Úradník a Čaraj 
5, Gunda a Jančo 2, Štanga, Oršula 
a Kováčik 1. Potom prišiel na rad 
budapeštiansky Honvéd. Hostitelia 
svojho súpera vôbec nešetrili, keď 

zvíťazili 22:4. Góly za Nováčanov 
dali: Úradník 7, Krajčík 4, Čaraj, 
Gunda a Kováčik po 3, Oršula 2, 
Jančo 1. S rumunskou Oradeou to 
bol už „tesnejší“ výsledok 15:8. 
Úspešnými strelcami boli: Čaraj 
4, Úradník a Gunda po 3, Ravinger 
a Krajčík po 2, Kováčik 1. V čisto 
slovenskom fi nále sa domáci stretli 
s Hornets Košice. Z očakávaného 
derby nebolo napokon nič, pretože 
košickí sršni mali otupené žihadlá. 
Nováčania si ich držali na dištanc 
a víťazstvo 11:2 nepotrebuje viac 
slov. Navyše dva góly súpera prišli 
až v závere, keď už koncentrácia ví-
ťazného družstva bola zrejme vypa-
rená. Gólovo sa presadili: Úradník 
5, Čaraj 3, Kováčik 2 a Oršula 1.

Ocenenia motiváciou
Ako to už pri takýchto mládežníc-
kych turnajoch býva zvykom, or-
ganizátori vyhlásili nielen celkové 
poradie, ale pohármi a medailami 
ocenili aj najlepšieho strelca tur-
naja: Michal Úradník (Nováky) 20 
gólov a najlepšieho hráča: Matej 
Čaraj (Nováky). Tréneri a pozo-
rovatelia napokon zostavili aj all 
stars: brankár Roman Čech (Nová-
ky), hráči v poli: Bačo, Gaži (obaja 
Košice), Adam Krajčík, Michal 
Úradník, Jakub Oršula a Matej 
Čaraj (všetci Nováky). Konečné 
poradie družstiev: 1. Nováky, 2. 
Košice, 3. Piešťany, 4. Oradea, 5. 
Budapešť.

-ls, foto: autor

V Národnom vodnopólovom centre v Novákoch bolo aj počas veľko-
nočných sviatkov rušno ako v úli. Konal sa tu totiž medzinárodný 
turnaj jedenásťročných žiakov. Okrem slovenskej špičky tejto vekovej 
kategórie štartovali na podujatí aj chlapci maďarského Honvédu 
Budapešť a rumunskej OCS Oradea.

Hneď v prvom kole v Prievidzi 
sme zažili pravú futsalovú drámu. 
Domáci napokon v infarktovom 
zápase zvíťazili 9:8 po predĺžení. 
V odvetnom stretnutí si Žilinča-
nia dali záležať a po víťazstve 
4:2 vyrovnali stav série na 1:1. 
Tretí a rozhodujúci zápas sa hral 
na hornej Nitre, čo sa ukázalo ako 
ozajstná výhoda. Zverenci Dali-
bora Franka príkladne zabojova-
li a víťazstvom 7:3 sa pretlačili 
do semifi nále.

Môj dom - môj hrad!
V súboji, kde sa už hrá o medai-
ly, narazila Prievidza na skúsené 
a ošľahané mužstvo Etna 
z  Nového mesta nad Váhom. Etna 
spustila hneď v prvom stretnutí na 
Prievidžanov doslova oheň a síru. 
Novomešťania tigre roztrhali na 
franforce 12:4 po hrozivom polčase 
8:2. Tréner D. Franko k tomu pove-
dal: „Zlyhali sme ako tím! Hodnotiť 
toto stretnutie je pre mňa veľmi ťaž-
ké. Nestačí dať do hry len srdce, ale 

aj umenie a schopnosti nadobudnuté 
tréningovým procesom, ktorý nám 
už niekoľko týždňov pokrivkáva. 
Len so šiestimi hráčmi v poli sme 
nemali žiadnu šancu, navyše, Etna 
zahrala naozaj výborne.“ 

Zaslúžené výťazstvo
Odvetný zápas v Prievidzi bol už 
z inej sorty. Tentoraz diktovali noty 
domáci a na počudovanie sa hos-
tia nestačili diviť. Ján Cmarko si 

do botasiek dal správnu dávku 
pušného prachu (dal 4 góly) a bol 
to práve on, kto začal rúcať se-
bavedomie hráčov i fanúšikov 
Nového Mesta. Za stavu dva nula 
pre Prievidzu sa tesne pred pol-
časom presadili aj hostia, ktorí 
znížili na 2:1. Po prestávke Hor-
nonitrania „podkúrili pod kotlom“, 
zvýšili vedenie na 4:1 a hostia boli 
„pečení-varení“. Zápletka však opäť 
nechýbala. V poslednej minúte 
bolo 5:5!  Keď tridsaťšesť sekúnd 
pred koncom zápasu upratal loptu 
do brány Cmarko, tak mohol hos-
ťujúci tím aj šľak trafi ť. Konečných 
6:5 bolo však pre Prievidžanov 
zaslúžených. V zápase boli jed-
noznačne lepší a nebyť zbytočnej 
straty koncentrácie, ich víťazstvo 
by bolo oveľa vyššie. Séria sa teda 
presunula späť k Váhu, kde sa odo-
hrá rozhodujúci zápas. Bude aj 
po ňom platiť: môj dom - môj hrad?

-ls, foto: autor

Na fi nále treba zdolať Etnu 
Hráči prievidzského FSC skončili po základnej časti open ligy na treťom mieste. 
Súperom v prvom kole play-off im boli žilinské žirafy, ktoré postupovali zo šiesteho miesta. 
Vyraďovacia fáza sa hrá na dve víťazstvá. 

Gólová radosť Branislava Gandela.

Posledné predzápasové pokyny trénera Vladimíra Janka.

Nádherná momentka – útočník a obranca.

Súboje o loptu sú veru náročné.

Interkros



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

Liečivá Frankovka

Opatovská cesta 3, Bojnice
 046/548 33 55, 0911 646 919 hyundaipd@motorhouse.sk

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

Predaj vozidiel:
Servis:
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Celulitída

Príčinou vzniku celulitídy je 
hromadenie splodín látkovej 
výmeny v pokožke. Splodiny 
zostávajú v tele a sú ako ča-
sované bomby. Postupne sa 
pod pokožkou vytvárajú 
útvary, ktoré bežne označu-
jeme ako pomarančová kôra. 
Celulitída je záležitosťou, 
ktorá vzniká v období zvý-
šeného kolobehu hormónov 
v organizme. Tieto hormóny 
prijímame buď v potravi-
nách, alebo hormonálnou 
antikoncepciou, z čoho 
vyplýva, že ňou trpia pre-
važne ženy. Hormóny sú 
prítomné aj v prípravkoch 
na zmiernenie klimakte-
rických ťažkostí u žien v 
prechode. Najrizikovejšie 
obdobia pre vznik celulití-
dy sú puberta, tehotenstvo, 
obdobie po pôrode a klimak-
térium. Otázkou ostáva, čo 
vznik celulitídy spôsobuje 

a podporuje. Základnými 
faktormi podporujúcimi 
vznik celulitídy sú: 
hormonálna antikoncepcia 
a hormonálna liečba v obdo-
bí prechodu, fajčenie, ktoré-
ho dôsledkom je sťahovanie 
a poškodenie cievnych stien,
nedostatok pohybu, stres, 
sedavé zamestnanie, tesná 
bielizeň, ktorá zabraňu-
je prúdeniu krvi, alkohol, 
káva, tabak. Prvé výrazné 
hormonálne zmeny začínajú 
v puberte. Už v tomto veku 
môžu niektoré dievčatá tr-
pieť celulitídou. S preven-
ciou je však potrebné začať 
skôr než sa objavia prvé prí-
znaky, ktoré sú zapríčinené 
hromadením hormónov v or-
ganizme, znížením prívodu 
kyslíka a nedostatočným 
odbúravaním tukov. Cie-
vy sa značne deformujú a v 
tkanivách zostávajú tekutiny 
a odpadové látky, čiže toxí-
ny. Napriek tomu, že toxíny 
sú normálnou súčasťou náš-
ho života, nesmieme nimi 
náš organizmus presýtiť. 
Celulitída vzniká aj v sú-
vislosti s inými faktormi 
ako sú nadváha, dedičnosť, 
nesprávna životospráva, ne-
dostatok pohybu, hormonál-
ne poruchy a zlý krvný obeh. 
Účinnou prevenciou môže 
byť povzbudzovanie lym-
fatického systému pravidel-

ným športovaním a masáža-
mi. Odporúčajú sa taktiež 
ošetrenia v kozmetickom sa-
lóne. Ošetrenia by mali byť 
ponúkané ako kúra po dve až 
tri ošetrenia za týždeň. Už 
po prvom ošetrení je viditeľ-
né a zreteľné zlepšenie pre-
krvenia. Pri výraznej preja-
voch je potrebné prísť aspoň 

na dvanásť ošetrení. Na zvý-
šenie úspechu a jeho dlh-
šieho viditeľného efektu sa 
môže zapracovať ampulka 
proti celulitíde pomocou 
ultrazvuku, ktorý dopraví 
účinnú látku až k bunkám. 
Úspech týchto kúr vydrží 
šesť až osem mesiacov. 
Ďalšou dôležitou preven-

ciou je správna životosprá-
va. Cieľom nie je trápiť telo 
nezmyselnými hladovka-
mi, drastickými diétami 
s následným jojo efektom. 
Východiskom je racionálne 
stravovanie a prispôsobenie 
množstva prijímaného jedla 
energetickému výdaju. Iba 
každodennou starostlivos-

ťou a dbaním na prevenciu 
môžeme problému s „poma-
rančovou kôrou“ predísť. 

Ala Farkašová
tel: 0915 334 529

ala.farkasova@gmail.com

Frankovka sa už dlhé roky 
drží na Slovensku medzi naj-
obľúbenejšími a najpredáva-
nejšími červenými vínami. 
Ťažko by sme hľadali viná-
ra, ktorý ju nemá vo svojom 
„výrobnom programe“ a ešte 
ťažšie región, v ktorom by sa 
vôbec nepestovala. Spomedzi 
nich patrí osobitné miesto 
Račianskemu vinohradníc-
kemu rajónu. Račianske 
červené hrozno, používané 
na výrobu Frankovky, do-
zrieva na úpätí južných 
svahov Malých Karpát. 
Klimatické podmienky 
a pôda sú tu pre túto odrodu 
priam ideálne. Vďaka tomu 
je račianska Frankovka 
vo svete vína už dlho pojem. 
V roku 1767 dostala dokon-
ca od cisárovnej Márie Te-
rézie dispozičné právo ako 
privilegovaný nápoj. Bola 
dodávaná až na kráľovský 
dvor vo Viedni. Podľa ar-
chívnych dokumentov sa 
o to zaslúžil najmä račiansky 
farár Radochányi, ktorý da-
roval cisárovnej súdok tohto 

nápoja. Víno jej údajne tak 
prospelo, že Račanom zľavila 
časť dane z vína a farára bo-
hato obdarovala. Račianska 
Frankovka je harmonické 
suché víno. Má príznačnú 
tmavú rubínovú farbu. V ru-
kách správneho vinára získa 
príjemné a jemné vanilkovo-
-škoricové tóny. Obsah jej 
kyselín a trieslovín je veľmi 
vyvážený. 
Račianska Frankovka lieči
Račania si podľa dobových 
správ už v stredoveku natie-
rali týmto nápojom reumatic-
ké údy a kríže. Vo varenom 
stave ho užívali na potenie 
pri horúčkach a bolestiach 
horných dýchacích ciest. 
Ak je varená spolu s ču-
čoriedkami, tak je údajne  
veľmi užitočnou pomocou 
proti akútnym zažívacím 
ťažkostiam. O liečivých 
účinkoch račianskej Fran-
kovky vraj nepochyboval ani 
známy internista a akademik 
MUDr. Ladislav Dérer, ktorý 
pôsobil do roku 1956 ako 
prednosta I. internej kliniky 

na bratislavských Kramá-
roch. V primeraných dáv-
kach ju odporúčal pacientom 
s niektorými žalúdočnými 
a črevnými ochoreniami. Vý-
skumom sa zistili výrazné 
liečivé účinky račianskej 
Frankovky, špeciálne v roč-
níkoch 1947 a 1949. Ak ste 
však „zdravý ako repa“, po-
tom vám Frankovka celkom 
isto spríjemní konzumáciu 
jedál z tmavého mäsa, grilo-
vaného či pečeného, diviny, 
teľaciny, sviečkovice, úde-
ného jazyka alebo pražskej 
šunky. Hodí sa aj k tvrdým 
plesňovým syrom a cestovi-
nám s mäsom.

-Noffry

Jar je vhodným obdobím na zahájenie prevencie tela pred 
celulitídou, známou aj ako pomarančová kôra. 

Slávny polyhistor a vedec Matej Bel v roku 1720 o Frankovke napísal: „Toto víno patrí 
medzi najlahodnejšie lahôdky a pije sa s nádejou na uzdravenie.“
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„No poď Arči,“ panička ma 
ťahá z prechádzky domov. „Ešte 
chvíľočku,“ prosím ju. Ja tak rád 
behám po trávičke a užívam si 
čerstvý vzduch so slniečkom. 
Na pár minút mi panička vyho-
vie, no opäť zaznieva príkaz ísť 
domov. Neostáva mi nič iné, iba 
poslúchnuť. A tak vybehnem 
po schodoch, vchádzam 
do nášho bytu a rovno zamierim 
do kúpeľne. Ja už totiž viem, 
čo sa patrí, keď prídem z pre-
chádzky – umyť labky! Chcem 
byť predsa čistučký a navyše 
po každom umytí dostanem piš-
kótku. No priznávam, že umývanie 
labiek mám rád iba kvôli piškót-
kam.Panička ma opatrne vkladá 
do vane, zapína sprchu a... Čo 
to robí?! Namiesto toho, aby mi 
umyla iba labky, pustila vodu 
na moje celé telo. Mám mokrý chr-
bátik, bruško aj hlavičku. Som celý 
mokrý! „Čo má toto znamenať?!“ 
osopím sa na paničku. „Vydrž, 
Arči,“ povzbudzuje ma. „Vydrž? 
Snáď sme už skončili, nie?“ Avšak 
panička berie do rúk fľaštičku 
z vane a, čo je horšie, jej obsah 
na mňa vylieva! „Čo to je? Tak 
za toto budem chcieť aspoň dve 
piškótky!“ mrzuto upozorňujem 
svoju paničku. „Joj, ale na druhej 
strane toto je príjemná masáž. 
Páči sa mi, keď hebké rúčky mo-
jej paničky rozotierajú šampón 
po mojom chrbátiku. A ako krásne 
vonia. Tak toto je už o niečom 
inom.“ Teraz nasleduje moja menej 
obľúbená procedúra, a tou je voda. 
Už nech sa skončí toto trápenie, 
veď ani očká nemôžem otvoriť. 
Na moje veľké prosíkanie sa voda 
vypína a na mňa čaká jemnučký 
uteráčik. Panička ma do neho 
zababuší až po ňufáčik. „Tak 
na toto by som si vedel zvyknúť,“ 
pomyslím si. Panička ma vezme 
do náručia a pritúli k sebe. Takto 
chvíľku spolu oddychujeme a po-
tom vyskočím z uteráku, vleziem 
pod perinku a poriadne sa poutie-
ram. Po tom, čo dostanem svoju 
odmenu, si už len spokojne ľahnem 
do postieľky. Som na seba veľmi 
hrdý, že som tú nepríjemnú sprchu 
vydržal. Napokon, stálo to za to. 
Nielenže som čistý, ale aj krás-
ne voniam. Je to príjemný pocit 
a mne sa hneď lepšie zaspáva.

Vítame našich najmenších

Arčiho svet

Vlasy pod lupou
Prirodzený cyklus vypadávania vlasov mnohí vnímajú 
ako nočnú moru. V skutočnosti ide len o výmenu starých 
vlasov za nové, čo predstavuje 80 – 100 vlasov denne. 
Na predchádzanie vypadávaniu vlasov a posilnenie 
vlasových korienkov odporúčame recept starých mám. 
Dve nakrájané cibule vylúhujeme jeden týždeň v rume, 
potom scedíme a vtierame do pokožky hlavy 10 minút 
pred umývaním vlasov.

Vymaľuj si zvieratká!

11. 4. 2011 Sofi a Dajana Danihelová, 
Chvojnica

9. 4. 2011 Lukáš Brehovský, Prievidza

11. 4. 2011 Simona Ištoková, Handlová

12. 4. 2011 Filip Babuliak, Prievidza

23. 4. 2011 Viktor Vojenčák, Poruba

19. 4. 2011 Martin Kamenský, Pravenec21. 4. 2011 Juraj Rybanský, Horné Vestenie 17. 4. 2011, Alex Mjartan, Nováky

19. 4. 2011 Andrej Kupka, Prievidza

17. 4. 2011 Kristína Polerecká, Prievidza

20. 4. 2011 Lukáš Sabo, Kocúrany

Fotografi e 

poskytol 

fotoateliér Valovič.

NPD 0048/11

NPD 0049/11

NPD 0050/11
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V Novákoch otvorili moderné pracovisko

Zdravotnícke zariadenie nesie 
meno Sv. Vincenta de Paul, svätca 
zo 16. storočia, ktorý zakladal prvé 
nemocnice a hospice vo Francúz-
sku. Na stene budovy v Novákoch 
visí jeho odkaz. „Ani dobrej veci 
nedá Boh vždy okamžitý úspech 
preto, aby rástli zásluhy tých, čo sa 
o to dobré dielo usilujú. Dĺžka prá-
ce, trpezlivosť a modlitba im dajú 
dozrieť. Nech je našou zásadou: 
nikdy sa nečudovať ťažkostiam 
prítomnosti, nie viac ako vetru, čo 
sa ženie okolo nás. Trošku trpezli-
vosti a hľa: sú preč.“  

Zamerané na prevecenciu
Doktor Július Palaj stál pri vzni-
ku zdravotníckeho zariadenia a 
v Novákoch prezentoval jeho 
stručnú históriu. „Zdravotnícke 

zariadenie Sv. Vincenta v Prievidzi 
zakladali v roku 2003 siedmi lekári. 
Na začiatku sme len vytipovali 
rizikových pacientov. Následne sme 
zistili, že to nestačí a je nevyhnutné 
poskytnúť im aj odborné vyšetre-
nie. Z tohto dôvodu sme nadviazali 
spoluprácu najmä s Onkologickým 
ústavom sv. Alžbety v Bratislave. 
Pacienti u nás diagnostikovaní boli 
na najvyššej úrovni liečení práve 
v tomto zariadení. A následne u nás 
doliečovaní.“ Cieľom Sv. Vincenta 
je zamerať sa na prevenciu a zachy-
tiť karcinóm v začiatočnom štádiu. 
„Sledujeme aj výskyt familiárnych 
karcinómov v spolupráci s Národ-
ným onkologickým ústavom a Slo-
venskou akadémiou vied. Najviac 
rozšírenými sú rakovina hrubého 
čreva a prsníka u žien. U nich sú 

diagnostiky najviac prepracované. 
A práve z prvých šiestich rodín 
diagnostikovaných s familiárnym 
karcinómom boli až štyri z okresu 
Prievidza,“ vyzdvihol dôležitosť 
prevencie doktor Palaj.

Priestory v Novákoch
V roku 2010 vstúpil Peter Kiaba 
do Sv. Vincenta ako majoritný vlast-
ník. „Vzhľadom na neustály rast 
počtu pacientov s onkologickými 
ochoreniami prišlo k rozhodnutiu 
skvalitniť poskytovanie zdravot-
nej starostlivosti. Sv. Vincent sa 
rozdelil na dve časti. Svoje sídlo 
nemení, ale získal nové priestory 
v Novákoch. Snahou bolo, aby pa-
cienti získali lepšiu a komplexnejšiu 
starostlivosť. Na prízemí budovy 
sme zriadili 12 lôžok na podáva-

nie chemoterapie. Na prvom po-
schodí sa nachádzajú onkologické 
ambulancie a zariadené miest-
nosti určené pre psychologickú 
poradňu.“ Profesor Stanislav 
Špánik z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety v Bratislave bol 
príjemne prekvapený z prostredia 
Sv. Vincenta. „Mňa osobne najviac 
zaujal priestor na prízemí budo-
vy, kde sa bude priamo podávať 
liečba pacientom. Tá je nepríjemná 
s mnohými nežiaducimi účinka-
mi. A práve preto je dôležité, aby 
samotné prostredie bolo komfort-
né, čisté a príjemné. Taktiež aj 
miestnosť na prípravu cytostatickej 
liečby je dostatočne priestranná 
a spĺňa prísne hygienické predpisy. 
Celé to vnímam ako výrazný kva-
litatívny krok vpred pre pacientov.“ -Jozef Čičmanec, foto: autor

V regióne hornej Nitry je sústredný ťažký priemysel, ktorý negatívne vplýva na zdravie populácie. Za posledných dvadsať rokov stúpol 
počet onkologických ochorení dvojnásobne. Včasná diagnostika, prevencia a cielené metódy modernej liečby sú preto nesmierne dôležité. 
Z tohto dôvodu Sv. Vincent rozšíril svoje služby a zriadil moderné pracovisko aj v Novákoch.

Prvou pomocou sú voľne predajné 
antihistaminiká, ktoré načas zmier-
nia a utlmia nepríjemné prejavy 
alergie (napr. Zodac a pod.). V sú-
časnosti aj praktickí lekári môžu 
predpísať lieky proti alergii (okrem 
nosových kortikoidov). Pri alergii 
je vždy potrebné skoré vyšetrenie 
u alergológa. Voľne predajné anti-
histaminiká slúžia na preklenutie 
akútnej fázy až do návštevy odbor-
níka a na odstránenie nepríjemných 
symptómov. 

Celoživotné ochorenie
Podľa hlavného odborní-
ka ministerstva zdravotníctva 
pre alergológiu a klinickú imuno-
lógiu Prof. MUDr. Petra Pružinca, 
CSc., alergia je chronické celoži-
votné ochorenie. „Podstatou alergie 
je zápal. Imunitný systém reaguje 
na podnet zvonku, ktorým môže 
byť čokoľvek: vdychovaný aler-
gén, peľové zrno, prachová časti-
ca, pleseň, roztoč alebo epitelium 
zvieraťa prítomného v byte. Aler-
gik je človek, ktorého imunitný 
systém na takýto podnet reaguje 
prílišnou, neodôvodnenou reakciou. 
Organizmus sa snaží zlikvidovať 
príčinu dráždenia bunkami imu-
nitného systému a látkami, ktoré 
vylučuje. Tento proces sa nazýva 

zápal. Alergia je v postate zápalová 
reakcia organizmu.“

Alergénom sa nevyhnete
Alergia nie je iba sezónnou zále-
žitosťou. Alergénom sa nedá vy-
hnúť v lete, na dovolenke pri mori, 
či v jeseni a v zimnom období. 
Alergikov ohrozuje peľ stromov, 
tráv a burín, bodavý hmyz, plesne 
v ovzduší, solárne alergie i alergia 
na chlad. „Do batožiny k moru si 
treba pribaliť aj antihistaminiká 
kvôli možným alergickým preja-
vom,“ tvrdí MUDr. Klára Kossá-
rová, prezidentka Združenia as-
tmatikov Slovenska. Alergológovia 
paradoxne zisťujú, že práve alergici 
a ľudia s dýchacími problémami, 
ktorí od pobytu v prímorských des-
tináciách očakávajú úľavu, môžu 
trpieť pri mori nádchou spojenou 
so slzením a pálením očí. Nero-
zoznaných alergikov tam dokonca 
môže zaskočiť aj prvý atak alergie 
či astmatický záchvat.

Peľová sezóna
Peľovej alergii sa nedá celkom vy-
hnúť ani počas dovolenky v hor-
skom prostredí na Slovensku. 
V súčasnosti sa peľová sezóna na 
rôznych miestach Slovenska takmer 
prekrýva, takže alergik nemôže 

„utiecť“ pred svojím alergénom. 
Správanie sa rastlín závisí od dlho-
dobého vývoja počasia a globálnych 
vplyvov na podnebie. „Zaznamenali 
sme, že ak v novembri nemrzlo, 
ľudia alergickí na ambróziu mali 
ťažkosti ešte v polovici decem-
bra. Skracuje sa tak čas peľové-

ho ticha, ktorý máme vyhradený 
na testovanie pacientov,“ vysvetľuje 
MUDr. Kossárová. Nárast dýcha-
cích prejavov alergií ovplyvňuje 
aj zvýšený výskyt prízemného 
ozónu pochádzajúceho zo znečis-

teného ovzdušia. Za posledných 
sto rokov sa počet alergikov zvýšil 
z pol percenta populácie na viac 
ako štyridsať percent. Je predpo-
klad, že v roku 2020 bude alergická 
väčšina obyvateľstva. Vyplýva to 
zo životného prostredia i z toho, čo 
si obliekame a jeme. Okolie mení 

aj našu genetickú výbavu – sú to 
epigenetické zmeny. Z generácie 
na generáciu sa zvyšuje náchylnosť 
na alergiu, ktorá nie je zakódovaná 
v génoch.

-pls, foto: archív

Slávnostné prestrihnutie pásky. Vľavo Vlas-
ta Kiabová spolu s profesorom Stanislavom 
Špánikom.

Peter Kiaba ukazuje lôžko na podávanie cytostatickej liečby.Doktor Július Palaj spoluzakladeľ Sv. Vincenta.Budova Sv. Vincenta v Novákoch.

Prvá pomoc pre alergikov
Až 40 percent obyvateľov Slovenska trpí alergiou a stále pribúdajú 
nové prípady. Alergiu môže človek prvýkrát dostať v každom veku, 
vyskytuje sa vo všetkých ročných obdobiach. Pacient však nemusí 
trpieť nádchou, mať začervenané slziace oči či svrbiace vyrážky až 
dovtedy, kým sa dostane k alergológovi. 

Alergény
Sú to molekuly biologického pô-
vodu prenášané vzduchom, ktoré 
sa bežne vyskytujú v okolitom 
prostredí človeka. Medzi hlavné 
alergény patria:
 roztoče (v matracoch, dekách, 
kobercoch a poznáme aj rastlinné 
roztoče),
 peľ (malé štruktúry, ktoré ob-
sahujú mužské pohlavné bunky 
rastlín),
 zvieracie alergény (zo srsti 
a kože zvierat, perie),
 vzdušné plesne (v stredoeuróp-
skych letoviskách sa vyskytuje 
najmä v lete teplomilný druh ples-
ne Aletrnaria Alternata, v medi-
teránskej oblasti južnej Európy, 
v Taliansku či Španielsku pre-
vláda zase druh vzdušnej plesne 
Claudosporodium. Hojne sa vy-
skytuje v oblastiach s piesočnými 
plážami.),
 huby (najmä na vlhkých a zle 
prevzdušnených miestach domov),
 prach,
 niektoré lieky (najmä väčšina 
protizápalových liekov),
 chemické látky (konzervačné 
farbivá, hnojivá, nikel, chróm, 
exhaláty, prídavné látky),
 kontaktné látky (nikel, chróm, 
propolis, súčiastky krémov, spre-
jov a kozmetických prípravkov),
 spreje a dráždivé vône,
 chladný vzduch,
 slnečné žiarenie,
 textílie,
 cigaretový dym a dym z ohňa,
 niektoré potraviny, samostat-
ne aj s prídavkami.
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Medzi najznámejšie vi-
nárske oblasti patrí región 
Piemont. K tým menším, 
no tiež veľmi zaujímavým 
oblastiam patrí Trentino – 
Alto Adige. Nachádza sa na 
severnej hranici Talianska, 
kde susedí s Rakúskom a 
Švajčiarskom. Práve z tých-
to dvoch uvedených oblastí 
mali milovníci vína mož-
nosť ochutnať vybrané 
značky a odrody. Príjemnú 
atmosféru v priestoroch Ho-
tela pod zámkom pripravil 
Peter Vatrt, ktorému ta-
lianske vína pred niekoľ-
kými rokmi učarovali práve 
pod vrcholmi Álp.
Ako sa človek z hornej 
Nitry vôbec dostane k ta-
lianskym vínam?
Pred niekoľkými rokmi som 
bol na dovolenke v Talian-

sku. Ako som na mieste zis-
til, slnečné svahy nádher-
ných Dolomitov neslúžia len 
športu, ale sú tiež pokryté 
jabloňami a vinicami. Ob-
lasť Trentino – Alto Adige je 
najsevernejší a najhornatejší 
región Talianska. Obrába 
sa tu len 15 percent pôdy. 
Pre túto oblasť sú charak-
teristické veľmi studené 
zimy na horách, ale príjemné 
v dolinách a údoliach. Vplyv 
jazier a riek vytvára teplot-
nú mikroklímu – ideálnu 
pre vinárstvo. Pestovanie 
viniča na strmých svahoch je 
veľmi náročné. Vynaložená 
námaha sa však vracia vo 
vysokej kvalite vína, na kto-
rej si miestni vinári dávajú 
mimoriadne záležať. Kúpil 
som si od nich na začiatku 

zopár fl iaš a zistil som, že 
chutia nielen mne, ale aj 
ostatným v mojom okolí. 
Zakaždým som si takto od 
miestnych vinárov zadová-
žil niekoľko druhov vín a na 
Slovensku som ich ponúkol. 
Na začiatku to bolo možné, 
ale ponúknuť viac značiek 
vo väčšom rozsahu, si vyža-
duje mať silného obchodné-
ho partnera. 
Prišlo nakoniec k zmene 
stratégie? 
Spojil som sa s fi rmou Fede-
rexport z Turína. Jej riaditeľ, 
pán Simone Monforte, mi 
poskytol pomocnú ruku. Fir-
ma, ktorú vedie, sa zaoberá 
podporou malého a stred-
ného podnikania v oblasti 
Piemont v severnom Talian-
sku. Hlavným zámerom tej-
to spoločnosti je hľadanie 

nových zákazníkov a part-
nerov. Zaoberá sa širokou 
škálou produktov, okrem 
vín sú to nealkoholické ná-
poje, potraviny, oblečenie, 
bižutéria a tiež darčekové 
predmety. Využil som jeho 
ponuku a k vínam z oblasti 
Alto Adige pribudli v mojom 
sortimente aj veľmi kvalitné 
vína z piemontskej oblasti.
Vráťme sa teraz do Bojníc. 
Nedávno ste pripravi-
li ochutnávku talian-
skych vín. Aké druhy ste 
predstavili?
K dispozícii boli odrody 
špecifi cké práve pre uve-
dené oblasti. Z červených 
vín boli zastúpené: Dolcetto, 
Barbera, Nebbiolo a Baro-
lo. Posledné menované v 
Piemonte nazývajú kráľom 

vín. Sú charakteristické 
ovocnou arómou, chuťou a 
historicky sa práve na ne 
kládol dôraz. Z bielych vín 
boli prezentované vína Ar-
neis a sladké šumivé vína 
Moscato d Ásti. Zaujíma-
vosťou je, že alpská klíma je 
mimoriadne vhodná na pes-
tovanie bielych i červených 
odrôd. Región Piemontu sa 
delí na štyri oblasti, pod-
ľa ktorých sa víno z tohto 
kraja označuje. Sú to: d Ás-
ti, d Álba, Roero a Langhe. 
V každej z nich sa nachádza 

iné zloženie pôdy a iné pod-
nebie. Preto sú to jedinečné 
a kvalitné vína s výrazným 
teritoriálnym charakterom, 
hoci na Slovensku nie veľmi 
známe. V uvedených regió-
noch je vinárstvo rodinnou 

záležitosťou, a preto vína 
vyrobené v týchto malých 
podnikoch, sú osobité práve
v drobných rozdieloch pri 
spracovaní ovocia.
Ktoré vína najviac chutili?
Z bielych vín Roero Arne-
is. Je to víno slamovo žltej 
farby s veľmi výraznou a 
intenzívnou arómou divoké-
ho feniklu, vanilky a šalvie. 
Chuť je veľmi komplexná a 
vyvážená. Ide o dlhé a hre-
júce víno s vynikajúcou har-
móniou kyselín a alkoholu. 
Nechýba mu nič zo sviežos-

ti. Z červených vín upred-
nostnili hostia druh Barbera 
superiore a Nebbiolo. Barbe-
ra je modrá odroda pôvodom 
zo severu Talianska, kde 
patrí k najrozšírenejším a 
najviac pestovaným. Vína 

z Barber sú delikátne 
ovocné, harmonické, jem-
né, s mäkkou trieslovi-
nou a vyššou kyselinou. 
Najznámejšie Barbery sú 
z okolia mesta Alby. Neb-
biolo je zas jednou z naj-
ušľachtilejších talianskych 
modrých odrôd pochádza-
júcich z okolia Piemontu. 
Je základom preslávených 
vín Barolo, Barbaresco a 
Gattinaru. Vína z Nebbiolo 
sú tmavočervené, bohaté 
na triesloviny a musia dlhšiu 
dobru zrieť. Vyzreté víno má 

arómu sliviek, hľuzoviek a 
kakaa. 
Čo plánujete do 
budúcnosti?
Koncom tohto roka ešte 
usporiadame ochutnávku 
vín a výrobkov z Alto Adi-
ge. Zároveň by som týmto 
spôsobom rád pozval všet-
kých čitateľov do vínotéky, 
ktorá sa nachádza v priesto-
roch Hotela pod zámkom. 
Je určená každému, kto má 
záujem o kvalitné talianske 
vína. Priamo na mieste je 
možné ochutnať z rôznych 
druhov vín, a tak si vybrať 
to najvhodnejšie a najlahod-
nejšie podľa chuti.

-Jozef Čičmanec, foto: vrb

Poďakovanie na záver
Veľmi rád by som na tomto 
mieste poďakoval všetkým, 
ktorí sa zúčastnili ochut-
návky talianskych vín v 
priestoroch Hotela pod 
Zámkom. A, samozrejme, 
poďakovanie patrí Simo-
nemu Monforteovi, môjmu 
obchodnému partnerovi z 
Talianska, ktorý svojimi od-
bornými radami spestril celú 
akciu. Taktiež moja veľká 
vďaka patrí všetkým tým, 
ktorí mi pomáhajú a šíria 
dobré meno talianskych vín.

RELAX

V Bojniciach ochutnali víno spod Álp
Jednou z najstarších vinohradníckych krajín je Talian-
sko. V žiadnej inej krajine na svete sa nepestuje toľko 
odrôd viniča, ako práve tam. Je ich približne sto. Kvalita 
a chuť tamojších vín je veľmi rozdielna a podmienená 
klimatickými podmienkami.

Vinotéka 
pod Zámkom

Firmu ANVA založil 

Peter Vatrt. Od roku 

2009 sa venuje maloob-

chodu a veľkoobchodu 

s vínom. V priestoroch 

Hotela pod zámkom 

prevádzkuje vínotéku, 

ktorá sa špecializuje 

na ponuku talianskych 

vín z oblastí Piemontu 

a Alto Adige. Od prvého 

apríla sa spojil s fi rmou 

Vintirol, ktorá zabez-

pečuje distribúciu vína 

a potravín práve z ob-

lasti Alto Adige.

Simone Montforte (v strede) s Adrianou Harandzovou. Jozef Malec s manželkou si tiež prišli vychutnať talianske vína.

Jozef Baláž (vľavo) a Anton Chlpek pri degustácii.

Hostiteľ večera Peter Vatrt.

Dušan Bohňa (vľavo) a Simone Montforte.

Predstavenie talianskych vín si nenechal ujsť ani Marcel Filo. Anton Dobrovič (v strede) v družnej debate. Roman Kristín (vpravo) vie oceniť kvalitné víno.

NPD 0051/11



- vrb, foto: autorka

Priezvisko:
Meno:

Mesto:
Ulica:

Telefón:

 (vyplňte paličkovým písmom)

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


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

Anketa

Nakoľko Železničná spoločnosť Slovensko dostala tento rok 

zo štátneho rozpočtu menej peňazí na dopravné výkony 

vo verejnom záujme ako vlani, tak od 1. mája zredukovala 

v rámci Slovenska rozsah dopravy. V našom regióne hrozilo úpl-

né zrušenie tratí do Nitrianskeho Pravna a Hornej Štubne, čo sa 

vďaka rokovaniam primátorov a starostov nenaplnilo. Zrušeniu 

takmer dvadsiatky spojov sme sa ale nevyhli.

Myslíte si, že táto skutočnosť zasiahne zásadným spôsobom mož-

nosť dopravy ľudí do škôl a zamestnania, resp. môže ovplyvniť 

cestovný ruch v regióne?

Vladimír Karcol, Prievidza

Samozrejme, sa ovplyvní dochádzka 
a u niekoho sa zruší možnosť dostať 
do práce. Nemá každý auto. Problémy sú 
a určite aj budú. Som invalidný dôchodca 
a tiež využívam vlaky. Ľudia nemajú veľa 
možností, ako sa dostať do práce. Nad 
tým by sa mali kompetentní zamyslieť.

Anna Šormanová, Sebedražie 

Myslím si, že áno. Predovšetkým tí, ktorí 
nemajú autá. Mňa a mojej rodiny sa to 
netýka, no keby sme nemali auto, tak 
by som tiež mala problém. Čo sa týka 
cestovného ruchu, podľa mňa ho to tiež 
môže negatívne ovplyvniť. 

Ľuba Gregorová, Prievidza 

Podľa mňa to môže ovplyvniť, aj keď 
veľmi vlakom necestujem, nemám v tomto 
prehľad. Ale už len možnosť vybrať si 
spôsob cestovania má zmysel. A navyše, 
stanica Horná Štubňa je prestupová aj 
smerom na Martin, Žilinu, čo bude asi 
chýbať najmä študentom. 

Martin, Nováky

Určite, myslím si, že áno. Ľudia potom 
nemajú spoje, musia využívať náhradné 
a kto nemá vlastné vozidlo, má s tým 
veľký problém. Cestovný ruch to tiež 
isto ovplyvní, v okolí týchto tratí sú 
zaujímavé turistické lokality a tie prídu 
o nejakú časť turistov. Náš región teda 
môže prísť o veľa

Riadková / občianska  Spomienky / blahoželania

0,60 €  

1,20 €  

1,80 €  

2,40 €    5,00 €

3,00 €  

3,60 €  

4,20 €    8,00 €

foto

Spomíname

3. mája 2011 uplynul rok, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec, starý otec Viliam 
Píš z Lehoty pod Vtáčnikom. 
Venujte mu tichú spomienku. S láskou 
manželka a synovia s rodinami.

24. mája. 2011 uplynie 20 rokov 
od chvíle, kedy nás vo veku 63 rokov 
po ťažkej chorobe opustil  Jozef Laluha 
z Hradca.
Za tichú spomienku ďakujú a s láskou 
spomínajú manželka a deti s rodinami. 

22. mája 2011  uplynie 5 rokov, čo nás 
náhle opustil vo veku 76 rokov Michal 
Bielik z Opatoviec nad Nitrou.
Za tichú spomienku ďakujú a s lás-
kou spomínajú manželka a synovia 
s rodinami.

Ťažko je nám bez Vás, smutno je nám 
všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým.
Že čas hojí rany, to je iba klam, tá veľká 
bolesť zostáva stále v spomienkach.
Odpočívajte v pokoji, svatkovia naši 
drahí, v modlitbách sme každý deň 
s vami. Naše spomienky sú tiché a pokojné...

S úctou a láskou spomíname predovšetkým
na tých, ktorí nám boli v živote

najbližší a najdrahší.

V bývalej farnosti som mal krásnu 
záhradu. Boli to dve veľké terasy 
ohradené a oddelené masívnymi 
kamennými múrmi, ktoré boli 
súčasťou starobylého opevnenia 
mesta. Hornej časti dominoval 
obrovský orech, ktorého kmeň 
obopínal popínavý brečtan a pár 
kosatcov vytváralo farebnú obruč 
v tráve blízko jeho kmeňa. Kraje 
terasy zdobili kovovolesklé dráče, 
tamariška, buxusy, veľkolisté ko-
satce, ibišteky a tiež farebné a vo-
ňavé dulovce. Skutočná krása, raj 
pre oči, motýle i vtákov. Masív-
nym kamenným schodišťom sme 
schádzali na dolnú terasu, kde 

dominovalo jazierko plné leknín, 
nad ktorým kraľovala kučeravá 
vŕba. Od jari po jeseň skutočná 
pastva nielen pre oči, ale i ducha. 
Túto záhradu navštevovali radi mla-
dí i mamičky s deťmi, aby sa aspoň 
na chvíľu potešili. Svojho času ma 
navštívila istá známa s celou svo-
jou rodinou a obdivovala nádherné 
rozkvitnuté kry.  Očividne sa v zá-
hrade cítila dobre a kdesi v kútiku 
srdca možno snívala o tom, že raz 
bude mať aj ona takú, a možno ešte 
krajšiu. Pri odchode som jej do ruky 
vtlačil pár semien toho voňavé-
ho kra, ktorý obdivovala najviac. 
„Keď si ich doma zasejete, budete 
mať o pár rokov tiež takú prekrás-
nu záhradu,“ ubezpečoval som ju 
pri lúčení. Asi o rok sme sa stretli. 
Pri podávaní rúk mi s veľkou rados-
ťou rozpovedala, ako stále opatruje 
tie semienka a vždy pri pohľade 
na ne si spomenie na moju záhradu. 
Pri týchto slovách som trochu zo-
smutnel. „Vy sa netešíte?“ opýtala 
sa. „Ale teším, teším, len škoda, 
že na moju záhradu nespomínate 
pri pohľade na zakvitnuté kríky, 
ktoré vyrástli z darovaných se-
mien,“ odvetil som. Nemala odvahu 
pustiť semienka z rúk...
Mnohí prežívajú svoju vieru podob-
ne ako táto moja známa. Vedia sa 
nadchnúť, hovoria o pekných zážit-

koch – zväčša iných ľudí, alebo sa 
nadchýnajú umením, a predsa, keď 
prídu domov, ostávajú len spomien-
ky. Do ich myslí i sŕdc už Boh vložil 
semienka, ale tie si vyžadujú spo-
luprácu, to dôležité ľudské chcem. 
To, či semienka ostanú mŕtve ako 
spomienka, alebo ich vpustíme 
do úrodnej pôdy srdca a života, 
záleží len a len na nás.
Možno mala moja známa strach, 
tak ako mnohí, keď sa boja, že ak 
pustia bohatstvo z ruky, stanú sa 
chudobnými. Strach však nikdy 
nepriniesol bohatstvo ducha a nikdy 
nerozveselil srdce. Odvaha strácať 
prináša viac ako si dokážeme pred-
staviť. Ak semienko neodumrie, 
neprinesie úrodu, a to je tá odvaha 
– najprv stratiť, nechať, odumrieť, 
aby sme zbohatli iným spôsobom. 
Aj toto je posolstvo Veľkej noci, 
ktorú sme prednedávnom prežívali. 
Ježiš zomiera z lásky k nám, aby 
sme mali večný život v slobode 
božích detí. Nebojme sa odumierať 
mnohým veciam, lebo iba tak sa 
zrodí pravá láska.
Prajem Vám milí čitatelia požeh-
nané veľkonočné obdobie a odvahu 
pre novú lásku.

Martin Dado, dekan

Semienka
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2. 5. Žigmund 
Je materialistický a precitlivený. 
Meno sa vôbec neodporúča. Môže 
spôsobovať nielen problematické 
vzťahy, ale aj mať problémy so 
zdravím.

3. 5. Galina
Má rada istotu, je materiálne zalo-
žená a vie si zarobiť peniaze. Ako 
matka je zodpovedná a šporovlivá. 
Svoje deti a manžela miluje, ale na 
peniazoch jej veľmi záleží. Čaká 
ju dosť veľa zmien, predovšetkým 
vnútorných v oblasti duchovna. 

4. 5. Florián  
Je obľúbený, športovo založený 
a obetavý. Jeho prirodzená in-
teligencia ho vedie k vyššiemu 
štúdiu. Je rodinne založený, má 
dosť síl postaviť dom a plodiť 
synov a dcéry. Je veľmi pracovitý 
a stály. Meno možno dať všetkým 
znameniam okrem Škorpióna.

5. 5. Lesia  
Je odvážna, stála, s horšou schop-
nosťou sa vnútorne prispôsobovať. 
Miluje záhady a duchovné sme-
ry. Treba ju vychovávať s láskou 
a porozumením a dovoliť jej, aby 
si sama zvolila svoj životný štýl 
a povolanie. 

6. 5. Hermína  
Praktická, pohyblivá, bystrá, ma-
terialistická a sporivá. Ako man-
želka a gazdiná je dobrá a šikovná. 
Rada cestuje za dobrodružstvom. 
Meno je vhodné pre všetky zna-
menia okrem Blížencov a Váh.

7. 5. Monika  
Má vnútornú túžbu ovládať svo-
jich blízkych, ktorá sa až extrém-
ne prejavuje v Levovi, Škorpió-
novi, Býkovi a Baranovi. Ostatné 
Moniky sú miernejšie, citlivejšie, 
s prehľadom zvládajú svoju cestu.

8. 5. Ingrida  
Vždy bude túžiť po majetku 
a moci. Podarí sa jej to, ak nebu-
de precitlivená. Dosiahne slušnú 
hmotnú úroveň, hoci možno nie 
vždy férovým spôsobom. Meno 
je vodné pre Ryby, Raka, Váhy, 
Pannu a Kozorožca.

9. 5. Roland  
Je to osobnosť s mnohými vnú-
tornými premenami. Citlivý a zá-
roveň silný, stály a ambiciózny. 
Meno je vhodné pre všetky zna-
menia okrem Býka a Škorpióna.

10. 5. Viktória  
Je inteligentná, veľmi učenlivá 
a nechýba jej cit a zmysel pre 
priateľstvo. Môže sa stať no-
vinárkou alebo spisovateľkou. 
S najväčšou pravdepodobnosťou 
bude mať vzdelanie humanitného 
smeru. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia .

11. 5. Blažena 
Je to nevyrovnaná bytosť, ktorá 
celý život túži po niečom lepšom. 
Je veľmi živočíšna. Rozhoduje sa 
poctivo a je schopná lásky. Žiaľ, 
tomuto menu nie je daná pokojná 
cesta životom.

12. 5. Pankrác  
K úspechom sa dostáva ťažko. Je 
to osobnosť inklinujúca k huma-
nitným vedám. Vždy túži byť na 
výslní. V tomto je nekompromis-
ný. Meno je vhodné pre všetky 
znamenia okrem Škorpióna a Váh. 
Pankrác sa nehodí pre manželstvo. 
Je veľký individualista.

13. 5. Servác 
Druhý nestály muž ľadového cha-
rakteru. Je inteligentný, živočíšny 
a je to dobrodruh plný invencie 
a túžby poznávať diaľavy. Na že-
nenie sa nie veľmi hodí. Odporúča 
sa pre znamenie Strelca, Barana 
a Vodnára.

14. 5. Bonifác  
Je obľúbeným kamarátom aj do 
nepohody, možno i budúci cesto-
vateľ či podnikateľ. Je adaptabilný 
ochutnávač života. Meno sa od-
porúča pre znamenie Býka, Leva, 
Strelca a Kozorožca. V Rybách 
sa prejavuje veľkou nesústre-
denosťou a v Rakovi má sklon 
k alkoholu.

15. 5. Žofi a  
Je to fl exibilná bojovníčka, ktorá 
sa vie vzoprieť osudu. Žofi a sa na-
rodila, aby zápasila s problémami. 
Žofi a iba občas stratí nervy a na 
svojich blízkych kričí. Vypúšťa 
len paru, aby sa zbavila pretlaku. 
Meno je vhodné pre Býka, Barana, 
Leva, Pannu a Vodnára. 

16.5. Svetozár 
Je to víťazná osobnosť. Vybojuje si 
prácu, ktorá ho bude zaujímať, aj 
ženu, ktorá ho bude milovať. Jeho 
cennou devízou je stálosť. Meno 
má dobrú vibráciu a odporúča sa 
pre všetky znamenia.

Nenáročnosť, pokoj a trpezlivosť sú vaše najväčšie cnosti. 
Túžite po pohodlí vždy a všade.  Zmysel pre povinnosť vám 
umožňuje byť v zamestnaní usilovný. Veľký záujem o peniaze 
z vás robí pedanta v práci, čo vaši nadriadení dokážu oceniť. 
Neznášate novoty. Ste zarytý konzervatívec. Rozhodne nie ste 
prívrženec reforiem, iste aj preto ste verný partner. Typickou 
vlastnosťou ľudí narodených v tomto znamení je plachosť, 
ktorá im sťažuje nadväzovanie známostí a priateľstiev. Ak si 
však získajú partnera, sú verní a oddaní. Okolie označuje ich 
manželstvo za šťastné. Vyžadujete vernosť, ak ju však partner 
poruší, nedokážete mu odpustiť. 

Na čo by mal Býk myslieť
Máte odolný organizmus, ale sklony k pohodliu spôsobujú, že 
ho neradi vystavujete námahe a preťaženiu, čo sa však môže 
obrátiť aj proti vám. Často trpíte nedostatkom pohybu a na-
miesto svalstva rozvíjate tukové vrstvy. Vyhýbajte sa prievanu 
a nadmernému chladu. Máte totiž sklony k prechladnutiu, 
zápalom nosa, hrdla a mandlí. Máte citlivú nosnú sliznicu 
a hrozia vám zápaly prínosových dutín. Nebezpečný je najmä 
zápal mandlí. Mnoho ľudí narodených v tomto znamení trpí 
vredovými chorobami žalúdka. 

Životospráva a výživa
Ak sa už neprinútite dynamicky športovať, pestujte aspoň tu-
ristiku alebo choďte častejšie na prechádzky, aby ste sa udržali 
v kondícii. Pozor aj na telesnú váhu. Pohodlnosť, nedostatok 
pohybu a dobré jedlo napomáhajú ukladaniu tuku a poškodzujú 
srdcovo-cievny systém. 

Citlivé časti tela
Citlivými časťami sú nos, hrdlo, hlasivky a uši.

Býk a iné znamenia
Býk - Baran
Baran je akčný a rýchly, Býk pomalší 
a rozvážny. Obidve znamenia majú rady 
dominantnosť, ale každý trochu inak. 
Ak dovolí Býk Baranovi veliť, odmení 
ho veľkou vášňou. 

Býk - Býk
Žena Býk je romantická, muž sa rád obzerá 
po iných. Obaja radi vlastnia svojho partnera. 
Môže to byť dôvodom na výčitky, lebo ani jeden 
si neprizná chybu. V tom lepšom prípade, ktorý je častý, 
si rozumejú vo všetkých oblastiach ako sú láska, fi nancie, 
umenie a domácnosť. 

Býk - Blíženci
Znamenia idúce po sebe si odovzdávajú štafetu so skúsenosťa-
mi. V tomto prípade by to bolo v poriadku, len Blíženca občas 
rozčuľuje Býkova pomalosť. Býk obdivuje na Blížencovi jeho 
všestrannosť a vyznanie sa v tlačenici.  

Býk - Rak
Obidve znamenia sú romanticky založené. Medzi týmito zna-
meniami zvykne byť veľká zhoda, lebo obidve znamenia sú 

domáce typy. Rak je trochu náladový, čo môže Býka znechutiť. 
Obe znamenia majú rady prírodu a vidiek. 

Býk - Lev
Najsilnejšie znamenie v horoskope, ktorým je Lev a dominant-
nosti chtivý Býk bojujú o moc. Vo vzťahu má vládnuť predovšet-
kým spoločná láska. Lev je aktívny, Býk pomalší, tvrdohlavý 
a neústupčivý. Obidve strany rozdiely v ich povahách hnevajú. 
Kvadrát medzi znameniami tvorí nesúlad v dlhodobom vzťahu. 

Býk - Panna
Zhodnosť živlov tieto znamenia predsa len nakoniec privedie 
k súladu. Ak Panna nechá svoje zábrany trpezlivým Býkom 
roztopiť, vznikne dlhodobý vzťah. Panna si má dať pozor 
na kritizovanie a Býk trochu upustiť od experimentovania v sexe. 

Býk - Váhy 
Obidvom znameniam vládne bohyňa lásky, harmónie a krá-
sy – Venuša. Váhy sú pevné znamenie, ale netrvajú vždy 
na dominantnosti. Lepšie povedané, vedia si svojou diplomaciou 
obkrútiť Býka okolo prsta nadlho. Vzdušný živel Váh provokuje 
zemského Býka k žiarlivosti, aj keď k tomu často nemá príčinu. 

Býk - Škorpión
Opozícia Býka a Škorpióna v zverokruhu urobí svoje. Na za-
čiatku veľká príťažlivosť, radosť zo sexu, ale postupne vzťah 
prerastá do problematického kvôli rozdielnym názorom. Hĺ-
bavosť Škorpióna a pritom ostrá pravda vhodená rovno do očí 
dominantnému Býkovi ich vzťah často rozbije. 

Býk - Strelec
Dominantnosť Býka a sklony vlastniť partnera, rozču-

ľujú ohnivého Strelca, ktorý má rád svoju nezávis-
losť. Obe znamenia sú veľmi odlišné. Strelec 

je fi lozof a Býk má rád zdravý sedliacky um. 

Býk - Kozorožec
Zemské znamenia, ktorými sú obaja rohatí 
partneri, spája živočíšna vášeň. Emocio-
nálne môžu byť rozdielni, ale obidvaja 
sú rozvážni v životne dôležitých otáz-
kach. Veľmi dobre si rozmyslia, či sa im 

vzťah vyplatí, alebo nie, a to už pri vstupe 
do vzťahu. 

Býk - Vodnár
Býk pod vplyvom Venuše sa skôr zaujíma o pozemskú lásku 
ako vzdušný Vodnár. Ten má viac záujmov v duchovnej oblasti 
a nerád sa viaže takým, pre neho prízemným spôsobom ako 
Býk. Sklamaný Býk začína žiarliť na Vodnára. Vzťah je možný 
len pri veľkej tolerancii Býka. 

Býk - Ryby
Obidve znamenia sú romanticky a sexuálne založené. 
Ak Býk nechá Rybu plávať v svojich tajomných vodách 
a poskytne jej pritom ochranu a bezpečie, vytvoria dlhodobý 
harmonický vzťah. Empatická Ryba vytvorí Býkovi podmienky 
na rozvíjanie fantázie. Obaja sa tak majú možnosť dostať presne 
do stredu bytia tu na Zemi.

BÝK  (21. 4. – 20. 5.)

Henry Ford

Výroky slávnych

Keby som mal posledných päť dolárov, tri by som investoval do reklamy.
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novinky16 RELAX

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

Výherca získa 20€ poukážku na nákup 
v predajni Váš Čas na Kláštornej 1 PD.

Vyžrebovaní výhercovia poukážok 
v hodnote päť euro na konzumáciu v Don 
Papa ś pizza - OC Korzo Prievidza: 
Katarína Baková Dolné Vestenice, Mi-
roslav Liktor Pravenec, Milan Kurnas 
Lehota pod Vtáčnikom,  Lucia Beljanská 
Prievidza a Mária Líšková Nitrica. Ceny si 
môžu prevziať v redakcii na ul. G. Švéniho 
8, (1. poschodie) v Prievidzi.

Výhercom blahoželáme!
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