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 V letnom čísle nájdete 
 inšpirácie na prežitie 
 voľných chvíľ. 
Dočítate sa, kto vyhral 
 vstupenky na Karla Gotta.

foto: Peter Jurik

TERMÁLNE KÚPALISKO 

CHALMOVÁ
Otvorené každý deò

www.chalmova.sk; tel.: 046/ 549 33 20, 0915 774 4968. h - 9. h, štvrtok: do 17. h

VZORKOVÁ PREDAJÒA DREVO – STRECHY 

Pre Váš domov :

Sme tu pre Vás :
Kontakt:

v Nitrianskom Rudne (ved¾a Zdravotného strediska)

STAVEBNÉ REZIVO - LATY - STREŠNÁ KRYTINA - OKNÁ – ODKVAPY
REALIZÁCIA STRECHY – TATRANSKÝ OBKLAD – DLÁŽKOVICA - DREVENÉ PARKETY 
LEPENÉ DREVODOSKY – OSD DOSKY - NÁTERY NA DREVO

  Po – Pia od 8,00 – 16,00 hod
  Obchod – 0911 123 704                                             

ELP
DREVO      STRECHY

www.pilasuder.sk
Výroba – 0903 801 694 
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Tvrdo na sebe niekoľko rokov pracovať, 
neustále sledovať svoj cieľ, vzdelávať sa a 
nikdy sa nevzdať. To je recept na úspech 
Mariána Fila z Čerenian, tohtoročného dr-
žiteľa ocenenia Gurmán Award v kategórii 
top kuchárov. 

KUCHÁR ROKA
Marián Filo z Čerenian
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Celý svoj život prežil v Prievidzi. 

V roku 1958 maturoval na Gym-

náziu v Partizánskom a o dva 
roky neskôr ukončil štúdium rá-
diodiagnostiky na nadstavbovej 

röntgenovej škole v Bratislave. 

Od absolvovania školy až 

do roku 2003 pracoval na röntgeno-

logickom pracovisku v nemocnici 
v Bojniciach, odkiaľ odišiel 

do dôchodku.

Žije s manželkou Gabrielou, ktorá 
je invalidná dôchodkyňa a majú 
spolu dvoch synov. Gabriel kráča 

v otcových šľapajách ako röntgeno-

lóg a Jozef je mestským policajtom.

Prvý volebný obvod je počtom oby-
vateľov v Prievidzi druhý najväčší. 
Poslancom je od roku 1994, čiže 

piate volebné obdobie. V súčasnosti 

je členom komisie kultúry.

Priority a vízie
Aké sú priority, ktoré treba podľa 

Gabriela Čaudera denne riešiť? 

„Predovšetkým parkovacie plochy, 

tých bolo a bude vždy nedostatok. 
Chceme totiž rozšíriť možnosti 
parkovania o ďalšie miesta polože-

ním ekopanelov na trávnaté plochy 

oproti vytipovaným obytným do-

mom,“ povedal. Za ďalší problém 

považuje psíčkarov. „Mnohí oby-
vatelia sa na nich roky sťažujú, no 

nie všetci sú neporiadni. V tom sú 

veľkou pomocou mestskí policajti, 

no nemôžu byť všade,“ uvádza 

a následne rozvádza problém s be-
zohľadnými bezdomovcami, 

osobami rušiacimi nočný pokoj, 

ktoré nerešpektujú nariadenia, 
spornou je tiež vzájomná netole-

rantnosť ľudí. Oblastí, v ktorých 
by sa chcel ako poslanec priči-

niť o zlepšenie, je viac, a závisí 

to aj od fi nancií. Napríklad položiť 
nové asfaltové povrchy na cesty 
a chodníky, doplniť a opraviť la-

vičky pred domami, čo sa týka 

garáží, ideálne by bolo postaviť 

poschodové a tiež urobiť viac cyk-
listických chodníkov a detských 
ihrísk. „Rád by som sa dožil toho, 

aby naše najdôležitejšie kultúrne 

pamiatky, ako je farský a piaris-

tický kostol, boli v noci osvetlené. 
Zámerov máme veľa, môžno ich 
vidieť na vývesných tabuliach pri 

OC Rozvoj na Ulici 29. augus-

ta a tiež pri OC Spektrum alebo 

pri prevádzke potravín na Necpal-
skej ceste, no všetko sa odvíja aj 
od fi nancií,“ na záver dodáva 

Gabriel Čauder.

-vrb, foto: gc

PredstavujemeJún 2011
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8. 6. Stretnutie so zástupcom spoločenstva vlastníkov bytov  

  na Ul. J. Palkoviča 6 v Prievidzi,

 pracovné rokovanie ohľadom vyhľadávania a   

  podávania možných výziev aktuálnych pre komunálnu  

  samosprávu,

 rokovanie so zástupcom SAD Prievidza, a.s., ohľadom  

  otázok o vykonanej kontrole,

  stretnutie so zástupcami spoločnosti Úsmev ako dar  

  Prievidza k možnej spolupráci pri realizácii projektu  

  náhradnej výchovy,

  prehodnotenie aktuálnych právnych problémov v meste  

  s vedúcim právneho odboru.

9. 6. Prerokovanie záverov kontroly v SAD Prievidza, a.s.,  

  s hlavnou kontrolórkou mesta,

  účasť na rokovaní Rady ZMOHN v Prievidzi,

  riešenie požiadaviek  účastníka informačného memo- 

  randa k výstavbe bytov,

  príprava výstavby chodníka medzi sídliskom Necpaly  

  a Sever s poslancom Ing. P. Petrášom.

10. 6.  Vykonanie obradu ocenenia najlepších žiakov ZŠ 

  a ZUŠ v Prievidzi,

  pracovné stretnutie so zástupcom zariadenia pre senio- 

  rov k aktuálnym problémom v zariadení.

13. 6. Rokovanie s JUDr. Róbertom Pietrikom, vedúcim  

  právnej kancelárie mesta, Ing. Mariánom Bielickým,  

  vedúcim ekonomického odboru, JUDr. Ing. Ľubošom  

  Maxinom, PhD. a Ing. Máriou Flimelovou, CSc., ve- 

 dúcou výstavby a regionálneho rozvoja ohľadom žia- 

  dosti na úver zo ŠFRB,

 rokovanie s Katarínou Vráblovou, poslankyňou MsZ  

  Prievidza, ohľadom prezentácie mesta v Novinkách,

 rokovanie s Katarínou Čičmancovou, poslanky ňou

  MsZ Prievidza, k problémom volebného obvodu  

 Malá Lehôtka,

 rokovanie so zástupcom spoločnosti RÜBIG ohľadom  

  pokračovania výstavby v priemyselnom parku,

 stránkový deň primátorky mesta, počas ktorého prijala  

  10 obyvateľov mesta Prievidza,

 stretnutie s Petrom Petriskom, poslancom MsZ Prie- 

 vidza ohľadom problémov volebného obvodu č. 3.

14. 6. Rokovanie s Mgr. Jozefom  Letkom, prednostom 

  Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ohľa- 

  dom možnosti podpory žiadosti ZŠ, Rastislavovej 

  na získanie nenávratných fi nančných zdrojov,

 rokovanie s Ing. Michalom  Dankom, riaditeľom SAD  

  Prievidza, a.s., za účelom  zníženia počtu najazdených  

  kilometrov a úpravy grafi konu MHD Prievidza.

15. 6. Rokovanie so sochárom Dušanom Hagarom, ohľadom  

  zámeru reštaurovania sôch na Ulici A. Hlinku,

 rokovanie s hlavnou kontrolórkou mesta Prievidza  

  ohľadom kontroly v spoločnosti SAD Prievidza, a.s.,

  rokovanie s Ing. V. Podoliakom, majiteľom ROC,  

  ohľadom ďalšej výstavby Titaniku a odstránenie stán- 

  kov pred ním,

  rokovanie s JUDr. R. Pastierikom a zástupcami spo- 

  ločnosti BENY STAV ohľadom problematiky príčin ne- 

  dostatkov pri oprave a výstavbe krytej plavárne,

  rokovanie s poslancami MsZ Ing. M. Drozdom a 

  J. Ohradzanským ohľadom problémov volebného ob- 

  vodu Hradec a Veľká Lehôtka,

  stretnutie s usporiadateľom cyklistickej púte p. Kohú- 

  tom ohľadom pomoci pri medializovaní podujatia.

16. 6.  Stretnutie s Ing. arch. J. Janesom, hlavným architek- 

  tom mesta, ohľadom riešeniu obnovy  na Ulici A. Hlin- 

  ku a aktuálnych problémov výstavby v meste,

  pracovné stretnutie s primátormi okresných miest  

  v Partizánskom,

  rokovanie so spol. SHINO, s.r.o., ohľadom otázky mož- 

  nosti zriadenia chráneného pracoviska pre osoby ZŤP,

  rokovanie s JUDr. P. Martíčekom, JUDr. Ľ. Maxi- 

  nom a Ing. T. Kvočíkovou o  energetickej koncepcii  

  mesta.

17. 6.  Rokovanie s Mgr. P. Štefánikovou, riaditeľkou KaSS,  

  ohľadom zámeru programov kultúrneho leta v Prievidzi,

  rokovanie s Ing. M. Flimelovou,CSc., vedúcou odbo- 

  ru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ ohľadom 

  zmien na odbore výstavby,

  stretnutie s obyvateľom zariadenia pre seniorov pánom  

  Belianskym,

  zasadnutie komisie ohľadom úpravy grafi konu MHD  

  v Prievidzi.

Predovšetkým bezuzdné skupin-

ky bezprístrešných spoluobčanov 
požívajúcich alkoholické nápoje 
na najfrekventovanejších miestach 

v meste, kde nechávajú po sebe 

neporiadok a svojím neprístojným 

správaním pohoršujú obyvateľov 

i turistov, viedlo vedenie mesta 
k zákazu požívania alkoholu 

vo vymedzených priestoroch. 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Prievidza č. 115/2011 

o podmienkach predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravo-
vania, v obchodných prevádzkach 

a na iných verejne prístupných 

miestach v meste Prievidza, dopĺ-

ňa všeobecne platné obmedzenia. 

Podľa vyjadrenia náčelníka mest-
skej polície Ľubomíra Pomajba, 
obyvatelia pravidelne telefonovali 

na mestskú políciu a sťažovali 

sa na správanie bezdomovcov, 

ktorí pri takýchto pitkách močili 
pri bytových domoch, rušili 

pokoj a poriadok. Zákaz platí 
v presne vymedzených zónach: ide 

predovšetkým o centrum mesta, 

okolie škôl a kultúrnych inšti-
túcií či športovísk. Všetky zóny 
sú zakreslené vo VZN a nájde-

te ich na vývesných plochách 

a internetovej stránke mesta. 

Porušenie bude kvalifi kované 

a postihované ako priestupok 

so sankciou v blokovom konaní 
do výšky 33 eur.

-vrb

V Prievidzi odsúhlasili bezalkoholové zóny
Skultúrnenie centra a miest, kde sa stretávajú väčšie masy ľudí, 
viedlo prievidzských poslancov k odsúhlaseniu zón, v ktorých je 
zakázané požívanie alkoholu.

Bývam na Ulici T. Milkina, vší-
mam si, ako chodec, aké majú 
problémy motoristi, keď vychá-
dzajú zo Zapotôčiek na Bojnickú 
cestu. Odporúčam urobiť kru-
hový objazd alebo semafory 
a fi nančné prostriedky použiť 
z eurofondov.

Mesto Prievidza túto situáciu rieši, 
vypracovaná je projektová doku-
mentácia na vybudovanie kruho-
vej križovatky na Bojnickej ceste 
pri depe. Pozemky, ktoré patrili 
súkromným vlastníkom a Želez-
niciam Slovenskej republiky sú už 
vysporiadané. Predmetom pro-
jektu sú aj preklady inžinierskych 
sietí, ktoré sa tam nachádzajú. 
Časť fi nančných prostriedkov, 
okrem výkupu pozemkov, mesto 
preinvestovalo aj na projektovú 
dokumentáciu a samotná realizá-
cia kruhového objazdu je závislá 
od fi nančných prostriedkov mesta.
Možnosť fi nancovania tejto stavby 

z prostriedkov EÚ je teraz nereál-
na, pretože na tento druh investí-
cií nebola zverejnená riadiacim 
orgánom výzva (spravidla sú to 
ústredné orgány štátnej správy), 
ale mesto Prievidza bude hľadať 
ďalšie možnosti fi nancovania tejto 
potrebnej investície.

V televízii sa veľa hovorí o zdra-
vom životnom štýle, ku ktorému 
patria aj cyklotrasy. Každý kan-
didát na primátora dáva v tomto 
ohľade sľuby, no potom, ako sa 
hovorí „skutek utek“. 

Mesto Prievidza má základnú 
koncepciu cyklotrás defi nova-
nú v  územnom pláne mesta. 
V zmysle defi novanej koncepcie 
pristupuje mesto k príprave a re-
alizácii jednotlivých trás. Mesto 
Prievidza má vypracovaný pro-
jekt pre územné rozhodnutie na 
vybudovanie cykloturistických 
chodníkov popri rieke Nitra, ako 

aj v mieste, kde sú vysporiadané 
pozemky. Projekt pre stavebné 
povolenie je taktiež vypracova-
ný. Realizácia týchto častí trás 
však nie je zaradená v rozpočte 
pre rok 2011. Cyklotrasy patria 
medzi priority investičných 
akcií mesta na obdobie ro-
kov 2012 až 2014. Ďalší projekt 
rieši etapu cyklotrasy od Hy-
pernovy poza bytové domy 
na Ulici M. Rázusa. Vzhľadom 
na to, že vysporiadanie pozemkov 
je veľmi náročné, nie je 
možné v  príprave stavby 
pokračovať. Z  toho dôvo-
du sa nemôžeme uchádzať 
o poskytnutie fi nančných pros-
triedkov z fondov Európskej únie 
ani v prípade, že by takáto výzva 
bola zverejnená.

otázky položil Pavol Mihalík

V minulosti sme oslovili vás, našich čitateľov, aby ste sa prostredníctvom Novi-
niek spýtali primátorky Prievidze na problémy, ktoré vás zaujímajú. Dostali sme 
do redakcie niekoľko otázok a dnes vám prinášame odpovede na prvé z nich. Po-
dobne budeme pokračovať aj v ďalších číslach. Odpovedá osobne JUDr. Katarína 
Macháčková.

Vy sa pýtate, primátorka odpovedá
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V tomto školskom roku 

2010/11 sme po druhý raz 

rozbehli na našej škole ve-

rejnú zbierku Tehlička pre 
Afriku povolenú rozhodnu-
tím Ministerstva vnútra SR, 

ktorú organizuje občianske 

združenie SAVIO. Zbierka je 

zameraná na podporu pitnej 
vody v Afrike, a to predo-
všetkým v Južnom Sudáne, 

kde táto životadarná a ne-

nahraditeľná tekutina nie je 

samozrejmosťou. Hĺbenie 

studní, ich čistenie a udr-

žiavanie je zámerom celej 

akcie. K danej téme sa nám 
podarilo zorganizovať bese-
du s dobrovoľníčkou Klárou 

Holou, a za týmto účelom aj 

vyhlásiť zber starého papie-

ra, do ktorého sa žiaci ak-
tívne zapojili. Aj predajná 
veľkonočná akcia sa niesla 

v duchu pomoci jednej z naj-

chudobnejších oblastí sveta.

Vyzbieraný fi nančný príspe-

vok 120 eur pomôže deťom – 

rovesníkom v inej časti sveta 

a prispeje k uľahčeniu ich 
náročných životných pod-
mienok. Veľké poďakova-

nie patrí všetkým ochotným 

dobrodincom, ktorí pochopili 

prosbu o pomoc.

-Mariana Lipovská, foto: autorka

Zorganizovali verejnú zbierku
Žiaci Základnej školy s materskou školou v Bojniciach sa rozhodli pomôcť Afrike.

Peniaze žiaci získavali pomocou viacerých aktivít.

Krásne slnečné odpoludnie 

prialo všetkému, čo sa dialo 
na dvore škôlky na Nábreží 
sv. Cyrila. Deti, učiteľky, 

rodičia i príbuzní si pripravili 

príjemné spoločné chvíle. 

Slávnosť sa uskutočnila 
z dôvodu oslavy Dňa rodiny 
a vyvrcholenia projektu Tá-

borenie svišťov. V projekte 

išlo o výchovno-vzdelávacie 

aktivity v oblasti environ-
mentálnej výchovy. Zároveň 
sa podarilo získať prostried-

ky na zakúpenie ozvučenia 

slúžiaceho na propagáciu 

niektorých aktivít zamera-
ných na toto vzdelávanie aj 
pre rodičov. Rovnako zís-

kali fi nancie na zakúpenie 

prenosného ohniska, aby sa 

mohli spoločne stretávať, 
opekať si a byť čo najviac 
vonku v prírode. Tiež zasa-

dili malé stromčeky, o ktoré 

sa teraz starajú. Okrem toho 

získali aj piknikové stoly 
pre pohodlnejšie stolovanie 
vonku. Z projektu dostali 

1 180 eur od Trenčianskej 

nadácie a ostatné potrebné 

prostriedky použili z rodi-
čovského združenia pri ma-
terskej škole. Nespomenuli 

sme ešte jeden dôvod oslavy 

– vďaka sponzorovi majú 

novú malú bránu. Po pestrom 
kultúrnom programe detičky 
súťažili so svojimi rodičmi, 

opekali si, občerstvili sa tým, 

čo si priniesli a pochutili si 

aj na guláši.

-vrb,  foto: autorka

Oslávili Deň rodiny
Úspešné vyvrcholenie projektu, slávnostné odovzdanie novej brány, ozvučenia, 
i Deň rodiny. V Materskej škole na Nábreží Sv. Cyrila v Prievidzi sa našlo hneď nie-

koľko dôvodov na uskutočnenie oslavy.

Škôlkári ukázali prítomným časť z toho, čo sa počas roka naučili.

NÁJDETE NÁS:
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 Dúbravská 1, Prievidza – Necpaly
 G. Koš ala 160/11, Nováky
 538 Valaská Belá
 Hlavná 570, Nitrianske Rudno

 Moyzesova 1/2, Bojnice-Dubnica
 Tržnica Magura, Prievidza – staré sídlisko
 ¼. Ondrejova 38, Prievidza – Zapotôèky
 I. Krasku 2, Prievidza – Zapotôèky
 Matice slovenskej 12, Prievidza – Rozvoj

�

�

�

�

�

 Mierové námestie 1 – 21, Handlová
 Morovnianska cesta 1, Handlová
 Vl. Clementisa 104/2, Prievidza-Sever
 Námestie SNP, Nitrianske Pravno
 Bojnická cesta 59, Kanianka

�

�

�

�

�

PETER ŠTEPÁNEK, PRAVENEC 36
TEL.: 046/544 11 24

MOBIL: 0918 642 390

AKCIA  od 11. 7. – 24.7. 2011

3,45 €
s DPH / kg

1,49 €
s DPH /kg

KURACIE PRSIA Š AVNATÉ KURACIA ŠTVR  VO¼NE LOŽENÁ, SK VYUŽIT
E O

BDOBIE
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SIC združuje 4 383 členov 
s celoplošnou okresnou pô-
sobnosťou. Z Prievidze je 

v ZO OZ združených celkom 

1 520 členov, čo je 34,7 % 

z celkového počtu registro-
vaných členov okresu. Cen-
trum sídlilo do 30. 6. 2011 

v priestoroch na Svätoplu-

kovej ulici. Nehnuteľnosť 

bola však uznesením MsZ 
z 26. 10. 2010 predaná spoloč-
nosti MANUS-MED, s.r.o., 

ktorá sa zaviazala umožniť 

vyvíjať činnosť v týchto 

priestoroch maximálne do 
konca júna. Z voľných ob-
jektov ponúknutých na nové 

sídlo sa ešte počas minulého 

vedenia, ako najvhodnejší, 

vybral pavilón bývalých 
detských jaslí na Ulici Zá-
vodníka. Financie na opravu 

neboli zaradené do návrhu 

rozpočtu na rok 2011. MsZ na 

rokovaní 22. 2. 2011 schválilo 

prestavbu pavilónu detských 
jasieľ za účelom umiestne-
nia SIC, a to tak, že fi nanč-

ná čiastka bude zaradená 

do 1. úpravy rozpočtu 

na r. 2011. „V rámci 1. úpravy 
rozpočtu bola na prestavbu 
schválená čiastka 12 000 eur. 

V objekte sa vykonali menšie 

stavebné úpravy: nové prieč-

ky, nové WC, celý objekt sa 
vymaľoval. Nevykonali sa 
ešte práce ako výmena okien 

na budove, zateplenie, výme-

na dlažby v interiéri a pod. 

Mesto na takúto rekonštruk-
ciu nemá dostatok fi nančných 
prostriedkov,“ informovala 

Vlasta Miklasová, vedúca od-

boru školstva a starostlivosti 

o občana. „Mesto nemá žiad-
nu zákonnú povinnosť zabez-
pečovať nájomné priestory 

pre tieto organizácie. Napriek 

zlej fi nančnej situácii chce 

a poskytuje takúto formu po-

moci,“ objasňuje Miklasová a 
Katarína Macháčková ju do-
pĺňa, že „rekonštrukcie, ako 

napríklad výmeny okien, by 

potrebovali školy a aj iné ob-

jekty, ale, jednoducho, mesto 
na to nemá prostriedky.“

Vyjadrenia k problému
Zástupcovia niekoľkých 

organizácií SIC prišli 

na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi, 

kde sa dosť ostro vyjadrovali 

k stavu nových priestorov a 

k prístupu zástupcov mesta 
ohľadne riešenia tejto veci. 
Oľga Fabianová z ZO Onko 

povedala: „Moje ostré vy-

stúpenie na zasadnutí mest-

ského zastupiteľstva bolo 
okrem iného preto, že pani 
primátorka povedala, že sme 

mali prísť situáciu riešiť s ňou 

a nie rovno na zastupiteľstve. 

My sme však predtým žiadali 

o riešenie, no neodpovedala.“ 
Primátorka na to reagovala, 
že za ňou nikto v tejto veci 

pred zastupiteľstvom nebol.

Pripomienky predniesla 

aj Mariana Kleinová z OZ 
Maruška: „Žiadali sme telo-
cvičňu na prízemí budovy. 

Dôvodom je, že naše deti za 

desaťročie existencie pod-

rástli. My ich už nevládzeme 
nosiť na rukách na poschodie, 
kde sa pre stiesnené priestory 

ani s pomocou schodolezu 

s vozíkmi nedostaneme,“ 

uviedla.

Stanovili pravidlá
Do troch dní po vystúpení 

na MsZ sa uskutočnilo priamo 

v predmetnej budove spoloč-
né rokovanie zástupcov SIC 

a vedenia mesta. Stanovili si 
pravidlá, podľa ktorých budú 

postupovať pri riešení požia-

daviek. Norbert Turanovič, 
prednosta Mestského úradu 
v Prievidzi vysvetlil: „Prob-

lémy nastolené predstaviteľ-

mi organizácií združených 

v SIC, samozrejme, riešime. 
Nevidíme žiadny dôvod, 
prečo by sme nepomohli tak, 

ako to bude v našich silách 

a možnostiach. No komuni-

kácia by mala byť z ich stra-

ny iná, s čím sa maximálne 
stotožnili. Požiadavky, ktoré 

mali, postupne plníme. Ale 

to, ktorá organizácia bude na 
prízemí alebo na poschodí si 

musia, naozaj, s prihliadnutím 
na špecifi cké potreby, do-

hodnúť medzi sebou, a to sa 

počas stretnutia aj stalo. Čo sa 

týka fi nancovania prenájmu 
priestorov, zostáva také, ako 

doposiaľ. Dotácia z mesta 
predstavuje 90 percent. Keď 

hovoríme o platbe za energie, 

podmienky sa pripravujú a 
stanovia na základe výpoč-

tu a vyjadrenia odborníkov.“ 
Vlasta Miklasová ďalej dopl-
nila, že „mesto sponzorsky 

zabezpečilo auto na presťa-

hovanie nábytku a verejno-

prospešných pracovníkov 

na vykladanie a naklada-

nie nábytku,  keďže ide 

o zdravotne postihnutých 
obyvateľov.“

Ochota spolupracovať
Následne po stretnutí Oľga 

Fabianová povedala: „Krátko 

po našom vystúpení prišli 

do nových priestorov SIC 
poslanci s prednostom mest-

ského úradu i s listinou spí-
saných nedostatkov. No nikto 

nevidel, čo je tam napísané. 

Sľúbili však, že nedostatky 
odstránia. A na odstraňova-

nie je tu toho dosť. Napriek 
tomu si myslím, že mesto 

preukazuje ochotu spolupra-

covať. To musím objektívne 

uznať. Stanovený koordiná-

tor, pán Lacko, sa nám snaží 

maximálne pomôcť a vyjsť 
v ústrety. Na všetko ale treba 

čas,“ uviedla Fabianová. Si-
tuáciu zhodnotila aj Mariana 
Kleinová: „Nakoniec sme si 

presadili priestor na prízemí, 

no opäť je priechodný ku ku-

chynke a k ďalším kancelá-

riám. Máme invalidné vozí-
ky, pre ktoré nám nezostal 

žiadny sklad na uskladne-

nie. Tieto potom poskytujeme 
tým, ktorí ich buď potrebujú 

dočasne, alebo potrebujú a ne-
majú. Rovnako barle a ďalšie 

podporné pomôcky. Keďže 

sú priestory zúžené, z iných 

organizácií už rozmýšľali, 
že by do časti telocvične dali 

sedaciu súpravu. S tým ale 
nemôžeme súhlasiť a je mi 

jasné, že doriešiť si to musíme 

medzi sebou. Sme radi, že 
mesto nám dalo priestory, aj 

keď je tu ešte čo opravovať 

a zlepšovať. Vzhľadom k fi -
nančnej situácii ďakujeme 

za tzv. korunový prenájom. 

Neviem síce ešte koľko nás 

budú stáť energie a nevie-
me, v akom rozsahu budeme 
môcť zasahovať napríklad do 

stavebných úprav. Som však 

optimista a verím, že všetko 

je na dobrej ceste. Myslím si 
tiež, že vzťahy medzi nami 
nájomníkmi sa musia upratať. 

Budem presadzovať, aby tu 

bol neprestajne koordinátor, 

ktorý bude svojím spôsobom 
nielen usmerňovať, ale aj 
ochraňovať priestory,“ pove-

dala Kleinová. Adriana Kará-

seková z OZ Šťastie vyjadrila 

predovšetkým potešenie, že 
mesto pristúpilo k riešeniu 
situácie týmto spôsobom, že 

i naďalej môžu byť všetky 

organizácie spolu. „Za roky 

pôsobenia vznikli priateľstvá, 
ktoré sú pre našich členov 
v rámci integrácie veľmi dô-

ležité. Aj keď je náš priestor 

dosť úzky, čo je pre psychiat-

rických pacientov klaustro-
fóbne, myslím si, že mesto 
v rámci svojich možností má 

záujem riešiť situáciu. Bu-

deme sa teda snažiť otvárať, 

chodiť na terasu alebo spoloč-
né aktivity robiť v zasadačke. 
Pripomeniem, že prevádzku-

jeme chránené pracovisko, 

kde je nevyhnutné stanovis-

ko od hygienika. Bude teda 
potrebné aj v tomto smere 
uskutočniť všetky náležitosti 

tak, aby vyhovovali stanove-

ným hygienickým normám, 

čo nám umožní pokračovať 
v práci, na ktorú sa tešíme,“ 

uviedla. 

-vrb, foto: autorka

Problémy spojené so sťahovaním riešia
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi ostro vystúpili nespokojní zástupcovia 
niektorých organizácií  sociálno-integračného centra (SIC), ktoré sa v minulých dňoch 
presťahovalo. Kritizovali stav a úpravy, ktoré mesto urobilo v nových priestoroch a 

tieto označili za nevyhovujúce.

V druhej polovici júna sa SIC presťahovalo do priestorov na Ulici Závodníka.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, 
a.s., informuje
Tento príspevok je pokračovaním po-

sledného článku našej rubriky, týkajú-
ceho sa výhodnosti, resp. nevýhodnosti 

realizácie vlastnej domovej kotolne 
pri výrobe tepla. 

V predchádzajúcom boli uvedené argu-

menty hovoriace v prospech centrálneho 
zásobovania teplom (CZT), najmä vzťah 

k ochrane ovzdušia, zamestnanosti, spo-
ľahlivosti, stabilite ceny, nezávislosti 

od svetových cien a ďalšie. 

Je potrebné zvýrazniť opodstatnenosť 
týchto tvrdení s poukázaním na rozhodnu-

tie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(URSO), ktorým sa v tomto roku opako-

vane zvýšili ceny plynu o ďalších  7% 

(zatiaľ za rok 2011 o 12 %), v dôsledku 
čoho sa zvýši cena tepla od výrobcov 

a dodávateľov vyrábajúcich teplo z ply-
nu. To však neplatí pre tých obyvateľov 

mesta Prievidza, ktorým dodáva teplo 

spoločnosť PTH, a.s., čím sa naplno pre-
javuje najvýraznejšia konkurenčná vý-
hoda:  nezávislosť a stabilita ceny tepla 
od PTH, a.s., a to z dôvodu, že teplo je 

vyrábané 97 percentným podielom z do-
máceho uhlia vyťaženého HBP, a.s.. Táto 

skutočnosť mimoriadne posilňuje nielen 

sebadôveru PTH, a.s., ale aj dôveru od-

berateľov tepla o to viac, že SPP nehovorí 

o poslednom zvýšení ceny plynu v roku 

2011. Ak sa niektorý z odberateľov za-

čne zaoberať úvahami o zrealizovaní 
samostatného zdroja na výrobu tepla, 
tak zrejme z  dôvodu, ktorým sú náklady 

na vykurovanie a ohrev TÚV. Na ich 

výšku vplýva na jednej strane cena tepla 

a na strane druhej spotreba tepla. Spot-
rebu tepla a zníženie nákladov zaň je 

možné dosiahnuť predovšetkým zníže-
ním energetickej náročnosti bytového 

domu, prijatím úsporných opatrení, a až 

následne pristúpiť k vyhodnoteniu opod-
statnenosti zásobovania teplom z CZT. 

Dôvod takéhoto postupu má svoje logické 
opodstatnenie aj v tom, že nemá zmysel ob-

starávať kotol s vysokým výkonom (vplyv 

na obstarávaciu cenu kotla), ak sa tretina 
alebo polovica jeho výkonu  po následnom 

zrealizovaní úsporných opatrení stane 

trvale nevyužitá, a teda zbytočná. Ďalším 
významným dôvodom je z jednej strany 

taktiež nehospodárnosť dodávky tepla 

do bytového domu, ak z druhej strany 

toho istého bytového domu nevyužité 

teplo voľne uniká. K otázke ceny je po-
trebné uviesť, že teplo dodávané PTH, a.s., 

v súčasne platných cenách (aj s ohľadom 

na ďalšie avizované zvyšovanie ceny 
plynu), je plne konkurencieschopné oproti 

iným alternatívam výroby tepla v meste 

Prievidza. Nakoniec, aj samotné PTH, a.s., 

výsledky svojej práce porovnáva s ostat-
nými dodávateľmi tepla nielen v mestách 
nášho regiónu. O kvalitnej a hospodárnej 

práci vedenia spoločnosti a zamestnancov 

PTH, a.s., hovoria samotné výsledky 

v tom, že obyvatelia mesta Prievidza 
majú najnižšiu cenu tepla v porovnaní 

s obyvateľmi iných miest nášho regiónu. 
Najvýznamnejším atribútom je stabilná 

cena, ktorú treba mať na pamäti pred 

prijatím krátkodobého a nekoncepčného 
rozhodnutia. PTH, a.s., zabezpečuje sta-
bilnú cenu tepla dodávkou tepla vyrobe-

ného z domácich energetických zdrojov 

– hnedého uhlia. V súčasnosti prebieha-
jú rokovania medzi HBP, a.s., SE ENO, 

a.s., a PTH, a.s., s cieľom uzavrieť dohodu 

o dlhodobej, stabilnej a konkurencieschop-

nej cene tepla, ako ochrane pred nárastom 
svetových cien energií.

V nasledujúcom príspevku budeme po-

kračovať v porovnávaní ďalších kritérií. 

Všetky uverejnené príspevky v rubri-

ke Prievidzské tepelné hospodárstvo 

informuje budú zverejnené na adrese 
www.pthas.sk.

Verejné obstarávanie zabezpečujú po novom
V záujme transparentnosti a zabezpečenia čo 
najlepších podmienok vo verejnom obstarávaní 
mesto Prievidza stanovilo referentky, ktoré sa 
zaoberajú výlučne touto činnosťou.
Od 1. februára 2011 boli v rámci Mestského úradu 
v Prievidzi určené dve referentky, ktoré majú v ná-
plni práce verejné obstarávanie v meste. Ich činnosť 
spadá priamo pod kanceláriu primátorky. Referentky 
zabezpečujú verejné obstarávanie podľa jednotlivých 
požiadaviek pre všetky odbory: školstvo, vnútro, 
výstavbu i mestskú políciu. Taktiež bola pripravená 
smernica určujúca presný postup v tejto činnosti. 
Prešla všetkými komisiami, rokovaním mestskej rady, 
ako aj zastupiteľstvom, ktoré ju schválilo. V rámci 
smernice je defi novaný presný postup verejného 
obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou. V ostatných 
zákazkách (podprahových, podlimitných, nadlimit-
ných) postup upravuje zákon o verejnom obstarávaní 
č. 25 z roku 2006 v platnom znení. V zmysle zefek-
tívnenia, transparentnosti a vysúťaženia najlepšej 
ceny – mesto obstaralo aj dodávateľa softwaru 
pre elektronické aukcie. Je to spoločnosť ElTender, 
s.r.o., z Martina, s ktorou je uzavretý zmluvný vzťah 
na prenájom počas jedného roka. Spoločnosť bola 
vybraná na základe prieskumu, referencií a najnižšej 
ponúknutej ceny prenájmu. Mesto po roku zváži podľa 
prinesených výsledkov a celkového zhodnotenia, či 
sa zmluva predĺži, alebo sa vysúťaží iný dodávateľ.

-vrb
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Jahody a čerešne – nástroj teroristu
15:00 h. zákazníčka kaviarne v cen-

tre mesta zažila šok. Namiesto chvíle 

pohody pri káve sa stala terčom útoku 
podnapitého muža, ktorý ju obvinil 

z terorizmu. Dôvodom bola škatuľa plná 

jahôd a čerešní, ktorú mala vedľa seba 

položenú na stoličke. Nezostalo len pri 
obvinení, muž škatuľu zobral a zaniesol 
pod blízky strom. Keď ju pani chcela 

vziať naspäť, útočník ju chytil za ruku 

a sotil ju na zem, v dôsledku čoho utrpela 

drobné poranenia. Prítomní svedkovia 
privolali hliadku MsP, zákazníčku sa 
snažil ochrániť aj majiteľ prevádzky. Ten 

registroval už iba rôzne nezmysly, ktoré 

muž na verejnosti vykrikoval. Podozrivý 

z priestupku odmietal príslušníkom MsP 
preukázať svoju totožnosť a vyhrážal sa 
im vnučkou, ktorá im „vyzlečie unifor-

my“. Ďalšou „perlou“ bolo jeho vyhlá-

senie, že ako bývalý vojak je „ochotný 

zomrieť za Slovensko, ako to urobil aj 

M. R. Štefánik“. Napriek hrozbám, že 

hliadke „vykrúti krk a bez problé-
mov ju zlikviduje“, bol dotyčný 

podozrivý predvedený na MsP 

za použitia donucovacích 
prostriedkov, keďže kládol 
aktívny odpor. Až tu sa muž 

upokojil a predložil doklad 

totožnosti. Išlo o Františka S. 

(1938) z okresu Prievidza, ktorý 
svoje predchádzajúce konanie poprel 
s tým, že ide o „komplot voči jeho oso-

be“. Posledným výčinom menovaného 

bol pokus napadnúť mestského policajta 

pri jeho prepúšťaní z MsP. Agresívne-

ho seniora čaká po vytriezvení postih 

za viaceré priestupky.

11. 6. 2011

Opití násilníci
20.30 h. obyvateľ mesta oznámil, že 
bol fyzicky napadnutý neznámymi oso-

bami pod vplyvom alkoholu. Hliadke 

MsP poškodený označil podozrivých, 
ktorí sa dali na útek a napriek snahe 
hliadky sa ich nepodarilo zadržať. Za 

pomoci kamerového systému boli iden-

tifi kovaní ďalší podozriví, ktorí sa mali 

zúčastniť útoku na poškodeného a ná-
sledne bola zistená ich totožnosť. Išlo o 

A. K. (1992) z okresu Prievidza a X. 
L. (1994) z Prievidze, ktorí uviedli aj 

mená dvoch podozrivých, ktorí ušli. 

Osoby boli odovzdané príslušníkom 
Policajného zboru SR, ktorí vo veci 
začali konať pre dôvodné podozrenie 

zo spáchania trestného činu.

14. 6. 2011

Neposlušné deti

18.25 h. maloleté deti z okna bytu vy-
hadzovali na ulicu rôzne predmety, vy-

lievali vodu a dopúšťali sa schválností, 

v čom pokračovali napriek upozorne-
niam rozhorčených susedov. Tí nakoniec 
privolali hliadku MsP. Priestupku sa 

dopustili maloletí M. V. (1998) a Š. S. 

(1998). Ich správanie bolo oznámené 

ich zákonným zástupcom, ktorí zjednali 
nápravu.

17. 6. 2011

Nebezpečný nocľah

20.45 h. hliadka zistila v strede cesty 

na Včelárskej ulici ležiacu osobu. Išlo 
o muža, ktorý bol značne pod 

vplyvom alkoholu a odmie-

tal preukázať svoju totož-

nosť. Po jeho predvedení 
na MsP bolo zistené, že išlo 
o bezprístrešného Jozefa G. 

(1968) z Prievidze, ktorý 

bol za priestupok na úseku 

verejného poriadku riešený 
v zmysle zákona.

19. 6. 2011

Za dobrotu na...

23.15 h. obyvateľka mesta oznámila, že 
v byte jej syna sa nachádzajú bezdomov-
ci, ktorí odtiaľ odmietajú odísť. Hliadka 

MsP zistila, že majiteľ bytu uvedené 

osoby pozval, aby sa najedli a oddýchli 
si. Večer ich vyzval, aby z bytu odišli, 

čo títo odmietli. Išlo o dvoch mužov 
a ženu z Prievidze a Topoľčian, ktorí 

po dôraznom upozornení  byt opustili. 

Majiteľ bytu bol poučený, aby nabudúce 
zvážil možné následky návštevy bez-
prístrešných osôb.

-Ľubomír Pomajbo

náčelník MsP Prievidza

Z
o

 z
vo

d
ie

k 
m

es
ts

ke
j p

o
líc

ie

Pred dvoma rokmi získa-
la Základná škola na Ulici 

P. Dobšinského v Prievidzi 

z tohto projektu prostried-

ky na realizáciu aktivít

a mobilít. Odvtedy spolu-
pracuje v nemeckom jazyku 

so školami z Poľska, Českej 

republiky, Litvy a Grécka.

Na začiatku spolupráce sa 
uskutočnilo koordinačné 

stretnutie účastníkov pro-

jektu v poľskom mesteč-
ku Tworkow, kde sa všetci 

partneri spoznali, dohodli 
podrobnosti spoluprá-
ce, spresnili dátumy aktivít 

a mobilít, či vytvorili spo-

ločné logo projektu. Zo-

stavili tiež dotazník, ktorý 
pomohol zistiť stav na ško-
lách na začiatku projektu. 

Na hodinách občianskej 

náuky a etickej výchovy 

uskutočnili prieskum sta-
vu násilia v škole a posto-
je žiakov k tomuto prob-

lému. Výsledky poslúžili 

k porovnaniu s výsledkami

pri ukončení projektu. Ďal-
šie mesiace boli vyhradené 
tvorbe plagátov proti nási-

liu. Pod vedením učiteľky 
Hanuskovej sa zapojili žia-

ci celej školy a práce spolu 

s partnerskými školami 

vytvorili putovnú výsta-
vu. Súčasťou projektu sú aj 
vzájomné študijné návšte-

vy. V máji 2010 absolvovali 

študijnú návštevu partner-

skej školy v Litve, kde okrem 
iného porovnali vzdelávacie 
programy zúčastnených kra-

jín a dohodli detaily tvor-

by komiksov s tematikou 

násilia. Činnosť vyústila 
do knihy komiksov, ktorú vy-
dali v papierovej i digitálnej 

podobe. V auguste absolvova-

li všetci učitelia školy besedu 

so špecialistom z pedagogic-
ko-psychologickej poradne 
na tému násilia, zdolávania 

stresových situácií a prá-

ce s problémovými deťmi. 

Už o mesiac prišli zástupco-
via všetkých partnerských 
škôl na Slovensko. Aktivi-

ty boli zamerané na tvorbu 

knihy hier proti násiliu. 

V marci tohto roku zástupco-
via našej školy navštívili Če-
chy. Májová mobilita predsta-

vovala koordinačné stretnutie 
v gréckych Aténach, kde 

spoločne prezentovali pre-

dovšetkým konečné pro-

dukty, zhrnuli a zhodnotili 
prácu na projekte, jeho vplyv 
na školu a žiakov, analyzovali 

výsledky ankety a porovnali 

ich so stavom na začiatku pro-

jektu, rovnako pracovali na 
záverečnej správe. V júni na-
vštívili českú partnerskú ško-

lu v Senici na Hané, a potom 

privítali Poliakov a Čechov 

u nás. Stretnutia boli zamera-
né na športové aktivity a hry 
proti násiliu. Projekt mal po-

zitívny vplyv na žiakov i uči-

teľov, ovplyvnil život školy 

aj lokálnej komunity. Aktivi-
ty umožnili učiteľom zaradiť 
do vyučovania inovačné me-

tódy a formy práce, vznikli 

nové partnerstvá medzi uči-

teľmi a žiakmi, a spolupráca 
pokračuje v mnohých ob-

lastiach v rámci projektu 

eTwinning – elektronické 
partnerstvá škôl.

 
-Silvia Malegová, vrb, 

foto: sm (Trakai máj 2010)

Spoločne proti násiliu v európskych školách
Projekt Spoločne proti násiliu sa realizuje v rámci programu Comenius – multilate-

rálne partnerstvá škôl. Jeho cieľom je vytvoriť pravidlá a princípy medziľudských 

vzťahov, obmedziť, prípadne odstrániť násilie zo škôl, vyskúšať si v praxi vedomosti 

z cudzieho jazyka, zdokonaliť sa v používaní informačných a komunikačných tech-
nológií, navštíviť a spoznať partnerské krajiny, a naučiť sa akceptovať názory iných.

Počas návštevy v Litve zúčastnení navštívili aj zámok Trakai.

ZENIT

   9. 6. 2011 tenisová výstroj v puzdre, Ulica Ondrejova
 10. 6. 2011 3 ks kľúčov s príveskom, Lesopark
 11. 6. 2011 2 ks kľúčov s príveskom, Nábrežná
 13. 6. 2011 1 ks kľúča od vozidla s náramkom, parkovisko Allianz poisťovne
 16. 6. 2011 Francúzska barla, zastávka MHD na Ulici M. R. Štefánika

Straty a nálezy
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(...pokračovanie z čísla 9.)

Z nápojov oddávna známe bolo 
pálené (vodou riedený lieh), kto-

ré sa upravovalo tiež prevarením 

a sladením a vtedy sa nazývalo 

„hriatým“. Pivo a víno boli tiež 
známe. Dnes sa všetko toto zmenilo. 
Na raňajky je temer všade rozšírené 

pitie kávy. Na obed jedávajú poliev-

ky: kyslú, mrvenicovú, slížikovú, 

fazuľu na sladko, lohazovú, rajsovú 
(ryžovú), zemiakovú atď. Veľmi sa 
rozšírilo aj užívanie mäsa. Celkove 

to závisí na majetkových pomeroch. 

Zvykoslovie
Zvykoslovie je dnes v Prievidzi už 
chudobné. Staré zvyky pri pokroči-
lejšom mestskom živote už vymreli. 

Tu zaznačené sú preto zozbierané 

len podľa pamätí starších občanov,  

menovite podľa údajov p. Oboňu 
z Okánikovej ulice.

Zvyky pri narodení
V terajšej záhrade Dr. Freiber-

ga  rástol neznámy strom. Odvar 

z jeho lístia píjavaly ženy k vy-
volaniu potratu. Stávalo sa však, 
že keď ženy pri zlých mužoch  mu-

seli  i v „požehnanom“ stave ťažko 

pracovať, mávaly buď ťažký pôrod 

alebo dostavily sa „úplavy“ (po-
trat).  Preto  žena ťahotná, aby mala 
ľahký pôrod, musela mnoho chodiť, 

nesmela nosiť ťarchy a ťažko robiť. 

Pri neplodnosti odbavovaly man-

želia spoločne „deviatníky“, t. j., 
že sa za deväť dní každý deň po-
modlili  kľačiaci určitú modlitbu. 

Na pohlavie dieťaťa usudzovali 

podľa tváre matky. Jestli mala tvár 

škvrnitú, nečistú, bude mať dievča, 

jestli mala tvár čistú, bude chla-
pec. Prípravy k pôrodu pozostávali 
z toho, že matka prichystala šatôčky, 

čepček a košieľky. Prichystala ďalej 

plachtu, ktorú manžel pripevnil na 
drúčky a oddelil posteľ rodičky od 
ostatnej izby. Tento oddelený kút 

nazýval sa „šesťnedielkový úkryt“. 

Tam mala prístup len pôrodná baba, 

pozdejšie aj ženy, cudzí chlap ni-
kdy. Pri veľkých pôrodných bo-
lestiach mohol vojsť do úkrytu 

aj manžel, aby sa ho žena mohla 

chytiť. Lekára k pôrodu nevolá-

vali. Abnormality sa pri pôrodoch 
vyskytovali zriedka. Anna Siváč-
ka z Dlhej ulice (žila okolo roku 

1860) mala dva razy po tri a tri razy 

po dve deti, ale dlho nežily, zomrely 

krátko po pôrode. Keď sa dieťa na-
rodí, do prvého kúpeľa vloží manžel 
peniaz, odmenu pre pôrodnú babu. 

Po kúpeli ukáže baba dieťa matke 

a tá ho dá do náručia otcovho. Ten 

ho pred  svätým obrazom odporúča 
Bohu a zase vloží do vankúša pe-
niaz, aby baba prišla dieťa každo-

denne ošetriť. V najbližšiu nedeľu, 

v prípade nutnosti však za 2-3 dni, 
bolo dieťa pokrstené. Keď ho mali 
odniesť do kostola, baba zavolala: 

„Preč s tým pohanom, ten neni 
hoden  v kresťanskom dome bývať!“ 

Keď chlapec počas krstu veľmi kričí, 

bude chýrnym človekom, dievča 
bude klebetnicou a naopak. Z kos-

tola odniesli dieťa so slovami: „Od-

pratali sme vám pohana a doniesli  

sme vám kresťana.“

Pokračovanie nabudúce...

-O. Ď.

O čom je váš dialóg s planétou?

- Myslím, že to vyjadrujú moje 

fotografi e aj dokumenty. Mám rád 

našu Zem, miesta, ktoré sú nepo-
znané, kde môžem neustále hľadať, 
objavovať a ponúknuť tento môj 

dialóg divákovi a návštevníkovi. 

V rámci výstavy mohli návštevníci 

vidieť sedem nádherných kontinen-
tov, ako ich väčšina na našej planéte 
nepozná. Či sú to jaskyne, stolové 

hory vo Venezuele, Antarktída, 

Severný pól. Prostredníctvom nich 

sa mohli prejsť pralesmi Konga, 
našli Pygmejov, odbehnúť mohli 
na Novú Guineu, kde pobudli 

s domorodcami. Nemenej nezabud-

nuteľné sú Himaláje, Mongolsko, 

proste okno do celého sveta.

Pri cestách-necestách svetom ste 

nielen kameraman a fotograf, ale 

tiež horolezec, jaskyniar, nosič, 

kuchár... Vaše profesie sú nespo-
čítateľné. Za čo sa považujete 
najviac?

- Som človek, ktorý na tejto 

Zemi hľadá predovšetkým pokoj. 

To ostatné je už druhotné. Veľakrát 
odchádzam na cestu tak, že ani 
nemám ambíciu nakrútiť na nej 

fi lm, no vždy sa niečo podarí. Sú-

hra náhod a šťastie, ktoré človeka 

sprevádza, musím využiť, a tak 

priniesť nejaké svedectvo.

Momentálne dokončujem dva 

dlhometrážne fi lmy: o precho-
de najťažšieho kaňonu na svete 

Trou de Fer na ostrove Reunion 

a Pygmejovia – deti džungle, 

nakrútený v pralesoch Konga. 
Chystáme novú expedíciu do jas-
kýň na stolové hory Venezuely, 

kde si myslím, že by sme mohli 

objaviť nové priestory  a ešte by 

som chcel splaviť jednu neznámu 

rieku v Afrike.

Pygmejovia sú pre vás, zdá sa, 
zaujímavou inšpiráciou.
- Pygmejovia majú jednu z najstar-

ších DNA zo všetkých, ktorých 

vedci pozorovali a skúmali. Pat-

ria medzi najstarších ľudí na tejto 
planéte. Sú ukrytí hlboko v pralese 
a je zaujímavé, že v ich slovníku 

nenájdete slovo vojna a boj. Všetko 

riešia jednoduchým spôsobom, a 

to tancom i spevom. Každý jeden 

problém rieši dedina tak, že večer 

začnú všetci bez výnimky tanco-
vať – deti, dospelí aj starci. Keď 

sa „Jano s Ferom“ pohnevá, všet-

ci celý večer tancujú, aby sa Jano 

s Ferom nehnevali a oni sa fakt udob-
ria. Majú okolo štyristo pesničiek,
 na každý problém nejakú. Tešia sa 

zo života, z toho, aký bude zajtra 

deň, riešia také problémy, aby sa 

susedia nehnevali, aby sa ľudia mali 
navzájom radi, aby kvitli kvety, 
aby bolo dosť včiel, ktoré ich budú 

opeľovať a produkovať med. Je 

to niečo, z čoho si môžeme vziať 

príklad.

Má nejaká krajina alebo miesto 
vo vašom srdci mimoriadny 

priestor?

- Samozrejme, Slovensko.

Čo robí Pavol Barabáš, keď práve 

nerobí?

- Keď nerobím, som väčšinou na 

expedícii. Tie cesty sú vlastne 
akýmsi odpútaním sa od tohto sve-
ta. Človek si sem-tam musí urobiť 

rebríček, prehodnotenie vo svojich 

hodnotách. To znamená, že keď už 

vás tento svet unavuje, stačí ísť
do Afriky a chvíľu tam s tými 
ľuďmi žiť. Potom sa vrátite a máte 

veľkú radosť, kde ste sa narodili, že 

žijete v tak úžasnej krajine ako je 

Slovensko, že prídete k nejakému 
prameňu, môžete sa napiť. Narodili 
sme sa na krásnom mieste.

-vrb, foto: autorka

Barabášovo srdce zostáva na Slovensku
Takmer mesiac sa mali možnosť cestovateľskí záujemcovia a fanúšikovia diel Prievidžana Pavla Bara-
báša prísť pozrieť do priestorov Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na výstavu jeho fotografi í 

Dialóg s planétou. Súčasťou bolo aj premietanie menej či viac známych dokumentov z dielne tohto 

cestovateľa, ktoré získali nejedno svetové ocenenie.Ak sa vám nepodarilo na akcii zúčastniť, doprajte 

si malú náplasť v podobe krátkeho rozhovoru s týmto charizmatickým a skromným človekom.

Z kroniky mesta Prievidza

Pavol Barabáš je človek, z ktorého vyžaruje charizma, nesmierny pokoj a pokora.

Do fi nále šiesteho ročníka sa 

dostala Základná škola Boj-

nice a Piaristické gymnázium 

F. Hanáka z Prievidze. Súťažilo sa 
formou testu a poznávania rastlín 
a semien. Putovný pohár primátora 

mesta Bojnice v súťaži družstiev 

s celkovým počtom 292 bodov 

získalo Piaristické gymnázium 
F. Hanáka Prievidza v zložení: 
A kategória: Smatanová, Oravcová, 

Budd B kategória: Rajčová, Skok, 

Minčík. V súťaži jednotlivcov, 

kde bolo 19 súťažiacich, zvíťazili: 

A kategória: (žiaci 5. a 6. ročníka 
ZŠ) 1. miesto Dominika Smata-
nová, 2. miesto Katarína Orav-

cová, 3. miesto Dagmar Budda. 

B kategória: (žiaci 7. a 8. ročníka 

ZŠ) 1. miesto Michaela Rajčová, 
2. miesto Ondrej Skok, 3. miesto 
Vojtech Minčík, (všetci z PG F. 

Hanáka Prievidza).  

Komisia odborníkov
Testy a poznávanie rastlín a semien 

hodnotila komisia odborníkov v 

zložení: Róbert Kurthy (predseda 
OV SZZ Prievidza), Eva Šidová 
(predsedníčka komisie mládeže 

pri RV-SZZ Bratislava) a Gejza 

Mičky (člen RV-SZZ Bratislava). 

„My, záhradkári chceme, aby naj-
mä deti a mládež postupne získali 
základné poznatky o rastlinách, 

kvetinách, okrasných drevinách, 

zelenine, ovocných drevinách, 

viniči hroznorodom, a aby vedeli, 
aké majú nároky, ako ich pestovať, 
ošetrovať, rozmnožovať, rezať, tva-

rovať a používať. Sme presvedčení, 

že toto poznanie bude mať význam 

pre začínajúcich záhradkárov, aby 

v snahe urobiť užitočnú vec si ne-

vedomky a nechtiac nespôsobili 
škodu v záhradke. 
Aj preto vyzývame starších zá-

hradkárov, aby odovzdávali svo-

je životné skúsenosti a poznatky 

svojim najmilším, svojim deťom, 
vnúčatám a nielen tým svojim.“

 
-Eva Šidová, 

predsedníčka RV-SZZ Bratislava

Zvíťazili mladí záhradkári z Prievidze
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval v priesto-

roch zasadačky Mestského úradu Bojnice a v sade ZO SZZ Bojnice, 

prvú vedomostnú súťaž jednotlivcov Mladý záhradkár a súťaž druž-

stiev o putovný pohár primátora mesta Bojnice, Františka Táma.

Milí naši čitatelia!
Opäť máme pre vás darčeky. Chcete si vychutnať atmosféru a umelecký zážitok z Bojnic-
kého kultúrneho leta? Pozrite si program, vyberte, aké podujatie by vás najviac potešilo 
a napíšte nám jeho názov na adresu redakcie. Na každý z koncertov vyžrebujeme dvoch 
čitateľov, ktorí získajú po dve vstupenky na ten, ktorý sa im najviac zapáčil. 

Hrali ste o vstupenky na Karla Gotta a festival Breh
V minulom čísle Noviniek ste sa mali možnosť uchádzať o vstupenky na prestížne kultúrne 
akcie, ktoré sa nesú pod taktovkou organizátora Janka Kulicha. 

Vstupenky na koncert Karla Gotta získali: Katarína Mitašová z Lehoty pod Vtáčnikom, 
Alexia Čechová z Prievidze, Eva Grolmusová z Prievidze a Anton Vrecko zo Seče. 
Výstavu maliarskych reprodukcií speváka si  pozreli: Mária Leczkésiová z Prievidze, 
Mária Priehodová z Tužiny, Peter Čecho z Prievidze a Darina Malíková z Unína. 
Všetkým výhercom gratulujeme!

Ak sa tešíte na jedinečné hlavné koncerty festivalu Breh (R. Muller, M. Kubišová, 
Kryštof a Neřež, Ohrozený druh Michala Horáčka), kupóny s odpoveďami na otázky 
z minulého čísla Noviniek máte možnosť posielať ešte do 18. júla. 
Nezabudnite pripísať svoj telefonický kontakt.  

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
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Anketa

Vysokoškolské štúdium v Prievidzi

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univer-
zity má svoje detašované pracovisko v Prievidzi 
už od roku 1992. 

Detašované pracovisko je súčasťou stabilnej univerzity 
(bývalá Vysoká škola dopravy a spojov) a fakulty, ktorej 
absolventi patria k najžiadanejším na trhu práce. Pracovis-
ko je vybavené modernými počítačovými laboratóriami 
s prístupom na internet vo vyučovacom procese, a aj 
mimo neho. Štúdium sa realizuje modernými formami 
výučby s podporou e-learningu, novinkou je tiež vyu-
žívanie videokonferenčného systému.

V akademickom roku 2011/2012 ponúka pracovisko akre-
ditované bakalárske štúdium v študijných programoch: 
Informatika v dennej forme a Manažment v dennej 
i externej forme. Študenti, ktorí ukončia bakalárske 
štúdium v Prievidzi, majú možnosť pokračovať na in-
žinierskom, a následne na doktorandskom štúdiu vo 
svojom odbore na FRI v Žiline.

Záujemcovia o externé štúdium študijného programu 
Manažment ešte majú možnosť prihlásiť sa na štúdium. 
Prihlášku je potrebné podať do 10. 8. 2011. Prijímacie 
skúšky sa uskutočnia v Prievidzi 30. 8. 2011.
Pracovisko taktiež ponúka vo svojej budove nachádza-
júcej sa v atraktívnej lokalite širšieho centra kancelárske 
priestory na prenájom za priaznivé ceny.

Bližšie informácie o možnostiach štúdia a prenájme 
priestorov poskytujú pracovníci detašovaného praco-
viska na Bakalárskej ulici 2, tel. 54 230 56, sek@pd.uniza.
sk alebo www.pd.uniza.sk.

Ing. Jana Magdolenová, PhD. 
(poverená vedením DP FRI)

„Všeobecne záväzné naria-

denie vzniklo ako dôsledok, 
a do budúcna ako preven-
cia neustálych sťažností 

obyvateľov na hluk v okolí 

prevádzok pohostinského 

charakteru v obytných zó-

nach sídlisk,” vysvetlil dô-
vod nevyhnutnosti takéhoto 

opatrenia náčelník Mestskej 

polície v Prievidzi a násled-

ne doplnil: „Musíme rozo-
znávať prevádzky umies-
tnené v bytovom dome, 

obytnej zóne a samostat-

nou kapitolou sú terasy. 

V praxi to znamená, 
že skončili ,živé koncerty‘ 
na terasách a prísluchová 

hudba, či už z rádia, ale-

bo reprodukovaná iným 

spôsobom, ktorá bude 

mať v týchto priestoroch 
záverečnú o 18.00 h.“ Vo 

vnútorných priestoroch 

toto obmedzenie nie je, ale 

majitelia prevádzok musia 
mať na zreteli, že rovnako 
nesmie dochádzať k rušeniu 

nočného pokoja, nadmerné-

mu hluku a k porušovaniu 

všeobecných pravidiel. VZN 
jasne určuje, že v prevádz-
karniach umiestnených 

v bytových domoch a ob-

jektoch stavebne spoje-

ných s bytovým domom 

sa prevádzkový čas určuje 
od 6.00 h. do 24.00 h. 

s podmienkou, že v pre-
vádzkarniach sa nepovo-

ľuje hudobná produkcia 

po 18.00 h. a prísluchová 
hudba po 22.00 h. V pre-
vádzkarniach umiestnených 

v obytnom území mesta 

sa prevádzkový čas neob-

medzuje s podmienkou, že 
v čase po 22.00 h. je po-
volená hudobná produkcia 

len v tých prevádzkarniach, 

ktoré svojím stavebným a 

technickým riešením za-
bránia šíreniu nadmerného 

hluku. Pre vonkajšie sede-
nie sa určuje prevádzkový 

čas nasledovne: pred pre-

vádzkarňou umiestnenou 
v bytovom dome od 6.00 h. 
do 22.00 h. bez hudobnej 

produkcie a prísluchovej 

hudby po 18.00 h., pred 

prevádzkarňou umiest-

nenou v obytnom území 
od 6.00 h. do 22.00 h., bez 

hudobnej produkcie po 

18.00 h. Podľa tohto naria-

denia zaniká systém po-
voľovania prevádzkového 
času rozhodnutím mesta na 

základe žiadosti. Prevádz-

kovatelia obchodu a služieb 

sú povinní prevádzkový čas 

vo svojich podnikoch dať do 
súladu s týmto nariadením, 
pokiaľ by doteraz povolený 

prevádzkový čas bol s ním 

v rozpore. VZN je zverejne-

né na internetovej stránke 
mesta a je tiež dostupné na 
Mestskom úrade Prievidza.

Ako vnímajú Prievidža-
nia nevyhnutnosť takých-

to opatrení? Vyšli sme do 

ulíc mesta a opýtali sme sa 

na ich názor. Je podľa vás 
správne, že mesto pristú-
pilo k týmto opatreniam?

Elena Sýkorová: „Podľa 

mňa je to správne. Mám 

päťmesačnú vnučku a dvoj-
ročného vnúčika, a keď na 
terase pustia hudbu „na plné 

pecky“, deti nemôžu spať a 

vyrušuje to aj dospelých.“

Elena Gromová: „Bývam 

blízko podniku na Zapotôč-

koch, ku ktorému máme oto-
čenú aj detskú izbu. Keď tam 
hrá hudba, tak sa to ozýva a 

deti nemôžu spať. Myslím si 

teda, že rozhodnutie mesta 

bolo správne. My to máme, 
takpovediac, pod nosom, tak-
že pokiaľ deti nespia, nepre-

káža mi to, ale keď idú spať, 

tak mi to vadí.“

Alena Skálová: „Priamo 
v našom dvore takéto prob-

lémy nemáme, ale viem, že 

sa obyvatelia často sťažujú. 
Podniky sú v uzavretom 

dvore, kde sa hudba ozýva. 
Ľudia majú právo oddých-
nuť si. Môj názor teda je, že 

zo strany mesta to bol správ-

ny krok.“

Milan Hollý: „Podľa mňa to 

nie je správny krok. Vzadu 

na ihrisku deti skáču, bú-
chajú s loptou, kričia, a to 
nikomu nevadí? Mne to tiež 

neprekáža, ale rovnako ani 

hudba nie.“

Štefan Horvát: „Osobne 

som sa na hluk sťažoval. 
Hovoril som s poslancom 
Martinom Bugárom, že sme 

ako v Las Vegas. Sú tu otvo-

rené prevádzky až do rána. 

Je to obytná zóna, bývajú 
tu malé deti, starší ľudia 

a pracujúci. Niekoľko-
krát som sám volal v noci 

na mestskú políciu, že sa 

tu rušil nočný pokoj. Vtedy 

som dostal prísľub, že sa si-

tuácia bude riešiť. Som veľ-

mi rád, že je to už konečne 

schválené.“

Soňa Sobolová: „Myslím si, 

že to nebolo celkom správne. 

Aj mladí ľudia sa potrebujú 
nejako vybiť. Ja s tým síce 
nemám problém, nebývam 

v blízkosti podobného zaria-

denia, takže nemáme hluk, a 

asi teda neviem celkom dobre 
posúdiť takúto situáciu.“

Zuzana Juriková: „Myslím 
si, že to určite bolo správne, 

lebo na sídlisku žijú ľudia, 

ktorí sa chcú aj vyspať. Mno-

hí chodia na zmeny, bývajú 
tu malé deti, ktoré nespia, 
keď tu v noci na terasách 

vysedávajú, popíjajú a hučí 

hudba. Stačí, keď niekedy 

v susedných bytoch prerába-
jú a keď skončia, hudba hučí 
pomaly do rána.“

-vrb, foto: autorka

Obmedzili hudobnú produkciu v podnikoch
Od 21. júna platí nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011, ktoré 
obmedzilo otváracie hodiny v pohostinských zariadeniach umiestnených v bytových 

zónach a domoch, a taktiež hudobnú produkciu na terasách.
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Mohli by ste vysvetliť, čo vôbec je žiarové zinkovanie?

- Žiarové zinkovanie predstavuje moderný trend v oblasti 

povrchovej úpravy kovov. K jeho výhodám patrí predovšet-

kým dlhá životnosť, vytvorenie rovnomerného a kvalitného 
povlaku, a to aj na vnútorných a ťažko dostupných plochách, 
dobrá odolnosť voči mechanickým vplyvom, možnosť využi-

tia ďalších náterových hmôt, ale aj ohľaduplnosť k životnému 

prostrediu. Žiarovým zinkovaním sa na povrchu materiálu 

vytvorí intermetalická fáza železa a zinku, vysoko odolná 

voči oteru. Hrúbka tejto vrstvy sa pohybuje v rozpätí 50 až 

190 mikrónov, a to v závislosti od chemického zloženia a 

typu materiálu, a taktiež od dĺžky ponoru. 

A ako sa vykonáva žiarové odstredivé zinkovanie?
Spoločnosť SIGNUM zabezpečuje aj žiarové odstredivé 
zinkovanie, ktoré sa používa na zinkovanie malých súčastí, 

ako sú kolíky, skrutky, matice, podložky a iné. Špeciálny 

technologický proces je založený na odstredení materiálu po 

vytiahnutí zo zinkového kúpeľa. Docieli sa tak vytvorenie 

rovnomerného povlaku, ktorý je napríklad pri spojovacom 
materiáli bezpodmienečne nutný. Výsledná vrstva zinku má 

matný povrch. Táto technológia je veľmi výhodná hlavne 

pre drobné súčiastky so závitmi.

Holding SIGNUM zabezpečuje aj iné činnosti, ako žiarové 
zinkovanie. Mohli by ste ich bližšie predstaviť?

- V Holdingu SIGNUM vykonávame aj výrobu oceľových 

konštrukcií a trojvrstvové povlakovanie oceľových trubiek. 

Podnik oceľových konštrukcií naviazal na dlhoročnú tradíciu 
výroby predchádzajúcej spoločnosti. Zákazníkom ponúka 
kvalitnú zákazkovú výrobu a montáž nielen v Českej repub-

like, ale aj v zahraničí. Má ideálne podmienky pre realizáciu 

výnimočných projektov, a to vďaka skúseným a kvalifi ko-

vaným pracovníkom, nadštandardne veľkých výrobných a 

skladovacích priestoroch, bohatému strojovému vybaveniu 
a širokej ponuke povrchových úprav. Naproti tomu. Trojvrs-
tvový polyetylénový povlak trubiek predstavuje najúčinnejšiu 

protikoróznu ochranu pre úložné potrubia, vyniká tiež vy-

sokým elektrickým odporom a nadštandardnou odolnosťou 
voči mechanickému a tepelnému namáhaniu, taktiež ako 
namáhaniu v styku. Jeho ďalšou výhodou je dobrá priľna-

vosť ku kovu. Oceľové trúbky poťahované trojvrstvovou 

plastovou izoláciou sú určené predovšetkým pre rozvody 

plynov a kvapalín. V plynárenskom priemysle sa využíva-
jú na rozvody zemného plynu až do prevádzkového tlaku 
6,3 MPa a na rozvody propánbutánu. Ich využitie je možné 

v nábytkárskej, strojárskej a stavebnej výrobe.

Ste výrobná spoločnosť. Aký je váš vzťah k životnému 
prostrediu?

- V roku kolaudácie sme boli jednou z prvých prevádzok, ktorá 

bola povoľovaná podľa špeciálneho zákona o integrovanom 

povoľovaní a stavebné povolenie, ako aj užívanie prevádzky, 

nám vydávala Slovenská inšpekcia životného prostredia Ban-
ská Bystrica. Súčasťou povolenia bolo aj vyhodnotenie BAT 
(Best Available Technology), čo znamená najlepšiu možne 

dostupnú technológiu voči ochrane k životnému prostrediu. 

Ako sa vám počas krízy podarilo udržať zamestnanosť?
- Už v priebehu krízy sme dospeli k rozhodnutiu, že musíme 

dlhodobo znižovať vstupné náklady pri procese žiarového 
zinkovania, ako aj pri chode prevádzky. Docielili sme tak 

vyššiu konkurencieschopnosť, práve znížením nákladov 

na konečnú cenu zinkovania. Týmto krokom sa nám podarilo 
okrem domáceho trhu presadiť sa aj pri zákazkách v Českej 
republike a v Maďarsku.

SIGNUM-SK spol. s r.o.
Nábrežie sv. Cyrila 47

971 01 Prievidza, Slovensko
tel.: +421 46 542 77 75

fax: +421 46 542 77 74

e-mail: signum-sk@signum-sk.sk

-Jozef Čičmanec, foto: archív Signum

Osem rokov úspešnej existencie na trhu
Prievidzskú spoločnosť SIGNUM-SK, spol. s r. o., založili v júli roku 2003. Jej cieľom je poskytovanie kvalitných a časovo fl exibilných služieb. Samozrejmosťou je ochotný 

prístup pracovníkov spoločnosti, dlhé otváracie hodiny, prísna kontrola materiálu po pozinkovaní, ako aj jeho začisťovanie. Patrí do holdingu SIGNUM, ktorý oslávil tohto 

roku 20. výročie svojho vzniku. Jeho hlavnými aktivitami sú: žiarové a žiarové odstredivé zinkovanie, výroba oceľových konštrukcií a trojvrstvové povlakovanie oceľových 

trubiek polyetylénom. Holding združuje niekoľko závodov v Čechách, na Slovensku a v Chorvátsku. Práve pri príležitosti významného výročia holdingu sme položili La-

dislavovi Ješíkovi, konateľovi spoločnosti SIGNUM-SK, niekoľko otázok. 

Letecký pohľad na výrobný závod v Prievidzi.

Administratívna budova AMADA, Haan-Gruiten.

Výrobný závod v Českej republike, Hustopeče.

Trubky s trojvrstvovou povlakovou úpravou.
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Drahí čitatelia
S radosťou vás pozývam 

na jednu z najstarších uda-
lostí v dejinách Prievidze, 
ktorá sa každoročne opa-

kuje vždy v strede augusta 

na známom Mariánskom vŕš-

ku. Toto miesto bolo a je pre 
mnohých veriacich z hornej 
Nitry požehnaným. Má svoju 

výnimočnosť a dejiny. Histó-

ria Prievidzskej púte je úzko 

spojená s kostolíkom zasvä-

teným Nanebovzatej Panne 
Márii na Mariánskom vŕšku. 
Pôvodný kostol bol postave-

ný okolo roku 1260. V roku 

1383 prišla do Mariánskeho 

kostola rehoľa karmelitánov, 
ktorej konvent bol zasvätený 
Svätému krížu. Za počiatok 

pútnickej tradície môžeme 

považovať rok 1430, kedy 

provinciál karmelitánskeho 
rádu priniesol do Prievidze 
pápežskú odpustkovú listinu 

pre návštevníkov kostola pri 

kláštore Svätého kríža. Kláš-

tor karmelitánov síce zani-
kol v roku 1565, ale kostol 

Nanebovzatia Panny Márie 
a pútnická tradícia zostali 

až dodnes. Toto milostivé 

miesto bolo posilou pre ve-

riacich aj v tých najťažších 
časoch vojen, náboženského 

úpadku a zmätku, a rovnako 

i v čase totality a ateizácie. 

Veriaci z celej hornej Nitry 
prichádzali každý rok, aby 
ďakovali a prosili Božiu 

Matku o pomoc a príhovor.

Drahí bratia a sestry, pozý-

vam vás všetkým načerpať 
radosť, nádej a odhodlanú 
vieru pri Božej Matke aj 

tento rok.

Informácie o púti
 Prievidzská púť začína 
v sobotu 13. augusta 2011 

o 16:00 vo farskom kostole 

sv. Bartolomeja, odkiaľ pôjde 

sprievod na Mariánsky vŕšok 
– miesto pútnej slávnosti.
Otváracia svätá omša za-

čína o 18:00. Po nej je pripra-

vený program pre mladých.

 Hlavná svätá omša sa 
uskutoční v nedeľu 14. au-
gusta o 10:00 taktiež na 

Mariánskom vŕšku, kde 

slávnostným celebran-

tom a kazateľom bude 

rektor kňazského semi-

nára v Banskej Bystrici 
a Badíne, ThDr. Ján Vígľaš.

Tento požehnaný deň bude 

pokračovať aj poobede.
O 16:00 pozývam všet-
kých záujemcov na Farský 

deň, ktorý sa uskutoční 

v športovom areáli strednej 

školy Terézie Vansovej, kde 
je pripravený program pre 
deti. Muži si môžu zahrať 

vo futbalovom stretnutí žena-

tých proti slobodným a celé 

podujatie bude hudobne spre-
vádzať kapela Necpalanka. 
Srdečne pozývam a teším 

sa na Vás. 

Martin Dado, dekan

Predám väčší tehlový RD 

v Hradci s výhľadom na PD a Boj-

nice. Cena dohodou.  0902 

465 975

Predám stredoázijského vlčiaka: 

biely, 5-mesčný, cena 200 €.  

0910 931 081

Predám 3.ročný liatinový ko-

tol ATTCU 20 kW, 580 € a me-

nej + darček.  0910 673 562, 

046/5493327

Predám alebo vymením za men-

ší (alebo prenajmem) 3-izbový byt: 

OV v pôvodnom stave, zateplený 

činžiak, 64 m
2
, logia na juh  (Za-

potôčky pri lekárni Ruža). Cena  

43 000 €. SMS  0949 44 78 49

Kúpim 2 – 1-izbový byt (prí-

padne garzónku, chatku) v PD, 

okolí. Len za prijateľnú cenu aj 

od neplatiča.  0949 781 763 

Stretnutie s jasnovidkou Ale-

xandrou 20. júla.  0918 097 441

Výhodnne a seriózne zabez-

pečím ubytovanie v Chorvátsku 

– ostrov Lošinj. viska@azet.sk, 

 00385955500760

Prievidzská púť

Predaj

Kúpa

Rôzne

INZERCIA
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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 poslať poštou spolu s vyplneným kupónom na našu adresu:
Novinky, G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. Nezabudnite vyplniť meno, priezvisko a svoj 
telefonický kontakt. 


VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ RIADKOVEJ INZERCIE

   Podl. 
Adresa Využitie  plocha Poznámka

T. Vansovej 24 budova SMMPD,s.r.o. kancelárie+spodiel spol. priest. 107,91 5ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko kancelárie+spodiel spol. priest. 513,36 15ks-2garáže

Bojnická cesta 43 Zubné oddelenie suterén-sklad 12,90 1 ks

Björnsona 11 Detská poliklinika ambulancia+podiel spol.priest 352,56 6 ks

Björnsona 11 Detská poliklinika sklad 7,74 2ks

Hlinku 11 Zubné oddelenie sklad 9,80 1ks

Hviezdoslavova č. 3 budova "B" kancelárie I.,II.,III,IV. poschodie 909,00 57 ks

Námestie slobody 15 Dom služieb kancelária+podiel spol.priest. 453,58 17ks

Nová 4 Zdravotné stredisko kancelárie+spodiel spol.priest. 44,42 1ks

Nová 4 Zdravotné stredisko suterén-sklad 46,21 1ks

  

Kancelárske priestory v objekte Prievidza Invest, s.r.o., Západná 7, 971 01 Prievidza:

kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m
2

kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m
2

kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m
2

Zoznam voľných nebytových 
priestorov v objektoch v správe 

SMMPD, s.r.o.

Nataša Matejková
tel.: 046/ 51 11 916

Ing. Dajana Frimmelová
tel.: 046/ 51 11 911

Kontaktné 
osoby:

Informácie k službám vám poskytne: p. Altofová, kontakt: 046/ 511 1916.

Spomíname
5. júla 2011 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia, kedy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec a dedko 
Vojtech Dobrotka. 

S láskou spomínajú manželka a traja synovia s rodinami.

„Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú 
spomienku si na mňa uchovajte.“
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Štart na konečnej
Začiatok vychádzky je na 
konečnej zastávke MHD 

v Bojniciach – Dubnici. Od 
informačného hríbika (neďa-
leko predajne potravín – cen-

tra miestnej časti) sa vydáte 

po stopách žltej značky. Sú-
časťou tejto trasy je aj náučný 

chodník, ktorý má sedem 

zastávok – informačných 

tabúľ. Len pár sekúnd bude 
trvať, kým prejdete okolo 
kostola Sedembolestnej Pan-

ny Márie, miniete posledné 

rodinné domy a za zelenou 

lúkou zamierite k okraju lesa. 
Na chvíľu sa vráti značka na 
asfaltovú cestičku. Po pravej 

strane vás iste zláka možnosť 

osviežiť sa pri pekne upra-

venej studničke. Kúsok ďa-

lej sa ocitnete pri miestnom 
futbalovom ihrisku, odtiaľ 

sa už ide opäť po lesnej ces-

tičke v príjemnom prostredí 

zmiešaného lesa pozvoľna 
miernym stúpaním na Bohát-
ku. Pár metrov od cestičky je 

taktiež možnosť osvieženia 
zo studničky. Máte v nohách 
necelé tri kilometre a iste 

dosť síl na pokračovanie 

bukovým lesíkom. Za ne-

celú polhodinku dorazíte 
do Šútovského sedla. Tu je 
nielen križovatka turistic-

kých a cyklistických trás, ale 

predovšetkým ideálna mož-

nosť oddýchnuť si, urobiť 
ohník, opiecť slaninku a pod. 
Priestor na vyšantenie pre 

deti poskytuje široká lúka.

Možnosti návratu
Podľa chuti, kondície a po-
časia sa vám núka pre návrat 

niekoľko možností. Prvou 

a najkratšou je návrat po 

žltej značke do Dubnice: 
4,2 km za 1:30 hod. Dru-
há možnosť je vydať sa po 

červenej značke smerom cez 

Panský háj a odtiaľ po mod-

rej do Kanianky. Táto trasa 
je dlhá 5,5 km a zvládnete 
ju takisto za 1:30 hod. Tre-

tia možnosť je ísť takisto po 
červenej značke, ale opač-
ným smerom popri kaplnke 

Vendelín do Bojníc. Tento 

variant návratu je najdlhší: 

7,5 km a rátajte s časom niečo 
pod dve hodinky. Nech už 
sa rozhodnete pre akúkoľ-

vek možnosť, určite budete 
spokojní. Pobyt na čerstvom 
vzduchu bez stresu, či už 

v rozjímaní osamote, alebo 

v družnej debate s priateľmi, 

vám určite prospeje. 

-ls, foto: autor

Na vychádzku do Šútovského sedla
Leto prišlo, ani sme sa nenazdali. Je čas zahraničných dovoleniek, spoznávania ďalekých 
destinácií, ale aj možnosť absolvovať vychádzky v blízkom okolí. Využite voľný deň 

pre krátkodobý návrat do lona prírody. V nasledujúcich riadkoch vám, obyvateľom 

či návštevníkom nášho okresu, dáme tip na nenáročnú vychádzku.

Chvíľa odpočinku na Bohátke.

Vo všeobecnosti patria do-

volenky v domácej krajine 

medzi menej náročné, čo sa 
týka cestovania, nákladov 
či komunikácie. Ak ste sa 

však rozhodli pre dovolenku 

v zahraničí, nezabudnite na 

poistenie, ktoré vám môže 

v prípade potreby uľahčiť 
už aj tak nepríjemnú situ-
áciu. Dovolenka na chate 

v domácej krajine môže mať 

tiež svoje úskalia. Najlepšie 

je predísť problémom ešte 
pred rezerváciou objektu.

Správny výber lokality
Výber správnej lokality 

je dôležitým krokom v prí-
pade, že sa na dovolenku 

chystáte spolu s ďalší-
mi priateľmi, prípadne 

rodinou. Každý má svoju 

vlastnú predstavu o do-
volenke a prostredí, ktoré 

mu vyhovuje. Extrovert c
hce dovolenku pri vode 

a nevadí mu širšia spoloč-

nosť, introvert dáva pred-
nosť tichému prostrediu 

hôr. Preto je dôležité zjed-

notiť svoje predstavy ešte 
pred výberom a rezerváciou 

chaty. Môžete tak predísť 

problémom a prežiť dovo-
lenku v pokoji a bez stre-

su z nespokojnosti vašich 

známych.

Ako vybrať chatu
Pri výbere konkrétnej cha-

ty alebo chalupy dbajte na 

vybavenosť objektu a dô-

kladne preštudujte rozlo-

ženie izieb. Chatou sa vo 
všeobecnosti rozumie objekt 
s priemernou kapacitou od 

10 do 30 lôžok s oddelenými 

izbami. Získajte čo najviac 

fotografi í z vami zvolenej 
chaty a jej okolia, aby ste 
mali čo najpresnejšiu pred-

stavu o tom, ako je objekt 

vybavený a čo vám ponúka 

okolie. Ak vám majiteľ ne-
poskytne žiadne fotografi e, 

je to prinajmenšom podo-
zrivé. Čo sa týka interiéru, 

predovšetkým si všímajte 

čistotu a upravenosť WC, 
je to totiž odrazový mostík 
k celkovej predstave o cha-

te. V exteriéri si všímajte 

príjazdovú cestu, polohu 

chaty a okolitých objektov. 
Pokiaľ chcete stráviť dovo-

lenku v pokoji a výhradne 

v blízkosti svojich blízkych, 
vaše predstavy môže narušiť 

partia mladých volejbalistov 

oslavujúcich získanie titulu, 
ktorá sa usídlila v susednom 

objekte. Najlepším spôso-
bom, ako sa dozvedieť čo 

najviac o danej lokalite a vy-

bavenosti objektu je, ak si 
prezretie fotografi e, prípad-

ne sa telefonicky skontak-
tujte s prevádzkovateľom.

Ceny za chatu
Priemerná cena za chatu sa 
pohybuje v rozmedzí od 5 
do12 eur za osobu na jed-

nu noc (jedno lôžko). Cena 

sa pohybuje v závislosti od 

atraktívnosti lokality, mož-
nosti turistiky, rekreácie ale-
bo športu. Nové a čerstvo 

zrekonštruované objekty so 

saunou, bazénom či detským 

ihriskom sú, samozrejme, 
drahšie. Môžete však nájsť 
aj veľmi príjemné ubyto-

vanie v cene okolo 8 eur. 

Dôležitým údajom by pre 

vás mala byť minimálna 
vyťaženosť ubytovania. 
Ide totiž o počet lôžok, za 

ktoré zaplatíte, aj keby vás 

bolo v skutočnosti v chate 

menej. Bežnou praxou je 
platba zálohy. Nemala by 

však presiahnuť 50 percent 
celkovej sumy. Záloha je po-

tvrdením rezervácie z vašej 

strany a istým príjmom pre 
prevádzkovateľa v prípade 

stornovania pobytu z vašej 
strany. Zvyšok sumy zapla-

títe pri ukončení pobytu. 

Vopred si však vydiskutuje 
poplatky za energie, drevo či 

plyn, pokiaľ nie sú súčasťou 

celkovej ceny.

-Michal Václavik,

foto: Pavol Winkler

Leto je obdobím slnka, letných búrok a prázdnin, ktoré sú úzko spojené s plánovaním 

dovoleniek. Ak ste sa rozhodli dať prednosť dovolenke na chate pred prímorskými 

letoviskami, dobre si premyslite, čo od dovolenky očakávate a aké sú vaše priority.

Dovolenka na chate

novinky10 RELAX

KST Horná Nitra, Regionálna rada KST 
a MO Matice slovenskej Prievidza srdečne pozývajú
16. 7. 2011
Podujatie: Medvedia tiesňava - Fischbacherské alpy
Doprava: zájazdový autobus, odchod o 1:30 hod. nást. č. 11
Poplatok: Člen KST HN: 24,35 €. Nečlen: 28,35 €.  
Prihlášky: v TIK Námestie slobody Prievidza do 8.7.2011
Trasa: Mixnitz, parkovisko - vstupná brána do Medvedej tiesňavy - Medvedia tiesňa-
va - Almgasthaus Zum Guten Hirten - Hochlantsch - späť k Almgasthaus Zum Guten 
Hirten - Schweigerbauer - Hans Kerrl Huette - Mixnitz, parkovisko.
Stredne náročné; 
Dĺžka trasy: 15 km; Prevýšenie: 1230 m ;
Vedúci podujatia: Štefan Kolárčik 0902 477 886

23. 7. 2011
Podujatie: Jelenská skala
Doprava: zájazdový autobus, odchod o 6:30 hod. nást. č. 11
Poplatok: Člen KST HN: 6,85 €. Nečlen: 7,85 €. 
Prihlášky: v TIK Námestie slobody Prievidza do 19. 7. 2011
Trasa: Banská Bystrica, Sásová – Hrádok – Pansky diel – Šachtička – Žiare - Jelenská 
skala – Žiare – s. Dolný Šturec – Špania dolina. 

Stredne náročné; Dĺžka trasy: 17,6 km; Prevýšenie: 1088 m;
Vedúci podujatia: Stanislav Vakula 0903 575 211

30. 7. 2011
Podujatie: Veľký a Malý Fatranský Kriváň
Poplatok: Člen KST: 15,85 € ; Nečlen: 16,85 €;
V poplatku je zahrnuté vstupné na lanovku – smer Snilovské sedlo.
Doprava: zájazdový autobus, odchod o 6:30 hod. nást. č. 11
Prihlášky: v TIK Námestie slobody Prievidza do 26. 7. 2011
Trasa: Snilovské sedlo - Veľký Kriváň - Malý Kriváň - s. Priehyb - Suchý – s. pod Suchým 
- chata Kľačianska Magura - Turčianske Kľačany.
Stredne náročné; 
Dĺžka trasy: 17,7 km; Prevýšenie: 630 m; 
Vedúci podujatia: Stanislav Vakula 0903 575 211

6. 8. 2011
Podujatie: Východná Vysoká
Doprava: zájazdový autobus, odchod o 5:00 hod. nást. č. 11
Poplatok: Člen KST HN: 11,35 €. Nečlen: 13,85 €. 
Prihlášky: v TIK Námestie slobody Prievidza do 2. 8. 2011
Trasa A: Nový Smokovec - Sliezsky dom - Poľský hrebeň - Východná Vysoká - Zbojnícka 
chata - Nový Smokovec.
Náročné; 
Dĺžka trasy: 22,7 km; Prevýšenie: 1683 m;
Trasa B: Nový Smokovec - Velická poľana - Sliezsky dom -  Nový Smokovec.
Nenáročné; Dĺžka trasy: 14,6 km; Prevýšenie: 849 m;
Vedúci podujatia: Ján Mikula 0918 598 785
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Slovenské národné múzeum Múzeum Bojnice LETO NA ZÁMKU
Počas dňa si návštevníci v sprievode lektora môžu 

prezrieť zámockú expozíciu zameranú na dokumen-

táciu neoslohov. V rámci prehliadky zámku zavítajú 

do grófskeho bytu, stredného hradu, ale i do hrobky 

rodiny Pálfi ovcov a prírodnej travertínovej jaskyne.
Piatkové a sobotňajšie noci sú vyhradené pre všetkých, 

ktorí majú radi tajomné príbehy a čaro noci. Duchovia 

a strašidlá otvárajú bránu zámku každý piatok a sobotu 

o 21.00 hod.   Na svoje si počas leta prídu aj najmenší návštevníci, 

pre ktorých sú pripravené špeciálne detské prehliadky 

zámku. Detské prehliadky štartujú vždy o 11.00 hod. 

(Čarovný príbeh pána Bartolomeja) a o 13.00 hod. (Hra 

na minulosť). Počas letných mesiacov sa návštevníci bojnického zámku 

môžu už tradične tešiť na koncerty Bojnického kultúr-

neho leta. Vždy aktuálne informácie o dianí v múzeu nájdete na 

stránkach www.bojnicecastle.sk a www.snm.sk, ale aj  na 

Facebooku, MySpace či Twitteri.Otváracie hodiny múzea:denné prehliadky – každý deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,

detské prehliadky – každý deň o 11.00 hod. a 13.00 hod.,

nočné prehliadky – piatok a sobota o 21.00 hod.. Kontakt: 
Slovenské národné múzeum – Múzeum Boj-

nice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice. 
Vždy aktuálne informácie nájdete na  www.bojnicecastle.sk.
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- Párty na námestí

20. augusta – sobota
 o 20.00 h: Námestie slo

body, 

Prievidza. DJ Caggy a 
Yogi 

- Rozlúčka s prázdninami

22. augusta – pondelok o 1
4.00 h: Agátový 

háj, Malá 

Lehôtka. Zábavné popoludnie so sú
ťažami.

- Kladenie vencov 

26. augusta – piatok o
 14.00 h: Námestie sl

obody, 

Prievidza. Pietny akt kladenia vencov k 6
7. výroči

u SNP.

- Letný večer
 s No Problem

, Juraj Hraňo

27. augusta – sobota
 o 20.00 h: Námestie slo

body, Prie-

vidza, tera
sa kaviarne Radeva – Green Box na námestí.

Výstava 
v Galérii R

egionart pri RKC od 18.00 – 20.00 

: Maľba a 
grafi ka.

Folklór
ny večer

8. augusta – nedeľa o 1
9.00 h: Minigolf Prievidza.

dba a ta
nec, vstu

pné: 1 euro.

Zamykanie prázdnin

septembra – piatok o
 17.00 h: Námestie sl

obody, 

vidza. Zábava p
re všet

ky deti a m
ládež pred začatím

 

y v réž
ii CVČ Spektrum Prievidza.

evidzský ja
rmok 

11. septembra (pia / so /
 ne): Námestie J. 

C. Hronského, Prievidza 

Magura). Viac informácií na plagátoc
h podujatia.

INFO

á knižnica Mikuláša Mišíka Knižnice zatv
orené počas letných prázdnin 

v term
ínoch: Knižnica na sídlisku Sever: 4

. – 15. júla 2011

Knižnica na sídlisku Zapotôčky:
 11. – 22. júla 2011

Knižnica na Starom sídlisku: 18. – 29. júla 2011

Zmena program
u vyhradená KaSS!

ce podujatia:

eľov pripravujeme 

hod.  3 x P, alebo 

pondelky budú te-

zprávok a rozpráv-

receptov.
ázdninový karneval 

pátranie v knižnici.

nám encyklopédie, 

rý pozor, preplavíme 

nižnica, Záhradnícka 

pd.sk, hnkpddomo@

KCB)

m Zlínskom kraji.

DEŤOM

árov. Výstava je sprí-

nice do 25. 9. 2011.
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Bažant kinematograf Námestie slobody PrievidzaZačiatok premietania vždy o 21.00 hod.
6. augusta – Marhuľový ostrov 
(SR, 2011, 102 min.) Réžia: Peter Bebjak, námet: Peter Lipovský, scenár: Peter 

Lipovský, hrajú:  Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nádasdi, György Cserhalmi a ďalší.

Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osudu a nespútanej 

lásky. 

7. augusta - Kuky sa vracia (ČR/Dánsko/VB, 2010, 95 min.) Réžia: Jan Svěrák, námet: Jan Svěrák, scenár: 

Jan Svěrák, hrajú: Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová Nováková. 

Dobrodružný i poetický rodinný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu preberajú hrdinovia 

zo sveta detskej predstavivosti.8. augusta - Občiansky preukaz 
(ČR/SR, 2010, 137 min.) Réžia: Ondřej Trojan, námet: Petr Šabach, scenár: Petr 

Jarchovský, hrajú: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová.

Trpká komédia sleduje osudy štvorice dospievajúcich mladíkov, ich priateľov, lások 

a rodičov od okamihu, ako v pätnástich rokoch dostanú občiansky preukaz, až do 

chvíle, kedy sa v osemnástich snažia uniknúť vojne a pokúšajú sa získať modrú knižku. 

9. augusta – Nesvadbovo (ČR/SR , 2010, 72 min.) Námet, scenár a réžia: Erika Hníková, hrajú: Jo-

zef Gajdoš, Dana Paseková, Monika Maxová, Marie Maxová, Jančo Ogurčák.

Východoslovenská dedina Zemplínske Hámre pomaly, ale isto vymiera. Preto sa 

starosta obce snaží dať dokopy miestnych tridsiatnikov, ktorí zostali na ocot. 

Nuda cez prázd-niny? NIKDY!!!
Čoskoro sa už začínajú školákmi dlho očakávané prázdniny. Nejednému rodičovi pribudne vrás-ka – čo s deťmi, aby sa im nič zlého nestalo, a aby ani ony nič zlé ne-vyviedli. Máme pre vás všetkých skvelý tip, ako stráviť čas s deťmi „aj bez detí“ v našej Galérii RegionArt v Prievidzi.Na prázdninové pondel-ky sme pripravili tvorivé témy. 

Vyberte si z našej ponuky:Od 9.00 hod. do 12.00 hod. sa vám budú veno-

vať šikovné pani lektorky. Vstupné na jedno podujatie na osobu je 1 euro, alebo 

1 kultúrny poukaz.Júl:
18. 7. Maľovanie na tvár: staň sa  na chvíľu spidermanom, tigrom alebo motýľom.

25. 7.  Šperkáreň: výroba vlastných šperkov.
August:
1. 8. Na skle maľované: maľovanie na sklo.
8. 8. Kopala studienku: ľudový tanec a pieseň.
15. 8. Galerijné kufríky: budeme vytvárať zaujímavé výtvarné diela.

22. 8.  Polepetko v galérii: papierové pletenie.Kontakt: 046/5121810, rkc@rkc.tsk.sk, www.rkcpd.sk

Ponuka v skratke:
- Denné prehliadky zámku:
denne od 9.00 do 17.00 hod.
(jún – september) s možnos-
ťou výkladu v cudzom jazyku, 
možnosť platby kultúrnymi poukazmi 2011.

 - Nočné prehliadky zámku:
prehliadka zámku doplnená o príbehy, legendy i slávnostný prípitok. V mesiacoch júl 

a august vždy v piatok a sobotu o 21.00 hod., iné termíny na objednávku s mož-

nosťou výkladu v cudzom jazyku. 

- Detské prehliadky: špeciálne prehliadky prispôsobené detské-

mu návštevníkovi. V mesiacoch júl a august dvakrát denne, inak 

na objednávku.
Výber z dvoch programov: Čarovný príbeh pána Bartolomeja o 11.00 hod. alebo 

Hra na minulosť o 13.00 hod., 

vstupné: ako na dennú prehliadku zámku.

- Detský kútik:
k dispozícii detský pracovný kútik na prvom nádvorí

farbičky, papiere, tajničky, súťaže.

PODUJATIA:
- Bojnické kultúrne leto
Séria koncertov pripravená v spolupráci s Kultúrnym centrom Bojnice od 14. mája 

do 1. septembra 2011.
- Karel Gott: Obrazy
Výs tava prez entujúca mnohoročné mal iar ske d ie-

lo Karla Gotta od 21. 6. do 10. 7. 2011 denne v čase od 9.00 

do 17.00 hod. vo Výstavnej sále bojnického zámku, kolekcia obsahuje viac ako 40 

diel. Vstupné: 3 eur.
- Na čom sedela Európa
Vý s t a v a  v  p r i e s t o r e  z á p a d n é h o  k r í d-

la Zámku Bojnice zameraná na vývoj sedacieho nábytku od 20. júla 

do 30. septembra 2011.
- Slávnosti života
11. 8. – 14. 8. 2011 v poradí už druhý ročník špeciálneho podujatia zameraného 

na umenie, odpočinok a gastronomické zážitky.

11LETO 2011
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predaj a dovoz stavebného
materiálu

Dolnokamenèianska 276/26 Kamenec pod Vtaènikom T 046 381 0799 M 0907 567 818
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Najväèší výber bicyklov v Prievidzi
Servisujeme všetky bicykle aj u nás nezakúpené

www.velosvet.sk
pozývame Vás na výpredaj bicyklov
Merida 2011 od 15. 7. 2011
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Kvalitné oblečenie a vybavenie

Outdoor u maca
Nová 6, Prievidza
Tel.: 046/54 27 420

Zľavový
kupón platí

do 31. 7. 2011

do prírody

Outdo

na hory

na dovolenku

www.facebook.com/rekreacnestrediskopust

gastronomické služby, 
recepcie, 
svadby, 
stužkové slávnosti, 
oslavy, 
ubytovanie, 
semináre, 
firemné veèierky, 
rehabilitaèné služby,
športové služby

Rekreaèné stredisko Púš�

Chatová oblas� Púš� è. 704/13 
971 01 Prievidza, tel.:046/542 41 44 
fax: 046/542 60 61, e-mail: pust@hbp.sk

Rekreaèné stredisko Púš� sa nachádza 
len 4 km od Prievidze a 7 km od Bojníc. 
Je situované v tichom, lesnom prostredí.

www.pust.sk

N
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Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi (RKC v Prievidzi)Výstavy v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi
18. 7. – 19. 8. 2011 Moja Kanada
Výstava fotografi í dolnozemského Slováka Ondreja Miháľa, žijúceho v Kanade. 

Galéria otvorená: po – pi od 9.00 do 17.00 h.

a v nedeľu 14. 8. 2011  v čase 14.00 - 16.00 h. 

Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 eur, dospelí 0,50 eur, možnosť platby kul-

túrnymi poukazmi. 24. 8. – 27. 9. 2011  Rudolf Cigánik – Maľba a grafi ka

Výstava výtvarnej tvorby svetovo uznávaného tvorcu poštových známok.

Galéria otvorená:  po – pi od 9.00 do 17.00 h. a v sobotu 27. 8. 2011  v čase 18.00 - 20.00 h. 

Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 eur, dospelí 0,50 eur, možnosť platby kul-

túrnymi poukazmi. 
Podujatia17. 7. 2011 Ten Lihocký zadný vŕštek
Slávnosti folklóru – vystúpenia speváckych a folklórnych kolektívov. Veľká 

Lehôtka, Prievidza.28. 8. 2011 FolkaniankaNesúťažná prehliadka rôznych hudobných žánrov. Terasa DK Kanianka.

31. 8. – 16. 9. 2011 Úvahy v zrkadle času Autorská výstava fotografi í Ondreja 

Miháľa. Krása fotografi í pramení z pálčivých 
pohľadov, veľkých rúk a upracovaných 
tiel starších dolnozemských Slovákov.
Dom kultúry Kanianka.
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FESTIVAL BREH 2011

Piatok 22. 7. 
16.30 – 17.15 h: Otvárací koncert vážnej hudby v Rajskej záhrade.

18.00 – 19.30 h: Marta Kubišová - recitál v KC Bojnice, vstupné: 15 eur.

19.00 – 22.00 h: Malé leto s fi lmami, literatúrou a hudbou na Nádvorí knižnice.

21.00 – 23.00 h: Kryštof a Neřež – akusticky v KC Bojnice, vstupné: 13 eur.

Sobota 23. 7. 
BREH: Pocta Michalovi Horáčkovi

15.00 h: Múr dychov – uzamknutie dychov p. Kubišovej a p. Müllera vo Vínnom 

dome.
16.00 h: Výstava fotografi í R. Müllera – vernisáž v M. E. K. A. Medveckého.

17.00 h: Ohrožený druh – koncert formácie M. Horáčka a hostí v KC Bojnice, 

vstupné: 13 eur.
18.00 – 22.00 h: Malé leto s fi lmami, literatúrou, hudbou a divadlom J. Dušeka 

na Nádvorí knižnice

20.00 h: Výstava textov a literárčenie s M. Horáčkom na nádvorí knižnice

21.00 h: Richard Müller - Potichu v KC Bojnice, vstupné: 25 eur. Unikátny 

koncert jednej z najvýraznejších speváckych a autorských osobností Sloven-

ska Richarda Müllera, ako pocta geniálnemu textárovi Michalovi Horáčkovi. 

Špeciálny hosť koncertu: Lucia Šoralová s koncertným programom Villonské 

balady Michala Horáčka.
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Leto s kultúrou v Prievidzi 2011
- Letný večer so Stankou Hasákovou

16. júla – sobota o 19.00 h: Námestie slobody, Prievidza,

terasa kaviarne Radeva – Green Box na námestí.

- Ateliér ArsPreuge na námestí
23. júla – sobota o 16.00 h: Námestie slobody, Prievidza,

Škola maľby, kreativita umenia, tvorivosť pre všetkých na námestí.

- Anna bál s Necpalankou
23. júla – sobota o 20.00 h: Minigolf Prievidza,

Vstupné: 1 euro.- Zombiewalk a Zombies Afterparty v Extreme disco

30. júla – sobota o 16.00 h: Námestie slobody, Prievidza – Caribic club.

Tradičný Zombiewalk tentoraz v Prievidzi! Začiatok a registrácia na Námestí slobody 

s pokračovaním po Bojnickej ceste s odklonením k námestiu pred hotelom Magura 

až k obchodným centrám na Nábrežnej ulici. Zombies afterparty v Extreme disco!

- Romantický večer na Minigolfe
31. júla – nedeľa o 19.00 h: Minigolf Prievidza,

Sviečky, fakle a príjemné piesne v podaní rôznych interpretov.

Vstupné: 1 euro.- Bažant Kinematograf
6., 7., 8., 9. augusta (so – ut) o 21.00 h: Námestie slobody, Prievidza.

Filmy: Marhuľový ostrov, Kuky sa vracia, Občiansky preukaz, Nesvadbovo.

- Klub rodákov hornej Nitry
13. augusta – sobota o 13.30 h: XVIII. stretnutie rodákov hornej Nitry, podu-

jatie na pozvánky.- XX. ročník Hody pri dychovke s veselicou

14. augusta – nedeľa o 15.00 h: Námestie slobody, Prievidza. Pestrý program 

dychových kapiel a orchestrov s občerstvením a pravou hodovou veselicou. Viac 

informácií na plagátoch podujatia.
Výstava v Galérii Regionart pri RKC od 14.00 – 16.00 h: Moja Kanada.
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Hornonitrianska knižnica uskutoční nasledujú

 
Pre najmenších, väčších, a aj tých najväčších detských čitate

každý prázdninový pondelok v čase od 10.00 hod. do 12.00 

pondelkové prázdninové prekvapenie.  Všetky prázdninové p

maticky zamerané na malé zručnosti, ale aj vedomosti detí.

25. 7. 2011 – Farebná rozprávková knižnica: maľovanie roz

kových bytostí na chodníku pred knižnicou.

1. 8. 2011 – Sladká knižnica: varíme podľa rozprávkových r

8. 8. 2011 – Karneval s čarodejnicou: úplne letný a hlavne prá

s bytosťami z kníh na terase pred knižnicou.

15. 8. 2011 – Detektívka a detektív: detektívne hľadanie  a 

22. 8.2011 – Cestovatelia: cestujeme po svete a pomôžu 

cestopisy, atlasy a cestovateľské zápisky. A keď nedáme dobr

sa aj do nového školského roka. Veľa šťastia deti!

Kontakt  v prípade záujmu o podujatie: Hornonitrianska kn

ul. 21, Prievidza, telefónne číslo:  046/5422229, www.hnkp

seznam.cz.

Kultúrne centrum Bojnice (K

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

do 20. júla – kongresová sála KCB

Výstava je prezentáciou karpatskej prírody v partnerskom

JEDNA CESTA SLOVENSKÝCH DROTÁROV VENOVANÁ D

do 24. júla  – vestibul KCB

Sprístupnenie výstavy výrobkov z drôtu slovenských drotá

stupnená počas prevádzky KCB a kina Tatra.

NEPÁL VO FOTOGRAFII

piatok 29. júla až 21. augusta  – vestibul KCB   

Autorská výstava fotog
rafi í Vladimíra Garaja,

sprístupnená počas prevádzky KC a kina Tatra 
Bojnice.

VÝBER Z TVORBY

utorok 23. augusta  – vestibul KCB 

Autorská výstava obrazov Petra hargaša.

Výstava sp
rístupnená počas prevádzky KCB a kina Tatra B

ojn

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Júl – August 2011
Expozícia
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSISMúzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti hornej Nitry.Výstava
V KRAJINE PROTIKLADOV
Pohľad cez objektív na všedný život v ďalekej Číneod 23. júna do 5. septembra 2011.Ostatné podujatia
PRÁZDNINOVÉ STREDY V MÚZEU Cyklus kombinovaných podujatí nielen pre prázdninujúcich školákov. Každú stredu od 9.00 do 12.00 hod.- 20. júl 2011 Pohľadnica z môjho mestaTvorba pohľadnice Prievidze podľa dobových predlôh s osadením do rámika.
- 27. júl 2011 Drôtovaná paráda II.Pokračovanie drotárskej tematiky.- 3. august 2011 Hračky ako živéZmajstrovanie pohyblivej hračky podľa predlohy. - 10. august 2011 Čarovanie s uzlíkmiVyužitie tradičnej techniky viazania uzlov pri tvorbe ozdôb.- 17. august 2011 Dnes sa platí toliarmiPraktický návod na zhotovenie odliatkov toliarov s povrchovou úpravou.
- 24. august 2011 Slniečko z nitíS využitím textilnej zdobiacej techniky vyhotovenie dekoratív-neho závesu v tvare slniečka.

- 31. august 2011 Košíček pletený Uplatnenie tradičnej techniky pletenia pri spracovaní starého papiera.
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bryndza

Kurací úlet z kurína na panvicu

Pre 4 osoby
Čas prípravy: 20 minút

Potrebujeme: 
4 menšie kuracie prsia, 400 g bryndze, 
4 menšie ciabatty, 4 rajčiny, rukola na ozdo-
bu, soľ, korenie, olivový olej

Postup: Kuracie prsia posoľte, 
posypte mletým korením a po-
kvapkajte trochou oleja. Opeč-
te z obidvoch strán na panvici. 
Bryndzu vymiešajte do krémova 
a rozotrite na pečivo. Mäso a rajči-
ny nakrájajte na plátky a rozložte 
striedavo na pečivo. Podávajte 
ozdobené rukolou alebo šalátom.

Tip: výborné je, ak pečivo pred-
tým rozohrejete v rúre.

Recept čerpaný z kuchárskej knihy Sloven-
ská bryndza – netradičné recepty. Knihu 
si môžete objednať na e-mailovej adrese: 
bryndziaren@bryndziaren.sk. 
Cena je 5 eur + poštovné.

Minulý rok ste v hodnotení 

skončil na druhom mieste. 
Porazil vás len Jaroslav 

Židek. Čo pre vás zname-

ná ocenenie kuchár roka?

- Je to pre mňa najvyššie 

osobné ocenenie počas šest-

násťročného podnikania 

v gastronómií. Gurmán 
Award sa udeľuje za dlho-

ročné zásluhy o rozvoj, re-

prezentáciu a osobný prínos 

do hoteliérstva a gastronó-

mie najlepším slovenským 

reštauráciám a kuchárom.

Ceny Gurmán Award 

sa už tradične udeľovali 
pri príležitosti Gurmán 
Festu. Mohli by ste nám 

priblížiť, o čo išlo?

- Festival sa konal druhý jú-
nový víkend v bratislavskej 
Medickej záhrade. Vystúpilo 

na ňom päťdesiatdva šéfku-

chárov, vrátane troch s mi-

chelinovskými hviezdička-
mi. Mohol by som ho nazvať 
kulinárskym sviatkom alebo 

aj festivalom dobrého a kva-

litného jedla a všetkého, čo 

s dobrou gastronómiou 
súvisí. 

Aký recept ste mali pri-

pravený pre návštevníkov 

tohtoročného festivalu?

- Pre túto príležitosť sme pri-

pravili srnčí steak na čučo-

riedkovej omáčke s kroket-

kami, zľahka prefarbovaný. 

Keďže bol práve čas lovu 
srncov, toto jedlo bolo priam 
ideálne na to ročné obdobie.

Voľba vhodného jedla a 
jeho príprava si vyžaduje 

nielen vysoké kulinárske 
umenie, ale aj určitú mie-

ru nápaditosti a tvorivosti. 

Kde ste ju získali?

- Tri roky som zbieral ku-

chárske skúsenosti v za-

hraničí v reštaurácii pri 

Bodemskom jazere v ma-
lom nemeckom meste Unter 
Utingen. Tam som odpo-

zoroval, ako má fungovať 

rodinná fi rma. Neskôr som 

si uvedomil, že takú reštau-
ráciu môžem vybudovať aj 

na Slovensku.

Začínali ste v Partizán-

skom. Ako vnímate zmenu 
odstupom času?

- V Partizánskom som bol 

desať rokov. Pred šiestimi 

rokmi sa naskytla možnosť 
kúpiť kaštieľ v Čereňanoch. 
Vtedy sme museli predať 

dom aj byt a vziať na seba 

úver, z ktorého sa mi ešte aj 

dnes krúti hlava. Chcel som 
dokázať, že aj v malej obci 

sa môže vybudovať reštau-

rácia svetovej kvality.

A čo ešte plánujete do 
budúcnosti?

Snom každého kuchára je 

mať michelinovú reštaurá-

ciu a verím, že sa nám to raz 
určite podarí.

Na Slovensku v súčasnosti 

ešte taká reštaurácia nie je. 

Reštaurácia Afrodita má už 
viacero celoslovenských 
ocenení. Dokonca nás je-

den luxemburský časopis 

odporučil ako jednotku vo 

východnej Európe. Som pre-
svedčený, že sme na dobrej 

ceste.

-Jozef Čičmanec, foto: Peter Jurik

Marián Filo z Čerenian je kuchárom roka
Narodil sa v Českom Tešíne pred štyridsiatimi štyrmi rokmi, ale detstvo prežil v Partizánskom. Od malička sa 
chcel stať kuchárom. Po niekoľkoročných skúsenostiach v zahraničí sa vrátil a otvoril si vlastnú reštauráciu. 
Pred šiestimi rokmi kúpil kaštieľ v Čereňanoch, kde sa presťahoval nielen on s rodinou, ale aj so svojou reštaurá-

ciou. Odvtedy je aj občanom obce Čereňany. Varenie sa snaží povýšiť na umenie.
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Záujem o varenie a kuchyňu si všimla šéfkuchárova mama už od malička.

Marián Filo nerobí rozdiely pre koho varí, váži si každého zákazníka.



Aké boli začiatky v rodin-
nej fi rme?
- Po ukončení školy som 

nastúpil na miesto vodi-

ča. Neskôr som pre mamu 

pripravoval podklady 
na výplaty pre zamestnan-

cov. Vedel som, že moje 
miesto vo fi rme je niekde 

inde a že len s predajom va-

jec dlhodobo neuspejeme pre 
cenový tlak obchodných 
reťazcov. V jednej našej 

predajni pracovala pani 

Mária Geierová, ktorej 
som raz doniesol mra-
zenú hydinu na predaj. 

Ona ju dokázala predať 

v relatívne krátkom čase. 
To ma utvrdilo v tom, 
že rozhodnutie predávať aj 

mäso, bude tou správnou 

cestou a za to jej patrí moje 

veľké poďakovanie.

Máte vysoké pracovné na-
sadenie. Ako to vnímajú 
vaši najbližší?

- Veľké bremeno starostí 

o rodinu nesie moja man-

želka a veľmi mi pomáha 
aj mama. Bez ich pomoci 

by som pracovný a súkrom-
ný život len ťažko zladil. 

Vo voľnom čase, ktorého 

mám málo, si rád zašpor-
tujem. Zahrám si volejbal 

s priateľmi alebo zájdem 
do posilňovne.

Mali ste počas podnika-

nia pocit, že už to ďalej 
nepôjde?

- Som večný optimista, 

ale musím sa priznať, že 
koncom roku 2009 nás po-

stihla kríza, ako každého. 

To obdobie bolo najhoršie, 

aké som zažil. Práve rok 

predtým sme ukončili vý-

stavbu nových priestorov a 

bolo nutné platiť úvery, no 
vydržali sme a v súčasnos-
ti opäť napredujeme ďalej. 

Peter Štepánek sa narodil 

v roku 1973. Vyštudoval 

strojárske učilište v Prie-
vidzi, neskôr absolvo-
val nadstavbové štúdium 

na gymnáziu v odbore 

programátor – operátor. Býva 

v Pravenci, je ženatý a má 
desaťročného syna Filipa 

a dvojročnú dcéru Nelku. 
Spolu s mamou vybudoval 

úspešnú fi rmu, ktorá sa 

v súčasnosti zaoberá hlavne 
predajom mrazeného mäsa, 
rýb, zeleniny a čerstvých 

vajec.

 -Jozef Čičmanec, foto: autor

Všetko sa začalo vajíčkami
Peter Štepánek začínal s mamou Oľgou v obchode s 

vajíčkami v Pravenci v roku 1991. Pokus o rozšírenie 

sortimentu o mrazené mäso vyšiel v roku 2001 a od roku 
2005 vedie fi rmu sám. Novú budovu v Pravenci dostaval 

pred tromi rokmi. Momentálne má maloobchodnú sieť s 
päťdesiatimi štyrmi vlastnými predajňami a predajnými 

stánkami po celom západnom a strednom Slovensku 

s takmer sto zamestnancami. Tento rok oslávi fi rma 
dvadsiate výročie svojho vzniku.
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Sú v živote situácie, kedy je dobrá rada nad zlato. Naši odborníci budú hľadať odpovede na vaše problémy.

Spotrebiteľské okienko
Firma mi dodala plas-

tové okná na rodinný 

dom v termíne, ktorý 

bol v súlade s uzatvore-
nou kúpnou zmluvou, ale 
okná mali nedostatky, 

na ktoré som predáva-

júceho upozornil hneď 

pri ich montáži: chýbalo 
jedno okno, namiesto troj-
skiel mi dodali okná iba 

s obyčajnými dvojsklami, 

na dvoch oknách dali 

kľučky a zámky aj z von-
kajšej strany. Nasledu-

júci deň po montáži som 

bol osobne reklamovať 

nedostatky v kancelárii 

u predávajúceho. Sľúbili 
mi ich odstránenie. Potre-
bujem aj písomný doklad 

o tom, že som tieto chyby 

reklamoval?

Zhotoviteľ/predávajúci mal 
s vami spísať reklamačný 

list, aby boli všetky chy-

by na vykonanej zákazke 

u zhotoviteľa/predávajúce-
ho zapísané. V ruke nemáte 

žiadny doklad o tom, kedy 

a čo ste reklamovali. Aj úst-

na dohoda je síce dohoda, 

ale ťažko sa následne reali-
zuje či uplatňuje, keď každá 
zo zmluvných strán po-

chopí, resp. si vysvetlí 

ústnu dohodu o odstráne-

ní nedostatkov posvojom. 
Zákon o ochrane spot-

rebiteľa stanovuje, že 

pri reklamácii musí byť 

spísaný reklamačný list. 

Na základe našich doteraj-
ších skúseností v oblasti 

ochrany spotrebiteľa vám 

odporúčame vyžiadať si 

reklamačný list, alebo zis-

tené nedostatky reklamo-
vať písomne doporučeným 
listom, aby ste sa v prípa-

de nevykonania záručných 

opráv mohli domáhať svo-

jich spotrebiteľských práv 
v občiansko-právnom ko-
naní súdnou cestou. Keďže 

vo vašom prípade došlo pri 

výrobe plastových okien aj 

k použitiu iných surovín, 
ako ste si v zmluve objedna-

li, a pri reklamácii nebudete 

trvať na výmene dvojskiel 

za trojsklá, odporúčame 

vám dohodnúť sa s predá-
vajúcim na zľavnení z ceny.

Ing. Lýdia Ondrejková

ZSS – SP Prievidza

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Počet onkologických ochorení z roka na rok narastá
Tretiu júnovú stredu sa v Bojniciach v priestoroch Hotela pod zámkom konala 
konferencia, ktorú organizovalo medicínsko-onkologické centrum Sv. Vincent. 
Témou boli pokroky v diagnostike a liečbe onkologických ochorení. 

Prednášajúci poukázali na moderné metódy výskumu a liečby onkologických ocho-
rení. Dôležitou informáciou bolo, že onkologické ochorenia sa môžu podchytiť už 
v začiatočnom štádiu pri včasnej a odbornej diagnostike. ,,Každoročne pribúda počet 
pacientov s onkologickými ochoreniami. Ich veková hranica sa znižuje. Dokonca náš 
región hornej Nitry patrí medzi najrizikovejšie v rámci Slovenska, nakoľko práve tu je 
veľká koncentrácia ťažkého priemyslu. Z tohto dôvodu sa medicínsko-onkologické 
centrum nedávno rozšírilo okrem Prievidze aj do Novák,“ podotkol doktor Július Palaj 
zo Sv. Vincenta. Spomínané centrum nesie meno po svätom Vincentovi de Paul, ktorý 
sa narodil v šestnástom storočí vo Francúzsku. Počas života prešiel všetkými jeho 
úskaliami. Založil rehoľu, ktorá sa venovala charitatívnej činnosti a starostlivosti o 
starých a chorých ľudí. Aj jeho úsilím vznikali prvé hospice pre chorých a chudobných 
na území Francúzska. 

-jč 
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Zázrak menom vitamín C

Hľadáte elixír dlhej mla-

dosti a zdravia? Už nemusí-

te, dajte si vitamín C.
Aj naše staré mamy nám 
do čaju dávali citrón, pretože 

obsahuje veľa vitamínov. Je 

to prvá vec, po ktorej siahne-

me, keď začíname cítiť prvé 
príznaky chrípky. Je však 
vitamín C skutočne natoľko 

účinný? Nové výskumy do-

kazujú, že je účinnejší, ako 

sme si doteraz mysleli.
Vitamín C je známy už 
od roku 1742 ako ochranný 

prostriedok proti skorbutu. 

Ako chemická látka bol však 

objavený až roku 1926 v pap-

rike a roku 1928 v citrónovej 

šťave. Postupne sa objavovali 
jeho ďalšie pozitívne vplyvy 
na ľudský organizmus, ku 

ktorým patrí neutralizácia 

rakovinotvorných dusitanov, 

zvyšovanie obranyschop-
nosti imunitného systému a 
regenerácia tkanív. Je nevy-

hnutný pri tvorbe kolagénu 

a chrupaviek. Vyššie dávky 

zlepšujú hojenie akýchkoľ-
vek zranení, popálenín, zlo-
menín a bolestivosti kĺbov 

(v spojení s kolagénom, váp-

nikom, lecitínom).

Aká má byť denná 
dávka?
Keďže patrí k druhu vita-
mínov rozpustných vo vode, 
nehrozí predávkovanie, prí-

padne poškodenie orgánov 

z hypervitaminózy. Svedčia 

o tom skutky dvojnásobné-

ho držiteľa Nobelovej ceny 
a najväčšieho propagátora 

vitamínu C Linusa Paulin-

ga. Tvrdil, že vitamín C je 

liekom na všetko – od na-
chladnutia po rakovinu. Do-
žil sa deväťdesiat tri rokov a 

ku koncu svojho života 

užíval denne 12 000 mg vi-

tamínu C a toto množstvo 
dokonca zvyšoval na 40 000 
mg v období, kedy pociťo-

val príznaky choroby. Denná 

odporučená dávka je pritom 

v EU iba 60 mg. 

Človek, opice a ryby
Skoro všetky živočíšne 

druhy dokážu syntetizovať 

vitamín C a nepotrebujú jeho 
dopĺňanie cez potravu. Iba 
my, ľudia, niektoré druhy 

primátov, rýb a škrečky. 

Vedci došli k záveru, že ne-

schopnosť vytvárať vitamín 
C je genetický defekt a ak 
by človek dokázal udržia-

vať jeho rovnakú hladinu 

ako zvieratá, bol by oveľa 

zdravší.

Netradičné zdroje 
vitamínu C
Rakytník rešetliakový

Je to ker alebo menší strom 
vyskytujúci sa najmä v Číne, 
Mongolsku, Nepále, Indii a 

na Sibíri, rozširujúci sa aj 

v celej Európe. Má desaťkrát 

viac vitamínu C ako poma-
ranč, no vo svojich bobuliach 
obsahuje všetky ostatné naj-

dôležitejšie vitamíny.

Goji – kustovnica čínska

Goji je z nutričného hľadis-

ka najhodnotnejším ovocím 
na našej planéte. Okrem vita-

mínu C obsahuje 18 druhov 

aminokyselín, 21 stopo-
vých prvkov, vitamíny B1, 
B2, B6, E.

Amalaki 

– embilika lekárska

V Indii je považovaná za po-
svätný strom a jeho plody 

nazývajú „nebeské ovocie“. 

Obsahuje až dvadsaťkrát 

vyššie množstvo vitamínu 
C ako pomaranč, čím sa 
stáva najbohatším zdrojom 

vitamínu C.

Zemolez kamčatský

Svojimi plodmi pripomína 
čučoriedky, preto je ľudo-

vo nazývaný aj kamčatská 

čučoriedka. Plody sa dajú 

konzumovať čerstvé, zmra-
zené, dajú sa sušiť, spracovať 
na džemy, šťavu a sirupy.

Nedostatok vitamínu C
- spomalený rast,

- zvýšená kazivosť zubov,
- krvácanie do kĺbov a ich      

  deformácia,

- zvýšená únava,

- žalúdočné problémy.

-Martina Kanisová

Kaleráb KS

Ponúkame v akcii od 14. 7. do 27. 7. 2011. Ceny ovocia a zeleniny platia len do 20. 7. 2011.

Acidko - dva druhy
 jednotková cena 1,042 €

950g 

0, €
99 0, €

33Šampiòóny balené 
jednotková cena 3,160 €

250g

0, €
79

Paradajky Nováky 1kg
jednotková cena 1,190 €

1, €
19

Rožok sójacereál 53g
jednotková cena 1,321 €

0, €
07

Chlieb ¾anový krájaný 450g
jednotková cena 1,689 €

0, €
76

Melón žltý 
jednotková cena 0,890 €

1kg

0, €
89

Nezabúdajte na svoje zdravie

SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

COOP JEDNOTA PRIEVIDZA

N
PD 0157/11
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Vlasy pod lupou
Kondicionéry bez oplachovania sa prichytia na povrch 
vlasov a tým ostávajú vlasy chránené až po ďalšie umy-
tie. Aplikujeme ich len na potrebnú časť vlasov a tým 
sú vhodné aj na mastnejšie vlasy, alebo aj ako ochrana 
pred slnkom a mechanickým zaťažením.

Vítame našich najmenšíchVítame našich najmenších

Tomáš Mendel

11. 6., Prievidza

Dávid Iliáš

11. 6., Diviaky nad Nit-

ricou - Banky 

Júlia Bartošová

17. 6., Jalovec

Ema Ranušová

17. 6., Prievidza

Michal Čičmanec

21. 6., Prievidza

Karolína Komisková

20. 6., Bojnice

Nikol Vyskočová

22. 6., Handlová

Lea Baki

22. 6., Prievidza

Matej Štanga

20. 6., Nováky
Martin Botka

19. 6., Handlová

Maximilián Špánik

8. 6., Prievidza

Alex Takáč

10. 6., Dolné Vestenice

Samuel Tóth

9. 6., Prievidza

Matias Pipa

12. 6., Bojnice

Patrik Šuník

15. 6., Handlová 

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.

Od júla 2011 aj na ulici Gustáva
Švéniho 8, oproti Okresnému
súdu v Prievidzi.

POZOR !

Výkup, predaj, 
servis, 

poradenstvo.

Výkup, predaj, 
servis, 

poradenstvo.

RR Mobily 
Rastislavova 5, Prievidza
e-mail:rrmobily@azet.sk

RR Mobily 
Rastislavova 5, Prievidza
e-mail:rrmobily@azet.sk

www.rrmobily.skwww.rrmobily.sk
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Je krásny slnečný deň a moja 

panička berie na prechádzku do 

prírody. Ešte len vystupujeme z 
auta a mne sa do nosa dostáva 

zvláštna vôňa, ktorú zatiaľ nepo-

znám, ale je veľmi príjemná. Tomu 

sa hovorí čistý vzduch, krásna 
vôňa prírody. Keď vyskočím z 
auta a rozhliadnem sa vôkol seba, 

neverím vlastným očiam. Naskytá 

sa mi prekrásny obraz. Vôkol sú 

len stromy, lúky, nádherné hory 

a v tráve učupené kvietky. Žlté, 
červené, ružové... Síce som už 

o prírode počul veľakrát, nevedel 

som si celkom presne predstaviť, 

čo to vlastne znamená. Teraz to už 
konečne viem. Okamžite bežím v 
ústrety tejto nádhery a prežívam 

krásne chvíle. Najviac zo všetkého 

sa mi páči ten pokoj. Žiadni ľudia. 

Žiadni ľudia? Vlastne ma to trocha 
prekvapuje. „Nikde nikto. Kde 
sú všetci?“zamýšľam sa, pretože 

keby som bol človekom ja a mohol 

by som ísť kam chcem, trávil by 

som tu každú chvíľočku. Žiaľ, 

všetko sa raz končí a teda aj naša 
prechádzka. Som trošku smutný, 
no nič to nemení na fakte, že som 

práve prežil svoj najkrajší deň, a to 

nebolo treba ísť ani ďaleko. Cestou 
domov sa ešte zastavíme v nákup-
nom centre.  „Á, tak tu sú všetci!“ 

dôjde mi, keď vidím toľko ľudí 

vôkol. Zdá sa mi, akoby všetci len 

bezcieľne blúdili. Už necítim ani 
ten úžasný vzduch, ani tú sladkú 
vôňu prírody. Namiesto nej cítim 

len umelý závan klimatizácie. 

Napriek tomu sa mi zdá, že ľuďom 

sa tu páči viac. Zvláštne. Veď tu 
nikdy nedosiahnu taký príjemný 
pokoj ako vo voňavej a krásnej 

prírode. Navyše som počul, že 

slnko dodáva energiu a musím 

uznať, že je na tom kus pravdy, 
pretože som plný energie po našej 
prechádzke na lúke. Namiesto 

slniečka sa tu však nachádza len 

umelé svetlo, ktoré mi akurát 

dráždi očká. „Poďme už radšej 
preč,“ prosím paničku.

Keď večer zaspávam, zamýšľam 
sa, čo som dnes prežil. Prichá-

dzam na to, že mám ďalší zaují-

mavý poznatok z ľudského sve-
ta. Ľudia radšej trávia svoj čas v 

chaose nákupného centra ako v 
čarokrásnej a pokojnej prírode. 

Neviem, či tých ľudí niekedy 

pochopím...

Arčiho svet

Časti tela
LESSON NINE

Milí rodičia, milé deti, dnes sme si pre Vás spolu s vyučovacím centrom Helen 

Doron Early English pripravili krížovku. Najprv sa naučte jednotlivé časti 

tela a následne ich podľa obrázkov doplňte do krížovky.  

Nočný hotel pre deti 
ponúka rodičom možnosti
Ak máte dieťa vo veku od 3 do 10 rokov 

a nemáte k dispozícii v piatok večer, 
keď sa chcete ísť zabaviť, starú mamu,

tak zbystrite pozornosť! 

V Prievidzi máte dostupnú starostlivosť 
o vášho drobca. 

Nočný hotel pre deti je spôsob, 
ako zabezpečiť svojej ratolesti profesio-
nálnu starostlivosť spojenú so zábavným 

programom, kompletnou stravou 
i cudzojazyčnou opatrovateľkou. 

A verte, že deti si to užívajú.
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1. 7. Diana 
Väčšinou citovo trpia, no vyrov-

najú sa aj s touto ťarchou.  

2. 7. Berta 
Inteligentná osobnosť, individua-

listická a víťazná. Potrebuje obdiv.

3. 7. Miloslav 
Flexibilné, komunikatívne a dosť 
rázne meno. Vhodné pre politika.

4. 7. Prokop 
Obľúbený medzi priateľmi, pre-

dovšetkým však medzi ženami. 

5. 7. Cyril 
Nadaný, bojovný a inteligentný. 

Nie je stvorený pre rodinný život. 

5. 7. Metod
Šťastné meno. Cieľavedomý 

a inteligentný. 

6. 7. Patrik 
Individualista, väčšinou ho cel-

kom pohlcuje práca pre druhých. 

6. 7. Patrícia 
Dobre sa orientuje v živote. 
Je pravdivá, úprimná a pracovitá. 

7. 7. Oliver 
Víťazné meno. Je čestný, priamy 

a má zmysel pre humor. 

8. 7. Ivan 
Väčšinou má silný korienok a pre-

kážky života prekoná. 

9. 7. Lujza
Meno má rovnako zlú prognózu 

ako Lesana. Vôbec sa neodporúča.

10. 7. Amália 
Prešibaná, stála a dozrieva neskôr. 

11. 7. Milota 
Väčšinou pomáha ľuďom, je sčí-
taná, citlivá, rada cestuje. 

12. 7. Nina 
Nina túži byť šťastná, ale je horšie 
citovo prispôsobivá. 

13. 7. Margita 
Margity sú nezvyčajne činorodé. 

Nevedia sa zastaviť a  odpočívať. 

14. 7. Kamil 
Odvážny, citovo nevyrovnaný, 

často osobnosť s problémami.

 
15. 7. Henrich 
Veľmi vyvážené meno. Rád štu-

duje, cestuje a poznáva život. 

16. 7. Drahomír 
Charakteristickou črtou je dob-

rosrdečnosť a naivita. 

17. 7. Bohuslav 
V živote sa väčšinou dopracuje 

niekam na výslnie.

18. 7. Kamila 
Citlivá až precitlivená. Má sklony 

k samotárstvu.

19. 7. Dušana 
Chce žiť na úrovni. Mala by po-

tláčať svoje ego.

20. 7. Iľja 
Nositeľ tohto mena musí vyna-
ložiť na svoj vývoj veľa úsilia. 

20. 7. Eliáš 
Odvážny, inteligentný, stály, uzav-
retý do seba. 

21. 7. Daniel 
Učenlivý, bohémsky a citlivý. 

Peniaze používa ako prostriedok.

22. 7. Magdaléna 
Väčšinou pekná tvár, osobnosť, 

učenlivá, príjemná.  

23. 7. Oľga 
Potrpí si na rodinný kozub, vzde-

lanie a často pomáha druhým. 

24. 7. Vladimír 
Napriek tomu, že meno pôsobí 
vznešene, neprináša šťastie.

25. 7. Jakub 
Je inteligentný a víťaziaci. Je to 
šťastné meno, vrelo sa odporúča.

26. 7. Anna 
Obetavá, milujúca, ale často žije 

životom druhých. 

26. 7. Hana 
Ochutnávačka života. Meno je 

vhodné pre vodné znamenia. 

27. 7. Božena
Vnútorné napätie môže Boženu 

viesť umeleckým smerom.

28. 7. Krištof 
Citlivý, môže byť aj náchylný 

na alergie. Je šporovlivý človek .

29. 7. Marta
Citovo dozrieva neskôr, často 
končí ako rozvedená. 

30. 7. Libuša 
Je to individualistka a nič nechce 
rovnaké, ako majú ostatní. 

31. 7. Ignác
Pomaly sa prehrýza životom. 

Vždy potrebuje niekoho iného. 

Stručná charakteristika povahy
Ste uzavretý, v spoločnosti sa ťažko uvoľňujete, pôso-

bíte ako tvrdý človek, ale v podstate ste plachý. Rád sa 

túlate, cestujete a láka vás extravagancia. Ženy naro-

dené v znamení Raka sú vynikajúce matky. Majú silný 
sklon ochraňovať iných tak, ako všetci ľudia narodení 
v tomto znamení. Radi snívate a máte bujnú fantáziu. 

Ľahko sa poškriepite, ste nespokojný so svetom, aj 

svojím okolím. Ustavične chcete pomáhať, no vaša 

dobrá vôľa hraničí neraz až s násilím a ak narazíte na 

odpor, takmer z toho ochoriete.

Na čo musíte dbať
V mladosti ste napätejší, častejšie máte nervové ťaž-

kosti a ste náchylnejší aj na choroby. V zrelšom veku 
ste vyrovnanejší a máte menej zdravotných problémov 
ako v mladosti. Váš žalúdok a tráviace orgány sú nad-

priemerne citlivé. 

Životospráva a výživa
Nejedzte nepravidelne a nejedzte veľa. 
Pozor na mastné jedlá, cukor a chlieb. 

Nadváha ničí srdce aj chrbticu. Dokážete 

pracovať veľa a tvrdo, ale len nárazovo. 

Po každom takomto „záchvate“ príde obdobie 
rozptýlenia a lenivosti. 

Citlivé miesta
Tráviaca sústava, hrudník, prsníky, žalúdok, lakte.

Rak a iné znamenia
Rak – Baran

Príťažlivosť medzi partnermi môže narušiť ostré 

presadzovanie Barana na všetkých frontoch. Navyše 

žiarlivosť u Raka hasí v Baranovi jeho veľkú vášnivosť. 
Trvalý vzťah je ťažko udržateľný. 

Rak – Býk

Obidve znamenia sú romanticky založené. Medzi 

týmito znameniami zvykne byť veľká zhoda. Rak je 

trochu náladový, a to môže Býka znechutiť. 

Rak – Blíženci

Rozlietanosť Blíženca zraňuje domácky založeného 

Raka. Blíženec je hravý a často nemyslí niektoré veci 
tak vážne, ako ich berie jeho partner. 

Rak – Rak
Dvaja Raci sú niekedy precitlivení. Vzťah môže prekvi-

tať, ak muž nechá ženu kraľovať v kuchyni a ona mu 

taktiež pridelí teritórium, kde môže byť vládcom on. 

Rak – Lev 
Lev dáva Rakovi istotu. Račie nálady berie ako drama-

tický prejav a nerobí z toho vedu. Rak mu to nezabudne 

a pochváli ho, keď pominie jeho náladovbosť. 

Rak – Panna
Voda sa tu pekne snúbi so zemou. Prítulný Rak ne-

nalieha na Pannu, aby rýchlo vstupovala do blízkeho 

vzťahu a ona to veľmi oceňuje. 

Rak – Váhy
Váhy sú spoločenské a Rak domácky založené znamenie. 

Obom im záleží na vzťahoch, ale každému inak. 

Rak – Škorpión
Domácky založený Rak je verný, čo žiarlivý 

Škorpión ocení, lebo sa tak nenaruší jeho do-
minantnosť vo vzťahu. Partneri si ale majú dať 

pozor na lipnutie na svojom vzťahu. 

Rak – Strelec
Strelec často zamieri na Raka, lebo si myslí, že je 

pre neho dobrá korisť. Citlivý Rak potom chce spútať 

Strelca. Nesmie to robiť okato, lebo Strelec utečie. 

Rak – Kozorožec
Pragmatický Kozorožec je málo obratný a chladnejší 

v záležitostiach lásky, ktorú mu Rak môže ponúknuť 

plným priehrštím. Obidve znamenia nestriedajú často 

partnerov, preto môžu vydržať spolu dlho. 

Rak – Vodnár

Citovo založený Rak nachádza u Vodnára výzvu re-

volučne sa pohnúť zo svojej minulosti. Vodnár často 

stráca trpezlivosť s Rakom a Rak Vodnárovi nevie 

odpustiť jeho úlety mimo domu. 

Rak – Ryby

Dve vodné znamenia, ktoré dokážu nájsť súhru 

v každej oblasti žitia, či je to milovanie, zariaďovanie 
bytu, alebo spoločná práca.

RAK  (22. 6. – 23. 7.)
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Biliard v Kanianke nedávno oslávil 
dve pekné jubileá. O nich, o histórii 
i úspechoch biliardu v tejto obci 

sme sa porozprávali s predsedom 

Biliardového klubu Kanianka Ro-

manom Čertíkom.

Prezraďte nám viac o jubileách, 

ktorých sa nedávno dožil kanian-

sky biliard.

- V tomto roku sme oslávili desia-

te výročie presťahovania klubu 
do Kanianky. Druhým jubileom 
bolo, že sme odohrali v poradí už sté 

kolo Kanianskych biliardových hier. 

Je to pravidelný turnaj organizo-

vaný v našej herni. Prvé kolo sa 
odohralo v roku 2001 a tohtoročné 
piate kolo bolo práve jubilejným 

stým turnajom.

Počas sto turnajov sa zrejme 

vo vašej herni vystriedalo už 
množstvo hráčov.

- Celkovo to bolo 183 hráčov 

a hráčok. Najúspešnejším z nich 

bol Peter Leitman, ktorý vyhral päť 

z desiatich ročníkov, pričom tieto 
víťazstvá dosiahol v posledných 
šiestich rokoch. Ďalšie tri ročníky 

som vyhral ja a po jednom prven-

stve získali Sľuka a Thoan. V rám-

ci Kanianskych biliardových hier 

hráme aj snookrovu ligu. V nej sa 
celkovo zaregistrovalo 181 hráčov 

a hráčok. Z deviatich doteraz ukon-

čených ročníkov vyhral štyrikrát 
Leitman, trikrát som triumfoval ja 
a po jednom víťazstve pridali Miro 

Mokrý a Jozef Jantoška.

Ako sa vôbec dostal biliard do 
Kanianky? Aké boli začiatky 
tohto športu v obci?

- Biliard má v regióne dlhšiu tra-

díciu. Naše družstvo najskôr  hrá-

valo v niekoľkých prievidzských 

herniach vo Hviezde, v Roku či 
v Lúkach na Zapotôčkoch. V roku 
2000 som sa presťahoval do Ka-

nianky a ako predseda klubu som 

oslovil vtedajšie vedenie obce, či 

by sa nenašlo miesto pre biliardový 
klub. Obec nám vyhovela, poskytla 
veľmi dobré priestory a pomohla 

pri nákupe dvoch stolov, ďalšie 

nám poskytol Slovenský biliardový 

zväz. Výborné podmienky a záze-
mie sa odrazili na výsledkoch klubu 
a aj na tom, že nás klub úspešne zor-

ganizoval viackrát celoslovenské 

akcie, ako majstrovstvá Slovenska 

v snookri či majstrovstvá Sloven-
ska dvojíc, ktoré boli hodnotené 
veľmi pozitívne medzi hráčmi a aj 

zo strany zväzu.

Aké najväčšie úspechy dosiahol 

váš klub?
- Od presťahovania do Kanianky sa 

stále držíme v najvyššej slovenskej 

ligovej súťaži – v extralige druž-

stiev, čo je samo o sebe úspechom. 
V extralige sme zďaleka neboli 
len do počtu, o čom svedčia tri 

druhé miesta, ako aj štyri tretie 

priečky. Jedenkrát sme aj vyhrali 

už neexistujúci slovenský pohár 
klubov. Dá sa povedať, že po týchto 
výsledkoch už slovenská biliardová 

verejnosť vie, kde je Kanianka. 

Mimochodom, sme jediná obec 

na biliardovej mape. V extralige 
pôsobia okrem nás aj tímy z Brati-
slavy, Komárna, Nových Zámkov, 

Martina a Ružomberka.

Hráči Kanianky dosiahli aj 
množstvo individuálnych ocene-
ní. Kto patril k najlepším hráčom 

desaťročnej histórie klubu?

- Čo sa týka našich jednotlivcov, tí 

dosiahli aj to, čo sa nám nepodarilo 

v súťaži družstiev, a to získať titul 

majstra Slovenska. Náš najúspeš-
nejší hráč, Eugen Sľuka, vyhral 

dvakrát majstrovstvá Slovenska 

jednotlivcov v klasických hrách 

č. 8 a č. 9, ale i v snookri a  dvoji-

ciach. Eugen nás reprezentoval aj 
na majstrovstvách Európy. Tam 

síce prevratný výsledok nedosia-

hol, ale pre klub bola jeho účasť 

na šampionáte veľkým úspechom. 
Medzi ďalších vynikajúcich hráčov 
Kanianky patril, žiaľ, už nebohý 

Roman Havier, viacnásobný me-

dailista z majstrovstiev Slovenska 

a slovenských pohárov. Podobné 
úspechy dosiahol aj náš odchovanec 
a v súčasnosti najlepší hráč Peter 

Leitman, ktorý patrí do užšej slo-

venskej špičky. Spomenúť môžem 

aj Jozefa Jantošku, ktorý vyhral 
majstrovstvá Slovenska v snookri.

Veľa  úspešných výsledkov ste 

dosiahli aj vy. Ktoré si najviac 

ceníte?
- V klasických disciplínach som 
bol dvakrát vo fi nále majstrovstiev 

Slovenska, ale najviac si  cením 

zlatú medailu z majstrovstiev Slo-

venska dvojíc, ktorú som vyhral 
s Eugenom Sľukom, a taktiež titul 
z majstrovstiev Slovenska na 

malých stoloch, kde som vôbec 

po prvýkrát porazil teraz už 46-ná-

sobného majstra Slovenska, Zola 
Petrovicsa.

V tejto sezóne Kanianka ohlásila 

návrat na čelné pozície extraligy. 

Ako sa vám zatiaľ darí plniť 
tento plán?
- Po minuloročnej zbabranej se-

zóne, keď sme sa len s námahou 

zachránili, sme družstvo posilnili 

a odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch. 

Pevne veríme, že v aktuálnej se-
zóne opäť nadviažeme na úspešné 

medailové ročníky.

-Branislav Bucák, foto: archív klubu

Kaniančania sa chcú vrátiť na extraligové výslnie
Kanianski biliardisti počas desaťročnej histórie klubu získali množ-
stvo medailí z republikových šampionátov. Hráč Kanianky Eugen 

Sľuka bol aj na majstrovstvách Európy.

V Kanianke sa odohralo stý turnaj Kanianskych biliardových hier.

Starší žiaci HK Kúpele Bojnice 
sa v Prešove stali vicemajstrami 

Slovenska.

Starší žiaci Hádzanárskeho 
klubu Kúpele Bojnice dosiahli 
na fi nálovom turnaji majstrovstiev 

Slovenska v hádzanej v Prešo-

ve vynikajúci výsledok, keď si 

vybojovali strieborné medaily. 
Na šampionáte sa predstavilo 
osem tímov. Bojničania v základ-

nej skupine zdolali Nové Zámky, 

Košice a tesne podľahli Trebišovu. 
Postúpili však z prvého miesta 

do štvrťfi nále, kde ich čakal ŠKP 

Bratislava. „Do zápasu s Brati-

slavčanmi sme nastúpili správne 
nabudení. Chlapci túžili postúpiť 
do priamych bojov o medaily, 

ktorých zisk si vysnívali už pred 

turnajom. Po výbornom výkone 

celého družstva sa nám podari-
lo prebojovať do najlepšej štvor-
ky,“ povedal Ján Rajcígel, tréner 

Bojničanov.

Oplatili Trebišovu prehru
Hráči HK Kúpele v semifi nále 

nastúpili proti Trebišovu, ktorý 

ich zdolal v základnej skupine. 

Tento raz mal ich vzájomný zápas 
úplne iný scenár. „Chlapci podali 
zlepšený výkon, dodržiavali tak-

tické pokyny, a tak sme po výhre 

o desať gólov bez problémom po-

stúpili do fi nále, s čím sme pred 
šampionátom počítali len v kútiku 
duše,“ opísal semifi nálový duel 

Ján Rajcígel.

Radosť z druhého miesta
Finálovým súperom mladých 

bojnických nádejí bol domáci 

Prešov. V boji o zlato už nedo-

kázali Hornonitrania nadviazať 
na predchádzajúce skvelé vý-
sledky. „Tento raz nás sklamala 

streľba. Nedokázali sme strieľať 

góly ani z čistých pozícií. Po pre-

hratom zápase sme však neboli 
vôbec smutní, naopak, tešili sme sa 

zo strieborných medailí. Ich ziskom 
sme dokázali, že Bojnice patria 

medzi špičku v žiackej hádzanej,“ 

zakončil Ján Rajcígel. Do Bojníc 
okrem medailí putoval aj pohár 

pre najlepšieho strelca šampionátu. 
Ten si vybojoval Adrián Strieborný 

so 48 gólmi.

VÝSLEDKY: 
Základná skupina:

Bojnice – Nové Zámky 26:20. 

(13:11) Strelci: Hlinka 8, Strie-
borný 7, Pekár 5, Švorc 3, Pánis 3.

Bojnice – Košice 24:21 (12:10). 

Strelci: Strieborný 12, Pekár 4, 
Švorc 3, Hlinka 3, Pánis 1, Krá-

lik 1. Bojnice – Trebišov 23:25 
(12:11).

Strelci: Strieborný 9, Pekár 6, Hlin-

ka 4, Pánis 3, Švorc 1.

Štvrťfi nále:
Bojnice – Bratislava 18:10 (7:4).

Strelci: Strieborný 9, Hlinka 5, 

Švorc 3, Pekár 1.

Semifi nále:

Bojnice – Trebišov 28:18 (15:10).
Strelci: Strieborný 8, Pekár 6, Hlin-

ka 6, Švorc 4, Pánis 2, Králik 1, 

Vavrík 1.
Finále:
Bojnice – Prešov 11:19 (3:10).

Strelci: Strieborný 3, Švorc 2, 

Králik 2, Pekár 2, Pánis 1, Póor 1.

Zostava Bojníc: Marek Javorček, 

Miroslav Cagaň, Adrián Striebor-
ný, Marek Hlinka, Patrik Pekár, 

Dávid Pánis, Jakub Švorc, Tibor 

Králik, Lukáš Poór, Juraj Vavrík, 

Michal Boch, Daniel Tasch.

-bb, foto: archív klubu

Bojničania so striebornými medailami

Bojnickí hádzanári sa stali vicemajstrami Slovenska.
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Slovenský motocyklový pre-

tekár Tomáš Svitok a tím SK 

Energy absolvovali tretie i štvr-
té podujatie série FIM Cup Su-
perstock 1000, ktoré sa jazdí 

v rámci víkendov majstrovstiev 

sveta Superbikov. 

Najskôr sa účastníci seriálu zišli 
na talianskom okruhu Misano. 

Dvadsaťročný pretekár zo Se-

bedražia v kvalifi kácii zajazdil 

23. čas a na pretekoch tak štar-
toval zo šiesteho radu. Pohy-
boval sa v skupine bojujúcej o 

16. až 23. pozíciu. Postupne sa 

prepracovával dopredu a v cieli 

mu patrilo sedemnáste miesto. 
Aj tentoraz mu k bodovanej pät-

nástke chýbalo len niekoľko se-

kúnd. „Dobre som odštartoval a 
postupne som sa v skupine prete-

károv prebojoval na sedemnáste 

miesto. Náš cieľ bodovať, nie je 

ďaleko,“ povedal Tomáš Svitok.
Ďalší víkend Svitok na španiel-

skom okruhu Motorland Aragon 

dosiahol ešte kvalitnejší výsledok. 
V pretekoch FIM Cupu Super-
stock 1000 vybojoval trináste 

miesto, za ktoré získal tri body 

do hodnotenia seriálu. Dvadsať-

ročný jazdec štartujúci na moto-
cykli Ducati potvrdil výkonnost-
ný vzostup z posledných podujatí. 

„Všetci v tíme sme veľmi šťastní. 

Hneď na začiatku sa nám podarilo 

dobre nastaviť motocykel. Môžem 

povedať, že som už oveľa lep-
šie pochopil jazdu s dvojvalcom 

a upravil som podľa toho aj štýl 
jazdy. Štart do pretekov sa mi 

podaril. Obhájil som svoju 17. 
kvalifi kačnú pozíciu a postupne 
som sa posunul na 14. miesto. 

V predposlednej zákrute som 

úspešne zaútočil na súpera pre-

do mnou a defenzívnou stopou 
v poslednej zákrute som trináste 
miesto udržal,“ povedal mladý 

Sebedražan.

-bb

Borci ZK Baník Prievidza sa zú-
častnili na medzinárodnom tur-
naji v zápasení vo voľnom štýle 

v Ostrave na Memoriáli Jiřiho 

Klepca. V konkurencii 145 zá-

pasníkov z 21 oddielov Českej 
republiky, Poľska a Slovenska 

sa ZK Baník umiestnil na tretej 
priečke. Za Prievidzu štartovalo 

14 chlapcov.

Výsledky Prievidžanov: prí-
pravka B: 2. T. Sunega (do 27 

kg), prípravka A: 4. A. Pri-
staš, 5. V. Šarkozy (do 40 kg). 

Mladší žiaci: 4. S. Mello (do 35 

kg), 4. S. Pastierik (do 37 kg), 
2. J. Pekár (do 40 kg), 2. T. 

Kotian (do 44 kg), 3. N. Ďuriš 

(do 48 kg), 4. Dojčinovič (do 60 
kg). Starší žiaci: 2. E. Vincze, 

3. J. Bugoš, 10. Bukovský (do 59 

kg), 5. Tonhauzer (do 73 kg), 2. 
P. Pekár (do 80 kg).

Športový servis

Zápasenie

V Pezinku sa konali otvorené maj-

strovstvá Slovenska vo fi tnes detí, 

na ktorých sa predstavili okrem slo-

venských nádejí aj mladé fi tnesky 

z Mexika či Maďarska. Celkovo 
na vrcholnom podujatí štartovalo 
104 detí z desiatich klubov, vráta-

ne mladých športovkýň ŠK Fitness 

Free Prievidza. „Medzinárodná 

porota hodnotila v prvom kole 
súťažnú zostavu, ktorá musela 
obsahovať povinné akrobatické, 

statické a dynamické prvky, fl e-

xibilitu a tanec s dávkou šoumen-

stva, a v druhom kole prezentáciu 
postavy,“ prezradila Jana Klečá-
neková, trénerka ŠK Fitness Free 

Prievidza, ktorá pripravuje deti 

spoločne s Jelenou Meleščenko-

vou. „Konkurencia bola veľmi 
vysoká, zostavy, ktoré predviedli 
mladé fi tnesky boli neraz umelec-

kým dielom po stránke choreo-

grafi ckej aj po stránke športových 

výkonov. Naše dievčatá sa môžu 
pochváliť ziskom dvoch medailí, 
ale aj ďalších hodnotných umiest-

není,“ dodala spokojná trénerka. 

Zlato si vybojovala v kategórii 

8 – 9 ročných dievčat Michaela 
Kňazeová, striebro medzi 10 – 11 
ročnými Gréta Pročková. Prie-

vidžanky si ďalej vybojovali na-

sledovné umiestnenia: kategória 

8 – 9 ročných: 5. Soňa Brezániová, 
12. Karolína Fitzelová.  Kategó-
ria 10 – 11 ročných: 4. Patrícia 

Hamalová, 6. Mária Polerecká, 

7. Anna Hepnerová, 12. Henrie-

ta Lipovská, 13. Ema Humajo-
vá. Kategória 12 – 13-ročných: 
6. Viktória Hamalová, 12. Barbora 

Husárová.

Súťaž vo Zvolene
Prievidzské fi tnesky sa ešte pred 
majstrovstvami Slovenska zú-

častnili aj na pohárovej súťaži 

vo fi tnes detí vo Zvolene. Získali 

tam tri medailové umiestnenia. 
Mária Polerecká skončila druhá 
a tretie vo svojich kategóriách 

boli: Soňa Brezániová a Henrie-

ta Lipovská. Viktória Hamalová 

obsadila štvrtú priečku. „Tieto sú-
ťaže boli pre naše dievčatá ukon-
čením sezóny. Potvrdili na nich 

svoje kvality a splnili očakávania 

tréneriek. Máme za sebou ďalšiu 

vydarenú sezónu,“ bilancovala 
Klečáneková.

-Branislav Bucák, foto: archív klubu

Aká príležitosť priviedla repre-

zentačný tím do Novák?
-Na hornej Nitre sme si naplánovali 

kondično-strelecké sústredenie. 
Veľa času sme venovali plávaniu 

a nácviku streľby. Trénovali sme 

dvojfázovo a okrem jednotiek 

vo vode sme využívali hojne 
i posilňovňu. V Novákoch máme 
tradične výborné podmienky. 

Domáci kolektív okolo šéfa 

Milana Kupku pre nás robí všetko, 

čo nám vidí na očiach. Na tento 
blok bude nadväzovať ďalší pobyt 
v Košiciach, kde sa už budeme viac 

venovať takticko-technickej oblasti. 

Všimli sme si, že medzi ostrieľaný-
mi borcami je viacero mladíkov. 
Čo je dôvodom?

-Už teraz musíme myslieť aj 

na budúcnosť. V mládežníckych 

družstvách máme šikovných 
chlapcov, ktorí patria vo svojich 
vekových kategóriách medzi lídrov. 

Kozmér, Baláž, Tkáč, Ďurík, Bielik 

dostávajú šancu nasávať atmosféru 

v národnom tíme, ich čas určite 
ešte  príde. Po európskom šampio-

náte začneme s postupnou prestav-
bou mužstva.

Vo funkcii reprezentačného tré-

nera ste dva roky. Čo sa naplnilo 
z vašich plánov a predstáv?
-Ak dovolíte, najskôr poviem, 

s čím som nespokojný. Nepodarilo 

sa nám v minulom bloku postú-

piť na Európu, a pritom chýbalo 
veľmi málo. V rozhodujúcom 
zápase s Tureckom nebolo všet-

ko kóšer. Nerád niečo hádžem 

na rozhodcov, ale nemôžem 

sa ubrániť dojmu, že nám chýba 
väčšia sila a diplomacia v zákulisí. 
Spokojný som s prístupom chlap-

cov, s ich nasadením a ochotou 

reprezentovať. Vytvorili sme spo-

ločne jednoliaty kolektív, ktorý ťahá 
za jeden koniec povrazu, čo v mi-
nulosti nebolo samozrejmosťou. 

Cítime záujem a podporu vedenia 

zväzu. V neutešenej fi nančnej situácii 

si vážime každého jedného sponzo-

ra, pretože len zo štátneho príspev-

ku by sme veľa vody nenamútili. 

V tejto oblasti by sme si mohli 
brať príklad zo susedného Česka, 
kde je podpora športu na oveľa 

vyššej úrovni. 

Pán Poláčik, vy ste hráčskou 
legendou európskych bazénov. 
Prezraďte našim čitateľom, kde 

všade ste pôsobili?

- O pár dní budem mať 48 rokov, 

z toho 22 som aktívne pôsobil v za-

hraničí. Okrem rodného Slovenska 

ma mohli diváci vidieť v Chorvát-

sku, Maďarsku, Taliansku, Grécku, 
Rakúsku, ale i v Iráne, Kuvajte 
či na Malte. S reprezentačnou čia-

počkou som odohral nespočetné 

množstvo zápasov aj na majstrov-

stvách Európy, sveta a olympiáde 
v Barcelone. 

-ls, foto: autor

Michaela Kňazeová majsterkou Slovenska
Dve prievidzské fi tnesky sa na republikovom šampionáte tešili 
zo zisku medailí. Kňazeová sa tešila zo zlata, Pročková zo striebra.

Vodnopóloví reprezentanti na sústredení v Novákoch

Prievidzské fi tnesky so svojimi trénerkami.

Prednedávnom absolvovali vodnopóloví reprezentanti našej krajiny 

v Národnom centre v Novákoch štvordňové sústredenie. Využili sme 
to na rozhovor s reprezentačným trénerom Romanom Poláčikom.

„Do tohto podujatia sa zapojilo ove-

ľa viac detí, ako bolo v športovej 
hale. Na každej jednej škole súťažilo 

v priemere 50 detí, z ktorých sa 

vybrali tie najlepšie, aby potom re-
prezentovali svoje materské školy 

v športovej hale na celomestskom 

kole. Sme radi, že sa takého pod-
ujatie organizuje, deti si tak rozví-

jajú pohybovú kultúru a získava-

jú vzťah k športu,“ uviedla Edita 
Ertlová, riaditeľka Materskej školy 

na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. 

Deti súťažili v piatich disciplínach. 
Ukázali svoju rýchlosť, silu a ši-

kovnosť. V behu na 20 metrov vy-

hrali: Jaroslav Šimko (MŠ na Ulici 
A. Mišúta) a Lea Mitašová (MŠ 

na Ulici M. Gorkého), v hode kri-

ketovou loptičkou: David Petráš 
(MŠ na Malonecpalskej ulici) a 

Klaudia Mlaková (MŠ na Ulici V.  
Klementisa), v skoku do diaľky 

z miesta: Marek Bíro (MŠ na Ulici 

Gorkého) a Loriana Hraňová (MŠ na 

Nábreží sv. Cyrila), v behu cez pre-
kážky: Andrej Danko (MŠ na Ulici 

D. Krmana) a Tamara Halenárová 

(MŠ na Športovej ulici). V štafe-
tovom behu chlapcov triumfovali 

reprezentanti MŠ na Nábreží sv. Cy-

rila: Miroslav Gatial, Šimon Koreň, 
Adam Sadloň, Gianluca Spillere. 

Medzi dievčatami boli najrýchlejšie 

bežkyne z MŠ na Ulici Š. Závodní-
ka: Michaela Hrabovská, Miriam 

Manová, Claudia Reisová, Michaela 
Kurbelová.

- bb, foto: autor

Deti súťažili na športovej olympiáde
Prievidzská City aréna bola dejiskom 15. ročníka športovej olympiády 

materských škôl, ktorú spoločne zorganizovali: prievidzský odbor 
školstva, Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 
a Olympijský klub Prievidza. Predstavilo sa na nej 107 detí z jede-

nástich prievidzských materských škôl.

Deti z materských škôl sa chystajú na štarte.

Tréner Roman Poláčik sa rozpráva s brankármi Lukášom Kozmérom a Michalom Gogolom.

Motošport
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Mladé nádeje z gymnastického 

klubu Elán Prievidza zavŕšili 

jarnú súťažnú sezónu absolvo-
vaním dvoch kôl slovenského 
pohára a následne aj majstrov-

stvami Slovenska. 

Na slovenskom pohári v Koši-
ciach skončili medzi mladšími 
žiačkami Natália Tornócziová 

siedma a Laura Takácsová pät-

násta. V kategórii žien obsadila 

Miriam Zubajová štvrtú priečku. 
V Banskej Bystrici bola spome-

dzi mladších žiačok Natália Tor-
nócziová ôsma a Laura Takácsová 

pätnásta. Miriam Zubajová skon-

čila medzi ženami štvrtá.

V Bratislave sa následne konali 
majstrovstvá Slovenska v špor-

tovej gymnastike. V kategórii 

mladších žiačok obsadila Lau-

ra Takácsová jedenáste miesto 
a s 33,81 bodmi získala druhú 
výkonnostnú triedu. Jej klubo-

vá kolegyňa Miriam Zubajová 

v kategórii senioriek bola prvá 

v preskoku, tretia na bradlách, 
no celkovo skončila štvrtá. Zra-
nenie pred posledným náradím 

ju z druhej priečky zosunulo 

na zemiakovú pozíciu.

-bb

V Liptovskom Mikuláši sa usku-
točnili majstrovstvá Slovenska 

v kickboxe, na ktoré sa nomino-

vali najlepší štyria borci z hodno-
tenia slovenského pohára. Prie-
vidzský klub ŠK Kickbox Idranyi 

reprezentovali štyria športovci, 

ktorí dovedna získali päť me-

dailí. Najúspešnejším z nich bol 
šéf a tréner klubu Vladimír Idra-
nyi. Ten sa na hornú Nitru vrátil 

s dvomi zlatými medailami. V K1 

do 81 kg v semifi nále porazil už 

po 20 sekundách K.O. Juhasa 
z Nitry, vo fi nále mu Viszkocsil 
z Nových Zámkov zápas vzdal. 

V lowkicku do 81 kg úspešný 

Prievidžan, držiteľ opaskov maj-

stra sveta i Európy WKA v low-
kicku, zdolal v prvom zápase 
po jasnej prevahe Brižeka z Ko-

šíc ešte pred časovým limitom. 

Do fi nále mu Viszkocsil pre zra-

nenie nenastúpil. Ďalšie zlato pre 
prievidzský klub pridal najlepší 

slovenský kickboxer roku 2010 
Michal Hromek. V K1 do 91 kg 

v prvom kole vyhral 3:0 na body 

nad Fialom z Liptovského Mi-
kuláša, vo fi nále porazil Baláža 

z Lučenca, ktorý duel po minúte 
vzdal. Ďalší dvaja Prievidžania 

získali bronzové medaily. Martin 

Pánis skončil tretí v lowkicku do 

75 kg, rovnakú pozíciu obsadil 
Andrej Duchoň v lowkicku do 67 

kg. Obaja v semifi nále nestačili 
na svojich súperov, no následne 

úspešne zvládli duely o bronz.

-bb

Športový servis

V handlovskej športovej hale 

sa odohral fi nálový turnaj maj-

strovstiev Slovenska stredných 

škôl v basketbale chlapcov. 
Zúčastnilo sa na ňom osem naj-

lepších celkov v republike, vrá-

tane domáceho tímu zo Strednej 

odbornej školy v Handlovej. Zve-
renci trénera Karola Kučeru si ešte 
pred začiatkom šampionátu 

postavili vysoký cieľ. „Chceme 

získať medailu. Vlani sme skončili 

tretí, ideálne by bolo, keby sme 
si toto umiestnenie ešte vylepšili, 
a to postupom do fi nále,“ prezradil 

Karol Kučera pred štartom bojov 

o medaily. Mladí Handlovčania ve-

dení predovšetkým trojicou Róbert 
Jány, Jozef Treml a Matúš Daubner 
splnili stanovený cieľ do bodky. 

V základnej skupine šampionátu  

porazili družstvá z Košíc, Lučenca 

i Dolného Kubína a v semifi nále 
svojim výkonom deklasovali sú-
perov zo Serede.

Premožiteľ z Bratislavy
Premožiteľa našli až vo fi nále, 

keď podľahli hráčom z Gymnázia 
Hubeného v Bratislave. „Neboli sme 
ďaleko od titulu majstrov Sloven-

ska, veď ešte tri minúty pred kon-

com nebolo jasné, kto vyhrá. Žiaľ, 

záver lepšie zvládli favorizovaní 
Bratislavčania, ktorých viedol Peter 
Orgler. My sme sa museli v semifi -

nále i fi nále zaobísť bez kľúčového 

hráča Jányho, ktorý sa zranil. Keby 

hral, možno skončí fi nále inak. 
No teraz už na tom nič nezmeníme. 
Aj druhé miesto je skvelý úspech. 

Ja i predstavitelia školy sme s do-

siahnutým výsledkom spokojní,“ 

zakončil Karol Kučera.

Handlovčania v All stars
Dvaja handlovskí študenti: Jozef 

Treml a Matúš Daubner sa dostali 

do All stars výberu šampionátu. 
Spolu s nimi najlepšiu päticu re-
publikových majstrovstiev tvorili 

Bratislavčania Július Antal, Mauri-
zio Galata a Sereďčan Adam Rucz.

Výsledky Handlovej, skupina B: 

Handlová – Košice 56:46, Handlo-

vá – Lučenec 67:51, Handlová – 
D. Kubín 82:39. 
Semifi nále: Handlová – Sereď 

76:49, 

Finále: Bratislava – Handlová 

70:60.
Konečné poradie: 1. Bratislava, 
2. Handlová, 3. Košice, 4. Sereď, 

5. Lučenec, 6. Svit, 7. Komárno, 
8. D. Kubín.

Zostava Handlovej:

Róbert Jány, Matúš Daubner, Peter 

Kočiško, Martin Suja, Ján Kováčik, 
Dávid Krč, Michal Lukačka, Peter 
Vojtek, Jozef Treml, Miroslav Ma-

tych, Daniel Javúrek, Lukáš Chudý, 

Martin Žabenský.

-bb, foto: archív školy

V prievidzskej Sokolovni sa 
na 4. kole Turnaja olympijských 
nádejí v džude predstavili najlepší 

mladí džudisti z Trenčianskeho 

a Žilinského kraja. Na žinenkách 
ukázali svoje schopnosti mini, 

mladší a starší žiaci z Martina, 
Žiliny i oboch prievidzských klu-

bov. TJ Sokol Prievidza bola organi-

zátorom podujatia a reprezentovalo 

ju 15 borcov, ktorí dovedna vybo-
jovali 12 medailových umiestne-
ní. „S výkonmi našich džudistov 

som spokojný. Teší ma, že naši 

najmenší, 6 a 8-roční, predviedli 

pekné techniky, ukázali nasadenie 
a bojovnosť. Čo sa týka skúsenej-
ších pretekárov, tí opäť potvrdili 

svoje kvality, zápasili s prehľa-

dom a technicky. Naši pretekári sa 

od januára zúčastnili už na pät-
nástom turnaji. Majú tak za sebou 
množstvo vybojovaných zápasov 

a dobrých umiestnení, za ktorými 

je veľa ich úsilia a potu,“ zhodnotil 

po turnaji Ľudovít Škultéty, tréner 
TJ Sokol Prievidza.

Výsledky džudistov TJ Sokol:

Mini žiaci: 1. Denis Škultéty 

(do 34 kg), 1. Alex Guláš (do 30 
kg), 2. Matúš Matiaš (do 24 kg), 

3. Zuzana Zacharová (do 22 kg), 
3. Nikolas Karásek (do 38 kg). 

Mladší žiaci: 3. Ján Zachar (do 
30 kg), 3. Peter Volkov (do 35 kg), 
3. Timotej Čery (do 42 kg), 4. 

Marián Kubáň (do 42 kg). Starší 

žiaci: 1. Matej Škultéty (do 50 kg), 
2. Ján Matiaš (do 50 kg), 3. Miroslav 

Hýll (do 46 kg), 3. Mária Šimová 

(do 57 kg), 4. Marek Tubl (do 50 kg). 

V konkurencii 60 chlapcov a diev-
čat z piatich klubov džuda sa úspeš-
ne prezentovali aj mladé nádeje 

1. Judo klubu Prievidza. 

Zverenci trénera Petra Izáka si vy-
bojovali štyri medailové priečky.

Výsledky džudistov 1. Judo 

klubu:

Mini žiaci: 1. Júlia Švecová (do 24 

kg), 2. Samuel Bojko (do 28 kg), 
2. Marián Flimel (do 45 kg). Starší 
žiaci: 4. Radovan Bartoš (do 46 kg), 

2. Jakub Halenár (do 65 kg).

-Branislav Bucák, foto: Branislav Bucák

Každoročne sa sezóna mladých 

slovenských karatistov končí 

európskym pohárom mládeže. 
Na 15. ročníku v bratislavskej špor-

tovej hale na Pasienkoch sa zišlo 

549 pretekárov zo 76 klubov Slo-

venska, Česka, Chorvátska, Poľska 

a Ukrajiny. Na prestížnom turnaji 

Športovú školu karate v Prievidzi 
reprezentovala Ema Brázdová, zve-

renkyňa trénerky Dušany Čiernej. 
V kategórii kata kadetiek Brázdová 

potvrdila v konkurencii 17 prete-

károk dobrú formu a získala tretie 
miesto. V popoludňajšej kategórii 
kumite sa Brázdovej až tak neda-

rilo. Hneď v prvom dueli prehrala 

0:1 s banskobystrickou karatistkou. 
„Som veľmi rada, že sa mi darilo 

nielen na tejto súťaži, ale hlavne, že 

som dokázala počas tohto školského 
roka napredovať a získať medailu 

z náročných slovenských pohárov 

a hlavne z majstrovstiev Slovenska. 

V budúcej sezóne ma čakajú okrem 
spomínaných súťaži aj turnaje stre-

doeurópskej ligy CEKL, ktoré sa 

budú konať v Budapešti, Lodži, 
Plzni a, samozrejme, na Slovensku. 

Dúfam, že po letnej príprave sa 

mi podarí uspieť aj tam,“ uviedla 

Brázdová.                                 -dč

Kickbox

Handlovčania vicemajstri Slovenska
Žiaci Strednej odbornej školy v Handlovej našli svojho premožiteľa 
na republikovom šampionáte stredných škôl až vo fi nále. 

Čerství vicemajstri Slovenska z handlovskej školy.

Prievidzskí džudisti úspešní na domácich žinenkách
Na turnaji olympijských nádejí v džude sa darilo mladým borcom 

oboch prievidzských klubov, ktorí získali viacero cenných kovov.

Karatistka Brázdová tretia na európskom pohári
Ema Brázdová potvrdila dobrú formu na európskom pohári mládeže 

a v početnej konkurencii obsadila kvalitné tretie miesto, ktorým 

uzavrela tohtoročnú sezónu.

Džudisti z prievidzských klubov spoločne s primátorkou Prievidze Katarínou Macháčkovu, ktorá prišla povzbudiť mladé nádeje.

Gymnastika



novinky24 KRÍŽOVKA

Lúštite krížovku a vyhrajte!

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 30. 7. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 

Traja výhercovia získajú tri 5 € po-
ukážky na nákup v predajni Váš čas , 
ul. Kláštorná 1 (bývalý hotel Hubert). 
Výhercovia z krížovky z č. 10 sú:
Kӧnigová Mária, Prievidza, Kurušto-
vá Zita, Prievidza, Gebrlínová Zdenka, 
Poruba.

Gratulujeme, ceny  si môžete prevziať 
v redakcii na ul. G. Švéniho 8 v Prievidzi, 
oproti Okresnému súdu v budove bývalej 
vojenskej správy na prvom poschodí.
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