
číslo 17 / 2011 – ročník III.dvojtýždenníkwww.14press.sk

N
PD

 0
32

5/
11

N
PD

 0
28

6/
11

N
PD

 0
28

7/
11

N
PD

 0
28

8/
11

N
PD

 0
28

9A
/1

1



Anton Bakyta
poslanec volebného obvodu č. 2

Anton Bakyta, rodák z Prievidze, sa 
narodil v roku 1959. Rovesníci si ho 
pamätajú ako aktívneho hudobníka 
v rôznych hudobných formáciách. 
V roku 1982 absolvoval Konzerva-

tórium v Žiline a pokračoval v štú-
diu na VŠMU v Bratislave, ktoré 
ukončil v roku 1987. Počas štúdia 
v Bratislave pôsobil ako hudobník 
v  Slovenskom  národnom divadle 
a v Bratislavskom big bande. Vo-
jenskú prezenčnú službu odslúžil 
v roku 1988 vo Vojenskom umelec-
kom súbore v Bratislave. V rokoch 
1989 až 1991 bol učiteľom na ĽŠU 
v Prievidzi. Neskôr šestnásť rokov 
pôsobil ako aktívny hráč a manažér 
malého kúpeľného a sprievodného 
orchestra hrajúceho v zahraničí 
na výletných lodiach. Od roku 2008 
je zamestnaný v ZUŠ L. Stančeka 
v Prievidzi.
Je ženatý a s manželkou Dašou majú 
dvoch synov. Richarda, ktorý už 
pracuje, a Dávida, študenta prvé-
ho ročníka gymnázia v Prievidzi. 
Vo voľnom čase sa venuje rekre-
ačnému behu, lyžovaniu a aranžo-
vaniu skladieb pre školské súbory. 
Najväčšou záľubou mu zostáva, 
prirodzene, hudba.

Vízie do budúcnosti
Anton Bakyta je členom komi-
sie školstva a kultúry, komisie 
mládeže a voľnočasových aktivít 
a  členom Mestskej školskej rady 
v Prievidzi. Svojím pôsobením 
v mestskom zastupiteľstve chce 
prispieť predovšetkým k podpore 
školstva,  kultúry a voľnočaso-
vých aktivít mládeže. „Moja práca 
pre mesto v pozícii poslanca vyplý-
va z mojej odbornej kompetencie. 
V meste treba vytvoriť podmienky 
na podporu obsahovej a techno-
logickej inovácie a modernizácie 
výchovnovzdelávacieho procesu. 
Zároveň chcem svojou prácou 
v mestskom zastupiteľstve prispieť 
k celkovej racionalizácii a transpa-
rentnosti hospodárenia s majetkom 
mesta. Budem podporovať projekty 
smerujúce k oživeniu centra mesta 
a všeobecnému skvalitneniu života 
bežných občanov,“ dodal poslanec
.

-vrb, foto: archív AB

Predstavujemejúl - august 2011
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29. 7. Stretnutie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti 
o občana MsÚ ohľadom problémov na úseku sociálnej práce,
gratulácia jubilujúcemu obyvateľovi mesta Prievidza,
vybavovanie korešpondencie mesta. 
1. 8. Stretnutie s vedúcim právnej kancelárie mesta ohľadom 
aktuálnych právnych problémov v samospráve,
vedenie porady primátorky mesta, 
stránkový deň primátorky mesta (zúčastnilo sa osem 
obyvateľov),
stretnutie s poslancami MsZ – predsedami výborov VO 
a ďalšími zainteresovanými o úprave grafi konu MHD od 1. 9. 
2011. 
2. 8. Pracovné stretnutie s R. Šuníkom o aktuálnych otázkach 
činnosti nového futbalového klubu FC Baník Horná Nitra,
rokovanie s vedúcim ekonomického odboru o druhej úprave 
rozpočtu a rizikách rozpočtu vzniknutým zo zvýšených úro-
kových sadzieb čerpaných úverov,
stretnutie s poslancom P. Petriskom,
pracovná cesta na MsÚ Martin s cieľom výmeny skúseností 
a riešenia koncepčných zámerov samospráv.
3. 8. Stretnutie so zamestnancami odboru výstavby a regi-
onálneho rozvoja MsÚ ohľadom vyhodnotenia dodávok prác 
od TEZAS-u za mesiac júl a august 2011,
pracovné rokovanie s konateľom spoločnosti SMMP, s. r. o., 
o otázkach ekonomických výsledkov spoločnosti za 1. polrok 
2011,
rokovanie s prednostom MsÚ a vedúcim právnej kancelárie 
o personálnych otázkach.
4. 8. – 5. 8. Návšteva partnerského mesta Valjevo v Srbsku.
8. 8. Zasadnutie Rady Združenia miest a obcí hornej Nitry,
rokovanie s Ing. arch. M. Chmúrom o aktuálnych otázkach 
územného plánovania,
stránkový deň primátorky mesta (zúčastnilo sa sedem 
obyvateľov),
stretnutie s poslancami MsZ o úprave grafi konu MHD od 1. 9. 2011. 
9. 8. Rokovanie s generálnym riaditeľom SAD Prievidza, 
a. s., o výsledkoch vykonanej kontroly zo strany mesta,
prijatie slovenského reprezentanta v hokeji Andreja Sekeru 
v obradnej miestnosti mesta Prievidza a stretnutie s členmi 
MšHK Prievidza,
vedenie mestskej rady.
10. 8. Stretnutie s vedúcimi odborov MsÚ a konateľom spo-
ločnosti Prievidza Invest o otázke ďalšej stratégie predaja 
pozemkov v priemyselnom parku, 
účasť na zasadnutí Komisie legislatívno-právnej TSK 
v Trenčíne,
účasť na pietnom akte kladenia ruží k pomníku zosnulých 
po banskom nešťastí v Handlovej pri príležitosti Dňa obetí 
banských nešťastí za účasti prezidenta SR, poslancov NR SR, 
predsedu TSK a zástupcov ZMOHN.
11. 8. Rokovanie s generálnym riaditeľom Hornonitrianskych 
baní Prievidza, a. s., ohľadom otázok spolupráce s mestom 
Prievidza,
pracovné stretnutie so záujemcom o kúpu pozemkov v prie-
myselnom parku,
stretnutie s vedúcou odboru výstavby a životného prostredia 
o problematike prevádzkovania a bezpečnosti detských ihrísk,
stretnutie s Mgr. Evou Gašparovou, predsedníčkou Spoločnosti 
pre predškolskú výchovu SR, o pripravovanej celoslovenskej 
odbornej konferencii na tému Digitálne technológie – prostredie 
a prostriedky na vývin dieťaťa s medzinárodnou účasťou, ktorá 
sa bude konať v Prievidzi 23. novembra 2011.
12. 8. Stretnutie so zástupcami Spolku nepočujúcich o aktuál-
nych potrebách a príprave celoslovenského podujatia na území 
mesta Prievidza,
pracovné rokovanie s riaditeľkou KaSS v Prievidzi o realizácii 
kultúrnych podujatí a fi nancovaní KaSS,
stretnutie s redaktorkou K. Vráblovou o aktuálnych témach, 
rokovanie s poslancom VVO č. 5 Jurajom Ohradzanským 
o protipovodňových opatreniach na území prímestských častí.
13. 8. Prijatie účastníkov XVIII. stretnutia členov Klubu 
rodákov hornej Nitry v obradnej miestnosti pri príležitosti 
prievidzských hodov.
14. 8. Púť k Nanebovzatiu Panny Márie – účasť na slávnostnej 
svätej omši, ktorú celebroval ThLic. Ján Vigľaš, rektor kňazského 
seminára v Badíne, s delegáciou mesta.
15. 8. Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Prievidza 
Invest, s. r. o., zamerané na prehodnotenie záujemcov o kúpu 
pozemkov v priemyselnom parku,
zasadnutie krízového štábu mesta,
rokovanie vedenia mesta o problematike fi nancovania špor-
tovísk v roku 2011,
stretnutie so zamestnancom TSK ohľadom riešenia zámeny 
majetku mesta a majetku TSK.

Najskôr musím poukázať na situ-
ácie, kedy môže dôjsť k výrubu 
stromov v meste:
> v rámci bežnej údržby verej-
nej zelene (zlý zdravotný stav 
dreviny: preschnutie, uschnutie, 
poškodenie),
> ak drevina ohrozuje bezpečnosť 
osôb a ich majetku,
> na podnet občanov z dôvodu 
zníženia kvality bývania (najmä 
zhoršovaním zdravia – alergické 
a astmatické ochorenia), nadmer-
ným tienením a poškodzovaním 
majetku (zasahovanie korún 
stromov do  obytných domov, 
poškodzovanie inžinierskych 
sietí koreňovou sústavou, najmä 
kanalizácie a pod.). Ak ide o vý-
rub z dôvodu výstavby na mieste, 
kde rastú stromy, investorovi roz-
hodnutím mesto (orgán ochrany 
prírody a krajiny) uloží povinnosť 

uskutočnenia primeranej náhrad-
nej výsadby, prípadne uloženie 
fi nančnej náhrady za výrub stro-
mov, ktorá je účelovo viazaná a po-
užitá len na údržbu drevín. Každá 
žiadosť občanov a investorov je 
posudzovaná mestom Prievidza, 
ako príslušným orgánom ochrany 
prírody a krajiny, a výkon tejto 
činnosti zabezpečujú zamestnanci 
mesta, ktorí majú odbornú spô-
sobilosť. Oznámenia o konaniach 
v súvislosti s výrubom väčšieho 
množstva drevín mesto zverejňu-
je na internetovej stránke mesta 
a na úradnej tabuli mesta.
Na tomto mieste musím pozna-
menať, že komisie tento problém 
neriešia, sú poradným orgánom 
pri rozhodnutiach mesta. Zúčast-
nenou osobou v konaní o výrube 
stromov môže byť aj občianske 
združenie, ktorého cieľom podľa 

stanov alebo ich zmien, platných 
najmenej jeden rok, je ochrana 
prírody a krajiny, a ktoré písomne 
oznámi svoju účasť v konaní naj-
neskôr do siedmich dní od upove-
domenia o konaní. Podmienené 
je to tým, že občianske združenie 
písomne požiada orgán ochrany 
prírody a krajiny, aby ho písom-
ne upovedomil o začatých správ-
nych konaniach, v ktorých môžu 
byť dotknuté záujmy ochrany 
prírody a krajiny chránené záko-
nom o ochrane prírody a krajiny. 
Žiadosť občianskeho združenia 
musí spĺňať predpísané náleži-
tosti v zmysle zákona. Zriadenie 
občianskych združení nie je v kom-
petencii miest a obcí, ale občanov. 
Ako primátorka mesta iba privítam 
zriadenie OZ, pôsobiaceho v ob-
lastiach smerujúcich ku skvalitne-
niu života v našom meste.

Na základe požiadaviek našich čitateľov a ústretovosti Kataríny Macháčkovej 

sme už počas leta začali uverejňovať túto pravidelnú rubriku. Prostredníctvom 

nej sa môžete i naďalej pýtať primátorky Prievidze na všetko, čo vás v súvislosti 

s dianím v meste zaujíma. Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu redakcie, 

prípadne na jej poštovú adresu. Obyvateľa Pavla Mihálika zaujíma téma výrubu 

stromov: „Odporúčam zriadiť občianske združenie pre obnovu zelene, ktoré by 

kontrolovalo nielen výsadbu, ale tiež ďalšie ošetrovanie. Chyba je, že v komisii 

životného prostredia nesedí žiadny odborník na túto problematiku.“

Vy sa pýtate, primátorka odpovedá

Harmonogram stretnutí s obyvateľmi Prievidze 
za účasti primátorky mesta, 

poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ
Volebný 

obvod č.

Časť volebného obvodu Miesto stretnutia Dátum 

stretnutia

Hodina 

stretnutia

3 Sídlisko Zapotôčky Základná škola 
na Ulici Šafárika

03. 10. 2011 
pondelok

17.00 hod.

3 Sídlisko Nové Mesto Základná ško-
la na Ulici Pavla 

Dobšinského

10. 10. 2011 
pondelok

17.00 hod.

4 Sídlisko Čierne Mesto Základná ško-
la Mariánska

17. 10. 2011 
pondelok

17.00 hod.

4 Sídlisko Sever – Kopanice Základná škola 
Energetikov

31. 10. 2011 
pondelok

17.00 hod.

5 prímestská časť 
Veľká Lehôtka

Kultúrny dom 
Veľká Lehôtka

7. 11. 2011 
pondelok

17.00 hod.

6 prímestská časť 
Malá Lehôtka

Kultúrny dom 
Malá Lehôtka

14. 11. 2011 
pondelok

17.00 hod.

7 prímestská časť Hradec Kultúrny dom 
Hradec

21. 11. 2011 
pondelok
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Článok, okrem iného, ho-
vorí o skutočnosti, že mesto 
si v minulosti bralo úvery 
aj na mestské  spoločnosti, 
aby neporušilo zákon. Graf 
názorne ukazuje nielen za-
dlženosť mesta, ale aj jeho 
spoločností, a tiež celkovú 

zadlženosť. Ďalší graf zná-
zorňuje vývoj vlastných bež-
ných príjmov mesta, ktoré je 
podľa zákona možné použiť 
na splácanie úverov. Keďže 
jednou z najväčších položiek 
rozpočtu mesta je spláca-
nie úverov (istiny a úroky), 

ktoré sa už nedá odkladať, 
tretí graf dáva obraz o vý-
voji platieb za istiny a úroky 
splácaných úverov aj s pred-
pokladom do roku 2013. 
    

-vrb 

Úverová zaťaženosť mesta je alarmujúca
V minulom čísle Noviniek sme priniesli informáciu o alarmujúcej fi nančnej situácii 
mesta Prievidza. Dnes pre ucelený obraz a lepší prehľad dopĺňame grafi cké znázor-
nenie tohto vývoja.
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7 219 445

14 348 834
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15 728 301 15 897 983

Vývoj vlastných bežných príjmov mesta Prievidza v rokoch 2002 – 2011 v eurách

r. 2002 r. 2003 r. 2004

12 322 545

13 462 391
14 433 480

(v grafe sú uvedené len príjmy mesta, možné použi� na splácanie úverov mesta)
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Stav celkovej úverovej zadlženosti mesta Prievidza a jeho obchodných spoloèností 
v eurách

9 751 079

r. 2006 r. 2007

8 869 150

r. 2008

10 626 344

r. 2009

10 613 932

k 30. 6. 2010

12 381 912

k 31. 12. 2010

15 466 636

k 30. 6. 2011

14 748 240
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1 102 768

r. 2002

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Vývoj platieb za istiny a úroky spolu
k splácaným úverom mesta Prievidza a jeho obchodných sploèností v eurách

k 31.12.2009

1 185 691

k 30.6.2010

519 354

k 31.12.2010

1 625 597

k 30.6.2011

913 802

oèakáv. stav

k 31.12.2011

1 895 501

oèakáv. stav

rok 2012

2 268 369

oèakav. stav

rok 2013

2 097 325

k 31. 12.

2009

k 30. 6.

2010

k 31. 12.

2010

k 30. 6.

2011

oèakáv. stav

k 31. 12. 2011

oèakáv. stav

rok 2012

oèakav. stav

rok 2013

1 185 691 519 354 1 625 597 913 802 1 895 501 2 268 369 2 097 325SPOLU

v tom:

mesto 

(istiny a úroky spolu)

vklady do SMMP, s. r. o.

vklad do 

Prievidza Invest, s. r. o.

953 291 383 854 1 307 037 601 042 1 236 429 1 581 187 1 419 635

232 400 135 500 257 200 127 000 287 500 358 562 349 070

61 360 185 760 371 572 328 620 328 620

k 31.12.2002

567 019

k 31. 12.

2002

567 019

567 019
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Ešte vo februári odsúhlasili 
poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Prievidzi viac 
ako 6 000 eur na realizáciu 
projektu osvetlenia prie-
chodov pre chodcov. Tento 
krok má viesť k zvýšeniu 
bezpečnosti chodcov a pred-
stavuje európsky štandard 
osvetlenia frekventovaných 
komunikácií. Ako primátor-
ka povedala, urobí všetko 
preto, aby do roku 2014 malo 
v Prievidzi špeciálne osvetle-
nie všetkých 30 priechodov. 
Prvé dva sa o bezpečnosť 
postarajú na Bojnickej ceste 
smerom Sky Elektro – Kauf-
land a od neho k predajni 
Just Play na Nábrežnej uli-
ci. Technické riešenie je 
také, že samotný priechod 
je nasvietený bielym kon-
trastným svetlom. Vodič 
už z diaľky dokáže veľmi 

komfortne identifi kovať, 
že na priechode sa nachá-
dza chodec. Toto umožňujú 
špeciálne vyvinuté svietidlá 
s halogenidovými výbojka-
mi s výkonom 150 W, čím 
vodič vidí chodca v tzv. po-
zitívnom kontraste. Zemné 
práce, betonáž a materiál 
na osvetlenie jedného prie-
chodu stáli mesto 3 080 eur. 
Montáže a elektromontáže 
realizovala vo vlastnej réžii 
spoločnosť UNIPA. Spotreba 
elektrickej energie osvetle-
nia jedného priechodu bude 
stáť približne 200 eur roč-
ne. Ako zdôraznil riaditeľ 
Dopravného inšpektorátu 
v Prievidzi Miroslav Hu-
ličiak: „Prínosom by mali 
byť nielen večer a v noci, 
ale aj za šera.“ Ďalšie 
osvetlenie priechodov by 
sa v budúcnosti malo usku-

točniť na Ulici A. Hlinku 
a Hviezdoslavovej.

- vrb, foto: autorka

Mestská spoločnosť UNIPA, s. r. o., Prievidza odovzdala do užívania prvé osvetlené 
priechody pre chodcov. Oba sa nachádzajú na najfrekventovanejších miestach v blíz-
kosti nákupných centier.

Osvetlením priechodov zvýšili bezpečnosť

Prezident SR Ivan Gašparo-
vič prijal pozvanie primá-
torky Kataríny Macháčko-
vej a spoločne Prievidzský 
jarmok otvorili. Vo svojom 
krátkom príhovore pozdravil 
Prievidžanov, pozrel si pestrý 
kultúrny program a v sprie-
vode primátorky a poslan-
cov mesta sa vydal nasať 
pravú jarmočnú atmosféru 
prechádzkou medzi predaj-
nými stánkami. Obyvatelia 
prezidenta vítali, podávali si 

s ním ruky a fotografovali sa.
Pred samotným odchodom 
na jarmok sa v zasadačke 
prievidzského mestského 
domu uskutočnilo nefor-
málne stretnutie Ivana Gaš-
paroviča s primátorkou, 
viceprimátorkou a členmi 
mestskej rady. Diskutovali 
o súčasnej situácii mesta, 
zamestnanosti, baníctvo 
nevynímajúc, o rozvoji in-
fraštruktúry a nevyhnutnosti 
diaľničného napojenia mesta. 

Prezidenta zaujímal aj stav 
budovania protipovodňo-
vých aktivít a nevynechali 
ani aktuálnu iniciatívu nezá-
vislých primátorov za zmenu 
volebného zákona. V tomto 
smere sa vyjadril, že zmenu 
preferuje už niekoľko rokov, 
a je za myšlienku rozdelenia 
Slovenska na viac volebných 
obvodov. 

-vrb, foto: autorka

Mesto Prievidza má záujem 
na korektných vzťahoch 
v rámci každého zmluvné-
ho vzťahu, a teda aj so spo-
ločnosťou TEZAS. Ale čo, 
ak sú tieto korektné vzťahy 
narušené nedôverou?
Po nástupe nového vedenia 
mesta Prievidza sa začali 
prehodnocovať a kontrolo-
vať všetky zmluvné vzťahy, 
v ktorých bolo mesto Prie-
vidza zmluvným partne-
rom. Dôvod je jednoduchý. 
V rámci týchto vzťahov sa 
disponuje s mestským majet-
kom a fi nanciami daňových 
poplatníkov. Bolo by preto 
nezodpovedno-fl egmatické 
ponechať bez kontroly všet-
ky výhodné či nevýhodne 
uzatvorené platné zmluvy. 
Zmluva medzi mestom a spo-
ločnosťou TEZAS, spol. s r. 
o., má spolu 44 dodatkov. 
Táto skutočnosť je z práv-
neho pohľadu problematická 
a navyše sa takýto zmluv-
ný vzťah stáva aj v radoch 
verejnosti neprehľadným 
a nedôveryhodným. 
Po viacerých sťažnostiach 
zo strany obyvateľov mes-
ta, ktoré smerovali najmä 
k problematike preplnených 
kontajnerov a nepokosenej 
trávy, sa vedenie mesta, po-
chopiteľne, rozhodlo usku-
točniť kontrolu všetkých vy-
konaných prác spoločnosťou 
TEZAS. 
Zamestnanci mesta urobili 
28. júla 2011 kontrolu prác 
vykonaných a fakturovaných 
spoločnosťou TEZAS. Jej 

výsledky boli viac než za-
rážajúce. Napríklad: maľo-
vanie vodorovného značenia 
na cestných komunikáciách, 
ktoré si síce spoločnosť TE-
ZAS vyfaktúrovala, avšak 
v čase fakturácie tieto práce 
neboli zrealizované v poža-
dovanom rozsahu. (Pripomí-
name, že na základe existu-
júceho zmluvného vzťahu, 
fakturácia prác môže nastať 
až po ukončenej realizácii 
samotných prác).
Teplárenská ulica – nebolo 
zrealizované žiadne značenie
Ulica M. Mišíka – je ozna-
čená len v časti od polície 
po obchodný komplex Roz-
voj, teda približne 400 m 
a nie 600 m.
Dlhá ulica – označené je len 
asi 250 m a nie vyfakturova-
ných 744 m 
 Záhradnícka ulica – je ozna-
čený začiatok a koniec, spolu 
150 m a nie 352m
Veľkonecpalská ulica – je 
označená od predajne Borko 
po kaplnku, teda 500 m a nie 
1583 m.
Gorazdovo nábrežie – pra-
covníci namerali asi 500 m 
a nie 785 m.
Ulica J. Kráľa – je označená 
od Ulice S. Chalupku po Uli-
ce B. Björnsona – 200 m, nie 
317 m.
K týmto kontrolným ziste-
niam sa mali možnosť vyjad-
riť aj konatelia spoločnosti 
TEZAS. Ako sa v stanovisku 
uvádza, hlavným dôvodom 
nedokončenia prác bola 
skutočnosť, že „v priebehu 

celého mesiaca júl 2011 ne-
bolo možné s prihliadnutím 
k nevhodným poveternos-
tným podmienkam realizo-
vať  predpokladaný rozsah 
vodorovného značenia.“ 
Možno by sa dal tento argu-
ment akceptovať a pochopiť, 
ak by došlo k vyfakturova-
niu fi nancií až po samotnom 
ukončení prác. Týmto argu-
mentom spoločnosť TEZAS 
priznala nedostatky uvede-
ných prác.
Ak vedenie mesta inves-
tuje verejné fi nancie daňo-
vých poplatníkov určených 
na skvalitnenie života našich 
obyvateľov, je nekorektné 
použiť tieto peniaze na ne-
dokončené projekty, rozro-
bené práce alebo iné neúplné 
a nekvalitne zrealizované 
práce. Je nevyhnutné uve-
domiť si, že obdobie, kedy 
sa faktúrovali neexistujúce 
práce a projekty, je preč.
Na spoluprácu nie je potrebná 
len ochota zo strany zmluv-
ných partnerov, ale aj dôvera 
založená na pravdivých sku-
točnostiach a argumentoch, 
zodpovednosť spočívajúca 
nie na polopravdách a profe-
sionálny prístup pri realizácii 
prác. Dnes sme otvorili iba 
jednu tému problému, v bu-
dúcnosti sa budeme naďalej 
venovať i ďalším, aby Prie-
vidžania dostali komplexné 
informácie o dianí.

-Katarína Macháčková, 
primátorka mesta Prievidza

Prezident spolu s primátorkou otvorili jarmok

Tradičný Prievidzský jarmok sa uskutočnil s malými zmenami za výborného počasia. 
Všakovaké predajné stánky, vôňa pečených mäsových špecialít a neodmysliteľné 
zábavné atrakcie už tradične avizovali pravú jarmočnú atmosféru. Tento raz bola 
umocnená aj vzácnou návštevou.

Mesto žiada korektnú spoluprácu
Komunikácia medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o., sa v po-
slednom období objavila v rôznych médiách. V periodiku ECHO ste mali možnosť 
prečítať si odkaz konateľov spoločnosti Ladislava Chrenka a Juraja Romančáka: 
„Naša spoločnosť je vždy ochotná spolupracovať s mestom Prievidza. Na spoluprácu 
však musí byť vždy ochota z obidvoch strán.“

Strecha na dosah ruky
V auguste bola otvorená nová predajňa strešného centra v Prievidzi, ktorá sa stala aj 

najväčším okenným centrom na Slovensku so zabudovanými 21 strešnými oknami. 

Snahou bolo priblížiť strechu so všetkým, čo k nej patrí. A to doslova. Strecha sa takmer 

dotýka zeme a tak môže každý, kto prechádza smerom na sídlisko Zapotôčky, vedľa 

železničného depa, na vlastné oči vidieť prevedenie klampiarenských prvkov i ostatných 

detailov strechy a popri tom obhliadnuť zabudované strešné okná. A to všetko na dosah 

ruky. Za projektom stojí Ladislav Centár, ktorý v regióne hornej Nitry pôsobí už niekoľko 

rokov. Dobre ho pozná laická aj odborná verejnosť, ako človeka, ktorý v okresoch Par-

tizánske a Prievidza vybudoval prvú špecializovanú fi rmu na strechy. Viac ako pätnásť 

rokov funguje centrálny sklad a centrála fi rmy v Partizánskom, kde sa na ploche 1,5 

hektára nachádza najširšia ponuka krytín v regióne. V Prievidzi otvoril unikátne strešné 

centrum a práve k tejto príležitosti pripravil malé prekvapenie.

Špeciálna akcia

Prvých 21 zákazníkov získa DARČEK*

* Víkendový pobyt v romantickej drevenici v Čavoji pre 5 osôb alebo možnosť 

výberu tovaru v hodnote 100 eur zo skladových zásob ZADARMO. 

 Strešné centrum v Prievidzi.

Prievidza: 

ul. Za depom, 046/ 5430166, 

0918 894 868

prievidza@centar.sk 

www.centar.sk

Partizánske: 

Nitrianska 1140

tel./fax: 

038/7497277

0908 880 300

partizanske@centar.sk

N
PD

 0
28

9B
/1

1



SPRAVODAJSTVO 5

11. 8. 2011
14.16 hod. Obyvateľ mesta oznámil, že 
má podozrenie na určité osoby, ktoré 
mu zo schránky na Vnútornej ulici majú 
vyberať poštu. Hliadka MsP na mieste 
od oznamovateľa zistila, že mu prišla 
upomienka z banky a on ju po prečítaní 
vyhodil do odpadkového koša. Sused 
oznamovateľa mal vyhodenú upomien-
ku nájsť a vyvesiť ju na vchod, čím ho 
vydal na posmech. Hliadka MsP sa 
skontaktovala s podozrivým Rudolfom 
P. (1958) z Prievidze, ktorý sa k činu 
priznal a uviedol, že list už odstrá-
nil pred príchodom hliadky. Vec bola 
na mieste ukončená blokovou pokutou.

14. 8. 2011
10.28 hod. Hliadka MsP preverovala 
oznam, že na Ulici Štefánika na za-
stávke MHD sa nachádza nejaký pán, 
ktorý má zranenie na hlave a nevládze 
sa sám postaviť. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že ide o Ladisla-
va P. (1935) z Prievidze, ktorý bol 
pod vplyvom alkoholu, a na tvárovej 
časti mal krvácajúce zranenie. 
Po chvíli sa na miesto dosta-
vil vnuk menovaného, ktorý 
s ním odišiel na lekárske 
ošetrenie.

15. 8. 2011
18.54 hod. Hliadka MsP pre-
verovala oznam, podľa ktorého 
sa mala neznáma podnapitá osoba 
na bicykli pohybovať po strede vozovky 
na Nábrežnej ulici. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že ide o Lukáša B. 
(1989) zo Spišskej Belej. Na miesto 
bola privolaná hliadka PZ, ktorá si 

menovaného aj so svedkom udalosti 
prevzala. „Posilnenému“ cyklistovi 
bolo dychovou skúškou namerané 
3,15 ‰ alkoholu. Vec rieši PZ SR.

16. 8. 2011
20.20 hod. Na MsP bol prijatý oznam, 
že na Malookružnej ulici sa má na-
chádzať zranený dravý vták. Hliadka 
MsP na mieste zistila, že ide o mladého 
jastraba, ktorý javil známky zranenia. 
Za pomoci obyvateľov sa nakoniec 
podarilo zraneného dravca odchytiť 
a uložiť do klietky. Na miesto bol 
privolaný člen Sokoliarov Aquila so 
sídlom v Bojniciach, ktorý si dravca 
prevzal a uviedol, že mladý jastrab bude 
po ošetrení u veterinára umiestnený 
v ZOO v Bojniciach.

17. 8. 2011
14.32 hod. Pracovník stavebnej fi rmy 
oznámil, že na Ulici Ondrejova, kde 
vykonávajú stavebné práce na obytnom 
dome, im neznámy „sfetovaný“ muž 
behá po lešení. Hliadka MsP po prícho-

de na miesto zistila, že išlo o Mari-
ána M. (1979) z Prievidze, kto-

rý bol značne pod vplyvom 
alkoholu. Menovaný hliadke 
uviedol, že sa chcel pomo-
cou lešenia dostať domov 
cez okno. Počas preverovania 

skutočností sa na miesto do-
stavila aj priateľka menovaného 

a odviedla ho domov. Poškodenie ma-
jetku nebolo zistené a priestupok bol 
doriešený napomenutím.

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza
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Vzhľadom na vzostupný trend rušenia nočného pokoja upozorňujeme všetkých majiteľov 

podnikov na území mesta Prievidza na dodržiavanie ustanovení VZN mesta Prievidza č. 

117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Prievidza, ale zároveň aj na dodržiavanie § 47/1b, Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

(rušenie nočného pokoja). Majitelia alebo prevádzkovatelia podnikov sa v poslednom 

čase domnievajú, že ak majú svoje verejné kultúrne podujatie ohlásené podľa Zák. č. 

96/1991 Zb., tak už nič iné dodržiavať nemusia. V týchto prípadoch sa potom personál 

alebo zodpovedná osoba dostávajú zbytočne do konfl iktu s hliadkami MsP. Žiadna pre-

vádzka nemá právo, aj keď má„ zábavnú akciu“ ohlásenú, poprípade povolenú mestom 

Prievidza, porušovať nočný pokoj. V prípade zistenia porušovania uvedeného VZN mesta 

Prievidza alebo uvedeného zákona budú fyzické a právnické osoby postihované podľa 

všeobecne platných právnych predpisov.

-Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza

Mesto Prievidza, mestský úrad, kancelária primátorky vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie:

Referent pre verejné obstarávanie
Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti 

s obsadzovanou funkciou:

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

 odborná spôsobilosť pre činnosti vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006         

     Z. z. o verejnom obstarávaní výhodou,

 prax minimálne 3 roky,

 znalosť zákona o obecnom zriadení,

 bezúhonnosť,

 zdravotná spôsobilosť,

 práca s PC,

 osobnostné a morálne predpoklady,

Zoznam požadovaných dokladov:

 profesijný životopis,

 kópie dokladov o vzdelaní a o odbornej spôsobilosti,

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona    

     č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne najneskôr 

do 7. 10. 2011 na adresu: Mestský Úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú 

pozvaní na výberové konanie. 

 V Prievidzi dňa 14.9.2011. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Nový Hyundai i40

Cena už od 21 990 €
MOTOR HOUSE, s.r.o., Opatovská cesta 3, 972 01 BOJNICE
servis 046 548 33 56, 0911 646 918, 
predaj vozidiel 046 548 33 55, 0911 646 919
www.motorhouse.sk
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Nakladanie s objemnými odpadmi 

Východná, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie sv. Cyrila 8, 
Nábrežie sv. Cyrila 30, Dlhá, M. Mišíka, M. Hodžu, Vi-
nohradnícka, A. Hlinku, Staničná, Stavbárov, Športová, 
Lúčna, Veľkonecpalská – kaplnka, Kútovská, Poľná, Na zá-
humní, Snežienková, Ciglianska, Košovská, Vlčie kúty

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov na území mesta Prie-
vidza na rok 2011

VO č. 1 2.kolo:  26. 9 .2011 – 2. 10. 2011

VO č. 2 2.kolo:  3. 10. 2011 – 9. 10. 2011

Ľ. Štúra, Murgaša, Gorazdovo nábrežie, A. Rudnaya, 
Malookružná, Sklenárska, J. Kráľa, Súbežná, Banícka, 
Banícka, Krajná, Trhová, B. Bjornsona – F. Madvu, Sama 
Chalúpku, Zadná, Š. Králika, Š. Králika, Letisková

VO č. 3  2.kolo:  10. 10. 2011 – 16. 10. 2011

Za depom, Átriová, J. Červeňa – J. G. Tajovského, P. Dob-
šinského, A. Mišúta, J. Francisciho, L. N. Tolstého, J. 
Fándlyho, J. Okála, J. M. Hurbana, A. Žarnova, M. Rázusa 
– Šulekova, Bukovčana, Šafárika – J. Roháča, J. Palárika

VO č. 4  2.kolo:  17. 10. 2011 – 23. 10. 2011

J. Jesenského – Medzibriežková, Puškinova, Novacké-
ho – J. Záborského, S. Mečiara – Energetikov, Dubová.
Bytová zástavba bude riešená samostatne, a to určením 
stanovíšť výborom volebného obvodu.

VO č. 6  2.kolo:  17. 10. 2011 – 19. 10. 2011

Malá Lehôtka, F. Hečku, dolný koniec

VO č. 6  2.kolo:  20. 10. 2011 – 23. 10. 2011

Malá Lehôtka, ulica Družby

VO č. 5  2.kolo:  17. 10. 2011 – 18. 10. 2011

Veľká Lehôtka – Horná zastávka MHD, Veľká Lehôtka 
– Roľnícka ul. dolný koniec.

VO č. 5  2.kolo:  19. 10. 2011 – 20. 10. 2011

Veľká Lehôtka – Remeselnícka, Veľká Lehôtka – Ulica 
J. L. Bellu

VO č. 5  2.kolo:  21. 10. 2011 – 23. 10. 2011

Veľká Lehôtka – KD, Veľká Lehôtka – Uhlištná

VO č. 7  2.kolo:  17. 10. 2011 – 19. 10. 2011

Hradec – 1. mája

VO č. 7  2.kolo:  20. 10. 2011 – 23. 10. 2011

Hradec – Súhradská

Základné školy, ZUŠ, Materské školy

2.kolo: 24. 10. 2011 – 26. 10. 2011

Záhradkárske osady

2.kolo: 27. 10. 2011 – 04. 11. 2011

Mesto Prievidza zabezpečuje na svoje náklady naj-

menej dvakrát do roka zber a prepravu objemných 

odpadov od obyvateľov mesta. Zber objemných 

odpadov sa uskutočňuje prostredníctvom veľko-

objemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené 

na stanovištiach určených mestom.

Objemové odpady musia byť do kontajnerov uk-

ladané v zmenšenom objeme (napr. v rozobratom 

stave na dosky). Ukladanie objemných odpadov 

vedľa veľkoobjemových kontajnerov je zakázané.

Zber konárov na území mesta Prie-
vidza na rok 2011

Do veľkoobjemových kontajnerov je za-

kázané ďalej ukladať:

nebezpečné odpady (napr. farby, oleje, chemikálie, 

pneumatiky a pod.), 

okná a okenné rámy – odovzdávajú sa bezplatne 

v prevádzke zberného dvora,

elektrický a elektronický odpad (napr. monitory, tele-

vízory, chladničky a iné),

stavebný odpad vyžadujúci stavebné povolenie,

biologicky rozložiteľný odpad (napr. konáre, tráva, lístie),

objemné odpady dovezené z iných území ako z územia 

mesta Prievidza.









 



Vo l e b n ý 
obvod

Lokalita tremín 
zberu

VO č. 1 Východná 19. 9. 2011

Nábrežie A. Kmeťa 19. 9. 2011

Staničná 19. 9. 2011

Stavbárov 20. 9. 2011

Športová 20. 9. 2011

Veľkonecpalská – kaplnka 20. 9. 2011

Poľná – KD 21. 9. 2011

Na záhumní 21. 9. 2011

Snežienková 21. 9. 2011

Vinohradnícka 22. 9. 2011

Vlčie Kúty 22. 9. 2011

VO č. 2 Ľ. Štúra 26. 9. 2011

Sklenárska 27. 9. 2011

Zadná 28. 9. 2011

VO č. 3 Za depom 3. 10. 2011

Átriová 4. 10. 2011

J. Červeňa – J. G. Tajovského 5. 10. 2011

VO č. 4 J. Jesenského-Medzibriežková 10. 10. 2011

Puškinova 10. 10. 2011

Novackého 11. 10. 2011

Novackého – J. Záborského 11. 10. 2011

S. Mečiara – Energetikov 12. 10. 2011

Dubová 12. 10. 2011

VO č. 5 Veľká Lehôtka – KD 13. 10. 2011

Veľká Lehôtka – Uhlištná 13. 10. 2011

VO č. 6 Malá Lehôtka, F. Hečku dolný 
koniec

14. 10. 2011

Malá Lehôtka, F. Hečku hor-
ný koniec

14. 10. 2011

Malá Lehôtka, Ul. Družby 14. 10. 2011

VO č. 7 Hradec, 1.mája 14. 10. 2011

Hradec, Súhradská 14. 10. 2011

„Zmenu koncepcie úpravy 
parku som inicioval z dôvodu 
zachovania výtvarných diel, 
jedno vo fontáne a druhé – 
súsošie svätého Cyrila a Me-
toda, pričom sa zachovajú aj 
fragmenty konštrukcie fon-
tány a dielo v nej,“ vysvetlil 
architekt pohnútky k nové-
mu návrhu stvárnenia parku 
pred ÚPSVaR. Myšlienku 
rozvinul vyjadrením, že nie 
je zástancom komplexnej ne-
gácie toho, čo tu bolo, a váži 
si prácu a um každého člo-
veka, čo do podobných diel 
vkladajú. V rámci upravenej 
koncepcie nemá byť súsošie 
premiestnené, ale iba otočené 
o 180 stupňov, teda tvárami 
smerom k parku a k slnku. 
Zo sochárskeho hľadiska je 
to optimálna poloha, ktorá 
je tiež ideálna na uskutočne-
nie pešieho prepojenia diela 
k fontáne. Od cesty bude sú-
sošie oddelené lipou, ktorú 
za ním zasadia. Významným 
krokom  má byť odstránenie 
nevhodnej tieniacej zelene 

vo vnútri parku, čím sa op-
ticky otvorí. Vysadí sa nová 
zeleň v modernej kompozícii 
a obnovia trávniky. Parkové 
„námestie“ bude doplnené 
o jednoduché prvky vody – 
vodostreky, medzi ktorými 
sa bude dať prechádzať. 
Jaroslav Janes získal súhlas 
s navrhovanou koncepciou 
úpravy parku i od autora sú-
sošia, akad. soch. Stanislava 
Mikuša. Vysvetlil, že „úpra-
vou koncepcie chcú docieliť 
vytvorenie priestoru, ktorý 
sa stane obľúbeným miestom 
pre oddych obyvateľov a náv-
števníkov mesta, nie iba úzkej 
špecifi ckej skupiny obyvate-
ľov, ako je to, bohužiaľ, dnes.“ 
Zmenu koncepcie po pripo-
mienkach upravil autor Jozef 
Janiš zatiaľ na svoje náklady. 
Termín realizácie momentál-
ne ešte nie je známy, no keď 
budú pripravené projekty, pe-
niaze by mesto chcelo získať 
z fondov a grantov.

- vrb

V polovici augusta zasad-
la odborná komisia, aby 
po vypočutí s prihliadnutím 
na výsledky verejného hla-
sovania, ktoré prebiehalo 
na webe mesta i na sociál-
nej sieti facebook, vybrala 
ofi ciálnu zvučku mesta. Od-
bornú časť poroty tvorili: 
viceprimátorka Helena Da-
díková, Peter Krško, Anton 
Bakyta – obaja pedagógovia 
zo ZUŠ L. Stančeka v Prie-
vidzi. Na základe vyhláse-
ných podmienok a výsled-
kov hlasovania sa na prvom 
mieste umiestnil návrh Mi-
chala Dírera z Nitrianskeho 
Pravna. Jeho skladba sa bude 
používať pri  protokolárnych 
príležitostiach a ďalších sláv-
nostných podujatiach. Nakoľ-
ko sa odborná komisia zhodla 
na skutočnosti, že i ďalšie 
skladby ostatných autorov 

spĺňajú podmienky a stali sa 
aj pre obyvateľov zaujímavé, 
budú sa tiež verejne použí-
vať. Pre zvučku do mestské-
ho rozhlasu vybrali skladbu 
od Petra Hrbíka a ďalšie dielo 
spomínaného autora bude pre-
zentovať mestské podujatia. 
K všetkým zvučkám sa vy-
jadrili i poslanci mestského 
zastupiteľstva, čím sa tento 
projekt uzavrel. Ak si chcete 
zvučky vypočuť, nájdete ich 
na webovej stránke mesta. 
Výsledky verejného hlasova-
nia: 1. miesto: Michal Dírer, 
2. miesto: Peter Hrbík, zvučka 
A, 3. miesto: Miloš Mazánik, 
4. miesto: Peter Hrbík, zvuč-
ka B, 5. miesto: Peter Hrbík, 
zvučka C.

-vrb

Park s fontánou pred Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny bude upravený podľa moderných parametrov 
architektonického stvárnenia so zachovaním pôvodných 
umeleckých prvkov. Takýto vynovený zámer predstavil 
na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prie-
vidzi nový architekt mesta Jaroslav Janes.

Do súťaže na ofi ciálnu prievidzskú zvučku sa po výzve 
zapojilo dvanásť autorov s štrnástimi dielami. Do užšie-
ho výberu boli zapojení traja autori, tentoraz s piatimi 
skladbami.

Rekonštrukcia parku

Zvučka Prievidze

Upozornenie 
pre občanov mesta

 

Mesto eviduje vysoký počet občanov, ktorí si nesplnili svoju 

daňovú povinnosť, a to najmä pri poplatku za komunálny 

odpad. Z uvedeného dôvodu boli  týmto občanom doru-

čené výzvy na zaplatenie nedoplatku evidovaného  k 31. 

7.2011 (po uplynutí termínu splatnosti I. a II. splátky). Uve-

dené nedoplatky môžu občania zaplatiť priamo v pokladni 

mestského úradu, pričom je potrebné, aby pri platení mali 

k dispozícií  správny variabilný symbol, podľa ktorého 

sa platby v účtovníctve mesta identifi kujú.  Zároveň však 

upozorňujeme na lehoty  ďalších splátok:

- II. splátka dane z nehnuteľnosti do 30. 9. 2011,

- III. splátka poplatku za komunálne odpady do 31. 10. 2011.

V prípade, že prídu občania  do pokladne mesta na základe 

doručených výziev  zaplatiť nedoplatky, môžu naraz zaplatiť 

aj tieto splátky. Upozorňujeme občanov, že za oneskorené 

platby daní a poplatku za komunálny odpad je mesto 

povinné vyrubiť sankčné úroky.
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Program KaSS Prievidza

Zdravo jesť je ľahké
1. októbra o 18.00 h / Divadelná sála Domu kultúry
Prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD.

Šarkaniáda
1.októbra od 10.00 do 15.00 h – letisko Prievidza
V spolupráci s My Hornonitrianske noviny a RKC v Prievidzi.
 
Cigánski diabli s hosťom – talianskym tenorom Giovannim 
Ribichesu
3. októbra o 19.00h vystúpia v Dome kultúry v Prievidzi.
Vstupné: 13 €, predpredaj vstupeniek v DK Prievidza
 
Country jeseň
15. októbra – DK Prievidza
Country Limit Club a hostia. Viac informácií na plagátoch 
podujatia.

Len tak prišli (Stanislav Štepka)
26. októbra o 16.30 a 19.30 h – DK Prievidza
Premiéra nového predstavenia Radošinského naivného divadla.
 
Dni k pamiatke zosnulých
26. októbra – 1. novembra – Námestie slobody
Trhy na hlavnom námestí.
 
Večer pre seniorov
27. októbra o 16.30 h – DK Prievidza
Podujatie zorganizované k Mesiacu úcty k starším pre miestne 
kluby dôchodcov.

Tancujúce tekvice IV.
27. októbra o 16.00 h – pred OC Korzo
Program Spokojnosť, n.o. zameraný na prezentáciu symbolov 
jesene – tekvíc spolu s vystúpeniami.

Ešte dúšok leta... 
(multižánrový festival venovaný Svetovému dňu cestovného ruchu)

pokračuje aj v jesennom období pod taktovkou Regionálneho kultúrneho 

centra v Prievidzi a Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Usku-

toční sa v stredu 28. septembra v rámci Svetového dňa cestovného ruchu 

na Námestí slobody. 

Podujatie budú tvoriť rôznorodé žánrové bloky ako koncert pre deti, moderné 

tanečné umenie, história, divadlo a hudba:

Mária Podhradská a Richard Čanaky so svojimi veselými pesničkami 

pre deti,

Violin trio – na svoje si prídu priaznivci inštrumentálnej hudby,

Historické prechádzky – zámerom tohto zaujímavého projektu je predsta-

venie dejín mesta Prievidza hranými scénkami na rôznych miestach námestia

Xoana – tanečná šou v podaní skupín zo Súkromnej základnej umeleckej 

školy v Prievidzi,

Divadlo na doske – priestor pre mladých nadšencov divadla prostred-

níctvom potulného divadla.

 Destinácia svet – osvetová kampaň zameraná na zdravý životný štýl, 

možnosť zmerať si CO v pľúcach pomocou prístroja smokerlyzer a možnosť 

vyskúšať promileokuliare.

Počas celého multižánrového festivalu budú prebiehať prezentácie spojené 

s ochutnávkami miestnych potravinárskych fi riem a predstavenia mnohých 

inštitúcií pôsobiacich v kultúrnej oblasti či v oblasti cestovného ruchu.

V hudobnej časti festivalu sa predstavia:

Laura Belicová & Colours of Sounds,

Vertigo P. A. F. (pop, funky, soul),

SHZ Nany – (vlastné skladby v štýle alternatívneho folkrocku),

Balkansambel (balkánska ľudová produkcia – líder festivalu), 

DJ Caggyho (latino-etno-retro repertoár).

Dramaturgia multižánrového festivalu sa zameriava na všetky vekové ka-

tegórie. V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do Domu 

kultúry v Prievidzi. 

Regionálna rada KST
srdečne pozýva

1. októbra 2011

Podujatie: Veľký Javorník

Doprava: zájazdový autobus, 

odchod o 6.00 hod., nást. č. 11

Poplatok: člen KST HN 10,35 €, 

nečlen 12,35 €

Prihlášky: v TIK Námestie slobody 

Prievidza do 27. septembra 2011

Trasa A: Štiavnik (Ráztoka) – Buntova 

dolina – Veľký Javorník – Stratenec

– Malý Javorník – hotel Portaš 

– Čertov

Stredne náročné

Dĺžka trasy: 20 km

Prevýšenie: 548 m

Vedúci podujatia: Ing. Ján Gašpa-

rovič 0918 777 400

8. októbra 2011

Podujatie: Výstup na Borišov

Poplatok: člen KST: 8,35 €, 

nečlen: 9,35 €

Doprava: zájazdový autobus, 

odchod o 6.00 hod., nást. č. 11

Prihlášky: v TIK Námestie slobody 

Prievidza do 4. októbra 2011

Trasa: Vyšná Revúca – Zelená dolina 

– Kýšky – Chata pod Borišovom – Bo-

rišov – Ch. pod Borišovom – Ploská 

– Sedlo Ploskej – Vyšná Revúca

Dĺžka trasy: 20 km

Prevýšenie: 1240 m 

Čas pochodu: 6.45 hod.

Vedúci podujatia: Stanislav Vakula 

0903 575 211

Kino Baník
Skyline
1.októbra o 18.30 h
Uvádza Intersonic.
Vstupné: 2,30 €
 
Bibliothéque Pascal
4. októbra o 18.30 h
Filmový klub ´93 Prievidza.
Vstupné: dôchodca: 1 €, člen FK ´93: 
2 €, nečlen: 3 €
 
Čertova nevěsta
6. – 10.októbra o 18.30 h
Uvádza Tatrafi lm.
Vstupné: 2,50 €

Autá II.
13. – 17. októbra o 18.30 h
Uvádza Saturn.
Vstupné: 2,50 €

V. Slovenské fi lmobranie
Festival vynikajúcich slovenských 
fi lmov za účasti ich tvorcov.
18. – 20. októbra – kino Baník
Viac informácií na plagátoch Kina 
Baník.

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

kultura@prievidza.sk

Pokladňa – informácie: 046/ 541 20 29

pokladna.kass@prievidza.sk

Predaj vstupeniek v prac. dňoch od 7.00 

h do 18.00 h

(obedná prestávka 12.00 h – 13.00 h)

Hornonitrianske 

múzeum v Prievidzi

Expozícia

Historiae Superior Nitriensis 

Múzejná dokumentácia vývoja prí-

rody a spoločnosti Hornej Nitry.

Z pokladov Grécka 

Doklady dávnych kultúr z gréckych 

Kyklad, súostrovia v Egejskom mori.

20. októbra – 21. novembra 2011

Ostatné podujatia

Múzejné hry 

Hry a tvorivé dielne pre šikovné 

rúčky.

každý utorok v mesiaci

Jesenné variácie 

Tvorivé dielne pre školákov s pozná-

vaním rastlinných druhov.

10. – 14. októbra 2011

NOVÉ ŠKRIDLYVYBRANÉ 
POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY 

ZNAČKOVÁ KVALITA PRE VAŠU STRECHU

Strešné centrum:
Nitrianske Pravno, Nádražná 79/28, 
tel.: 046/544 77 63, mobil: 0905 547 316, 
pravno@stavmix-plus.sk

POKRYJÚ VIAC 
A STOJA MENEJ

VYBRANÉ 
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY 

N
PD 0296/11



Z mestskej matriky

od 1. do 31. augusta 2011

Ľudmila Bombarová 68 

G ütlerová 84 

Miloš Lupka 56 

Pavel  Farkaš   67 

Jana Gulová   46 

Daniel Pračko   67  

Rozália Petrášová   101 

Ján Dzurák   87 

Rudolf Slíž   79 

Lýdia Mačkayová   54 

Matej Hrbatý   22 

Helena Klányová   93 

Štefan Kotlár   66 

Irena Hodálová   88 

Eliška Poláková 0

Ľudmila Stašjaková   61 

Elena Gondová   73 

Anna Grossová   69 

Margita Eleková   73 

Juraj Mrázik   56 

Marta Tučnovičová   79  

Antónia Jánošková       82  

Karol Michelka   67  

Pavel Borko   65  

Dušan Šugár   64  

Marián Činčura   62  

Jozef  Danihel   65  

Katarína Krpelanová  84  

Mária Mečiarová   85    

Ľubica Bielaková   52  

Anna Sabová    57  

František Benkovič a Martina Herčková 

Jozef Bulík a Katarína Ondrušová 

Andrej Buránsky a Róberta Mociková 

Miloš Cmarko a Katarína Jarabeková 

Miroslav Čvančara  a Lívia Miháliková  

Jozef Dušicka  a Lenka Dušicková 

Oto Fábrik  a Lenka  Balážová

Martin Fungáč  a Jana Laluhová  

Benedikt Hausner  a Soňa Ducháčková

Ľubomír Holaza  a Zuzana Kmeťová

Patrik Mutnianský  a Veronika Fröhlichová

Ľudovít Papp  a Martina Tkáčová  

Andrej Pecháč  a Petra Gombarčíková  

Milan Sabo  a Lucia Pastieriková  

Ignatz Paul Schiessl  a Bernardína Čičová  

Bronislav  Slomkowski a Silvia Gálová  

Roman Šesták  a Adriana Fröhlichová

Miroslav Tkáč  a Ingrid Letanovská  

Peter Urbančok  a Lenka Šimková 

Milan Zelíska  a  Alica Danišová  

Ján Bakalár a  Petra Vidová  

Ján Boťanský a Monika Tandlmajerová   

Andrej Buránsky a Róberta Mociková    

Miroslav Cebák a Erika Cižmáriková  

Miloš Cmarko a Katarína Jarabeková  

Miroslav Čvančara a Lívia Miháliková  

Ivan Dobiš a Zuzana Kňazová  

Peter Dudáš  a  Radka Gundová  

Marek Minich a IJana Kupcová  

Igor Weiss  a Martina Záhoranová  

Petronela Adámiková

Radoslav Bago 

Laura Bakytová 

Dajana Bandíková 

Branko Bobok 

Hana Borková 

Štefan Dolák 

Dirk Ďurajka 

Milan Galanský 

Sára Halašková 

Sofi a Hricková 

Lukáš Hurtiš 

Tomáš Husovský 

Natália Chalmovanská 

Laura Kaplánová 

Šimon Kohút 

Peter Kollár 

Karin Komodyová 

Nela Kostrová 

Radovan Krištof 

Veronika Lacková 

Kristína Májeková 

Kristína Pánisová 

Bianca Rieglová 

Juraj Ruttkay 

Viktória Štangová 

Vanesa Tomová 

Amy Unterfranc 

 Adrián Urban 

Manželstvo uzavreli

Narodili sa

Opustili nás

Prítomnosť Andreja Sekeru, repre-
zentanta SR a hráča NHL Buffalo 
Sabres, v rodnom meste využi-
lo i súčasné vedenie Prievidze. 
Pri príležitosti 25. narodenín, ktoré 
tento rok oslávil, ho v obradnej sieni 
Mestského domu prijala primátorka 
Katarína Macháčková spoločne 
s viceprimátorkou Helenou Dadí-
kovou. Nechýbal ani jeden z jeho 
bývalých trénerov, funkcionári 
Mestského športového hokejové-
ho klubu (MšHK) Prievidza a ani 
domáca hokejová mlaď. Prítomní 
sa na slávnostnom prijatí dozvedeli 
o množstve úspechov a dosiah-

nutých medzníkov v hokejovom 
živote tohto mladého hráča, ktorý 
už okúsil príchuť účasti na olympij-
ských hrách, majstrovstvách sveta 
i ďalších významných športových 
podujatiach. 

V detstve nemal vzor
S hokejom začínal ako trojročný 
pod vedením svojho otca, ktorý 
patril medzi opory prievidzského 
hokeja. V tom období bol žiakom 
športovej triedy na II. Základnej 
škole Sama Chalupku. Okrem otca 
ho počas pôsobenia v Prievidzi 
trénovali aj Slavomír Mjartan a Ján 

Jeleň. Reprezentačný dres Sloven-
ska si prvý raz obliekol ako pätnásť-
ročný. Po ofi ciálnej časti prijatia 
a podpise do pamätnej knihy mesta 
sa rozprúdila veselá debata. Bývalý 
tréner prezradil na Andreja naprí-
klad i to, že v prvých rokoch jeho 
hokejového života bol ako malý 
chlapec naviazaný na svoju mamu 
a nechcel ísť od nej na viac dní. 
Zato dnes absolútnu väčšinu roka 
prežije veľmi ďaleko od domova. 
Zvedaví boli i mladí prievidzskí 
hokejisti a fanúšikovia, ktorí An-
dreja zasypali množstvom otázok. 
Dozvedeli sa tak, že svoj súčasný 
kolektív, v ktorom pôsobí, vníma 
ako vynikajúci, kde všetci ťahajú 
za jeden koniec, že v detstve ne-
mal konkrétny vzor, iba nesmiernu 
lásku k hokeju. Prezradil tiež, že 
jeho súčasným najlepším kamará-
tom v mužstve je Thomas Vanek, 
že sa rád stretáva so slovenskými 
hokejistami, no mať ich v zápase 
v súperiacom mužstve je ťažké. 
Rozprával o organizačnom zabez-
pečení v tíme, o zdravotnej starost-
livosti a ďalších témach. Nakoniec, 
samozrejme, prišlo k podpisovaniu 
hokejok, šiltoviek, dresov a spoloč-
nému fotografovaniu.

-vrb, foto: autorka

Z mamičkára je hokejista svetového rangu
Meno Andrej Sekera pozná celý hokejový svet. Mnohí však isto netušia, že jeho domovom a mestom 
prvých športových úspechov je Prievidza. Rád v nej pobudol i niekoľko dní tohto leta.
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Z kroniky mesta Prievidza
(pokračovanie) Krštenie, slávnostná 
hostina na počesť narodeného, od-
bavovalo sa pozdejšie, keď matka 
mohla už pomáhať. Pozvaní boli naň 
len najbližší príbuzní (bratranci už 
nie) a kmotrovia.  Hostili sa obyčaj-
ne „hriatom“.  Toto pripravené bolo 
už pred pôrodom, vtedy manželka 
zadovážila si najlepší druh suchých 
hrušiek a od včelára „medovec“, 
medovú vodu, med rozriedený vo-
dou. Manžel zase zadovážil lieh, 
z ktorého narobili hriata (rozrie-
dením a prevarením) a osladili ho 
hruškami a medovcom.  Do krštenia 
muselo sa hriato uležať, aby dostalo 
príjemnú chuť.  Hostina doplnená 
bola koláčmi a rôznymi jedlami.  
Z rôznych piesní spievaných 
pri krštení zachovala sa táto sloka:
„Krštenie, vádzanie, bodaj vždy 
bývalo, aby sa ženičkám do hrdla 
vlievalo...
Hostina krštenia trvala do 9. – 10. 
hodiny večernej a po nej sa hostia 
za spevu rozišli. Do vádzky nesmela 
žena ani dieťa z domu, lebo mohlo 
by im byť poškodené. Po vádzke boli 
už obe voľné. Dieťa bolo treba i ďa-
lej varovať, najmä pred pohľadom 
niektorých ľudí, od ktorých mohlo 
dostať chorobu zvanú „zočina“, čo 
sa liečilo odkiadzaním  a kúpaním 
v čisci. 
Svatba. Obvykle uzavretá známosť 
mladých pokračovala „vohľadmi“, 
na ktoré mladík chodieval viac ro-
kov, obyčajne v nedeľu po litaniach 
do domu, alebo mladí spolu chodili 
do Kopaníc a na Bánsku. Prípadná 
„nehoda“ sňatok urýchlila, ináč 
dôvod sňatku nebýval vždy majet-
kový, veno napred ujednané nebý-
valo.  Formálne popýtanie o ruku, 
„pytačky“,  konaly staré baby.  
Po pytačkách išli mladí k organis-
tovi o ohlášky, tento ich napísal 
a dal farárovi vyhlásiť. Po prvých 

ohláškach  slávily sa „oddavky“ 
v kruhu najbližšieho príbuzenstva 
a tu sa aj „prsťeňovali“, t. j. mladí 
dali jeden druhému snubné prstene. 
Počas oddavok  rečnili  obyčajne 
výreční „papulnáči“. Potom začala 
sa už príprava na svatbu. Najsamprv 
napiekli koláčov pre „pocty“. Poc-
tou bývaly koláče: tvarožníky, jader-
níky, hruškovníky. Pocty roznášala 
deň pred sobášom mladá nevesta 
po ďalšom príbuzenstve, ktoré ináč 
nebolo pozvané na svatbu. Obdarení 
prišli potom až v druhý deň svatby 
a priniesli mladej žene peňažitý dar.  
Zvanie ostatných hosťov  na svat-
bu vykonávali  dvaja družbovia, 
na veľkých svatbách až štyria.  Bý-
vali ozdobení kyticami a s paličkou 
v ruke  chodievali podľa zoznamu  
po príbuzných a týchto povolávali: 
„Náš pán principál skazuje poníženú 
službu, poneváč chce svoj stav  pre-
meniť a do stavu manželského vstú-
piť. Zamiloval si pannu (XY), ktorú 
za budúcu a pravú manželku si vziať 
mieni. Na základe tohto pokladá si 
za povinnosť pozývať Vašu vážnosť, 
aby ste pri tejto slávnosti Vašu milú 
účasť brali, do chrámu Pána ich 
odprevadili a po úkone sobášnych 
ceremónií do domu svadobného sa 
navrátili.“ Zvaní počastovali druž-
bov hriatom alebo vínom a niekde 
im  aj odporovali, zvlášť, keď boli 
chudobní. Bolo totiž zvykom, že keď 
pozvaní hodlali prísť na svatbu, 
museli v deň pred sobášom poslať  
do svadobného domu dar, ktorý sa 
nazýval takisto „poctou“. Býval 
to kohút, zo dve sliepky, baranča 
a podobne. Donášanie iných sva-
dobných darov, rôznych predmetov 
do kuchyne a domácnosti,  je zvykom 
novším.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)

-I. Ď.

Medzi Prievidžanmi sa minulý me-
siac šírila správa o plánovanom 
zrušení knižníc, ktorú vo svojom 
článku v predchádzajúcom čísle 
Noviniek vysvetlila zástupkyňa pri-
mátorky. Okrem iného tiež uviedla, 
že nie je nič defi nitívne rozhodnuté 
a mesto bude hľadať prijateľné rie-
šenie pre čitateľov i mestskú kasu. 
Vedenie mesta s riaditeľkou KaSS 
navrhli a poslanci na poslednom 
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva schválili opatrenia. Ako Petra 
Štefániková informovala, knižný 
fond pobočky na Ulici J. Kráľa sa 
presunie do budovy Domu kultúry 
na Ulici F. Madvu. Pobočka na Uli-
ci A. Mišúta sa presťahuje do bu-
dovy Základnej školy na Ulici 
P. O. Dobšinského, kde bude záro-
veň pre obyvateľov mesta zabezpe-
čená výpožičná služba v určené dni. 
Pobočka na Ulici K. Novackého 
bude aj naďalej poskytovať výpo-
žičnú službu, nakoľko priestory, 
v ktorých sa nachádza, patria mes-
tu. „Uvedené riešenie predpokladá 
úsporu režijných nákladov,“ doda-
la. Priestory na Ulici J. Kráľa má 

KaSS v nájme od SMMP, s. r. o., 
ako správcu majetku mesta. Tieto 
bude môcť ihneď po uvoľnení pre-
najať na komerčné účely. Pobočka 
na Ulici A. Mišúta je v cudzích 
priestoroch, čím po presťahovaní 
mesto ušetrí nálady za nájom. 

Zmena otváracích hodín
Keďže sa tiež znižoval stav zamest-
nancov, situácii budú prispôsobené 
otváracie hodiny v jednotlivých po-
bočkách. Čitatelia sa však nemusia 
obávať, budú zachované potrebné 
služby knižnice. V súčasnosti pre-
bieha v pobočkách inventarizácia, 
preto je do odvolania možné iba 
vracať výpožičky. Do budúcnosti 
mesto však uvažuje o vytvorení 
iba jednej centrálnej knižnice, kde 
bude možné pravidelne obnovovať 
a dokupovať viac nových titulov. 
Pomôcť by mohli aj výzvy na vy-
tvorenie či obnovu knižničného 
fondu, ktoré mesto očakáva v no-
vom roku.

-vrb

Knižnice nezrušia, iba presťahujú
Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi po-
slanci rokovali a rozhodli aj o osude knižníc.



S vekom sa väčšinou menia 
aj priority. Čo je pre vás 
v momentálnej etape života 
najdôležitejšie?
- Už som zrejme vo veku, 
keď sa človek zamýšľa 
nad prežitým – bilancuje. Aj 

mne sa to stáva. To, čo som 
prežil, neľutujem, hoci boli 
i veľmi ťažké obdobia. Je to 
ale nádherné a myslím, že 
som zažil aj dva životy. Bolo 
to proste čosi šialené. V čase 
novinárčenia, neskoro v noci 

sme chodievali spať, keď sa 
píše rukopis, i keď sa len pre-
pisuje, trvá to aj sedem hodín. 
To potom človek zabúda aj 
jesť a piť, spať, ubúda síl a pri-
búdajú zdravotné problémy. 
Ale tie spomienky sú úchvat-
né a som spokojný so svojím 
životom. Dal sa, samozrejme, 
prežiť aj inak. Dalo sa nebyť 
novinárom, nepísať básne, ne-
byť knihovníkom. Ale predsa 
len tým, že som tým všetkým 
bol, bolo to veselé a pestré. 
Popri tom sme s manželkou 
vychovali dve krásne, zdravé 
deti. Teraz by som si už chcel 
len trošku užívať a splniť 
ciele – urobiť bibliografi cký 
slovník o významných osob-
nostiach regiónu hornej Nit-
ry, ktoré spadajú do tretieho 
tisícročia – to je pracovný 
plán. Potom sa tešiť z každého 
dňa, kedy človeka nič nebolí 
a nič neťaží na duši, a ešte by 
som sa chcel, vďaka inšpirácii 
mojím vnúčikom, venovať aj 
poézii pre deti.
Ako sme už spomenu-
li, v rámci tvorby ste sa 
venovali rôznym oblas-
tiam, žánrom. V čom 

sa cítite najviac doma?
- Nikdy som sa nad tým neza-
mýšľal, ale moje spomienky 
na publicistiku sú veľmi sil-
né. Keď som robil novinára, 
veľmi dobre som sa cítil v re-
portážach, bavili ma, okrem 
iných, historické. Vlastne aj 
vzburu prievidzských žien 
som uviedol do polohy repor-
táže a tiež ďalšie zaujímavé 
historické témy regiónu. Ale 
všetky novinárske žánre som 
si, dúfam, osvojil a práca ma 
napĺňala. Spravodajstvo je 
denný chlebík, no eseje, re-
portáže, recenzie, k tomu si 
treba sadnúť a mať aj múzu. 
Keď som skončil s novinár-
stvom, bola mi zasa bližšia 
poézia. Pokúšal som sa aj 
o poviedky, ale, ako som 
zistil, to nie je moja parketa. 
Tie píšem len sporadicky, 
oddychovo.
Pomáhali ste mnohým začí-
najúcim spisovateľom, po-
merne dlhý čas ste viedli aj 
prievidzský literárny klub, 
kde sa stretávali a dodnes 
stretávajú nadšenci litera-
túry a známi či menej zná-
mi autori. Aké sú vaše spo-

mienky z tejto spolupráce?
- Poopravoval a zredigoval 
som okolo 23 rukopisov. 
Verím, že tí ľudia si občas 
na mňa spomenú, lebo ja si 
rád, s láskou a vďakou na nich 
spomínam. Vždy ma napĺňalo 
pomáhať. Dnes sa to navonok 
veľmi nenosí, ale aj v tejto 
neľahkej dobe sú ľudia em-
patickí, citliví, radi si vzá-
jomne pomáhajú, vedia byť 
vďační. Ja takých stále okolo 
seba mám a myslím si, že aj 
mladí umelci by mali písať 
o takýchto veciach. Nepá-
čia sa mi v poézii agresívne 
prvky, vulgarizmy, na to asi 
nie je potrebný až taký talent. 
Poézia by mala hladkať dušu, 
byť tým naším pomyselným 
anjelikom, ktorý nad nami 
stojí a drží palce.
Základným pilierom autora 
je inšpirácia. Čo inšpiruje 
v tvorbe vás?
- V začiatkoch v mladosti to 
bola výrazne matka a moje 
detstvo. To boli akési de-
jové básne. V knižke Čistá 
po dotyku je aj názov jednej 
časti Osudy. Tam som zver-
šoval určitý úsek života ľudí 

z môjho života. Mal som tiež 
tendenciu čerpať materiály 
z histórie, ktorá bola mojím 
koníčkom a pôvodne som ju 
chcel aj študovať. História je 
vlastne vždy žriedlo inšpirá-
cie. Takým prameňom sa mi 
stala napríklad Biblia. Teraz 
je to rodina, blízki, priatelia, 
príbuzní a trojročný vnúčik.
Máte zo svojej vlastnej tvor-
by niečo, čo je vám bližšie 
ako ostatné diela?
- Mám. Bibliofíliu s názvom 
Ostré ticho. Je to zbierka 
štrnástich básní ilustrova-
ná výtvarnými originálmi 
akademického maliara Igo-
ra Piačku. Patrí medzi moje, 
pre mňa vzácne knižky. 
Na čo sa môžu tešiť čitatelia 
najbližšie?
- Na svetlo sveta v mojom 
počítači čaká zbierka s pra-
covným názvom Vzkriesenie 
jesene. Je to prírodná a ľú-
bostná lyrika, ktorá vznikla 
v zložitom období môjho ži-
vota, v minuloročnom ok-
tóbri. Vtedy som mal veľmi 
vážne zdravotné ťažkosti 
a podarilo sa mi ju napísať 
v nezvyčajne krátkom čase. 
Aj keď bola písaná v zložitom 
období, myslím si, že nenesie 
smútok a ťažobu, skôr op-
timistický pohľad na život.

-Katarína Vráblová, foto: autorka

Básnik, publicista, bibliograf, manžel, otec, starý otec, priateľ, ale predovšetkým človek s láskavým srdcom. Takého ho poznáme. Ondrík, tak ho 
napriek šesťdesiatke, ktorú oslávil začiatkom septembra, oslovuje väčšina známych. Momentálne pracuje v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 
v bibliografi ckom oddelení regionálnej literatúry a má na starosti osobnosti regiónu. Za sebou má kus života, veľký kus práce, prekonávanie 
vážnych zdravotných ťažkostí, bežných denných starostí a prijatie života takého, aký je. Doposiaľ vydal desať zbierok, z toho jednu bibliofíliu, 
pôsobil ako novinár, zredigoval viac ako 23 rukopisov a myslí si, že zažil aj dva životy, s ktorými je spokojný.

Čerstvý šesťdesiatnik Ondrej Čiliak je so životom spokojný
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novinky10 RELAX

Slnko začína strácať na sile 
a s nástupom babieho leta pri-
chádza vyvrcholenie hubárskej 
sezóny. Zberači sa doslova 
predbiehajú v tom, ktorý z nich 
objaví najkrajší kúsok. Aby sme 
však nazberané hríby mohli po-
užiť aj o pár mesiacov, naprí-
klad ako prísadu do vianočnej 
kapustnice, je potrebné ovládať 
techniku ich správneho sušenia 
a skladovania. Ponúkame vám 
niekoľko rád a tipov, ako pre-
dísť znehodnoteniu.

Ako na to
Sušené hríby sú súčasťou 
takmer každej kuchyne. Vďaka 
špecifi ckej vôni a chuti dodáva-
jú jedlám ich jedinečnú podobu. 
Ešte pred samotným procesom 
by sme mali prekontrolovať 
nazberané kusy a odstrániť na-
padnuté časti. Očistené hríby 
nakrájame na tenké plátky a na-

ukladáme ich vedľa seba na pri-
pravenú podložku. Odporúča 
sa plech na pečenie vystlaný 
papierom, prípadne rôzne druhy 
hubárskych sít, ktoré si môžete 
jednoducho vyrobiť z dreve-
ných profi lov a vhodnej sieťo-
viny. Platí však fakt, že každý 
hubár má svoje vlastné ove-
rené postupy. Pamätajte však 
na ostražitosť pri zbere. Nikdy 
nehazardujte so zdravím seba 
a vašich blízkych. Mnohé jedlé 
hríby majú svojich otrávených 
dvojníkov, preto so sebou odpo-
rúčame nosiť atlas húb.

Ako správne sušiť
Najvhodnejšia teplota sušenia 
je okolo 40 °C bez priameho 
slnečného žiarenia. Sušenie 
na slnku sa neodporúča kvôli 
strate užitočných a výživných 
látok. Veľmi dôležité je najmä 
dostatočné prúdenie vzduchu, 

v žiadnom prípade nevyberá-
me vlhké uzatvorené miesta. 
Vhodným riešením je sušička 
ovocia a zeleniny, treba postu-
povať podľa návodu, prípad-
ne pootvorená rúra s teplotou 
od 40 do 50 °C. Do rúry však 
nevkladáme čerstvo spracované 
hríby, pretože by mohli uvoľniť 
viac vody naraz a zaliať tak 
celý obsah plechu. Predtým 
ako nakrájané kusy vložíme 
do rúry, mali by byť aspoň 
jeden deň na suchom teplom 
mieste s dobrým prúdením 
vzduchu.

Skladovanie
Ak ste úspešne prešli proce-
som sušenia, tak nasleduje skla-
dovanie. Najvhodnejšie poslú-
žia vzduchotesné nádoby, ktoré 
hríbiky uchránia od nežiadu-
ceho parazitovania v podobe 
škodcov. Do nádoby sa odporú-
ča pridať čierne korenie a bob-
kový list. Vďaka tomu budú 
dobre chránené pred vlhkosťou 
a zachovajú si svoju charakte-
ristickú vôňu.

Dobrý tip
Aby vám na plechu rozložené 
hríby nesčerneli, posypte pod-
klad mletým čiernym korením. 
Následne rozložte nakrájané 
kúsky a posypte ich ešte raz. 
Škodcovia sa niekedy do ná-

dob dostanú v podobe vajíčok 
uložených vo vnútri hríbov ešte 
predtým, ako ich uzavriete. Pre-
to sa v každom prípade odporú-
ča dosúšanie v rúre krátko pred 
uskladnením. V závere dosú-
šania zvýšte teplotu na 60 °C. 

Prejdete tak zbytočným stra-
tám na poctivo nazberaných 
pochúťkach.

-Michal Václavik, 
foto: Rastislav Salay

Začiatkom septembra sa pre školákov začína obdobie často 
nepríjemného ranného vstávania. Mnohí z nás si však radi dob-
rovoľne privstanú, aby si mohli nazbierať plný košík čerstvo 
orosených hríbov.

Hubárska sezóna vrcholí

Kam sa vydať na zber hríbov

Výskyt hríbov, ako aj ich 
veľkosť a množstvo, závi-
sí od množstva faktorov. 
Medzi najdôležitejšie pat-
ria teplota ovzdušia, vlhkosť 
ovzdušia, teplota pôdy, vlh-
kosť pôdy, pH pôdy, hor-
ninové podložie, zrnitosť, 
konzistencia pôdy a zlože-
nie rastlinstva. To, na akom 
mieste a v akom množstve 
a kvalite sa vyskytne ten-
-ktorý druh, priamo závisí 
od kombinácie vyššie uve-
dených faktorov. Po dlho-
dobom suchu však nieke-
dy nestačia ani dva týždne 
na to, aby sa hríby prebudi-
li. V druhom prípade môže 
pri nekvalitných vlastnos-
tiach pôdy pršať niekoľko 
dní, pričom sa nemusíme 
dočkať adekvátneho množ-

stva novonarastených hríbov.

Internetové hubárčenie
Technicky zdatnejší hubári 
môžu siahnuť po moder-
nejších spôsoboch vyhľa-
dávania vhodných lokalít. 
Internet ponúka množstvo 
webstránok a fór, na ktorých 
môžete nájsť najnovšie in-
formácie o výskyte hríbov 
a tipy na konkrétne oblasti. 
Takto môžete predísť skla-
maniu z prázdneho košíka. 
Otázkou však je, či pri vy-
sokom záujme iniciatívnych 
hubárov ostanú nejaké hríby 
aj pre vás. Môžete si však 
prinajmenšom uľahčiť ná-
mahu a spoľahnúť sa na rady 
skúsenejších. Pri troche sna-
hy môžete na stránkach nájsť 
odborné články na najrôz-

nejšie témy alebo napríklad 
mykologickú poradňu.

Kde a kedy
Medzi oblasti s najväčším 
výskytom rastu húb patrí 
Liptov, Záhorie, Orava, Níz-
ke Tatry, Malá Fatra a Veľ-
ká Fatra. Najspoľahlivejším 
ukazovateľom začínajúceho 
rastu húb je výskyt drobných 
plodníc v trávnikoch alebo 
pri poľných cestách. Rast 
plodníc je viazaný na výskyt 
podhubia. Tam, kde je pod-
hubie vytvorené, môžeme 
očakávať výskyt húb, po-
kiaľ sú vytvorené priaznivé 
podmienky. Tam, kde nie je 
podhubie, nebudú ani hríby. 
Čo sa týka vhodného času 
na zber, existujú dva názory. 
Jedny uprednostňujú zber 

ráno, kvôli zníženej aktivite 
hmyzu, termitov a príjem-
nej atmosfére lesa. Druhá 
skupina tvrdí, že je jedno, 
či na zber pôjdeme v nedeľu 
ráno, alebo v sobotu večer, 
pretože priemerne veľké hrí-
by rastú 4 až 12 dní a väčšina 
druhov svoju veľkosť za je-
den deň radikálne nezmení. 
Každý hubár má však svoje 
vlastné, osvedčené miesta 
a metódy, preto sa skúseným 
zberačom môžete stať len zís-
kaním vlastných skúseností 
a čítaním odbornej literatúry.

-Michal Václavik

Takmer všetci skúsenejší hubári majú v lesoch svoje overené miesta, na ktoré sa vždy vracajú s garanciou zaruče-
ného úlovku. Čo však robiť v prípade, že sme hubári – začiatočníci, a na zber sa vydávame skôr sviatočne?

Etiketa hubára
V prípade, že sa na zber hríbov presúvate osob-

ným motorovým vozidlom, dbajte na to, aby 

ste vozidlo nechali odstavené na kraji lesa alebo 

na vyhradenom parkovisku, pokiaľ je k dispozícii. 

V opačnom prípade si môžete za sklom nájsť 

pokutový lístok, ktorý vám na dobrej nálade 

nepridá. V žiadnom prípade sa nepokúšajte jazdiť 

po lesných cestách.

Ak ste sa do lesa vydali na bicykli alebo motorke, 

využívajte len vyznačené lesné cesty. Nepokú-

šajte sa vydávať neznámym terénom, hrozí vám 

pokuta alebo zranenie.

Je všeobecným pravidlom, že v lese nenecháva-

me žiadny odpad. Lesníci v mnohých prípadoch 

nachádzajú plastové či sklenené fľaše, konzervy 

a podobný odpad, ktorý môže spôsobiť lesný 

požiar alebo zranenie zvery.

Správanie v lese má byť adekvátne prostrediu, 

a teda nespôsobujeme zbytočný hluk, čím by 

sme plašili zver. Aj druhy hríbov, ktoré pre nás nie 

sú zaujímavé, môžu byť potravou lesnej zvery, 

preto ich neznehodnocujeme.

Pri zbere myslite na to, že nie ste jediný, kto 

má o hríby záujem, preto si z lesa odneste len 

toľko, koľko potrebujete. Nezbierajte príliš malé 

a nedorastené kusy, radšej si miesto zapamätajte 

a o pár dní sa tam vráťte.

Lesné huby na víne

Potrebujeme:

500 g čerstvých lesných húb,

250 ml vína (najlepšie muškátové, biele aromatické),

250 ml sladkej smotany,

250 g cibule (šalotky),

3 PL masla,

mleté čierne korenie,

soľ,

čerstvý tymián alebo šalvia.

Postup:

Vo väčšej panvici rozpustíme maslo, pridáme cibuľu s na-

krájanými hubami a chvíľu restujeme. Na miernom ohni 

ich ešte opekáme, aby huby pustili šťavu. Osolíme, okore-

níme, pridáme víno a dusíme približne 20 minút, kým sa 

voda nevyparí a zmes sa zredukuje na hustejšiu omáčku. 

Na inej panvici alebo malej rajničke zohrejeme smotanu 

s bylinkami, neprivedieme ju však do varu. Následne 

smotanu scedíme, pridáme ju k hubám a dusíme ešte 5 

minút do zhustnutia. Podávame teplé s pečivom.
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Výherca medzinárodnej súťaže s Ruukki je zo SLOVENSKA! 
Spoločnosť Ruukki pripravila toto leto pre zákazníkov v 16 európskych krajinách súťaž o kompletnú rekonštrukciu s 

montážou. Do súťaže sa od apríla do konca júna prihlásilo 16 645 súťažiacich zo 16tich európskych krajín. Spomedzi 

týchto súťažiacich vyhral jeden zo 762 slovenských účastníkov. Aby bola výhra pre súťažiaceho čo najjednoduchšia, 

Ruukki sa taktiež postará o odbornú montáž, zatiaľ, čo si výherca spolu s ďalšou osobou oddýchne v Paríži. V Paríži 

strávi víkendový pobyt v celkovej hodnote do 3.500  €.

Neuveriteľné šťastie sa usmialo na jednu rodinku z dediny Ostrovany pri Prešove, ktorí pocestujú od  

23.-25.9.2011 do Paríža a v týchto dňoch sa spoločnosť Ruukki postará o najjednoduchšiu rekonštrukciu 

na svete. Spolu s maloformátovou krytinou Ruukki Finnera. 

Sledujte našu webovú stránku a zistite ako by mohla dopadnúť aj Vaša najjednoduchšia rekonštrukcia  

s krytinami Ruukki.
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Zamatovo
baklažánová

Vínovo
červená 

NOVÝ PROFIL ADAMANTE
Dve nové farby

Viac informácií na
 www.ruukkistrechy.sk

e-mail:
 ruukki.slovakia@ruukki.com

A na telefónnych číslach 
Západ SR: 0905 286 791  
Stred SR: 0907 970 026

 Východ SR: 0907 922 527
Bezplatné poradenstvo - Roof Doctor: 

 0800 11 66 55

Teraz môžete mať Ruukki Decorrey už od 4,99 € bez DPH/m2 celkovej šírky krytiny, 
5,99€ s DPH/m2 s DPH celkovej širky krytiny. 
Táto akciová cena sa rovná sume 5,22€ bez DPH/m2 krycej šírky krytiny, 6,26€ s DPH/m2 
krycej šírky krytiny. 

Nové dizajnové krytiny Ruukki 

Strechy od spoločnosti 
Ruukki zodpovedajú fínskej 
kvalite. Bez ohľadu na to, 
či sa rozhodnete postaviť 
nový dom alebo renovovať 
starý, široká ponuka striech 
zaistí, že si vždy vyberiete 
tú správnu strechu k Vášmu 
domu. A ak k svojej ob-
jednávke pridáte ešte od-
kvapový systém a strešné 
bezpečnostné prvky, získate 

balíček, ktorý bude funkč-
ný a štýlový do posledné-
ho detailu. Preto je strešná 
krytina Ruukki najjedno-
duchšiou a bezproblémovou 
voľbou každého staviteľa. 
Portfólio výrobkov Ru-
ukki sa navyše rozšírilo 
o nové dizajnové modely 
Ruukki Adamante a Ruuk-
ki Finnera, ktoré Vám dnes 
predstavíme. 

Ruukki Adamante 
Patrí medzi nové pôsobivé 
strešné profi ly pre nároč-
nejších majiteľov domu, 
ktorí preferujú odlišný štýl 
a výnimočný dizajn. Dve 
nové farby v sortimente 
farieb - vínovo červená 
a zamatovo baklažánová 
podčiarknu výrazný di-
zajnový tvar krytiny. Keď 
uvažujete o originálnom 

a nápaditom dome, dovoľte 
Ruukki Adamante ukázať 
sa v plnej kráse. Rovnako 
ako všetky ľahké oceľové 
strešné krytiny aj Ruukki 
Adamante je navrhnutá tak, 
aby majiteľom domu zjedno-
dušila a spríjemnila život. 
Tento model je vyrábaný 
s povrchovou úpravou Pural 
Matt a so zárukou 50 rokov. 

Ruukki Finnera
Ďalším modelom, ktorý 
nemá na slovenskom trhu 

z hľadiska dizajnu konku-
rencii, je výrobok nesúci 
meno Ruukki Finnera. 
Ten pridá Vašej oceľové 
streche nielen na krá-
se, ale tiež na odolnosti 
a praktickosti. Revolučný 
ohyb prednej hrany ma-
ximalizuje odolnosť voči 
poveternostným vplyvom 
a vytvára úžasne celistvý 
povrch strechy, aj keď sa 
jedná o modulárny streš-
ný systém, tzn. že strecha 
je zložená z maloformáto-

vých šablón. Získate vyso-
kú kvalitu v kompletnom, 
štandardizovanom balení 
pripravenom na sklade, 
ktoré maximálne uľah-
čí celý proces pokládky 
strechy. Dosiahnete rých-
le výsledky s menšími 
starosťami. A tak by to malo 
byť. Tento model vyrábame 
v povrchovej úprave Purex 
a so zárukou 40 rokov. 

Viac informácií na www.
ruukkistrechy.sk 

Váš dom je klenotom, a preto je veľmi dôležité, aby mal strechu, ktorá mu poskyt-
ne rovnakú hodnotu. Oceľové strechy od spoločnosti Ruukki ochránia Váš domov 
za všetkých okolností. Nielenže sú atraktívne hneď na pohľad, ale taktiež nadčasovo 
štýlové. Čo je však dôležitejšie, strechy Ruukki hodnotu Vášho domu ešte viac zvyšujú. 

Ruukki Finnera

Ruukki Adamante
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Spotrebiteľské okienko

Prichádza obdobie kupo-
vania zemiakov na zimné 
uskladnenie. V mnohých 
rodinách nastáva hľada-
nie tých „správnych a naj-
lepších“, ktoré vydržia až 
do jari. Môžete mi pove-
dať, podľa čoho by sme sa 
mali orientovať, aby sme 
sa vyhli kúpe nekvalitných 
zemiakov?

Pravdou je, že kúpa „dob-
rých“ konzumných ze-
miakov nie je celkom 
jednoduchá vec. Podľa Po-
travinového kódexu rozdeľu-
jeme zemiaky do niekoľkých 
varných typov:

 varný typ A 
Zemiaky pevné, lojovité, 
jemnej až stredne jemnej 
štruktúry, nerozvárajú sa, 
veľmi slabo až slabo múčna-
té, priemerne vlhké, vhodné 
na prípravu šalátov alebo 
ako samostatná príloha jedla.

 varný typ B 
Zemiaky polopevné, polo-
múčnaté, jemnej až hrubšej 
štruktúry, primerane vlhké 
až suchšie, vhodné ako sa-
mostatná príloha jedla.

 varný typ C 
Zemiaky múčnaté, stredne 
rozváravé, polohrubej štruk-
túry, stredne vlhké až suché, 
vhodné ako príloha jedla ale-
bo ako surovina na výrobu 
výrobkov zo zemiakov, ako 
kaša, zemiakové cesto a pod.

 varný typ D 
Zemiaky silne múčnaté, sil-
ne rozváravé, hrubej štruk-
túry, vhodné len ako suro-

vina na výrobu výrobkov 
zo zemiakov, ako sú kaša, 
zemiakové cesto a pod.

Zemiaky konzumné
Konzumné zemiaky, skoré 
aj neskoré, sa musia uvádzať 
do obehu len vo funkčne 
vyhovujúcich a zdravotne 
neškodných obaloch podľa 
odrôd a musia spĺňať tieto 
požiadavky: zodpovedať 
deklarovanej odrode, mu-
sia byť pevné, čisté, zdra-
vé, nepoškodené, nezelené, 
nenaklíčené, nenamrznuté, 
bez nadmernej povrchovej 
vlhkosti a bez cudzej vône 
a chuti, a musia zodpove-
dať deklarovanému varnému 
typu.

Informácie o produkte
V obchodnom názve kon-
zumných zemiakov musí byť 
uvedený názov odrody a ich 
varný typ. Ak ide o odrodu 
kombinovaných varných ty-
pov, prevládajúci varný typ 
musí byť uvedený na prvom 
mieste. Pri uvádzaní kon-
zumných zemiakov do obe-
hu musí byť na predajnom 
mieste uvedená vhodnosť 
použitia jednotlivých var-
ných typov. Dátum výroby 
konzumných zemiakov je 
rok ich zberu. Na predajnom 
obale konzumných zemia-
kov musia byť uvedené tie-
to údaje: obchodný názov 
zemiakov, obchodné meno 
a adresa výrobcu, baliarne, 
distribútora alebo dovoz-
cu, dátum výroby a údaj 
o množstve.

Za zdravé považujeme tie 
konzumné zemiaky, ktoré 
nie sú na povrchu alebo vo 
vnútri dužiny napadnuté 
chorobou alebo inak poško-
dené do takej miery, že nie 
sú vhodné na ľudskú spotre-
bu ani na výrobu výrobkov 
z nich.

-Ing. Lýdia Ondrejková,
ZSS – SP Prievidza,

msu.ondrejkova@prievidza.sk

Obèianske združenie Basketbalový club Prievidza mládež, a. s. pokladá za dôležité reagova� na množiace sa nepravdivé a skres¾ujúce údaje, 

informácie a vyhlásenia oh¾adne jeho èinnosti a prepojenia na iné fyzické a právnické osoby podobného názvu alebo zamerania.

Obèianske združenie Basketbalový club Prievidza mládež,  verejne vyhlasuje, že v predchádzajúcich sezónach prejavilo záujem a prehlbovalo 

spoluprácu so seniorským basketbalovým klubom BC Prievidza, èo však v nasledujúcom období nie je možné, nako¾ko juniorským hráèom, 

ktorým bolo na žiados� seniorského klubu v predchádzajúcich dvoch sezónach umožnené zo strany mládežníckeho klubu hos�ovanie u seniorov, 

zaznamenali pokles hráèskej výkonnosti a nezáujem seniorského klubu o ich ïalšiu spoluprácu s hráèmi. 

Ïalším podstatným aspektom na aktívnu spoluprácu je nutná úèas� seniorského mužstva v niektorej zo sú�aží SBA, èo BC Prievidza v sezóne 

2011/2012 nespåòa. 

Posledným faktorom ovplyvòujúcim spoluprácu s akýmko¾vek fyzickým alebo právnickým subjektom, je ich finanèná solventnos� v 

nasledujúcej sezóne, garantovanie  eliminácie rizika arbitrážnych konaní z predchádzajúcich období insolventnosti, nako¾ko možné prepojenie s 

takýmto subjektom by mohlo ma� za následok pozastavenie èinnosti mládežníckym družstvám. Mládežnícky basketbalový klub Basketbalový 

club Prievidza mládež,  v súèasnej dobe nemá právne platnú previazanos� na žiadny prvoligový, alebo extraligový ženský, alebo mužský 

basketbalový klub. Svojim vznikom a dvojroèným úèinkovaním dokazuje svoj hlavný zámer združova� a vychováva� basketbalovú mládež a to 

chlapcov i dievèatá z Prievidze i okolia pre ich budúce úèinkovanie v prievidzskom mužskom, alebo ženskom basketbale.

Mládežnícky basketbalový klub Basketbalový club Prievidza mládež,  je pripravený na korektnú a vyváženú spoluprácu, právne 

a ekonomicky spo¾ahlivú s prvoligovými a extraligovými mužskými a ženskými basketbalovými klubmi. Tento zámer je dôležitý pre 

mládežnícky klub jednak ako zaväzok vyplývajúci z mandátnej zmluvy s generálnym sponzorom a s pripravovanej zmluvy o spolupráci s Mestom 

Prievidza a jednak ako potrebné uzavretie mládežníckej kariéry hráèov a hráèok klubu na patriènej úrovni. Všetko však s jasnou podmienkou 

výchovy hráèov a hráèok pre prievidzský basketbal a naplnenie hlavného cie¾a – uèinkovania kvalitných odchvancov basketbalistov 

a basketbalistiek v extraligových prievidzských družstvách.

V súèasnej dobe z našej strany prebiehajú rokovania s viacerými druholigovými, prvoligovými, extraligovými mužskými a ženskými seniorskými 

klubmi o možnej spolupráci v nasledujúcej sezóne 2011/ 2012.

Obèianske združenie Basketbalový klub Prievidza mládež, a. s.

 a. s.

a. s.

a. s.
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Čím sa v živote riadite?
- Mojím krédom je vykonať 
prácu tak, aby bol zákazník 
maximálne spokojný, a tým 
sa vytvárali podmienky 
na ďalšiu prácu. Všetko je, 
ako som už spomenul, o spo-
kojnosti zákazníka a jeho 
odporúčaniach. Kedykoľvek 
ma zákazník potrebuje, môže 
sa na mňa obrátiť.
Vo vašej fi rme pracuje 
mnoho mladých ľudí...
- Dám šancu pracovať kaž-
dému, kto má chuť pracovať 
a chce pracovať. Bez rozdielu 
veku. 
Ako si spomínate na svoje 
začiatky?
- Pracoval som na Bani Cigeľ 
ako elektoromontér. V roku 
1993 som si otvoril živnosť 

popri zamestnaní. To bolo 
náročné, nakoľko po ukon-
čení práce v bani som išiel 
montovať elektroinštalácie 
na stavby.
Kedy ste sa rozhodli odísť 
zo zamestnania?
- Bolo to pred pätnástimi rok-
mi. Vtedy sa mi pri jednej 
zákazke naskytla možnosť 
vykonať elektroinštalačné 
práce vo väčšom rozsahu, čo 
sa už so stálym zamestnaním 
nedalo skĺbiť. 
Ako ste v začiatkoch riešili 
priestory spoločnosti?
- V podstate od začiatku 
som chcel vybudovať pre 
ľudí pracujúcich vo fi rme 
určité zázemie. Tak, aby 
boli v blízkosti šatne, sklady 
a administratíva. Postupne 
od prenájmu v priestoroch 
fi rmy Bonas sa mi to poda-
rilo. Momentálne sme už 
vo vlastných priestoroch 
v areáli bývalého družstva 
v Prievidzi a všetko je už 
na jednom mieste. 
Dlhé roky sa venujete elek-
troinštalačným prácam. Čo 
vás posúva vpred?
- Je to nádherná práca 
s množstvom nekonečných 
možností. Spomeniem na-

príklad takzvané inteligentné 
domy. Ešte pred pár rokmi 
patrili do sféry vedeckej 
fantastiky a momentálne 
sa čoraz častejšie stávajú 
súčasťou bežného života.  
V ostatných rokoch nastal 
v oblasti inteligentných bu-
dov a elektroinštalácií výraz-
ný pokrok. Ovládať a riadiť 
prakticky čokoľvek v dome 
je momentálne už veľmi jed-
noduché. Riešenia inštalácií 
uľahčujú konečným spotre-
biteľom užívanie stavieb 
a v neposlednom rade šetria 
aj elektrickú energiu. Ako 
našu veľkú výhodu vnímam, 
že sme sa začali venovať aj 
tejto sfére.
Máte nejaké prianie 
do budúcnosti?
- Chcel by som dosiahnuť, 
aby spoločnosť Humont dl-
hodobo rezonovala v mysli 
každého investora ako dy-
namicky sa rozvíjajúca fi r-
ma so stabilným miestom 
na trhu, aby nikdy neklesla 
úroveň kvality našej práce 
a, samozrejme, aby sme boli 
stále lepšími. 

-Jozef Čičmanec, 
foto: archív Miloša Hubu

Vyštudoval odbor elektromontér banských strojov a zariadení v Prievidzi. Trinásť 
rokov pracoval v Bani Cigeľ. Následne založil spoločnosť Humont. S manželkou So-
ňou majú dvoch synov a dcérku. V mladosti hrával basketbal, v súčasnosti obľubuje 
lyžovanie. Voľný čas sa snaží venovať rodine. Predstavujeme Miloša Hubu.

Práca musí človeka napĺňať

5
ROKOV
100 000 km
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Otužovanie je proces, ktorý 
vedie k zlepšeniu imunity 
ľudského organizmu, napo-
máha k zlepšeniu termore-
gulácie v tele a pôsobí ako 
prevencia pred ochorením. 
Začať s otužovaním je naj-
lepšie už v lete a pozvoľne. 
V žiadnom prípade netreba 
telo vystavovať teplotným 
šokom. Začiatočníci v otu-
žovaní by sa mali spočiatku 
iba sprchovať vlažnou vo-
dou a pomaly znižovať jej 

teplotu. Úplne stačia dve až 
tri minúty. Pod sprchou je 
dobré sa pohybovať, následne 
sa poriadne utrieť do sucha 
a urobiť zopár zahrievacích 
cvikov. Najúčinnejšie je ran-
né sprchovanie, no nezna-
mená to, že večer to nie je 
vhodné. Večerné otužovanie 
je však iba doplnkom k tomu 
rannému.

Pravidelnosť je základ
Ak sa už raz rozhodnete pre 

otužovanie, pravidelnosť je 
veľmi podstatná. Platí to 
najmä pre začiatočníkov. 
Vďaka pravidelnosti si telo 
zvyká na studenú vodu a prah 
vnímania chladu sa posú-
va. Pri otužovaní netreba 
zabúdať na pozitívnu my-
seľ a dobrú náladu. V za-
čiatkoch je potrebná pevná 
vôľa a sebazaprenie, pretože 
nezvyknutému telu nie je 
kontakt so studenou vodou 
príjemný. Odvážlivec, ktorý 

sa pustí do otužovania, je 
odmenený pevným zdravím 
a imunitou voči sezónnym 
ochoreniam spôsobených 
náhlym poklesom teplôt či 
sychravým počasím. Exis-
tujú aj iné spôsoby otužo-
vania, ako je studená sprcha. 
K tým populárnejším patrí 
napríklad sauna. Tá však iba 
za predpokladu, že z nej sko-
číte do ľadovej vody a dbáte 
na pokyny lekárov. Taktiež 
môžete skúsiť aj nasledovné 
tipy: chodiť naľahko obleče-
ní, neprekurovať domácnosť 
či spať pri teplote do 18 °C.

-Martina Kanisová

Leto sa pomaly blíži ku koncu a je najvyšší čas pripraviť svoje telo na jeseň. Hoci sme 
tento rok vďaka nepríjemnému žartu prírody v podobe neustálych dažďov a chladné-
ho počasia o trochu viac pripravení, ešte aj napriek tomu nás studené jesenné dažde 
môžu položiť do postele s horúčkou. Pomôcť by nám mohol zdanlivo jednoduchý 
recept – otužovanie.

Buďte zdraví aj bez liekov

Bolesti kĺbov

Prečo imunitný systém na-
páda štruktúry vlastného 
organizmu? Okrem envi-
romentálnych vplyvov ako 
fajčenie, hormonálnych fak-
torov ako stresové a pohlav-
né hormóny, ktoré dlhodobo 
ovplyvňujú funkciu imunity, 
je známe, že aj niektoré gény 
prispievajú k zvýšenému ri-
ziku artritídy. To, že RA sa 
vyskytuje častejšie v nie-

ktorých rodinách, si všimli 
lekári už dávno. Ešte v se-
demdesiatych rokoch mi-
nulého storočia objavili gén, 
ktorý predisponuje k vzniku 
RA. V ostatných rokoch bolo 
objavených hneď niekoľko 
desiatok nových genetických 
zmien, ktoré sa vyskytujú 
častejšie u pacientov s (RA). 
Z veľkej väčšiny sú to gény 
zapojené do funkcie imunit-

ného systému. Prekvapivé 
však je, že iba veľmi malé 
percento pacientov s RA je 
nositeľom novoobjavených 
rizikových génov, alebo sú 
tieto varianty tak rozšírené 
v bežnej populácii, že ich 
stanovenie pre diagnostiku 
RA nie je veľmi nápomocné. 
Nové výsledky však ukazu-
jú, že ochorenie môže mať 
horší priebeh, a môže vyža-

dovať agresívnejšiu liečbu 
u pacientov s RA, ktorí sú 
zároveň nositeľmi riziko-
vých génov. Úlohou vedcov 
je teraz zistiť, ktoré rizikové 
gény má zmysel v klinickej 
praxi sledovať a ktoré nie. 
Na to sú potrebné pomerne 
veľké štúdie, ktoré sledu-
jú stovky pacientov, ako aj 
bežnú populáciu z hľadiska 
genetických a klinických 
parametrov ochorenia.
Slovenskí a rakúski vedci 
prispievajú k objasneniu 
vplyvu genetických faktorov 
v reumatoidnej artritíde. Sku-
piny Dr. Richarda Imricha 

z Molekulárno-medicínske-
ho centra SAV a prof. Josefa 
Smolena z Viedenskej lekár-
skej univerzity spolupracujú 
v rámci projektu Rasgenas 
na objavovaní nových rizi-
kových znakov u pacientov 
s reumatoidnou artritídou. 
Projekt je fi nancovaný z me-
chanizmu cezhraničnej spo-
lupráce Slovensko – Rakúsko 
2007 – 2013 a významne pri-
spieva k rozvoju znalostnej 
spoločnosti na Slovensku. 
Doteraz sa tímom podarilo 
získať viac ako 600 vzoriek 
od pacientov s RA z celého 
Slovenska, ako aj z Rakúska, 

ktoré vedci v súčasnosti 
analyzujú v laboratóriách 
v Bratislave a vo Viedni. 
K úspechu projektu vý-
znamnou mierou prispieva 
spolupráca s Národným ústa-
vom reumatických chorôb 
v Piešťanoch pod vedením 
prof. MUDr. Jozefa Roven-
ského, DrSc., rovnako ako 
aj niekoľko desiatok reu-
matológov z celého Sloven-
ska a ich pacienti, ktorí sú 
ochotní podieľať sa na tomto 
výskumnom projekte. 

-Valéria Zacharová

Reumatoidná artritída (RA) je bolestivé a obmedzujúce ochorenie. Postihuje takmer 
50 000 Slovákov a často vedie k invalidite. Vzniká tak, že imunitný systém napáda 
výstelku kĺbov, hlavne prstov rúk a nôh, čo vedie k ich opakovanému zápalu a po-
stupnému zníženiu pohyblivosti až k úplnému znefunkčneniu postihnutých kĺbov. 
Postihuje častejšie ženy ako mužov. 

(...pokračovanie z čísla 16.)

Váta (vietor)
Znaky: štíhla až útla posta-
va, drsná, suchá a studená 
pokožka, tendencia k stude-
ným rukám a nohám, dobre 
neznáša chladné prostredie, 
premenlivé nálady, rýchlo 
hovorí aj chodí, tendencia 
konať impulzívne, na stres 
reaguje strachom, obavami 
a úzkosťou, má veľa energie, 
ale len krátkodobo, ľahko sa 
unaví a presilí, rýchlo chápe 
a učí sa, ale skoro zabúda.
Znaky zvýšenia živlu váta: 
strach, obavy, úzkosť, únava, 
neschopnosť relaxovať, slabá 
výdrž, netrpezlivosť až hy-
peraktivita, depresie alebo 
fyzické napätie, rôzne bo-

lesti, artritída, stuhnuté a bo-
lestivé kĺby, nepokojné po-
hyby, búšenie srdca, závrate, 
zápcha, nafukovanie, pohyby 
v črevách, sucho v hrdle a su-
ché oči. Na zníženie živlu 
váta konzumujte jedlá slad-
kej, kyslej a slanej chuti ako 
napríklad mlieko, pšenica, 
ryža a vhodne zvolené ovo-
cie. Dôležité je pravidelné 
cvičenie miernej intenzity 
a relaxácia. Dobrá je hathajó-
ga, taiči, chôdza a plávanie.

Pitta (žlč)
Znaky: stredná postava, 
pevná a dobre stavaná, 
silný metabolizmus, dobré 
trávenie a silný apetít, býva 
nervózny až nepríjemný, ak 
sa nenaje alebo musí na jedlo 

čakať, prirodzená slabosť 
pre sladké, horké a zviera-
vé chute, má rád studené 
nápoje, pokožka je mäkká, 
teplá, jeho telesná teplota sa 
ľahko zvýši, ruky a nohy sú 
zvyčajne teplé, v strese je 
podráždený a výbušný, má 
tendenciu k emóciám ako 
nenávisť, hnev a žiarlivosť.
Znaky zvýšenia živlu pit-
ta: podráždenosť a hnev, 
netrpezlivosť, argumento-
vanie, agresivita, tendencia 
kontrolovať ostatných, pocit 
prekyslenia, pálenie záhy, 
žalúdočné vredy, nepokojný 
spánok, rušivé sny, tráviace 
problémy, hnačka, alergie 
na potraviny, ťažké dýchanie, 
veľká precitlivenosť na teplo, 
vyrážky na pokožke, červe-
né oči, poruchy zraku. Pittu 
znižujú potraviny sladkej, 
horkej a trpkej chuti, naprí-
klad komplexné sacharidy 
alebo mlieko majú sladkú 
chuť, zelená listová zelenina 
horkú chuť a niektoré druhy 
zeleniny a fazuľa sú zase trp-
kej chuti.

Kapha (sliz)
Znaky: dobre vyvinutá, 
pevná až mohutná stavba 
tela, vyvážené telesné pro-
porcie, široké boky a ramená, 
tendencia k nadváhe, bledá, 
lesklá, mastná a studená 

pokožka, pomaly rozmýš-
ľa, pohybuje sa a rozpráva, 
odolnosť voči chorobám, 
pravidelná chuť do jed-
la s pomalým trávením, 
bez problémov môže vyne-
chať jedlo, málokedy cíti veľ-
ký hlad, býva zdravý, šťastný 
a pokojný, nemá tendenciu 
hodnotiť, je tolerantný.
Fyzické problémy: pre-
chladnutie, nahromadenie 

hlienu, zápal dutín a s tým 
súvisiace bolesti hlavy, 
dýchacie problémy ako 
astma a pískavé dýchanie, 
senná nádcha, alergie, ate-
roskleróza, ťažké depresie. 
Zvýšenie živlu kapha: 
depresie, smútok, sentimen-
tálnosť, spomalené chápanie 
a reakcie, ráno je veľmi una-
vený a ťažko vstáva z poste-
le, priberanie na hmotnosti, 

obezita, hlieny a upchatie 
v hrudi a hrdle, lenivé trá-
venie, vysoký cholesterol. 
Strava pre kapha ľudí má byť 
upokojujúca a vysušujúca. 
Potrebné je obmedziť slad-
kosti a potraviny obsahujúce 
prirodzene sladkú chuť. Dob-
ré je piť teplé tekutiny, nie 
však vo veľkom množstve.

-Martina Kanisová

Zdravie očami Indov – ajurvéda

WWW.CENTRUMDVERI.SK

info@centrumdveri.sk

0905 481697
 0911 481697

bezpeènostné dvere

interiérové dvere

podlahy  , trezory 

bezpeènostné vložky 

okr s ri vid   e P e za

Z¼ VA 40A € 

pri ob n v e telefonicky
jed á k

 

K dverám  

HERL KS OC  

  be pe nos ná ložka  
z è t v d rma!z a
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1. krok – nestresujte sa
Vzájomný vplyv nášho imu-
nitného a centrálneho ner-
vového systému sa pokúša 
už niekoľko rokov objasniť 
vedecký odbor s názvom psy-
choneuroimunológia, ktorý 
vychádza z predpokladu, 
že stres, hnev, zlá nálada 
a ostatné negatívne pocity 
ovplyvňujú našu obrany-
schopnosť. Táto súvislosť 
bola potvrdená! A naopak, 
jóga vraj vplýva na rovno-
váhu tela a duše pozitívne.

2. krok – spite
Podľa odborníkov telo zbiera 
počas spánku energiu pre 
vlastnú obranyschopnosť. 
Britskí a francúzski vedci 
potvrdili, že spánok menej 
ako 6 hodín denne dokonca 
môže skracovať život. Preto 
si doprajte každý deň 7 až 8 
hodín spania v pravidelnom 
čase.

3. krok – pite
Tekutiny udržujú sliznice 
vlhké, vďaka čomu sa na nich 
vírusy a baktérie vôbec ne-
môžu usadiť. Ideálne je, ak 

vypijete 2 až 3 litre tekutín 
denne. A naopak, alkohol le-
kári považujú za jed imunity.

4. krok – vetrajte
Byt, kanceláriu a všetky 
interiérové priestory treba 
pravidelne vetrať rýchlo 
a prudko. Ak nemáte chuť 
na obed, neseďte v kancelárii 
a radšej si doprajte pravidel-
nú prechádzku na čerstvom 
vzduchu. Spávajte pri otvore-
nom okne, vlhkosť vzduchu 
v spálni by totiž mala do-
siahnuť 50 až 60 percent. Aj 
pre pokožku je chlad počas 
spania vhodnejší ako teplo.

5. krok – jedzte zdravo
Vyvážená strava poskytuje 
organizmu dostatok výživ-
ných látok, vitamínov a mi-
nerálov. Hneď ako vznikne 
akútny nedostatok niektorej 
zložky, prestávajú byť rôzne 
funkcie v rovnováhe a telo 
nemôže fungovať na 100 
percent. V studených me-
siacoch lekári pre podporu 
imunity odporúčajú najmä 
konzumáciu kapusty, kelu, 
brokolice, kalerábu či kar-

fi olu. Obsahujú totiž vitamín 
C, ktorý chráni pred vírusmi, 
ako aj vápnik fosfor či mag-
nézium, ktoré zas udržujú 
kosti zdravé. Takzvaná zim-
ná zelenina má navyše veľmi 
malú energetickú hodnotu. 
Vďaka vláknine a obsahu 
vody sa trávenie postará aj 
o dlhotrvajúcu nasýtenosť 
pri minimálnom množstve 
energie. Tiež by ste mali 
konzumovať ryby, ktoré sú 
ideálnym zdrojom vitamí-
nu D pre optimálny príjem 
vápnika z čriev do krvného 
riečišťa.

6. krok – studená sprcha
Ak chcete mať naozaj dob-
rú imunitu, ukončite rannú 
sprchu chladnou vodou, 
ktorá podporí krvný obeh 
a osvieži pokožku. Krvné 
hodnoty otužilcov vo Fínsku 
preukázali, že studená sprcha 
i plávanie v studenej vode 
imunitu skutočne posilňuje.

7. krok – smejte sa
Aj vylučovanie hormónov 
šťastia (endorfínov) pod-
poruje obranyschopnosť. 

Americkí vedci zistili, že 
ľudia, ktorí sú stále podráž-
dení a nahnevaní, bývajú až 
o 46 percent častejšie chorí 
ako veselí. Okrem imunity 
prispieva smiech aj k poklesu 
tlaku, podpore činnosti srdca 
a poklesu produkcie streso-
vých hormónov. Vedeli ste, 
že iba 5 minút smiechu denne 
nahradí 40 minút odpočinku?

8. krok – športujte
Na Stanfordovej univerzite 
dvadsať rokov pozorovali 
538 bežcov a 423 nešpor-

tovcov. Športovci zostávali 
zdravší a aj dlhšie žili.
9. krok – noste papuče
Lekári potvrdili, že práve 
studené chodidlá často spô-
sobujú prepuknutie prechlad-
nutia. Schladenie nôh totiž 
spôsobuje zabrzdenie bielych 
krviniek, ktoré tak nemôžu 
bojovať s nákazou.

10. krok – poťte sa
Sauna nielen posilní obra-
nyschopnosť, ale aj odbúra 
stres, zlepší prekrvenie, lát-
kovú výmenu, reguláciu krv-

ného tlaku, podporí regenerá-
ciu svalstva a ciev, a skrášli 
pokožku. V saune zhlboka 
dýchajte, horúci vzduch 
podporuje vznik nových 
imunitných buniek. Takéto 
dráždenie slizníc pomáha 
špeciálne pri obrane pred 
vírusom spôsobujúcim pre-
chladnutie. Keď sú sliznice 
dobre prekrvené, nemôžu sa 
pôvodcovia ochorení na nich 
len tak ľahko uchytiť.

www.hipokrates.sk

Desať krokov k dobrej imunite

Spíte menej ako 6 hodín, chodíte bosí a pijete málo? Pozor! Môžete si tým skrátiť život. 
Kvalitný imunitný systém vás ochráni pred zlými vplyvmi prostredia. Ak ho správne 
naštartujete, choroby vás môžu obchádzať alebo sa ich zbavíte omnoho rýchlejšie. 
Podľa posledných vedeckých výskumov vám k tomu bude stačiť iba niekoľko krokov, 
ktoré takmer nič nestoja.

Prichádza k vám niečo, čo tu ešte nebolo. Revolučná ponuka 4+4 sa postará o všetko na 4 roky za vás. Pri kúpe modelu ŠKODA Fabia získate 
štvorročnú záruku, ktorá platí naozaj na všetko, od karosérie cez motor až po ručičky na tachometri, a bezplatný servis na 4 roky u autorizova-
ného predajcu ŠKODA sa postará o to, aby bola vaša Fabia vždy v dobrej kondícii bez akýchkoľvek výdavkov. Navyše v rámci ponuky dostanete 
len teraz štyri zimné kolesá zadarmo. S Fabiou máte na 4 roky o všetko postarané.
www.skoda-auto.sk

046/512 09 20 
0907 888 499
predaj@autokomplexx.sk 

AUTOKOMPLEXX, s.r.o.
Nedožerská cesta 46
971 01 Prievidza

Váš autorizovaný sevisný partner a predajca vozidiel ŠKODA:

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia:  4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. 

4+4 BEZ KOMPROMISOV
4 roky kompletná záruka
4 roky autorizovaný servis zadarmo
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Vítame našich najmenšíchVítame našich najmenších

Patrik Bačik
29. 7., Tužina

Sofi a Krajčiová 
5. 8., Nevidzany

Marco Šegul 
12. 8., Čavoj

Terézia Adámiková
29. 8., Nováky

Štefan Dolák
2. 8., Prievidza

Alexandra Žemberová
10. 8., Nováky

Elizabeth Špaldoňová
14. 8., Kanianka

Adrián Urban
28. 8., Prievidza

Sebastián Šandor
1. 8., Nitrianske Pravno

Filip Mikuláš
13. 8., Rudnianska Lehota

Laurika Bakytová
16. 8., Prievidza

Samuel Rác
28. 8., Bystričany

Ester Dobrotová
23. 6., Nedožery-Brezany

Sára Halašková
12. 8., Prievidza

Viktória Štangová
15. 8., Prievidza

Dávid Cyril Staňo
1. 9., Malinová

Vanessa Beníková
6. 8., Nitrianske Sučany

Damián Borecký
12. 8., Kamenec pod Vtáčnikom

Lenka Vyhlídalová
16. 8., Handlová

Karolína Pánisová
30. 8., Seč

Ema Javorčeková
31. 7., Liešťany

Juraj Ruttkay
13. 8., Prievidza

Nina Hogajová
17. 8., Tužina

Karolína Klaková
5. 8., Poluvsie

Lukáš Hurtiš
6. 8., Prievidza

Hana Borková
14. 8., Prievidza

Aneta Godálová
17. 8., Nováky

Martin Mihálka
31. 8., Valaská Belá

Fotografi e poskytol fotoateliér Valovič.
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Arči a oblečenie

„Počkaj. Čo to robíš? Nie, nech-
cem,“ protestujem. „Arči, nevrť 
sa!“ „Ale čo to je? A prečo...?“ 
„Hovorím ti nevrť sa,“ tentoraz 
ma už panička zahriakla ráznejšie, 
a tak som sa rozhodol, že teda rad-
šej chvíľku vydržím. „Ale potom 
mi povieš, čo to je,“ odvážil som sa 
ešte zahundrať. „Vyzeráš skvele, 
si krásny. Tá súprava ti sekne,“ 
takmer zasnene hovorila panička, 
keď na mňa hľadela. „Vezmeme 
to!“ zahlásila panička. „Čože? To 
nie! To nemôžeš!“ snažil som sa 
ju odhovoriť, aby takú hlúposť 
kupovala. Keď som však videl, 
že paničku nepresvedčím, stiahol 
som sa. „Aj tak ma v tom nedonú-
tiš ísť medzi ľudí,“ zafrfl al som 
pri vychádzaní z obchodu. „Neboj 
,Arči, ešte sa ti zíde,“ milo sa mi 
panička prihovorila a ja som v tej 
chvíli ani netušil, že tieto slová sa 
čoskoro stanú pravdou. 
Prežívame príjemný deň na cha-
te. Celý deň bezstarostne behám 
po záhrade a užívam si voľnosť, 
akej sa mi v meste nedostane. 
Proste pohoda. Slniečko už začína 
zapadať a ja cítim jemný vánok, 
ktorý postupne silnie, až rozhýbe 
konáre stromov. Stmieva sa. Tráva 
je zrazu akási mokrá, ale mne to 
nevadí. Aj tak naďalej pobehu-
jem hore-dolu. Postupne však už 
nemám mokré len labky, ale aj 
bruško. „Fú, aké je to studené,“ 
zatrasiem sa. „Arčinko, tebe je 
zima?“ pýta sa ma panička, „celý 
sa trasieš.“ Vezme ma do náručia 
a pritisne si ma k sebe. „Jej, to 
je príjemné. Začína mi byť opäť 
teplúčko. Dobre, už stačilo. Je mi 
fajn,“ snažím sa dostať z jej zovre-
tia. „Tak to určite nie. A za chvíľu ti 
bude opäť zima. Ideme sa obliecť!“ 
„Čože? Dobre som počul? Hádam 
ma nechce navliecť do tej súpravy? 
Sú tu predsa aj iní ľudia.“ Keď 
sme vošli dnu, panička vytiahla 
moje nové oblečenie a vopchala ma 
do neho nehľadiac na to, či chcem, 
alebo nie. „Ja takto von nejdem!“ 
zaprotestoval som, ale nebolo mi to 
nič platné, lebo panička ma zobrala 
na ruky a vyniesla do záhrady. 
„Jéééj, ten je zlatý. Aký je krásny! 
A ako mu to pristane,“ počul som 
okolo seba. „Fakt vyzerám tak 
dobre?“ začal som byť na seba 
pyšný a začal som sa predvádzať 
pred mojimi obdivovateľmi. No 
možno to fakt nebola zlá kúpa. 
A vlastne je to aj celkom pohodlné, 
ale hlavný význam som objavil až 
po chvíli. „Už mi nie je zima! “

Arčiho svet

Vlasy pod lupou

Koniec leta je rozlúčkou pre suché a slnkom zosvetlené 

vlasy bez lesku. Pre krásny vzhľad vlasov nestačí len lesklá 

farba a dostatočné ošetrenie, ale aj zdravé končeky. Dlhšie 

vlasy vyžadujú častejšie strihanie. Konce dlhých vlasov sú 

lámavejšie a slabšie ako krátke, ktoré nepotrebujú toľko 

výživy. Pri kratších vlasoch je strihanie spojené hlavne 

s pravidelným udržiavaním účesu.

Angličtina s Helen Doron

www.helendoron.comwww.helendoron.sk
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Koncom tretieho storočia 
po Kr. začal veľký rozmach 
pustovníckeho života v se-
vernej Afrike. Pustovníci 
žili veľmi jednoduchým 
životom v malých jasky-
niach alebo v celách z ka-
meňa a dreva. Žili v samote 
a prísnej askéze uvažujúc 
nad Evanjeliami. Pre ich 
hlbokú duchovnú múdrosť 
prichádzalo množstvo ľudí 
pre dôležitú radu alebo 
múdru pomoc. Ľudia ich 
začali volať jednoducho: 
„abba“ – otec.

Istého dňa navštívil význam-

ný muž jedného z pustovní-
kov. Už z prvého pohľadu sa 
dalo vyčítať, že je poriadne 
unavený, plný skepticizmu 
bez svetla nádeje. Vysťa-
žoval sa na nespravodlivý 
osud. Pustovník trpezlivo 
počúval jeho nárek, pričom 
svoj jasný pohľad upieral 
do zmetených očí muža tak 
silno, až rozprávač sklopil 
pohľad do okrového piesku.
Keď muž skončil, pustovník, 
nepohnúc sa z miesta, vzal 
do jednej ruky malý kameň, 
ktorý ležal v jeho blízkosti, 
a opýtal sa: „Čo myslíš, koľ-
ko váži tento kameň?“
„Možno jeden, najviac dva 
debeny,“ (1 deben = 91g) 
odhadoval muž. 
„Ani ja to skutočne neviem,“ 
priznal pustovník a s vyrov-
nanou tvárou pokračoval, 
„ale moja otázka je – čo sa 
stane, keď ho budem držať 
takto zodvihnutý pár minút?“
„Nič,“ odpovedal muž.
„V poriadku. A čo by sa sta-
lo, keby som ho držal takto 
zodvihnutý hodinu?“ spýtal 

sa pustovník a opäť uprel 
svoj jasný pohľad do očí 
návštevníka.
„Abba, začne ťa bolieť ruka,“ 
povedal muž.
„Máš pravdu. A čo keby som 
ho držal takto celý deň?“
„Tvoje rameno by zmerave-
lo, mohol by si mať nejaké 
svalové kŕče a možno by sa 
zapálilo a odumrelo,“ zašpe-
kuloval muž a tvár sa zvlnila 
jemným úsmevom.
„Veľmi dobre, si múdry 
muž,“ pochválil ho pustov-
ník a potom pokračoval, „ale 
počas celého tohto času zme-
nila by sa zmenila hmotnosť 
kameňa?“ spýtal sa abba.
„Nie,“ odpovedal muž.
„Potom, čo spôsobilo bolesť 
môjho ramena a svalové 
kŕče?“
Muž ostal v rozpakoch.
„Čo by som teraz mal 
urobiť, aby som sa zbavil 
bolesti?“ prerušil hlboké 
ticho pustovník. „Položiť 
kameň!“ vyhŕkol rýchlu 
odpoveď zamyslený muž.
„Presne!“ zareagoval abba. 

„Problémy v živote sú niečo 
podobné ako toto. Drž ich 
pár minút v hlave a zdajú sa 
v poriadku. Mysli na ne dlhý 
čas a začínajú bolieť. Drž ich 
ešte dlhšie a spôsobia kŕče. 
Nebudeš schopný urobiť nič,“ 
dodal.

Je dôležité myslieť na 
výzvy alebo problémy v ži-
vote. Ale ešte dôležitejšie je 
„položiť ich“ na konci kaž-
dého dňa skôr než pôjdeš 
spať. Takto sa tvoj pohľad 
odvráti od bremena a spo-
znáš, že nie si vo všetkom 
sám. Nájdeš pomoc blízke-
ho človeka i pomoc Boha. 
A možno prídeš na to, že je 
nezmyselné dvíhať a niesť 
bremeno ďalej. 
Toto je spôsob, ako sa 
prestaneš trápiť a zožie-
rať, budeš sa budiť každý 
deň čerstvý a silný, budeš 
zvládať svoje povinnosti a 
výzvy, ktoré ti prídu 
do cesty.

-Martin Dado, dekan

Polož kameň

Priezvisko:

Meno:

Mesto:

Ulica:

Telefón:
 (vyplňte paličkovým písmom)

Každému okienku zodpovedá jedno písmeno, interpunkčné znamienko 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

Predám 2-izb. v OV veľko-
metrážny byt 64 m2, zachovalý 
v pôvodom stave 1. poschodie, 
PD-Staré sídl., cena  31.000,-- 
EURO, 0905 271 472
Predám 2-izb. byt s balkónom 
v OV 51 m2, s výťahom, zrekon-
štruovaný, vl. Kotolňa, 3. poscho-
die, PD-Žabník, cena 36.500,-- 
EURO, 0905 271 472
Predám 1-izb. byt s balkónom 
v OV 36 m2, čiastočne zrekonštru-
ovaný,  Handlová, cena 15.900,-- 
EURO, 0905 271 472
Predám bezbarierový 3-izb. byt 
v OV 62 m2, kompletne zrekon-
štruovaný, prízemie, Handlová, 
cena: 30.000,-- EURO, 
0905 271 472
Predám Rodinný dom 1-izb. 
v spoločnom dvore, bez pozem-
ku, Kamenec pod Vtáčnikom, 
cena: 5.000,-- EURO, 0905 271 472
 Predám Rodinný dom 
1-izb. v rekonštrukcii, po-
zemok 176 m2, Nitrica, 
cena:  6.600 EURO, 0905 271 472
Predám Rodinný dom 2-izb. 
(veľké izby)+soc. zar., celý pod-
pivničený,  s možnosťou zobytniť 
podkrovie, s pozemkom 2183 m2 
(s možnosťou prerozdeliť na ďal-
šie dva pozemky), Nitrica, cena  
42.500,-- EURO, 0905 271 472
 Predám Rodinný dom 
4-izb.+soc. zar., s pozem-
kom 664 m2, PD-centrum, 
cena: 99.900,-- EURO, 
0905 271 472
Predám Rodinný dom 5-izb.+-
soc. zar., s pozemkom 8 árov, 
Bojnice alebo výmena za 2 alebo 
3-izb. byt v lok. Prievidza, Bojni-
ce, Kanianka+doplatok,  
cena: 120.000,-- 0905 271 472

Predám v rekonštrukcii Rodinný 
dom 2-izb., podpivničený,  nová 
strecha s možnosťou zobytniť 
celé podkrovie, s pozemkom 21 
árov, Opatovce nad Nitrou, cena 
75.000,-- EURO, 0905 271 472
Predám Rodinný dom 5-izb.+-
soc. zar., s pozemkom 678 m2, 
Handlová-centrum, alebo výme-
na za 3-izb. byt v lok. Handlová, 
Prievidza, Bojnice, Kanianka, 
Partizánske, Žiar nad Hronom, To-
poľčany+doplatok, cena 85.000,-- 
EURO, 0905 271 472
Predám Rodinný dom 5-izb.+soc. 
zar., s pozemkom 945 m2, Parti-
zánske-Šimnovany alebo výmena 
za 2-3-izb. byt v okrese Prievidza, 
Partizánske, Žiar nad Hronom, To-
poľčany+doplatok, cena 110.000,-- 
EURO, 0905 271 472
Pozemok na výstavbu chaty 
v krásnom prostredí Valaská Be-
lá-Gápeľ, výmera  754 m2, cena 
17.500,-- EURO, 0905 271 472
Predaj NOVÝCH RODINNÝCH 
domov v Prievidzi-CENTRUM 
alebo výmena za 1-2-3-4 izb. 
byt lok. : Prievidza, Bojni-
ce, Kanianka + doplatok, 
cena od 169.000,-- EURO,  
0905 271 472
Predám staršiu chladničku 
s mrazničkou CALEX 250, plne 
funkčná, 201 / 45 l, cena – dohoda 
istá – lacno. 0944 145 702

Odstúpim nebytový priestor. 
Cena dohodou. R 88/30 m2 
v Prievidzi na Ľ.Ondrejova pri 
jednosmerkách.  0905 912 426

INZERCIA

Spomíname

Dňa 9. 10. 2011 uplynulo 20. rokov čo nás navždy opustila naša drahá mamička a stará mama 
Anna Bujnová, rod. Humenská.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Za lásku Ti už nič nemôžeme dať, len kytičku na Tvoj hrob a spomínať.

Ďakujeme. Smútiaca rodina

Spomíname
Dňa 20. 9. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš ocko 

František Nedeljak 
a 13. 9. 2011 to bolo 2,5 roka, čo nás opustila naša mamička 

Terézia Nedeljaková.
S láskou spomínajú deti Ferko, Terka a Maroško s rodinami.

Prečo bol osud taký krutý a nedoprial Vám žiť?
Prečo ste nás museli, rodičia drahí, navždy opustiť?

Odišli ste a v srdci bolesť zanechali, 
tak rýchlo sme to nečakali.

Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá,
aj keď hľadíte, mamka, ocko, na nás z neba.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Vás mal rád, nedokáže zabudnúť.

Rôzne

Predaj
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Zostavila: Renáta Olešňanová

16. 9. Ľudmila 
Nositeľka tohto mena musí praco-
vať väčšinou pre druhých. Nemá 
ľahký osud, čaká ju trápenie. Ľud-
mila môže dosiahnuť aj slušné 
vzdelanie a pekné postavenie, ale 
nie pokoj srdca a duše.

17. 9. Olympia 
Spoločenská, priateľská a nese-
becká. Rada pomôže a priloží ruku 
k dielu. Je dobrá dcéra svojich 
rodičov. Svoje plány neprezrádza 
vopred, lebo vždy chce svojich 
blízkych prekvapiť. Je talentovaná 
a úspešná. 

18. 9. Eugénia 
Šťastie v majetku. Veľmi sporivá 
žena, ktorá vždy myslí na zad-
né vrátka. Život jej prináša veľa 
zmien. Mala by sa naučiť, že ani 
láska, ani priateľstvo sa nedajú 
kúpiť za peniaze.

19. 9. Konštantín 
Rojko, vedec a vynálezca, niekedy 
až fanaticky zaujatý svojou vecou. 
Vždy myslí na druhých, snaží sa 
im uľahčiť život svojimi vyná-
lezmi. To, čo vymyslí, vždy stojí 
za povšimnutie.

20. 9. Ľuboslav 
Výbušný, citlivý, nestály, pre-
fíkaný, rýchlo sa rozhoduje. 
Môže byť dobrý vedúci pracov-
ník alebo politik. Je prezieravý 
a nekompromisný.

20. 9. Ľuboslava
Včielka robotnica je pre ňu najpri-
liehavejšie prirovnanie. Práca jej 
prináša maximálne uspokojenie. 
Je nesmierne dobrá, ale šťastie ju 
obchádza. Obľúbená v práci, milo-
vaná deťmi, menej už manželom. 

21. 9. Matúš 
Skromný, bystrý. Disponuje veľ-
kým duševným potenciálom. Mal 
by sa vybrať cestou, ktorá je pro-
spešná pre ostatných, lebo ak za-
čne byť negativistický či dokonca 
zlý, za všetko zaplatí. 

22. 9. Móric 
Nie je precitlivený, ale rázny a sčí-
taný. Nikdy sa nebráni naučiť sa 
ešte viac aj v dospelosti. Život 
berie realisticky a múdro. V spo-
ločnosti priateľov je vítaný, lebo 
má zmysel pre humor. 

23. 9. Zdenka
Život plný zmien a problémov. 
Toto meno má iba obmedzený 
prísun šťastia, možno to však 
zmierniť prácou pre druhých 
a obetovaním sa. Zdenka tak ča-
som zabudne na svoje starosti. 

24. 9. Ľuboš 
Veľké ego, schopnosť niečo doká-
zať, ale ako manžel často ľahký 
otrokár. Veľmi si potrpí na  svoje 
rodinné prostredie, ale sám iba 
ťažko vytvára harmóniu domova. 
Z Ľubošov môžu byť dobrí pod-
nikatelia, ktorí potrebujú mierne 
až tolerantné  manželky.

25. 9. Ľubor
Meno s nepokojnou a zvedavou 
energiou. Ľubor musí byť všade, 
kde sa niečo deje. V živote väč-
šinou máva šťastie. Je introvert 
a o to viac vstrebáva dojmy a po-
city zo všetkého, čo vidí a prežíva. 
Je veľmi slobodomyseľný.

26. 9. Edita 
Komunikatívna, pružná, citlivá 
a niekedy záletná. Edita všetko 
stihne. Pravá žena, ktorá dokáže 
muža dostať tam, kam chce. Je 
zvedavá, učenlivá a veselá. Väč-
šinou nikoho nezarmúti. Neveľmi 
duchovná a živočíšna.

27. 9. Cyprián 
Bojovný, učenlivý, intelektuálny 
a šikovný aj manuálne. Rád všetko 
spoznáva do hĺbky. V dospelosti 
rád cestuje a stále robí niečo nové. 
Cypriána nesmiete zaťažovať, na-
príklad pletením košíkov či iným 
remeslom, bol by z toho nešťastný. 

28. 9. Václav
Inteligentný, učenlivý, schopný 
lásky a so zmyslom pre rodinu. 
Karma sa uvoľňuje prácou pre 
iných a obetavosťou. Václav po-
trebuje pokoru a ešte raz pokoru.

29. 9. Michal
Meno sa väčšinou prederie k sln-
ku, a to v mnohých oblastiach.  
Úspešný v tom, čo práve robí.  
Rád súdi a hodnotí iných. V živote 
prejde mnohými premenami, ale 
napiek tomu vždy zostane silnou 
osobnosťou. 

29. 9. Michaela 
Učenlivé meno s karmickým za-
ťažením. Jeho nositeľka máva 
slabšie zdravie a menej šťastia. 
Ak má nepriaznivý dátum naro-
denia, má čo robiť, aby si v živote 
poradila.

30. 9. Jarolím 
Domácky typ, dobrý otec aj 
manžel. Pre rodinu urobí takmer 
všetko. Ako dieťa býva poslušný 
a pokojný. Nechýba mu prirodzená 
inteligencia. Jeho účelom je milo-
vať svojich blízkych a priateľov.

24. 8. Prívetivosť 
Kamarátsky, ochotný, vyrovnaný, praktický s orga-
nizačnými schopnosťami a starostlivý s potrebou 
harmonického rodinného života.
25. 8. Nenáročnosť 
Tvorivý, zábavný, chápavý, mierumilovný a láskavý. 
Potrebuje zmenu, výzvu, vzrušenie za niečo bojovať 
a má dobré pozorovacie schopnosti.
26. 8. Prieraznosť, odhodlanosť 
Silný vodcovský a organizátorský typ, nezávislý, 
veľkorysý s veľkou vnútornou silou. 
27. 8. Svedomitosť 
Múdry, poctivý, introspektívny, vyhľadávajúci pokoj, 
citlivý, vnímavý, otvorený a duchovne založený. 
28. 8. Rozpornosť 
Mierumilovný, citlivý a tvrdohlavý. Má potrebu ved-
ľajších záujmov a potrebu rozhodovať sám. 
29. 8. Neprehľadnosť 
Hlboko citlivý, analytický, vnímavý, mieru-
milovný, vysoko zraniteľný a nevyvážený. 
30. 8. Ráznosť 
Úprimný, mnohostranne nadaný so sklo-
nom vo všetkom hľadať chybu. 
31. 8. Motivácia 
Bystrý s nedostatkom sebadôvery, nápaditý, 
veľkorysý s organizačnými schopnosťami.
1.9.Nezávislosť
Potreba vo všetkom sa rozhodovať sám, indi-
vidualista, časť života ukrýva v tajnosti. 
2. 9. Družnosť
Citovo založený, intuitívny, mierumilovný, 
láskavý s potrebou spoločnosti druhého. 
3. 9. Priateľstvo 
Úprimný, priamy, nápaditý, otvorený a spoločenský. 
Má rýchle, zábavné a originálne myslenie. 
4. 9. Vyrovnanosť 
Praktický, rozumný spoľahlivý, vášnivý, stály, tole-
rantný a súcitný. Skvelý v kritickej situácii. 
5. 9. Vnímavosť
Otvorený pravde, pokroku, zmene, energický a od-
vážny. Má potrebu prikazovať. 
6. 9. Harmónia
Láskavý, úprimný, tvorivý a naivný. Bez lásky nedo-
káže žiť. Má potrebu naplniť domov teplom a láskou. 
7. 9. Skúsenosť 
Priamočiary, extrovertný typ. Má potrebu vyskúšať 
si všetko na vlastnej koži a kladie si vysoké ciele. 

8. 9. Rovnováha 
Inteligentný, bystrý s logickým myslením. Podnika-
teľský typ. 
9. 9. Uvážlivosť
Tichý, skromný, zakríknutý, analytický, spoľahlivý, 
charakterný, zodpovedný a citlivý. 
10. 9. Sila 
Pracovitý, zásadový, rezervovaný, uzavretý, inteli-
gentný a emocionálne silný. Nemá strach sa ozvať. 
Trpí pocitom izolácie a pôsobí povýšenecky.
11. 9. Citlivosť
Intuitívny, senzitívny a neistý. Je ťažké od neho získať 
priamu odpoveď. Bez milujúceho druha je stratený. 
12. 9. Všestrannosť
Bystrý, činorodý, otvorený, profesionálne schopný, 
zvedavý, impulzívny. Miluje cestovanie. 
13. 9. Zraniteľnosť 

Samostatný, bystrý s organizačnými schopnosťami, 
nadaný, dobrý priateľ, zodpovedný, otvorený. 

14. 9. Cieľavedomosť
Slobodymilovný, ohľaduplný, vnímavý s orga-
nizačnými schopnosťami, podnikateľský typ. 
15. 9. Odvaha

Bystrý, slobodymilovný, citlivý, zraniteľný, 
milujúci, ale zachováva si určitý odstup. 

16. 9. Priamočiarosť 
Má potrebu vyskúšať si v živote všetko na vlastnej koži. 
17. 9. Zdatnosť 
Citlivý, ústupčivý, samostatný, výkonný, vodcovský 
typ s pozorovacími schopnosťami. 
18. 9. Zodpovednosť
Vyvážený, zdatný, vážny a múdry. Silná osobnosť 
s prenikavou inteligenciou.
19. 8. Empatický 
Chápavý, múdry, ochranársky, zodpovedný a trpezlivý.  
20. 9. Intuícia 
Láskavý, oddaný, milujúci pokoj a harmóniu, chápavý 
a trpezlivý. Zle znáša samotu. Má intuitívne schopnosti. 
21. 9. Pochopenie 
Tolerantný, tvorivý, spoločenský, prívetivý, úprimný 
a ohľaduplný. Dokáže s každým vyjsť. 
22. 9. Vytrvalosť 
Vyrovnaný, praktický, dôkladný, metodický, láskavý 
a urážlivý. Výčitky berie príliš vážne. 
23. 9. Samostatnosť 
Človek, ktorý túži po voľnosti, ale v skutočnosti 
potrebuje pochopenie a maznanie. 

PANNA  (23. 8. – 22. 9.)
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novinkySPRAVODAJSTVO20 FUTBAL

Desiaty september možno označiť 
pre futbal v Prievidzi ako pamätný 
deň. Tento dátum znamená návrat 
seniorského futbalu do Prievidze 
po jeden a polročnej prestávke, ale 
aj nevídané víťazstvo. Hornonit-
rania svojho piatoligového súpera 
z Čachtíc deklasovali pomerom 9 
: 0 a vzhľadom na počet vylože-
ných šancí by Čachtice nemohli 
namietať, ani keby prehrali dva-
násťgólovým rozdielom. 

Primátorka dvanásta hráčka
Súboj začal slávnostným výkopom 
primátorky Prievidze Kataríny Ma-
cháčkovej. Kluboví funkcionári 
ocenili jej podiel na návrate se-
niorského futbalu do najväčšieho 
mesta na hornej Nitre. Primátor-
ka Prievidze v stredovom kruhu 
dostala od člena správnej rady 
Baníka Jána Bálaža dres s čís-
lom 12, ktorý má charakterizovať 
fakt, že mesto je svojím aktívnym 
prístupom k riešeniu futbalovej 
problematiky dvanástym hráčom 

tímu. Primátorka sa po oblečení 
dresu dokonca na chvíľu zaradila 
k nastúpeným futbalistom FC pred 
zápasom.
„Cením si snahu všetkých, kto-
rí prispeli k tomu, aby sa vrátil 
do Prievidze seniorský futbal. Ve-
rím, že hráči budú svojimi výkonmi 
baviť divákov a budú vzorom pre 
mladé nádeje. V Prievidzi vyrástlo 
veľa kvalitných futbalistov a verím, 
že v tomto trende sa bude pri sna-
he a obetavej práci funkcionárov 
a trénerov pokračovať,“ prezradila 
prievidzská primátorka pred začiat-
kom zápasu.

Gólostroj Hornonitranov
Po slávnostnom výkope primátorky 
a minúte ticha pre kapitána slo-
venskej hokejovej reprezentácie 
Pavla Demitru, ktorý zahynul pri 
leteckom nešťastí v Rusku, sa za-
čal samotný duel. Od úvodu mali 
taktovku v ruke domáci hráči a už 
do polčasu strelili šesť gólov. V dru-
hom pridali ďalšie tri a niektorí fa-

núšikovia futbalu sa už medzi sebou 
bavili, či vôbec dokáže svetelná 
tabuľa v Prievidzi ukázať dvojci-
ferné skóre. Vytúžený desiaty gól 
napokon nepadol, no aj víťazstvo 
9 : 0 bolo parádnym darčekom pre 
prítomných fanúšikov. „Nečakali 
sme, že skóre bude až také vysoké, 
naším cieľom bolo hlavne dosiah-
nuť víťazstvo. Čachticiam slúži ku 
cti, že neprišli ku nám so všetkými 
hráčmi len brániť, ale chceli hrať 
futbal. My sme dokonale využili 
ich otvorenú obranu,“ prezradil 
po zápase Juraj Pekár, kapitán FC 
Baník Horná Nitra.

Skvelá atmosféra
Na prievidzskom futbalovom 
štadióne bolo zvedavých na prvý 
domáci duel Hornonitranov v Prie-
vidzi (prvé dva domáce zápasy odo-
hral FC ešte v Handlovej) takmer 
500 divákov. Tí vytvorili výbornú 
kulisu. „Bol som milo prekvapený 
divákmi. Boli vďační, tlieskali nám, 
po zápase hneď neodišli, ale poč-

Parádny návrat futbalu na prievidzský štadión
Priaznivci futbalu sa dočkali. Na prievidzský štadión sa vrátil seniorský futbal. Bol to návrat ako 
hrom! Hráči FC Baník Horná Nitra v skvelej atmosfére zdolali Čachtice rozdielom troch tried – 9 : 0.

Výsledky FC Baník
Futbalisti FC Baník Horná Nitra zatiaľ neokúsili trpkosť prehry či 

bodovej straty. Po siedmich kolách piatej ligy Sever sú naďalej 

na čele tabuľky.

Futbal – V. liga

5. kolo: Ilava – Horná Nitra 1 : 2 (1 : 1)

Domáci sa ujali vedenia gólom z jedenástky. FC Baník vôbec po prvý-

krát vo svojej krátkej histórii prehrával, no body napokon nestratil. 

O vyrovnanie sa postaral ešte v prvom polčase Belák premeneným 

pokutovým kopom. Ten istý hráč v 53. min rozhodol o ďalšej výhre 

Hornonitranov.

Góly: Belák 2.

Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Sluka, Pekár, Kaniansky, Bublák, P. Černák, 

Belák, Frimmel, Baláž, Bugár, str: I. Černák, Bača, Važan.

6. kolo: H. Nitra – Čachtice 9 : 0 (6 : 0)

Hornonitrania pripravili divákom v Prievidzi parádne futbalové pred-

stavenie okorenené deviatimi gólmi. Priaznivci futbalu si lepší návrat 

seniorského futbalu do Prievidze ani nemohli želať.

Góly: P. Černák, Belák, Frimmel, Baláž po 2, Bublák. 

Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Sluka, Pekár, Kaniansky, Bublák, Černák, 

Belák, Frimmel, Baláž, Bača, str. Petrucha, Lacko, Hanus.

7. kolo: V. Uherce – Horná Nitra 1 : 3 (0 : 0)

V zápase dvoch dovtedy neporazených celkov dokázali domáci 

v prvom polčase odolávať sile družstva Hornej Nitre. V druhom ich 

však hostia prevalcovali a zabezpečili si siedme víťazstvo v siedmom 

zápase sezóny.

Góly: Frimmel, P. Černák, D. Bublák.

Horná Nitra: Geráth – Ďureje, Pekár, Sluka, Petrucha, Bublák, Černák, 

Bugár, Belák, Frimmel, Vážan, str: Hanus, Frimmel, Lacko.

Poradie po 7. kole: 1. Horná Nitra 21 b, 2. Malá Čausa 18 b, 3. Trenč. 

Teplice 18 b, 4. Kamenec p/Vt. 14 b, 5. Veľké Uherce 14 b, 6. Šimono-

vany 13 b, 7. Podolie 13 b, 8. Ľuborča 9 b, 9. Zem. Kostoľany 8 b, 10. 

Stará Turá 8 b, 11. Ladce 6 b, 12. Horná Poruba 5 b, 13. Čachtice 5 b, 

14. Cigeľ 3 b, 15. Ilava 2 b, 16. Tuchyňa 2 b.

-bb

kali a vyprevadili nás potleskom 
a skandovaním z hracej plochy. 
Takú atmosféru som už dávno ne-
zažil. Bola radosť pred takýmito 
fanúšikmi hrať,“ uviedol Juraj Pe-
kár. Tréner FC Baník Horná Nitra 
Dušan Uškovič rovnako nečakal 
takú výbornú divácku kulisu. 
„Veľmi milo ma prekvapila atmo-
sféra, ktorú urobilo na futbalo-
vom štadióne päť stoviek divákov. 
Fanúšikovia povzbudzovali našich 
chalanov, vedeli zatlieskať nielen 
gólom, ale aj pekným akciám, čo 
tu už dlho nebolo. Hráči si to veľmi 
cenili, hnalo ich to počas zápa-
su neustále vpred,“ dodal Dušan 
Uškovič.

Poďakovanie hráčom
Tesne po skončení nevídaného fut-
balového koncertu v podaní hráčov 
FC Baník Horná Nitra zavítala prie-
vidzská primátorka aj do hráčskej 
šatne. Každému hráčovi osobne 
poďakovala za pekný futbalový 
zážitok a zaželala Hornonitranom 
ďalšie úspechy. „Ak sa budú futba-
listi FC Baník Horná Nitra prezen-
tovať aj naďalej takými výkonmi, 
ako v zápase proti Čachticiam, 
nepochybujem, že na jar sa budú 
tešiť z postupu do vyššej súťaže,“ 
zakončila najvyššia predstaviteľka 
Prievidze.

-Branislav Bucák, foto: autor

Primátorka Prievidze K. Macháčková sa pred zápasom zvítla s domácimi hráčmi.
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V City aréne v Prievidzi 
sa uskutočnil 15. ročník 
medzinárodného turnaja 
v basketbale kadetov Dodo 
Cup, ktorý je Memoriálom 
Jozefa Kmeťa, bývalého 
hráča a úspešného mládež-
níckeho trénera. Tento rok 
sa na turnaji zišla kvalitná 
konkurencia ôsmich tímov, 
vrátane troch z hornej Nitry. 
Medzinárodný punc podu-
jatiu dodala účasť českého 
tímu TJ Šumperk a srbského 
celku KK Metalac Valjevo. 
„Sme radi, že sa nám podari-
lo zorganizovať kvalitný tur-
naj, čo ocenili aj jednotlivé 
výpravy. Zo zahraničia sme 
sa snažili dohodnúť najmä 
s družobnými mestami Prie-
vidze, aby sme nadviazali 
lepšiu športovú spoluprácu. 
Sme radi, že naše pozvanie 
prijal nielen Šumperk, ale 
aj Valjevo. Mladí Srbi u nás 
potvrdili, že ich krajina patrí 
medzi špičku v Európe i vo 
svete, čo sa týka basketbalu. 
Do Prievidze mal prísť aj 
jeden tím z Bosny a Hercego-
viny, no na poslednú chvíľu 
odriekol štart, aj preto sme 
medzi účastníkov prida-

li druhý prievidzský tím. 
V budúcnosti by sme na tur-
naj radi zlanárili aj ďalšie 
kvalitné tímy zo známych 
basketbalových miest,“ pri-
blížil turnaj Ľuboš Jelačič, 
generálny manažér BC Prie-
vidza Mládež.

Hold Jozefovi Kmeťovi
Na slávnostné otvorenie pri-
šli aj prezident Slovenskej 
basketbalovej asociácie Jaro-
slav Janáč, manželka Jozefa 
Kmeťa Daniela i primátorka 
Prievidze Katarína Macháč-
ková. „Som veľmi rada, že 
som tu dnes stretla veľa mla-
dých ľudí, ktorí vedia zmys-
luplne tráviť svoj voľný čas. 
Jozef Kmeť robil veľa pre 
mladých ľudí a ja som rada, 
že našiel v Prievidzi svojich 
pokračovateľov a dnes tu 
máme viacerých šikovných 
trénerov, ktorí sa nielenže 
starajú o výkonnostný rast 
svojich zverencov, ale robia 
aj dobré meno klubu a mes-
tu. Mladým hráčom prajem 
na turnaji veľa športových 
úspechov. Nie je dôležité, 
kto zvíťazí, ale ako budete 
bojovať. Verím, že to bude 

čestné a postaráte sa o pekný 
športový zážitok,“ poveda-
la na slávnostnom otvorení 
najvyššia predstaviteľka 
Prievidze.

Vyhrali Srbi
Mladí basketbalisti ukáza-
li divákom pekné športové 
predstavenie. Po viacerých 
kvalitných súbojoch sa z cel-
kového prvenstva tešili kade-
ti KK Metalac Valjevo, druhé 
miesto patrilo prievidzské-
mu béčku, tretie Kežmar-
ku, štvrté Handlovej, piate 

Šumperku, šieste Prešovu, 
siedme Žiline. Prievidzské 
áčko, ktoré malo v zostave 
aj starších basketbalistov, 
hralo mimo súťaž a napriek 
viacerým víťazstvám bolo 
oficiálne klasifikované 
na poslednom ôsmom mieste. 
„Som predovšetkým veľmi 
rád, že si mohli všetci naši 
hráči schuti zahrať. Brali sme 
to ako prípravu pred sezónou 
a v tomto smere turnaj splnil 
svoj účel. Škoda, že nemáme 
možnosť počas roka odo-
hrať viac podobných zápasov 
ako s kvalitným Vajlevom. 
V prvom našom vzájom-
nom zápase sa akoby naši 
chlapci zľakli srbských pro-
tivníkov, hrali zakríknuto, 
nedovolili si proti nim to, čo 
proti slovenským súperom. 
Po dohovorení sa to zlepšilo, 
v druhom vzájomnom zápase 
sme hrali o poznanie lepšie 
a Vajlevo pocítilo kvalitu 
prievidzskej basketbalovej 
školy. Z jednotlivcov by som 
nerád niekoho vyzdvihoval, 
basketbal je kolektívny šport 
a z pohľadu predvedených 
výkonov prevažuje spokoj-
nosť,“ prezradil po skončení 
turnaja Martin Blaho, ktorý 
spoločne s Ivanom Chren-
kom vedie z pozície tréne-
ra prievidzských kadetov. 
Blaho zároveň ocenil aj or-
ganizáciu turnaja, ktorý bol 
usporiadaný na slovenské 
pomery na vysokej úrovni.

Najlepšia päťka
Do all stars turnaja vybrali 
tréneri a organizátori dvoch 
Prievidžanov: Mareka Mä-
siara, Branislava Pipišku, 
dvoch Srbov: Vujiča, Jan-
koviča a Handlovčana Máty-
cha. Posledne menovaný hráč 
sa stal aj najlepším strelcom 
turnaja, trestné hody najlep-
šie premieňal Rožánek zo 
Žiliny.

-Branislav Bucák, foto: V. Králik

V City aréne dominovali hráči Valjeva
BC Prievidza Mládež bol organizátorom kvalitného medzinárodného basketbalové-
ho turnaja kadetov. Triumfovali na ňom hráči srbského Valjeva. Na druhom mieste 
skončil v konkurencii ôsmich celkov domáci tím.

Výsledky turnaja
Výsledky v skupinách: 

KK Metalac Valjevo – ŠBK Handlová 74 : 70 (43 : 35), Jankovič, 

Vujič po 17, Radovanovič 9 – Mátych 22, Javurek 13, Dolník. 

BC Prievidza Mládež A – BK ŠK 1907 Kežmarok 96 : 46 

(53 : 20), Brodziansky 35, Matiašovský 22, Fuljer 11 – Laputka, 

Harabín po 14, Vnenkáč. 

ŠBK Handlová – BC Prievidza Mládež B 64 : 99 (39 : 55), 

Mátych 17, Dolník 14, Minárik 13 – Švarc 15, Mäsiar 14, 

Hupka, Dobrotka po 13. 

BC Prievidza Mládež A – TJ Šumperk 148 : 52 (85 : 24), Bro-

dziansky 35, Matiašovský 28, Špánik 22, Fuljer 21 – Šťastný 

17, Hošek 12, Rosler 10. Academic ŽU Žilina – KK Metalac 

Valjevo 74 : 63 (48 : 36), Rožánek 29, Janíček 22, Merešš 

13 – Vujič, Beljič po 12, Miloševič 10. 

BK ŠK 1907 Kežmarok – ŠK Slávia 94 Prešov 74 : 58 

(39 : 27), Laputka 32, Harabín 16, Vnenkáč 12 – Kovalík 17, Sa-

bol 12, Bindas 10. BC Prievidza Mládež B – KK Metalac Valjevo 

58 : 64 (24 : 36), Pipíška 16, Mäsiar 13, Pružinec 10 – Miloševič 

19, Vujič 15, Pešič, Jankovič po 10. 

ŠK Slávia 94 Prešov – TJ Šumperk 55 : 57 (30 : 24), Kovalík 

28, Sabol 11, Poník 9 – Šťastný 17, Rosler 14, Hošek 11. 

Academic ŽU Žilina – ŠBK Handlová 88 : 102 (45 : 47), Rožá-

nek, Janíček po 30, Mrešš 11 – Mátych 41, Minárik, Javurek 

po 22. TJ Šumperk – BK ŠK 1907 Kežmarok 17 : 79 (9 : 41), 

Bittner 4, Hošek 3 – Harabín 24, Vnenčák 18, Laputka 17. 

BC Prievidza Mládež A – ŠK Slávia 94 Prešov 122 : 49 

(59 : 25) Fuljer 22, Cimerman 20, Matiašovský 16 – Sabol, 

Poník, Bindas po 10. BC Prievidza Mládež B – Academic 

ŽU Žilina 118 : 85 (61 : 38), Mäsiar 23, Švarc 21, Pipíška 13.

Poradie v skupine A: 

1. KK Metalac Valjevo 5 b, 2. BC Prievidza Mládež B 5 b, 

3. ŠBK Handlová 4 b, 4. Academic ŽU Žilina 4 b.

Poradie v skupine B: 

1. BC Prievidza Mládež A, 2. BK ŠK 1907 Kežmarok 5 b, 

3. TJ Šumperk 4 b, 4. ŠK Slávia 94 Prešov 3 b.

Zápasy o umiestnenie: 

ŠK Slávia 94 Prešov – TJ Šumperk 66 : 53 (44 : 18), Bindas 

20, Sabol 16, Poník 12 – Šťastný 30, Rosler 8, Kubler 5. Aca-

demic ŽU Žilina – ŠBK Handlová 88 : 102 (41 : 51), Rožánek 

30, Janíček 17, Merešš 11 – Mátych 35, Javurek 23, Minárik 

20. BC Prievidza Mládež A – BK ŠK 1907 Kežmarok 111 : 56 

(60 : 23), Matiašovský, Brodziansky po 37, Fuljer 10 – La-

putka 17, Vnenčák 15, Harabín 12. BC Prievidza Mládež B 

– KK Metalac Valjevo 104 : 86 (41 : 49), Pipíška 29 (3 trojky), 

Dobrotka 26 (6 trojok), Mäsiar, Švarc po 17 – Pešič 17, Vujič 

15, Marič, Jankovič po 12.

Celkové poradie: 1. KK Metalac Valjevo, 2. BC Prievidza 

Mládež B, 3. BK ŠK 1907 Kežmarok, 4. ŠBK Handlová, 5. TJ 

Šumperk, 6. Slávia 94 Prešov, 7. Academic ŽU Žilina, 8. BC 

Prievidza Mládež A. 

Nábor hráčov a hráčok
Máš sedem až jedenásť rokov a chceš sa stať členom úspeš-

ného basketbalového klubu BC Prievidza Mládež? Príď 

medzi nás a zahraj si pod vedením kvalitných športových 

trénerov. Viac informácií poskytne generálny manažér 

BC Prievidza Mládež Ľuboš Jelačič na čísle 0905 249 902.

BC PRIEVIDZA MLÁDEŽ ĎAKUJE
ZA POMOC PRI ORGANIZOVANÍ DODO CUPU:

Na turnaji sa v najlepšom svetle prezentovali hráči Valjeva a Prievidze.
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Slovenská verejnosť v prvej 
polovici septembra smútila 
za svojím hokejovým kapi-
tánom Pavlom Demitrom, 
ktorý tragicky zahynul pri 
leteckom nešťastí s hoke-
jovým tímom Lokomotiv 
Jaroslavľ.

Smúti aj Sekera
Smrť kapitána slovenskej 
hokejovej reprezentácie sa 
výrazne dotkla aj momentál-
ne najslávnejšieho prievidz-
ského hokejového odchovan-
ca Andreja Sekeru, obrancu 
Buffala Sabres. „Bol som 
na ľade, keď mi prišiel kustód 
tímu povedať, že v Rusku 
spadlo lietadlo s hokejistami. 
Hneď mi nevedel povedať 
ktoré. Keď som sa dozvedel, 
že to bol Jaroslavľ, bolo mi 
jasné, že je zle, zvlášť, keď 
informovali, že zahynulo 43 

ľudí. Vedel som, že tam hrá 
Paľo a ešte traja českí hoke-
jisti. Stále som si myslel, že 
to je zlý sen a že to nemôže 
byť pravda. Tri týždne pred-
tým sme spolu aj s chalan-
mi hrali futbal pre charitu 
a potom sme boli aj spolu 
vonku, a teraz toto. Nech-
ce sa mi tomu veriť,“ krútil 
neveriacky hlavou sloven-
ský hokejový reprezentant. 
Na Paľa Demitru mu zostali 
len tie najlepšie spomienky. 
„Bol to vynikajúci hokejis-
ta, legenda Slovenska, ale aj 
celej NHL, a ešte lepší otec, 
manžel a človek! Vždy po-
mohol, keď sa dalo, a hlavne 
bol úprimný a priamočiary. 
Prajem úprimnú sústrasť 
celej jeho rodine, neviem si 
ani predstaviť, aké to musí 
pre nich byť,“ dodal Andrej 
Sekera so smútkom v hlase.

Pietne miesto
Tragickú smrť kapitána slo-
venskej hokejovej reprezen-
tácie ťažko znášali aj viacerí 
Prievidžania. Hokejoví funk-
cionári sa preto rozhodli pred 
zimným štadiónom zriadiť 
pietne miesto. Pred zimný 
štadión si prišlo na Demit-
ru zaspomínať množstvo 
Prievidžanov, ale aj ľudí 
z okolitých dedín. Sviečky 
zapaľovali a do kondolen-
čných hárkov sa podpisova-
li ľudia rôznych vekových 
kategórií, od najmenších až 
po sedemdesiatnikov.

Hrával aj v Prievidzi
Pavla Demitru mohli v mla-
dosti na prievidzskom zim-
nom štadióne vidieť aj naši 
fanúšikovia ľadového hokeja. 
Ako žiak skvelými individu-
álnymi výkonmi robil vrás-

ky na čelách prievidzským 
trénerov. „Demitra v Prie-
vidzi hrával ešte ako žiak 
za Dubnicu. Už v mladom 
veku bol veľkým talentom. 
Ak si dobre pamätám, v jed-
nom zápase tu strelil sedem 
gólov,“ spomína na skvelého 
slovenského útočníka Róbert 
Frimmel, manažér Mestské-
ho športového hokejového 
klubu Prievidza, ktorého 
sa takisto výrazne dotkla 
smrť kapitána slovenskej 
reprezentácie.

Vyradená 38-čka
Slovenský zväz ľadového 
hokeja takisto na tragickú 
udalosť promptne zareago-
val. Organizátorom všetkých 
majstrovských zápasov vo 
všetkých súťažiach riade-
ných SZĽH od 8. do 14. sep-
tembra nariadil vyhlásiť pred 
začiatkom stretnutia minú-
tu ticha za obete tragédie. 
Národný A-tím sa navyše 
v sezóne 2011/2012 pred-
staví v prípravných zápa-

soch v dresoch, na ktorých 
bude zvýraznená pamiatka 
na Pavla Demitru. „Všetky 
prípravné stretnutia pred 
majstrovstvami Slovenska 
odohrajú naši hokejisti v dre-
soch, na ktorých budú mať 
na znak pamiatky na Pavla 
Demitru vyšité malé číslo 
38,“ informoval generálny 

sekretár SZĽH Otto Sýkora. 
Číslo 38, s ktorým hrával 
Demitra, si už na seba v re-
prezentácii nikto neoblečie. 
Navždy tak bude patriť 
svojmu tragicky zosnulému 
kapitánovi.

-Branislav Bucák, foto: autor

Prievidza smútila za skvelým hokejistom
„Stále som si myslel, že to je zlý sen a že to nemôže byť pravda. Tri týždne predtým 
sme spolu aj s chalanmi hrali futbal pre charitu a potom sme boli spolu vonku, a teraz 
toto. Nechce sa mi tomu veriť,“ hovorí so smútkom v hlase hokejista Andrej Sekera 
o tragickej smrti Pavla Demitru.

V Štokholme na majstrov-
stvách sveta v minigolfe 
mužov a žien súťažili aj 
traja hráči z nášho okresu. 
V konkurencii 106 mužov 
z 15 krajín si len 16-ročný 

Radovan Struhár z 1. MTGC 
Prievidza vybojoval celkové 
35. miesto. Počas celého tur-
naja držal krok s 32 najlep-
šími hráčmi postupujúcimi 
do záverečného vyraďovacie-

ho k. o. systému. Nakoniec 
mu k postupu medzi najlepšiu 
tridsaťdvojku chýbal o dva 
údery lepší výsledok. Z ces-
tujúceho náhradníka, o kto-
rého štarte sa rozhodlo až 
počas piatich tréningových 
dní, sa tak stal najlepší hráč 
slovenského reprezentačného 
výberu po ôsmich odohra-
ných okruhoch. 
Miroslav Čibik, odchova-
nec prievidzského mini-
golfu hrávajúci za Trnavu 
obsadil v rovnakej kategórii 
73. priečku. Majstrom sveta 
sa stal domáci hráč Filiph 
Svennson pred štvoricou 
nemeckých reprezentantov. 
Medzi ženami na dráhach 
bojovala v konkurencii 46 
hráčok z 12 krajín aj prie-
vidzská minigolfi stka Erika 
Oršulová. Aktuálna majster-
ka Slovenska bola napokon 
klasifi kovaná na celkovej 27. 
priečke. Zlato na svetovom 
šampionáte si vybojovala 
nemecká reprezentantka 
Bianca Oberweg.

-bb, foto: PS 

Struhár najlepším Slovákom
Na majstrovstvách sveta v minigolfe sa skvelým výko-
nom prezentoval najmä Radovan Struhár. Šestnásť-
ročnému mladíkovi tesne unikol postup do záverečnej 
tridsaťdvojky.

Prievidzské tenisové druž-
stvo mladších žiakov v zlo-
žení: Samuel Grman, Matúš 
Hadidom, Adrián Kočiš, 
Martin Horváth, Alex Mokrý 
sa postaralo o parádny kúsok, 
keď na domácich kurtoch 

zvíťazilo v republikovom 
šampionáte družstiev svojej 
vekovej kategórie a vybojo-
valo si tak titul majstra Slo-
venska. V Prievidzi sa pred-
stavilo osem tímov po dva 
najlepšie zo štyroch oblast-

ných kôl. Nádeje TK Baník 
najskôr zdolali suverénne 
TC Empire Trnava 7 : 0, po-
tom si poradili so Sláviou 
Agrofert STU Bratislava 5 : 
0 a postúpili do fi nále. V ňom 
tesne porazili bratislavský 
Slovan 4 : 3 a mohli sa tešiť 
z vytúžených medailí.

-bb, foto: SV

Mladí tenisti majstrami Slovenska
Družstvo mladších žiakov Tenisového klubu Baník 
Prievidza vyhralo na domácich kurtoch republikový 
šampionát družstiev.

Klub slovenských turistov 
Horná Nitra Prievidza a Regi-
onálna rada KST Prievidza pri-
pravili pre fanúšikov turistiky 
už 34. ročník Pochodu baníc-
kou krajinou. Predtým poduja-
tie štartovalo v prievidzskom 
lesoparku, teraz organizátori 
urobili zmenu a začínalo sa 
v Handlovej. Účastníkov ča-
kala 15 kilometrov dlhá tra-
sa s prevýšením 636 metrov. 
„Podujatie sme chceli trochu 

zatraktívniť, a tak sme tento 
rok zmenili trasu. Prechádzali 
sme po Banskom náučnom 
chodníku z Handlovej a cieľ 
bol vo Veľkej Lehôtke. Chceli 
sme účastníkom pripomenúť, 
že baníctvo má v našom okre-
se veľkú tradíciu,“ prezradil 
Milan Lomnický, podpred-
seda Regionálnej rady  KST 
Prievidza. Pred 30 rokmi sa 
na tomto podujatí zúčastnilo aj 
päť stoviek turistov, posledné 

roky ich však bolo výrazne 
menej. „Vlani či predvlani 
nám nevyšlo počasie, tento-
raz nám už prialo. Na pochod 
prišlo 65 turistov, čo hodno-
tíme ako dobrú účasť. Verím 
však, že sa nám podujatie 
podarí ešte viac zatraktívniť 
a v budúcich rokoch bude 
oň ešte vyšší záujem,“ dodal 
Lomnický.

-bb, foto:ML

Na pochode baníckou  krajinou

Pietne miesto na zimnom štadióne v Prievidzi.

Radovan Struhár v akcii. Družstvo mladších žiakov Prievidze.
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Vynikajúci úspech sa po-
darilo dosiahnuť juniorom 
Raketomodelárskeho klubu 
Centra voľného času (RMK 
CVČ) Spektrum Prievidza. 
Z majstrovstiev Európy v ru-
munskom Burzau sa vrátili 
ovešaní cennými kovmi. 
Slovenský juniorský tím 
v zložení Roman Švec, Pat-
rik Ivaška a Patrik Šiman-
ský si vybojoval v kategórii 
S8D najcennejší kov a tešil 
sa z titulu majstra Európy. 
Prievidzským modelárom 
sa darilo aj v súťaži jednot-
livcov. Zlato získal Roman 
Švec, bronz Patrik Ivaška. 
Tretí zo zverencov trénera 
Miloša Vidu, Patrik Šiman-
ský, obsadil ôsme miesto. 
„Už vlani na majstrovstvách 
sveta v Srbsku naši chlapci 
obsadili v súťaži družstiev 
solídne šieste miesto, a tak 
som v kútiku duše veril, že by 
mohli siahnuť aspoň na bron-
zovú medailu. Zlato v súťaži 
družstiev i jednotlivcov však 
bolo pre mňa príjemným pre-
kvapením. Úspech našich 

chlapcov ma teší o to viac, 
že ho dosiahli v jednej z naj-
ťažších raketomodelárskych 
kategórii. Súťažiaci sa v nej 
musia so svojím modelom 
snažiť po opustení rampy 
letieť pomocou vysielačky 
360 sekúnd. Po troch ko-
lách sa súťaž vyhodnocuje. 
Ak viacerí súťažiaci odletia 
maximálny čas, dochádza 
k rozletu,“ prezradil o úspe-
chu Prievidžanov i súťažnej 
disciplíne Ján Mečiar, ve-
dúci RKM CVČ Spektrum 
Prievidza.

Úspešný klub
Vynikajúce výsledky prie-
vidzských raketomodelárov 
v Rumunsku nie sú v klu-
be ojedinelým úspechom. 
Prievidžania už majú vo vit-
ríne viacero medailových 
umiestnení z prestížnych 
medzinárodných podujatí. 
„Raketomodelársky šport 
má v Prievidzi dlhú tradíciu 
a tomu zodpovedajú aj úspe-
chy klubu. Mali sme viacero 
reprezentantov. Dosiaľ bolo 

najhodnotnejším umiestne-
ním medzi jednotlivcami 
druhé miesto Radovana 
Mečiara na majstrovstvách 
sveta, naši pretekári získali 
aj viacero cenných kovov 
v súťaži družstiev na maj-
strovstvách Európy či sveta. 
Po prvýkrát sa však stalo, že 
slovenské družstvo bolo tvo-
rené len našimi modelármi. 
Preto dosiahnutý výsledok 
možno považovať pre náš 
klub za dosiaľ najhodnotnejší 
v súťaži družstiev,“ uviedol 
Ján Mečiar.

Finančne náročný šport
Raketomodelársky šport 
si k úspechu vyžaduje nie-
len šikovnosť súťažiaceho, 
ale aj dostatok fi nančných 
prostriedkov. Pretekári po-
trebujú mať k dispozícii 
hlavne kvalitnú techniku. 
„Raketomodelárstvo nie 
je lacnou záležitosťou. Ak 
chce pretekár uspieť, musí 
mať kvalitnú aparatúru, a to 
vysielač, prijímač, serva, ba-
térie, nabíjačku, čo vychádza 
približne na 300 eur. Finanč-
ne náročné sú aj jednorazo-
vé motory. Jeden vychádza 
okolo sedem eur, čo nie je 
síce vysoká čiastka, no pri 
viacerých pretekároch a troj-
kolovom systéme sa náklady 
veľmi rýchle šplhajú nahor. 
Veľkou výhodou je, že sme 
štátom dotovaný šport, a tak 
určité náklady na reprezentá-
ciu pokrýva štát. Inak by sme 
len ťažko mohli vycestovať 
na niektoré medzinárodné 
súťaže,“ dodal Ján Mečiar.

- Branislav Bucák, foto: JM

Talianske Lignano Sab-
biadoro bolo dejiskom 23. 
svetových hier v interkrose. 
Zúčastnili sa na nich aj štyria 
členovia Klubu netradičných 
športov Pampúch Prievidza. 
Pôvodne chceli do talian-
skeho letoviska vycestovať 
viacerí, no fi nančná náklad-
nosť podujatia to niektorým 
nedovolila. „Svetové hry 
v interkrose sú jedinečným 

podujatím. Nejde tak ani 
o individuálne výsledky hrá-
čov z jednej krajiny či klubu, 
ale o odstraňovanie bariér, 
nadväzovanie priateľstiev 
a odovzdávanie skúseností 
medzi jednotlivými výprava-
mi,“ prezradil Štefan Bielik, 
člen prievidzského klubu.

Rozhodol žreb
Netradičné na tomto prestíž-
nom podujatí je najmä to, 
že hráči z jedného klubu či 
krajiny nemusia hrať v rov-
nakom tíme. O tom, kto bude 
koho spoluhráčom, rozhodne 
žreb na otváracom ceremo-
niáli. „Na podujatie sa pri-
hlásilo celkovo 112 hráčov 

z jedenástich krajín, devia-
tich európskych, a americký 
kontinent zastupovala Kana-
da a africký Ghana. Do de-
siatich tímov boli najskôr 
vyžrebovaní brankári, potom 
dievčatá, a nakoniec aj muži 
podľa veku a skúseností. Ja 
som sa dostal do zeleného 
tímu spolu s brankárom Ró-
bertom Gáspárom, Miroslav 
Janek do oranžového a bran-

kár Filip Ducký do šedého,“ 
vysvetlil Štefan Bielik.

Vyhrali Prievidžania
Svetové hry skončili úspe-
chom pre Prievidžanov. 
Po bojoch v dvoch základ-
ných skupinách i nadstav-
bovej časti sa dvaja Horno-
nitrania tešili z celkového 
prvenstva. Zelený tím s Bie-
likom a Gáspárom prešiel 
podujatím ako nôž maslom. 
Vyhral všetky zápasy a vo 
fi nále si poradil so žltými 
pomerom 21 : 17. Šedý tím 
s Duckým obsadil celkové 
piate miesto a oranžový s Ja-

nekom šieste. „Víťazstvo nás 
potešilo, aj keď na tomto pod-
ujatí nie je najdôležitejšie, kto 
vyhrá a kto skončí posledný. 
Podstatné je, že sme si všetci 
blízki a tvoríme jednu veľkú 
športovú rodinu,“ uviedol 
Bielik.

Zberateľom prvenstiev
Zaujímavosťou je, že Šte-
fan Bielik vyhral svetové 
hry už po tretíkrát v rade. 
Interkrosári z celého sveta 
si ho pri ďalších svetových 
hrách zrejme budú priať pri 

žrebovaní do družstva, aby 
im „zabezpečil“ celkový 
úspech. „To nie je o mne, 
posledné roky som mal len 
šťastie pri žrebe na dob-
rých spoluhráčov. Snáď mi 
bude šťastena naklonená aj 
v ďalších rokoch, je pekné, 
keď sa môžem každoročne 
tešiť z prvenstva na takejto 
prestížnej súťaži,“ hovorí 
s úsmevom na tvári Štefan 
Bielik, podpredseda Klubu 
Pampúch Prievidza. 

-Branislav Bucák, foto: ŠB

Modelári majstrami Európy
Raketomodelári z Prievidze získali v súťaži juniorských 
družstiev titul majstrov Európy. Roman Švec pridal druhé 
zlato, keď sa tešil z prvenstva aj medzi jednotlivcami.

Triumf na svetových hrách
Štefan Bielik sa po tretíkrát v rade stal víťazom sveto-
vých hier v interkrose. Tentoraz si úspech vychutnával 
aj Róbert Gáspár.

Dvadsaťjedenročný prete-
kár zo Sebedražia odchá-
dzal do Nemecka s cieľom 
rozšíriť svoje bodové kon-
to, ale po dvoch kvalifiká-
ciách mu patrila 24. pozícia 
na štarte, čo znamenalo, že 
bodovaná pätnástka sa stala 
už pred pretekmi ťažšie do-
siahnuteľnou métou, hoci 
pri súčasnej vyrovnanosti 
súperov nie nereálnou. Cie-
ľom pretekov Svitok nako-
niec prešiel na dvadsiatom 
mieste. „Kvalifikácie mi 
nevyšli podľa predstáv, 
ale na pätnásteho prete-
kára som strácal len 0,7 
sekundy, a tak som túžil 
bojovať o bodovanú pät-
nástku. Štart sa mi celkom 
podaril, no v prvej a hlavne 
v druhej zákrute som sa 

prepadol, takže potom to 
už bolo celé len o dobie-
haní súperov. Dlho som sa 
zdržal za Talianom Rossom 
a jazdci pred ním mi zatiaľ 
ušli natoľko, že sa to už 
nedalo dotiahnuť,“ pove-
dal po pretekoch Tomáš 
Svitok. Luboš Gréč, spo-
lumajiteľ tímu SK Energy, 
dodal: „Určite sme čakali 
lepší výsledok, ale keď sa 
na to pozriem objektívne, 
tak to až také zlé nebolo. 
Škoda, že Tomáš po výbor-
nom štarte stratil v druhej 
zákrute mnoho pozícií, keď 
sa nechal vytlačiť súper-
mi. Myslím, že by mal byť 
na trati agresívnejší.“

-kar

To, čo sa šuškalo už dlhšiu 
dobu, sa stalo skutočnosťou. 
Odchovanec prievidzského 
futbalu Juraj Kucka podpísal 
zmluvu so slávnym talian-
skym klubom Inter Miláno. 
„Juraj Kucka podpísal s Inte-
rom Miláno päťročnú zmlu-
vu. Celková suma za jeho 
prestup predstavuje 16 milió-
nov eur, z čoho funkcionári 
Interu vyplatili 50 percent, 
čiže 8 miliónov eur. Kluby sa 
dohodli, že hráč zostane v Ja-
nove na hosťovaní do konca 
tejto sezóny, ak však funkci-
onári Interu v januári kúpia 
zvyšných 50 percent práv 
hráča, Kucka sa stane len 
a len jeho hráčom, a od jar-
nej časti tohto ročníka môže 
nastupovať v drese Milánča-
nov. Jeho pôsobenie v Intere 
sa stane realitou najneskôr 1. 
júla 2012. Rokovania trvali 

približne dva mesiace a boli 
nesmierne náročné,“ pove-
dal pre agentúru SITA Karol 
Csontó zo spoločnosti Stars 
& Friends, ktorá zastupuje 
Kucku.
Bývalý futbalista Prievidze, 
Podbrezovej, Ružomberka 
a Sparty Praha sa už teší 
na pôsobenie v Inter Milá-
no. „Som šťastný, že sa to 
dotiahlo do úspešného kon-
ca a že budem môcť nejaký 
čas pôsobiť v Intere. Prestup 
do tohto klubu je pre mňa 
veľkou motiváciou ďalej 
na sebe pracovať. Uvidíme, 
ako bude vyzerať moje účin-
kovanie v Intere, na to si ešte 
treba počkať. Je však na mne, 
aby som presvedčil o svojich 
kvalitách,“ uviedol 24-ročný 
rodák z Prievidze.

-bb

Dvadsiate miesto
Slovenský motocyklový pretekár Tomáš Svitok a tím SK 
Energy absolvovali ďalšie podujatie seriálu FIM Cup 
Superstock 1000, ktoré sa v rámci víkendu majstrov-
stiev sveta superbikov uskutočnilo tentoraz na slávnom 
nemeckom okruhu Nürburgring.

Polovicu práv na Juraja Kucku získal taliansky veľkoklub 
Inter Miláno. Odchovanec prievidzského futbalu zatiaľ 
zostáva pôsobiť v FC Janov.

Kucka do Interu

Interkrosári Prievidze (zľava): Bielik, Janek, Ducký, Gáspár.
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novinky24 KRÍŽOVKA

Vylúštenie krížovky posielajte 
na korešpondenčnom lístku s na-
lepeným kupónom do 15. 10. 2011 
na adresu redakcie: 14 press, spol.
s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 Prievidza. 
Traja výhercovia získajú ceny od spo-
ločnosti Kadernícky salón a masáže 
ART DEI Ľ. Štúra 7, Prievidza. Kontakt: 
0908 267 891.

Výhercovia krížovky z č. 14 – 15 z No-
viniek z okresu Prievidza sa stali: Anna 
Jankovská z Poluvsia, Peter Čavojský 
z Poruby a Katka Kollárová z Prievidze. 
Gratulujeme, ceny si môžu prevziať 
v redakcii na ul. G. Švéniho 8, v Prie-
vidzi oproti Okresnému súdu v budove 
bývalej okresnej vojenskej správy na 
1. poschodí.
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