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ZIMNÝ ŠTADIÓN SA VYUŽIJE AJ V LETE. VĎAKA NOVEJ IN-LINE PLOCHE 
 
Zimný štadión bude v prevádzke aj mimo zimnej 
sezóny. Nový priestor na športové vyžitie Prie-
vidžanov v letnom období poskytne in-line plo-
cha určená na korčuľovanie na kolieskových 
korčuliach, ktorá je vhodná aj na florbal či ho-
kejbal.  
 
„Našim zámerom je, aby bol zimný štadión využí-
vaný aj v akejsi letnej verzii,“ približuje projekt vy-
budovania in-line plochy primátorka mesta Katarína 
Macháčková. „Snažíme sa vytvárať ďalšie možnosti 
na športové vyžitie a aktívne trávenie voľného ča-
su. Tento nápad tu bol už dlhšie, no až teraz sa 
nám podarilo nájsť v rozpočte prostriedky na jeho 
realizáciu, čomu sa veľmi teším,“ dodala. In-line 
plocha je určená pre in-line hokej, in-line korčuľo-
vanie, florbal, aj hokejbal. 
 
Plocha má rozmery 30 x 60 m (1 800 m²) a pokrýva celú hraciu ľadovú plochu. In-line plocha je ľahko 
a rýchlo demontovateľná a zimný štadión tak bude pred zimnou sezónou veľmi rýchlo pripravený na vý-
robu ľadovej plochy. In-line plochu bude môcť využívať verejnosť aj športové kluby. Systém dostupnosti 
in-line plochy pre verejnosť bude fungovať podobne ako v zimných mesiacoch, kedy si môže verejnosť 
prenajať ľadovú plochu. 
 
Obstarávacia cena in-line plochy bola 25  tisíc eur.  „Dodávateľ zabezpečil dodanie in-line plochy, dopra-
vu, jej montáž, zaškolenie našich pracovníkov pre jej správnu manipuláciu a čiarovanie in-line plochy,“ 
opísal realizáciu diela konateľ Technických služieb mesta Prievidza Miroslav Procháska. Práve mestská 
spoločnosť TSMPD je správcom zimného štadiónu a ďalších športovísk v meste Prievidza.  
 

TABUĽKY PRIPOMENÚ VÝŠKU HLADINU HANDLOVKY POČAS ZÁPLAV 
 
V meste Prievidza pribudli tri informatívne ta-
buľky označujúce hladinu rieky Handlovka po-
čas letných záplav v roku 2010.  
 
Mesto Prievidza spolu s Klubom priateľov histórie 
Prievidza zabezpečilo osadenie informačných tabu-
liek označujúcich výšku hladiny rieky Handlovka 
počas záplav v roku 2010. Tabuľky sa nachádzajú 
na reštaurácii Sabbia, na Železničnom moste pri 
rieke Handlovka a na opornom múriku na Ulici M. R. 
Štefánika.  
 
Vyznačenie nivelety - výšky hladiny pomohla zreali-
zovať spoločnosť GEOmark s.r.o. - geodetické  
a kartografické práce.  
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TENTO ROK EŠTE DVA ODBERY KRVI NA  MESTSKOM ÚRADE V PRIEVIDZI 
 
V spolupráci so Slovenským Červeným krížom, 
územným spolkom Prievidza sa pripravujú na 
Mestskom úrade v Prievidzi v roku 2014 ešte 
dva odbery dobrovoľných darcov krvi. 
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, 
pozýva dobrovoľných darcov na dva odbery, ktoré 
plánuje v tomto roku na Mestskom úrade v Prie-
vidzi. 
 
Prázdninová kvapka krvi sa bude konať vo štvr-
tok 28. augusta 2014 od 8.00 do 12.00 v zasa-
dačke Mestského úradu v Prievidzi. 
 
Vianočná kvapka krvi sa bude konať v piatok  
12. decembra 2014 od 8.00 do 12.00 v zasadačke 
Mestského úradu v Prievidzi. 
 
„Teší ma, že si darcovia zvykli na možnosť darovať krv v priestoroch mestského úradu. Darcovia už pri-
chádzajú pravidelne a o termíny sa zaujímajú aj vopred, aby si odbery mohli naplánovať. Ceníme si dl-
hodobú spoluprácu so Slovenským Červeným krížom a Národnou transfúznou službou Martin, bez kto-
rých by tu táto možnosť nebola. Radi priestory na takýto účel poskytujeme, pretože to vnímame ako 
veľmi dobrú a prospešnú vec,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. 
 
Najvzácnejšiu tekutinu môže darovať každý, kto dovŕšil vek 18 rokov a spĺňa podmienky dobrovoľného 
darcu krvi. Priniesť so sebou si treba preukaz totožnosti, preukaz poistenca a legitimáciu darcu krvi (ak 
už bola darcovi vystavená). Viac informácií o pravidlách a podmienkach darovania krvi nájdete na 
www.redcross.sk. 
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE NAJMENŠÍCH VĎAKA PROJEKTU 
 
Dňa 6. júna prišli na návštevu do materskej ško-
ly inštruktori z Autoškoly EKO UNIVERS Fran-
tiška Králika, aby deti oboznámili so základnými 
pravidlami cestnej premávky priamo na ihrisku. 
Školský dvor Materskej školy, Ul. Janka Matuš-
ku v Prievidzi sa zmenil na malú dopravnú kri-
žovatku, nechýbali ani dopravné značky, sema-
fory, priechody pre chodcov. 
 
Celá akcia bola zároveň ukončením projektu „Bez-
pečne na cestách - s Volkswagenom ešte bezpeč-
nejšie“, v ktorom materská škola získala  od Nadá-
cie Volkswagen Slovakia dotáciu tisíc eur na nákup 
učebných pomôcok k dopravnej výchove. 
 
Deti všetkých tried sa striedavo zapojili do pripravených aktivít. Prakticky si vyskúšali orientáciu na do-
pravnom ihrisku v roli vodiča na aute, bicykli, či kolobežke, zahrali sa na disciplinovaných 
a ohľaduplných účastníkov cestnej premávky.  Teoretické vedomosti si rozšírili sledovaním zajačika „Be-
cepáčika“ v rozprávke, ale aj pri riešení problémových úloh na pracovných listoch. Deti mali veľkú radosť 
aj z nových učebných pomôcok k doprave, ktoré boli zakúpené z projektu.  
 

Jana Galková, Materská škola, Ul. Janka Matušku 



 

 

ZMENY V CESTOVNOM MHD PRINESÚ NOVÉ ÚĽAVY 
 
V Prievidzi došlo k zmene zľavnených cestov-
ných lístkov v MHD. V novom systéme zliav na 
cestovnom pribudnú starobní dôchodcovia, kto-
rí ešte nedovŕšili vek 60 rokov. 
 
Určenie spôsobu priznávania zľavneného cestov-
ného v MHD v meste Prievidza sa pozmenilo z dô-
vodu zabezpečenia rovnakého postupu pri udeľo-
vaní zľavneného cestovného. Po tejto zmene budú 
môcť využiť úľavy na cestovnom aj starobní dô-
chodcovia, ktorí ešte nedovŕšili vek 60 rokov. 
 
Do súčasnej zmeny bolo možné poskytnúť dva dru-
hy zľavneného cestovného a to pre starobných dô-
chodcov vo veku nad 60 rokov a osobám na inva-
lidnom dôchodku. „Zľavnené cestovné nebolo do-
posiaľ zadefinované pre úzku skupinu obyvateľov, napríklad starobných baníckych dôchodcov, ktorí ne-
dovŕšili vek 60 rokov. V pôvodnom systéme zliav bol práve vek podmienkou pre priznanie zľavneného 
cestovného. Po zmene úľav na cestovnom v MHD v Prievidzi tak budú môcť využiť úľavu cestovnom aj 
starobní invalidní banícki dôchodcovia, ktorí odišli do dôchodku skôr ako vo veku 60 rokov,“ priblížila 
systém úľavy primátorka mesta Katarína Macháčková.  
  
Po zmene systému zľavnených cestovných lístkov v MHD sa tak bude zľava poskytovať aj starobným 
dôchodcom, ktorí nedovŕšili vek 60 rokov, ale pred odchodom do starobného dôchodku boli invalidnými 
dôchodcami. V našom regióne sú to napríklad baníci, ktorí idú do starobného dôchodku už pri dovŕšení 
55 rokov veku, ak majú odpracovaných 20 rokov v podzemí. Sociálna poisťovňa ich automaticky pri do-
vŕšení 55 rokov preradí do starobného dôchodku a vydáva dôchodcom rozhodnutie, že sú už starobnými 
dôchodcami. 
 
Pre vybavenie zľavy je potrebné predložiť rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o zmene pridelenia dô-
chodku, doklad totožnosti, fotografiu a vypísanú žiadosť. 
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PRIEVIDŽANOV OSVIEŽI POTÔČIK I FONTÁNA 
 
Na Námestí slobody bude toto leto opäť fungo-
vať potôčik. Obyvateľov mesta na sídlisku Ko-
panice zas osvieži fontána na Ulici energetikov.  
 
V utorok 10. júna bol do prevádzky spustený po-
tôčik na Námestí slobody priamo v centre mesta. 
Tento vodný prvok, ktorý je súčasťou centrálneho 
námestia, bol nefunkčný niekoľko rokov. Po oprave 
vodného prvku, ktorú vykonala mestská spoločnosť 
Správa majetku mesta Prievidza, bude v prevádzke 
počas leta denne od 10.00 do 18.00. Potôčik bude v 
prípade nepriaznivého počasia mimo prevádzky.  
 
Rovnako bola 10.júna spustená fontána na sídlisku 
Kopanice na námestí na Ulici energetikov. Tá bude 
v prevádzke v rovnakom čase, teda počas leta denne od 10.00 do 18.00. Oba vodné prvky spravuje 
mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza. 
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TERMÍNY PRERUŠENIA V DODÁVKY TEPLEJ VODY 
 
Tak ako každý rok aj v tomto roku bude počas leta prerušená distribúcia teplej vody z dôvodu  
prerušenia dodávok tepla. Termín prerušenia dodávky tepla  je naplánovaný od 21. júla 2014, od 
7.00 do 24. júla 2014, do 24.00. 
 
Dôvodom prerušenia distribúcie teplej vody je prerušenie dodávky tepla zo strany Slovenských elektrár-
ní, a.s. závodu Nováky, ktoré realizujú opravy, údržbu a technické prehliadky. Dodávka preto bude pre-
rušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza. Dodávka 
nebude prerušená len pre odberateľov tepla PTH, a.s. v tých častiach mesta, kde je dodávka zabezpe-
čovaná z plynových kotolní, teda uliciach Lúčna, Športová, Jesenského, A. Hlinku a M. Falešníka. 
 

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA PRINIESLA VÝRAZNÉ ÚSPORY 
 
Modernizácia verejného osvetlenia cez projekt 
EPC (Energy performance contracting) už za 
necelých päť mesiacov prevádzky priniesla 
výrazné úspory elektrickej energie. 
 
V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia 
EPC projektu, ktorý predstavoval v meste Prievi-
dza najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie 
verejného osvetlenia za ostatných 20 rokov. Po 
jeho ukončení bola v meste zabezpečená plná 
svietivosť. Svietili všetky svetelné body, bez nut-
nosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v 
predošlých rokoch.  
 
Výsledkom tohto projektu je pokles nákladov na spotrebovanú elektrickú energiu za päť mesiacov pri-
bližne o 105 tisíc eur. Z dosiahnutých úspor sa tak môže splácať EPC projekt - samotná modernizácia 
osvetlenia. 
 
„EPC projekt vychádzal z toho, že ročná úspora na energii by mohla dosahovať hodnotu 160 tisíc eur pri 
nákladoch 320 tisíc eur. V prevádzke je projekt od augusta 2013 a za necelých päť mesiacov dosiahol 
úsporu 105 tisíc eur, čo je viac ako boli prvotné plány. Predpokladáme preto, že bude splatený výrazne 
rýchlejšie," hovorí konateľ mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza Miroslav Procháska. 
  
Technické služby mesta Prievidza v roku 2013, okrem bežnej údržby verejného osvetlenia, rozšírili 
osvetlenie na základe požiadaviek obyvateľov na Vápenickej ulici o sedem svetelných bodov, Hornonit-
rianskej ulici časť Kúty o štyri svetelné body, na Ulici M. Rázusa o tri svetelné body a v kvetinovom zá-
hone na Námestí slobody o sedem svetelných bodov. Boli tiež odstránené staré a nefunkčné stožiare z 
minulosti, poruchy zistené revíziami a vymenené tienidlá svietidiel na Námestí slobody. 
 

OSLAVY PRÍCHODU VIEROZVESTCOV  
 
Oblastné pracovisko Matice slovenskej Prievidza, Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza, Mesto 
Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pozývajú obyvateľov i návštevníkov mesta v  
piatok  4. júla 2014 o 17.00 na Pietnu spomienku venovanú sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorá 
sa uskutoční pri súsoší sv. Cyrila a Metoda na Ulici Andreja Hlinku v Prievidzi. Spomienka sa koná pri 
príležitosti príchodu vierozvestcov na naše územie. V programe bude účinkovať Spevácky zbor sv. Mar-
tina z Bojníc. 
 
MO Matice slovenskej Prievidza a Klub slovenských turistov horná Nitra organizujú 16. ročník výstupu 
na Kľak Od prameňa národnej rieky Nitra, ktorý sa koná v sobotu 5. júla 2014. Odchod autobusov k 
prameňu rieky Nitry z autobusovej stanice Prievidza, nástupište č. 11 sú o 8.00 a 9.00. Symbolický po-
platok je 2 eurá, platí sa v autobuse. 



 

 

ŠPORTOVCI ZANECHALI V TALIANSKU VÝBORNÝ DOJEM 
 
Autobus mladých športovcov nedávno vycesto-
val z hornej Nitry do partnerského mesta Prie-
vidze Luserny San Giovanni, kde sa odohrával 
33. ročník miestnych Dní športu. Našu výpravu 
tvorili prievidzské volejbalistky, gymnastky, 
bojnickí hádzanári a volejbalistky zo Zvolena. 
 
Na podujatí v Taliansku sa naša mlaď zúčastnila už 
po dvadsiaty druhýkrát a opäť zanechala výborný 
dojem. 
 
„Už si ani nepamätám, kedy sme boli naposledy 
takí úspešní. Všetky kategórie, kde štartovali špor-
tovci zo Slovenska, sme vyhrali. Naše volejbalistky vyhrali kategóriu žien, bojnickí hádzanári triumfovali 
medzi staršími žiakmi. Zvolenské volejbalistky, ktoré sú posledné roky súčasťou našej výpravy, zvíťazili 
v kategórii starších žiačok. Výborne sa prezentovali aj naše gymnastky, ktoré mali dve exhibičné vystú-
penia, jedno priamo v Luserne San Giovanni a druhé v Pinerole. Do partnerského mesta Prievidze vy-
cestovali aj seniori Volejbalového klubu Prievidza, ktorí si v priateľskom zápase poradili v piatich setoch 
s miestnym klubom Pinerolo,“ uviedol vedúci slovenskej výpravy Richard Fodor, ktorý v minulosti v 
Luserne San Giovanni trénoval miestnych volejbalistov i volejbalistky. 
 
„Opäť vládla vynikajúca atmosféra, v partnerskom meste sme stretli množstvo priateľských ľudí. Naši 
športovci bývali v talianskych rodinách, ktoré im vytvorili príjemné zázemie. Získali tak nielen cenné skú-
senosti, ale aj priateľstvá, spoznali inú kultúru. Momentálne už recipročne riešime príchod športovcov z 
Talianska do nášho mesta, kde už neboli z rôznych príčin niekoľko rokov. Budeme radi, keď ich budeme 
môcť v septembri privítať a oplatiť im aspoň čiastočne ich každoročnú pohostinnosť a starostlivosť o 
naše športové nádeje,“ dodal Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi. 
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OSEMNÁSTY ROČNÍK OLYMPIÁDY DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL 
 
Prievidzská Niké aréna sa v utorok 17. júna 2014 stala športoviskom pre najmladších olympioni-
kov. Pod záštitou mesta Prievidza a Olympijského klubu v Prievidzi sa na basketbalovej palubov-
ke konal 18. ročník letnej olympiády detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza. 
 
Stretlo sa tu 120 detí z jedenástich materských 
škôl, ktoré súťažili v kategórii chlapcov a dievčat v 
piatich atletických disciplínach - beh na 20 m, skok 
do diaľky z miesta, beh na 20 m cez prekážky, hod 
tenisovou loptičkou a štafeta 4 x 20 m. V prvých 
štyroch disciplínach si zmerali svoje výkony dvaja 
najlepší chlapci a dve najlepšie dievčatá – víťazi 
školských kôl športovej olympiády a v piatej dis-
ciplíne pretekali štyria najlepší bežci za svoju ma-
terskú školu.  
 
Po absolvovaní všetkých disciplín deti trpezlivo 
čakali na vyhlásenie výsledkov. Ich čakanie sprí-
jemnilo športovo – tanečné vystúpenie detí z MŠ 
Krmana a gymnastiek a gymnastov z GK Elán Prie-
vidza. 
 



 

 

Tí najlepší na stupni víťazov dostali za svoje  výkony medailu,  diplom a vecnú odmenu. Za každý výkon  
zároveň každé dieťa získalo body pre svoju materskú školu, ktoré sa započítavali do celkového vyhod-
notenia. Cenné zlato si po ročnej prestávke opäť 
vybojovali deti z MŠ Závodníka s celkovým počtom 
258 bodov. O jednu priečku nižšie sa tento rok po-
sunuli deti z MŠ Cyrila, ktorí získali 253,5 bodov a 
bronz si vybojovali deti z MŠ Matušku s celkový 
počtom 244,5 bodov. 
 
Po vyhodnotení najlepších jednotlivcov a kolektívov 
čakalo malých olympionikov malé prekvapenie. 
I napriek tomu, že nestáli  na stupni víťazov, tešili 
sa z medaile, ktorú každý z nich dostal. Stalo sa tak 
vďaka finančnej podpore mesta Prievidza a Olym-
pijského klubu v Prievidzi, ktorí sa spolu s organi-
začným tímom riaditeliek materských škôl  tešia na 
stretnutie o rok. 
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MESTO POKRAČUJE V OPRAVÁCH CHODNÍKOV 
 
Spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza na základe požiadaviek obyvateľov mesta v týchto 
dňoch dokončila opravy ďalších poškodených chodníkov. Opráv sa dočkali chodníky na Ul. J. 
Murgaša a na Ul. K. Novackého pri predajni potravín. 
 
Mestská spoločnosť SMMP vykonala v jarných mesiacoch opravu prepadnutej dlažby pred obchodnými 
prevádzkami pri predajni potravín (bývalý ABC Market) na sídlisku Kopanice v hodnote 2 763 eur. Na 
tomto chodníku bola opravená dlažba v úseku 90 m2. Ďalšiu realizáciu predstavuje oprava prepadnutého 
chodníka na Ul. J. Murgaša v hodnote 1420,64 eur. 
 
Od začiatku roka 2014 sa s ohľadom na poveternostné vplyvy a finančné možnosti rozpočtu zrealizovali 
aj viaceré ďalšie opravy chodníkov. Mestská spoločnosť SMMP opravila vstupy na Vnútornej ulici, a tiež 
chodníky v ďalších lokalitách mesta, napríklad chodník na Šumperskej ulici. 
 
Mesto Prievidza vedie podrobnú databázu požiadaviek, ktoré sumarizuje na stretnutiach vedenia mesta 
s obyvateľmi, na stretnutiach jednotlivých výborov volebných obvodov, ako aj prostredníctvom projektu 
Odkaz pre starostu alebo obhliadkou chodníkov prostredníctvom odborných zamestnancov. Opravy sa 
realizujú priebežne, podľa finančných možností mesta.  
 

          
 

Oprava dlažby na Ul. K. Novackého                                                Oprava chodníka na Ul. J. Murgaša 



 

 

PRÁZDNINY BEZ ALKOHOLU  
 
S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre 
deti. Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý 
program a dozor na celý čas letných prázdnin. S tým súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, 
hlavne keď je dieťa počas dňa „na ulici“ a skončí v nevhodnej spoločnosti.  
 
Riziko nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach. Realitou býva aj konzumá-
cia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo dokonca drog. Negatívne príklady totiž nebezpeč-
ne priťahujú a posmešky či nátlak partie sú často prvým krokom k vzniku problémov.  
 
Zmenili sa aj zákony. Zodpovednosť za podávanie alkoholu mládeži už nie je len 
na predajcoch či iných osobách. Podľa novely zákona už osoby maloleté do 15 
rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje, alebo iné návy-
kové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientač-
nému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotrop-
ných látok. Maloletí, mladší ako 15 rokov, sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich 
zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých 
sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákazu maloletou osobou môže 
obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur, za poruše-
nie zákazu požívania alkoholu mladistvou osobou do 18 rokov jej uloží obec po-
karhanie. 
 
V odôvodnených prípadoch môže obec uložiť aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miest-
nosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. V tomto zmysle boli rozšírené aj právomoci MsP, ktorá 
bude počas leta dodržiavanie uvedených ustanovení pravidelne kontrolovať. Upozorňujeme preto rodi-
čov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia voľný čas, 
tento záujem sa určite oplatí.  

Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník MsP Prievidza 
 

 

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 
 
Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi sa rozhodli 
pridať k mnohým slovenským mestám, ktoré pravidelne organizujú podujatie určené pre deti 
a rodiny pod názvom Cesta rozprávkovým lesom.  
 
Areál prievidzského Lesoparku, ktorý využívajú mnohí Prievidžania, sa v priebehu nedeľného popoludnia 
29. júna 2014 zmení na nepoznanie. Podujatie, ktorého podtitul znie aj „Ako vyslobodiť princeznú alebo 
Najväčšia rozprávková svadba“ sa začne o 14.00 vstupom cez bránu na Ceste Vl.  Clementisa, kde bu-
de pre účastníkov pripravený les plný zábavy. 
 
Počas Cesty rozprávkovým lesom čaká na deti niekoľko úloh, ktorých splnením pomôžu zachrániť pri-
nceznú pred drakom. Za každú splnenú úlohu získajú zlatý dukát. Bonusový dukát môžu získať za vy-
svedčenie so samými jednotkami, ako aj za rozprávkový kostým. Získané zlaté dukáty si budú môcť vy-
meniť za sladkosti a hračky v Maškrtnom dome. Po absolvovaní Cesty rozprávkovým lesom bude pre 
všetkých účastníkov pripravený bohatý kultúrny program v areáli Lesoparku s amfiteátrom. Program 
začne o 15.00 a deti sa môžu tešiť na skákacie a nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, vystúpenia 
malých i veľkých umelcov nášho mesta, šermiarov a sokoliarov, rozprávkovú diskotéku a mnoho iného. 
 
Presne o 17.30 budú účastníci  svedkami Najväčšej rozprávkovej svadby, kde sa organizátori pokúsia 
o rekord s najväčším počtom princezien a rytierov na svadbe, ktoré sa bude konať v amfiteátri. Vstupné: 
deti a dospelí 1 euro alebo kultúrny poukaz sa bude vyberať pri vchodoch do Lesoparku. Všetky atrakcie 
sú zadarmo. 
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