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z prievidze
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Nové nákupné
centrum KORZO

V stredu veãer 22. septembra 2010 v Prievidzi oficiálne otvorili prvé veºké nákupné centrum - KORZO.
Dvojposchodov˘ areál s celkovou nájomnou plochou 11 700 metrov ‰tvorcov˘ch je len prvou etapou stavby, ktorú

poãas slávnostného programu v sobotu 25. septembra uviedli do Ïivota symbolickou ‰álkou kávy riaditeº
SC KORZO Branislav Hulík, krstn˘ otec centra - taneãník Laci Strike a viceprimátor Prievidze Milan Dérer.

(viac na str. 12)
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„Nedeľa 15. augusta 2010 bola pre
mnohých Prievidžanov osudnou. 
Po niekoľkominútovej intenzívnej
búrke sa voda v rieke Handlovka
vyliala s takou intenzitou a silou, že
takmer nič, čo jej stálo v ceste,
nezostalo bez následkov. Povodeň si
vyžiadala aj jeden ľudský život, život
52-ročného občana nášho mesta.
V súvislosti s prívalovou vlnou bolo
v mnohých médiách publikovaných či
odvysielaných množstvo článkov
a príspevkov, často bez logiky veci
a vytrhnutých z kontextu,
v niektorých prípadoch zavádzajúcich
verejnosť či dokonca informácií
s podozrením na lži, vedúce
k osočovaniu mesta a mňa ako jeho
štatutára. Keďže som nemal možnosť
vysvetliť občanom Prievidze skutočný
priebeh udalostí a postup vedenia
mesta i krízového štábu mesta počas
tých nešťastných augustových dní,
rozhodol som sa využiť tento priestor
na tento účel.

V nedeľu 15. augusta som po
zhodnotení situácie v súvislosti
s intenzívnym dažďom a vybrežením
sa Handlovky začal už predpoludním,
o 10. hodine, zvolávať krízový štáb
mesta. Avšak kvôli komplikovanej
situácii na hlavných cestných ťahoch
i miestnych komunikáciách, ktoré už
boli zaplavené, navyše bola nedeľa –
deň pracovného pokoja, začal krízový
štáb v plnom zložení pracovať až od
12. hodiny. O 14. hodine som na
základe rozhodnutia krízového štábu
mesta vyhlásil III. stupeň povodňovej
aktivity a stav ohrozenia obyvateľov
mesta. V rámci krízového štábu boli
operatívne rozdelené úlohy a všetky
zložky integrovaného záchranného
systému vrátane mestskej polície sa
pustili do prác, ktorých prioritou bola
záchrana ľudských životov, majetku
občanov ako aj majetku mesta.
Pripomínam, že mesto Prievidza
nedostalo o blížiacej sa prívalovej
vode žiadne informácie ani varovanie
od štátnych inštitúcií - Slovenského
hydrometeorologického ústavu,
Ministerstva vnútra – sekcie krízové-
ho manažmentu a civilnej ochrany 
ani od Obvodného úradu – odboru

civilnej ochrany. Za zmienku stojí, že
krízový štáb odboru civilnej ochrany
ObÚ v Prievidzi zasadal až pol
hodinu po zasadnutí krízového štábu
mesta a šéf krízového riadenia ObÚ
Daniel Daško pre denník SME
priznal, že o povodniach informovali
obvodný úrad starostovia obcí. 

V súvislosti s informovaním
občanov sme prvé výzvy
a upozornenia začali vyhlasovať
prostredníctvom priameho vysielania
mestského rozhlasu už po 13. hodine,
následne, keď sme zistili, že
v zaplavených oblastiach nám hlásiče
nefungujú, zabezpečili sme operatívne
informovanie občanov cez megafóny
umiestnené v motorových vozidlách
mestskej polície. V nepretržitom
informovaní občanov nám pomáhala
aj regionálna reportérka celoštátnej
spravodajskej televízie TA3. Už od
nedeľňajšieho popoludnia sme
zabezpečovali zverejňovanie
aktuálnych informácií aj na
internetovej stránke mesta a využili
sme aj možnosť komunikácie
s občanmi prostredníctvom sociálnej
siete Facebook. 

Povodňová situácia, ktorá
nepostihla lokálne len územie
Prievidze, ale postihla veľkú časť
regiónu hornej Nitry, je pre nás
všetkých novou skúsenosťou, ktorá
nás, zástupcov samospráv
v postihnutých oblastiach ešte viac
spojila a dodala nám nové sily v boji
s prírodnými živlami a pri eliminácii
ich následkov. Presvedčila nás, že aj
v takýchto ťažkých a nečakaných
situáciách sa musíme spoliehať
predovšetkým na vlastné sily. Preto
sme v rámci preventívnych opatrení
zabezpečili pre mesto dohodu so
Slovenským hydrometeorologickým
ústavom, ktorý nás v prípade
hroziaceho nebezpečenstva bude
priamo informovať o aktuálnej
situácii a to prostredníctvom
operačného strediska mestskej
polície, ktoré v prípade hroziaceho
nebezpečenstva bude o situácii
okamžite prenášať informácie na
vedenie mesta a členov krízového
štábu mesta.“ -IV-

15. august 
● Rieka Handlovka sa začala vylie-

vať zo svojho koryta
predpoludním. 

● Od 10. h sa primátor mesta
pokúšal zvolať členov krízového
štábu mesta, kvôli komplikovanej
situácii na hlavných cestných
ťahoch i miestnych komuni-
káciách, ale aj preto,že bol deň
pracovného pokoja, krízový štáb
zasadol o 12. h.  O 14. h bol
vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity a stav ohrozenia
obyvateľov mesta. Po 14. h mesto
začalo aj s varovnými hláseniami
prostredníctvom hlásičov
mestského rozhlasu.
Od 14.12 h mesto informovalo
prostredníctvom Facebooku
a web stránky mesta.

● Napriek výzvam na evakuáciu
nebol v meste nikto evakuovaný.

16. august 
● Regionálny úrad verejného

zdravotníctva Prievidza prináša
Základné hygienické požiadavky
na ochranu zdravia po záplavách! 

● Spoločnosť TEZAS rozmiestňuje
na území mesta veľkoobjemové
kontajnery, ktoré si mohli 
občania bezplatne objednať 
do 29. 8. 2010.

17. august
● Do Prievidze prichádza 

prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič, minister vnútra
Daniel Lipšic a v neskorých
večerných hodinách aj 
premiérka Iveta Radičová.

Hoci od najväã‰ej povodne, 
akú Prievidza za niekoºko desaÈroãí
zaÏila, uÏ uplynulo niekoºko t˘ÏdÀov,

priná‰ame vám vyjadrenie primátora mesta Jána Bodnára
nielen k tejto prírodnej udalosti, ale aj k tomu, ako je mesto
na podobné situácie do budúcnosti pripravené. 

Primátor mesta: 

„Po príchode prívalovej

vlny sme niã nezanedbali.

Za t˘m si stojím“.

PovodeÀ sa prehnala Prievidzou s intenzitou,
aká prekvapila kaÏdého. Priná‰ame preto
prehºad udalosti súvisiacich s vyãíÀaním
vodného Ïivlu v uliciach ná‰ho mesta.
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19. august 
● Mesto Prievidza vyhlasuje pomoc

pre ľudí, ktorí sú starí, chorí a nev-
ládni, aby im pomohlo s odstraňo-
vaním následkov povodní. 

● Začína sa dezinfekcia
a deratizácia mesta.

● Je vyhlásená materiálna zbierka
čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov.

● Do čistenia za ZŠ Rastislavova
a ZUŠ L. Stančeka sa zapája aj 
32 pracovníkov Mestského úradu
v Prievidzi.

20. august 
● Mesto zverejňuje výzvu, že

vzhľadom na to, že niektorí
občania v zaplavených častiach
Prievidze nemôžu sprístupniť svoje
pivnice na čistenie, môžu byť za
asistencie polície a spoločenstva

vlastníkov bytov pivnice otvorené
aj bez súhlasu majiteľa.

25. august 
● Prebieha spoločná dezinfekcia

zaplavených mestských aj
súkromných objektov.

26. august 
● Pre občanov, ktorí budú

potrebovať pri vypĺňaní
Oznámenia o vzniku a odhadnutej
výške povodňovej škody pomoc, 
sú zriadené kontaktné centrá
v budove Hornonitrianskych baní
na Ul. M. Slovenskej, v budove
kina Baník na Ul. M.R. Štefánika,
v budove Kultúrneho a spoločen-
ského strediska na  Ul. F. Madvu
a v budove Mestského úradu na
Ul. Hollého v Prievidzi. Prístupné
sú až do 24. septembra 2010.

● Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik, odštepný
závod Povodie Váhu, začal
s výrubom náletových drevín
v koryte rieky Handlovka
a zároveň aj s čistením celého
koryta rieky Handlovka.

30. august
● Mária Zifčáková a Lucia

Borončová odovzdali v pondelok
30. augusta 2010 zástupcovi
primátora mesta Milanovi
Dérerovi čistiace prostriedky, 
ale aj oblečenie, posteľnú bielizeň,
uteráky a ďalšie veci potrebné
v oblastiach postihnutých
záplavami. Významne tým
pomohli verejnej materiálnej
zbierke vyhlásenej mestom
Prievidza.

31. august
● Armáda Slovenskej republiky

postavila dočasný most 
pri Kaline.

2. september 
● Pre prípad opätovného ohrozenia

Prievidze vlnou záplav mesto
uzatvorilo dohodu so Slovenským
hydrometeorologickým ústavom,
ktorý bude operatívne prostred-
níctvom špeciálne zriadenej
e-mailovej schránky informovať
mesto o hydrologickej a meteo-
rologickej situácii a o prípadnom
blížiacom sa nebezpečenstve.

● Na území Prievidze trvá druhý
povodňový až do momentu, kým
nebude ukončené čistenie koryta
rieky Handlovka.

Marek Mittaš, foto: archív

Krátka povodÀová 
‰tatistika v Prievidzi

❶ Po povodniach bolo vyvezen˘ch
pribliÏne 3000 ton odpadu.

❷ Vydezinfikovan˘ch bolo viac 
ako 26 000 metrov ‰tvorcov˘ch
plochy.

❸ Zo zaplaven˘ch oblastí bolo
372 v˘vozov veºkoobjemov˘ch
kontajnerov.

❹ Zaplaven˘ch bolo 527 domov
a pivniãn˘ch priestorov.

❺ V ãase uzávierky Noviniek
z Prievidze bolo odovzdan˘ch 
2124 Oznámení o vzniku a odhad-
nutej v˘‰ke povodÀovej ‰kody.

POVODE≈ DE≈ PO DNI...
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16. augusta skutočne prichádza prvá pomoc –
zamestnanci školy, študenti, rodičia, Nadácia Človek
v ohrození, firma Tomystav. Takmer 3 dni sme
vynášali bahno, naplaveniny, zničený nábytok,
znehodnotené pomôcky, poškodené gumolity...
Nasledujúce dni prichádzajú ďalší dobrovoľníci –
úradníčky MsÚ, kolegyne z MŠ Sv. Cyrila, aktivační
pracovníci. Prebiehajú sanačné práce, likvidácia
odpadu, svojpomocná demontáž palubovky, čistenie,
dezinfekcia. Prichádza na rad exteriér školy, kde bolo
neskutočné množstvo bahna a konárov, zničené
golfové ihrisko, doskočisko, bežecká
dráha, zrútený múrik. Na pomoc
prichádzajú kamaráti z Hasičského
zboru, kamaráti – majitelia pozemných
strojov, v pozadí nezostávajú pri
všetkých starostiach s udalosťou
v meste ani primátor mesta Ján Bodnár
ako aj viceprimátor Milan Dérer, ktorí
aktívne so školou spolupracovali
a vyvíjali aktivity na zmiernenie škôd
spôsobených povodňou. 

Tretí týždeň získava škola pomaly,
ale isto, svoju podobu. Nie je pochýb,
že sa školský rok začne, aj keď
s posunutým termínom, ale určite
6. 9. 2010. Nanešťastie 3. 9. dochádza
k popraskaniu a vydutiu nivelačných
náterov na renovovaných podlahách.
Svoje slovo dostávajú zbíjačky a škola je

opäť znečistená a zamorená prachom. 6. 9. 2010 sme
napriek všetkému uskutočnili slávnostné otvorenie
školského roku na školskom ihrisku. Tu sme za
prítomnosti primátora mesta Jána Bodnára
a vedúceho odboru školstva Milana Rybanského
podali žiakom a rodičom informácie o opatreniach
z dôvodu povodne a oznámili termín vyučovania
posunutý na 13. september. Na škole sa nepodpísala
iba povodeň, ale aj „zub času“ a tak okrem iného nám
7. 9. praskol na poschodí jedného pavilónu radiátor
a voda, ktorá sa zo systému vyliala, zaplavila dve

učebne v prízemí, kde bol uskladnený už nový,
sponzorom darovaný nábytok. 9. 9. nás hneď ráno
vítala ďalšia vlna vody! Pravdepodobne v nočných
hodinách praskla prívodná hadica na toaletách a voda
striekala do priestorov školy až do rána!!! O to viac si
vážime každej materiálnej, pracovnej a finančnej
pomoci, ktorá bola škole za posledné týždne
poskytnutá zo strany fyzických i právnických osôb,
ktorým patrí naše veľké poďakovanie. Riaditeľstvo
školy pevne verí, že príde dôstojná chvíľa na ich
zverejnenie a oficiálne poďakovanie.  

Práve vďaka ľuďom, nadáciám, firmám a rôznym
spoločnostiam, ktorí nezostali ľahostajní a prejavili
nemalý kus spolupatričnosti, nie raz aj napriek svojim
vlastným finančným problémom, má škola šancu na
aké také ozdravenie a určite bude schopná

v nasledujúcom období dôstojne viesť
svojich žiakov po ceste za poznaním.
Od októbra má ZŠ Rastislavova
aj verejné poďakovanie a zoznam
sponzorov, ktorí pomohli, umiestnený
aj v Klientskom centre v Prievidzi.

Tento príspevok do Noviniek
z Prievidze za našu školu by však
nemal byť zverejnený bez „skromnej“
poznámky, ale s úctou ku všetkým,
ktorí pomáhali: bez učiteľov
a zamestnancov tejto školy, by ešte ani
13. 9. deti v škole nesedeli! Boli to
práve oni, ktorí na seba prevzali túto
ťažkú úlohu a zodpovednosť aj nad
rámec, ako by sa od nich očakávalo. 

Václava Juríková, riaditeľka školy,
foto: archív školy

ëAKUJEME
Sme učitelia Základnej školy na Rastislavovejulici v Prievidzi a chceme sa vyjadriť k situácii,ktorá sa nám hlboko vryla do sŕdc a zanechalanám trvalé spomienky. Rovnako sa chceme

poďakovať našej pani riaditeľke za stopercentnúprácu, ktorú odviedla za záchranu školy. 
Zničené triedy a chodby v 8 budovách našejškoly si vyžadovali kompletnú obnovu. Bezradnépohľady a lamentovanie každého zamestnancanaozaj nepomáhali. Bolo treba zmobilizovať

každého a dať sa do práce. Voda je živel, protiktorému sa nedá ubrániť a deťom i nám vzalapracovný priestor. Nový školský rok bol za dveramia my sme sa tešili na prerobené priestory, ktorémali výrazne spríjemniť a zlepšiť vyučovací procesniektorých predmetov.
16. august zmenil naše plány. Vďaka rýchlej
reakcii riaditeľky školy dnes môžeme učiť a deťomdávať potrebné vedomosti. Do prác sa zapojili
okamžite všetci, ktorí boli v čase dovolenky doma.Najväčšia zásluha za záchranu školy patrí paniriaditeľke, doktorke Václave Juríkovej, ktorá
nestratila duchaprítomnosť a okamžite vedela, čomá robiť. Výborné organizačné schopnosti,
šikovnosť a pohotovosť mali veľkú cenu. Zariadilavšetko potrebné, vybavila doslova nemožné. V školeokrem učiteľov pracovalo množstvo odborných
pracovníkov i ľudí , ktorí chceli naozaj pomôcť.Vďaka nej dnes žiaci sedia v laviciach a my
môžeme pracovať. 
Ďakujeme, pani riaditeľka.

Kolektív zamestnancov Základnej školy 
na Ulici Rastislavovej v Prievidzi

Prievidzské ‰koly
sú z najhor‰ieho vonku
PovodeÀ je na najviac postihnut˘ch ‰kolách Z· Rastislavova
a ZU· L. Stanãeka, ktoré sídlia len pár metrov od koryta rieky
Handlovka, citeºná e‰te aj dnes. Napriek tomu odhodlanie
riadiacich pracovníkov, uãiteºov a dobrovoºníkov prispelo 
k tomu, Ïe ich Ïiaci sa opäÈ môÏu te‰iÈ do ‰koly. 

Základná ‰kola na Ul. Rastislavova 
„Cel˘ Ïivot budem pamätaÈ na moment, kedy som sa brodila v zatopenom
areáli ‰koly v gumen˘ch ãiÏmách, ktoré mi nijako neposlúÏili, nakoºko voda
dosahovala do v˘‰ky viac ako 70 cm. Trvalo 4 hodiny, k˘m voda  na Ulici
Rastislavova opadla a mohla som otvoriÈ ‰kolu.“
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Povodne, ktoré tento rok
zasiahli Prievidzu sa neskonãili
vrátením rieky Handlovka späÈ
do koryta. Následky záplavy
môÏu pretrvávaÈ e‰te t˘Ïdne aj
mesiace. Preto je dobré vedieÈ
pár základn˘ch informácií,
ktoré môÏu zachrániÈ Ïivot,
zdravie aj majetok. 

Aké potraviny a nápoje moÏno
konzumovaÈ ak pri‰li do kontaktu
s vodou?
Konzumovať možno len hermeticky
uzatvorené potraviny v zaváracích
pohároch, fľašiach, konzervách, teda
v obaloch zo skla, plastu a kovu.
Najskôr však treba povrch pevných
obalov dôsledne umyť. Čiastočne
zaplavené a ďalej rastúce plodiny
konzumovať len v prípade možnosti
overenia ich nezávadnosti, ovocie zo
stromov a kríkov, ktoré nebolo dotknu-
té záplavovou vodou, po jeho umytí.

âo sa nesmie konzumovaÈ?
Plodiny zo záhrad, ktoré boli zaplavené
povodňovou vodou, kalom a bahnom.
Zaplavené potraviny v papierových,
látkových a celofánových obaloch -
múku, soľ, cukor, ryžu, cereálie,
cestoviny, koreniny... Chladené
potraviny, ktoré boli ponechané pri
teplote nad 6 stupňov Celzia viac ako 
6 hodín, mrazené potraviny po ich
úplnom rozmrazení ponechané pri
teplote 6 stupňov Celzia viac ako 
4 hodiny. Potraviny, ktoré javia také
zmeny vlastností postihnuteľných
zmyslami ako je zápach, zmeny
konzistencie, farby a pod.

MôÏu sa aj pevné predmety staÈ
zdrojom chorôb a nákaz?
Áno. Hlavne tam, kde zostali zvyšky
blata a vlhké prostredie. Niektoré víru-
sy a baktérie môžu v takomto prostredí
prežiť týždne a aj niekoľko mesiacov.
Ich prežívanie na pevných povrchoch
závisí od mnohých faktorov ako sú
teplota, kvalita povrchu, či vlhkosť.

Ako sa chrániÈ pred prípadnou
nákazou?
Na prvom mieste je hygiena a hlavne
umývanie rúk vždy po kontakte so
záplavovou vodou, výkalmi, zatopenými
predmetmi, vždy pred jedlom, pitím,
fajčením, vždy po použití WC,
nedotýkať sa špinavými rukami tváre.
Piť len zdravotne nezávadnú vodu
z kontrolovaného verejného zdroja,
privezenej cisterny, balenú vodu, nepiť
vodu zo zaplavených studní, vodu
z prameňov a zakalených studničiek.
Jesť výlučne nezávadné potraviny.

Dôsledne zlikvidovaÈ následky
povodní: vysušiť dom alebo byt -
prievanom, ventilátorom, teplovzduš-
nými zdrojmi, mechanicky odstrániť
kal, bahno, vlhké omietky, vlhké

tapety, potom mechanicky umyť
znečistené plochy a nakoniec tieto
plochy dezinfikovať nariedeným
dezinfekčným prípravkom podľa
návodu. Pri upratovaní a dezinfekcii
používať osobné ochranné pomôcky -
rukavice, gumené čižmy, pracovné
plášte, zástery. Vyprať znečistenú bieli-
zeň - silne znečistenú najskôr dezinfi-
kovať v dezinfekčnom správne narie-
denom roztoku až potom ju oprať.
Dezinfikovať sifóny a žumpy podľa
návodu na dezinfekčnom prostriedku.

Aké sú najãastej‰ie ochorenia
z nedodrÏania hygienick˘ch zásad 
po povodni?
V súvislosti s povodňami sa nesmú
podceňovať žiadne zdravotné
problémy akými sú bežné hnačky,
zvýšená teplota, bolesti brucha, hlavy,
rôzne kožné hnisavé infekcie, bolestivé,
začervenané či teplejšie miesta na
pokožke, všetky môžu byť začiatkom
prenosných ochorení. Najčastejšími
ochoreniami sú bacilárna dyzentéria -
akútne ochorenie s krvavými
a hlienovými hnačkami, bolestivým
nutkaním na stolicu. Ďalším
ochorením je žltačka typu A, ktorá sa
prejavuje únavou, nechutenstvom,
zvýšenou teplotou, napínaním na
zvracanie, bolesťou pod pravým
rebrovým oblúkom, zožltnutím kože
a očných bielkov, tmavým močom
a svetlou stolicou. Môžu sa vyskytnúť
aj ochorenia ako leptospiróza, tularémia
a salmonelóza. Tieto choroby sa
prenášajú hlavne fekálne-orálnou
cestou - zjedením kontaminovaných
potravín a vody napr. splaškami zo
žúmp, močom infikovaných zvierat
a pod. Pri sanačných prácach treba
dôsledne dodržiavať hygienu rúk.
Používať osobné ochranné pomôcky
a po skončení prác čižmy, nepremo-
kavú obuv, rukavice a gumené zástery
dezinfikovať. Stravovať sa v priestoroch
vyčlenených na tento účel, dezinfikovať
si ruky, jedlo neponechávať neprikryté.
Ošetriť každé vzniknuté povrchové
poranenie, hlboké a rozsiahle ošetrovať
odborne, dezinfikovať rozškriabané
štípance, zádery ako možnú vstupnú
bránu infekcie. Chrániť sa pred
poštípaním repelentami. Dotýkať sa
očí, nosa a úst len jednorazovými
vreckovkami.

Ako dlho môÏe trvaÈ su‰enie?
Následky povodne sa môžu prejavovať
ešte dosť dlhý čas, rádovo aj niekoľko
mesiacov. Keďže na území Prievidze
bola zaplavená prevažne časť pivníc, aj
proces vysúšania je pomalý vzhľadom
na pretrvávajúce daždivé počasie.
Pri vysúšaní je potrebné zabezpečiť 
do priestoru dostatočné vetranie a dob-
rým pomocníkom bývajú aj vysúšače. 

Marek Mittaš v spolupráci 
s odborom epidemiológie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Prievidza

POëAKOVANIE
Celým Slovenskom otriasla v nedeľu

15. augusta 2010 správa o rýchlej
a ničivej povodni, ktorá v tento deň
zasiahla mestá i obce horného
Ponitria. Dôsledkom tejto živelnej
pohromy bola tragická smrť dvoch
ľudí a veľké materiálne škody na
majetku obyvateľov i inštitúcií, z kto-
rých sa postihnuté mestá a obce budú
ešte dlho spamätávať. 
Vzhľadom na blízkosť rozvodnenej
rieky zasiahla v Prievidzi povodeň
i objekty oboch pobytových zariadení
sociálnych služieb, ktoré prevádzkuje
nezisková organizácia Harmónia.
Rozvodnená rieka Handlovka zničila
časť materiálneho vybavenia Útulku
so sídlom na Košovskej ulici č. 15
a Zariadenia núdzového bývania,
ktoré sídli na ulici Ľudovíta Štúra č.
12. V týchto objektoch sú celoročne

ubytovaní občania v hmotnej i sociál-
nej núdzi (dospelí i rodičia s deťmi)
nielen z nášho mesta a okresu.

Z iniciatívy občianskeho združenia
Človek v ohrození, ktoré ihneď po
povodni organizovalo zbierku finanč-
ných prostriedkov i materiálnu pomoc
obetiam povodní, prevzala v uplynu-
lých dňoch nezisková organizácia
Harmónia bytové zariadenie poskytnu-
té obchodným domom IKEA a materi-
álne dary z dobrovoľnej vecnej zbierky
zorganizovanej mestom Veľký Meder. 
Aj touto cestou sa chceme čo najú-

primnejšie poďakovať všetkým dar-
com, pánovi Sýkorovi st. a pánovi
Sýkorovi ml., i všetkým pracovníkom
občianskeho združenia Človek v ohro-
zení za pomoc, ktorú nám pri zmier-
není materiálnych škôd povodne
poskytli.

Oľga Ďurčenková, 
riaditeľka NO Harmónia

Základná umelecké škola je
v tesnej blízkosti koryta
Handlovky, tento fakt sa

podpísal na vytopení prízemia školy.
Najviac si to odniesli triedy, súborová
miestnosť, vestibul, sklad a archív.
Pohľad, ktorý po sebe rieka zanechala
bol krutý, zničené podlahy, 15
centimetrové nánosy blata, spodky
klavírov dychové nástroje položené
v stojanoch na podlahe…. Veľkým
nešťastím bolo zničenie našej
koncertnej sály. Voda siahala do výšky
4. radu (vrátane). Roztrhlo podlahu
(miesto, kde je pódium), voda zničila
časť dreveného obkladu na stenách,
stĺpoch, kryty na radiátoroch, dvere do
koncertnej sály. Zatopilo všetky
hudobné nástroje, aj vzácne koncertné
krídlo Petrof, ktoré bolo celé pod
vodou, biciu súpravu, akordeóny,
kontrabas, pianíno Petrof, elektrický

klavír, kompletnú zvukovú aparatúru
pre kapelu populárnej hudby, pre
Školský orchester, ako aj ozvučenie
koncertnej sály. Odstránenie všetkých
následkov nie je také jednoduché
a nedeje sa zo dňa na deň. Preto sa
koncertná sála stále vysušuje. Na
kompletné čistenie školy bol povolaný
celý kolektív zamestnancov ZUŠ
a vhod padla aj finančná pomoc,
sponzorské dary, či usporiadanie
charitatívneho futbalového zápasu
legiend, z ktorého povodňou
postihnuté školy získali 2500 eur.
Napriek uvedeným komplikáciám
vyučovanie začalo 6. septembra 2010,
prebieha normálne, až na Školský
orchester, ktorý nemá kde skúšať – pri
skúškach sa zatiaľ musí uspokojiť
s vestibulom školy.

Gabriela Tunáčková, 
riaditeľka školy, foto: archív školy

Základná umelecká ‰kola
Ladislava Stanãeka 

Pre občanov postihnutých povodňou na odstránenie ich následkov pomôže
vysúšače zabezpečiť viceprimátor Prievidze Milan Dérer. V prípade, že ešte
máte záujem o toto zariadenie, môžete ho kontaktovať na mailovej adrese:
zastupcaprimatora@prievidza.sk, alebo priamo na telefónnom čísle 0905

393 795. Vysušovače zabraňujú zároveň aj tvorbe plesní, ktoré 
sú vážnym nebezpečenstvom hlavne pre alergikov. 

Po povodniach treba byÈ opatrn˘!
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Zber konárov
na území mesta Prievidza 

október 2010
VO            Lokalita  termín zberu

VO č. 3 Za depom 4. 10. 2010
Átriová 5. 10. 2010
J. Červeňa - 
- J. G. Tajovského 6. 10. 2010

VO č. 4 J. Jesenského-
- Medzibriežková 11. 10. 2010
Puškinova 11. 10. 2010
Novackého 12. 10. 2010
Novackého - M. Benku     12. 10. 2010
S. Mečiara -
-  Energetikov 13. 10. 2010
Dubová 13. 10. 2010

VO č. 5 Velká Lehôtka - KD         14. 10. 2010
Velká Lehôtka - 
- Uhlištná 14. 10. 2010

VO č. 6 Malá Lehôtka 
F. Hečku dolný koniec    18. 10. 2010
Malá Lehôtka 
F. Hečku horný koniec     18. 10. 2010
Malá Lehôtka 
Ul. Družby 18. 10. 2010

VO č.7 Hradec 1.mája 19. 10. 2010
Hradec Súhradská 19. 10. 2010

Úspech v podpore
ochrany prírody
Organizácia spojen˘ch národov vyhlásila rok 
2010 za medzinárodn˘ rok biodiverzity. V mnoh˘ch
európskych krajinách sa organizovalo mnoÏstvo
podujatí zameran˘ch na jeho podporu. 

Na Slovensku sa nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum
pripojila k medzinárodnému projektu Podpora ochrany prírody a biodiverzity
v mestských oblastiach – Európska cena Hlavné mesto biodiverzity, ktorý sa
okrem Slovenska realizuje v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku.
Jednou z aktivít projektu je podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane
prírody a biodiverzity prostredníctvom súťaže Hlavné mestá biodiverzity. V roku
2010 sa do projektu celkovo zapojilo 210 samospráv, z toho na Slovensku bolo
oslovených 139 miest, z ktorých podmienky účasti splnilo 20 miest. Na zapojenie
sa do súťaže postačovalo vyplnenie a predloženie dotazníka, ktorý pokrýval 5
nasledujúcich oblastí: územná a druhová ochrana, zeleň v sídle, voda, lesy
a poľnohospodárstvo, plánovacie nástroje a organizácia, vzťahy s verejnosťou
a environmentálne vzdelávanie s celkovo 31 otázkami a 10 ukazovateľmi.
Zároveň bolo možné v každej z uvedených tém uviesť dva projekty, ktoré mesto
v danej oblasti realizuje. Počet bodov, ktoré jednotlivé mestá mohli získať, bol
daný súčtom bodov za odpovede v dotazníku a za predložené projekty, ktoré
hodnotil Národný poradný výber. Súťažilo sa v troch veľkostných kategóriách,
podľa počtu obyvateľov. V kategórii miest s počtom obyvateľov nad 50 tisíc, 
sa po Nitre a Trnave na treťom mieste umiestnila metropola hornej Nitry –
Prievidza. Diplom za umiestnenie v súťaži prevzala vo štvrtok 9. septembra 2010
referentka životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi Božena Bernátová,
ktorá za mesto spracovávala potrebné podklady. 

Súťaž sa bude realizovať aj v roku 2011, pričom sa predpokladá nielen obmena
dotazníka o iné témy z oblasti biodiverzity, ale do súťaže sa budú môcť zapojiť
nielen mestá, ale aj všetky slovenské obce.

I. V.

Znovuotvorenie
prievidzskej 
plavárne

Po niekoºkomesaãn˘ch sanaãn˘ch prácach sa krytá
plaváreÀ pripravuje na znovuotvorenie. UÏ od 11. októbra
bude slúÏiÈ Ïiakom ‰kôl i beÏnej verejnosti. 

Plaváreň bola zatvorená po zistení, že dochádza ku korózii haly v časti jej
kotvenia do podlahy. V závere predbežného znaleckého posudku, ktorý mal
posúdiť príčinu závady na obvodovom plášti oblúkovej haly sa konštatuje, že ju
spôsobil prevádzkovateľ plavárne nedodržiavaním prevádzkových predpisov.
Keďže išlo o poškodenie nosnej konštrukcie haly, bolo nevyhnutné spracovať
expertízny posudok, na základe ktorého bolo nariadené vykonať dodatočné
ukotvenie haly po celej jej dĺžke. Sanačné práce spočívali v odstránení
poškodeného betónu, zrealizovaní dodatočného ukotvenia haly nerezovými 
plechmi a osadením podhľadu vodovzdorným sadrokartónom s parozábranou.
Sanačné práce predstavovali sumu 99 366,67 €. Zhotoviteľ stavby dokončil 
práce a vykonávajú sa čistiace práce. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo 
28. septembra a plaváreň bude opäť v prevádzke pre verejnosť. Jej oficiálne
otvorenie je stanovené na 11. októbra 2010.

Marek Mittaš, foto: Milan Gross
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Obãania, ktorí spæÀajú podmienky na
odpustenie alebo zníÏenie poplatku
za komunálny odpad ustanovené vo

V‰eobecne záväznom nariadení
mesta Prievidza ã. 86/2005

o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
(zverejnené na internetovej stránke
mesta) môÏu podaÈ mestu ÏiadosÈ

o odpustenie alebo zníÏenie
poplatku za komunálny odpad, ktor˘

im bol vyruben˘ na rok 2010,
najneskôr do 31. 10. 2010. Po tomto

termíne uÏ mesto Ïiadostiam
o odpustenie alebo zníÏenie

poplatku nevyhovie.

OO ZZ NN AA MM

Zmena vysielania 
Mestského rozhlasu

Podľa uznesenia Mestskej rady číslo 286/10 bude od 1. októbra Mestský rozhlas v Prievidzi 
vysielať v zmenenom čase. Na základe podnetu od obyvateľov a odporúčania Masmediálnej rady, 

predložil viceprimátor Milan Dérer návrh na zmenu vysielania z pôvodnej vysielacej štruktúry rozhlasu, ktorá
bola dvakrát denne v pondelok, stredu a piatok o 11.00 a 15.00 hodine. Mestská rada schválila 

pod uznesením číslo 286/10 novú štruktúru vysielania Mestského rozhlasu, ktorá bude 
v pondelok, utorok, stredu a štvrtok o 16.00 hodine.

OO ZZ NN AA MM OO ZZ NN AA MM
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Správu predkladal vedúci odboru výstavby
a regionálneho rozvoja Mestského úradu
v Prievidzi Vladimít Falat, ktorý konštatoval,

že mesto Prievidza dalo po povodni na rieke
Handlovka posúdiť stav mostov a lávok na tejto
rieke. Predmetom tohto posudku je rámcové statické
zhodnotenie skutkového technického stavu
existujúcich premostení rieky Handlovka
v intraviláne mesta. „Posúdených bolo celkom
11 objektov - cestných mostov, lávok pre peších,
potrubných mostov či mostov kombinovaného
účelu. Účelom statického posudku bolo poukázať na
priame statické následky a poškodenia stavebných
a nosných konštrukcií následkom povodňovej vlny.
Posudok súčasne plní funkciu preventívnej
prehliadky predmetných inžinierskych objektov
a zároveň upozorňuje na nedostatky a závady
posudzovaných objektov, ktoré boli zistené fyzickou
obhliadkou, pričom nesúvisia priamo s povodňovou
vlnou, ale ide o závady zapríčinené mechanickým
poškodením, opotrebovaním, či koróziou materiálu,“
povedal predkladateľ správy V. Falat.  

Pre plastickosť informácie uvádzame aj zoznam
posudzovaných objektov s konštatovaním ich
aktuálneho stavu:
1. Lávka pri družstve bola strhnutá.
2. Cestný most – Nábr. Sv. Cyrila – Ul. Pod Banskou
– statická únosnosť mosta, mechanická stabilita jeho
lokálnych nosných prvkov ani objektu ako celku,
jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola
povodňou znížená ani obmedzená. Most je
spôsobilý na ďalšiu prevádzku v nezmenenom
rozsahu.
3. Cestný most – Nábr. Sv. Cyrila – Nábr. A. Kmeťa
(Piesky) – statická únosnosť premostenia, jeho
funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola povodňou
znížená ani obmedzená. Most je spôsobilý na ďalšiu
prevádzku v nezmenenom rozsahu.
4. Lávka pre peších – Nábr. Sv. Cyrila - Nábr.
A. Kmeťa – statická únosnosť premostenia
a mechanická stabilita jeho nosných prvkov nebola
povodňou znížená. Premostenie však vykazuje veľmi
závažné statické poškodenie hlavných nosníkov.
V súčasnosti statik vyriešil jeho dočasné podopretie.
5. Cestný most Ul. M. slovenskej – Nadjazdová ul.
(štátna cesta I/64) – hlavné mostné prefabrikáty
neboli povodňou poškodené, ich statická funkcia
zostáva nezmenená. V dôsledku povodne bola
čiastočne obnažená časť päty mostnej opory.
Poškodená bola časť súvisiaceho oporného múru
pravoodbočovacieho pruhu, ktorá bola okamžite po
povodni asanovaná. V súčasnosti sa projektuje nový
oporný múr a následne musí byť zabezpečená jeho
výstavba, nakoľko tu dochádza k dopravnému
kolapsu. Most je v správe Slovenskej správy ciest,
ktorej boli výsledky statického posudku zaslané. 
6. Lávka pre peších – Nábr. Sv. Metoda – Nábr.
J. Kalinčiaka (pri Stavomontážach) – počas povodne
bolo premostenie strhnuté z úložných podpôr,
deformované a stiahnuté do riečneho koryta.
Konštrukcia mosta bola z koryta rieky odstránená.

V súčasnosti je tu postavený náhradný pontónový
most, nová lávka sa projektuje. 
7. Potrubné mosty – Nábr. Sv. Metoda – Nábr.
J. Kalinčiaka – mosty sú vo vlastníctve spoločnosti
Nestlé, boli odstránené a nahradené dočasným
riešením. Konečné riešenie zabezpečuje ich vlastník.
8. Cestný most – Košovská cesta (Nestlé) – statická
únosnosť premostenia, mechanická stabilita jeho
nosných prvkov ani objektu ako celku, taktiež jeho
funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola povodňou
znížená ani obmedzená. Most je spôsobilý
prevádzky v nezmenenom rozsahu. 
9. Lávka pre peších, potrubný most – Nábr. Sv.
Metoda – Nábr. J. Kalinčiaka (Alfaplast) – statická
únosnosť premostenia ani mechanická stabilita jeho
nosných prvkov nebola povodňou znížená.
Premostenie však vykazuje závažné statické
poškodenie nosných priehradovín mosta, čo si
vyžaduje adekvátnu sanáciu. 
10. Cestný most – Mierové námestie (kino Baník) –
statická únosnosť mosta, mechanická stabilita jeho
lokálnych nosných prvkov ani objektu ako celku,
jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť nebola
povodňou znížená ani obmedzená. Most je funkčný
a schopný ďalšej prevádzky v nezmenenom rozsahu. 
11. Most pre peších – Ul. J. Kráľa – A. Stodolu
(Čínsky múr) – ani v prípade tohto mosta nebola
povodňou porušená funkčnosť
a prevádzkyschopnosť, most je spôsobilý ďalšej
prevádzky, v rámci sanačných a udržiavacích
opatrení je potrebné odstrániť nánosy odpadov,
očistiť povrch nosníkov od korózie a zrealizovať
nový ochranný náter. 

Mestské zastupiteľstvo v súvislosti s predloženou
správou odporučilo realizovať opatrenia vyplývajúce
zo záverov statického posudku a postupne zaradiť
projekty a realizácie premostení rieky Handlovky do
rozpočtu mesta na roky 2010 a 2011. 

ëal‰í priebeh rokovania
V ďalšom priebehu rokovania poslanci prerokovali
predložené žiadosti o kúpu nehnuteľností ako 
aj žiadosti o zriadenie vecných bremien
a majetkovoprávne vyporiadania, zaoberali sa
žiadosťou vlastníkov pozemkov susediacich 
s Ul. I. Vysočana o vybudovanie komunikácie,
zobrali na vedomie informáciu o výsledku verejnej
obchodnej súťaže  na prenájom optickej chráničky
vo vlastníctve mesta a zaoberali sa aj žiadosťou
spoločnosti City Arena, s.r.o. o poskytnutie
finančných prostriedkov na prevádzku viacúčelovej
športovej haly v Prievidzi. V diskusii pre občanov
vystúpili na tému uplynulých povodní dvaja občania.
Keďže v bode „rôzne“ neboli prerokovávané žiadne
materiály a poslanci sa neprihlásili ani v rámci
interpelácií, primátor mesta Ján Bodnár
septembrové rokovanie poslaneckého zboru ukončil.
Najbližšie sa poslanci zídu na svojom riadnom
rokovaní v utorok 26. októbra 2010.  

Ivona Vojtášová

SPRAVODAJSTVO 
z rokovania mestského zastupiteľstva

Jedn˘m z najváÏnej‰ích bodov septembrového rokovania poslancov
mestského zastupiteºstva, ktoré sa konalo 28. 9. 2010, bola správa
o statick˘ch posudkoch premostení na rieke Handlovka, z ktor˘ch

niektoré boli augustov˘mi povodÀami zniãené ãi váÏne po‰kodené. 

Rozmiestnenie
veºko-

objemov˘ch
kontajnerov

na území mesta
Prievidza október 2010

VO           Lokalita  2. kolo

VO č. 2 L. Štúra - Murgaša 4. 10. - 10. 10. 2010
Gorazdovo nábrežie -
A. Rudnaya -
Malookružná -
Sklenárska -
J. Kráľa -
Súbežná -
Banícka -
Banícka -
Krajná -
Trhová -
B. Bjornsona - F. Madvu -
Sama Chalupku -
Zadná -
Š. Králika    4. 10. - 10. 10. 2010
Letisková -

VO č. 3 Za depom              11. 10. - 17. 10. 2010
Átriová 11. 10. - 17. 10. 2010
J. Červeňa - 
- J. G. Tajovského     11. 10. - 17. 10. 2010
P. Dobšinského        11. 10. - 17. 10. 2010
A. Mišúta               11. 10. - 17. 10. 2010
J. Francisciho           11. 10. - 17. 10. 2010
L. N. Tolstého          11. 10. - 17. 10. 2010
J. Fándlyho             11. 10. - 17. 10. 2010
J. Okáľa 11. 10. - 17. 10. 2010
J. M. Hurbana         11. 10. - 17. 10. 2010
A. Žarnova              11. 10. - 17. 10. 2010
M. Rázusa - Šulekova11. 10. - 17. 10. 2010
Bukovčana 11. 10. - 17. 10.2010
Šafárika - J. Roháča  11. 10. - 17. 10. 2010
J. Palárika                11. 10. - 17. 10. 2010

VO č. 4 J. Jesenského -
- Medzibriežková     18. 10. - 24. 10. 2010
Puškinova               18. 10. - 24. 10. 2010
Novackého -- M. Benku 

18. 10. - 24. 10. 2010
S. Mečiara - Energetikov

18. 10. - 24. 10. 2010
Dubová 18. 10. - 24. 10. 2010

bytová zástavba bude riešená samostatne 
a to učením stanovíšť výborom volebného obvodu

18. 10. - 24. 10. 2010
VO č. 5 Veľká Lehôtka - Horná zastávka MHD

18. 10. - 19. 10. 2010
Veľká Lehôtka - Ul. roľnícka dolný koniec

18. 10. - 19. 10. 2010
Veľká Lehôtka - Remeselnícka

20. 10. - 21. 10. 2010
Veľká Lehôtka -Ulica J.L. Bellu

20. 10. - 21. 10. 2010
Veľká Lehôtka - KD  22. 10. - 24. 10. 2010
Veľká Lehôtka - Uhlištná

22. 10. - 24. 10. 2010
VO č. 6 Malá Lehôtka F. Hečku dolný koniec

18. 10. - 19. 10. 2010
Malá Lehôtka Ul. Družby

20. 10. - 24. 10. 2010
VO č. 7 Hradec - 1. mája      18. 10. - 20. 10. 2010

Hradec - Súhradská  21. 10. - 24. 10. 2010
Základné školy, ZUŠ 25. 10. - 26. 10. 2010
Materské školy           27. 10. - 28. 10. 2010
Záhradkárske osady   29. 10. -   8. 11. 2010
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Najmlad‰í hokejisti
od‰tarovali sezónu
Nad‰enci hokeja patria do skupiny ºudí, 
ktorí sa nemôÏu doãkaÈ konca vlády obdobia
leta. Hráãi majú koneãne za sebou nie veºmi
obºúbenú prípravu na suchu, no o to viac sa
te‰ia na tréningy a zápasy na ºadovej ploche.
A v˘nimkou nie sú ani tí najmlad‰í. 

Chlapci, ktorí navštevujú druhý až štvrtý ročník
základných škôl, začali novú sezónu regionálnym turnajom
práve v Prievidzi. Adepti najrýchlejšej kolektívnej hry na
svete síce hrávajú svoje zápasy zatiaľ len na šírku ihriska,
ale to vôbec neuberá na ich odhodlaní a nadšení pre túto
hru. Družstvá z Dubnice, Partizánskeho, Púchova
a domácej Prievidze medzi sebou bojovali akoby šlo o titul
majstrov sveta. Burcovanie trénerov i povzbudzovanie
rodičov dotváralo skvelú atmosféru. Hoci, na svetelnej
tabuli ubiehal hrací čas enormne rýchlo, a góly padali za
chrbty brankárov o niečo častejšie, konečné výsledky
v tejto kategórii nie sú rozhodujúce. Dôležitejším je
zapálenie „ohníkov“ v detských srdiečkach, podchytenie
a postupné rozvíjanie ich talentu.                    Ls, foto: auto

Pohár Federácie
po tretí raz na hornej Nitre

Milan Barényi majstrom
Slovenska v MTB Maratóne

Kvalitnú trať si bikeri doslova vychutnali.

Vposlednú septembrovú sobotu usporiadal
Cyklistický klub Pravenec Majstrovstvá
Slovenska v MTB Maratóne. Stovka pretekárov

mala možnosť si vybrať, či absolvujú  37 kilometrový
okruh v tzv. Open (otvorenej kategórie pre širokú
verejnosť) alebo si to rozdajú medzi profesionálmi
(Elitte) na trati dlhej 74 km. Počasie bolo ako na
objednávku, k tomu parádna rýchla trať s prevýšením
845 metrov – čo viac si mohli nadšenci horskej
cyklistiky priať? V najviac sledovanej kategórii Elitte
si titul vyjazdil domáci pretekár Milan Barényi
(reprezentujúci KCK Oslany), keď napriek defektu
prišiel do cieľa s náskokom troch sekúnd pred
M. Lamim. Medzi ženami v tej istej kategórii
s prehľadom zvíťazila M. Malariková. V kratších Open
kategóriách do 29 rokov vyhral P. Dobiaš, do 39 rokov
V. Fridrich, do 49 rokov R. Daňo. Vydarené preteky sú
za nami a víťazi sa môžu až do ďalšieho šampionátu
hrdiť titulom Majster Slovenska.                 ls, foto: autor

Na troch tatami sa súťažilo v Kata – boj proti imaginárnemu nepriateľovi (jednotlivci
i družstvá), a v Kumite – zápas proti súperovi. Nechýbala ani disciplína Kobudo, čo je vlastne 
boj z náčiním. Zastúpené boli všetky kategórie, od najmenších 6-ročných chlapcov i dievčat, 
až po dospelých. Fanúšikovia  karate, pre ktoré je príznačná dynamika, duševná i fyzická
pripravenosť sa mali na čo pozerať. Bonbónikom bolo exhibičné vystúpenie mnohonásobného
majstra sveta Romana Volaka. V rýchlom slede za sebou predviedol niekoľko náročných zostáv,
počas ktorých zatajovali dych nielen tí najmenší. Potlesk sa však ušiel aj dievčatám z ŠK Fitness
Free Prievidza. Náročné zápolenia boli ukončené udeľovaním diplomov a medailí pre najlepších.
Tí, ktorí sa na stupeň pre víťazov nedostali, však nemusia vôbec smútiť - aj oni boli súčasťou
príjemného športového zážitku!                                                                              ls, foto: autor

Z poverenia Slovenskej federácie karate a bojov˘ch 
umení usporiadal uÏ po tretí raz Karate klub FK· Prievidza
medzinárodnú súÈaÏ pod názvom Pohár federácie.



Snaha pomôcť takouto formou 
je u bývalých športovcov naozaj obdivuhodná.
Prišli hráči zo všetkých kútov - dnes už
rozpadnutého Československa. Výber legiend
reprezentovali: Ondruška, Berger, Dobiáš,

Adamec, Galis, Petráš, Pecko, Tittel, Obšitník,
Kinder, Praženica, Majoroš a Glonek. V dresoch
hornej Nitry sme mali možnosť medzi inými
vidieť aj Magdolena, Petrufa, Slaného, Šlosára,
Gulu, Oršulu, Adamca, Trungela, Áča, Hepnera,

Kucku. Naozaj sa dá o všetkých aktéroch na
trávniku povedať, že čo meno - to pojem!
Poniektorým pribudlo pár kíl, iným zasa šediny,
ale iskru v očiach a radosť z hry mali všetci.
Stratenú rýchlosť nahradili presnými prihrávkami,
technickými finesami a maximálnym nasadením
v každom jednom súboji. Hoci šlo o exhibičné
stretnutie, snaha o víťazstvo bola evidentná na
oboch stranách. Legendy sa ujali vedenia 1:0 po
vydarenej hlavičke D. Tittela. O niekoľko minút na
to premenil J. Berger pokutový kop a bolo 2:0.
Počas polčasovej prestávky sa uskutočnila dražba
vzácnych dresov hráčov: Škrtela, Hamšíka, Kucku,
Obžeru, Petráša, ako i lopty s podpismi hráčov
Sparty Praha. Eurá z dražby pekne navýšili konto
výťažku z tejto charitatívnej akcie. V druhom
polčase znížil na rozdiel jedného gólu P. Adamec,
ale v čase najväčšieho náporu hornonitranov sa
presadil opäť Tittel, a upravil na 3:1 v prospech
družstva Legiend. 

Na záver sa ešte kopali jedenástky, ktoré
úspešnejšie premieňali aj celkoví víťazi. Po
skončení zápasu odovzdali M. Dérer a L. Petráš
symbolické šeky (každý v hodnote 2500 eur)
pedagógom a žiakom základných škôl na ulici
Rastislavova, S. Chalupku a základnej umeleckej
školy L. Stančeka. Toto podujatie malo
predovšetkým ľudský rozmer. Vďaka tak patrí
nielen organizátorom a priamym aktérom na
ihrisku, ale aj našim reprezentantom, ktorí
venovali svoje dresy do dražby. No, a zabudnúť
nemožno ani na divákov, pretože 2 eurá za každú
vstupenku tiež prispeli k celkovému výťažku.

Ls, foto: autor
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Aj tak by sme sa mohli spýtať po
prvých troch odohratých zápasoch
v novej basketbalovej sezóne.  
Pezinok – Prievidza 93:69, najviac
bodov: Ridzoň 21, Majoroš 15 a Hallett
10. Vďaka solídnemu výkonu a dodržia-
vaniu taktických pokynov trénera
Dimavičiusa vyhrávali Prievidžania po
prvej štvrtine 16:18. Pred poslednou
desaťminútovkou Pezinok vyhrával
61:42, a zápas sa dohrával už iba
z povinnosti. 
Prievidza – Iskra Svit 72:76, najviac
bodov: Ridzoň 22, Majoroš 13 a Hallett
12. Druhý zápas hrali naši basketbalisti
na domácej palubovke. Hoci bolo
stretnutie dlho vyrovnané, napokon
Prievidžania opäť ťahali za kratší koniec.

Vďaka slabšej streleckej úspešnosti
našich snajperov nám Svitovci odskočili
na rozdiel desiatich bodov. V závere sme
síce bodové manko znížili, ale vymazať
sa nám ho úplne nepodarilo. Druhá
prehra zároveň znamenala okamžitý
vyhadzov pre M. Biňovského, poľského
pivota M. Lopatku a mesačná výpovedná
lehota plynie aj M. Juríkovi – všetkým
pre neuspokojivé výkony.
Inter – Prievidza 84:72, najviac bodov:
Majoroš a Jurík po 19, Hallett a Boor 
po 12. V treťom zápase sa nám nepoda-
rilo zvíťaziť. Na konci prvej štvrtiny sa
nám Inter začal bodovo vzdaľovať
a v polčase sme prehrávali o 15 bodov.
Inkasovali sme 12 trojok, čo pre obranu
rozhodne nie je dobrá vizitka... ls

Nevydaren˘ ‰tart
do novej sezóny
alebo zl˘ zaãiatok, dobr˘ koniec?

Medzinárodn˘ turnaj
mládeÏe v zápasení 
Keď pred 38-mi rokmi prievidzskí zápasnícki nadšenci usporiadali

Medzinárodný turnaj Priateľstva v zápasení voľným štýlom, určite netušili
akú tradíciu bude mať táto akcia. Prednedávnom na tomto najstaršom
podujatí v rámci celého Slovenska štartovalo 120 borcov zo 17 oddielov.
Zúčastnili sa na ňom nielen silné klubové výbery od nás, ale i z Česka,
Poľska a Bulharska. V City aréne sa na troch žinenkách nestratili v silnej
konkurencii ani naši mladí „gladiátori“. Juniorskú kategóriu do 66 kg
vyhral prievidzský odchovanec Obžera a do 84 kg skončil Púčik na treťom
mieste. Medzi kadetmi do 58 kg obsadil druhé miesto Mendel, a hneď za
ním sa na tretej pozícii umiestnil Laco. Vynikajúco sa prezentovali mladší
žiaci, keď Pekár skončil druhý do 35 kg, a v kategórii do 40 kg dokonca
naši chlapci obsadili na „bedni víťazov“ všetky stupne. Zvíťazil Kotian pred
Šálekom a Murínom. Treba podotknúť, že práve títo najmladší zápasníci
dosahujú výborné výsledky aj na iných turnajoch. V rámci podujatia 
boli pri príležitosti významných životných jubileí ocenení dlhoroční
funkcionári a tréneri ZK Baník Prievidza: Ján Mojžiš, Viktor Velický,
Vladimír Mečiar a Jozef Mendel.

ls

Tím futbalových legiend bývalého Československa.

Futbalové legendy 
na prievidzskom trávniku
ZorganizovaÈ podujatie, z ktorého v˘ÈaÏok by pomohol 
najviac postihnut˘m ‰kolám v na‰om meste po augustov˘ch
niãiv˘ch záplavách, sa rozhodli zástupca primátora 
Milan Dérer a b˘val˘ futbalov˘ reprezentant Laco Petrá‰.
Vìaka nim sme videli v Prievidzi zápas medzi Futbalov˘mi
legendami âeskoslovenska a V˘berom hornej Nitry. 
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Úryvky z kroniky 
mesta Prievidza...

Podľa národnosti delia sa obyvatelia
Prievidze:
1/ Čechoslovákov je - 4.104
2/ Židov - 138
3/ Nemcov - 58
4/ Maďarov - 28
5/ Rusov - 3

Počet tento dopĺňa 38 rôznych 
cudzích štátnych príslušníkov žijúcich
v Prievidzi. V porovnaní s rokom 1921
najväčší úpadok javí sa pri národnosti
maďarskej.  

Náboženské  rozvrstvenie obyvateľstva
Prievidze podľa sčítania v roku 1931
javí sa ono takto:
1/ rímskokatolíkov je - 3.901
2/ gréckokatolíkov - 4
3/ evanjelikov a. v. - 47
4/ evanjelikov reform. - 1
5/ Židov - 378
6/ bez vyznania - 18
7/ iných - 20

V roku 1933 narodilo sa v Prievidzi
podľa štátnej matriky 82 ľudí, z toho
bolo mužských 45, ženských 37. 
V tom istom roku zomrelo 46 ľudí. 

Z odumretých obyvateľov zomrelo
následkom:
1/ staroby - 12
2/ rakoviny - 7
3/ tuberkuly - 5
4/ zápalu - 5
5/ slabosti od narodenia (deti) - 2
6/ nehody - 1
7/ porážky - 3
8/ rôznych iných príčin - 11

Podľa veku zomretých javí sa
úmrtnosť takto:
1/ do 10 rokov - 9
2/ do 30 rokov - 4
3/ do 50 rokov - 8
4/ do 70 rokov - 13
5/ vyše 70-ročných- 12

O. Ď. (Pokračovanie v budúcom čísle)

Z mestskej matriky od 1. do 30. septembra 2010
ManÏelstvo uzavreli :
•Matúš Borko a Lenka
Čičmancová
•Jozef Brunclík a Martina
Michalíková
•Karol Bugár a Stanislava
Kytková
•František Butvin a Lucia
Tomová
•Matúš Cíger a Alena Švecová
•Marcel Cirok a Lenka Čibová
•Ivan Čičmanec a Viera
Záňová
•Miroslav Dorčák
a Magdaléna Bačová
•Milan Ďurák a Lenka
Malešová
•Viliam Elischer a Judita
Elischerová
•Vladimír Falat a Katarína
Fábryová
•Peter Fazik a Renáta
Štancelová
•Róbert Fialka a Monika

Fialková
•Ondrej Gatial a Milada
Pápayová
•Rudolf Gödölle a Katarína
Gödölle
•Marcel Gramblička
a Denisa Skáčiková
•Jaroslav Gregor a Jana
Čavojská
•Tomáš Hrčka a Nikola
Arpášová
•Milan Hruška a Andrea
Gričová
•Peter Chudý a Alexandra
Rusňáková
•Michal Jediný a Jana Jediná
•Viktor Kováčik a Barbora
Adamcová 
•Miroslav Kračmer
a Veronika Hrnčárová 
•Marián Kukľa a Petra
Chalupková
•Marián Kuruc a Oľga
Švantnerová

•Milan Leskovský a Petronela
Šimková
•Peter Ludrovský a Nina
Danková 
•Ján Mihalička a Edita
Mihaličková
•Branisla Mikula a Jana
Hajduková
•Erich Mokrý a Ida Mokrá
•Michal Moravec a Ľubica
Mokrišová
•Peter Páleš a Dana Sitarčíková
•Peter Solčányi a Katarína
Štancelová
•Bartosz Sosnowski a Andrea
Šusterová
•Albín Šaray a Mária Cigáňová
•Dalibor Trebichalský
a Barbora Dadíková

Narodili sa:
Damian Baláž
Ľubomír Baláž
Roman Bašo

Samuel Bobok 
Victoria Brnová
Alex Cachovan
Vanesa Čičmancová
Henri Drozd
Michal Fojtík
Sára Fremmelová
Patrícia Gábrišová
Matúš Gajdoš
Alexander Konečný
Natália Košová
Matej Kotian
Samuel Masár
Dominik Mihalik
Lea Novotná
Laura Okresová
Jakub Ondrejička
Sofia Mária Ozoráková
Sarah Schlencová
Lukáš Trhan
Daniel Zajac
Ema Zeleňáková

Opustili nás:

Ondrej Huliak (74 r.)
Alena Zimmerová (39 r.)
Božena Hubová (78 r.)
Anna Krogmannová (77 r.)
František Bany (74 r.)
Ján Mihalička (52 r.)
Stanislav Kasala (78 r.)
Edita Mokrá (72 r.)
Alojz Čík (56 r.)
Titus Mihok (73 r.)
Milan Haas (59 r.)
Ľudmila Kurianová (56 r.)
Marta Námešná (64 r.)
Alojz Čársky (101 r.)
Jozef Bazák (80 r.)
Mária Vaňová (71 r.)
Alžbeta Lenártová (69 r.)
František Nedeljak (78 r.)
Silvester Pinteš (52 r.)
Viliam Kostka (80 r.)
Alojz Kupec (85 r.)
Rudolf Vojtech (77 r.)
Albín Šaray (67 r.)
Anna Mendelová (84 r.)
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Podºa ‰tatistického sãítania ºudu v republike âeskoslovenskej v roku 1931
má Prievidza 4.369 obyvateºov. Oproti roku 1921 znamená tento poãet

vzrast o 643 du‰í. Vzrástlo teda obyvateºstvo Prievidze za 10 rokov
o 17 %, ão znamená väã‰í vzrast ako normálny ‰tátny (10 %)

a pribliÏne zodpovedá priemernému vzrastu obyvateºstva na Slovensku. V roku 1931 je v Prievidzi
poãet domov 682, z ãoho obydlen˘ch 646, neobydlen˘ch 36 a bytov˘ch strán 1.036.

OSPRAVEDLNENIE
V informačnom mesačníku mesta Novinky z Prievidze č. 8/2010 sme 

v rubrike Z mestskej matriky nedopatrením uverejnili úmrtie pani Kvetoslavy
Fričovej (40 r.), ktorá zmenila miesto trvalého pobytu a od 20. júla 2010 sa

stala obyvateľkou Malaciek. Pani Kvetoslave Fričovej, všetkým jej príbuzným
ako aj ďalším zainteresovaným, na ktorých táto informácia negatívne

zapôsobila, sa úprimne ospravedlňujeme. 
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Nové nákupné
centrum KORZO
Stavbu realizovala developerská a správcovská
skupina Alfa Group a prevádzková doba je 
od 9.00 do 21.00 hodiny kaÏd˘ deÀ. V priestoroch
KORZA na‰lo zamestnanie 140 ºudí a teraj‰í stav 
nákupného centra je len úvodnou fázou. 

Okrem rozšírenia ponuky obchodov je v pláne aj dobudovanie
multikina a vonkajších športovísk. KORZO preto nebude len
obchodným centrom, ale naozajstným centrom života.

Ambíciou centra je integrovať sa čo najviac do života mesta. Prvými
krokmi v tejto oblasti bol výber mena a loga centra, ktoré si vybrali sami
obyvatelia mesta. Pomoc po povodniach, organizovanie akcií pre deti
i dospelých v priestoroch centra, či úzka spolupráca so školami
a centrami voľného času v regióne sú aktivity, ktoré nie sú len prázdnymi
slovami, ale od augusta realitou. Cieľom je byť „dobrým občanom“
mesta Prievidza a „príjemným susedom“ pre obyvateľov regiónu.

IV, foto: archív Alfa Group
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BEZPLATNÉ AKCIE V SC KORZO
10. 10. 2010 od 15.00 do 18.00 hod. - 

Fit nedeºa - súÈaÏe, Zumba a fitnes program
pre deti i dospel˘ch.

16. 10. 2010 od 15.00 do 17.00 hod. – DeÀ
bojov˘ch umení s Romanom Volákom,

drÏiteºom 40 titulov majstra sveta v karate,
kempe, kung fu a kickboxe. 

24. 10. 2010 od 15.00 do 18.00 hod. -
Rozprávkové popoludnie pre deti -stretnite

svoje obºúbené postaviãky v SC Korzo. 

31. 10. 2010 Halloween party pre
v‰etk˘ch - od 15.00 hod. pre deti 

a od 17.00 hod. pre vekovú kategóriu 15+.



Zo zvodiek Mestskej polície§
6. 9. 2010
Opit˘ plavec
21:10 hod. obyvatelia mesta oznámili
hliadke MsP, že v rieke Handlovka sa
nachádza osoba. Hliadka na mieste
zistila, že išlo o staršieho muža, zjavne
pod vplyvom alkoholu, ktorý spadol do
rieky a nevládal sa odtiaľ vlastnými
silami dostať. Podnapitého muža
z koryta rieky vytiahli príslušníci MsP,
pričom na brehu stála jeho bezradná
manželka, ktorá bola taktiež zjavne
pod vplyvom alkoholu. Išlo
o Miroslava J. (1934) z Prievidze,
ktorý takmer nevládal stáť na nohách,
preto ho hliadka odprevadila až do
miesta bydliska. Menovaný nebol
zranený a lekárske ošetrenie odmietol.
Priestupok na úseku verejného
poriadku je v riešení MsP. 

14. 9. 2010
Streºba v Prievidzi
10:05 hod. hliadka MsP oznámila, že
na Ul. Ciglianska cesta došlo k streľbe
do jedného z okien ubytovne z vozidla
Pickup bielej farby, ktoré z miesta
ihneď odišlo. Príslušníci MsP zaistili
miesto činu do príchodu Policajného
zboru SR, ktorý prípad prevzal.
K zraneniu osôb nedošlo. 

16. 9. 2010
Vegetariáni?
04:05 hod. bolo na MsP oznámené, 
že v záhrade pri bytovom dome dvaja
muži zrejme kradnú ovocie a zeleninu.
Hliadka MsP na mieste zistila dvoch
mužov, ktorí mali v igelitovej taške
klasy kukurice, jablká, zeleninu
a orechy. Jednalo sa o Jaroslava M.
(1964) a Jána M.(1974) z Prievidze,
ktorí sa ku krádeži priznali. S Jánom
M. už bol v tomto roku riešený
majetkový delikt, preto v uvedenej veci
vzniklo podozrenie zo spáchania
prečinu krádeže. Vec bola oznámená
Policajnému zboru SR.  

17. 9. 2010
Îe vraj zbierka
11:55 hod. v centre mesta dve Rómky
pod hlavičkou „Spolku hluchonemých
Rumunska“ pýtali peniaze od
okoloidúcich. Ich činnosť hraničila až
s obťažovaním obyvateľov. Osoby boli
monitorované kamerou, privolaná
hliadka MsP ich konanie ukončila
a preverila ich totožnosť. Išlo
o obyvateľky Rumunskej republiky
(1981) a (1997). Priestupok proti
verejnému poriadku bol riešený na
mieste blokovou pokutou.

18. 9. 2010
Jazda za kaÏdú cenu
10:15 hod. na základe oznámenia
hliadka MsP zistila neoprávnené státie
na vyhradenom parkovisku. Išlo
o vozidlo, ktoré bolo technickým
prostriedkom zabezpečené proti
odjazdu. Krátko pred polnocou sa
s autom pokúsila odísť vodička, ktorá
o zablokovaní vozidla vedela a napriek
tomu ho uviedla do pohybu, čím
blokovacie zariadenie poškodila.
Privolaná hliadka jej uložila blokovú
pokutu za dopravný priestupok aj za
priestupok proti majetku. 

21. 9. 2010
Chodník nie je 
pretekársky okruh
10:30 hod. zdravotne postihnutú
obyvateľku mesta na chodníku ohrozil
vodič taxíka. Hliadka MsP šetrením
zistila, že išlo o vozidlo taxislužby.

Vodičovi
Marekovi P.
(1987) bola
uložená bloková
pokuta, o čom vyrozumeli aj starenku.

·kôlkar na vychádzke
10:45 hod. obyvateľka mesta našla
trojročného chlapčeka, ktorý si bez
sprievodu inej osoby „vykračoval“
okolo kostola na Zapotôčkoch. Vec
oznámila na MsP. Hliadke s dôverou
prezradil svoje meno, na základe čoho
bolo overené, že išlo o P. H. (2007),
ktorého odovzdali matke v mieste
bydliska. Tá však uviedla, že syna ráno
zaviedla do škôlky, preto si nevie
vysvetliť, ako mohol byť mimo MŠ. 
V uvedenej MŠ už chlapca hľadali. Ten
využil chvíľkovú nepozornosť učiteľky.
K ujme na zdraví dieťaťa nedošlo. 

plk. JUDr. Marián Mikula, 
náčelník MsP Prievidza

DDrruuÏÏssttvvoo  MMssPP  PPrriieevviiddzzaa  bbooddoovvaalloo  vv PPiiee‰‰ÈÈaannoocchh
V piatok 17. 9. sa v Piešťanoch uskutočnil VII. Ročník memoriálu Milana Straku
O pohár MsP Piešťany v bojovej streľbe mestských policajtov. Súťaže sa
zúčastnili družstvá mestských polícií zo SR a MP z Českej republiky. Zo 14
zúčastnených družstiev obsadila MsP Prievidza druhé miesto, víťazom sa stalo
družstvo MP Rožnov pod Radhoštěm a tretie miesto obsadila MP Olomouc.
Víťazom v súťaži jednotlivcov  sa stal Pavol Šmelko z MsP Prievidza.            VZ
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VV˘̆hhooddnnéé  mmiieessttoo  nnaa  uummiieessttnneenniiee  
VVaa‰‰eejj  iinnvveessttíícciiee  zzaa  VV¯̄HHOODDNN¯̄CCHH  PPOODDMMIIEENNOOKK..  
KK ddiissppoozzíícciiii  jjee  3300  hhaa  ppoozzeemmkkoovv  nnaa  pprreeddaajj,,  
pprrííppaaddnnee  pprreennáájjoomm  ss  mmooÏÏnnoossÈÈoouu  ooddkkúúppeenniiaa..

KKoonnaatteeºº:: Ing. arch. Milan Chmura 
0421/46/5458590, 5458592
EE  mmaaiill:: pdinvest.office@prievidza.sk,
web: www.pdinvest.sk

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

PRIEVIDZA INVEST s.r.o.
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KAM DNES...
Streda 13. októbra
16.30 hod. - DK Prievidza 
PETER STA·ÁK Koncert venovan˘
Mesiacu úcty k star‰ím. 
Vstup na pozvánky.

·tvrtok 14. októbra
15.00 hod. - RKC v Prievidzi
Tvorivá dielÀa/v˘roãné zvykoslovie
·koliteºské podujatie pre folklórne skupiny.
BliÏ‰ie informácie: www.rkcpd.sk.

Piatok 15., 22., 29. októbra
8.00 a 10.00 hod. - RKC v Prievidzi
NA VLASTNÉ OâI
Protidrogová v˘chova - premietanie filmu
Deti a drogy, beseda s V. Zajacom, MsP PD. 
VVssttuuppnnéé:: 1,00 €, moÏnosÈ platby KP. 
BliÏ‰ie informácie: www.rkcpd.sk

Sobota 16. októbra
18.00 hod. - DK Prievidza
COUNTRY JESE≈ Country festival.
ÚÚããiinnkkuujjúú:: âoloband - Prievidza, Zabudnutí
- TuÏina, Country Limit Club - Prievidza, 
hosÈ - bluegrassová legenda COP (CZ -
PlzeÀ). Country bál od 23.00 hod. ·up - ‰up
- Prievidza aÏ Handlová, konferuje Pali
Hra‰ka - Bratislava, dramaturgia - Stanislav
Granec. VVssttuuppnnéé:: 10,00 €
Predpredaj vstupeniek v DK Prievidza.

19.00 hod. - Kostol Piaristov Prievidza
DALIBOR KARVAY & ZLATÉ HUSLE
Jedineãn˘ koncert husºového virtuóza
a orchestra Lúãnice. Organizuje agentúra
Vatel a KaSS Prievidza. VVssttuuppnnéé:: 8,00 €
Predpredaj vstupeniek v DK Prievidza.

Nedeºa 17. októbra
15.00 hod. - KD Veºká Lehôtka
ÚCTA K STAR·ÍM
Slávnostné posedenie pre ãlenov 
klubu dôchodcov.

Streda 20.októbra
9.00 a 10.30 hod. - DK Prievidza
POPOLVÁR NAJVÄâ·Í NA SVETE
Divadelné predstavenie rozprávky v podaní
Bábkového divadla Îilina. Organizované
predstavenie pre M· a I. stupeÀ Z·. 
VVssttuuppnnéé:: 2,00 €, moÏnosÈ platby KP.
Informácie: 046/ 541 46 71, 541 20 29.

·tvrtok 21. októbra
18.00 hod. - RKC v Prievidzi
·TVRTOK? JEDINE KONCERT!/Roman 
meãiar & René Lacko unplugged
VVssttuuppnnéé:: 2,00 €

Sobota 23. októbra
10.30 hod. - KD Veºká Lehôtka
KONKURZ HRDLIâKA
Prezentácia od 10.00 hod. 

Utorok 26. októbra
19.00 hod. - City aréna Prievidza 
(·portová hala)
Aupark Tour 2010/MIRO ÎBIRKA 
& SYMPHONIC ORCHESTRA 

VVssttuuppnnéé:: 15,00 €, VIP 22,00 €.
Predpredaj vstupeniek od 6. septembra
2010 v DK Prievidza.

Streda 27. októbra
9.00 hod. - sála RKC v Prievidzi
ATELIÉR MAJSTRA KUBA
Interaktívna klauniáda o v˘tvarnom umení
pre deti M· a Z·.
VVssttuuppnnéé:: 1,00 €, moÏnosÈ platby KP.

·tvrtok 28. októbra
16.00 hod. - Námestie slobody
TANCUJÚCE TEKVICE III.
Organizácia SpokojnosÈ, n.o. usporadúva
tretí roãník zábavno-stra‰idelného 
podveãera Tancujúce tekvice.

Piatok 29. októbra
16.30 hod. - RKC v Prievidzi
KLUB V¯TVARNÍKOV
Pravidelné otvorené stretnutie v˘tvarníkov
okresu Prievidza. Tvorivá dielÀa s maliarkou
a scénografkou M. Jakubisovou. 

19.00 hod. - Kino Baník Prievidza
HONZA A FRANTA NA JEDNOM PÓDIU
Spoloãn˘ koncert bratov Nedvûdovcov. 
VVssttuuppnnéé:: 13,00 € Predpredaj od 1. 10.
v pokladni kina Baník denne od 16.30 hod.

Nedeºa 31. októbra
18.00 hod. - Miniatur golf Prievidza
HELLOWEENSKÁ NOC
Muzikálové vystúpenie skupiny A·A. 
Vstup voºn˘. 

Kam do prírody
9. 10. 2010 zájazdov˘ autobus, 
odchod o 6.00 hod., nást. ã. 22
SIV¯ VRCH
TTrraassaa  AA::   Biela skala horáreÀ - Siv˘ vrch -
Salatín - Bobrovecká vápenica, nároãné,
prev˘‰enie: 1485 m, 19,8 km.
TTrraassaa  BB:: Biela skala horáreÀ - Siv˘ vrch - 
s. Pálenica - Bobrov. vápenica, stredne
nároãné, prev˘‰enie: 1125 m, 16,4 km.
ââlleenn  KKSSTT  HHoorrnnáá  NNiittrraa:: 9, 35 €
NNeeãã lleenn::   11,35 €

16. 10. 2010 zájazdov˘ autobus, 
odchod o 7.00 hod., nást. ã. 22
MARTINSKÉ HOLE
TTrraassaa::   Bystriãka, Lázky – Valaská dolina –
Chata na Martinsk˘ch holiach – Veºká lúka –
Vidlica – Vrchstudienka – Bystriãka, Lázky,
stredne nároãné, prev˘‰enie: 
1025 m, 19 km. 
ââlleenn  KKSSTT  HHoorrnnáá  NNiittrraa:: 4, 85€
NNeeãã lleenn:: 5,85 €

Kam e‰te ... 
KD Necpaly, Prievidza
KaÏd˘ pondelok
18.30 hod. – AEROBIK ÎENY
predcviãuje: ªudmila ·u‰olová
20.00 hod. – ZUMBA ÎENY
predcviãuje: Irena Sombatyová

KaÏdú stredu
18.30 hod. – AEROBIK ÎENY
predcviãuje: ªudmila ·u‰olová
20.15 hod. – ZUMBA ÎENY 
predcviãuje: Irena Sombatyová

KaÏd˘ ‰tvrtok 
17.30 hod. – ZUMBA
Predcviãuje: Doris ZiaÈková

KaÏdú nedeºu
17.30 hod. – ZUMBA
predcviãuje Doris ZiaÈková
19.00 hod.– Aerobik Ïeny
predcviãuje  ªudmila ·u‰olová

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Expozícia
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia v˘voja prírody 
a spoloãnosti hornej Nitry.

V˘stavy
Cesta dejinami slovenského ‰kolstva
do 18. októbra 2010
Obraz v˘voja ‰kolstva, v˘chovy 
a vzdelanosti na Slovensku od najstar‰ích
ãias, pripraven˘ Múzeom ‰kolstva 
a pedagogiky v Bratislave.

EGYPT – DAR NÍLU
od 21. októbra do 30. novembra 2010
Starovek˘ svet ãi jedna z najväã‰ích 
civilizácií na brehoch Nílu, prostredníctvom
súkromnej zbierky.

Prezentácia  KULT OH≈A
október/november 2010
OheÀ ako nositeº Ïivota a strojca skazy.
V˘znam a podstata zvykov spojen˘ch
s ohÀom od pradávna.

MÚZEJNÉ HRY
Poãas kaÏdého utorka v mesiaci. 
Podujatie je vhodné i pre jednotlivcov. 

Hornonitrianska kniÏnica vPrievidzi
20. 10. 2010 o 17. 00 hod. – Krst knihy
HRIECHY V RUKAVIâKÁCH
V‰etk˘ch priateºov literatúry srdeãne 
poz˘vame na krst zbierky poviedok 
Mareka Mitta‰a. Knihu pokrstí známa 
spisovateºka Olivia Olivieri, autorka 
svojráznej internetovej Cicu‰ky a kniÏn˘ch
Cicu‰kin˘ch zápiskov. Podujatie sa 
uskutoãní na Záhradníckej ulici 21.

Regionálne kultúrne centrum
1. 10. – 15. 10. 2010 Sála RKC v Prievidzi
STRATENÉ ÎIVOTY
V˘stava fotografií humanitárnej organizácie
Magna Deti v núdzi zachytáva kaÏdodenn˘
zápas ºudí o preÏitie v KambodÏi. Pre orga-
nizované náv‰tevy moÏnosÈ premietania
sprievodn˘ch videofilmov. VVssttuuppnnéé::1,00 €

6. 10. – 5. 11. 2010 
Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
ZA OPONOU
V˘stava maliarky a scénografky EEmmíí ll iiee
JJaakkuubbiissoovveejj ..   Obrazy in‰pirované svetom
divadla. Otvorená v prac. dÀoch od 9.00 –
17.00 hod.  VVssttuuppnnéé::  deti, dôchodcovia
0,33 €, dospelí 0,50 €, moÏnosÈ platby KP.

6. 10. – 5. 11. 2010 Sála RKC v Prievidzi
âAROVN¯ SVET DIVADLA V˘stava bábok 
a scénografick˘ch návrhov spojená 
s tvoriv˘mi dielÀami divadla pre deti. 
VVssttuuppnnéé:: 1,00 €, moÏnosÈ platby KP.
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Turisticko-informaãná kancelária
ZLATÁ PRIEVIDZSKÁ CESTA – 
prehliadka mestom
CCeennaa  11,60 € mal˘ okruh (1 hod 30 min),
16,60 € veºk˘ okruh (2 hod 30 min).
Prehliadky sú na objednávku. 
BBll iiÏÏ‰‰iiee  iinnffoorrmmáácciiee na tel: 046/16186
alebo e-mail: tik@prievidza.sk.

Kam do kina
Filmov˘ klub ´93
12. októbra o 18.30 hod.
HANK A MIKE
Kanada, USA, 86 min.
VVssttuuppnnéé: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

19. - 21. októbra
·TVRTÉ SLOVENSKÉ FILMOBRANIE
K prehliadke slovensk˘ch filmov ·tvrté
Slovenské filmobranie bude vydan˘ plagát
i katalóg s presn˘m programom.

26. októbra o 18.30 hod.
UMENIE PLAKAË
Dánsko, 105 min.
VVssttuuppnnéé:: 2,50 €, 1,50 € 1,00 €

Kino Baník Prievidza
6. októbra o 17.30 a 20.00 hod.
WALL STREET
USA, slov. titulky, 127 min., MP–12
VVssttuuppnnéé:: 3,00 €
VVssttuuppnnéé  vv  ppoonnddeellookk:: 2,50 €

7., 9 – 11. októbra o 17.30 a 19.30 hod.
SALT USA, slov. titulky, 94 min., MP-12
VVssttuuppnnéé:: 2,80 € VV  ppoonnddeellookk:: 2,50 €

8. októbra o 17.30 hod. 
MONGOLSKO V TIENI DÎINGISCHÁNA
SR, 61 min., MP VVssttuuppnnéé:: 2,00 €

14. – 16. októbra o 17.30 a 19.30 hod.
KAJÍNEK âR, 115 min., MP-15
VVssttuuppnnéé:: 2,00 €

17. – 18. októbra o 17.30 a 20.00 hod.
ÎENY V POKU·ENÍ âR, 118 min., MP-12
VVssttuuppnnéé:: 2,50 €

22. – 24. októbra o 17.30 a 19.30 hod.
ZÁLOÎN¯ PLÁN USA, slov. titulky, 106
min., MP–12  VVssttuuppnnéé:: 2,50 €

25. a 27. októbra o 17.30 a 19.30 hod.
SOLOMON KANE Fr., âR, ães. titulky, 
104 min., MP–15  VVssttuuppnnéé:: 2,50 €

28.,30 - 31. októbra a 1. novembra 
o 17.30 a 20.00 hod. âARODEJOV UâE≈
USA, slov. titulky, 110 min., MP–15
VVssttuuppnnéé:: 2,50 € VV  ppoonnddeellookk:: 2,00 €

Kam e‰te do podniku
8. októbra 2010 o 21.00 hod.
Element Music Club Prievidza
TALKSHOW, VETROPLACH,
VVssttuuppnnéé:: 1,00 €, po 22.00 h 1,50 €

9. októbra 2010 o 20.00 hod.
Element Music Club Prievidza
PUNKROCK  NIGHT GOES TO TOWN VOL .1

15. októbra 2010 o 19.00 hod. - S – club
Esko rock ‘n‘ roll nigth vol. 2
BRAIN IN A CAGE
Funny Faces, Puzzle ‘n‘ Pyjams.

15. októbra 2010 o 21.00 hod. 
Element Music Club Prievidza
SMACK VIBES 14
VVssttuuppnnéé:: 2,00 €, po 22.00 hod. 2,50 €

16. októbra 2010 o 19.00 hod. - S – club
INDIE S – CLUB PARTY 07
Vstup voºn˘.

22. októbra 2010 o 20.00 hod. -
Element Music Club Prievidza
RETRO PARTY/DJ CAGGY VVssttuuppnnéé:: 1,00 €

23. októbra 2010 o 19.00 hod. -  
S – club INDIE S – CLUB PARTY 08
Vstup voºn˘.

19. októbra 2010 o 21.00 hod. -
Element Music Club Prievidza
FEELME VVssttuuppnnéé:: 1,00 €

31. októbra 2010 o 20.00 hod. -
Diwadlo Grobiani, konflikt, Totální
nasazení, No Plus, Zoãi voãi,
VVssttuuppnnéé:: 1,50 €
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 31. 10. 2010 na adresu redakcie 14 press, spol. s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 NITRA

Jedného správneho lúštiteľa odmeníme reprezentatívnou publikáciou Prievidza - mesto nášho srdca.
Výhercom krížovky z čísla 09/2010 je Štefan Letanovský, Prievidza. Blahoželáme!
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