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Tancujúce 

tekvice
Pod týmto názvom sa uskutočnil 

na Námestí slobody v Prievidzi už tretí 
ročník zábavno – strašidelného večera, 
ktorý pripravila pre deti, mládež 
i dospelých, nezisková organizácia 
Spokojnosť, vedená riaditeľkou Monikou 
Dessuet. Výborná nálada z pódia počas 
vystúpení mladých umelcov sa rýchlo 
preniesla aj medzi divákov. Videli sme 
spevákov, tanečníkov, deti v maskách, 
súťaž o najkrajšiu tekvicu a na záver 
ohňovú šou. Potlesk a obdiv patril 
všetkým účinkujúcim,  samozrejme tým, 
ktorí sa deťom venujú i tým, ktorí takéto 
podujatia dokážu podporiť. Nuž, a ako 
to na námestí vyzeralo, môžete 
zhodnotiť sami...
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Zástupcovia mesta Prievidza sa koncom septembra 

zúčastnili na konferencii partnerských miest 

v slovinskom meste Velenje. Témou konferencie 

bola problematika nakladania s odpadmi a úloha 

miest v sociálnej oblasti. 

O
sobitnou súčasťou konferencie bolo aj stretnutie 

mládeže. So svojimi referátmi vystúpili 

okrem Prievidze aj zástupcovia miest Velenje 

(Slovinsko), Esslinger (Nemecko), Piotrkow Tribunalski 

(Poľsko), Udine (Taliansko) a Vienne (Francúzsko). 

Prievidza prostredníctvom svojich zástupcov prezentovala 

na konferencii referáty o probléme separácie odpadov 

v meste a o problematike sociálnej práce. Vedúci 

delegácie Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby 

a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Prievidzi, 

sa zúčastnil aj na zaujímavom obrade zakopávania 

schránky, do ktorej boli uložené rozličné dokumenty 

zo zúčastnených partnerských miest. Schránka uložili 

do zeme na hlavnom námestí hostiteľského mesta. 

Zástupca Prievidze uložil do schránky poslednú vydanú 

publikáciu o meste, vlajku mesta a keramický medailón, 

symbolizujúci hrnčiarstvo ako jedno z významných 

ľudových remesiel v Prievidzi. Schránka sa bude po prvý 

krát otvárať o štyridsať rokov. Delegácie partnerských 

miest spoločne navštívili banské múzeum, oboznámili sa 

s technológiou tamojšej skládky odpadov a navštívili aj 

miestny dom opatrovateľskej služby. Načerpané poznatky 

zužitkujú v prospech rozvoja mesta Prievidza. 

Vladimír Falat

Na konferencii partnerských miest 

Transparency 
International 
Slovensko 
v Prievidzi

Človek v ohrození 
- pomoc Prievidzi

Prievidza v rámci projektu Transparentné 

mesto aktívne spolupracuje s Transparency 

International Slovensko. Zástupcovia organizácie 

sa v stredu 6. októbra 2010 stretli na pôde mesta 

s viceprimátorom Milanom Dérerom a vedúcimi 

odborov Mestského úradu v Prievidzi (na obr.). 

Cieľom projektu je systémovo obmedzovať korupciu 

a posilniť transparentnosť v meste. 

N
a júnovom rokovaní sa poslanci Mestského 

zastupiteľstva venovali aj procesu zavedenia 

nových trendov v meste Prievidza. 

Jedným z nich bol aj projekt Transparentné mesto, 

ktorého iniciátorom bol viceprimátor Milan Dérer. 

Následne sa počas septembra začala realizovať 

prvá z troch fáz projektu Transparentné mesto, 

ktorá pozostáva z dotazníkov a vnútorného auditu 

zameraného na existujúci stav transparentnosti, 

otvorenosti a kvality protikorupčných mechanizmov 

v meste Prievidza. Audit sa týka oblastí ako predaj 

a prenájom majetku, obsadzovanie voľných miest 

a postov, verejné obstarávanie, prístup k informáciám 

o fungovaní samosprávy, etika volených predstaviteľov 

a zamestnancov mesta, transparentné územné plánovanie, 

dotačná politika mesta a iné. Druhou fázou bude príprava 

smerníc a pravidiel smerujúcich k väčšej transparentnosti 

a fázou implementácie týchto pravidiel do fungovania 

samosprávy sa zavŕši celý proces, ktorý má podľa 

odhadov trvať približne pol roka. Zástupcovia organizácie 

Transparency International Slovensko s vedúcimi odborov 

predebatovali postupy a fázy projektu, 

v rámci ktorých budú spoločne kooperovať. Po audite 

a príprave návrhu balíčka protikorupčných opatrení zo 

strany TIS bude totiž nasledovať jeho zavedenie do praxe 

samotným mestom Prievidza.

M.M, foto: autor

Otvorenie krytej plavárne je odložené
Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza 

oznamuje, že plánované otvorenie 

krytej plavárne v Prievidzi po sanácii 

poškodenia nosnej konštrukcie haly, sa 

z plánovaného 11. októbra 2010 odkladá. 

Plaváreň mohla byť opäť v prevádzke, 

po odstránení puklín v bazénovej fólii. 

Od prvého dňa po povodniach z 15. augusta 

2010 pracovníci organizácie Človek 

v ohrození monitorovali situáciu 

v zasiahnutých oblastiach. Neváhali okamžite 

podať najviac postihnutým lokalitám 

pomocnú ruku. Medzi nimi bola aj Prievidza.

P
očas prvého týždňa distribuovali urgentnú 

materiálnu pomoc, predovšetkým hygienické 

a dezinfekčné prostriedky, ako aj pracovné 

nástroje a pomôcky v hodnote viac ako 3 000 €. Pomoc 

prebiehala v spolupráci so samosprávami a v Prievidzi 

predovšetkým v spolupráci s farským úradom a na ZŠ 

Rastislavovej. Na základe posudzovania komisiou 

zloženou z organizácií Človek v ohrození, Člověk 

v tísni – pobočka Slovensko, Slovenská katolícka charita 

a Konferencia biskupov Slovenska pridelili finančnú 

výpomoc 59 domácnostiam v celkovej výške 48 800 €. 

Produkty spoločnosti IKEA v celkovej výške viac 

ako 10 000 € darovali Základnej škole Rastislavova, 

Materskej škôlke v Jalovci a vo Veľkej Čause, Zariadeniu 

núdzového bývania a Útulku – zariadeniu sociálnych 

služieb v Prievidzi ako aj Špeciálnej základnej škole 

a Strednej odbornej škole v Handlovej. Spotrebiče 

v približnej hodnote 2 500 € pre konkrétne domácnosti, 

ako aj uvedené školy, darovala firma Gorenje 

v spolupráci s Euronics Prievidza.

V spolupráci s Mestským úradom vo Veľkom Mederi 

na Hornú Nitru doručili materiálnu pomoc. Časť 

priamo odovzdali do Útulku núdzového bývania 

a čistiace potreby na Základnú školu Rastislavova. 

Dary ako práčky, sporáky, chladničky, mikrovlnky, 

koberce či postele a ďalší nábytok smerovali k 18-tim 

konkrétnym rodinám a do neziskovej organizácie 

Harmónia v Prievidzi, ktorá prevádzkuje Útulok 

a Zariadenie núdzového bývania.

Finančné dary verejným budovám v celkovej 

výške 28 000 € dostali Stredná odborná škola 

v Handlovej, Materské škôlky vo Veľkej Čause 

a v Jalovci, Základná škola Rastislavova ako aj 

Sama Chalupku I a III v Prievidzi, Základná 

umelecká škola Ladislava Stančeka, 

Centrum sociálnej pomoci Humanity vo Veľkej 

Lehôtke a Špeciálna základná škola v Handlovej.

Marek Mittaš
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SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Októbrové rokovanie mestského 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

26. 10. 2010, po úvodných obligatórnych 

úkonoch (otvorenie, schvaľovanie 

mandátovej a návrhovej komisie, 

schvaľovanie programu rokovania) 

pokračovalo vyhodnotením uznesení, ktoré 

predložil prednosta mestského úradu 

Ľudovít Fábry. 

SAD Prievidza
Správu spoločnosti SAD Prievidza, a.s. o použití 

finančných prostriedkov mesta v mestskej 

hromadnej doprave za obdobie od januára 

do septembra 2010 predložil dopravný riaditeľ 

SAD Pavel Pařízek, ktorý v komentári 

skonštatoval, že aj v sledovanom období 

zaznamenala spoločnosť nižšie tržby o 27 tisíc 

eur, pričom náklady sa zvýšili na 33 tisíc eur. Aj 

naďalej sa zvyšuje počet cestujúcich v autobusoch 

MHD, ktorí využívajú cestovanie na kartu, počet 

cestujúcich platiacich v hotovosti sa znižuje. 

V sledovanom období zostávajú najstratovejšími 

linkami v rámci mestskej hromadnej dopravy 

linky č. 40, 8, 6 a 3. 

Zápis detí do ZŠ
Vedúci odboru školstva mestského úradu Milan 

Rybanský predložil na schválenie dva materiály 

– návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu (VZN) mesta č. 106/2009 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka 

v základnej umeleckej škole, materskej škole 

a školskom zariadení na území mesta a návrh 

Dodatku č. 1 k VZN mesta č. 98/2008 o povinnej 

školskej dochádzke a jej plnení. V zmysle zákona 

NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa 

povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. Miesto 

a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným 

nariadením. Podľa návrhu dodatku sa povinný 

zápis detí do základných škôl bude konať v deň 

polročných prázdnin. Poslanci obidva predkladané 

dodatky bez pripomienok schválili. 

Úprava rozpočtu mesta
Rovnako bez pripomienok schválili aj 

predkladaný návrh na prvú úpravu rozpočtu 

Zariadenia pre seniorov na rok 2010, ktorý 

predkladal riaditeľ zariadenia Rudolf Kollár 

a návrh druhej úpravy programového rozpočtu 

mesta na rok 2010, ktorý predkladala vedúca 

ekonomického odboru mestského úradu 

Katarína Bašková. Ako vo svojom komentári 

uviedla, návrh na II. úpravu rozpočtu mesta 

na kalendárny rok 2010 je predkladaný vzhľadom 

na zložitú finančnú situáciu v tomto roku, ako 

aj vzhľadom na očakávaný vývoj vo financovaní 

a rozpočtovom hospodárení mesta do konca tohto 

roka. Do návrhu II. úpravy boli zapracované 

nové výdavky vo výške 425 042 eur, ktoré 

súvisia s odstraňovaním škôd po augustovej 

povodni. Zahrnutie týchto výdavkov bolo možné 

aj z dôvodu zníženia financovania niektorých 

bežných a kapitálových výdavkov, ktoré mali 

byť financované z fondu rozvoja mesta a fondu 

životného prostredia. Do II. úpravy rozpočtu boli 

zapracované aj dotácie z Krajského školského 

úradu v Trenčíne na odstraňovanie povodňových 

škôd v Základnej škole Rastislavova vo výške 

85 000 eur a v I. Základnej škole S. Chalupku 

vo výške 11 728 eur. „Celková bilancia rozpočtu 

mesta po druhej úprave predstavuje 33 009 803 

eur rovnako na strane príjmov ako aj na strane 

výdavkov. Keďže v čase predkladania tohto 

materiálu mestskému zastupiteľstvu nemáme 

informácie o tom, v akej výške a v akom 

časovom horizonte vláda SR dofinancuje výpadok 

podielovej dane z prvého polroka tohto roka, 

ktorý v našom rozpočte predstavuje 1 mil. eur, 

pôvodne schválená výška podielovej dane sa 

nemení. V prípade, že poskytnutá suma nebude 

postačovať, resp. sa ňou nenaplní rozpočtovaná 

výška podielovej dane na rok 2010 a nebudeme 

mať dostatočné zdroje na úhradu záväzkov, mesto 

bude nútené presunúť výdavky, ktoré sa plánovali 

v rozpočte uhrádzať v decembri 2010 na začiatok 

roka 2011“, uviedla K. Bašková. Dopad druhej 

úpravy rozpočtu mesta v roku 2010 na plnenie 

cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov 

v programovom rozpočte mesta bude vyhodnotený 

a zdôvodnený v záverečnej správe po ukončení 

rozpočtového roka 2010. 

Petičné právo
V súvislosti so zákonom č. 112/2010 Z.z. 

o petičnom práve, ktorý nadobudol účinnosť 

od 1. júla 2010, bolo potrebné upraviť 

postup mesta pri vybavovaní petícií v súlade 

s novou platnou legislatívou a to prijatím 

nového interného predpisu Zásady postupu 

pre vybavovanie petícií v podmienkach 

samosprávy mesta Prievidza. Schválením 

tohto materiálu boli doteraz platné Zásady 

z roku 1995 zrušené. 

Majetkovoprávne 
vysporiadania
V rámci bodu majetkovoprávne vysporiadania 

a zriadenie vecných bremien poslanci 

schválili šesť žiadostí, medzi nimi aj žiadosť 

na zriadenie vecného bremena a práva 

prechodu a prejazdu na pozemok p. Murka, 

vlastníka tzv. starej pekárne, nachádzajúcej 

sa nad objektom bývalej hasičskej zbrojnice, 

kde pribudne nový polyfunkčný objekt, 

v ktorom budú okrem obchodných priestorov 

aj bytové jednotky. Poslanci schválili päť 

žiadostí o kúpu nehnuteľností, jednu žiadosť 

o nájom nehnuteľností, dve žiadosti na priamy 

predaj a jednu žiadosť na vyradenie z majetku 

mesta. Jednu zo žiadostí o kúpu nehnuteľností 

predložil aj poslanec Jaroslav Cigaňák, ktorý 

v záujme vybudovania a realizácie moderného 

medicínskeho centra v objekte Sociálno-

integračného centra na Svätoplukovej 

ulici požiadal mestské zastupiteľstvo 

o schválenie predaja ďalšej časti tohto 

objektu a príslušných pozemkov. Mestské 

zastupiteľstvo žiadosť po vyčerpávajúcej 

diskusii schválilo s tým, že súčasní užívatelia 

Sociálno-integračného centra (13 organizácií 

zdravotne postihnutých) budú premiestnení 

do časti pavilónu bývalej Materskej školy 

na Ul. Š. Závodníka. 

Diskusia
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpila 

jedna obyvateľka mesta, ktorá sa zaujímala 

o možnosti odkúpenia bytu na Ul. Falešníka 

resp. zabezpečenie opráv spoločných 

priestorov v jednom z dvoch obytných 

blokov zo strany Správy majetku mesta 

Prievidza. V bode rokovania „rôzne“ poslanci 

neprerokovávali žiadny materiál a po dvoch 

poslancoch, ktorí interpelovali zástupcov 

mesta, primátor Ján Bodnár rokovanie 

mestského zastupiteľstva ukončil. Najbližšie 

riadne rokovanie sa v zmysle schváleného 

harmonogramu uskutoční 30. novembra 2010. 

Ivona Vojtášová 
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P
očas 25-ročnej existencie 

školy sa menili riaditelia 

(Fontányi, Šaárová, Takáč), 

učitelia i žiaci, škola však stále 

plnila svoje hlavné poslanie vzdelávať 

a učiť. Za svojho pôsobenia prekonala 

lepšie i horšie obdobia. Vychovala 

mnoho ambicióznych, slušných 

a pracovitých ľudí, ktorí dokázali 

v živote získané vzdelanie zužitkovať 

a ďalej rozvinúť v prospech seba 

a svojho okolia. Dnes škola ponúka okrem 

základného vzdelania oveľa viac. Podporuje 

výučbu cudzích jazykov, informačných 

technológií, tvorivého čítania, regionálnu 

výchovu i ochranu životného prostredia 

a mnoho iných aktivít. Vydáva vlastný 

časopis Dobši. Každoročne usporadúva 

množstvo akcií, podujatí, aktivít a taktiež 

súťaží, kde môžu žiaci uplatniť svoj talent 

a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú 

škole, že jej snaha niečo žiakov naučiť, 

nebola zbytočná. 

Slávnostný galaprogram
Vo štvrtok 30. septembra 2010 škola oslavovala 

svoje výročie slávnostným galaprogramom 

v Dome kultúry v Prievidzi, ktorý vytvorili 

učitelia, žiaci, bývalí absolventi a pripravili 

pestrú programovú zmes pre deti, rodičov 

aj zamestnancov školy. Azda najmladší 

moderátori na Slovenku a osemročný 

bubeník otvorili slávnostný program. 

Po ňom sa prítomným žiakom, rodičom, 

zamestnancom školy aj predstaviteľom 

mesta prihovorila súčasná riaditeľka 

školy Jana Polakovičová. Keďže 

na podujatí boli prítomní aj zahraniční 

študenti, ktorí sú v Prievidzi v rámci 

programu Comenius, príhovor bol 

prekladaný do nemčiny aj angličtiny. 

Viceprimátor Milan Dérer (na obr.) 

vo svojom príhovore vyzdvihol prácu 

učiteľov a poďakoval im za namáhavú, 

ale nesmierne prospešnú prácu. Ako 

prejav vďačnosti odovzdal riaditeľke 

školy kyticu kvetov. Do bohatého 

kultúrneho programu sa zapojili nielen 

súčasní žiaci od prváčikov až po najstaršie 

ročníky, ale aj úspešní absolventi ZŠ 

Dobšinského. Prišli tak vyjadriť vďaku škole, 

ktorá bola za 25 rokov odrazovým mostíkom 

do života mnohým žiakom.

Marek Mittaš, foto: archív

1. september 1985 bol významným 

dňom pre obyvateľov sídliska Zapotôčky. 

V tento deň slávnostne otvorili školu, 

ktorá začínala pôvodne ako ZŠ na Ul. 

Majakovského, neskôr Dominika Tatarku 

a dnes Pavla Dobšinského. 

Základná škola 
Dobšinského 
oslávila 25 rokov

Dôležité medzníky 
• 1996-1997: vytvára v 3. a 4. ročníku triedy 

podľa jazykového variantu

• 1998: od 1. januára pracuje ako škola s právnou 

subjektivitou 

• 2000-2001: otvára po prvýkrát triedu 

s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 

• 2002: zapája sa do projektu INFOVEK, buduje 

učebňu IKT a pripája sa na internet 

• 2003 - 2004: uchádza sa o finančný príspevok 

v projekte Otvorená škola, získa ho a dopĺňa 

techniku do učebne IKT 

• 2004 - 2005: znova sa zapája do projektu Ot-

vorená škola a za získané financie zriaďuje druhú 

učebňu IKT

Škola dnes 
• vyučuje cudzie jazyky: anglický a nemecký 

jazyk od 1. ročníka 

• od 3. ročníka - jazyková trieda s rozšíreným 

vyučovaním cudzích jazykov - žiaci sa učia dva 

cudzie jazyky: v 3. ročníku vyučuje anglický 

alebo nemecký jazyk, v 5. ročníku pribúda druhý 

cudzí jazyk (spolu 7 hod. vyučovania cudzieho 

jazyka do týždňa) – jazyk vyučujú kvalifikovaní 

vyučujúci 

• využíva špeciálnu učebňu s interaktívnou 

tabuľou 

• široká ponuka voľby povinne voliteľných pred-

metov 

• v škole je 22 krúžkov (napr. tanečné, 

počítačové, športové krúžky, Tvorivé práce, 

Šikovné ruky, Tvorivé hry) 

• organizuje plavecký a lyžiarsky výcvik 

• organizuje školy v prírode 

• poskytuje celodennú prevádzku školského klubu 

• stravovanie v školskej jedálni - obedy, desiate
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Talianska, sa 

predstavili s 30 

minútovým 

bravúrnym programom. Spoločným vystúpením 

s prievidzskými mažoretkami potvrdili dobrú spoluprácu 

z medzinárodného festivalu v roku 2008. 8. októbra 

nasledoval slávnostný galaprogram venovaný všetkým 

hosťom, ktorých očarilo vystúpenie sympatických dievčat. 

Okrem priaznivcov tohto športu prišli aj  mažoretky, ktoré 

posilňovali ich rady od založenia súboru. 

Marek Mittaš, foto: archív TREND

V Prievidzi sa bez nich nekoná žiadne veľké 

podujatie. Sú nádhernou ozdobou každej 

spoločenskej udalosti a vždy vedia na tvárach 

divákov vyčariť úsmev. Mažoretky TREND sú 

súčasťou mesta už 25 rokov a poznajú ich 

po celej Európe. 

M
ažoretky tanečnej skupiny TREND vznikli 

v roku 1985 z iniciatívy sestier – dvojčiat 

Kataríny Sokolovej a Anny Sokolovej 

– Dražovej, pri Dome detí a mládeže – dnes Centrum 

voľného času SPEKTRUM v Prievidzi. Tanečnú skupinu 

tvoria 3 vekové kategórie a ich prípravné oddelenia 

najmladších, mladších a najstarších dievčat vo veku 

od 7 do 20 rokov. Celkom sa za 25-ročné obdobie 

vystriedalo v súbore cca 2 800 mažoretiek. Zaujímavosťou 

je určite aj to, že choreografie a návrhy kostýmov si sestry 

pripravujú výhradne samé. V nich mažoretky počas 

svojho účinkovania reprezentovali mesto Prievidza doma 

i v zahraničí (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, 

Belgicko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko).

V znamení zábavy a tanca
Pri príležitosti osláv svojho okrúhleho výročia 

(1. 10. 2010) mažoretky usporiadali program aj s kolegami 

zástavníkmi z Talianska Sbandieratori e Musici Citta di 

Amelia. 25. výročie prievidzských mažoretiek tanečnej 

skupiny pri CVČ SPEKTRUM Prievidza sa tak nieslo 

v znamení zábavy a tanca. Koncert bol orientovaný 

pre základné a stredné školy. Skupina muzikantov 

a zástavníkov, ktorí sú niekoľkonásobnými majstrami 

NAKLADANIE 
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

- ZBERNÝ DVOR
Za účelom hospodárneho a efektívneho 

napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, 

ako aj Programu odpadového hospodárstva 

mesta je na území mesta zriadený zberný 

dvor pre dočasné uskladnenie určitých 

druhov odpadu pre potrebu ich následného 

spracovania, resp. zneškodnenia v súlade 

s platnou právnou úpravou. Prevádzkovateľom 

tohto zberného dvora na ulici Garážová č.1 

je spoločnosť TEZAS, spol. s r.o. V zbernom 

dvore je možné za účelom ďalšieho spracovania 

alebo následného zneškodnenia oprávnenou 

organizáciou dočasne uložiť do špeciálnych 

nádob na to určených, alebo na určenú plochu 

v zbernom dvore nasledovný odpad:

• papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly

• pneumatiky,

• objemný odpad

• drobné stavebné odpady,

• niektoré nebezpečné odpady 

Odpady s priradeným katalógovým číslom 

a kategóriou odpadu, ktoré je možné 

odovzdať v prevádzke zberného dvora 

sú uvedené v prílohe č. 5 Všeobecne 

záväzného nariadenia č.105/2009 

o nakladaní s komunálnym odpadom 

na území mesta Prievidza (ďalej VZN).

Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedný 

za naloženie s odovzdaným odpadom v súlade 

s platnou právnou úpravou. Obyvatelia mesta 

Prievidza majú možnosť počas celého roka 

odovzdať odpad (uvedený v prílohe č. 5 

VZN) vzniknutý na území mesta v prevádzke 

zberného dvora v prevádzkovom čase a to 

po predložení dokladu totožnosti bezodplatne.

Oprávnená organizácia prevádzkujúca 

zberný dvor je oprávnená odobrať odpad aj 

od iných fyzických a právnických osôb ako sú 

obyvatelia mesta Prievidza za úhradu. 

MsÚ

Jubileum 
MAŽORETIEK TREND
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Tancujúce tekvice 
– 90 minút dobrej nálady a zábavy

Prioritou je práca s deťmi 

a mladými ľuďmi, hendikepovanými z titulu 

zdravotného resp. sociálneho hľadiska. 

Väčšinu akcií robia súťažno - zábavnou 

formou, čím sa nenásilne podieľajú na ich 

vzdelávaní a výchove. Z množstva podujatí, 

ktorými sa prezentovali na verejnosti, 

spomenieme aspoň niektoré: Deň maľby, 

Policajný deň, Každý je víťaz, Karneval 

na ľade, či Tancujúce tekvice. Na všetkých 

akciách panuje spravidla výborná nálada 

a takmer rodinná atmosféra. Zabávajú sa 

nielen účinkujúci, ale i diváci. A to je ich 

cieľom. Naposledy sme sa mohli o tom 

presvedčiť na 3. ročníku Tancujúcich tekvíc. 

Na pódiu suverénne pôsobiaca moderátorka 

a v svižnom tempe striedajúce sa čísla 

tanečného i speváckeho charakteru vytvorili 

medzi účinkujúcimi a divákmi veľmi rýchlo 

pupočnú šnúru. Čerešničkou na torte boli tí 

najmenší v maskách. Sprievodný program 

vhodne doplnilo vystúpenie speváčky 

Laury Belicovej a známej historickej 

skupiny Bojník. Zaujímavou bola i súťaž 

o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Podujatie, 

ktoré v typicky jesennom počasí príjemne 

osviežilo atmosféru v centre mesta.

Ls, foto: autor

Od roku 2007 funguje v našom regióne nezisková spoločnosť Spokojnosť, ktorá má vo svojej pracovnej náplni naozaj široký záber. Zameriava sa predovšetkým na znevýhodnenú skupinu obyvateľov hornej Nitry a nášho mesta za účelom skvalitnenia ich života a zmiernenia nepriaznivej sociálnej situácie.
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K
eďže organizátori toto podujatie zvládli úspešne a vsadili 

mu punc najlepšieho podujatia tejto kategórie v jeho 

histórii, mali sa pred Bôbarmi čím pochváliť. To, že Klub 

Bôbarov má o prievidzskom Aeroklube dobré informácie, je 

zásluha dvoch jeho členov - Tadeáša Walu, držiteľa diamantového 

odznaku, dlhoročného reprezentačného plachtára a konštruktéra 

ultraľahkého lietadla WT 9 Dynamic a Jozefa Šnirca seniora, 

ktorého pokračovateľom v celoživotnom koníčku je jeho syn 

Jozef junior, ktorý bol riaditeľom organizačného tímu uplynulých 

majstrovstiev sveta. V rámci besedy sa členovia Klubu Bôbarov 

zaujímali o históriu Aeroklubu, pričom boli spomenuté mená troch 

nadšencov, ktorí sa o jeho rozvoj zaslúžili – Jozefa Gleska, Jána 

Bartoša a Jána Grosa. V závere stretnutia organizátori majstrovstiev 

sveta darovali členom Klubu Bôbarov pamätné suveníry a predseda 

Klubu Bôbarov Milan Paluš odovzdal svojim hostiteľom Pamätné 

listy Klubu Bôbarov.

Text a foto: M. Paluš

Bôbari na návšteve Aeroklubu
Začiatkom októbra sa členovia Občianskeho združenia Klub Bôbarov stretli na pôde prievidzského letiska s členmi organizačného výboru 

31. FAI Majstrovstiev v bezmotorovom lietaní vetroňov, ktoré sa tu v lete uskutočnili. 

0039 /10 / N
PD

 039

Členovia Klubu Bôbarov si počas návštevy Aeroklubu prezreli videofilm z uplynulých 

31. FAI MS v bezmotorovom lietaní vetroňov.

Jozef Šnirc (vľavo) a Milan Paluš (vpravo) si ako pamiatku na spoločné stretnutie 
vymenili pamiatkové predmety.
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 O tom, že na americkom kontinente je 
oblasť fitnessu nielen životným štýlom, 
ale zároveň aj náboženstvom, azda 
nik nepochybuje. Nemali ste strach 
z výsledku v krajine, kde okrem výkonu 
rozhoduje vo veľkej miere aj meno 
a reklama?

Práve preto som sa pred štartom 

vo Washingtone na Prezidential cup 

pripravovala mimoriadne zodpovedne. 

Zo sedemnástich súťažiacich v kategórii 

bez rozdielu váh sme boli z Európy len 

dve – okrem mňa ešte Silvia Malachovská. 

Cvičila som na skladbu od Michaela 

Jacksona a porota i publikum pri hodnotení 

zabudli aj na domáci lokálpatriotizmus. 

Tretie miesto na tejto súťaži považujem 

za svoj najväčší športový úspech.

 Na súťažiach sa nehodnotí iba zostava...
Celkové umiestnenie je vlastne 

akýmsi súčtom troch samostatných 

disciplín. V jeden a pol minútovej zostave 

musíme predviesť silovo-akrobatickú 

šou. Pokračuje sa hodnotením postavy 

a nakoniec nasleduje promenáda v šatách. 

Tu porotcovia posudzujú nielen ako šaty 

súťažiacej „sadnú“, ale i materiál, strih 

a farebnosť.

 Len prednedávnom sa v Singapure 
skončili Svetové hry pre neolympijské 
športy. Fitness práve do tejto kategórie 
zapadá. Neuvažovali ste štartovať 
na tomto podujatí?

Samozrejme, že áno! Dokonca som 

potvrdila aj svoju účasť. Stalo sa však 

čosi, čo mi nejde do hlavy. Týždeň pred 

vycestovaním moju účasť prezident našej 

športovej federácie zrušil. Bez udania 

dôvodu, bez bližšieho vysvetlenia... Pre 

mňa osobne je to veľké sklamanie.

 Veľa žien trpí predstavou, že pri 
cvičení v posilňovni im narastú svaly. 
Je to naozaj tak?

Ako vo všetkom, aj pri cvičení treba 

zachovať zdravý rozum. Samotné 

cvičenie, či už so záťažou alebo bez nej, 

sa musí vhodne kombinovať s ostatnými 

pohybovými aktivitami ako je bicykel 

a beh. Nesporne dôležitou zložkou sú 

stravovacie návyky, osobná disciplína 

a životospráva. Ďalším dôležitým faktorom 

je pre ženu pocit, že doma má podporu, 

a má jej kto fandiť. Ja to šťastie mám a som 

zaň mojím najbližším vďačná.

 Koľko krát týždenne trénujete v posilňovni?
 V súťažnom období je to 6 krát, v mimo súťažnom 

menej, ale bez pohybu rozhodne dlho nevydržím.

 Ako sa vyrovnávate so stravovacou 
disciplínou, čím najčastejšie „zhrešíte“?

So stravou nemám žiadne problémy. 

Počas rysovacieho obdobia sa dokážem 

zaobísť aj bez mojich obľúbených kysnutých 

koláčov, štrúdle a zmrzliny.

 Na ktorom súťažnom pódiu Vás budeme 
najbližšie vidieť?

Po skúsenosti so Singapurom som už 

opatrnejšia. Zatiaľ len v teoretickej rovine 

zvažujem svoju účasť na majstrovstvách 

sveta v Brusne, a na koniec novembra mám 

pozvanie opäť do USA.

Ls, foto archív E. M.

VIZITKA
Je držiteľkou 16 titulov z majstrovstiev 

Slovenska, a 4 medailí z republikových 

šampionátov bývalého Československa. 

To všetko stihla ešte v mládežníckych 

kategóriách. Jej doménou boli predovšetkým 

vytrvalostné disciplíny od 500 metrov vyššie. 

V šestnástich rokoch prišiel nečakane tvrdý 

úder od života v podobe rodinnej tragickej 

udalosti a vodu začala zďaleka obchádzať. 

Dlho bez aktívneho pohybu však nevydržala. 

Po čase sa vrátila k ďalšej obľúbenej aktivite 

– k tancu. Hoci na strednej škole zmaturovala 

v odbore chemik – laborant, ďalšie štúdium 

absolvovala ako tanečná choreografička. Tu 

sa cíti ako ryba vo vode. Ideálne spojenie 

záľuby i práce zároveň, ju priviedlo do sveta 

fitnessu. Tanečné vybláznenie s predvádzaním 

vyšportovanej postavy ju tak očarilo, že 

v tridsiatke sa prihlásila na svoju prvú 

oficiálnu súťaž. Športová bomba vybuchla 

na pódiu v Bratislave. Tretie miesto hneď 

na prvom vystúpení ju správne nakoplo. Pod 

vedením trénera Andreja Homolu a vďaka 

vlastnému obrovskému nadaniu prichádzali 

ďalšie úspechy. Na majstrovstvách Európy 

(v Rusku a Litve) obsadila dvakrát druhé 

miesto. To sa jej však málilo... V rokoch 2006 

a 2007 získala dokonca tituly majsterky sveta! 

S týmito úspechmi prišli zároveň aj pozvánky 

na prestížne podujatia za oceán – na americký 

kontinent.

Uznávaná aj v Amerike
Dnes tridsaťsedemročná Eva Matoušková 
je veľmi zaujímavou persónou. So 
športom začínala medzi vodákmi 
v neďalekých Novákoch, v kanoistickom 
klube. Mixom usilovnosti, vytrvalosti 
a nesporného talentu dosiahla čoskoro 
niekoľko významných úspechov. 

1. Promenáda v plavkách na súťaži v Nevade.

2. Eva počas strhujúcej voľnej zostavy, kedy aj 
Američania museli uznať umenie Európanky.
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Hoci badminton prežíva celosvetový boom, 

hneď na úvod treba povedať, že táto hra 

na hornej Nitre nepatrí medzi top športy. O to 

cennejšie vyznela snaha Miroslava Šveca, 

ktorý zorganizoval Badminton cup 2010 v hale 

bojnického Športcentra. 

Dvanásť účastníkov bolo rozdelených do štyroch 

skupín. Prví dvaja z každej skupiny postúpili 

do pavúka o celkové prvenstvo, a poslední zo 

skupiny pokračovali taktiež vo vyraďovacom B – 

finále. Tento systém zaručil každému účastníkovi 

odohratie minimálne troch zápasov. Keďže sa hralo 

súčasne na troch kurtoch, podujatie malo rýchly 

spád a hráči sa udržiavali neustále v súťažnej teplote. 

Prvenstvo si vybojoval Vladimír Čáp, ktorý vo 

finále porazil svojho syna Romana. Tretiu priečku 

obsadil Milan Čajka. Ocenení neboli len medailisti, 

ale diplom a vecné ceny dostali všetci zúčastnení. 

Snahou organizátora je propagovať túto atraktívnu, 

akčnú a príťažlivú hru pre širokú verejnosť a zároveň 

dať príležitosť neregistrovaným hráčom zahrať si 

podľa oficiálnych pravidiel. Jedna lastovička síce 

leto nerobí, ale vzhľadom na to, že badminton 

nie je veľmi náročný na priestor a materiálne 

vybavenie, existuje veľká šanca, že rady záujemcov 

a vyznávačov tohto športu sa budú utešene rozrastať.

Ls, foto: autor

Volejbalisti TJ Stavbár Prievidza sú už 
tradičnými účastníkmi l. volejbalovej ligy 
– skupiny stred. Momentálne v nej hrá 
sedem družstiev systémom každý s každým, 
doma a vonku vždy po dva zápasy.

Do novej sezóny nastúpilo naše družstvo so 

značne omladeným kádrom. Do športového 

dôchodku odišli traja hráči,  ďalší dvaja 

talentovaní blokári prestúpili a skúšajú šťastie 

v  iných kluboch. Podľa slov trénera Tomáša 

Hromeka v práve rozbiehajúcej sa sezóne budú 

našimi devízami predovšetkým nasadenie, 

bojovnosť a chuť predvádzať pohľadný volejbal. 

Požiadali sme ho, aby stručne zhodnotil 

doterajšie účinkovanie svojho družstva pod 

vysokou sieťou.

VO AC Žilina – Stavbár Prievidza 3 – 1 a 3 – 2
Úvodné zápasy sme odohrali až s prílišným 

rešpektom, čo súper dokonale využil a zaslúžene 

zvíťazil. Pod náš výkon sa podpísala aj absencia 

viacerých hráčov na posledných tréningoch, či 

už zo zdravotných alebo pracovných dôvodov.

Stavbár Prievidza – Neografia Martin 1 – 3 a 1 – 3
Proti silnému družstvu z Turca sme sa 

vybičovali k oveľa lepšej hre ako v minulom 

kole. Škoda, že ani bojovný výkon nám nestačil 

na to, aby sme sa tešili z víťazstva.

MVK Detva – Stavbár Prievidza 0 – 3 a 1 –3
Konečne sme prelomili výsledkovú smolu. 

Verím, že po týchto premiérových víťazstvách 

prídu aj ďalšie, a spolu s nimi aj viac divákov, 

ktorí budú dôležitým motivačným prvkom pre 

náš mladý kolektív.

Ls, foto: autor

V basketbalovej extralige máme za sebou 

l. štvrtinu základnej časti. Z desiatich odohraných 
zápasov máme dvanásť bodov, na konte len dve 
víťazstvá a okupujeme v tabuľke posledné miesto.

Čo bolo, je a bude...
Katastrofálny vstup do  súťaže akoby nemal konca – kraja, 

nevýrazná hra, jedna prehra za druhou, nespokojní diváci, 

funkcionári i tréner. Najskôr sa stínali hráčske hlavy 

– z kádra nedobrovoľne museli odísť Mužík, Lopatka, 

Biňovský a Jurík. Siedma prehra v rade následne zlomila 

väz aj trénerovi Dáriusovi Dimavičiusovi. Do kádra 

pribudol k americkému rozohrávačovi Bookerovi 

jeho krajan Wiliams, a zo susedného Česka prišiel 

bojovník R. Uhlíř. Na trénerský sud s dynamitom si 

sadol muž čiernej pleti z Portugalska - António Higino 

Barbosa Monteiro da Cruz. Basketbalový fanatik, 

ktorý už dlhé roky žije na Slovensku, by sa mal postarať 

o znovuvzkriesenie športu číslo jeden v našom meste. 

Jedno z overených prísloví našich starých rodičov hovorí, 

že „nová metla dobre metie.“ Skutočne, hneď v prvom 

zápase pod vedením nového trénera prišlo aj prvé 

víťazstvo. V druhom (v baníckom derby v Handlovej) 

naši chlapci síce prehrali, ale výkonom išli rapídne hore 

a rozhodne nesklamali. V doteraz poslednom vystúpení 

porazili nebezpečnú Banskú Bystricu. 

Prehľad vystúpení 
prievidzských basketbalistov 
Prievidza – Žilina 85:73, najviac bodov: Booker 22, 
Wiliams 19, Ridzoň 17.
S novým trénerom na lavičke si domáci hráči 

vypracovali až 27 bodový náskok. Žilina sa však 

nevzdávala ani za tohto stavu, jej hráči ešte zdvihli 

hlavy, ale baníci si umnou hrou vedenie ustrážili 

a pripísali si na svoje konto prvé víťazstvo v sezóne.

Handlová – Prievidza 99:93, najviac bodov 
Booker 34, Wiliams 20, Uhlíř 10.
V televíznom zápase obidve družstvá predvádzali 

útočný basketbal, ktorý sa divákom vo vypredanej 

hale, ale i doma pri obrazovkách musel páčiť. 

Prievidžania vracajúci sa do starých dobrých koľají 

síce v tradičnom derby neuspeli, ale za svoj výkon 

sa určite hanbiť nemuseli.

 Prievidza – Banská Bystrica 94:76,  najviac bodov: 
Wiliams 30,  Hallett 20,  Booker,  Uhlíř po 16.
Úvod patril domácim, keď vyhrávali pred záverom 

1. štvrtiny už 26:15. Bystrický tím patrí však medzi ťažšie 

oriešky a jeho hráči ešte do polčasu otočili skóre vo svoj 

prospech. Prievidžania zásluhou zlepšenej hry v druhom 

polčase nielenže zvíťazili, ale peknými akciami opäť 

začali zabávať svojich stále verných fanúšikov.

ls

Prievidzskí volejbalisti 
si priniesli z Detvy 
prvé víťazstvá

Presadí sa badminton 
aj v našom regióne?

Rušno pod košmi

O tom, že badminton je fyzicky náročný šport svedčí aj 
nasadenie Mariana Čičmanca na turnaji v Bojniciach.

Útok prievidžanov (v tmavých dresoch)...
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Desatoro božích prikázaní
Najnovšia výstava Priestor pre desatoro, 

ktorú otvoril ešte v septembri t.r. 

v modernom priestore prístavby Obchodného 

domu PRIOR v Banskej Bystrici a následne 

v októbri si ju mohli pozrieť vo foyeri 

Domu kultúry v Prievidzi aj Prievidžania, 

je jedinečný výtvarno-filozofický koncept, 

ktorý vznikol spojením fotografie 

a do maľby stereoskopických fotografií 

v 3D spracovaní. Pomocou postavy kňaza 

Roman Turcel zobrazil Desatoro božích 

prikázaní a jeho dodržiavanie/nedodržiavanie 

priamo v radoch katolíckej cirkvi. „Nie sú 

kritikou, ani výsmechom, skôr podnetom 

k zamysleniu a odhaleniu skutočnej podstaty 

praktizovania viery,“ vysvetľuje zámer 

zamieriť svoj talent práve na náboženské 

otázky Turcel. 

Pre svoje obrazy si tentoraz nevybral 

žiadnu galériu, ale výstavu chcel dať čo 

najbližšie k ľuďom a preto ju inštaloval 

na dvoch poschodiach. Kňaz držiaci 

nevestu za zadok, až náramne sa ponášajúci 

na politických lídrov, či oslavujúci siedmy 

deň v reflektoroch diskotéky. To sú len 

čriepky z jeho vnímania Desatora božích 

prikázaní. „Mojim cieľom je vytvoriť 

skutočný priestor pre desatoro, vytvoriť 

zmysluplný dialóg na tému Desatora medzi 

bežnými ľuďmi, ale aj predstaviteľmi 

cirkevného života,“ objasňuje autor otázku, 

prečo si vybral práve Desatoro.

3D technológia
Obrazy mali veľký ohlas pre svoj rozmer 

i jedinečné spracovanie, ktorého plnosť si možno 

vychutnať po nasadení 3D okuliarov. Aj bez nich 

však poskytuje výstava nevšedný zážitok. „3D je 

technológia, ktorá umožňuje vnímať „priestor“ 

a ten som chcel výstavou vytvoriť, a preto sa 

mi zdala ako vhodné plus, k tomu čo som chcel 

pomocou mojich obrazov vyjadriť,“ vysvetľuje 

Roman Turcel svoj zámer.

Marek Mittaš

Prievidzský výtvarník Roman Turcel chápe 
moderné umenie ako nástroj komunikácie a priestor 
k zamysleniu. Už viac ako desať rokov vystavuje nielen 
doma na Slovensku, ale jeho diela  precestovali  Českú 
republiku, Kubu, USA, Anglicko, Taliansko, Maďarsko 
a ďalšie krajiny. Najnovšiu výstavu pomenovanú 
Priestor pre desatoro predstavil v 3D spracovaní, 
v priestoroch banskobystrického Prioru.

Podajme si ruky
Vo svojej tvorbe sa Roman Turcel zameriava predovšetkým na hľadanie trvalých hodnôt. 

Moderné umenie podľa neho nemá tvoriť iba dekoratívnu funkciu, ale prinášať otázky, postoje 

a silné myšlienky. K jeho tvorbe preto patrí aj séria obrazov Podajme si ruky (Uniting hands), 

ktorú predstavil svetu v máji 2005 výstavou vo Washingtone. Do obrazov vpísali svoje 

myšlienky svetové osobnosti ako spevák Sting, filmový režisér Miloš Forman, či tibetský 

duchovný a svetský vodca Dalajlama, čím sa stali ich spoluautormi. 

Umenie zamerané na hodnoty
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Spomienka na blížnych a zastretý nádych 

prichádzajúcich chladných dní – aj touto 

atmosférou dýcha každoročne začiatok 

novembra. Je to čas, keď sa kvetmi 

chryzantém a blikajúcim svetlom sviečok 

zaplnia miesta posledného odpočinku. Je to 

čas nenávratného odchodu a tichej nostalgie. 

Je to čas predurčený na spomínanie... 

M. M., foto: ls

...spomínali sme
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6. 10. 2010
Balkónová scéna
16:35 hod. obyvateľka mesta oznámila, že 

z balkóna bytového domu vykrikuje rôzne 

nadávky muž, ktorý nechce domov pustiť 

manželku. Hliadka MsP zistila, že išlo 

o Miroslava O. (1950), ktorý na verejnosti 

vykrikoval rôzne vulgarizmy na adresu manželky 

napriek tomu, že vonku sa hrali maloleté deti. 

Zároveň ju odmietal pustiť do ich spoločného 

bytu, od čoho po výzve hliadky upustil, no v jej 

urážaní pokračoval. 

8. 10. 2010
Podvodníci v akcii
15:15 hod. obyvateľ mesta oznámil, že ho 

na parkovisku pred obchodným centrom 

obťažovalo niekoľko osôb, ktoré sa mu 

snažili vnútiť rôzne „darčeky“ za informáciu, 

ktorú im poskytol. Osádka vozidla z Nitry 

od neho najskôr chcela vedieť, ako ďaleko je 

z Prievidze do Martina, po čom sa mu chceli 

„odvďačiť“ a nakoniec od neho žiadali peniaze 

na benzín. Uvedené konanie je známym 

scenárom podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať 

od dôverčivých ľudí peniaze, k čomu používajú 

najrôznejšie zámienky. Hliadka MsP na základe 

popisu osôb aj vozidla vykonala pátranie v okolí 

ďalších obchodných prevádzok v meste. 

12. 10. 2010
Cynická reakcia
17:30 hod. obyvateľ mesta viedol psa na vôdzke, 

pričom tento sa dostal na cestu a tu ho zrazilo 

prechádzajúce vozidlo. Jeho vodič síce umožnil 

poškodenému vytiahnutie psa spod vozidla, no 

potom z miesta odišiel. Pes na následky poranení 

uhynul. Jeho šokovaný majiteľ vec oznámil 

na MsP. Po preverení veci bola udalosť oznámená 

ako dopravná nehoda Policajnému zboru SR. 

13. 10. 2010
Zlepený ruksak
08:20 hod. v byte došlo k hádke medzi 

obyvateľom mesta a jeho priateľkou, ktorá mu 

následne vyhodila z okna osobné veci, ktoré 

sa pádom na zem poškodili. Privolaná hliadka 

zistila, že išlo o ruksak s oblečením, ktoré 

po páde na zem znečistilo lepidlo, ktoré sa medzi 

nimi nachádzalo. Poškodený (1975) netrval 

na náhrade škody. Podozrivou z priestupku 

na úseku občianskeho spolunažívania bola Jana S. 

(1980) z Prievidze, ktorá najskôr tvrdila, že veci 

si vyhodil oznamovateľ sám. Nakoniec priznala, 

že skutok spáchala ona, za čo jej bola uložená 

bloková pokuta. 

16. 10. 2010
Škoda tanierov
01:50 hod. obyvateľ mesta oznámil, že v jeho 

byte „vyčíňa“ priateľka, ktorá rozbíja taniere. 

Hliadkou MsP na mieste zistila rušenie nočného 

pokoja hlasným krikom, ktorého sa dopustila 

Dana O. z Prievidze. Priestupok bol prejednaný 

uložením blokovej pokuty, majiteľ bytu si náhradu 

škody za poškodenie majetku neuplatnil. 

 

17. 10. 2010
Nepochopiteľné...
17:15 hod. obyvateľ mesta oznámil, že pri 

cyklistickom areáli niekto z vozidla z okresu PE 

vyhodil zachovalý invalidný vozík. Hliadka MsP 

vozík zabezpečila proti odcudzeniu, okolnosti 

jeho odloženia sú predmetom preverovania.   

19. 10. 2010
Ranná opica
09:45 hod. obyvateľka mesta oznámila, že 

do vchodu bytového domu sa snaží násilím dostať 

jej podnapitý syn. Predtým sa mal dopustiť pred 

jej bytom hrubého a neslušného správania, keď 

sa snažil dostať dovnútra a vulgárne vo vchode 

nadával. Podozrivý z priestupku sa nachádzal 

pred domom, kde ho vyzvali preukázať totožnosť. 

Výzvu neuposlúchol, preto ho predviedli na MsP. 

Išlo o Petra K. (1963) z Prievidze. Dychová skúška 

mu preukázala 3,60 promile, preto ho nemohli 

vypočuť. Priestupok je v objasňovaní MsP.

21. 10. 2010
Smutná diagnóza
12:55 hod. obyvateľ domu pobehoval nahý vo 

vchode bytovky, čím pohoršoval svojich susedov. 

Tí privolali hliadku MsP. Ako uviedli, nešlo 

o prvý takýto prípad. Išlo o Jána P. (1983), ktorý 

svojím správaním opakovane narúša občianske 

spolunažívanie, vytápa susedov, znečisťuje dom 

cigaretovými ohorkami a pľuvancami a z jeho 

bytu sa šíri zápach po spaľovaní odpadu. Ten 

pozval hliadku do bytu, kde býva spolu s matkou. 

Po chvíli bolo zrejmé, že tvrdenie susedov sa 

zakladá na pravde. Na dlážke bytu bolo nespočetné 

množstvo popálenín od nezahasených cigariet, 

v kúpeľni tiekla voda, pričom vo vani sa nachádzal 

zapnutý elektrický spotrebič a v kuchyni bola 

otvorená horúca plynová rúra. J.P. uviedol, že sa 

lieči na schizofréniu a ďalšie psychické problémy. 

Jeho matka potvrdila, že so synom má neustále 

problémy, nakoľko odmieta užívať predpísané lieky. 

Na základe toho bol privolaný lekár, ktorý nariadil 

prevoz osoby na psychiatrické oddelenie NsP. 

23. 10. 2010
Opľúval tovar
00:45 hod. z HM Tesco oznámili, že jeden 

zo zákazníkov mal znečistiť vystavený tovar 

pľuvaním. Hliadka zistila podozrivú osobu. Išlo 

o obyvateľa mesta (1990), ktorý bol zjavne bol pod 

vplyvom alkoholu a uvedené konanie popieral. Vec 

je v objasňovaní MsP.

plk. JUDr. Marián Mikula
náčelník MsP Prievidza

Prevencia
V piatok 15. októbra sa v priestoroch RKC 

Prievidza uskutočnili prvé dve podujatia pod 

názvom Na vlastné oči pre žiakov ZŠ aj SŠ, 

zamerané na prevenciu drogových závislostí. 

Išlo o premietanie filmu k danej problematike 

a následnej diskusii s prítomnými žiakmi aj 

učiteľmi, spojenej s vyskúšaním „protidrogových 

okuliarov“. Podujatie organizuje RKC v spolupráci 

s MsP Prievidza, pričom jednotlivé stretnutia budú 

prebiehať až do konca roka 2010. Ako prví sa ho 

zúčastnili žiaci ZŠ z Bystričian a SOŠ Falešníka 

z Prievidze a stretlo sa s pozitívnym ohlasom. 

Príslušníci MsP v uplynulom týždni uskutočnili aj 

prednášky na ZŠ v Prievidzi, zamerané na dopravnú 

výchovu, prevenciu šikanovania a prevenciu 

kriminality mládeže. Na stretnutí koordinátorov 

prevencie, organizovanom CPPP Prievidza 

predstavil koordinátor prevencie MsP prítomným 

„protidrogové okuliare“, ktoré budú využívané pri 

preventívnych aktivitách. Zároveň boli prezentované 

aj niektoré aktivity, kde budú okuliare využívané 

podobne ako v Nemecku či USA, kde patria už 

niekoľko rokov k úspešným prostriedkom boja proti 

látkovým závislostiam. 

Opäť bezdomovci..
V poslednom období sa MsP Prievidza denne zaoberá 

prípadmi znečisťovania verejného priestranstva, 

žobraním a vytváraním „ležovísk“ z rôzneho odpadu. 

Hlavnými aktérmi sú bezprístrešné osoby, obyvatelia 

mesta alebo bezdomovci, ktorí sa v Prievidzi 

zdržiavajú. Ich správanie je príčinou oznámení 

obyvateľov mesta, ktorí často žiadajú aj vykázanie 

takýchto indivíduí z vchodov domov, dvorov alebo 

iných miest. Mestskej polícii pomáha kamerový 

systém, ktorým sú niektoré frekventované miesta 

monitorované, kamery však nie sú všade. Bez pomoci 

a všímavosti obyvateľov mesta by nebolo možné zistiť 

a riešiť mnohé zo zistených priestupkov, ktorých sa 

dopúšťajú práve bezdomovci. Otázkou sú zákonné 

možnosti ich postihu za spáchané delikty ako aj to, že 

klesá ich vekový priemer a na ulici sú aj mladí ľudia, 

nielen asociáli v strednom veku ako v minulosti. 

Niektorí z nich sa živia zberom a triedením odpadu. 

Väčšina však využíva na získanie financií napríklad 

žobranie, kedy sa spoliehajú na dobrosrdečnosť a súcit 

ľudí, ktorí v ich prospech neraz „obetujú“ hotovosť 

rozličnej hodnoty. Realitou býva, že žobrajúce 

osoby často predstierajú rôzne telesné postihnutia. 

Požadovanie hotovosti sa deje rôznymi spôsobmi – 

od úctivej prosby až po vynucovanie najrôznejšími 

formami nátlaku. Darovaním potravín si však ich 

vďačnosť nezískate, cieľom žobrania je až na výnimky 

nákup lacného alkoholu. Po jeho „skupinovej“ 

konzumácii opäť dochádza k hádkam, konfliktom 

a znečisťovaniu okolia. Závislosť na alkohole je 

jedným z dôvodov, prečo bezprístrešné osoby 

nevyužívajú možnosti nocľahu, ponúkané mestom. 

Bezdomovectvo je jedným z predpolí kriminality, 

preto žiadame obyvateľov mesta o spoluprácu pri 

oznamovaní narušovania verejného poriadku.

Zo zvodiek Mestskej polície§
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Úryvky z kroniky mesta Prievidza

Z mestskej matriky od 1. do 31. októbra 2010

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH PRIEVIDZA 
VYHLASUJE ZBIERKU S NÁZVOM
DARUJ HRAČKU KAMOŠOVI
 Chceš iným deťom v našom meste vyčariť úsmev na tvári a spríjemniť Vianoce? 
Máš doma knižky alebo hračky, s ktorými sa už nemá kto hrať?

Ak je tvoja odpoveď ÁNO, neváhaj a dones ich k nám do Informačného centra mladých najneskôr 

do 3. decembra 2010 každý pracovný deň medzi 09:00 až 17:00 hod.

Tvoj darček poteší opustené deti a deti a rodiny v hmotnej núdzi.

Darček môžeš doniesť k nám do ICM-ka!
Informačné centrum mladých Prievidza Tenisová 25, 971 01 Prievidza 

Tel.: 046/543 91 88, e-mail: prievidza@icm.sk

Manželstvo uzavreli
Ján Baška a Petronela Bašková

Roland Batuna a Lucia Hanusová

Jaroslav Belanec a Edita Stopková

Daniel Beňadik a Miroslava Skáčiková

Ján Bielik a Zuzana Mišovicová

Ján Dado a Veronika Hamráková

Branislav Fedor a Miriama Ťažiarová

Peter Galbavý a Ida Žiklová

Marek Gramblička a Zuzana Urblíková

Peter Gregorík a Dagmara Švorcová

Karol Janov a Ivana Králiková

Roman Jantošík a Monika Štutiková

Juraj Javorček a Martina Vidová

Vladimír Klopan a Katarína Pernišová

Radoslav Kohút a Miroslava Dudášová

Maximilián Kormaňák a Lucia Perkáczová

Marián Krcha a Petra Pernišová

Tibor Láska a Jarmila Píšová

Petr Novák a Adriana Dunková

Roman Pavlusík a Helena Ďuricová

Štefan Perniš a Eva Rybárová

Pavel Petrikovič a Katarína Kusá

Marcel Sekereš a Natália Puckalová

Marcel Svrček a Petra Stehlíková

Jozef Tokár a Lucia Tokárová

Narodili sa
Paulína Blahová

Aileen Bohunická

Samuel Bolfik

Nela Cangárová

Ema Dobrotková

Vanesa Horárová

Janka Kováčová

Alex Kukla

Adam Ľachký

Róbert Laluha

Oliver Lauro

Natália Mellová

Dorota Mládeková

Melánia Pešanová

Patrik Plaštiak

Oliver Preiner

Marek Šaray

Vanessa Šarközyová

Peter Titka

Matúš Vančo

Terézia Vojteková

Timea Zahoranová

Tomáš Zedek 

Opustili nás
Emanuel Valdman (72 r.)

Helena Pukačová (88 r.)

Anna Krejčiová (84 r.)

Ján Švorc (68 r.)

Anna Mellová (60 r.)

Helena Pisoňová (54 r.)

Adriana Krchňavá (43 r.)

Magdaléna Parničanová (87 r.)

Edita Dúbravová (61 r.)

Júlia Tršková (73 r.)

Anna Hrabinová (82 r.)

Vincent Okajček (75 r.)

Alžbeta Pappová (88 r.)

Oto Dežerický (67 r.)

Jozef Ivan (73 r.)

Mária Petrášová (62 r.)

Mária Gabovičová (61 r.)

Marta Brunnerová (60 r.)

Helena Zelenáková (59 r.)

(pokračovanie z čísla 10) Kým slabosťou od narodenia zomiera 
málo detí, zvýšil sa tento počet do 10 
rokov, kedy deti prístupné sú rôznym 
detským chorobám a epidémiám, a kedy 
sa už pečlivosť rodičov o ne zmenší. 
Najväčšia je úmrtnosť medzi r. 50 – 70 
a činí 26 %. Približne toľko zomiera i vyše 
70 ročných. Ich počet zhoduje sa s číslom, ktoré 
je udané medzi príčinami smrti jako staroba. 

Pohyb obyvateľstva je mimo bežnej fluktuácie 
úradníctva a pohybu sezónnych zamestnancov 
malý. Za rok 1933 nebol vydaný okresným 
úradom ani jeden vysťahovalecký pas 
pre Prievidžana. Cestovných pasov pre 

Prievidžanov bolo vydaných 36, o povolenie 
pobytu žiadalo 10 cudzincov. Väčší ruch 
v pohybe obyvateľstva bol v rokoch 
prevratových, čo súviselo so zmenou 
štátneho režimu. V dobe od 28. októbra 
1918 nadobudlo československé štátne 

občianstvo s domovskou príslušnosťou v Prievidzi 
12 osôb. Vtedy súčasne štátne občianstvo stratilo 
41 osôb, z ktorých pre Rakúsko optovalo 19, 
pre Maďarsko 17, pre Rumunsko 3, pre Poľsko 
a Nemecko po 1 osobe.

Politických práv sú toho času pozbavené 2 osoby.

Evidencia „úchylných“ vykazuje 16 osôb, z ktorých 
je 5 hluchonemých, 3 blbí, 3 slepí, 2 choromyseľní, 
i epileptik.

Evidencia sociálne slabých vykazuje: chudobných 
s právom chudoby - 60, 
žebrákov – 5 a detí niže 7 rokov opustených – 16.

V ďalšom  čísle Noviniek  prinesieme  informácie 

o  ľuďoch, ktorí boli v 30. rokoch 20. storočia 

považovaní za významné osobnosti mesta.

O. Ď, foto: archív
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Utorok 9. novembra
19.00 hod. - DK Prievidza
OOOPSS! WORKSHOP
/SVEŤO MALACHOVSKÝ A RENÉ ŠTÚR 
Divadelné predstavenie, v ktorom dvaja hlavní 
protagonisti poodhalia divákovi čo obnáša 
herecké povolanie a zákulisie divadla. Jednotlivé 
scény skvele dopĺňajú dvaja hudobníci Roman 
Kánik a Martin Vlašič (Mango Molas). Motto 
predstavenia: Ak nejde o humor, ide o ...
život. Vstupné: 12,00 €. Predpredaj vstupeniek 
od 11. 10. 2010 v DK Prievidza.

Streda 10. novembra
17.00 hod. - Galéria RegionArt Prizma
REGIONÁLNA SÚŤAŽ A VÝSTAVA 
FOTOGRAFOV AMATÉROV
výstava potrvá od 11. 11. do 7. 12. 2010, 
vernisáž v stredu 10. 11. 2010 o 17.00 hod.

Štvrtok 11. novembra
18.00 hod. - sála RKC v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
/JAZZ MEET GROOVE
Vstupné: 2,00 €.

Piatok 12. novembra
17.00 hod. - priestory hotela Bojnický 
vínny dom
PETER POLÁG - VERNISÁŽ OBRAZOV 
A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ CESTOVATEĽA 
M. ZAYMUSA. 
Hosť vernisáže: Ibrahim Maiga. Vstup voľný.

Sobota 13. novembra
9.00 hod. - RKC v Prievidzi
TANCUJEM, TEDA SOM
Cyklus školení ľudového tanca.

Pondelok 15. novembra
12.30 hod. - ŠZŠI Prievidza
ZVYKLOSLOVIE
Tvorivá dielňa ľudového zvykoslovia pre 
žiakov.

Štvrtok 18. novembra
18.00 hod. - RKC v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
/DÁMSKE TROMBÓNOVÉ TRIO
Vstupné: 2,00 €.

Piatok 19. novembra
17.00 hod. - Hotel Bojnický vínny dom
DÁMY A VÍNO
Posedenie pre dámy. Počas večera sa bude 
podávať štvorchodové menu, ku ktorému sa 
budú degustovať vína. Hlavný hosť večera: 

Katarína Brychtová. Vstupné: 25,00 €. Počet 
miest obmedzený, treba sa vopred prihlásiť! info: 
046 540 2104, 046 540 2917, mobil: 0907 784 357, 
info.@bojvin.eu, reception@bojvin.eu.

Sobota 20. novembra
9.00 hod. - RKC v Prievidzi
TANCUJEM, TEDA SOM
Cyklus školení ľudového tanca.

16.00 hod. - KD Zemianske Kostoľany 
KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA 2010 - FINÁLE
Súťaž amatérov spevákov od 14 rokov. Hosť: 
Funky Emotions.

16.30 hod. - KD Veľká Lehôtka
MLADÍ MLADÝM
Festival gospelových piesní.

Streda 24. novembra
8.00 – 12.30 hod. - DK Prievidza
ĽUDOVOUMELECKÉ VÝROBKY 
Z PAPIERA
Minikurzy pre žiakov ZŠ, organizované 
v spolupráci s MO Matice slovenskej 
v Prievidzi. Lektorka: Katarína Thomayová. 
Vstupné: 0,50 €. Informácie: 046/541 46 71

Kam do prírody
6. 11. 2010 linkový autobus smer Temeš, 
Kanianka, Dlžín, Dubnica.
SPOMIENKA NA TURISTICKÝ ROK
Trasy: 6.15 hod. - Temeš – skala – Magura 
– Boškovie laz – Dubnica. 
7.00 hod. - Kanianka – Poruba – Boškovie laz 
– Dubnica.  
9.45 hod. - Dlžín – Boškovie laz – Dubnica. 
14.00 hod. - Stretnutie v kultúrnom dome Dubnica. 
Účastnícky poplatok: 1, 00 €. Guláš: 1,30 €

13. 11. 2010 linkový autobus smer Handlová 
odchod o 6.50 hod.
BRALOVÁ SKALA
Trasa: Handlová – Sedlo pod Vysokou – 
Bralová skala – Hajská skala – Ráztočno
stredne náročné, prevýšenie 494 m, 17 km
Poplatok: náklady si hradí každý samostatne.

20. 11. 2010 vlak smer Handlová 
odchod o 8.59 hod.
BRALOVÁ SKALA
Trasa: Handlová – Veľký Grič – Krížkovce – 
Uhlisko – Veľká Lehôtka
stredne náročné, prevýšenie 650 m, 14 km
Poplatok: náklady si hradí každý samostatne.

Kam ešte... 
KD NECPALY, PRIEVIDZA
Každý pondelok
18.30 hod. – AEROBIK ŽENY
predcvičuje: Ľudmila Šušolová
20.00 hod. – ZUMBA ŽENY 
predcvičuje: Irena Sombatyová

Každú stredu
18.30 hod. – AEROBIK ŽENY 
predcvičuje: Ľudmila Šušolová
20.15 hod. – ZUMBA ŽENY 
predcvičuje: Irena Sombatyová

Každú nedeľu
17.30 hod. – ZUMBA
predcvičuje Doris Ziaťková
19.00 hod. – STEP AEROBIK ŽENY
predcvičuje Ľudmila Šušolová

HORNONITRIANSKE MÚZEUM 
V PRIEVIDZI
Expozícia
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody 
a spoločnosti hornej Nitry.

Výstava
EGYPT – DAR NÍLU
do 30. novembra 2010
Staroveký svet či jedna z najväčších 
civilizácií na brehoch Nílu, prostredníctvom 
súkromnej zbierky.

Prezentácia
KULT OHŇA
3.- 10. november 2010
Oheň ako nositeľ života a strojca skazy. 
Význam a podstata zvykov spojených 
s ohňom od pradávna.

O ČOM SNÍVA LOKOMOTÍVA?
8.- 14. november 2010
100 rokov výstavby remízy rušňového depa 
v Prievidzi, národnej kultúrnej pamiatky. 
Model prievidzského depa.

STRIDŽIE DNI
15.- 23. november 2010
Tradičné zvyklosti a tajomné magické obrady 
zimného obdobia.
MÚZEJNÉ HRY
Počas každého utorka v mesiaci.  
Podujatie je vhodné i pre jednotlivcov. 

ZÁHADNÝ EGYPT
november 2010
Prednáška o egyptských pamiatkach.

KAM DNES...
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Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
4. 11. 2010 o 8.00 hod. 
MALÝ PRINC 
podujatie je určené žiakom 4. ročníka. 

5. 11. 2010 o 8.00 hod. 
PRÁZDNINY SO STRÝCOM RAFAELOM  
rozprávanie o svete detí očami Vincenta 
Šikulu so žiakmi 4. ročníka.

5. 11. 2010 o 10.00 hod.
ROZPRÁVKY STAREJ MATERE
podujatie určené žiakom tretieho ročníka 
o autorke a jej diele.

8. 11. 2010 o 10.00 hod.
POPLETENÁ ROZPRÁVKA
podujatie je určené deťom Materskej školy. 

9. 11. 2010 o 8.00 hod.
MAŤKO A KUBKO
podujatie je určené žiakom 2. ročníka.

10. 11. 2010 o 8.00 hod. 
DANKA A JANKA
podujatie o dvoch sestričkách, hrdinkách 
knihy M. Ďuríčkovej je určené žiakom 
2. ročníka.

11. 11. 2010 o 11.00 hod.
STELA BRIX
prvá beseda najmladšej, iba 12 ročnej 
slovenskej spisovateľky dobrodružnej 
literatúry, ktorá priblíži čitateľom – 
rovesníkom vznik knižnej trilógie a prezradí 
aj čo-to zo zákulisia vzniku svojich kníh.

12. 11. 2010 o 11.00 hod.
ROZPRÁVAJÚ KNIHY?
podujatie je určené žiakom 3. ročníka.

15. 11. 2010 o 10.00 hod.
POPLETENÁ ROZPRÁVKA
podujatie je určené pre deti materskej školy.

16. 11. 2010 o 17.00 hod. 
JAROSLAV RUMPLI
beseda s autorom kníh, ktoré sa umiestnili 
v hlasovaní Moja naj kniha.

24. 11. 2010 o 10.00 hod. 
OPICE Z NAŠEJ POLICE
podujatie je určené žiakom tretieho ročníka. 
Šibalstvá a dobrodružstvá až 13-tich opičiek 
i keď len plyšových.

26. 11. 2010 o 10.00 hod.
DETSKÝM SRDIEČKAM
podujatie je určené pre žiakov 3. ročníka

Regionálne kultúrne centrum
2. 11. – 5. 11. 2010 o 9.00 – 17.00 hod. sála 
RKC v Prievidzi
ČAROVNÝ SVET BÁBOK
Regionálna prehliadka záujmovej činnosti 
seniorov.

12. 11. 2010 o 13.00 hod. Veľké Uherce
JESEŇ JE DAR
Regionálna prehliadka záujmovej činnosti 
seniorov.

16. 11. a 25. 11. 2010 o 7.00 a 14.00 hod. 
RKC v Prievidzi
TVOJA SPRÁVNA VOĽBA
Nadnárodný preventívny projekt - putovná 
interaktívna tvorivá dielňa. Hlavným cieľom 
projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti 
pod vplyvom návykových látok a informovanie 
o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, 
alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo 
veku 9 – 10 rokov. 

22. 11. a 15. 12. 2010 o 7.00 a 14.00 hod. - 
RKC v Prievidzi
VÁŽKY NA SLOVENSKU
Putovnú výstavu o vážkach na Slovensku. 

TURISTICKO-INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA
ZLATÁ PRIEVIDZSKÁ CESTA 
– PREHLIADKA MESTOM
Cena 11,60 € malý okruh (1 hod 30 min), 
16,60 € veľký okruh (2 hod 30 min).
Prehliadky sú na objednávku. Bližšie 
informácie na tel: 046/16186 alebo 
e-mail: tik@prievidza.sk

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM - 
MÚZEUM BOJNICE
Denné prehliadky zámku

PREHLIADKA ZÁMOCKEJ EXPOZÍCIE 
so sprievodcom s možnosťou výkladu 
v cudzom jazyku. Otvorené denne okrem 
pondelka od 10.00 do 15.00 hod.
Vstupné: dospelí 5,70 €,  deti (6-15 rokov) 
rokov 2,90 €, deti (3-6 rokov) 0,70 €.

NOČNÉ PREHLIADKY ZÁMKU
Prehliadka zámku doplnená o príbehy, 
legendy i slávnostný prípitok. Na objednávku. 
S možnosťou výkladu v cudzom jazyku. 
Vstupné: dospelí 6,70 €.

DETSKÉ PREHLIADKY
Špeciálne prehliadky prispôsobené 
detskému návštevníkovi. Na objednávku.
Výber z dvoch programov: Hra na minulosť 
a Čarovný príbeh pána Bartolomeja.
Vstupné: dospelí 5,70 €,  deti (6-15 rokov) 
rokov 2,90 €, deti (3-6 rokov) 0,70 €.

NAŠE KRESŤANSKÉ MENÁ
27. 8. 2010 - 30. 10. 2010
Výstava k Roku kresťanskej kultúry 
na Slovensku v priestore západného krídla 
Zámku Bojnice. Každý kresťan má v sebe 
kúsok kresťanskej histórie, tradície a svätosti. 
Prístupná počas otváracích hodín múzea.

Kam do kina
FILMOVÝ KLUB ´93
9. novembra o 18.30 hod.
UŽÍVAJ SI, AKO SA LEN DÁ
USA, 92 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

16. novembra o 18.30 hod.
HLBOKÝ SPÁNOK
USA, 114 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

23. novembra o 18.30 hod.
SVÄTÁ TRÁVA
Poľsko, 85 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

30. novembra o 18.30 hod.
FARMA ZVIERAT
VB, 73 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

KINO BANÍK PRIEVIDZA
4. - 7. novembra o 17.30 a 19.30 hod.
KUNG FU KYBORG
Honkong, čes. dabing, 102 min., MP–12.     
Vstupné: 2,50 € 

8., 10. - 11. novembra o 17.30 a 19.30 hod.
ROMÁN PRO MUŽE
ČR, čes. verzia, 100 min., MP-12
Vstupné: 2,80 € 

12. - 15. novembra o 17.30 a 20.00 hod.
GHOST WRITER
Fr./Nem./VB, 128 min., MP - 15
Vstupné: 2,80 €
Vstupné v pondelok: 2,50 €

18. – 24. novembra o 17.30 a 20.00 hod.
HARRY POTTER A DARY SMRTI I.
USA, 118 min., MP-7
Vstupné: 3,00 € 

25. – 27. novembra o 17.00 a 20.00 hod.
MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY
Švédsko, čes. titulky, 152 min., MP–12.      
Vstupné: 2,00 € 

28. - 29. novembra o 17.30 a 19.30 hod.
JA, ZLODUCH
USA, slov. dabing, 100 min., MP
Vstupné: 2,50 €
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Lúštite krížovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 31. 11. 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. 

Výherkyňou krížovky z čísla 10/2010 je pani Emília Olejková z Prievidze.  B l a h o ž e l á m e !
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