
NOVINKYROČNÍK II.

z PRIEVIDZE

ČÍSLO  12/2010

Vážení Prievidžania,
prežite čas vianočný a nový rok 2011 v zdraví, 

šťastí a radosti. Úprimne Vám ďakujem 

za pomoc a priazeň nášmu mestu počas 

volebného obdobia 2006 – 2010.

Ján Bodnár 
primátor mesta Prievidza
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Keďže nemôžem každému z Vás podať ruku a osobne poďakovať, využívam 

túto formu komunikácie s Vami a vyslovujem Vám touto cestou moje 

úprimné poďakovanie. Ďakujem všetkým, ktorí prišli k volebným urnám, 

využili svoje právo a rozhodli o tom, kto bude zastupovať naše mesto 

v najbližšom volebnom období rokov 2010-2014.

Zvlášť ďakujem voličom, ktorí mi dali svoj hlas a s počtom 6551 hlasov mi 

pomohli dosiahnuť vzácne víťazstvo. Je to neskutočne krásny pocit vedieť, 

že toľko ľudí mi dôveruje a ja si to nesmierne vážim. Chcem sa stať dobrou 

primátorkou pre všetkých, bez rozdielu názorov a politickej príslušnosti. 

Chcem dokázať, že politika sa dá robiť slušne. Ďakujem za všetky gratulácie, 

povzbudenia a podporu, ktorej sa mi dostáva v týchto dňoch. 

Moje osobitné poďakovanie patrí skupine 31 nezávislých kandidátov 

na poslancov, ktorí v tomto boji stáli pri mne. Cítim zodpovednosť, pretože 

Vaše hlasy pre mňa a mojich 14 zvolených kandidátov na poslancov, sú našim 

záväzkom voči Vám, voličom, ale aj voči všetkým obyvateľom mesta Prievidza.  

Vaše hlasy dokázali, aká veľká je sila priateľstva, vzájomného pochopenia a dôvery 

aj v dnešnej dobe, keď ľudia majú často pocit, že nemá význam o niečo bojovať 

a v niečo veriť. Náš výsledok potvrdil, že všetko, v čo verím a o čo sa snažím, má 

zmysel. Vašu dôveru nesklamem a budem načúvať Vašim názorom s cieľom, aby 

som sa stala primátorkou, na ktorú budete hrdí. Bude mi cťou pre Vás pracovať.

Ešte raz ĎAKUJEM za prejavenie dôvery

JUDr. Katarína Macháčková 

SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Novembrové rokovanie mestského 
zastupiteľstva (konalo sa 30. novembra 
2010) sa po voľbe mandátovej a návrhovej 
komisie, ako aj schválení programu, 
chvíľu nieslo v znamení uplynulých 
volieb do samosprávnych orgánov mesta 
(konali sa 27. novembra 2010). Primátor 
Prievidze Ján Bodnár zablahoželal 
novozvolenej budúcej primátorke mesta 
Kataríne Macháčkovej a menovite všetkým 
poslancom súčasného poslaneckého zboru, 
ktorí boli opätovne zvolení do mestského 
zastupiteľstva. 

Územný plán
Pracovné rokovanie poslaneckého zboru 
pokračovalo schválením návrhu zmien a doplnkov 
č. 12 Územného plánu mesta a návrhu doplnku 
k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta 
č. 31/1995 o územnom pláne mesta Prievidza, 
poslanci schválili bez pripomienok aj návrh 
doplnku k VZN mesta o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta, ako aj návrh doplnku 
č. 6 k VZN mesta č. 85/2005 o miestnych daniach. 

KaSS
Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho 
a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi 
na rok 2010, ako aj návrh na rozpočet KaSS 
na rok 2011 a na roky 2012 a 2013 predložil 
riaditeľ zariadenia Peter Paulík. Skonštatoval, 
že druhá úprava rozpočtu na tento kalendárny 
rok je nevyhnutná z dôvodov chýbajúceho 
dofinancovania kina Baník, ktoré prešlo 
v minulom roku do správy KaSS, ako aj kvôli 
augustovým povodniam. Tie zasiahli objekt Domu 
kultúry na sídlisku Píly, kde boli z tohto  dôvodu 
zvýšené náklady na elektrickú energiu v dôsledku 
používania čerpadiel na odstránenie vody z jeho 
zaplavených častí. Poslanci schválili úpravu 
rozpočtu kultúrneho zariadenia vo výške 634 236 
eur v jeho príjmovej i výdavkovej časti. Poslanci 
schválili aj návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov 
na roky 2011, 2012 a 2013. 

Rozpočet mesta
Návrh programového rozpočtu mesta na to 
isté obdobie predložila poslancom vedúca 
ekonomického odboru mestského úradu Katarína 
Bašková, ktorá uviedla, že mesto predkladá 

zastupiteľstvu na schválenie návrh viacročného 
rozpočtu na rok 2011, 2012 a 2013, pričom 
návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013 nie sú 
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy záväzné. Odrazom pre 
zostavenie návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 bol 
rok 2010. Vplyvom pokračovania hospodárskej 
krízy bol rozpočet v roku 2010 veľmi úsporný 
a je predpoklad, že tento trend bude pokračovať 
i v roku budúcom a to aj napriek zverejneným 
údajom o náraste podielových daní od štátu vo 
výške 23 % oproti roku 2010. „Dopad finančno-
hospodárskej krízy na príjmovú časť rozpočtu 
mesta v roku 2010 hlavne v oblasti príjmu 
z podielových daní ovplyvňuje i plán hospodárenia 
mesta na rok 2011 a to predovšetkým tým, že 
mnohé z výdavkov, ktoré bolo treba realizovať 
v roku 2010, sa v dôsledku výpadku príjmov 
z podielovej dane v roku 2010 realizovať nemohli 
a v objeme cca 730 tis. eur prechádzajú do roku 
2011. Pri spracovaní návrhu rozpočtu sme 
vychádzali z predpokladu, že všetky vstupy, ktoré 
ovplyvňujú jeho príjmovú časť a sú v kompetencii 
poslancov MsZ, zostávajú v porovnaní s rokom 
2010 nezmenené. To znamená, že neuvažujeme so 
zmenami v oblasti sadzieb dane z nehnuteľnosti, 
poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu, 
výšky cestovného v mestskej hromadnej doprave, 
výšky nájmu za záber verejného priestranstva 
a ďalších. V rozpočte mesta na rok 2011 
neuvažujeme s prijatím nového úveru,“ dodala 
K. Bašková. Poslanci schválili návrh rozpočtu 
na rok 2011 vo výške 31,9 mil. eur v príjmovej 
i výdavkovej časti, teda ako vyrovnaný. 

Digitálne technológie
Projekt využitia optickej chráničky, ktorý pred 
poslancami prezentoval riaditeľ spoločnosti 
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. Peter Švec, 
poslanci odložili na ďalšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Riaditeľ spoločnosti Elbacert 
Marek Krajčov odovzdal náčelníkovi mestskej 
polície Mariánovi Mikulovi certifikát systému 
manažérstva kvality v súlade s požiadavkami 
normy STN ISO 9001/EN ISO 9001:2008, 
ktorý síce mestská polícia získala už v roku 
2007, po recertifikácii v roku 2010 ho však 
opäť obhájila. Univerzitný profesor Ivan Kalaš 
z Katedry vzdelávania a prípravy učiteľov 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je 
zároveň členom Výboru pre vedu a vzdelávanie 

pri Unesco, predstavil a prezentoval poslancom 

projekt digitálnych technológií v predprimárnom 

vzdelávaní a vyzdvihol účasť Materskej školy 

na Ul. V. Clementisa na projekte ako ojedinelého 

zariadenia svojho druhu v rámci Slovenska. 

Poslanci schválili štyri žiadosti o majetkovoprávne 

vysporiadania a zriadenia vecných bremien 

a šestnásť žiadostí o kúpu nehnuteľností. Dve 

žiadosti odložili na ďalšie rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

Rôzne
V bode „rôzne“ schválili návrh na vybudovanie 

kotolne pre Materskú školu na Ul. Š. Závodníka, 

pre ktorú bude po výpovedi zo strany Strednej 

polytechnickej školy v Prievidzi, ktorá 

zásobovala materskú školu teplom a teplou 

úžitkovou vodou do roku 2009, zabezpečovať 

dodávku tepla a TÚV spoločnosť PTH, a.s. 

Poslanci na návrh konateľa spoločnosti Správa 

majetku mesta Prievidza neodporučili odpredaj 

nájomných bytov v bytovke na Ul. M. Hodžu, 

o ktoré prejavili záujem samotní nájomníci, 

s odôvodnením, že východisková a technická 

hodnota bytov v tejto bytovke je pomerne vysoká. 

Posledným bodom rokovania v rámci bodu 

„rôzne“ bol návrh na odkúpenie poslaneckých 

notebookov, ktoré poslancom v zmysle uznesenia 

mestského zastupiteľstva č. 292/07 z augusta 

2007 na zabezpečenie ich poslaneckej práce 

zakúpilo mesto zo svojho rozpočtu. Poslanci 

väčšinou hlasov schválili poslanecký návrh 

poslanca Milana Budáča, ktorý navrhol, aby 

si odchádzajúci poslanci mohli notebooky 

odkúpiť za cenu 10 eur za jeden notebook. 

V závere poslanci neschválili poslanecký 

návrh poslankyne Heleny Dadíkovej, aby sa 

ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva, 

ktoré vzišlo z aktuálnych komunálnych volieb, 

uskutočnilo oproti plánovanému termínu 

už o týždeň skôr, teda 14. decembra t.r. 

Posledné tohtoročné zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, ktoré bude zároveň ustanovujúcim 

zastupiteľstvom nového vedenia mesta 

a jeho orgánov, sa teda bude konať v utorok 

21. decembra 2010 v Dome kultúry v Prievidzi. 

Ivona Vojtášová     

Vážení spoluobčania, 
milí Prievidžania!
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Námestie na Ul. energetikov v Prievidzi prešlo v uplynulom období 
kompletnou rekonštrukciou. V rámci nej bola položená nová zámková 
dlažba, opravená fontána, umiestnené nové stĺpy verejného osvetlenia, 
lavičky a smetné nádoby. Celkový vzhľad námestia dotvára nová zeleň. 

Výsledky komunálnych volieb 
– primátor mesta 
• Kandidát č. 1

Ing. Milan Dérer – počet hlasov 3631

• Kandidát č. 2 

Ing. Igor Detko, PhD. – počet hlasov 360

• Kandidát č. 3 

JUDr. Katarína Macháčková – počet hlasov 6551

• Kandidát č. 4 

MVDr. Norbert Turanovič – počet hlasov 4162

• Kandidát č. 5 

Ing. Ivan Vaňo – počet hlasov 277 

Výsledky komunálnych volieb 
– poslanci do MsZ
VO č. 1.:
• Ing. Roman Gonda (nezávislý) 

– počet získaných hlasov 1117

• Július Urík (SMER-SD, SNS) - 925

• Gabriel Čauder (SMER-SD, SNS) – 922

• Ing. Peter Petráš (nezávislý) - 917

• MUDr. Jaroslav Cigaňák (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, 

KDH, SDĽ, SOS) - 861

• JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. (nezávislý) - 857

• MVDr. Vladimír Petráš (SMER-SD, SNS) - 850

• Ing. Jozef Polerecký (nezávislý) - 817

VO č. 2.:
• Helena Dadíková (nezávislá) - 1156

• MUDr. Marián Jakubis (SMER-SDS, SNS) - 936

• MUDr. Ján Šlapák (SMER-SD, SNS) - 874

• Roman Hlaváč (SMER-SD, SNS) - 786

• Mgr. Art. Anton Bakyta (nezávislý) - 742

• Ing. Petra Kobetičová (SMER-SD, SNS) - 740

VO č. 3.:
• Ing. Martin Bugár (nezávislý) - 887

• PharmDr. Ružena Dlábiková (SMER-SD, SNS) - 852

• MUDr. Gabriel Šimko, MPH (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, 

KDH, SDĽ, SOS) - 781

• Ing. Branislav Bucák (nezávislý) - 711

• Mgr. Ľubomír Vida (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, 

KDH, SDĽ, SOS) - 693

• Marcel Dobrovodský (nezávislý) - 683

• Mgr. Pavel Takáč (nezávislý) - 670

• Peter Petriska (SMER-SD, SNS) - 660

VO č. 4.:
• MUDr. Silvia Hrnková (nezávislá) - 1041

• Michal Dobiaš (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, KDH, 

SDĽ, SOS) - 847

• MUDr. Dušan Magdin (SMER-SD, SNS) - 768

• PaedDr. Eleonóra Porubcová (SDKÚ-DS, 

ĽS-HZDS, KDH, SDĽ, SOS) - 684

• Katarína Vráblová (nezávislá) - 683

• Ing. Richard Takáč (SMER-SD, SNS) - 652

VO č. 5.:
• Juraj Ohradzanský (nezávislý) - 153

VO č. 6.:
• Katarína Čičmancová (SDKÚ-DS, ĽS-HZDS, 

KDH, SDĽ, SOS) - 130

VO č. 7.: 
• Ing. Martin Drozd (nezávislý) - 206

Obľúbená mobilná ľadová plocha bude tento rok bezplatne 

k dispozícii obyvateľom mesta ešte pred Vianocami. Všetci, 

ktorí majú záujem o korčuľovanie si ju v závislosti od počasia 

budú môcť vychutnať už začiatkom decembra pri OC KORZO. 

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy stojí ročne približne 

50 000 EUR z mestského rozpočtu. Z dôvodu krízy a úsporných 

opatrení v minulom roku nebola inštalovaná a prevádzkovaná. 

Tento rok mesto Prievidza v zastúpení viceprimátorom Milanom 

Dérerom rokovalo so zástupcami obchodného centra KORZO, 

ktorí prejavili záujem prevádzkovať mobilnú ľadovú plochu. 

Obchodná spoločnosť bude financovať náklady na montáž, 

demontáž aj prevádzku ľadovej plochy. Počas sezóny bude 

naviac organizovať kultúrno-zábavné akcie pre deti a dospelých. 

K dispozícií budú stánky s občerstvením. Mesto Prievidza 

z rozpočtu mesta nezaplatí ani euro a ľadová plocha bude slúžiť 

svojmu účelu. Očakáva sa, že mobilná plocha by mohla byť 

pripravená na prevádzku už v polovici decembra.

Mobilná ľadová plocha 
v prevádzke aj tento rok!

• Počet volebných obvodov mesta Prievidza – 7

• Počet volebných okrskov – 44

• Počet osôb, zapísaných v zoznamoch voličov – 42 431

• Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 15 165

• Počet odovzdaných obálok – 15 159

• Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva – 14 345

• Počet zvolených poslancov – 31

• Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby primátora mesta – 14 981.

Výsledky volieb do samosprávy 
orgánov mesta Prievidza

Vynovené Námestie 
na Ulici energetikov

I.V., foto autorka
I.V.

N
áklady na rekonštrukciu námestia dosiahli sumu takmer 100 tis. Eur 
a v plnej miere ich znášal súkromný investor. Mesto sa na tejto 
rekonštrukcii priamo nepodieľalo, umožnilo však investorovi získať 

do prenájmu časť pozemku za symbolické nájomné, na ktorom vybudoval 
prízemný objekt s drobnými prevádzkami. Vybudovaný prízemný 
objekt vhodne uzatvára námestie od hlavnej cesty a zároveň 
tvorí akúsi hlukovú bariéru medzi letnou terasou a obytnou 
zónou. Nové námestie 8. novembra 2010 slávnostne otvorili 
predstavitelia mesta Prievidza. Pásku prestrihol primátor 
mesta Prievidza Ján Bodnár, zástupca primátora mesta 
Prievidza Milan Dérer a poslanec MsZ a predseda Výboru 
obvodu číslo IV – Kopanice Michal Dobiaš. Všetci prítomní 
vyjadrili presvedčenie, že nová fontána v tejto lokalite 
je začiatkom príbehu, ktorý bude čoskoro pokračovať 
rekonštrukciou fontány na Námestí slobody 
v Prievidzi. 
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V utorok 16. novembra 2010 oslavovalo Kultúrne 
a spoločenské stredisko v Prievidzi 20. výročie 
svojho založenia. Zriadené bolo orgánmi mesta 
ako príspevková organizácia mesta od 1. novembra 
1990 zlúčením Mestského kultúrneho strediska 
Gustáva Švéniho a Domu kultúry v Prievidzi. 

M
edzi gratulantmi v Dome kultúry boli 

predstavitelia mesta, spolupracujúcich 

organizácií aj zástupcovia partnerského 

mesta Jastrzebie Zdroj v Poľsku. Otvorenie večera 

mal v réžii riaditeľ KaSS Prievidza Peter Paulík 

a po úvodných slovách sa začal naozaj multižánrový 

umelecký program. Ako prví dostali priestor herci 

z „A“ Divadla SHANTI o.z., ktorí predstavili 

svoju novú hru Chlpatý sluha pána Farára. Po nej 

prišli gratulácie od partnerských organizácií, 

sympatizantov Kultúrneho a spoločenského strediska, 

umelcov a mesta Prievidza, ktoré zastupoval 

viceprimátor Milan Dérer. „Kultúrne a spoločenské 

stredisko bolo za dvadsať rokov významným stánkom 

kultúry,“ vyzdvihol vo svojom príhovore. 

História
Jeho slová určite dokladuje aj bohatá história, 

veď počas dvadsiatich rokov pripravili kultúrne 

podujatia pre tisícky divákov. Iba v rokoch 2001 

až 2009 sa v KaSS uskutočnilo 11 092 podujatí 

pre 885 607 divákov. Kultúrne a spoločenské 

stredisko sa nestalo len stánkom pre diváka, ale aj 

sídlom mnohých súborov a divadiel. V rovnakých 

rokoch sa tu uskutočnilo 6 996 skúšok hudobných, 

divadelných, tanečných, folklórnych a iných 

súborov a skupín. Preto sa ku gratulantom pripojila 

a svoje predstavenie odprezentovala tanečná 

skupina Xoana a súbor Vtáčnik so svojou naozaj 

netradičnou šou v podobe cigánskych melódií.

20 rokov úspechov
Za 20 rokov diváci navštívili divadelné 

predstavenia a koncerty významných umelcov. 

Na pôde KaSS sa predstavili herci Slovenského 

národného divadla, Pražského národného divadla, 

Korza ´90, Divadla Astorka, Radošinského 

naivného divadla a ďalší.  Svoje programy uviedli 

napríklad aj Milan Markovič, Oliver Andrásy, 

Štefan Skrúcaný. Hudobní fanúšikovia si mohli 

vychutnať Team, SĽUK, Hanu Hegerovú, Senzus, 

Marie Rottrovú, IMT Smile, Tublatanku, Iné 

Kafe, Elán, No Name, Diabolské husle, Miroslava 

Žbirku, Lucie Bílú, Petera Nagyho aj mnohé 

operetné, muzikálové a tanečné predstavenia.

Marek Mittaš

Stánok kultúry oslávil 20 rokov

D
o súťaže Vianočný dar pre moje mesto 
sa mohli zapojiť žiaci v kategóriách 
1. – 4. ročník a žiaci 5. – 9. ročník. 

Stvárniť mohli svoj pohľad na témy moje 
Vianoce, moje mesto a moja mama. Od polovice 
novembra prebehli na každej škole školské 
kolá, ktorých víťazov podľa vlastných kritérií 
vyhodnotili učitelia a najlepšie tri práce v každej 
kategórii postúpili do celomestského kola. 
Porota zložená z učiteľského zboru sa nakoniec 
rozhodla za najlepšiu vyhlásiť prácu Lenky 
Bondorovej z 9. C I. ZŠ Sama Chalupku, ktorá 
vyhrala hlavnú cenu - notebook. Ďalší nadaní 
umelci boli ocenení vecnými cenami. Príbeh 
víťazných prác sa ale odovzdaním cien nekončí. 
Práce budú vystavené v CVČ SPEKTRUM 
a následne aj v priestoroch Mestského úradu. 
Z víťazného diela je v pláne príprava vianočného 
pozdravu vo forme pohľadnice.

Ocenenia:
Kategória 5. – 9. 

1. miesto a víťazka celej súťaže Lenka 
Bondorová

2. miesto Barbora Šmirinová
3. miesto Simona Svitková

Kategória 1. – 4.
1. miesto Janka Vavrová
2. miesto Paulína Šimková
3. miesto Viktória Ďurišová

Marek Mittaš, foto autor

Najkrajšie 
žiacke práce 
Od začiatku novembra na všetkých 
základných školách mesta Prievidza 
prebiehala pod záštitou viceprimátora 
Milana Dérera výtvarná súťaž Vianočný 
dar pre moje mesto. Do súťaže sa zapojilo 
niekoľko stoviek žiakov a v pondelok 
22. 11. 2010 boli v CVČ SPEKTRUM 
ocenené najlepšie práce z celého mesta.

Paulína Šimková

Barbora Šmirinová

Viktória Ďurišková

Simona Svitková

Janka Vavrová

Lenka Bondorová
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P
rvotný podnet na použitie pôvodných 

kresieb pre detské diafilmy majstra 

Vysočana z roku 1957 na ilustrovanie 

detskej literatúry dali p. Mgr. Amália Lomnická 

z RKC Prievidza  p. Zora Ondrejčeková, prom. 

hist. zo Slovenskej národnej galérie Bratislava. 

Na realizáciu tejto myšlienky oslovili ďalšieho 

významného Prievidžana Daniela Heviera. 

Tento uznávaný slovenský spisovateľ navyše 

texty k uvedeným kresbám na motívy rozprávok 

Pavla Dobšinského prebásnil, vďaka čomu 

sa leporelá radia medzi skutočné vzácnosti 

v súčasnej detskej tvorbe.

Daniel Hevier 
Detstvo prežil v Prievidzi. Ako básnik debutoval 

v roku 1974 a odvtedy vydal stovky kníh pre 

deti a dospelých, prekladá z angličtiny, píše 

texty piesní, libretá muzikálov, divadelné 

a rozhlasové hry, filmové a televízne scenáre 

a scenáre pre multimediálne projekty. 

Spolupracuje s rozhlasom a televíziou. Má 

svoje rozhlasové relácie a autorské stránky 

v printových médiách. Príležitostne učí 

na rôznych typoch škôl a vedie kurzy tvorivého 

písania a vnútornej kreativity.

Prievidzskí 
umelci 
darovali 
deťom nové 
leporelá

Daniel Hevier 
Detstvo prežil v Prievidzi. Ako básnik debuto

Po päťdesiatich troch rokoch uzreli svetlo 
sveta ilustrácie akademického maliara 
Imricha Vysočana, rodáka z Prievidze, 
v podobe leporiel – knižiek pre najmenších 
– Mechúrik na cestách a Svrček huslista.

e 

ého 

oval

Vianoce 2010 
Mesto ani tento rok nezabúda na sociálne 
odkázaných obyvateľov. Poskytuje im tieto 
formy jednorazových výpomocí:

• Vianočný finančný príspevok mesta 

rodinám s nezaopatrenými deťmi s trvalým 

pobytom v meste, ktoré sú v hmotnej 

a sociálnej núdzi – dostane 200 rodín 

vo výške 65 Eur/rodina.

• Finančné dary (príspevky) pre denné centrá 

seniorov, organizácie a občianske združenia 

združujúcich zdravotne postihnutých 

občanov vo výške 2280 Eur.

• Zabezpečenie štedrovečernej večere pre 

bezprístrešných obyvateľov mesta.

• Silvestrovská kapustnica a zabíjačka pre 

bezprístrešných obyvateľov mesta.

• Zariadenie núdzového bývania - finančný 

príspevok na zabezpečenie štedrovečernej 

večere a Silvestra pre osamelé matky s deťmi.

• Zariadenie pre seniorov – ovocie 

k štedrovečernému stolu pre 240 klientov.

  V. M.

Pre nás, Prievidžanov a priateľov 

Prievidze, sú leporelá obzvlášť 

výnimočné. Spojili dvoch 

prievidzských umelcov – 

spisovateľa a výtvarníka, 

akademického maliara. Obidve 

knižky pre najmenších – leporelá 

Mechúrik na cestách a Svrček 

huslista v týchto dňoch vydalo 

Vydavateľstvo Perfekt, a.s. Bratislava 

a budú obohatením aktuálnej 

predvianočnej knižnej ponuky.

Ivona Vojášová, foto: autorka 

Imrich Vysočan
Rodený Prievidžan do roku 1944 žil v Prievidzi. 

Po skončení vysokoškolských štúdií pracoval 

v Bratislave. Patril medzi prvých absolventov 

oddelenia kreslenia a maľovania vtedajšej SVŠT. 

Bol žiakom prof. Jána Mudrocha, Dezidera 

Milyho, Gustáva Mallého a Jozefa Kostku. Ako 

vysokoškolský pedagóg a funkcionár pôsobil 

v rokoch 1952 až 1955 na VŠVU a v rokoch 1962 

až 1975 ako docent na Stavebnej fakulte SVŠT. Vo 

výtvarnej práci aktívneho akademického maliara je 

známejšia jeho tvorba v architektúre a grafike. Menej 

známa, zakliata v trinástej komnate, je jeho rozsiahla 

a všestranná voľná komorná tvorba. 
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Odpoludnie jedinečného zážitku

F
ragile je vokálne zoskupenie známe 

tým, že na svoje vystúpenie nepotrebuje 

žiadny hudobný nástroj. Skvelá práca 

s hlasovým fondom im zaručuje úspech všade 

tam, kde sa objavia. Miestom konania koncertu 

bol Piaristický rímskokatolícky kostol, ktorý 

akoby bol na takéto podujatie priamo predurčený. 

Počas koncertu sa v štyroch skladbách 

predstavila aj rodáčka z hornej Nitry Laura 

Belicová. V beznádejne zaplnenom svätostánku 

sme boli svedkami akcie, ktorá nádherne 

voňala človečinou. Účinkujúci doslova zo seba 

vyžarovali fluidum radosti, pokoja a lásky. 

Podujatie však nebolo určené len na zábavu, ale 

i na pomoc. Finančnú zbierku z tohto koncertu 

využijú na zakúpenie dýchacieho prístroja 

a kočíka pre dve konkrétne deti postihnuté 

detskou mozgovou obrnou. Dlhotrvajúci standing 

ovation bol odmenou spevákom, ale aj divákom 

za ich spoločné snaženie. Veru, pekný štart 

do adventného obdobia!

Ls, foto: autor

V
ylúštenie tajničky z našej krížovky 
s následným zaslaním správnej odpovede 
na adresu redakcie je osožné najmenej 

z dvoch dôvodov. Jednak je to prevetrávanie 
mozgových závitov, a jednak je tu šanca 
na zisk hodnotnej ceny. O tom, že život prináša 
neuveriteľné zhody náhod sa mohli presvedčiť 
aj dvaja naši výhercovia z mesiacov august 
a september. V čom spočíva tá výnimočnosť? 
Obaja bývajú na jednej ulici, v jednom bloku, 
v jednom vchode a ich bytu sú oproti sebe 
na jednom poschodí. Nuž dosť dôvodov na to, 
aby si dali za jeden...                          ls, foto: autor

Nezisková organizácia Spokojnosť v čele 
s riaditeľkou Monikou Dessuet usporiadala 
benefičný koncert pod názvom Čo skrýva 
srdce. Prievidžania tak mali možnosť 
vidieť čoraz populárnejšiu skupinu Fragile, 
ktorú tvoria umelci známi predovšetkým 
z televíznych seriálov, divadelných 
a muzikálových produkcií.

Neuveriteľná 
náhoda 
skutočnosťou

Páni Letanovský (vľavo) a Pukač s publikáciami o Prievidzi, 

ktorými boli ocenení za úspešné vylúštenie tajničiek.

0042/10/N
PD

 042

Mužská časť skupiny v akcii.

Laura Belicová v doprovode Fragile. Standing ovation v preplnenom kostole. Na záver sa rozdávali symbolické darčekové srdcia.

Poďakovanie za skvelé vystúpenie patrí Monike Dessuet.
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Materské centrum SLNIEČKOSLNIEČKO

PR

Mamičky v Slniečku
Cieľom tohto občianskeho združenia je dať matkám a ich deťom priestor 

pre sebarealizáciu, vzdelávanie, možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe 

každodenného programu. Dobrovoľná štatutárka Lucia Petrželová v úzkej 

spolupráci s členkami občianskeho združenia sa snaží o vytváranie čo 

najlepších podmienok pre všetkých, ktorí Slniečko navštevujú. Mamičky 

si tu môžu vymieňať skúsenosti, deti majú ideálne podmienky na hry 

a aktivity, počas ktorých nenásilnou formou získavajú nové poznatky 

a zručnosti. Aktívne zapájanie rodičov do života organizácie nielenže 

vypĺňa časový priestor, ale upevňuje i sebavedomie mamičkám, odbúrava 

pocit spoločenskej, či profesijnej izolácie počas materskej dovolenky. 

V neposlednom rade je to i forma relaxu. 

Symbolické Euro
Vďaka výbornej spolupráci s úradom práce tu v súčasnosti dobrovoľne 

pracujú štyri dámy. Materské centrum je otvorené v pondelok až piatok 

od 8.00 do 19.00, ponúka priestor pre hru i cvičenie, k dispozícii je herňa 

s trampolínou, domček so šmýkačkou, a samozrejme, hračky. Jednorazové 

vstupné na deň je symbolické 1 euro, pričom je bežné, že matky idú cez obed 

domov, dajú svoje ratolesti vyspinkať a popoludní sa opäť vrátia do centra 

(už samozrejme bez platenia). Návštevnosť počas mesiaca vysoko presahuje 

číslo 200. Z podujatí, ktoré sa tešia najväčšej obľube môžeme spomenúť burzy 

šatstva, hračiek a kočíkov, karnevaly, mikulášske večierky zvlášť pre mladšie 

i staršie deti, batôžkový večierok pre mamičky - mimoriadne bez prítomnosti 

detí. Záber aktivít je však ešte širší, pretože v ponuke je aj kurz angličtiny 

pre najmenších, pilates pre mamičky, cvičenia na fit loptách, baby plávanie, 

zábavno poznávací program Svet je jéééj..., Zvieratkovo – rozprávkovo, Art 

room – tvorivá dielňa pre deti, predpôrodná príprava a mnoho ďalších. Určite 

zaujímavou je ponuka dočasného dozoru, kedy si mamičky môžu ísť vybaviť 

rôzne náležitosti na úrady, k lekárovi, či absolvujú kurzy, a o ich dieťa je 

postarané. Slniečku ako združeniu, deťom, rodičom a všetkým, ktorí sa na jeho 

chode podieľajú prajeme na jeho nekonečnej ceste veľa spokojnosti a radosti – 

pretože práve o ňu ide!           

Materské centrum Slniečko so sídlom na Športovej ulici (Žabník) 
vzniklo začiatkom tretieho tisícročia z iniciatívy mamičiek na materskej 
dovolenke. Zo začiatku Slniečko nedobrovoľne putovalo z jednej 
budovy do druhej, prešlo viacerými lokalitami, až kým nenašlo solídne 
podmienky v areáli materskej škôlky.

želá všetkým ľuďom dobrej vôle šťastné a veselé vianočné sviatky 
a teší sa na spoločné stretnutie pod názvom Darček menom láska. Tento 

symbolický vianočný dar venuje škola skutočne s láskou a úctou všetkým, 

ktorí jej pomohli zvládnuť náročné obdobie po povodňových udalostiach, 

aktívne s ňou spolupracujú a s dôverou ju podporujú  pri tvorbe dôstojných 

podmienok pre výchovu a vzdelanie. 

Súčasťou tohto podujatia bude okrem iného nielen Deň otvorených 
dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov, ale aj oficiálne otvorenie 

novovybudovaných priestorov Školského multifunkčného centra 
vzdelávania a školskej knižnice. 
Príďte spoločne s nami 15.12. 2010 o 15,00 hod. „rozbaliť“ 

Darček menom láska. V mene celej školy Vás srdečne pozýva 

Václava Juríková, riaditeľka školy.

Základná škola 
na Ul. Rastislavova v Prievidzi

ls

ls, foto: autor

Najnovším hitom vo svete kozmetiky je celkom určite 

ošetrovanie a starostlivosť o pleť pomocou koncentrovaného 

kyslíka. Jeho aplikácia ozdravuje a regeneruje organizmus, 

spomaľuje proces starnutia, odbúrava stres, zlepšuje duševnú 

výkonnosť a súčasne pôsobí proti únave a vyčerpaniu. 

Priaznivo pôsobí pri poruchách spánku, bolestiach hlavy 

a navyše má silné antibakteriálne a protizápalové účinky.

Čo všetko vám zaručí kyslíková kozmetika:

• hydratáciu pleti

• obnovenie pružnosti a elasticity pleti

• zníženie tvorby vrások

• spomaľovanie procesu starnutia pokožky

• aktiváciu bunkového dýchania

• správne prekrvenie

• dodanie vitality a obranyschopnosti

Na záver treba dodať, že inhalácia a kyslíkové ošetrenie sú 

vhodné pre mužov i ženy každého veku, pre všetky typy pleti 

a sú ideálne pre namáhanú, stresovanú a zrelú pleť. Účinne 

zaberajú pri problémoch s akné. Chcete urobiť niečo pre seba, 

pre svoje zdravie? Chcete niekoho potešiť alebo ho obdarovať? 

Predchádzajúcimi riadkami sme vám azda poradili resp. vás 

nasmerovali. Garantujeme vám spokojnosť a okamžitý účinok!

Kozmetický salón ALENA 
Prievida, Zapotôčky, ul. Matušku 14

Kontakt: Alena Farkašová, 0915 33 45 29

Krása s kyslíkom
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Predvianočné 
Predvianočné 

trhy 2010trhy 2010
Námestie slobody Prievidza 

13. – 23. december 2010

Prevádzkový čas:

Od 13. do 22. 12. 2010 od 8. do 19. hod., 

občerstvenie od 8. do 21. hod. 

23. 12. 2010 od 8. do 15. hod.(vrátane občerstvenia)

Zapojte sa aj vy do našej Vianočnej súťaže a vyhrajte niektorú 
Zapojte sa aj vy do našej Vianočnej súťaže a vyhrajte niektorú 

zo zaujímavých cien – stačí, ak nám do 22. decembra 2010 
zo zaujímavých cien – stačí, ak nám do 22. decembra 2010 

pošlete vyplnený kupón na adresu redakcie – 
pošlete vyplnený kupón na adresu redakcie – 

Novozámocká 104, 945 09 Nitra, alebo ho doručíte osobne 
Novozámocká 104, 945 09 Nitra, alebo ho doručíte osobne 

do Turisticko - informačnej kancelárie na Námestí Slobody 4.
do Turisticko - informačnej kancelárie na Námestí Slobody 4.

Žrebovanie sa uskutoční 23. 12. 2010 na Námestí Slobody 
Žrebovanie sa uskutoční 23. 12. 2010 na Námestí Slobody 

tesne pred vianočným výlovom kaprov o 11.00 hod.
tesne pred vianočným výlovom kaprov o 11.00 hod.

Vyhrajte vianočný darček!Vyhrajte vianočný darček!
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najviac bodov: Booker 24, Majoroš 
18, Boor 12. Prievidžania si 
pod Tatrami urobili na ihrisku 
doslova strelnicu. Premenili 15 
trojbodových pokusov, ale ani 93 
bodov im nestačilo na víťazstvo. 
Škoda prehratého posledného 
dejstva (33:14) – návrat domov 
mohol byť oveľa veselší.

Svit

Prievidza
107:93

najviac bodov: Booker 23, Hallett 
21,Wiliams 18. V City aréne 
sme boli svedkami výborného 
basketbalu. Pezinčania boli síce 
celý zápas vo vedení, ale skóre 
málo často veľmi tesné. Súper nám 
odskočil na začiatku poslednej 
štvrtiny o 9 bodov, čo sa ukázalo 
z pohľadu konečného výsledku ako 
rozhodujúce.

BASKETBAL MUŽI
Prievidza

Pezinok
84:92

najviac bodov: Hallett 16, Booker 
14, Boyd 11. Levice doma ešte 
neprehrali, a tak to zostalo aj 
po stretnutí s Prievidžanmi. Polčas 
naši borci prehrali len o 4 body. 
V druhej časti hry nám domáci 
nenápadne odskakovali. Prehra o 21 
bodov je krutá.

Levice

Prievidza
98:77

najviac bodov: Boor a Booker 
po 20,Hallett 12. Už v prvej 
štvrtine domáci vyhrávali o 20 
bodov. Kožu z medveďa sme však 
zapíjali predčasne. Spišiaci sa 
otriasli a našim hráčom dali lekciu, 
na ktorú si budeme ešte dlho 
pamätať...

Prievidza

Spišská N. Ves 
78:79

najviac bodov: Booker 28, Majoroš 16, 
Boyd a Ridzoň po 11. V prvej časti 
každý chvíľku ťahal pílku. Chlieb 
sa začal lámať v druhom polčase 
a Komárno urobilo zo zápasu 
jednoznačnú záležitosť – žiaľ, 
na náš účet.

Komárno

Prievidza
95:77

najviac bodov: Booker 32, Majoroš 
15, Hallett a Uhlíř po 12.
Vyrovnané stretnutie, v závere 
ktorého sa žlto-čierni dokonca 
dostali do vedenia. Hektický 
výkon baníkov a tradične skvelého 
obecenstva napokon zabezpečili 
dva body za víťazstvo domácim 
hráčom.

Prievidza

Inter
88:83

najviac bodov: Majoroš 18, Booker 
14, Hallett a Boyd po 12. Kým 
Nitrančania zistili. na ktorý kôš 
útočia. domáci už viedli 9:0. Celý 
prvý polčas boli domáci lepším 
tímom, a tesne pred prestávkou 
vyhrávali 45:30. V druhom polčase 
sa postupne prebrali z letargie 
a v závere trio Moore, Bosák 
a Tomek rozhodlo o víťazstve hostí.

Prievidza

Nitra
76:98

Rozohrávač Booker s loptou na ruke už z Prievidze odišiel. Nahradí ho Jeremy Fears. 

Žilina

Prievidza
88:90

Spod vysokej siete
V 1. volejbalovej lige mužov skupiny stred sa odohrali ďalšie stretnutia 
zo striedavými výsledkami, a tak našim mužom patrí zatiaľ umiestnenie 
v polovici tabuľky – 4. miesto.

Prievidza – VPH Zvolen 1:3, 1:3
Celkom slušný úvod a vedenie 1:0 po prvom sete našich hráčov paradoxne 
vôbec nenaštartovalo. Odovzdanosť, zbytočné chyby a laxný prístup len 
podčiarkli zaslúženú prehru. V druhom zápase Zvolenčania nenechali nič 
na náhodu a s prehľadom vyhrávali 2:0. V treťom sete sa domáci hráči 
prebrali k životu, znížili z ich pohľadu na 1:2, a v nasledujúcom dejstve 
pripravili dramatickú zápletku. Hoci vyhrávali 25:24, nedokázali set 
dotiahnuť do víťazného konca.

Hliník nad Hronom 0:3, 2:3
Nielen body za dve víťazstvá z Hliníka, ale hlavne predvedená hra potešila 
fanúšikov prievidzského volejbalu. Kvalitný príjem, spoľahlivá prihrávka, 
efektívny útok – a bolo veľmi rýchlo vymaľované. Druhý duel už mal trošku 
iný scenár. Domáci zabrali, hra sa vyrovnala, šťastie sa však priklonilo 
na našu stranu. Hrajúci tréner Hromek vyzdvihol výborné výkony Hovorku, 
Mrázika a Sťahuljaka.

Prievidza – Loko Zvolen 3:0, 1:3
Vynikajúci kolektívny výkon domácich volejbalistov prekvapil vedúci celok 
tabuľky. Odmenou bolo nečakané, ale zaslúžené víťazstvo. V druhom zápase 
sme ešte vyhrali úvodný set, ale potom sa hostia otriasli a zlepšenou hrou 
otočili vývoj vo svoj prospech.

Prievidza – Žilina 1:3 a 1:3
S našou zostavou zamiešala maródka, a tak dostala príležitosť omladina 
z lavičky. Bojovnejší hostia si aj vďaka našim chybám, predovšetkým 
na podaní, odviezli body za víťazstvá zaslúžene.                                        ls

Basketbalová extraliga 
pokračuje raketovým 
tempom. Vďaka dvom 
hracím dňom v týždni 
(streda - sobota) máme 
za sebou už 20. kolo. Je 
pravdou, že posledné 
miesto v tabuľke je pre 
nás deprimujúce a vôbec 
nezodpovedá ambíciám 
hornonitrianskeho klubu. 
Ešte však nie je koniec 
všetkým dňom, a skôr 
ako sa odlepíme z dna 
ligovej tabuľky sa 
môžeme utešovať aspoň 
tým, že máme najlepšie 
publikum na Slovensku.

Osem zápasov – dve výhry 

Š ť a s t e n a 
je od nás odklonená

ls
, 
fo

to
: M

ic
ha

l T
ot

h

najviac bodov: Fears 22, Hallett 20, 

Majoroš 17. Keď Žilina vyhrávala 

na začiatku II. štvrtiny o 23 bodov 

boli Bôbari zrelí na uterák. So 

staronovým rozohrávačom Fearsom 

sa však postarali o dokonalý obrat 

v hre.  V závere stretnutia strhli 

víťazstvo na svoju stranu, keď 

Hallett premenil trojbodový pokus.
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F
utbal na hornej Nitre patril a stále aj patrí k najsledovanejším 

športom. Je preto raritou, že v tomto súťažnom ročníku naše mesto 

nemá zastúpenie v súťaži mužov. Otázkou zostáva, či je to neslávny 

koniec jednej éry alebo vznikne z popola nový tím? V talóne totiž máme 

širokú mládežnícku základňu sústredenú v FK Prievidza 2010. O tom, 

ako sa darí mládencom v kopačkách sme sa porozprávali so športovým 

riaditeľom klubu Jánom Mikloškom .

• Pán Mikloška, máme za sebou jesennú časť futbalovej sezóny 2010/2011. 
S akými výsledkami sa môžete pochváliť?
V klube máme 10 družstiev, čo je viac ako 220 chlapcov. S prácou trénerov a výkonmi 

mladých futbalistov musím vysloviť naozaj veľkú spokojnosť. Však, posúďte sami! 

Starší dorastenci pod vedením Romana Slaného v III. lige obsadili po prvej polovici 

súťaže prvé miesto, keď prehrali jediný zápas v Komárne 2:1. Pred jarnými odvetami 

majú dobré vyžrebovanie a všetci dúfame, že vybojujú vytúžený postup do II. ligy. 

Tým pádom by potiahli o súťaž vyššie aj mladších dorastencov, ktorí počas jesene 

vôbec neokúsili trpkosť prehry. Zverenci Jána Adamčeka 11 krát zvíťazili, 4 razy sa 

rozišli so súpermi nerozhodne, a taktiež sú prví v tabuľke. V kategórií žiakov ročník 

96 (tréner J. Hancko) a ročník 97 (tréner Š. Hodas) skončili naše mužstvá zhodne 

na 3. mieste, s reálnou šancou na postup. Mladší žiaci ročník 98 (tréner J. Linhart) sú 

aktuálne na 8. mieste, a ročník 99 (tréner M. Pastva) je na štvrtej priečke. Okrem toho 

máme v štyroch družstvách prípraviek chlapcov od štyroch - piatich rokov, ktorých 

do tajov futbalu zaúčajú tréneri J. Halaška, M. Kapusta, R. Hoták a J. Osterreicher.

•Ako ste na tom s materiálno – technickým zabezpečením?
Nuž, vidíte sám v akom stave sú ihriská. Všetko je pod snehom, dokonca aj plochy 

s umelou trávou... Lopty sa nám opotrebúvajú raketovou rýchlosťou, a nedaj bože, aby 

nejaká preletela do blízkych záhrad. Jej prepichnutie je takmer každodenným javom. 

•Čo vás čaká počas zimnej prestávky? Máte vo výhľade nejaké sústredenia, 
halové turnaje?
Stop, stop! Vráťme sa do reality slovenského športu... Tak ako takmer všetkým, aj nám 

chýbajú peniaze. Od ich množstva sa odvíja všetko. Naša pokladnica zíva prázdnotou. 

Nula na konte je mementom. Napriek istej časti dotácií, a nezištnej pomoci rodičov je 

finančná záťaž pri toľkých družstvách a množstve zápasov obrovská. Takže zabudnime 

na sústredenia a podobné fantazmagórie... Sám neviem, čo sa bude diať na jar.

Poznámka autora: Napriek zlej finančnej situácii a ročnému obdobiu, sa Ján 

Mikloška so svojou družinou vôbec neukladá na zimný spánok. Je sympatické, že 

hľadajú riešenia a spôsoby ako zachrániť a udržať naše deti pri športe. Oslovia niekoho 

problémy klubu a do očí bijúce výborné výsledky mladých futbalistov? Alebo sa 

budeme všetci tváriť, že nám to je fuk?

Ls, foto: autor

Opantaní guľatým čudom
Hoci sa prakticky všetci hráči v minulosti venovali veľkému futbalu, 

predsa len futsal si vyžaduje trošku iné poňatie. Hrá sa v hale na rozmery 

hádzanárskeho ihriska a s loptou, ktorá má iné vlastnosti ako tá klasická 

futbalka. Je podstatne ťažšia, má iný odskok od nohy, s čím následne stúpa 

aj náročnosť pri spracovaní a uplatňovaní technických prvkov. Hra v hale je 

veľmi rýchla, dynamická, a preto sú tu časté striedania. Vekové obmedzenie 

neexistuje, čo je príležitosť ukázať aj starším ročníkom, že ešte nepatria 

do starého železa. Prievidzský tím hrá aktuálne druhú najvyššiu futsalovú 

súťaž na Slovensku, tzv. OPEN ligu. Štartuje v nej desať mužstiev, pričom 

v základnej časti sa stretnú súperi, každý s každým doma i vonku.

 

Vynikajúci úvod
Pred štartom súťažného ročníka nemali Prievidžania ako nováčik veľké 

oči. Hovorí Dalibor Franko: „Je to pre nás taký oťukávací rok. Získavame 

skúsenosti. Chceme sa prezentovať dobrou hrou, hrať so srdcom, s radosťou 

a, samozrejme, popritom získať aj nejaké tie body do tabuľky.“ Nuž, 

skromnosti, či opatrnosti vo vyhláseniach nie je nikdy na škodu. Tu je však 

naozaj zbytočná. Po 5. kole boli totiž futsalisti na prvom mieste aktuálnej 

tabuľky, keď porazili doma dve družstvá zo Žiliny, Ružomberok a vonku 

zvíťazili v Nitre a v Liptovskom Mikuláši. Prvé body stratili až v šiestom 

kole, keď nad ich sily boli vlaňajší extraligisti z Dubnice nad Váhom. 

Prehru s oveľa skúsenejším súperom netreba považovať za žiadnu tragédiu. 

Následne prišla strata bodov v Čadci po tesnej prehre 5:4. Na víťaznú vlnu 

tigrov vrátila výhra s Malackami 7:5. Momentálne je Prievidza v tabuľke 

s 18-timi bodmi na 2. mieste.

V znaku majú tigra
Táto šelma je nielen znamením šéfa klubu v čínskom horoskope, ale 

svojími vlastnosťami imponuje všetkým členom kádra. Počínanie chlapov 

z futsalového klubu budeme i naďalej sledovať, a zároveň im držať palce, aby 

sa dostali do záverečných vyraďovacích súbojov play-off, kam postúpi osem 

najlepších tímov. 

Mládežnícky 
futbal 
na výslní

Nová kométa 
na športovom poli

Aj tento záber dokumentuje, že futsal je hra plná nasadenia. S číslom 12 

bojuje o loptu M. Rybár, na zemi leží faulovaný M. Šaray.

Futsalový klub FSC Prievidza vznikol 
v marci 2010 ako občianske združenie, 
ktoré podľa prijatých stanov riadi 
päťčlenný výbor. Zakladateľom a dušou 
celého klubu je Dalibor Franko. 
Tento nadšenec (v minulosti hrajúci 
aj celoslovenskú súťaž v tíme Ebra) 
sa obklopil chlapmi, pre ktorých je 
futsalová lopta doslova drogou. 

Ls, foto: autor
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Zo zvodiek Mestskej polície§

Z mestskej matriky od 1. do 30. novembra 2010
Manželstvo uzavreli
Peter Altoff a Emília Pažická

Richard Betteš a Eva Frantová

Peter Dubec a Jolana Dubecová

Igor Hagovský a Janka Simanová

Jozef Halaška a Michaela Cagáňová

Róbert Marko a Silvia Kollárová

Juraj Plachý a Edita Styczyňska

Marián Ruttkay a Mária Melicherčíková

Ján Uherčík a Viera Velická

Narodili sa
Lucas Balej

Roman Borovička

Dorian Ďuračka

Ondrej Kollár

Jakub Konečný

Nina Letavayová

Vivien Matušková

Lukáš Oršula

Kristián Ripka

David Sládok

Matej Szajka

Samuel Škandík

Sára Škandíková
Martin Štefek
Miroslav Tomáš
Nela Mária Vidová
Ján Weber
Nina Znamenáková

Opustili nás
Jozef Banaš (47 r.)
Mária Pauerová (84 r.)
Gizela Baleková (70 r.)
Otto Jaško (75 r.)
Ladislav Mašlonka (75 r.)
Jarmila Bahulová (61 r.)

Libuše Šillerová (79 r.)

Anna Kačkošová (68 r.)

Pavel Dodok (78 r.)

Ladislav Kmeť (81 r.)

František Tabaček (79 r.)

Viliam Buttko (57 r.)

Milan Mjartan  (70 r.)

Jozef Siemer (60 r.)

Maroš Šmátrala (37 r.)

Jozef Jamriška (57 r.)

Anna Tručková (83 r.)

Paulína Pažická (99 r.)

Terézia Kapustová (76 r.)

9. 11. 2010
Diviak napadol služobného psa
20:40 hod. hliadka MsP vykonávala spolu so 

služobným psom kontrolu Lesoparku, zameranú 

na vyhľadávanie osôb, ktoré sa tu stretávajú, 

poškodzujú majetok  a znečisťujú verejné 

priestranstvo. Služobný pes, pripútaný na dlhej 

stopovacej vôdzke vošiel do rokliny, kde niečo 

zacítil. Neďaleko vstupu do lesného parku psa 

náhle napadol diviak lesný. Išlo o 6 kusov diviačej 

zveri, ktorá ihneď ušla do lesa. Pri napadnutí utrpel 

služobný pes tržnú ranu, ktorú mu ošetril veterinárny 

lekár a zašil 17 stehmi.  

10. 11. 2010
Štyri výjazdy
21:05 hod. obyvateľ mesta oznámil, že v centre 

mesta leží na zemi bezdomovec. Hliadka MsP 

zistila, že išlo o Karola V. (1958) z Prievidze, ktorý 

bol zjavne pod vplyvom alkoholu, váľal sa po zemi 

a vulgárne nadával. Svojím konaním naplnil 

skutkovú podstatu priestupku - vzbudzovania 

verejného pohoršenia, za čo bol riešený 

napomenutím. V jeho prípade išlo počas dňa už 

o štvrtý výjazd hliadky MsP!

11. 11. 2010
Opití kontrolóri
17:10 hod. zo ŽP Topoľčany požiadali MsP 

o preverenie oznámenia prednostu stanice v Prievidzi. 

Tu sa mali nachádzať dvaja kontrolóri, ktorí javili 

známky požitia alkoholu a vykonávali kontrolu 

zamestnancov, ktorým zobrali služobné preukazy 

a mali ich neoprávnene zadržiavať v priestore 

rušňového depa. Hliadka MsP v súčinnosti 

s príslušníkom ŽP SR vykonala orientačnú dychovú 

skúšku u „kontrolórov“, ktorí „nafúkali“ 1,92 a 2,04 

promile alkoholu. Išlo o G.N. (1974) a Š.A. (1956) 

z Piešťan, ktorí neustále menili svoje výpovede 

o dôvode prítomnosti v priestoroch ŽSR. Najprv 

tvrdili, že vykonávali kontrolu zamestnancov, čo zas 

následne popierali. Popreli aj odobratie preukazov 

zamestnancom. Ich tvrdenie dlho neobstálo, keď vo 

vrecku jedného z nich boli preukazy zamestnancov 

nájdené. Vecou sa ďalej zaoberá Železničná polícia SR.

13. 11. 2010
Bez zábran močila
14:25 hod. kamera MsP dokumentovala 

správanie bezdomovcov, ktorí sedeli na lavičke 

pred predajňou potravín a znečisťovali okolie 

odpadkami. Išlo o tri ženy a dvoch mužov, ktorí 

po výzve spôsobené znečistenie odstránili. 

Po odchode sa jedna zo žien vymočila 

a verejnom priestranstve. Išlo o Lýdiu K. 

(1980), ktorá bola dôrazne upozornená na svoje 

nevhodné správanie, čo vzhľadom na jej 

podnapitosť veľmi ťažko chápala a z miesta ju 

musel „odniesť“ jeden z jej spoločníkov.

19. 11. 2010
S nožom na ruže
19:10 hod. hliadka MsP so služobným psom počas 

svojej činnosti na Nám slobody zistila osobu, ktorá 

rezala ruže v parku za pamätníkom. Hliadka vyzvala 

osobu, aby zostala stáť. Neznáma osoba výzvu 

nerešpektovala a pokúsila sa utiecť. Na zadržanie 

osoby bol použitý služobný pes s náhubkom, ktorý 

na krátkom úseku osobu zastavil a znemožnil jej 

útek. Hliadka s pomocou donucovacích prostriedkov 

odobrala osobe nôž, ktorým rezala ruže a bola 

dôvodná obava, že ho môže použiť voči hliadke. 

Preverením osoby bolo zistené, že sa jednalo 

o Miroslava H. (1952) z Prievidze. Menovaný 

na mieste dostal blokovú pokutu. 

22. 11. 2010
Nech si „fúkne“!
18:50 hod. obyvateľ mesta oznámil, že ho 

fyzicky napáda manželka, ktorá je pod vplyvom 

alkoholu. Hliadka MsP oznámenie preverila. 

Ukázalo sa, že k napadnutiu oznamovateľa vôbec 

nedošlo a ten privolal hliadku preto, aby „dala 

fúkať jeho manželke“, ktorá podľa neho holduje 

alkoholu. Mužovi boli vysvetlené zákonné 

aspekty vo veci orientačnej dychovej skúšky 

na alkohol, za úmyselné uvedenie nepravdivých 

údajov ho napomenuli. 

plk. JUDr. Marián Mikula
náčelník MsP Prievidza

Blíži sa čas Vianoc, ktorým ako každý 
rok predchádzajú neodmysliteľné nákupy 
a predvianočný zhon. S tým súvisí aj 
zvýšený pohyb ľudí v obchodoch, nákupných 
centrách či predvianočných trhoch 
na Námestí slobody. Aby sme sa mohli 
v čase sviatkov tešiť v kruhu najbližších 
bez pokazenej radosti spôsobenej napríklad 
krádežou peňaženky, tu je niekoľko rád:

• Vyhýbajte sa tlačenici v dopravných 
prostriedkoch, obchode či na ulici, venujte 
pozornosť okoliu a presvedčte sa občas, že 
máte svoje veci vo vrecku.

• Vreckári vyhľadávajú miesta, kde je veľa 
ľudí a často tieto situácie umelo vyvolávajú, 
na krádeže využívajú aj deti!

• Nenoste peňaženky v priehľadných taškách 
a nenechávajte ich navrchu tašky.

• Kabelku noste tesne pri tele s rukou 
na zapínaní. Sťažujete tak zlodejovi 
podmienky na krádež a „nevyzývate“ ho.

• Kontrolujte uzavretie svojej batožiny, 
používajte zložitejšie systémy zatvárania.

• Neukazujte na verejnosti vašu hotovosť alebo 
cenné veci (retiazky na odeve a pod.).

• Peniaze a kreditné karty si ukladajte 
do vnútorných vreciek obleku, nie do zadných 
na nohaviciach. Ak platíte, majte v ruke, 
pokiaľ je to možné, len potrebnú hotovosť.

• Peňaženku s peniazmi alebo cenné veci 
nenoste napr. v ruksaku na chrbte, 
kde nevidíte.

• Nenoste so sebou zbytočne veľkú hotovosť.
• Svoju batožinu či nákup nespúšťajte s očí!

Každú krádež alebo len pokus hláste polícii. 
Žiadajte prijatie svojho oznámenia.
Veríme, že Vám tieto rady pomôžu vyhnúť 
sa nepríjemným situáciám, spojeným 
s krádežou peňazí či dokladov. 

Upozornenie
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Úryvky z kroniky mesta Prievidza
Keď sa vraciame späť 
do minulosti, stretneme sa 

s menami vynikajúcich 
rodákov Prievidze, ktorí 

jako učenci, politikovia 
alebo uvedomelí 
národovci preslávili 

sa a učinili známym 
svoje rodisko. 
Zasluhujú si preto, 
aby na tomto 

mieste boli spomenutí. Už roku 1422 uvádza 
sa na viedenskej univerzite rodák z Prievidze 
profesor Michal jako vynikajúci odborník 
a vedec. Roku 1430 stáva sa tu profesorom 
klasickej fi lologie. 

Vynikajúci rodáci obce
(časť záznamu 30. rokov 20. storočia)

Ondrej Šupka - študoval na evanjelickej 
škole v Prievidzi, v roku 1575  vo Wittenbergu 
vysvätený bol za kňaza. 

Martin Šupka - učiteľ na protestantskej škole 
v Prievidzi a Bardiove (Bardejov – pozn. 
redakcie), žiak Stöckelov, I. protestantský 
učiteľ na Slovensku.

Ján Fabricius – syn prievidzského superintendanta 
Basilia Fábryho, pôsobil ako učiteľ vo Wittenbergu.

Michal Petri – Husselov žiak, študoval 
v Košiciach, Bardiove a v Levoči. Prievidzský 
senát vyslal ho v roku 1598 do Wittenbergu 
na vysviacku za kňaza. Po vysvätení pôsobil 
v Prievidzi jako učiteľ a kaplán v roku 1595 – 98.

Vojtech Hussel (Husselius) - narodil sa 
v roku 1554. Štúdiá svoje započal v Prievidzi. 
Patril v prvým protestantským učiteľom 
v Uhorsku. Porovnával rôzne nárečia 
slovenské, takže je buditeľom myšlienky 
všeslovenskej. I svojich žiakov napomína 
na vyučovanie a pestovanie správneho jazyka 
slovenského. Laurinec (Vavrinec) Benedikti 
Nedožerský si ho chváli jako výborného 
profesora. Po rušnom živote, úradovaní 
a učiteľovaní zomrel roku 1596.

Jozef Škopec - kanoník jagerský a doktor 
fi lozofi e, vynikal jako dobrodinný lokálpatriot 
prievidzský. Svojím nákladom dal renovovať 
prievidzský chudobinec (“Špitál“). Po požiari 
roku 1828 venoval mestu 500 zlatých, sám hradil 
náklad opravy vežových hodín a mimo toho 
početnými milodarmi pomohol ešte mnohým. 

Martin Hojič - narodil sa v roku 1845, 
študoval doma a v Leviciach a teológiu skončil 
v Ostrihome spolu s A. Kmeťom. Už tu sa 
začína jeho spisovateľská činnosť prispievaním 
do „Cyrila a Metoda“, zaoberajúc sa mimo toho 
latinou, gréčtinou a slovenskou etymológiou. 

Po vysvätení v roku 1869 pôsobil na viacerých 
farách a naposledy v Prievidzi, kde  roku 1912 
zomrel. Že bol írečitým Slovákom a národovcom 
dokazuje nielen okolnosť, že neprijal katedru  
profesora náboženstva, keď podmienkou bola 
vyučovacia reč maďarská, ale i mienka, ktorú 
o ňom povedal dekan prievidzský Jurišš: „Hojič 
je veľký Slovák a príkladný kňaz.“

Juraj Gramantík – rímskokatolícky kňaz, 
uvedomelý Slovák, s Dr. Milanom Hodžom 
odovzdal memorandum Slovákov maďarskej vláde. 

František Roháč -- bol typickou osobnosťou 
Prievidze, ktorej bol dlhoročným pokladníkom 
(kasírom) a potom starostom. Človek 
od prírody nadaný vynikal bystrým umom, 
dôvtipom a výrečnosťou. Zastupoval 
a reprezentoval vhodne a dôstojne Prievidzu 
a táto práve za jeho éry prekonala veľký 
pokrok a rozvoj. 

Mikuláš Mišík - rímskokatolícky kaplán 
v Hronci. Po skončení teológie v Banskej 
Bystrici venoval sa štúdiu histórie, kde 
dopracoval sa pozoruhodných výsledkov. 
Prvá jeho väčšia práca je „Husiti 
na Slovensku“. Z tejto vznikne monografi a 
„Prievidza v dobách husitských“. V poslednom 
čase chystá obšírnu štúdiu z dejín Prievidze.

(pokračovanie v ďalšom čísle)          O. Ď., foto: archív
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KAM DNES...
Pondelok 6. decembra
9.00 a 11.00 h. DK Prievidza
ROZPRÁVKA ZO ZOOPOTAMIE
Organizované rozprávkové predstavenie 
v podaní Divadla „A“ a Divadla SHANTI, 
o. z. Prievidza pre deti MŠ a ZŠ s príchodom 
Mikuláša. Vstupné: 1,00 € 
Informácie: 046/541 46 71, 541 20 29.

16.00 h. Námestie slobody
PRÍCHOD MIKULÁŠA DO PRIEVIDZE

Streda 8. decembra
19.30 h. Dom kultúry Prievidza
STANISLAV ŠTEPKA/NESLADÍM
Repríza najnovšej inscenácie v podaní 
Radošinského naivného divadla. Vstupné: 11,00 €

Piatok 10. decembra
19.30 h. Dom kultúry Prievidza
JEAN ANOUILH/ ANEC TOREADOROV
Komédia skvelého francúzskeho autora rozbíja 
mnohé predsudky o manželských vzťahoch. 
Najnovšia inscenácia Slovenského národného 
divadla.  Účinkujú: M. Geišberg, K. Magálová, 
J. Vajda, J. Slezáček, I. Timková, V. Topinková 
a ďalší. Vstupné: 14,00 €

Sobota 11. decembra
17.00 h. sála RKC v Prievidzi
FOLKOVÉ VIANOCE
Prehliadka (nielen) folkovej hudby. Účinkujú: 
Zdeněk Vřešťál (ČR), Vrbovskí víťazi, Peter Remiš, 
Jozef Banáš a ďalší. Dramaturgia: Janko Kulich.

Pondelok 13. - štvrtok 23. decembra
Námestie slobody
PREDVIANOČNÉ TRHY 2010

Utorok 14. decembra
9.00 h. sála RKC v Prievidzi 
ČAS VIANOČNÝ - ČAS SVIATOČNÝ
Tvorivé stretnutie a prezentácia detských 
divadelných súborov okresu Prievidza 
a Partizánske.

Štvrtok 16. decembra
18.00 h. sála RKC v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
/ÚČINKUJE OTTO VOCE – A CAPELLA
Vstupné: 2,00 €

Sobota 18. decembra
15.00 a 18.00 h. Dom kultúry Prievidza
VIANOČNÉ ČAROVAČKY
Vianočný program DFS Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik 
a FS Vtáčnik Senior. Vstupné: 5,00 €. 
Predpredaj vstupeniek od 7. decembra v DK 
Prievidza.

17.00 h. kostol Piaristov
SLOVENSKÉ VIANOCE
Juraj Zrunek/Pastierska omša  
Vianočné pastorely zo Slovenska. Orchester 
SOLAMENTE NATURALI, spevácky zbor 
Rozkvet, umelecký vedúci Miloš Valent. Vstupné: 
7,00 €.  Predpredaj vstupeniek v DK Prievidza.

Štvrtok 23. decembra
11.00 h. Námestie slobody
VIANOČNÝ VÝLOV KAPROV

Piatok 31. decembra
10.00 - 16.00 h Námestie slobody 
SILVESTER NA NÁMESTÍ
Tradičné podujatie so zabíjačkovými 
špecialitami a kultúrnym programom.

22.45 - 02.00 h. Námestie slobody 
VÍTANIE NOVÉHO ROKA 
S OSLAVAMI VZNIKU SR

Kam do prírody
11. 12. 2010 zájazdový autobus, 
odchod o 6.00 h., nást. č. 22
OTVORENIE ZIMNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
Trasa č. 1: Štrbské Pleso – Popradské pleso 
– a späť, prevýšenie: 385 m, 10 km.
Trasa č. 2: Starý Smokovec – Zamkovského 
chata – a späť, prevýšenie: 565 m, 10,6 km.
Poplatok:
autobus č. 1 - Člen KST: 10,35 €, nečlen: 12,35 €
autobus č. 2 - Člen KST: 11,35 €, nečlen: 13,35 €

18. 12. 2010 vlak smer Handlová 
odchod o 8.59 h.
VIANOČNÁ VETVIČKA
Trasa: Chrenovec – Čaušanská skala – 
Jelení vrch – Veľká Lehôtka, nenáročné, 
prevýšenie: 200 m, 10 km. Poplatok: náklady 
si hradí každý samostatne.

26. 12. 2010 zájazdový autobus, 
odchod o 9.00 h., nást. č. 22
ŠTEFANSKÝ VÝSTUP NA KĽAK
Trasa: Fačkovské sedlo – Revánske sedlo – 
Kľak - a späť, nenáročné, prevýšenie 650 m, 
9,6 km. Poplatok: 3,00 €, platba pri nástupe 
do autobusu.

31. 12. 2010 zájazdový autobus, 
odchod o 8.30 h., nást. č. 22
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VYŠEHRAD
Trasa: Vyšehradské sedlo - Vyšehrad - Žiare 
- Pravenec, nenáročné, prevýšenie: 400 m, 
12 km. Účastnícky poplatok: 1,00 €, platba 
pri nástupe do autobusu.

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
ZAŠLÝ ČAS
od 3. decembra 2010
Hodiny, hodinky a hodinové stroje zo zbierok múzea.

Prezentácia
MOŽNO PRÍDE MIKULÁŠ
1. - 10. december 2010
O tradícii mikulášskych obchôdzok a ďalších 
zvykoch zimného slnovratu.

VIANOCE V MÚZEU
13. - 17. december 2010
Tvorivé dielne s prezentáciami: Papierový 
pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, 
Šúpoľový štvrtok a Perníkový piatok.

14. december 2010
VĎAKA VÁM
Poďakovanie darcom, ktorí prispeli 
k rozšíreniu zbierok múzea.

MÚZEJNÉ HRY
Počas každého utorka v mesiaci.  
Podujatie je vhodné i pre jednotlivcov

HORNONITRIANSKA KNIŽNICA V PRIEVIDZI
6. 12. 2010 o 10.00 h. 
MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, ČO V TOM VRECI MÁŠ?
Podujatie je určené pre deti materskej školy.

6. 12. 2010 o 16.30 h.
GÁHEROVÁ LENKA 
Beseda so spisovateľkou v knižnici je určená 
čitateľom, ktorí knihy uvedenej autorky čítajú 
a samozrejme nielen im.

7. 12. 2010 o 8.00 h.
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE. 
Podujatie je určené žiakom tretieho ročníka. 
Rozprávanie o veselých príbehoch dvoch 
zvieracích priateľov psíčka a mačičky.

8. 12. 2010 o 10.15 h.
PRÁZDNINY SO STRÝCOM  RAFAELOM 
Rozprávanie o svete detí očami Vincenta 
Šikulu so žiakmi štvrtého ročníka.

8. 12. 2010 o 13.00 h.
VIANOČNÉ PRÍBEHY 
Vianočné rozprávanie s deťmi materskej školy.

8. 12. 2010 od 14.00 – 16.00 h.
DRUHÉ ADVENTNÉ ČÍTANIE 
Podujatie je určené pre všetky deti, ktoré si chcú 
skrátiť čakanie na Vianoce krásnymi vianočnými 
príbehmi. Hlasné čítanie v detskom oddelení.

10. 12. 2010 o 10.00 h.
SNY VIANOČNÉHO STROMČEKA 
Podujatie je určené žiakom druhého ročníka. 
Rozprávanie nielen o čare nadchádzajúcich 
vianočných sviatkov.
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10. 12. 2010 o 11.00 h.
SNY VIANOČNÉHO STROMČEKA
Podujatie je určené žiakom tretieho ročníka.

13. 12. 2010 o 10.00 h.
DETSKÝM SRDIEČKAM
Podujatie je určené pre deti materskej školy.

13. 12. 2010 o 10.00 h.
VIANOČNÉ KOLEDY
Rozprávanie a tvorivá vianočná dielňa pre 
žiakov odbornej a praktickej školy.

15. 12. 2010 od 14.00 – 16.00 h.
TRETIE ADVENTNÉ ČÍTANIE
Podujatie je určené pre všetky deti, ktoré si chcú 
skrátiť čakanie na Vianoce krásnymi vianočnými 
príbehmi. Hlasné čítanie v detskom oddelení.

16. 12. 2010 o 08.00 h.
DETSKÝ ČIN ROKA
Príbehy, v ktorých deti hovoria o svete, v ktorom 
žijú, ktorý dennodenne spoznávajú a ktorý im 
dáva šancu stať sa jeho spolutvorcom. Delia 
sa o svoje skúsenosti s dobrom v bežných, 
ale i neobvyklých situáciách. Ukrýva sa v nich 
obdivuhodná odvaha spojená s rozvahou 
poskytnúť pomoc deťom i dospelým v ohrození.

16. 12. 2010 o 10.00 h.
LÍSTOČEK Z NEBA
Podujatie je určené žiakom druhého ročníka. 
Rozprávanie o Vianociach.

17. 12. 2010 o 10.00 h.
SNY VIANOČNÉHO STROMČEKA
Podujatie o Vianociach a vianočných 
zvyklostiach aj v iných krajinách je určené 
žiakom tretieho ročníka.

22. 12. 2010 od 14. 00 - 16.00 h.
ŠTVRTÉ ADVENTNÉ ČÍTANIE
Hlasné vianočné čítanie na detskom oddelení.

V mesiaci december sa v Hornonitrianskej 
knižnici na Záhradníckej ulici uskutoční 
Výtvarná tvorivá dielňa s ilustrátorkou 
detských kníh Alenou Wagnerovou. 
Podujatie je určené žiakom Praktickej školy 
a aj žiakom základných škôl. 

Regionálne kultúrne centrum
6. 12. 2010 – 31. 1. 2011 od 9.00 - 17.00 h. 
sála RKC v Prievidzi
NEW YORK 2009
Najznámejšia prezývka mesta New York 
je Big Apple - Veľké jablko (vďaka tvaru). 
Výstava čiernobielych, nie bežných fotografi í 
zachytáva New York trochu inak. Dokumentujú 
život obyčajných ľudí vo veľkomeste. Ich 
autorom je Vladimír Škuta ml. Na svojom 
konte má viac ako 30 ocenení z domácich 
i zahraničných súťaží a fotografi ckých salónov. 
Je členom Zväzu slovenských fotografov.

10. 12. 2010 – 14. 1. 2011 od 9.00 – 17.00 h. 
Galéria Regionart RKC Prievidza
AMA 2010
Výstava výtvarníkov amatérov regiónu hornej 
Nitry. Vernisáž 10. 12. 2010 (piatok) o 16.00 h. 
Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 €, dospelí 0,50 €

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
SV. MIKULÁŠ

6. 12. 2010 od 10.00 – 15.00 h.
PRÍCHOD MIKULÁŠA NA ZÁMOK A JEHO 
STRETNUTIE S DETSKÝMI NÁVŠTEVNÍKMI.
Vstupné: dospelí 5,70 €,  deti (6-15 rokov) 2,90 €, 
deti (3-6 rokov) 0,70 €.

ŠĽACHTICKÉ VIANOCE 
A TRAJA KRÁLI NA ZÁMKU
11. 12. 2010 – 6. 1. 2011
Zámerom tohto podujatia je oživiť priestory zámku 
počas najkrajších sviatkov roka. Cieľovou skupinou 
podujatia je široký okruh domácich i zahraničných 
návštevníkov, v duši ktorých majú Šľachtické 
Vianoce na zámku vyvolať pocity blaženého 
pokoja, radosti, hojnosti a spolupatričnosti 
rodín. Otváracie hodiny: denne okrem pondelka 
od 10.00 h - 15.00 h. 24. 12. 2010, 25. 12. 2010, 
1. 1. 2011 je múzeum zatvorené. 31. 12. 2010 
od 10.00 h - 14.00 h. je múzeum otvorené. Vstupné: 
dospelí 7,00 €, dieťa od 6 do 15 rokov 3,50 €, dieťa 
od 3 do 6 rokov 0,70 €.

ZOO BOJNICE
Pavilóny sa zatvárajú hodinu pred zatvorením 
ZOO. Vstupné: dospelí 2,50 €, deti (od 4 do 15 
rokov) 1,00 €. Organizované školské kolektívy pri 
návšteve výukového programu 1,00 €.

Kam do kina 
FILMOVÝ KLUB ́ 93
7. decembra o 18.30 h.
WHISKY S VODKOU
Nemecko, 104 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

14. decembra o 18.30 h.
PROROK
Fran./Taliansko, 153 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

21. decembra o 18.30 h.
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
Nemecko, 53 min.
Vstupné: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

Kino Baník Prievidza
2. - 6. decembra o 19.00 h.
MEGAMOZOG
USA, slov. dabing, 96 min., MP. 
Vstupné: 2,50 € 

9. - 13. decembra o 19.00 h.
NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ LODE RANNÝ 
PÚTNIK
USA, slov. dabing, 114 min., MP.
Vstupné: 2,50 € 

16. - 17. decembra o 19.00 h.
JEDZ, MODLI SA, MILUJ
USA, 140 min., MP- 12.
Vstupné: 2,30 €

18. – 20. decembra o 19.00 h.
KUKY SE VRACÍ
ČR, 95 min., MP-12.
Vstupné: 2,50 €

Informujeme vážených fi lmových divákov, že 
od 1. decembra 2010 sa mení hrací profi l kina 
Baník v Prievidzi Spravidla budeme hrávať iba 
jedno predstavenie denne, a to o 19,00 h. FK bude 
mať začiatky predstavení v utorok o 18,30 h.

Kam ešte do podniku 
10. decembra 2010 o 20.00 h.  
Matrix club Kanianka
RETRO PARTY / DJ CAGGY
vstupné: 1,00 €, po 22.00 h 1,50 €

10. decembra 2010 o 21.00 h.
Element Music Club Prievidza
SMACK VIBES 15

11. decembra 2010 o 21.00 h. 
Element Music Club Prievidza
Ska – punk - rock night, Bod Omylu, Noxcuse, 
Sakum Prásk, Afterparty DJ Caggy, 
vstupné: 2,00 €

17. decembra 2010 o 20.00 h. 
Element Music Club Prievidza
Punk rock night
Fishing Strip, WC zdarma, punk -rock - retro 
afterparty by Caggy, vstupné: 1,50 €

18. decembra 2010 o 21.00 h.
Element Music Club Prievidza
Hafner + Zdenka Predná warm up: HOODY 
& ROZPOR afterparty: CAGGY 90`s retro pop, 
vstupné: 4,00 €, po 22.00 h 5,00 €.

23. decembra 2010 o 20.00 h. 
S-club
Christmas Indie –S-club party DJ Caggy 
alternatívna hudba na počúvanie (aj 
tancovanie) aj s videoprojekciou, vstup voľný

23. decembra 2010 o 21.00 h. 
Element Music Club Prievidza
Christmas Krekry 15 Sunny promotion electronic 
night , 2. výročie akcie KREKRY na Slovensku, 
BOSS, BRUNO HAUSNER, LSDJ+PARAZYT, 
DUDEL, GOYAA, vstupné: 3,00 €

26. decembra 2010 o 20.00 h. 
Element Music Club Prievidza
Retro party/DJ Caggy, vstupné: 1,00 €

28. decembra 2010 o 21.00 h.  
Element Music Club Prievidza
Christmas Hip – hop night, RIONE, SEIZ, 
RAPIDEMIA, ANDY, Djs: HOODY & ROZPOR, 
J.A.R.O, vstupné: 2,00 €, po 22,00 2,50 €

29. decembra 2010 o 21.00 h. 
Element Music Club Prievidza
Christmas Rock night, Fallen Avenue, 
Stepaside, vstupné: 1,50 €

31. decembra 2010 o 20.00 h.
Element Music Club Prievidza
Silvestrovská Mega –retro party/DJ Caggy, 
vstupné: 2,00 €, prvých 100 návštevníkov 1,00 €
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Lúštite krížovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 31. 12. 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 11/2010 je pani Ilza Šulavíková z Prievidze.  B l a h o ž e l á m e !
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