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Komplex kostola a kláštora piaristov v Prievidzi
patrí k najhonosnejším stavbám v meste. 
O jeho vznik sa v období rekatolizácie zaslúžila
grófka Františka Pálffy Khuenin de Belassi. 
Do mesta povolala v roku 1666 piaristov,
s ktorými uzatvorila dohodu o možnostiach
založenia kláštora. Piaristi v Prievidzi
vybudovali v roku 1674 kláštor a v roku 1675
kostol podľa projektov talianskeho architekta
Antona Biberelliho. Založili gymnázium
a ľudovú školu. Komplex piaristického
barokového kostola z roku 1753 a kláštora
v Prievidzi robí chválu svojim autorom 
dodnes a právom sa považuje 
za barokový skvost hornej Nitry 
a celého Slovenska. 

zdroj - archív MsÚ

Piaristick˘ kostol 
a klá‰tor Najsvätej‰ej Trojice 
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Vsúčasnosti môžu obyvatelia
mesta komunálny odpad
triediť a odkladať v rámci

jednotlivých komodít do
samostatných zberových nádob –
v častiach s hromadnou bytovou
výstavbou do 1100 litrových
kontajnerov, ktoré sú farebne
rozlíšené: modrý kontajner je na
papier, zelený kontajner na sklo, žltý
kontajner na plasty a šedý kontajner
na kovové obaly a nápojové kartóny.
Na separovaný zber v častiach
s individuálnou bytovou výstavbou sú
určené 110 litrové zberné vrecia pre
jednu domácnosť v tom istom
farebnom rozlíšení ako kontajnery
s tým, že vrecia sú po vyprázdnení
opäť vrátené užívateľovi. 

Seperovanie odpadu
V Prievidzi sa nachádza 1 007

farebne rozlíšených kontajnerov
v rámci 264 zberných hniezd.
I napriek postupne sa zvyšujúcim
množstvám vyseparovaných zložiek
odpadu sa do tohto systému stále
nezapojilo dostatočné množstvo
obyvateľov, ba mnohokrát sa zdá,
akoby tento systém mnohí ignorovali.
V záujme zvýšenia povedomia

a zlepšenia informovanosti
obyvateľov o možnostiach
separovania jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu mesto na
začiatku roka 2010 v spolupráci so
spoločnosťou TEZAS,
zabezpečujúcou zber, likvidáciu
a odvoz komunálneho odpadu,
vydalo Kalendár o nakladaní
s komunálnym odpadom na rok
2010. Kalendár zaujímavou a veľmi
vhodnou formou popisuje povinnosti
fyzických osôb pri nakladaní
s komunálnym odpadom, spôsob
prideľovania nádob na komunálny
odpad, spôsob nakladania
s objemným a biologicky
rozložiteľným odpadom, ponúka
harmonogram zberu nebezpečných
látok z komunálneho odpadu,
informácie o kompostárni
a množstvo potrebných informácií
pre každého, komu záleží na lepšom
a kvalitnejšom životnom prostredí. 

Kalendár s du‰ou
Súčasťou kalendára sú aj kontakty

na inštitúcie a zmluvných partnerov
mesta v oblasti odpadového
hospodárstva. Distribúciu kalendára
do všetkých domácností na území

mesta Prievidza vrátane mestských
častí ocenila Eva Fulajtárová
z Prievidze nasledovne: „Písal sa rok
1975, kedy som po prvý raz učila
môjho syna triediť starý papier
a potom ho nosiť do zberu. Dnes je
o 35 rokov viac a triediť odpad som
naučila nielen moje dve deti, 
ale aj 5 vnúčat. Vtedy, pred 35 rokmi,
som bola mnohým aj na smiech,
človek bez starostí, ktorý mal čas
zaujímať sa o to, kedy ktorá škola
vyhlási zber papiera. Neskôr som
sama iniciovala aj zber iných
druhotných surovín. Dnes
dvojnásobne vítam iniciatívu mesta
venovať zvýšený záujem separácii
odpadu. Mestu Prievidza
a pracovníkom, zodpovedným za
životné prostredie, ďakujem za
kalendár. Za jeho spracovanie, kde
každý z nás má možnosť vidieť, ako
sa má narábať s odpadom a čo sa
kedy v rámci mesta bude zbierať.
Kalendár je vecný a užitočný, ale má
aj dušu. Prihovára sa nám každou
stranou osobitnou rečou
prostredníctvom citátov
„nesmrteľných“ a šťastný ten človek,
ktorý tejto reči rozumie.“

Text a foto: Ivona Vojtášová 

Mesto
pomáha
aj pri
preprave
Prievidza poskytuje
prepravnú sluÏbu svojim
obãanom v zmysle
zákona ã. 448/2008 Z.z.
o sociálnych sluÏbách od
septembra 2005. Prv˘
sociálny taxík darovala
mestu 17. augusta 2005
firma DAK Kiaba vo forme
‰peciálne upraveného
vozidla Mercedes Benz
Vito na prepravu ÈaÏko
zdravotne postihnut˘ch
osôb. O dva roky neskôr,
v septembri 2007,
odovzdala spoloãnosÈ 
1. bratislavsk˘ Lions klub,
ãlen medzinárodnej
charitatívnej organizácie,
Prievidzi druhé auto tej
istej znaãky. Aj toto má
‰peciálne upravenú
plo‰inu na prevoz
imobiln˘ch obãanov.

Prepravnú službu je možné
poskytovať občanovi s ťažkým
zdravotným postihnutím
s trvalým pobytom na území
Prievidze, ktorý podľa posudku
príslušného orgánu je odkázaný
na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom.
Služba sa poskytuje v mestách
Prievidza a Bojnice v pracovných
dňoch v čase od 7. do 15. hodiny
a je spoplatňovaná v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia
mesta sumou 0,27 eura za
kilometer prepravnej vzdialenosti.
Na konci minulého roka mesto
evidovalo 234 rozhodnutí
o poskytovaní prepravnej služby
sociálnym taxíkom. Občania ho
môžu využívať nielen na cestu
k lekárovi, ale slúži aj na
integráciu zdravotne postihnutých
občanov do spoločnosti,
napríklad ak pôjdu na kultúrne
podujatie, na záhradku, do
obchodu, ku kaderníčke či na
návštevu rodiny alebo známych. 

MsÚ

Originálny 
a uÏitoãn˘ kalendár
Hoci mesto Prievidza sa zaãalo pokú‰aÈ o separovanie komunálneho odpadu
uÏ v roku 2002 a priebeÏne tento systém rie‰ilo a vylep‰ovalo, definitívne sa
ho podarilo dobudovaÈ v roku 2009. Mestské zastupiteºstvo schválilo na
základe novely zákona V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 105/2009 o nakladaní
s komunálnym odpadom na území mesta, ktoré v‰etky ãinnosti súvisiace 
so separovaním komunálneho odpadu podrobne popisuje a upravuje. 
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11 Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky           Základná ‰kola Rastislavova 1111..0011..22001100 pondelok         17.00 hod.

11 Sídlisko Îabník, Necpaly Kopaniãky      Kultúrny dom Necpaly 1188..0011..22001100 pondelok        17.00 hod.

22 Sídlisko Píly, Staré Mesto                     Hotel Magura 0011..0022..22001100 pondelok        17.00 hod.

33 Sídlisko Nové Mesto Základná ‰kola ·afárika 0088..0022..22001100 pondelok 17.00 hod.

33 Sídlisko Zapotôãky Základná ‰kola Dob‰inského 1155..0022..22001100 pondelok 17.00 hod.

44 Sídlisko âierne mesto                         Základná ‰kola Mariánska 0011..0033..22001100 pondelok 17.00 hod.

44 Sídlisko Sever - Kopanice                    Základná ‰kola Energetikov    0088..0033..22001100 pondelok 17.00 hod.

55 Prímestská ãasÈ Veºká Lehôtka           Kultúrny dom Veºká Lehôtka 1155..0033..22001100 pondelok 17.00 hod.

66 Prímestská ãasÈ Malá Lehôtka            Kultúrny dom Malá Lehôtka 2222..0033..22001100 pondelok 17.00 hod.

77 Prímestská ãasÈ Hradec                     Kultúrny dom Hradec 1122..0044..22001100 pondelok 17.00 hod.

Prednosta Mestského úradu
(MsÚ) v Prievidzi Ľudovít
Fábry prezentoval na

konferencii skúsenosti, získané
zamestnancami mesta pri
uplatňovaní manažérskej normy
kvality ISO 9001:2000. „Keďže
súčasné európske trendy zdôrazňujú
potrebu efektívnosti verejnej správy,
kde rezonujú a najmä pojmy
ako funkčnosť, dostupnosť,
engoverment, ústretovosť
a profesionalita úradníkov či
odstránenie zbytočnej byrokracie,
sem smerujú aj snahy prievidzskej
samosprávy. Prievidza na tieto
trendy zareagovala už v roku 2004,

kedy sme splnili podmienky
zavedenia systému manažérstva
kvality v zmysle normy STN EN
ISO 9001:2000 a vzápätí sme získali
certifikát kvality. Aplikovali sme túto
normu do praxe a tak už niekoľko
rokov naši zamestnanci vykonávajú
jednotlivé činnosti v zmysle vopred
naplánovaných procesov,
a tie sú následne kontrolované
a vyhodnocované v rámci
dozorných auditov. Našou snahou je
správať sa k občanom-klientom tak,
aby odchádzali z úradu spokojní
a s vedomím, že ich požiadavky či
pripomienky boli vybavené na
vysokej profesionálnej úrovni

a zároveň s ľudským prístupom.
Konferencia sa snažila dať priestor
práve týmto témam a odpovedať na
otázky, ako budovať dôveru svojho
zákazníka, ako sa snažiť
o transparentnosť a otvorenosť i ako
plniť požiadavky a očakávania
klientov, v našom prípade občanov,“
uviedol po návrate z konferencie
prednosta MsÚ Ľ. Fábry. Na
konferencii sa spoločne
s Prievidžanmi zúčastnili aj
zástupcovia samosprávy mesta
Martin a zástupcovia českých
samospráv Děčín a Jablunkov. 

Program konferencie bol
rozdelený do dvoch častí.

V plenárnej časti sa jej účastníci
venovali modernizácii územnej
samosprávy, efektivite a kvalite
výkonu verejnej správy. Mimoriadna
pozornosť bola zameraná na
odovzdávanie skúseností účastníkov
súťaže Národná cena za kvalitu
2009, nástrojom a modelom kvality
vo verejnej správe na Slovensku
a v zahraničí. Súčasťou konferencie
boli aj dva workshopy, jeden
venovaný manažérstvu kvality
v slovenských a českých
samosprávach a druhý orientovaný
na výmenu informácií v oblasti
sociálnych služieb. 

Ivona Vojtášová 

Cieºom sú kvalitné sluÏby
Zástupcovia mesta Prievidza sa zaãiatkom decembra minulého roka zúãastnili 

na 6. Medzinárodnej konferencii o kvalite v Bratislave, ktorú na tému ManaÏérstvo kvality
vo verejnej správe zorganizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu 

a skú‰obníctvo SR spoloãne s Úniou miest Slovenska. 

Stretnutia s obãanmi za úãasti primátora mesta,
poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ

VVoolleebbnn˘̆  oobbvvoodd  ãã..              ââaassÈÈ  vvoolleebbnnééhhoo  oobbvvoodduu                  MMiieessttoo  ssttrreettnnuuttiiaa DDááttuumm  ssttrreettnnuuttiiaa HHooddiinnaa  ssttrreettnnuuttiiaa



NOVINKY z Prievidze NA PULZE MESTA 4

Zareagovali na v˘zvu 

Ministerstva školstva SR
a v rámci programu
Elektronizácia

a revitalizácia materských škôl
vypracovali projekt Informačno-
-komunikačné centrum v edukačnom
procese, ktorého cieľom je dosiahnuť
u detí predškolského veku úroveň
samostatného zvládania manipulácie
s veku primeraným softvérom pod
vedením vyškolených pedagógov.
O ceste, ktorú museli v etape
prípravy a spracovania projektu
prejsť, sme hovorili s riaditeľkou MŠ
Silviou Bošnovičovou. 

Program Activeboard
„V minulosti sme mali v štyroch

triedach po jednom počítači
staršieho typu a v jednej triede
interaktívnu tabuľu, notebook
a dataprojektor. Pedagogickí
zamestnanci v minulom školskom
roku absolvovali kurz práce na
tvorbu jednoduchých edukačných
aktivít so zaznamenávaním na
prenosné pamäte na základe
interaktívneho programu
Activeboard. Tento program sme ale

nemohli nainštalovať do starších
počítačových softvérov a zároveň
sme nemohli zabezpečiť pravidelnú
prípravu preškolených pedagógov na
výchovno-vzdelávací proces
s nadväznosťou na edukačné aktivity
s cieľom aktivizovať čo najviac detí. 

Projekt
V rámci výzvy Ministerstva školstva

sme v spolupráci s oddelením
strategického rozvoja mesta
vypracovali projekt Informačno-
-komunikačné centrum v edukačnom
procese a zároveň sme sa rozhodli

vytvoriť podmienky na zmenu
daného stavu a zakúpiť vhodnú
výpočtovú techniku. Program
počítačovej gramotnosti s cieľom
utvárať a rozvíjať na elementárnej
úrovni prácu s počítačom je zároveň
jedným z vytýčených cieľov
Školského vzdelávacieho programu
v našej materskej škole. Dnes sa
veľmi tešíme, že náš projekt bol pri
výbere úspešný. Vďaka dotácii
z rezortného ministerstva v sume
3 300 eur sme mohli zakúpiť dve
PC zostavy, tri notebooky a jedno
multifunkčné zariadenie. Časť

nákladov na dovybavenie zariadenia
učebne nám pomohlo vykryť mesto
ako náš zriaďovateľ a časť rodičovské
združenie pri našej materskej škole.“

Potulky s my‰kou
Nuž a aké aktivity plánujú v rámci

projektu Informačno-komunikačné
centrum v edukačnom procese
realizovať? Sú to predovšetkým
edukačné aktivity v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu, ich
prezentácia pre širokú verejnosť
v rámci Dňa otvorených dverí,
tvorivé dielne s rodičmi Potulky
s počítačovou myškou, realizácia
spoločných edukačných aktivít
a výmena skúseností so základnými
školami či vzdelávanie pedagógov
v oblasti počítačovej gramotnosti.
Materská škola na Ul. Mišúta len
nedávno oslávila 25. výročie svojho
vzniku a 10. výročie otvorenia sauny,
ktorú má zo všetkých predškolských
zariadení v meste ako jediná, urobila
krôčik vpred. Krôčik k skvalitneniu
výchovno-vzdelávacieho procesu o to
významnejšieho, že jeho nositeľmi sú
deti v predškolskom veku.

Spracovala: Ivona Vojtášová
Foto: archív MŠ A. Mišúta

V materskej ‰kole vzniklo
informaãno-komunikaãné

centrum 

SúãasÈou v‰eobecnej gramotnosti je aj poãítaãová
gramotnosÈ. KeìÏe práve toto je oblasÈ, ktorá

v predprimárnom vzdelávaní absentuje, rozhodlo
sa vedenie Materskej ‰koly na Ul. A. Mi‰úta
v Prievidzi tento stav zmeniÈ vytvorením

v˘poãtového centra v triede. 

Deti v MŠ Mišúta dostali v rámci projektu novú počítačovú učebňu.
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Media services
Slovakia, s.r.o.
vydavateº nového periodika 
NOVINKY z Prievidze 
hºadá

manaÏéra 
obchodnej kancelárie v Prievidzi

NÁPL≈ PRÁCE:
● vedenie obchodnej kancelárie 
● predaj inzertného priestoru v periodiku

Novinky z Prievidze
● aktívne vyhºadávanie a získavanie

nov˘ch zákazníkov
● budovanie obchodn˘ch vzÈahov

s klientami
● schopnosÈ viesÈ obchodné rokovania

OâAKÁVAME:
● stredo‰kolské s maturitou/vysoko‰kolské

vzdelanie
● práca vhodná aj pre absolventa
● vynikajúce komuniukaãné a vyjednávacie

schopnosti
● ovládanie práce s PC
● vlastníctvo vodiãského oprávnenia

skupiny B v˘hodou
● samostatnosÈ, kreativita,

cieºavedomosÈ a zodpovednosÈ
● vysoké pracovné nasadenie

PONÚKAME:
● prácu na trval˘ pracovn˘ pomer
● moÏnosÈ práce na Ïivnostenské

oprávnenie
● odmenu pozostávajúcu zo základnej

mzdy a vysokej motivujúcej provízie
● zázemie v stabilnej a prosperujúcej 

spoloãnosti
● moÏnosÈ osobného rozvoja

a profesionálneho rastu

KONTAKT:
Media services Slovakia, s.r.o., 
Nezábudkova 6, Bratislava

Pracovn˘ Ïivotopis posielajte na e-mailovú
adresu: personalnepd@gmail.com

POZNÁMKA:
V‰etci uchádzaãi budú vyrozumení 

o v˘sledkoch v˘berového konania.

Cestiãka k úspechu
DruÏobné vzÈahy medzi
Prievidzou a ãesk˘m mestom
·umperk sa datujú uÏ od roku
1970. Napriek tomu, Ïe po roku
1989 sa tieto kontakty preru‰ili,
v roku 2001 do‰lo k oÏiveniu
partnersk˘ch vzÈahov a bola
podpísaná Dohoda o vzájomnej
spolupráci medzi mestami
·umperk a Prievidza. Vo februári
2009 sa tieto dve mestá spoloãne
prihlásili v rámci Programu
celoÏivotného vzdelávania do
akcie Partnerstvá COMENIUS REGIO
a vypracovali projekt pod názvom
Cesti‰ka k úspechu, ktor˘ bol
úspe‰n˘ a na jeho realizáciu
získalo mesto Prievidza finanãn˘
príspevok EÚ vo v˘‰ke 25 000 €.

Do projektu sú za slovenskú stranu
zapojené mesto Prievidza prostredníctvom
odboru školstva a odboru výstavby
a regionálneho rozvoja, Materská škola, 
Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza
a Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie na Ul. J. Červeňa
v Prievidzi. Českými partnermi sú mesto
Šumperk, Materská škola Veselá školka
Šumperk, Prievidzská 1, Pedagogicko-
psychologická poradňa Olomouckého kraja,
pracovisko Šumperk.

Práca s nadan˘mi deÈmi
Súčasťou projektu, ktorého cieľom je

predovšetkým podpora a rozvoj vzdelávania
pedagogických zamestnancov materských
škôl v oblasti práce s nadanými deťmi, sú

pracovné výmenné návštevy, tvorba
informačných a odborných metodických
materiálov pre pedagogickú verejnosť,
odborné semináre, interaktívne dielne,
ukážky práce s mimoriadne nadanými deťmi
a medzinárodná konferencia v Šumperku
v júni 2011, ktorou vyvrcholí a bude
ukončený uvedený projekt. Nie malým
prínosom pre zúčastnené inštitúcie bude isto
aj poznanie vzdelávacieho systému a kultúry
hostiteľskej krajiny.

Otvorenie triedy
Základom úspešnej práce s nadanými

deťmi je včasné objavenie – včasná
identifikácia. Práve tento projekt by mal 
byť nápomocný pri informovanosti
rodičovskej a pedagogickej verejnosti a jeho
prostredníctvom by mali byť vytýčené
základy novej formy výchovy a vzdelávania
mimoriadne nadaných detí v našom regióne.
Detí diagnostikovaných ako nadaných je
v rozmedzí 2% až 3% z celej populácie.
Odborníci, ktorí sa zaoberajú dlhodobým
výskumom nadania došli k záveru, že keby
mali všetky deti šancu na úplný rozvoj
svojich schopností, dokázalo by viac než 20%
z nich vyniknúť v niektorej oblasti ľudskej
činnosti. Z uvedených dôvodov má mesto
Prievidza záujem vytvoriť pre nadané deti
priestor, aby rozvíjali svoje schopnosti takým
tempom a na takej úrovni, ktorá zodpovedá
ich aktuálnemu potenciálu a nie ich veku či
školskému ročníku. Preto výstupom tohto
projektu v horizonte dvoch rokov bude
otvorenie triedy pre mimoriadne nadané deti
v MŠ na ulici V. Clementisa v Prievidzi.

MsÚ Prievidza

OOddbboorrnníí  ggaarraannttii  aa kkoonnzzuullttaannttii  pprroojjeekkttuu:: PhDr. Jana Jurá‰ková,
PhD., Súkromná základná ‰kola pre Ïiakov s intelektov˘m nadaním CENADA,

Bratislava, zakladateºka Centra nadania, n.o., PhDr. Vladimír Doãkal CSc.,
VÚDPaP, Bratislava.

Prv˘ odborn˘ seminár pod názvom IIddeennttiiffiikkáácciiaa  nnaaddaann˘̆cchh  ddeettíí
aa pprrááccaa  ss nniimmii  organizuje mesto Prievidza 2200..   jjaannuuáárraa  22001100  

vv KKaaSSSS  nnaa  UUll ..   FF..   MMaaddvvuu  vv PPrriieevviiddzzii ..   
Seminár je urãen˘ pedagogick˘m zamestnancom matersk˘ch ‰kôl 

a odborn˘m zamestnancom CPPPaP.  V‰etky informácie vo veci realizácie
projektu sú priebeÏne zverejÀované a dostupné na www.prievidza.sk

v baneri pod názvom Comenius regio, Prievidza – ·umperk.
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O bohatej ponuke Centra voľného
času sme hovorili s jeho riaditeľkou
Boženou Gatialovou. „V aktuálnom
školskom roku 2009/10 pracuje u nás

60 záujmových útvarov, v ktorých je
organizovaných 970 detí a mladých
ľudí. Záujmové útvary vznikajú práve
na základe požiadaviek mladých ľudí,

pričom mnohé z nich fungujú nielen
počas školského roka, ale aj v období
školských prázdnin. Taktiež aj
priestory Centra voľného času sú

využívané na aktívne trávenie voľného
času nielen počas pracovných dní,
ale i v dňoch školského voľna, počas
víkendov a v čase prázdnin. V zmysle
Koncepcie ochrany a podpory detí
a mládeže, ktorá je schválená
mestským zastupiteľstvom do roku
2014, je jednou z priorít práce s deťmi
a mládežou aj činnosť zameraná na

lenovia Mladého parlamentu,
žiaci a študenti prievidzských
základných a stredných škôl,

si pripomenuli aj desiate výročie
vzniku tejto inštitúcie, ktorej hlavným
cieľom je prebúdzať v mladých
ľuďoch záujem o verejné dianie
a podporovať ich aktivity na
zmysluplné vyplnenie voľného času
a tým zvyšovanie kvality ich života.
Na stretnutí dostal úvodné slovo
primátor mesta Ján Bodnár, ktorý
informoval prítomných o aktuálnej
situácii v rozvoji mesta v nadväznosti
na ekonomickú situáciu, vyplývajúcu
z finančnej a hospodárskej krízy,
ale zmienil sa aj o zaujímavých
súkromných investičných aktivitách,

ktoré boli v poslednom období
v meste zrealizované, prípadne sa
pripravujú. Mladých ľudí azda najviac
potešila informácia, že v blízkej
budúcnosti by mal v Prievidzi
pribudnúť v rámci budovania
obchodnej siete na Slovensku
obľúbený McDonald’s. 

Pestrá diskusia
Po vystúpení primátora mesta sa so
svojimi úspechmi pochválili a svojimi 
aktivitami navzájom predstavili
zástupcovia jednotlivých základných
a stredných škôl. Diskusia bola
pestrá, pretože v rámci nej položili
prítomní primátorovi mesta
a poslancom množstvo otázok, medzi

ktorými rezonovali otázky na tému
nedostatku parkovacích miest na
prievidzských sídliskách, otázky
budúcnosti kina Baník, ale aj otázky
dotýkajúce sa aktuálnych úsporných
opatrení mesta, v zmysle ktorých
nebude počas tohtoročnej zimy
osadená umelá ľadová plocha, 
či nebude tak, ako v minulosti,
podporovaný šport a kultúra. 

„Najstar‰ia“
Pri príležitosti spomínaného 
10. výročia vzniku občianskeho
združenia Mladý parlament, 
ktoré sa počas svojej existencie
pretransformovalo z Detského
a mládežníckeho parlamentu,
štatutárna zástupkyňa Mladého
parlamentu Magda Malichová
spoločne s primátorom mesta Jánom
Bodnárom ocenili služobne najstaršiu
členku Dominiku Dunčkovú, ktorá
v Mladom parlamente aktívne
pracovala sedem rokov a v súčasnosti
je študentkou Gymnázia V. B.
Nedožerského v Prievidzi. Ocenenie
za ústretovosť a aktívnu účasť na
každoročnom jarnom i jesennom
stretnutí s mladými ľuďmi prevzal
z rúk M. Malichovej aj primátor
mesta Prievidza Ján Bodnár. 

Text a foto: Ivona Vojtášová

MládeÏ sa o svoje
mesto zaujíma
Dôkazom tohto kon‰tatovania bolo aj jesenné stretnutie ãlenov obãianskeho
zdruÏenia Mlad˘ parlament s primátorom mesta, poslancami mestského
zastupiteºstva a zamestnancami mestského úradu, ktoré sa konalo v utorok 
1. decembra 2009 v priestoroch kultúrneho domu v Necpaloch. 

V priebehu rokovania si mládež pripravovala prezentácie vlastnej školy. 

Účastníci na jesennom stretnutí Mladého parlemtnu privítali aj primátora Prievidze Jána Bodnára (v strede), ktorému položili desiatky otázok.

Centrum voºného ãasu Spektrum 
Bohatú ponuku moÏností trávenia voºného ãasu mládeÏe zabezpeãuje v meste Prievidza Centrum
voºného ãasu Spektrum, ktoré je rozpoãtovou organizáciou v zriaìovateºskej pôsobnosti mesta.
Centrum organizuje pravidelnú záujmovú ãinnosÈ, ako aj aktivity príleÏitostného charakteru vo
v‰etk˘ch oblastiach neformálneho vzdelávania pre deti a mládeÏ v meste. 

Č
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Skúsme sa pozrieť na situáciu
v Prievidzi, kde mestské
zastupiteľstvo ešte v apríli 2003

schválilo Koncepciu ochrany
a podpory detí a mládeže do roku
2007. Tento materiál v roku 2008
nahradil nový, naplánovaný až do roku
2014. Prievidza sa tak stala prvou
lastovičkou, kde na úrovni samosprávy
vznikol rozsiahly koncepčný
a rozvojový materiál venujúci svoju
pozornosť deťom a mládeži.
Východiskom pre spracovanie tohto
materiálu boli najmä Biela kniha
o mládeži, spracovaná Európskou
komisiou, Koncepcia štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži na
Slovensku do roku 2007, ako aj
Dohovor o právach dieťaťa, Európska
charta o participácii mladých ľudí na
živote obcí a regiónov, Európska charta
informácií pre mládež a ďalšie.
Samotná koncepcia je v súlade so
Stratégiou rozvoja mesta Prievidza,
ktorú tiež schválilo mestské
zastupiteľstvo. 

Mesto vie, ão chce
Koncepcia s deťmi a mládežou na roky
2008 – 2014 definuje oblasti podpory
a presné ciele, ktoré chce mesto
dosiahnuť na podporu práce s deťmi
a mládežou. Zároveň definuje nástroje
a prostriedky na dosiahnutie týchto
cieľov. Na hlavné oblasti podpory práce
s deťmi   a mládežou sme s opýtali
Michala Dobiaša, poslanca mestského
zastupiteľstva v Prievidzi a člena
komisie školstva, kultúry a športu pri
mestskom zastupiteľstve v Prievidzi.
„Systém v meste Prievidza v oblasti

práce s mládežou bol naštartovaný tak,
že mesto vie čo chce a vie aj to, ako na
to. V tejto súvislosti zabezpečujeme
v meste neformálne vzdelávanie detí
a mládeže, informačné a poradenské
služby pre mládež, vzdelávanie
mladých ľudí v oblasti dodržiavania
ľudských práv a rozvíjame podporu
práce s deťmi a mládežou
s nedostatkom príležitostí.
Z konkrétnych vecí, ktoré vyplývajú
z koncepcie, by som spomenul vznik
tzv. mestečka pre mladých, ktoré ako
komplex pre deti a mládež vzniklo
v priestoroch Centra voľného času
Spektrum na sídlisku Kopanice a ktoré
vzniklo v priestoroch bývalej základnej
školy. V priestoroch centra voľného
času sú mladým k dispozícii zasadačky,
klubovne, telocvične či jedáleň
s kuchyňou, kde sa nepretržite varí.
Súčasťou objektu bude aj viacúčelový
športový areál s rozlohou presahujúcou
10 000 m2, na ktorý už máme
spracovaný projekt a v štádiu výstavby
sa nachádza ubytovňa  turistického
typu, ktorá bude vhodná na lacné
a pritom štýlové ubytovávanie mladých
ľudí, skupín žiakov, členov kultúrnych
či športových telies, ktoré navštevujú
okres Prievidza  ako aj ďalších mladých
ľudí. Aj touto ponukou chcem podporiť
činnosť rôznych klubov, organizácií,
združení pri organizovaní táborov či
iných viacdňových podujatí,
medzinárodných výmenných pobytov
mládeže a podobných mládežníckych
aktivít,“ povedal M. Dobiaš.

Mladí potrebujú informácie 
Mládeži a jej aktivitám sa venuje aj

ďalšia organizácia – Informačné
centrum mladých v Prievidzi. Jej
hlavným cieľom je poskytovanie
bezplatných informačných
a poradenských služieb mladým ľuďom
tak, aby boli neustále v kontakte
s novými informáciami a trendmi. ICM
poskytuje informácie v šiestich
prioritných oblastiach: pracovný servis,
vzdelávanie, cestovanie, voľný čas,
občan a spoločnosť a odborné
poradenstvo. Tieto oblasti v sebe
zahŕňajú informácie, ktoré pomáhajú
v lepšej orientácii a sú určené pre tých,
ktorí hľadajú odpovede na otázky
týkajúce sa práce a brigád u nás
i v zahraničí, dobrovoľníctva, možností
štúdia a vzdelávania, získania štipendií,
cestovania, možností ubytovania,
ale aj tém ako sú drogy, AIDS, životné
prostredie, rasizmus a xenofóbia,
sexualita, kontaktných údajov na
organizácie a inštitúcie z jednotlivých
informačných oblastí a mnohé ďalšie.
Jaroslava  Andrášiková, konzultantka
ICM, hovorí aj o ďalších aktivitách
ICM: „Naše centrum pôsobí ako
vysielajúca organizácia v programe
Mládež v akcii – Akcia 2 Európska
dobrovoľnícka služba. Znamená to,
že mladí ľudia, ktorí majú záujem
o interkultúrne vzdelávanie
a sebarealizáciu v rôznych zaujímavých
oblastiach, no sami na to nemajú
vhodné podmienky a možnosti, môžu
to skúsiť cestou dobrovoľníctva
v zahraničí. Ako vysielajúca
organizácia im môžeme pomôcť
vyhľadať vhodný projekt a zrealizovať
prípravu na samotnú dobrovoľnícku
činnosť. V minulom roku sme pre

mladých ľudí a študentov zriadili
odbornú knižnicu ICM, kde si môžu
bezplatne požičať literatúru vo forme
kníh, brožúr, publikácií a odborných
informačných materiálov z oblasti
mnohých odborných a spoločenských
tém. Nechýbajú encyklopédie či
publikácie určené študentom
k maturitám. Okrem toho sa ICM
snaží spolupracovať s ďalšími
organizáciami a inštitúciami, ktoré
pracujú pre deti a mládež. Spoločne
potom organizujeme  rôzne aktivity
a podujatia zamerané najmä na
neformálne vzdelávanie a rozširovanie
znalostí mladých ľudí. Týmto
spôsobom spolupracujeme aj s mestom
Prievidza a v súčasnosti sa
spolupodieľame na organizácii série
poznávacích zájazdov do múzea
koncentračného tábora Osvienčim.
Nuž a napokon naše centrum
poskytuje aj škálu doplnkových služieb,
akými sú kopírovanie, tlač a viazanie
dokumentov, prístup do siete Internet
či prenájom zasadacej miestnosti
s kapacitou 15 miest a technickým
zabezpečením na prednášky
a školenia.“

Ivona Vojtášová

Robíme dosÈ pre mlad˘ch?
Z kaÏdej strany poãúvame o tom, Ïe mládeÏ je na‰a budúcnosÈ a ako sa o Àu máme staraÈ. 
ZároveÀ sa nám ale ãasto stáva, Ïe „zodpovední“ sa zbavujú svojej zodpovednosti voãi mlad˘m ºuìom
v prospech ostatn˘ch cieºov˘ch skupín. âo môÏe samospráva pre mládeÏ urobiÈ? Majú samosprávne
orgány vo vzÈahu k deÈom a mládeÏi dostatoãné kompetencie? 

aktivity pre deti a mladých ľudí
s nedostatkom príležitostí a na prácu
s neorganizovanými deťmi v rámci
činnosti takzvaných nízkoprahových
klubov. Aby sme ponúkli možnosť
tráviť voľný čas aj takýmto deťom,
rozbehli sme činnosť dvoch
nízkoprahových klubov, jeden sa
nachádza v Centre voľného času na
Novackého ulici a druhý v elokovanom
pracovisku Trnka na Námestí slobody
v Prievidzi. Z množstva podujatí, ktoré

v priebehu roka pripravujeme,
spomeniem veľké príležitostné aktivity
– projekt Ekorok s Nestlé Slovensko,
vyvrcholením ktorého je Deň Zeme
v apríli. V rámci tohto projektu
realizujeme mnoho zaujímavých
činností v oblasti ochrany životného
prostredia a environmentálnej výchovy,
organizujeme súťaž amatérskych
spevákov, tanečných skupín
a moderátorov pod názvom
Hľadáme hviezdy, veľký program

k Medzinárodnému dňu detí
s množstvom súťaží, prehliadku
záujmovej činnosti Centra voľného
času Spektrum paráda, či pobytové,
mestské a prímestské tábory počas
prázdnin a ďalšiu klubovú prázdninovú
činnosť. Zároveň sme realizátorom
všetkých vedomostných a záujmovo-
-umeleckých súťaží žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií v okrese
a všetkých postupových športových
súťaží vyhlasovaných Ministerstvom

školstva SR ,“ dodala B. Gatialová. 
Centrum voľného času Spektrum

aktívne spolupracuje so všetkými
školami na území mesta Prievidza, 
ako aj s detskými a mládežníckymi
organizáciami a občianskymi
združeniami. Spoločne sa stretávajú
v rámci Fóra detí a mládeže a riešia
problémy týkajúce sa života detí
a mladých ľudí v meste.  

Text: I.V. 

Informačné centrum mladých nájdete
na Tenisovej ulici v Prievidzi
a navštíviť ho môžete počas

konzultačných hodín v pondelok až
piatok od 9. do 17. hodiny a v sobotu

od 9. do 13. hodiny. Záujemcovia
o služby centra sa môžu viac

informácií dozvedieť aj na stránke
www.icm.sk.
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P odľa pamätníkov
najznámejšou plochou
bola lokalita Žabník (dnes

rovnomenné sídlisko), kde vždy
v zimnom období vyrástlo niekoľko
klzísk ohraničených snehovými
mantinelmi. Živnú pôdu v čase
rozvoja hokeja získali mladí
nadšenci predovšetkým na
prievidzskom gymnáziu v rámci
športových hier. Pravidelná krajská
súťaž od roku 1964 bola zárukou
zvyšovania hokejového kumštu
partie, ktorú tvorili hráči: Bříza,
Karak, Hybský, Tulík, Daško,
Hornáček, Oršula, Šumichrast,
Mišovic a ďalší. Nová éra ľadového
hokeja v Prievidzi sa začala
otvorením štadióna s umelou
plochou v roku 1968. Okrem
družstva dospelých sa začalo čoraz
viac pracovať s družstvami žiakov
a dorastencov. V roku 1974 založili
hokejové stredisko mládeže pri 
II. ZDŠ na ulici Sama Chalupku.
Významným bol rok 1991, kedy
štadión kompletne zastrešili.

Aktuálne
●●  O situácii v Mšhk Prievidza, 
sme sa pozhovárali s členom
výkonného výboru pánom Róbertom
Frimmelom. Hokejový klub oslávil 55
rokov svojej existencie. Je na mieste
vyzdvihnúť jeho najväčšie úspechy...
Napĺňa nás spokojnosťou, že mužstvo
našich seniorov s výnimkou jednej
sezóny, je od roku 1997 tradičným

účastníkom 1. slovenskej hokejovej
ligy. V závere súťaže museli súperi
vždy rátať s našou účasťou
v stretnutiach play-off. Prievidzský
zimný štadión bol niekoľkokrát
prechodným domovom
reprezentačným tímom Slovenska
a to vo všetkých kategóriách.
Reprezentačný zraz tu mali
naposledy i ženy, ktoré sa
kvalifikovali na nadchádzajúce zimné
olympijské hry. Mimoriadne môžeme
byť hrdí na našich odchovancov,
ktorí boli „draftovaní“
v najsledovanejšej súťaži na svete,
v NHL. Martina Šagáta si vybralo
Toronto, Andreja Sekeru Buffalo
a Mareka Viedenského San José.
V reprezentečnom výbere 
Slovenska do 20 rokov je okrem
M. Viedenského aj ďalší náš
odchovanec Martin Štajnoch. 
Obaja reprezentovali Slovensko 
na majstrovstvách sveta hráčov
do 20 rokov v Kanade.

●●  Koľko družstiev a koľko hráčov 
má klub dnes?
Disponujeme kompletnou pyramídou
družstiev od prípravok, mladších
a starších žiakov, dorastencov,
juniorov a tímom seniorov. Spolu je
to viac ako 200 aktívnych hráčov.

●●  Rozpočet mesta v tomto roku
zatiaľ neráta s finančnou podporou
seniorského športu. Ako sa s tým
vyrovnáte?
Plne rešpektujeme situáciu, ktorá je,
žiaľ, nepriaznivá nielen pre oblasť
športu. Mestu sme vďační
predovšetkým za to, že pokrýva
všetky náklady spojené s prevádz-
kovaním a údržbou zimného
štadióna. Navyše pre mládežnícky
šport bola odsúhlasená aj finančná
podpora. Veríme a nádejame sa, že
časom sa situácia zlepší.

●●  Momentálny stav nie je 
„ružový“, ako zabezpečíte 

fungovanie takéhoto kolosu?
Predovšetkým každodennou
mravenčou prácou, neustálym
zháňaním sponzorov, spoluprácou
s organizáciami. Veľká vďaka patrí aj
rodičom našich mládežníkov.
Samozrejme, je to aj o propagácii
hokeja ako takého. Práve sme kúpili
30 kompletných výstrojí pre našich
prípravkárov. Ich vzorky už
prezentujeme v materských školách
v našom meste. Mládež je pre nás
prioritnou záležitosťou.

●●  Hokej je nielen najdynamickejšou
kolektívnou hrou, ale patrí aj
k najdrahším...
Presne tak. Základný výstroj
vychádza v priemere okolo 800 eur,
a to v závislosti od kvality náklady
ešte rastú do vyšších cenových relácií. 

●●  Výsledky mužov patria medzi
najsledovanejšie. Zatiaľ sa im 
príliš nedarí – priebežne im patrí 
14. priečka v aktuálnej tabuľke.
Dokážete pomenovať pravé príčiny
tohto nelichotivého postavenia? 
Všetko to je o financiách. Vďaka ich
nedostatku sme spustili prípravu na
ľade v tejto sezóne veľmi neskoro.
Pred súťažou sme stihli odohrať len
jeden prípravný zápas. S týmto
hendikepom sa boríme doteraz.
Navyše sa snažíme dávať čo najviac
príležitostí vlastným odchovancom.

Ls, foto: archív Mšhk Prievidza

Sonda do hokejového klubu
M‰hk Prievidza

Poãiatky prievidzského hokeja siahajú do roku 1954, kedy sa datuje prvé oficiálne stretnutie Prievidze
s Pravencom. Vtedy sa e‰te hrávalo na prírodn˘ch ºadov˘ch plochách. 

Najbližšie zápasy prievidzských mužov

v domácom prostredí

22. 1. 2010 so Senicou a 29.1. 2010

s Detvou. Srdečne vás pozývame!



Extraligov˘ basketbalov˘
kolotoã sa krúti naplno
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Kam za ‰portom
Basketbal - City aréna
9. 1. 2010        juniori Prievidza – Spišská N. Ves

10. 1. 2010        juniori Prievidza – Svit
16. 1. 2010         muži Prievidza – Nitra
23. 1. 2010         muži Prievidza – Pezinok
30. 1. 2010         muži Prievidza – B. Bystrica
31. 1. 2010        juniori Prievidza – P. Bystrica
6. 2. 2010        muži Prievidza – Inter
6. 2. 2010        juniori Prievidza – Malacky
7. 2. 2010        juniori Prievidza – Inter

Hokej - Zimn˘ ‰tadión
22. 1. 2010         muži Prievidza – Senica

Volejbal - Z· ·afárika 
17. 1. 2010         muži Prievidza – Myjava
14. 2. 2010         muži Prievidza – Komárno

1. Piešťany 30 24 1 3 2 125:58 74

2. Prešov 28 16 2 3 7 94:71 52

3. Trnava 31 14 5 3 9 107:86 52

4. Bardejov 29 14 3 2 10 113:88     48

5. Topoľčany 30 13 4 3 10 101:95 47

6. Trebišov        28 15 1 2 10 93:89 47

7. Kežmarok 29 12 2 1 14 86:77 40

8. Dolný Kubín 30 11 3 1 15 85:109 39

9. Michalovce 29 10 4 3 12 85:90 38

10. Pov. Bystrica 30 12 1 3 14 97:104 38

11. Brezno 28 9 3 1 15 84:104 33

12. Senica 31 8 2 2 19 83:110 28

13. Detva 28 7 1 4 16 71:102 23  

14. Prievidza 29 6 2 3 18 76:117 22

Tabuºka 1. hokejovej ligy

Tabuºka extraligy 
basketbal - muÏi

1. Myjava 18 18 0 36

2. Remidon 18 14 4 32

3. Žilina 18 12 6 30

4. Malacky 18 11 7 29

5. Prievidza 18 6 12 24

6. Komárno 18 6 12 24

7. Bilíkova 18 5 13 23

8. Komjatice 18 0 18 18

Tabuºka 1. ligy
volejbal - muÏi 

VPrievidzi opäť vládne
basketbalový „boom“. Muži BC
sú v aktuálnej tabuľke na 4.

mieste a jedným dychom treba dodať, že
je to aj   vďaka fantastickému publiku.
Diváci sú naozaj prievidzským šiestym
hráčom. Plná City aréna na každom
domácom stretnutí je toho jasným
dôkazom. V poslednom mesiaci minulého
roku odohrali naši muži päť stretnutí,
z ktorých štyri razy zvíťazili (doma
s Handlovou a so Spišskou Novou Vsou,
vonku porazili Banskú Bystricu a Levice)

a jedinú prehru im uštedril bratislavský
Inter. Navyše v exhibičnom stretnutí
Západ – Východ sa vo výbere družstva
Východu predstavil tréner I. Rudež
a hráči G. Szalay,  P. Bosák  a M. Jašš.
Vianočno-novoročná prestávka je už za
nami a v novom roku sa kolotoč
extraligového basketbalu roztočí v rytme
streda – sobota – streda. Prievidžania
odohrajú v januári sedem zápasov a my
všetci veríme, že aj naďalej sa
„povezú na víťaznej vlne“.                    -ls-

Foto: M.Tóth

Por. CELKOM Zápasy Výhry Prehry Skóre Body

1.     AB Cosmetics Pezinok 23 20 3 2005:1699     43

2.     BK SPU Nitra 23 18 5 1886 : 1697           41

3.     MBK Baník Handlová             23 13 10 1867 : 1807           36

4.     BC Prievidza 23 12 11 1821 : 1789           35
5.     04 AC LB Spiš. N. Ves 22 12 10 1719  : 1668           34

6.     ŠKP Banská Bystrica               23 10 13 1722 : 1707        33

7.     Inter Bratislava 22 10 12 1594 : 1703         32

8.     BK Svit 23 9 14 1604 : 1812         32

9.     MBK Rieker Komárno 23 8 15 1734 : 1818 31

10.     Astrum Levice 22 7 15 1679 : 1728          29

11.     BK Váhostav-SK Žilina 23 6 17 1684 : 1887          29
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MládeÏ
a alkohol
11. 12. 2009 o 19:45 hod. hliadka
MsP počas služby zistila niekoľko
prípadov podnapitých neplnoletých
osôb. Na sídlisku Mládeže priniesla
vykonaná orientačná dychová 
skúška pozitívny výsledok u Borisa
K. (1994) – 1,21 promile, 
u Mareka D. (1993) – 0,71 promile
a u Dušana G. (1994) – 0,90
promile. Neskôr na sídlisku Píly to
boli Silvia M. (1992) – 1,52 promile,
Lujza M. (1994) – 0,40 promile,
Kristína V. (1993) – 1,00 promile,
Andrej B. (1994) – 1,81 promile
a Patrícia P. (1993) – 2,21 promile,
ku ktorej musela byť pre silnú
opitosť privolaná matka. 

Akãná 
„susedka“
12. 12. 2009 10:45 hod. 
obyvateľka mesta oznámila, že jej
muža fyzicky napadla ich susedka.
Hliadka na mieste zistila, že malo 
ísť o Annu N. (1951), ktorá mala
manželom búchať na dvere bytu
a neskôr poškodenej vulgárne
nadávať. Keď sa jej manžel 

snažil zavrieť dvere, 
A.N. ho fyzicky napadla 
a roztrhala mu tričko. Dôvodom
mali byť predchádzajúce spory
a nedorozumenia. Podozrivá
spočiatku vec popierala, neskôr sa
však k spáchaniu skutku doznala. 
Za priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu jej bola na mieste
udelená bloková pokuta. 

V krãme 
nie je zima?
16. 12. 2009 17:15 hod. obyvateľ
mesta oznámil, že v časti Kúty pri
šľachtiteľskej stanici sa nachádza
dezorientovaná žena, ktorá tam
hľadá „pohostinstvo v centre mesta“.
Hliadka na mieste našla obyvateľku
mesta (1953), ktorá bola
dezorientovaná a podchladená.
Privolaná sanitka RZP previezla
osobu namiesto „pohostinstva“ na
ošetrenie do NsP Bojnice.  

„Akãná“
priateºka
17. 12. 2009 19:05 hod. obyvateľ
mesta oznámil, že jeho priateľka mu
bráni v odchode z bytu a taktiež ho
fyzicky napadla. Hliadka MsP na
mieste uložila pokutu v blokovom
konaní Olívii O. (1989), ktorá sa
dopustila priestupku na úseku
občianskeho spolunažívania. 

Falo‰n˘ 
policajt je uÏ 
za mreÏami
18. 12. 2009 09:55 hod. zo ŽP SR
požiadali MsP o súčinnosť pri
pátraní po „falošnom policajtovi“,
ktorý sa opäť pokúsil pokutovať
obyvateľa mesta. Po tom, ako tento
chcel volať na políciu a overiť si
oprávnenosť úkonov, podozrivý
ušiel. Na základe popisu osoby bolo
vykonané pátranie a opoznávanie

v databáze osôb. Neskôr bol

podozrivý zadržaný príslušníkmi 
PZ SR. Išlo o obyvateľa okr.
Prievidza (32 r.), podozrivého aj
z inej trestnej činnosti.   

Z policajn˘ch zdrojov§ Namiesto taxíka sa doãkal bitky
5. 12. 2009 o 1:10 hod. obyvateľ mesta oznámil, že jeho kamaráta napadol neznámy muž „bejzbalovou palicou“
a spôsobil mu poranenie hlavy. Zároveň požiadal o privolanie sanitky. Hliadka MsP zistila, že poškodeným je mladý
muž, ktorý v sprievode ďalších osôb čakal na privolaný taxík. Zastalo pri ňom motorové vozidlo, z ktorého vystúpil
neznámy muž a bezdôvodne ho opakovane udrel drevenou bejzbalovou palicou. Svedkovia stihli z miesta utiecť
a privolať MsP. Poškodeného previezla sanitka na ošetrenie.

·Èastná
majiteºka
8. 12. 2009 o 10:35 hod. počas
kontroly Námestia slobody
hliadka MsP našla pri novinovom
stánku peňaženku s hotovosťou
263 eur. V peňaženke sa
nenachádzali žiadne doklady,
podľa ktorých by sa dala zistiť
totožnosť majiteľa, no na základe
ústrižkov s telefónnymi číslami 
sa podarilo zistiť, že ide
o obyvateľku obce 
z okresu Prievidza (1943). 

Stálo mu to 
za to?
31. 12. 2009 22:00 hod. hliadka
MsP zistila muža, močiaceho na
Námestí Slobody oproti
mestskému úradu, ktorý
následne zapálil petardu
a odhodil ju medzi osoby, ktoré
stáli v jeho okolí. Svojím
konaním sa dopustil priestupkov
na úseku verejného poriadku,
preto ho hliadka vyzvala
k preukázaniu totožnosti.
Podozrivý to odmietol, preto bol
z dôvodu kladenia atívneho
odporu za použitia
donucovacích prostriedkov
predvedený na útvar MsP.
Jednalo sa o Romana M. (1988)
z Prievidze, ktorému bola na
mieste uložená bloková pokuta
a z MsP bol prepustený. R.M.
po odchode päsťou rozbil sklo
na jednom z okien mestskej
polície, pričom si poranil ruku.
Po ošetrení poranenia bola
spôsobená škoda
zdokumentovaná. Priestupok
proti majetku bol prejednaný
v blokovom konaní.  

OpäÈ vyãíÀal „falo‰n˘ policajt“
13. 12. 2009 12.15 hod. obyvateľka mesta oznámila na linku 159, že jej
syna dnes „riešil“ policajt v civile, ktorý mu dal pokutu. Ako uvidíme,
drzosť „policajta“ zrejme nemala hranice. Čo sa vlastne stalo? Poškodený
obyvateľ mesta kráčal po ulici a fajčil. Vtedy k nemu pristúpil muž
v civile, ktorý sa preukázal služobným preukazom a predstavil sa ako
policajt. Potom poškodeného „poučil“, že sa dopustil priestupku tým, 
že fajčil na verejnom priestranstve a následne ho požiadal o doklad
totožnosti. Keď zistil, že občan nemá pri sebe občiansky preukaz, udelil
mu „blokovú pokutu“ vo výške 200 eur , ktoré šli spoločne zobrať do
miesta jeho bydliska. Poškodený skutočne pozval „policajta“ do bytu, 
kde sa nachádzali jeho rodičia a sestra. Ten pred uvedenými osobami
dôrazným spôsobom vyhlásil, že pokutu z 200 eur upraví na 15 eur, 
ktoré aj matka poškodeného uhradila. Keď nedostala ústrižok o zaplatení,
vyslovila pochybnosť, či dotyčný je naozaj policajt. Ako odpoveď jej
ukázal pištoľ, ktorú mal zasunutú za opaskom nohavíc a „služobný
preukaz“ s dovetkom, že je pracovník kriminálky. Dokonca upozornil
poškodeného, že večer príde skontrolovať, či vrátil matke peniaze za
zaplatenú pokutu, za ktorú si vraj policajti kúpia alkohol! 
Následne z bytu odišiel.

Počet zistených a objasnených
priestupkov: 683
Počet výjazdov MsP Prievidza 
na základe oznámení: 388

plk. JUDr. Marián Mikula,
náčelník MsP Prievidza
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PRÍBEH O CERUZKE
... chlapec sa pozeral, ako stará mama píše list.
Potom sa spýtal: „Píšeš o niečom, čo sa prihodilo
nám? A nie je to náhodou príbeh o mne? Stará
mama prestala písať, usmiala sa a odpovedala
vnukovi: „Máš pravdu, píšem o Tebe. Ale
dôležitejšie ako slová je ceruzka, ktorou píšem.
Chcela by som, aby si sa jej podobal, keď budeš
veľký.“ Chlapec sa na ceruzku zvedavo pozrel, ale
nevidel na nej nič zvláštne. „Je predsa rovnaká ako
všetky ostatné ceruzky, ktoré som kedy videl!“
„Všetko závisí na tom, ako sa na veci pozeráš. “
Povedala stará mama. Ceruzka má päť vlastností
a keď si ich udržíš aj Ty, bude Ti na svete vždy
dobre“.
Prvá vlastnosť: Môžeš robiť veľké veci, ale nikdy
nesmieš zabudnúť, že existuje Ruka, ktorá riadi
Tvoje kroky. Tejto ruke hovoríme BOH a on Ťa má
vždy viesť podľa svojej vôle. 
Druhá vlastnosť: Čas od času musíme prestať písať
a použiť strúhadlo. To ceruzke ubližuje, ale je
potom ostrejšia. Preto musíš občas zniesť nejakú
bolesť, lebo z Teba urobí lepšieho človeka. 
Tretia vlastnosť: Ceruzka nám vždy umožní, aby
sme zobrali gumu a vymazali chybu. Uvedom si,
že opraviť niečo čo sme urobili, nemusí byť zlé, ale
je to naopak dôležité, aby sme zotrvali na správnej
ceste.
Štvrtá vlastnosť: Na ceruzke nie je najdôležitejšie
drevo alebo vonkajší tvar, ale tuha, ktorá je vo
vnútri. Preto vždy dávaj pozor na to, čo sa deje
v Tvojom vnútri.
A konečne piata vlastnosť: Ceruzka vždy
zanecháva stopu. Rovnako tak nič, čo v živote
urobíš, nezostane bez následkov a preto si buď
dobre vedomý toho, čo činíš.

Prajem Vám, milí čitatelia, aby ste v tomto roku
objavili priestor v ktorom by ste mali čas
pozastaviť sa. Prečo? Aby ste mali čas počúvať
vlastné srdce, aby ste mohli postaviť pred seba pár
otázok, možno práve tie z príbehu...

Martin Dado, dekan
Foto: archív

V‰etko tak r˘chlo uteká... Asi kaÏd˘ je zvedav˘ na to, ão ho
v novom roku ãaká. ZvedavosÈ tohto druhu je úplne normálna.
MoÏno by bolo zaujímavé poznaÈ budúcnosÈ, ale aká by bola,
pozitívna, alebo negatívna, nudná, ãi nenormálne hektická.
Prinieslo by toto poznanie radosÈ, alebo smútok, strach alebo
istotu...? Neviem. A keì sa nad t˘m v‰etk˘m zam˘‰ºam,
nenachádzam nejak˘ v‰eobecn˘ recept na ‰Èastie pre kaÏdého.
V‰etko sa dá príli‰ jednoducho zrelativizovaÈ - veì ani bohatstvo
neznamená ‰Èastie a ne‰Èastie, alebo choroba sa uÏ mnohokrát
stali nov˘m, pozitívnym impulzom pre nové hodnoty Ïivota. Aj
preto je asi ÈaÏké popriaÈ Vám do Ïivota to, ão je pre kaÏdého
potrebné a akoby uliate na mieru Ïivota. MoÏno moje novoroãné
prianie najlep‰ie vystihne tento príbeh od Bruna Ferrera.

âo do nového roka ... 

Martin Dado, dekan
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Nazačiatku 20. storočia
nevenovali štátne
orgány Slovenska

vedeniu kroník pozornosť. Boli to
predovšetkým slovenskí národovci,
učitelia a kňazi, ktorí písomnou
formou do pamätných kníh
zaznamenávali históriu rôznorodého
života v obciach či mestách,
v ktorých žili. Až po vytvorení ČSR
zákon č. 80/1920 Zb. o obecných
pamätných knihách uložil obciam
a mestám povinnosť viesť kroniku.
V súčasnosti túto povinnosť ukladá
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v ktorom je stanovené, že
obec „vedie obecnú kroniku
v štátnom jazyku, prípadne aj
v jazyku národnostnej menšiny“.

Pamätná kniha obce
Na tvorbe prievidzských kroník sa

podieľali viacerí kronikári. Najstaršou
zachovanou kronikou nášho mesta je
Pamätná kniha obce, v ktorej sú
chronologicky zaznamenané udalosti
rokov 1933-1934. Záznamy
spracovával kronikár Ján Mjartan,

ktorý v Prievidzi pôsobil ako profesor
reálneho gymnázia v predmetoch
dejepis a zemepis. Ďalšie záznamy
do kroniky mesta sú spracované
sporadicky, alebo nie sú zachované.
Zápis do obecnej kroniky pokračuje
septembrom 1936 a zaznamenal ho
kronikár, ktorého meno nepoznáme. 

Prievidzskí kronikári
Dlhoročná kultúrno-osvetová

pracovníčka Mária Vavrová
spracovala do kronikárskeho
záznamu udalosti rokov 1938 – 1944.
Neskôr pracovali ako kronikári Jozef
Briatka, Ondrej Čiliak, Ľudovít
Bezák a od roku 1996 až dodnes
mestskú kroniku vedie bývalá
učiteľka Anna Kocnárová. Jej prvou
úlohou bolo spracovať chýbajúce
záznamy za obdobie rokov 1992 –
1995. Ďalšie roky spracováva
kronikárka mesta každoročne už ako
samostatné záznamy. Základnými
informačnými prameňmi pre jej
prácu sú zápisnice zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva, výročné
správy mestom zriadených

organizácií, printové médiá a iné
masovokomunikačné prostriedky, či
informácie získané rozhovormi
s občanmi. Ročné kronikárske
záznamy majú podobu tlačenej
a knižne viazanej publikácie a sú
uchovávané i na CD nosičoch.
Súčasťou kroniky je i obrazová
dokumentácia. Do kroniky majú
právo nahliadnuť a čerpať z nej
informácie všetci, ktorí o to prejavia
záujem. Mesto poskytuje jednotlivé
ročné záznamy študentom, žiakom

i iným záujemcom aj v rámci Dňa
otvorených dverí mesta Prievidza. 

Ako sa pí‰e kronika
Do kroniky zaznamenáva

kronikárka vecne, objektívne
a pravdivo udalosti, ktoré sú pre život
v meste dôležité a zanechali v jeho
histórii stopu. Takto sa z kroniky
môžeme dozvedieť o významných
udalostiach z jeho verejného,
politického, ekonomického
a spoločenského života, ale nájdeme
v nej informácie napríklad o počasí,
aké u nás v príslušnom roku bolo.
Práca kronikára nemá základ
v stereotype, ale v neustálom
sledovaní a zaznamenávaní
aktuálneho diania, ale aj hlbšieho
ponorenia sa do dejín mesta, ktoré
majú mnohokrát súvislosti s jeho
súčasnosťou. Okrem spracovávania
ročných záznamov sa kronikárka
mesta Prievidza pravidelne
zúčastňuje na školiacich podujatiach
pre kronikárov, ktoré organizujú
štátne i regionálne inštitúcie. 

Slovenská kronika 2009
Vďaka dôslednej a kvalitnej práci

kronikárky mesta Prievidza pani
Kocnárovej naše mesto v roku 2006
získalo II. miesto v celoštátnej súťaži
Slovenská kronika 2005 v kategórii
Kronika mesta s počtom obyvateľov
viac ako 30 000, ktorú organizovalo
Národné osvetové centrum 
spoločne s ďalšími kultúrno-
osvetovými inštitúciami. Mesto
Prievidza sa môže pochváliť aj
čestným uznaním Slovenská kronika
2009 v kategórii Kronika mesta –
okresné mesto. Kronika mesta je
významným informačným zdrojom,
prispieva k rozvoju spoločensko-
historického povedomia a propagácii
rôznorodého života nášho mesta. 

Text. Oľga Ďurčenková
Foto: I.V.

O kronike
mesta Prievidza

Jedn˘m z v˘znamn˘ch prameÀov poznania na‰ej minulosti je obecná kronika.
Jej poslaním je ochrana kultúrno-historického dediãstva obce ãi mesta

zaznamenaním a zachovaním podstatn˘ch informácií 
pre potreby súãasn˘ch i budúcich generácií. 

Kroniky sa kedysi písali ručne špeciálnym atramentom, dnes sa texty píšu na stroji. 
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Ocelodennú prevádzku sa
starajú traja zamestnanci,
ktorých zastrešuje TEZAS

Prievidza. Každý ich deň sa začína
kontrolou a pozdravom zverencov.
Pohladkanie labky, či poškrabkanie
na temene hlavy sa ujde každému
obyvateľovi útulku. A potom - do
práce! Čistenie kotercov, ich
dezinfikácia, príprava stravy
a individuálna starostlivosť. Majú tu
pestrú psiu spoločnosť. Malé
šteniatka, niekoľkomesačné, ale
i dospelé psy. Rôzne rasy rôznej
veľkosti. Bojazlivé, utiahnuté, zvedavé
a niekedy aj agresívne. Väčšinou sa
sem dostanú psy odhodené, pretože
doma sa ich už „nasýtili“ a „hračka“
ich už nebaví. Nájdu sa aj čerstvo

narodené šteniatka, len tak, v krabici,
pohodené, osudu napospas.
Psy, ktoré boli týrané, podvyživené,
bezprízorne sa motajúce... Všetkým
venujú ošetrovatelia rovnaký diel
pozornosti, trpezlivosti
a predovšetkým lásky. Veľkú
pozornosť kladú najmä na
socializáciu. Stane sa, že tu majú aj
dospelého jedinca, ktorý nemal na
sebe v živote obojok, nepozná
vôdzku. Milý a trpezlivý prístup aj
tieto problémy dokáže vyriešiť. 

RadosÈ priná‰a 
úspe‰ná adopcia
Ročne sa podarí z útulku umiestniť
250 až 300 psov do nových
domovov. Pre ošetrovateľov je

neopísateľnou odmenou, keď sa ich
„zverenec“ príde ukázať so svojím
novým pánom a vidieť na nich, že sú
spolu šťastní. Každého, kto si chce
psíka adoptovať, vopred informujú
o jeho stave, správaní a upozornia
ho, aby svoj krok dobre zvážil.
Každý  pes, ktorý sa dostane do
prievidzského útulku musí absolvovať
8-dňový pobyt v karanténe, oddelene
od ostatných obyvateľov. Prejde
základným veterinárnym ošetrením,
očkovaním a odčervením, aj vďaka
výbornej spolupráci s veterinárnou
ambulanciou EJMI Bojnice.

Odkaz pre chovateºov
Kúpu psa vždy dôkladne zvážte.
Musíte si uvedomiť, že pes je živý,

spoločenský tvor, nie  hračka,
ktorému sa treba denne venovať.
Psíka treba vychovávať, niekedy aj
zvýšiť hlas, ale vaša trpezlivosť bude
nespočetnekrát odmenená. Nik vás
doma nebude túžobne očakávať, keď
sa budete vracať z práce, nik vás
nebude  chápavo počúvať, nik vám
nebude oddane celý život ležať pri
nohách tak, ako váš pes.
Nezabudnite psíka zaregistrovať,
opatriť mu známku a čo najskôr
nájsť veterinára, ktorého budete
navštevovať. Veľa šťastia, psíčkari! 

LS, foto: autor

Uzavreli
manÏelstvo
snúbenci:
Róbert Beluský 
a Erika Švorcová
Karol Bujna 
a Emília Borková
Juraj Bundzel 
a Petra Kohútová
Jozef Ďurica 
a Lenka Daňová
Rastislav Habovčík
a Zlatica Grossová
Kamil Herchel 
a Marta Stoláriková
Mikuláš Jaško 
a Petra Strháková
Jozef Masaryk 
a Eva Horská
Romus Popescu 
a Lívia Kováčová
Michal Svitok 
a Monika Kudriová
Maroš Szabó 
a Žaneta Krajčíková
Martin Thomay 
a Petra Thomayová

V tom istom
období nás opustili:
Jozef Hlinka

Helena Mathesová
Gejza Petrík
Milan Vardžík
Vendelín Kozák
Magdaléna Ševčíková
Milan Lisý
Tomáš Škoda
František Vyoral
Alexander Dudás
Elena Petrová
Ing. Ján Školka
Milan Chudý
Jozef Meliško
Ján Lenhardt
Igor Macháč
Štefan Vrábel
Ing. Ľubomír Hradocký
Mária Sládeková
Júlia Pohlová
Anna Prokopová
Jozef Kalman
Alojz Čierny
Ivo Jaurys
Jozefína Lojová
Štefan Kmec
Ján Spišák
Vladimír Peniaško
Štefan Sekáč
Tomáš Vraník
Jozef Čičmanec
Miroslav Švercel

Johanna Melišková
Jozef Slovák
Marko Foltán
Ľudmila Krajčovičová
Július Šoltó
Anna Malinčíková
Helena Feriancová
Michal Mareček
Viera Neiplová
František Kurbel

V tom istom
období sa narodili:
Alexander Ján Bago
Fabian Baláž
Laura Balážová
Ondrej Dubec
Ema Gálisová
Samuel Gocník
Ema Khúlová
Karolína Kleinová
Karolína Kónyová
Paloma Kotlárová
Dávid Kuric
Linda Majdanová
Július Pasovský
Sebastián Pekár
Milan Pytel
Timotej Strečanský
Sofia Súkeníková
Valentína Vrajková

··ttvvrrttookk  1144..  jjaannuuáárraa  
Hornonitrianske múzeum
v Prievidzi
KEë SA CHODILO NA PANSKÉ
V˘stava star˘ch mier,
robotn˘ch znakov, mincí
a in˘ch z obdobia feudalizmu

PPiiaattookk  1155..  jjaannuuáárraa  
20,00 hod., Dom kultúry
Prievidza
PLES MESTA 2010
Pod zá‰titou primátora mesta
Jána Bodnára, pestré menu,
v˘borná plesová zábava
VVssttuuppnnéé::  40 eur/1205 Sk, 
iinnff .. :: 046/541 20 29,
predpredaj v DK Prievidza.

17,00 hod., Galéria RKC
Regionart
SPOMIENKY
VernisáÏ v˘stavy zo sochárskej
a re‰taurátorskej tvorby
akademického sochára 
Du‰ana Hagaru. 
V˘stava bude sprístupnená 
do 15. februára 2010.
Otvorená v po-pi od 9. – 17. h. 
VVssttuuppnnéé:: deti a dôchodcovia:
0,33 eur, dospelí 0,50 eur. 

UUttoorrookk  1199..  jjaannuuáárraa  
18. h Dom kultúry Prievidza
SND Bratislava

FETI·ISTKY
âo je viac? Feti‰ alebo láska?
Prudko súãasná slovenská
story o lokálnej mediálnej
hviezde s globálnym imidÏom.
ÚÚããiinnkkuujjúú:: Zdena Studenková,
Kamila Magálová, TáÀa
Pauhofová, Jozef Vajda, 
Emil Horváth a ìal‰í.
VVssttuuppnnéé:: 16 eur/482 Sk,
predpredaj v DK Prievidza.

··ttvvrrttookk  2211..  jjaannuuáárraa  
8,00 hod., 
CVâ Spektrum Prievidza
·ALIANSKY MAËKO
Regionálna súÈaÏ 
v prednese povestí.

SSttrreeddaa  2277..  jjaannuuáárraa  
10,00 hod., Galéria RKC
Regionart
AKO BYË V OBRAZE
Stretnutie s akademick˘m
sochárom Du‰anom Hagarom
na tému Záchrana
a re‰taurovanie pamiatok.

NNeeddeeººaa  3311..   jjaannuuáárraa  
15,15 hod., Kultúrny dom
Veºká Lehôtka
HRDLIâKA 2010
Finále detskej súÈaÏe v speve
populárnej piesne. 

Kam v januári 2010 Z mestskej matriky
od 25. novembra 2009 do 7. januára 2010

Útulok na Ukrniskách
Útulok je tak trochu zavádzajúci názov, vhodnej‰í by bol odchytová stanica
pre zabehnuté a opustené psy. To pomenovanie je síce drsnej‰ie, ale vystihuje
podstatu. Pre potreby ná‰ho mesta bol útulok zriaden˘ pred 14-timi rokmi.
Tvorí ho 16 kotercov (z toho dva karanténne) a v˘behov˘ dvor. 
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Baran
Ste si vedomí svojej

finančnej situácie. Dokážete myslieť
na budúcnosť a pripraviť sa na ňu.
Neobávajte sa dožičiť si občas niečo
pekné pre seba, márnotratnosť níe
je vaša vlastnosť, vždy dokážete
ušetriť a myslieť na zadné vrátka..

B˘k
Je najvyšší čas začať 

sa starať o svoje zdravie – možno 
to bolo aj súčasťou vašich
novoročných predsavzatí. Nejedná
sa len o zníženie hmotnosti, byť
štíhly nie je prvoradé, podstatné je
správne zmeniť životný štýl.

BlíÏenci
Zamerajte sa na splnenie
všetkých úloh – či už

v práci alebo domácnosti. Tento
mesiac sa budete cítiť bezstarostne
aj napriek nabitému programu,
dávajte však pozor, aby ste príliš
dlho neodkladali svoje povinnosti –
mohlo by sa vám to vypomstiť.

Rak 
Nenechajte sa odradiť, ak

vám vaše novoročné predsavzatia
nevyjdú podľa plánu. Verte, že tieto
problémy sú súčasťou cesty, ktorú
musíte prekonať aby ste dosiahli
svoj cieľ. Nahraďte negatívne pocity
vierou, že dosiahnete, čo chcete.

Lev 
Dokážete premeniť 
svoju nespokojnosť

a frustrácie na príležitosť postúpiť
v zamestnaní. Tento mesiac budete
mať dostatok energie na to, aby ste
správne korigovali a vyriešili všetky
problémy. Konajte a uvidíte, že
zmeníte veci k lepšiemu.

Panna
Je čas zrealizovať dlho

plánovanú cestu. Čaká vás príjemne
strávený čas, ktorý si zaslúžite.
Oddýchnite si a nechajte odpočívať
aj problémy, vždy sa nájde čas na
ich riešenie. Keď sa vrátite, hravo
zvládnete zvyšok roka.

Váhy 
Buďte ohľaduplní voči

ľuďom okolo vás, najmä svojim
najbližším. Ako sa hovorí, aj dobrý
úmysel sa počíta. Šťastie vám príde
do cesty v rôznych formách - vy
zistíte, že takýto prístup stojí za to
a nájdete vnútornú rovnováhu.

·korpión
Hľadajte rovnováhu 

medzi prácou a oddychom,
v opačnom prípade si to odnesie
vaše zdravie. Snažte sa stráviť viac
času so svojou rodinou a priateľmi.
V práci sa zamerajte na povinnosti,
nie na to, ako od nich zutekať.

Strelec
Nebráňte sa tento mesiac

zoznamovať s novými ľuďmi,
ktorých stretnete v tých
najneočakávanejších situáciách.
Vaša veselá povaha doslova
priťahuje nové vzťahy. Na 
začiatku roka sa vám bude dariť
predovšetkým v obchode.

KozoroÏec
Zvyknite si, že máte vplyv

na svoje okolie, ktoré vám dôveruje.
Zamyslite sa nad dôsledkami svojho
konania – čo sa vám môže zdať
triviálnym problémom, ostaní môžu
vnímať ako katasrofu. Ak niečo
sľúbite, nezabudnite aj splniť.

Vodnár
Nechajte vyplávať na
povrch vašu trpezlivosť

a láskavosť k druhým, ale aj k sebe.
Budete mať dobrý pocit, ak
pomôžete niekomu vo svojom 
okolí, dokonca lepší, ako si viete
predstaviť. Budete prekvapení, 
aké je to jednoduché.

Ryby
Doprajte si nejaké
potešenie a to doslova

kráľovské. Zaslúžite si odmeniť sa.
Aj okolie k vám bude žičlivé. Ľudia
a okolnosti ešte znásobia príjemné
pocity a budú pôsobiť ako balzam
na vašu ubolenú dušu.

Horoskop

Tento tip začne byť
zaujímavý, keď si položíte
otázku, koľko detí ešte

necestovalo vlakom a keď náhodou
párkrát cestovalo, bude ich to určite
baviť. Pohľad z vlaku poskytuje
zaujímavé pohľady a cieľ cesty je
tiež lákavý. Cestovanie vlakom je
pohodlné, deti nie sú pripútané na
jedno miesto, je tam WC, tiež je
možné vziať sebou aj malé
občerstvenie.

Cesta
Trať vedie zaujímavým terénom
ponad osady, ktoré ju lemujú
a máte ich ako na dlani, vrátane
mesta Handlová. Zo stanice 
Horná Štubňa aj Turčianskych
Teplíc sa pred vami otvorí
Turčianska dolina lemovaná
kopcami Malej a Veľkej Fatry, 
ktoré vás určite zlákajú na túru
niekedy nabudúce. Na trati sú
zaujímavé objekty vybudované
v rokoch 1918 – 1931 - tri
železničné mosty, ktoré majú výšku
nad terénom až 30 m, ďalej tri
kratšie tunely s dĺžkou okolo 
300 m a jeden Bralský tunel 
s dĺžkou 3 066 m.

Pre beÏkárov
Kúpeľné mesto Turčianske Teplice

poskytuje zaujímavý program na
osvieženie sa nielen v zimných
mesiacoch. Zdatnejších 
záujemcov osloví zaujímavý variant
pre bežky. V prípade dobrých
snehových podmienok vystúpiť
v stanici Sklené a popri rieke 
Turiec až k osade Dubové a 2 km
pred ňou doprava cez Diviacky háj
do Turčianskych Teplíc (9 km).
Cesta nie je značená, odporúčame
mapu. 

LyÏovaãka
Ďalšou možnosťou je vystúpiť
na Remate, zástavka je priamo
v centre lyžiarskeho areálu, kde sú
výborné podmienky na zjazdové
lyžovanie aj bežky. Super plán je –
ranným vláčikom na Rematu,
lyžovačka – obedným vláčikom 
do Turč. Teplíc – podvečer späť 
do Prievidze.

Priame spojenie 
Prievidza – Turč. Teplice,
vzdialenosť 46 km, 
1 hod. 20 min., cena 2 eurá
Odchod z PD: 8:12, 12:43
z T. Teplíc: 11:57, 16:08, 18:45

Text a foto: peney

Kam na v˘let
Vláãikom z Prievidze do kúpeºného mesta
Turãianske Teplice. Ideálny v˘let pre star˘ch
rodiãov a deti cez polroãné prázdniny, 
ale aj inokedy.
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte publikáciu Prievidza – mesto ná‰ho srdca!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 5. februára 2010 na adresu redakcie: Media services Slovakia s. r.o., Nezábudkova 6, 

821 02 Bratislava. Jedného správneho lúštiteľa odmeníme reprezentatívnou publikáciou Prievidza – mesto nášho srdca.
Výherca krížovky z č. 04/09 je Terézia Kuklovská.
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