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Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia vyvrcholilo
športové a telovýchovné hnutie na hornej Nitre, ktoré bolo už od
svojho vzniku veľmi aktívne ako v individuálnych, tak aj v kolek-
tívnych športoch, do výstavby viacúčelovej športovej haly, k zmo-
dernizovaniu futbalového štadióna a k zastrešeniu zimného šta-
dióna. Objekt športovej haly bol slávnostne otvorený začiatkom
novembra 1977, pričom bol v rámci Československa vyhodnotený

ako najmodernejší. Moderná športová hala pritiahla do regiónu
mnoho významných športových podujatí celoslovenského i európ-
skeho charakteru a vynikajúce športové prostredie dotváralo
i skvelé publikum, ktoré bolo pre Prievidzu vždy charakteristické.
V roku 1995 však nastalo útlmové obdobie, ktoré sa prejavilo úbyt-
kom návštevníkov a kvalitných športových podujatí.

(pokračovanie na str. 2)

Prievidzská ‰portová hala
sa mení na City Arenu
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Športová hala sa prebúdza
k životu v spolupráci so
spoločnosťou City Arena,

ktorá bola účelovo založená na
profesionálne prevádzkovanie
športových a kultúrnych podujatí so
súhlasom mesta Prievidza ako
vlastníka objektu. Spoločnosť
s pomocou mesta a ďalších
sponzorov ako aj vďaka športovému
klubu BC Prievidza  hľadá možnosti
využiť tento atraktívny priestor
nielen cez ponuku športových
zápasov, ale aj formou rôznych
kultúrno-spoločenských podujatí,
kongresov a eventov. „Rozvoj záujmu
o šport a kultúru napovedá, že treba
čím ďalej tým viac rozmýšľať, ako
tento trend zachytiť a na základoch,
vytvorených za obdobie posledných
12 – 24 mesiacov budovať v tomto
priestore profesionálne športové
a kultúrne prostredie,“ hovorí
o zámeroch s využitím prievidzskej
viacúčelovej športovej haly zástupca
spoločnosti City Arena Radoslav
Paulovič. „Chceme tento zámer
naplniť a to prepojením športových
a kultúrnych aktivít, ktoré sa budú
odohrávať práve v športovej hale ako
verejnom zariadení a ktoré bude
svojím charakterom významne
prispievať k reprezentácii mesta
a regiónu nielen na Slovensku, ale aj

v zahraničí. Chceme, aby sa hala
stala prínosom pre rozvoj
voľnočasovej infraštruktúry mesta
s prioritou na šport, s dôrazom na
basketbal ako na historicky
najpopulárnejší kolektívny šport
v Prievidzi. Prispieť k tomu by mal
aj plánovaný obchodno-zábavný
a relaxačno-oddychový komplex City
Gallery, ktorý v horizonte
niekoľkých rokov vyrastie v tesnej
blízkosti športovej haly, čo má za
následok aj vyriešenie  dopravnej
situácie, v rámci ktorej pribudnú
v okolí nového objektu City Gallery
odbočovacie a zásobovacie pruhy,
kruhová križovatka, verejný
parkovací dom a parkoviská medzi
športovou halou a zimným
štadiónom“, dodal Paulovič. 

Spoločnosť City Arena, s.r.o
so súhlasom mesta Prievidza
a spoločnosťou Hornonitrianske
bane Prievidza, a.s. ako doterajším
prevádzkovateľom športovej haly sa
dohodli na postúpení  práv
a prevzatí záväzkov zo Zmluvy
o nájme hnuteľného a nehnuteľného
majetku a obstarávaní činností
z roku 1997 s účinnosťou
od 1. októbra 2009.  

Ivona Vojtášová, 
foto: archív City Arena 

Po tom, ako bolo na júlovom
mestskom zastupiteľstve zrušené
uznesenie č. 226/09, ktorým poslanci
pôvodne schválili predaj 11 692 akcií
spoločnosti PTH, predstavujúcich
41%-tný podiel mesta v spoločnosti,
čím by mesto stratilo svoj majoritný
podiel, mala štrnásťčlenná odborná
komisia situáciu opätovne prerokovať,
posúdiť všetky negatíva i pozitíva
tohto obchodu a na najbližšom
rokovaní mestského zastupiteľstva
predložiť svoje návrhy a odporúčania.

Vzhľadom na tragické udalosti,
ktoré sa v auguste odohrali v Bani
Handlová, komisia pod vedením
viceprimátora mesta Prievidza
Milana Dérera predložila závery
svojho rokovania mestskému
zastupiteľstvu až na jeho
septembrovom rokovaní.
Zo záverov komisie jednoznačne
vyplýva, že mesto Prievidza

v súčasnosti akcie spoločnosti PTH
predávať nebude. „V budúcnosti sa
však obchod môže zrealizovať,
avšak iba v tom prípade, ak
poslanci mestského zastupiteľstva
získajú materiály o hodnote
majetku tepelného hospodárstva,
po uzatvorení stále otvoreného
súdneho sporu medzi mestom
a bývalým dodávateľom tepla do
domácností, spoločnosťou THM
a THM Inkasná, z ktorého pre
mesto vyplývajú určité záväzky
a napokon v prípade, ak PTH
podpíše dlhodobú zmluvu
o odoberaní tepla pre mesto so
spoločnosťou ENO Zemianske
Kostoľany, ktorá je v štádiu
rozpracovanosti a ktorá bude môcť
byť zábezpekou, že mesto
Prievidza nebude mať dôvod prejsť
na iné vykurovacie médium,“
povedal na margo predaja akcií
predseda komisie Dérer.          I.V.

Dňa 12. 10. 2009 prebehla
v spravodajskej relácii televízie
Markíza reportáž o problémoch
v spoločnosti Tepelná energia ,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Prievidza. Okamžite sa  vyskytli
otázky smerované na vedenie našej
spoločnosti, ktorých charakter
spájal našu spoločnosť s udalosťami
v spomínanej organizácii. 

Táto skutočnosť nás, ako vedenie
akciovej spoločnosti Prievidzské
tepelné hospodárstvo vedie k tomu,
aby sme veci uviedli na pravú mieru
a objasnili širokej verejnosti pozíciu
našej spoločnosti v meste Prievidza.  

Naša spoločnosť je samostatný
právny subjekt, ktorý pôsobí
v oblasti dodávok tepla a teplej
úžitkovej vody z centrálneho zdroja
na základe udelenej licencie a nemá
nič spoločné s vyššie uvedenou
spoločnosťou.

Je nutné podotknúť, že naša
akciová spoločnosť Prievidzské
tepelné hospodárstvo, ktorej
akcionármi sú mesto Prievidza

a spoločnosť s ručením
obmedzeným VNG Slovakia
Bratislava, je stabilnou
a konsolidovanou spoločnosťou,
ktorá ani v tejto zložitej
ekonomickej situácii nemá a ani
nepredpokladá problémy
podobného charakteru, aké boli
obsahom predmetnej reportáže.
Práve naopak, na zasadnutí
dozornej rady spoločnosti, ktoré sa
konalo dňa 9. októbra 2009 bol
prijatý investičný plán, ktorý je
zárukou ďalšieho zvyšovania
technickej úrovne tepelnej sústavy
v meste Prievidza a s tým spojenej
tak potrebnej stability dodávok
tepla a teplej úžitkovej vody
konečným spotrebiteľom. 

Záverom si dovolíme zdôrazniť,
že vedenie akciovej spoločnosti
Prievidzské tepelné hospodárstvo sa
dištancuje od situácie v spoločnosti
Tepelná energia Prievidza a dôrazne
odmieta akúkoľvek spojitosť s týmto
právnym subjektom.  

V Prievidzi dňa 15. 10. 2009  

Profesionálne ‰portové 
a kultúrne prostredie
Po viacer˘ch takzvan˘ch hluch˘ch rokoch 
sa prievidzská ‰portová hala zaãala v poslednom
období opäÈ zapæÀaÈ. Mesto ako vlastník objektu
investovalo do modernizácie palubovky,
hygienick˘ch a sociálnych zariadení 
a robilo v‰etko pre to, aby bol objekt 
pre náv‰tevníkov  opäÈ lákav˘m. Reakcia vedenia spoloãnosti

Prievidzské tepelné hospodárstvo,
a.s. Prievidza na reportáÏ 

zo dÀa 12. 10. 2009 odvysielanú
v televízii Markíza 

Banícke ne‰Èastie 
oddialilo rozhodnutie mesta  

Historicky najpopulárnejším kolektívnym športom v Prievidzi je basketbal.
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Zámer dobudovať objekt
a zatraktívniť tak centrálnu
mestskú zónu predstavil ešte

v lete tohto roka poslaneckému zboru
predseda predstavenstva spoločnosti
Regionálne obchodné centrum
(ROC) Vladimír Podoliak.
V trojpodlažnej budove s celkovou
rozlohou 14 tisíc m2 sa budú
nachádzať obchody, banky,
reštaurácia, hotel a detské centrum.
Na priečelí objektu zostane
zachovaná aj zeleninová tržnica, ktorá
je u obyvateľov mesta mimoriadne
obľúbená, pribudnú  podzemné

parkoviská, v rámci ktorých bude
v centre mesta takmer 300
parkovacích miest. 

Potrebné priestory
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo

i o realizácii kultúrno-spoločenskej
plochy, ktorej bude patriť takmer
jedna štvrtina objektu. O potrebe
takýchto priestorov, ktoré v Prievidzi
dlhodobo chýbajú, rozhodovala
odborná komisia, ktorá predložila
mestskému zastupiteľstvu podrobný
zámer ich vybudovania a odporučila
poslancom schváliť ho. Na závery

a odporúčanie komisie sme sa opýtali
jej predsedu, zástupcu primátora
mesta Prievidza Milana Dérera.
„Odborná komisia, schválená
mestským zastupiteľstvom,
pozostávajúca z poslancov
i neposlancov, ktorej členmi boli
stavbári, ekonómovia ale i odborníci
z oblasti kultúry, sa stretla
niekoľkokrát. Mali sme rokovania aj
na tvári miesta, teda v priestoroch
súčasného ROC, kde by mali
spoločenské priestory vzniknúť
a hovorili sme opakovane aj so
zástupcami investora, ktorý celý
objekt realizuje. Ten predložil komisii
niekoľko variantov realizácie
kultúrno-spoločenských priestorov
spolu s podmienkami ich
financovania a členovia komisie sa po
zvážení jednotlivých variantov a ich
výhodnosti pre mesto Prievidza a jeho
obyvateľov rozhodli. Mestskému
zastupiteľstvu sme odporučili
dostavbu časti ROC v podobe
veľkokapacitného spoločenského
priestranstva s príslušenstvom
s plochou 3 100 m2, kde by sa konali
veľké mestské kultúrne a spoločenské
podujatia, ale aj kongresy. Komisia
odporučila mestskému zastupiteľstvu
dohodu mesta s investorom
o poskytnutí kultúrno-spoločenských
priestorov s príslušenstvom do
dlhodobého prenájmu na obdobie 20

Z „Titaniku“ bude ãoskoro zaujímav˘
obchodno-spoloãensk˘ komplex

V prvom ãísle mesaãníka Novinky z Prievidze sme ãitateºov informovali o predpokladanom postupe
dobudovania Regionálneho obchodného centra, ktoré PrievidÏania poznajú pod názvom „Titanik“. 

Po septembrovom rokovaní mestského zastupiteºstva je jasné, Ïe potápajúca sa loì sa postupne zmení
na obchodno-spoloãensk˘ komplex, ktor˘ oÏiví centrum mesta a pritiahne ìal‰ích náv‰tevníkov

a turistov, ktorí zavítajú do metropoly hornej Nitry. 

Milan Dérer, zástupca primátora mesta.

rokov pri splnení nasledovných
podmienok: prenájom nehnuteľnosti
– spoločenskej sály s kapacitou 900
– 1 100 miest s príslušenstvom vo
výške 172 350 tis. eur ročne,
prenájom hnuteľného majetku –
zariadenia vo výške 19 920 tis. eur
ročne formou finančného lízingu
s podmienkou zachovania rovnakej
ceny. Komisia neodporučila
započítanie medziročnej inflácie do
ceny prenájmu. Po uplynutí obdobia
nájmu dvadsiatich rokov predmetná
časť objektu prejde do majetku
mesta za symbolický poplatok, alebo
za zostatkovú hodnotu. Členovia
komisie zároveň mestskému

zastupiteľstvu odporučili zriadiť na
tento účel samostatnú organizáciu,
ktorej predmetom činnosti bude
spravovanie kultúrno-spoločenských
priestorov ROC.“

Na Èahu je investor
Na základe odporučenia siedmich
z deviatich členov komisie (dvaja
členovia komisie tento návrh nepod-
porili) mestské zastupiteľstvo zámer
realizácie kultúrno-spoločenských
priestorov v rámci Regionálneho
obchodného centra schválilo. Na ťahu
je teraz investor, aby naplnil svoje sľuby
o definitívnom vynorení „Titaniku“
z hlbín zabudnutia v horizonte rokov
2010 – 2011 tak, aby sa z objektu,
traumatizujúceho Prievidžanov
i návštevníkov mesta stal konečne
objekt hodný povšimnutia a návštevy. 

Text: Ivona Vojtášová,
Foto: archív MsÚ



NOVINKY z Prievidze NA PULZE MESTA 4

Mesto si 
pri financovaní

rozvojov˘ch
zámerov pomáha

europeniazmi 

Mesto Prievidza prostredníctvom oddelenia
pre strategick˘ rozvoj mesta v rokoch 

2008-2009 reagovalo na viacero v˘znamn˘ch
v˘ziev, v rámci ktor˘ch malo  moÏnosÈ získaÈ

finanãné prostriedky zo ‰trukturálnych
fondov a následne ich vyuÏiÈ na zlep‰enie

podmienok v meste. 

Najvýznamnejším operačným programom pre samosprávu
je Regionálny operačný program, ktorý môže mesto
využiť na financovanie obnovy školskej infraštruktúry,

infraštruktúry sociálnych služieb, posilnenie kultúrneho potenciálu,
podporu a rozvoj cestovného ruchu, regeneráciu sídiel a opravy
komunikácií.

Aká je situácia v úspešnosti predkladaných projektov a čerpaní
finančných prostriedkov v meste Prievidza, sme s opýtali
pracovníka oddelenia strategického rozvoja mesta Mestského
úradu v Prievidzi Ivana Bencu. „Mesto v rámci Regionálneho
operačného programu získalo nenávratný finančný príspevok vo
výške viac ako 2 milióny 300 tisíc eur na rekonštrukciu základných
škôl na Ul. Rastislavova a S. Chalupku III. Päťdesiatpäť percentnú
úspešnosť sme zaznamenali aj v operačnom programe
Vzdelávanie, v rámci ktorého získali základné školy nenávratný
finančný príspevok vo výške takmer 700 tisíc eur. Tieto peniaze
smerujú k naštartovaniu procesov, ktoré zabezpečia všestranný
rozvoj vzdelania, kreatívnosti, zručnosti a slobody osobnosti
každého žiaka. Do rozvojových projektov sa aktívne zapájali nielen
základné, ale aj materské školy, pričom v priebehu dvoch rokov
podali školské zariadenia 85 žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov. Úspešným projektom boli pridelené dotácie vo výške
takmer 120 tisíc eur. V operačnom programe zamestnanosť
a sociálna inklúzia sme v rokoch 2008/2009 realizovali projekty
zamerané na komplexný rozvoj vzdelávania pracovníkov mestského
úradu. Mesto získalo na tento účel nenávratný finančný príspevok
takmer 300 tisíc eur, pričom mesto sa podieľalo na kofinancovaní
projektov. Nuž a napokon najčerstvejší príklad čerpania peňazí
z projektov je z októbra tohto roka, kedy mesto získalo prostriedky
na financovanie dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym
rozvojom vo výške viac ako 400 tisíc eur, ktoré sme použili na
rekonštrukciu Riečnej ulice v Prievidzi.“

Text: MsÚ Prievidza 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo ešte v roku 2006 majetkovoprávne
vysporiadanie formou kúpy pozemku so zelenými plochami, ktoré sa nachádza pri

zdravotníckom zariadení na sídlisku Kopanice. Podľa slov predsedu výboru
volebného obvodu Michala Dobiaša bolo účelom kúpy pozemku  nielen zachovanie

verejnej zelene, ale aj vytvorenie parkovej lokality. „V priebehu posledných troch
rokov boli na tejto ploche umiestnené nové detské zariadenia, nechali  sme tu osadiť

nové lavičky, vybudovať verejné osvetlenie popri chodníkoch a vysadiť viac ako 
50 stromov. Aj naďalej máme záujem tento nový priestor upravovať a s pomocou

verejnosti mu chceme nájsť priliehavý názov“, konštatuje M. Dobiaš.

Túto otázku si istotne
poloÏili mnohí fanú‰ikovia
filmovej produkcie
v klasickom prostredí kina,
kde si divák atmosféru
premietaného filmu dokáÏe
vychutnaÈ inak, ako
v modernom 3D kine ãi
z nosiãa na poãítaãi alebo
DVD prehrávaãi v domácom
prostredí.

Otázka, či bude mať Prievidza kino,
zarezonovala vo verejnosti o to
naliehavejšie v okamihu, keď sa doterajší
prevádzkovateľ kina Baník v Prievidzi,
spoločnosť Tatrafilm Žilina rozhodol ku
koncu októbra tohto roka ukončiť svoje
pôsobenie v Prievidzi a kino ďalej
v tomto meste neprevádzkovať. Keďže
objekt patrí mestu, opýtali sme sa
kompetentných, ako vidia budúcnosť
kina v Prievidzi. Primátor mesta Ján
Bodnár: „Neviem si predstaviť, že by
viac ako päťdesiattisícové mesto, akým
je Prievidza, nemalo kino. Aj keď
návštevnosť v ňom v poslednom období
vďaka moderným technológiám klesla,

predsa len sa nájde dosť obdivovateľov
a milovníkov klasického premietania, pre
ktorých má atmosféra kina
nezameniteľné čaro. Preto sme sa
dohodli, že prevádzku tohto objektu si
zoberie pod svoju kuratelu Kultúrne
a spoločenské stredisko, ku ktorému má
charakter tohto zariadenia azda
najbližšie.“ 
Aj riaditeľ KaSS v Prievidzi Peter Paulík
skonštatoval, že Prievidza si do času,
kým tu nevznikne multiplexové
zariadenie, kino určite zaslúži. „Kino
Baník bolo aj v minulosti, až do júla
1994, organizačnou zložkou Kultúrneho
a spoločenského strediska, takže po
niekoľkoročnej prestávke sa k tomuto
modelu opäť vraciame. Kino
prevezmeme od novembra. Budeme sa
snažiť, aby diváci nezaznamenali žiadne
zmeny a keď, tak len pozitívne. Zároveň
chcem prejaviť radosť nad tým, že
získame priestory kina, ktoré sú
kapacitne väčšie ako dom kultúry, kde
práve z dôvodu nedostatku miesta
nemôžeme realizovať množstvo
zaujímavých kultúrnych a spoločenských
podujatí,“ dodal P. Paulík. 

Text a foto: I.V. 

PROJEKTY V PRIEVIDZI

Budeme maÈ kino?

Hºadajme názov pre nov˘ park

Výbor volebného obvodu Kopanice vyhlasuje súťaž o najoriginálnejší názov pre
novovybudovaný park. Obyvatelia môžu svoje návrhy posielať do konca novembra

2009 a autor víťazného návrhu bude odmenený hodnotnou cenou. Občianske návrhy
na pomenovanie parku posielajte na elektronickú adresu park@prievidza.sk, 

alebo klasickou poštou na adresu Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 
971 01 Prievidza s označením obálky PARK. -iv-
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Rok sa stretol s rokom a dva
z troch bytových domov boli
za účasti investora,

predstaviteľov mesta, zástupcov
dodávateľov a ďalších zainteresovaných
inštitúcií, ako aj verejnosti, v polovici
septembra 2009 oficiálne odovzdané
do užívania. Výstavbu bytoviek
realizovala investorská spoločnosť Nort
Slovakia, spol. s r.o. na základe mestom
vypísaného informačného memoranda

na výstavbu bytových domov
v niekoľkých lokalitách Prievidze.
Prístupovú komunikáciu, chodníky,
verejné osvetlenie a kanalizáciu
zabezpečilo mesto. V bytovkách sa
nachádza 33 dvoj a trojizbových bytov,
ktoré budú budúcim užívateľom
predané do osobného vlastníctva.
Pozemok pod bytovým domom bude
v zmysle informačného memoranda
mesta budúcim užívateľom tiež

predaný do vlastníctva a to v pomere
k metrom štvorcovým kupovaného
bytu. Každá bytovka je vybavená dvomi
vlastnými plynovými kotolňami, na
strechách bytoviek sú umiestnené
slnečné kolektory na ohrev teplej vody.
Zárukou zdravého a ekologického
bývania je skutočnosť, že bytovky sú
postavené z tehál. Byty disponujú
veľkými prestrešenými terasami,
situovanými s výhľadom na rieku
a okolitú prírodu, čím vytvárajú
predpoklad na príjemný relax
a odpočinok. Každý byt má zároveň
vlastný komín pripravený na
dobudovanie krbu alebo krbových
kachieľ v byte alebo na terase. Lokalitu

dotvára novovybudovaná prístupová
komunikácia s parkovacími plochami,
kanalizáciou a osvetlením. Za účelom
dotvorenia okolitého prostredia
zasadil primátor Prievidze Ján Bodnár
spoločne so zástupcami investora
a dodávateľa v priestore medzi
bytovkami nové stromy, ktoré budú
nielen základom budúcej parkovej
úpravy, ale zároveň budú pripomínať
deň odovzdania bytoviek do užívania.
Podľa slov zástupkyne investora
Zdeny Balážovej v tejto lokalite
v blízkej budúcnosti pribudne ešte
jedna bytovka so šestnástimi
menšími bytmi. 

Text a foto: Ivona Vojtášová

Nové byty ãakajú na prv˘ch obyvateºov

Nové bytovky sú z architektonického hľadiska mimoriadne vzhľadné. 

Primátor Bodnár sa spolu s ostatnými postaral o základ budúcej parkovej úpravy.

E‰te len pred rokom bol poklepan˘ základn˘ kameÀ
na v˘stavbu troch bytoviek v lokalite Nového mesta
známej medzi obyvateºmi ako Slneãné nábreÏie, na
novej ulici Ladislava Stanãeka. 
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„Tento stav pretrváva už
niekoľko rokov. Problémy
so statickou dopravou nie

sú len doménou centra mesta, 
ale preniesli sa postupne predovšetkým
na sídliská, kde sa postupne
naakumulovalo množstvo osobných
automobilov, ktoré nemajú kde
parkovať,“ hovorí o probléme 

Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby
a regionálneho rozvoja Mestského
úradu v Prievidzi. „Sídliská sa kedysi
nedimenzovali na také množstvo áut
a pri ich projektovaní sa predpokladalo,
že navrhované množstvo parkovacích
miest bude postačovať. Situácia sa ale
radikálne zmenila a dnes nie je
výnimkou, že jedna rodina vlastní dve
aj tri autá, ktoré má problém
zaparkovať. Okrem toho ich majitelia
nie sú ochotní zaparkovať ďalej od
svojho bytového domu
a z pochopiteľných dôvodov chce 
mať každý svoje auto na dohľad. 
Mesto priebežne aj napriek nedostatku
finančných prostriedkov parkovacie
miesta v jednotlivých častiach buduje
a hľadá spoločne s poslancami
priestorové možnosti na ich realizáciu.
Tu ale často narážame na nesúhlas
obyvateľov s budovaním parkovacích
miest na úkor verejnej zelene,“ 
dodal V. Falat. 

Nemáme kde parkovaÈ, 
polícia zakladá papuãe
O tom, že situácia v nedostatku

parkovacích miest je kritická najmä na
sídlisku Zapotôčky a Nové mesto vedia
aj obyvatelia ulíc Rázusova, Šafárika,
Urbánkova, Roháča, Francisciho
a ďalších. Pravidelne tento stav kritizujú
na stretnutiach s primátorom mesta
a očakávajú, že situácia sa aspoň
čiastočne vyrieši. Obyvatelia sa zhodujú
v tom, že vo večerných hodinách, keď

je problém s hľadaním voľného
parkovacieho miesta najväčší, sa často
stáva, že vodič odstaví svoje vozidlo na
žltých vodorovných čiarach, ktorými sú
označené odstavné plochy pre
kontajnery na separovaný odpad.
Dopúšťa sa tým však priestupku, 
za čo je zo strany mestskej polície

sankcionovaný. „Snažíme sa byť
k obyvateľom ústretoví a po dohode
s vedením mesta platí pravidlo, že
nebudeme zakladať papuče ani inak
sankcionovať vodičov, ktorí zaparkujú
na žltých deliacich čiarach v prípade, že
svoje auto nechajú na tomto mieste
odstavené v čase od 22. do 6. hodiny
ráno,“ uviedol na margo problému
náčelník Mestskej polície v Prievidzi
Marián Mikula. Podľa neho obyvatelia
tejto časti mesta môžu parkovať aj na
hromadnom parkovisku na Ul. Žarnova,
ktoré je oplotené a zabezpečené
kamerovým systémom, napojeným na
operačné stredisko mestskej polície.    

Parkovacie domy – áno ãi nie?
Túto dilemu sa dnes neodváži vyriešiť
asi nik. Parkovacie domy sú riešením
statickej dopravy hlavne v zahraničí, ale
podľa odborníkov na dopravu a jej
vývoj všetko nasvedčuje  tomu, že 
k ich výstavbe budeme musieť nakoniec
pristúpiť aj v našich podmienkach.
Podľa primátora mesta Prievidza Jána
Bodnára sú však takéto objekty príliš
finančne náročné a my si ich v dnešnej
situácii jednoducho nemôžeme dovoliť.
„Čo si však dovoliť môžeme, je
budovanie ďalších parkovacích miest,
ktorých výstavbu plánujeme už
niekoľko rokov za poslednými
obytnými domami na Ul. M. Rázusa.

Pôvodne tu bola plánovaná ďalšia
bytová výstavba, po zmene
spoločenského systému sa však
definitívne zastavila. Parkovacie miesta
v tejto časti sľubujeme obyvateľom už
niekoľko rokov. Chcem všetkých
ubezpečiť, že nezostane len pri sľuboch,
ale že tu v okamihu, keď budeme mať
vykúpené všetky súkromné pozemky,
začneme s výstavbou takmer 200
nových pakovacích miest v celkovom
investičnom náklade viac ako 600 tisíc
eur. Myslím, že to obyvateľom a hlavne
motoristom tejto časti mesta veľmi
pomôže,“ dodáva primátor mesta.
V súčasnosti je z celkovej plochy 23 600
m2 odkúpených do vlastníctva mesta
5 500 m2. Reálny predpoklad je, že do
konca roka 2009 bude odkúpených
12 456 m2 a ďalších  2 740 m2 mesto
získa výmenou s majiteľom za iný
pozemok. „Najväčším problémom,
ktorý odďaľuje výstavbu týchto
parkovacích miest je, že
majetkovoprávne vysporiadania sú
dlhodobou záležitosťou a v časti od
rieky Nitry, kde majú byť vybudované
všetky technické zariadenia parkoviska
vrátane lapačov olejov, máme pozemky
stále nevysporiadané,“ hovorí opäť
Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby.
„Ak sa nám podarí tento proces
zvládnuť, nie je problém vydať stavebné
povolenie na výstavbu parkovacích
miest,“ uzatvára.

Keì nepr‰í, aspoÀ kvapká
V zmysle tejto ľudovej múdrosti sa

snažia riešiť problém s nedostatkom
parkovacích miest na sídlisku
Kopanice. „Možností na budovanie
nových parkovacích miest je na našom
sídlisku čím ďalej tým menej a ak
nejaké nájdeme, tak len na úkor
verejnej zelene, s čím majú problém
mnohí  zástancovia jej zachovania.
V tomto roku sa nám podarilo
odovzdať do užívania tri nové
parkovacie plochy spolu pre viac ako
25 vozidiel na uliciach Mojmírova,
Energetikov a Benedikta. V budúcom
roku plánujeme ich rozšírenie na
uliciach Gorkého, Energetikov
a Makovického. Ani to však nebude
postačovať. Východiskom
a perspektívou do budúcnosti by malo
byť budovanie poschodových
parkovacích domov. Na výstavbu dvoch
takýchto objektov sme na sídlisku
Kopanice vytvorili priaznivé
podmienky a verím, že finančné
možnosti dovolia nám i investorovi
začať čo najskôr s ich realizáciou,“
povedal k téme predseda výboru
volebného obvodu Kopanice 
Michal Dobiaš. 

Text a foto: Ivona Vojtášová
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Parkovacích miest
je akútny nedostatok
SúãasÈou dopravného systému je okrem  dynamickej aj statická doprava, 
teda odstavné plochy a parkoviská. T˘ch je v Prievidzi, rovnako ako 
v podobn˘ch slovensk˘ch mestách, akútny nedostatok. 

Parkovanie na sídlisku Nové mesto spôsobuje vodičom vrásky na čelách.

Ničím výnimočným nie je ani parkovanie pred osdstavenými motorovými vozidlami.
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Len pred necelým rokom bol
po niekoľkomesačnej
kompletnej rekonštrukcii

odovzdaný do užívania verejnosti
kultúrny stánok v časti mesta Necpaly,
kde sa v priebehu roka koná množstvo
podujatí rôznych záujmových skupín
obyvateľov. Poslanci mestského
zastupiteľstva následne schválili

finančný príspevok pre prievidzskú
výtvarníčku Emíliu Jakubisovú, ktorá
im predložila výtvarný návrh na
dotvorenie interiéru zariadenia. Dve
veľkorozmerné diela Koncert
a Slávnosť autorka  slávnostne
odovzdala zariadeniu na vernisáži
v polovici októbra za prítomnosti
zástupcov mesta, vedenia Kultúrneho

a spoločenského strediska ako aj
priateľov a známych. Ako sama
uviedla, hlavným motívom jej diela je
človek, a to vo všetkých obdobiach
svojho života – pri zrode, aktívnom
živote i na konci svojej pozemskej púte.
Preto aj obe diela v kultúrnom dome
Necpaly sú prejavom figurálnej tvorby
Emílie Jakubisovej so silným akcentom

na okolitú prírodu a kopce, ktoré si
autorka, ako rodáčka z plochých
dolniak, pôsobením na hornej Nitre
zamilovala. Pečať tvorby Emílie
Jakubisovej nájdeme aj vo vstupných
priestoroch Domu kultúry v Prievidzi,
ktoré obohatila a ozvláštnila svojou
tvorbou už pred desiatimi rokmi.

Text a foto: Ivona Vojtášová

Nové diela predstavila verejnosti ich autorka Emília Jakubisová. Výtvarné diela budú v necpalskom kultúrnom dome osadené natrvalo. 

Dom kultúry v Necpaloch je 
po roku opäÈ vynoven˘
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Podpisom dohody o partnerskej
spolupráci získala metropola
hornej Nitry už šiesteho

zahraničného partnera. K podpisu
dohody medzi predstaviteľmi oboch
miest, županom mesta Velenje
Srečkom Mehom a primátorom
Prievidze Jánom Bodnárom, došlo
v polovici septembra 2009 na pôde
slovinského partnera. Vedenie mesta
Velenje si na túto udalosť  vybralo
mimoriadnu príležitosť – oslavy
50. výročia založenia mesta. Delegácia
mesta Prievidza si v rámci oficiálneho
programu prezrela centrálnu časť
tohto mladého mesta, navštívila
knižnicu i technologické a vzdelávacie
centrum, vybudované na
nadštandardnej úrovni. Hostia ocenili

hlavne úroveň udržiavania verejnej
zelene a čistoty a poriadku v meste.
„Aj napriek krátkosti času, ktorý sme

strávili v slovinskom Velenji môžem
skonštatovať vysokú úroveň rozvoja
tohto mesta od verejnej čistoty, cez

kultúrne, športové a záujmové aktivity
občanov až po systém vzdelávania,
kde stredisko vzdelávania MIC
dosahuje minimálne európske
parametre a to nielen svojím
obsahom,  ale aj technickým
vybavením. S partnerom sme po
vzájomných konzultáciách o rozvoji
a aktivitách oboch miest, negatívnych
dopadoch finančnej a hospodárskej
krízy a ďalších diskusiách podčiarkli
spoločný záujem riešiť široké
spektrum komunálnej problematiky
cez projekty podporované Európskou
úniou a realizované prostredníctvom
pracovných skupín. Tomuto
partnerstvu je potrebné venovať
osobitnú pozornosť,“ povedal
primátor Prievidze Ján Bodnár.
Prvé písomné kontakty medzi
Prievidzou a slovinským mestom
Velenje vznikli na základe iniciatívy
Zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky už v roku 2005. 

Text a foto: MsÚ

Za jeho zriadením sú zamestnanci
neziskovej organizácie Spokojnosť,
ktorá si kladie za cieľ zlepšiť postavenie
zdravotne a sociálne  znevýhodnených

skupín obyvateľov, najmä detí
a mládeže v regióne hornej Nitry. 
Od októbra 2007 má za sebou viacero
úspešných projektov.  Riaditeľka

neziskovej organizácie Monika Dessuet
skonštatovala: „Na základe doterajších
skúseností, ale aj informácií, ktoré sa
k nám dostávajú z rôznych zdrojov,
pokladáme za jednu z hlavných príčin
zlého postavenia sociálne odkázaných
ľudí z rómskych i nerómskych rodín
nedostatočné vzdelanie, chýbajúce
pravidlá slušného správania,
absentujúce hygienické návyky či
nevhodný spôsob vystupovania
v spoločnosti. Nedostatok financií na
živobytie im prináša permanentná
nezamestnanosť. Našou snahou nie je
meniť mentalitu týchto ľudí, ale
poskytnúť im alternatívu
k doterajšiemu tráveniu voľného času.
Chceme dosiahnuť, aby sa
nízkoprahové denné centrum stalo
miestom, kam môže prísť dieťa či

mladý človek z rómskej i nerómskej
rodiny a slobodne si vybrať z množstva
poskytovaných vzdelávacích,
záujmových či športových aktivít.“  

Pripravení pomáhaÈ
Súčasťou života v dennom centre je

okrem bohatého vybavenia spoločen-
skými hrami, počítačmi a športovými
potrebami, ktoré poskytli štedrí
darcovia a miestni podnikatelia, aj
ponuka možnosti trávenia voľného
času formou vzdelávania a besied
s odborníkmi. „K dispozícii budú
sociálni pracovníci, vychovávatelia, 

ale aj psychológ, špeciálny pedagóg,
právnik či finančný poradca, ktorí sú
pripravení pomôcť pri príprave do
školy, doučovaní školských predmetov,
výučbe cudzieho jazyka, pri
rozhodovaní o budúcom povolaní, ako
aj poskytovaní konkrétnych rád pri
riešení zložitých životných situácií
obyvateľov“, dodala M.  Dessuet.
Nízkoprahové denné centrum vzniklo
v priestoroch bývalého pohostinstva,
ktoré neziskovej organizácii Spokojnosť
poskytlo mesto Prievidza. Otvorenie
tohto zariadenia vysoko  vyzdvihli aj
prítomní hostia – štátna tajomníčka
ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Emília Kršíková, podpredseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jozef Božík a viceprimátor mesta
Prievidza Milan Dérer, ktorí po
spoločnom prestrihnutí pásky svorne
zaželali nielen tomuto novému
zariadeniu, ale predovšetkým tým, pre
ktorých je určené, veľa úspechov. 

Text a foto: Ivona Vojtášová

Vzniklo nízkoprahové
denné centrum
Po sprevádzkovaní vysunutého pracoviska 
mestskej polície na sídlisku Ciglianska cesta
v Prievidzi v tejto lokalite vzniklo zaãiatkom októbra
denné centrum pre deti a rodiny z nízkoprijímov˘ch
skupín obyvateºov, ktoré je v poradí siedmym
tak˘mto zariadením na Slovensku. 

Po slávnostnom prestrihnutí pásky začalo denné centrum slúžiť obyvateľom.Kultúrny program obyvateľov bytoviek.

Velenje v Slovinsku
je nov˘m partnerom Prievidze



PRIEVIDZA 
INVEST s.r.o.

Priemyselná zóna 
Prievidza - ZÁPAD I.

Spoloãnosti v Priemyselnej zóne: 
Kovospol Group, s.r.o. Prievidza
CNC Precision, s.r.o. Bratislava
RUBIG SK k. s., Nováky 

Celková plocha                       52 ha

Voºná plocha                          32 ha

Kapacita energetickej siete       9 MWh

Kapacita distribúcie plynu    2000 m3/h

Kapacita vodovodnej siete         16 l/s

Kapacita zberu daÏìovej vody       70 l/s

PoÏiarny vodovod                      20 l/s

Kapacita spla‰kovej kanalizácie                10 l/s
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Zriaìovateº: mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 

971 01 Prievidza

Správca: Prievidza Invest, s.r.o., Západná ulica 7, 

971 01 Prievidza

Konateº: Ing. arch. Milan Chmura

+421/46/5458590, 5458592

e-mail:  pdinvest.office@prievidza.sk, 

web:   www.pdinvest.sk

Nové haly v priemyselnej zóne spoločnosti 
Kovospol Group s. r. o. Prievidza v prevádzke. 
V halách začali svoju činnosť spoločnosti Naceva Slovakia s. r. o., 

P.Z.M., s. r. o.
O TRADE, s. r. o.
Veddor, s. r. o.
Esyp, s. r. o.
Rekomp, s. r. o.
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Nielen „vďaka“ hospodárskej
kríze sa ľudia ocitajú
v zložitých životných

podmienkach a prepadajú sa do
sociálnej siete. Situáciu si v mnohých
prípadoch a z rôznych dôvodov často
komplikujú aj ľudia samotní. Či už je
to tak, alebo onak, je medzi nami
mnoho tých, ktorí potrebujú pomoc. 
Jednou z organizácií, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné služby v oblasti
sociálnej pomoci je nezisková
organizácia Harmónia so sídlom
v Prievidzi, ktorú v roku 2003 na
základe uznesenia mestského
zastupiteľstva založilo mesto. 

Osudy ºudí
„Vzhľadom na účel jej založenia
zabezpečuje nezisková organizácia
Harmónia poskytovanie sociálnej
pomoci v zariadení núdzového
bývania a v útulku pre bezprístrešných
občanov,“ hovorí jej riaditeľka Oľga
Ďurčenková. „V zariadení núdzového
bývania, ktoré je zriadené v pôvodne
rodinnom dome ako celoročné
pobytové ubytovanie pre štyroch
osamelo žijúcich rodičov s maloletými
deťmi, nájdete rôzne osudy. Výnimkou
nie sú ani týrané ženy, utekajúce so
svojimi deťmi pred manželmi či
druhmi s tyranskými sklonmi. Mali
sme tu aj mladú matku, ktorá
nevedela žiť inak, len potulným
spôsobom života a z každej  takejto
„potulky“ si doniesla pamiatku –
dieťa. Napokon odišla aj odtiaľto.
V súčasnosti tu máme ubytované štyri
mamičky, ktoré majú maloleté deti vo
veku od niekoľkých mesiacov do
školopovinného veku.“ 

Pre osamel˘ch rodiãov
V zariadení ma každá rodina
k dispozícii vlastnú izbu, je tu
spoločná kuchyňa, sociálne zariadenie
a pekná veľká záhrada s detskými
zariadeniami. Ubytovanie v zariadení
núdzového bývania, ktoré je medzi
obyvateľmi známe ako domček pre
osamelých rodičov, sa neposkytuje
natrvalo, ale  len na určitý čas. Od
obdobia otvorenia zariadenia ponuka
prevyšuje dopyt a záujem o dočasné
ubytovanie prejavujú aj osamelé matky
z iných miest a okresov Slovenska.  
Aj program, ktorý dočasne
ubytovaným pripravuje vedenie

Harmónie v spolupráci s ďalšími
inštitúciami, je zaujímavý. „Snažíme
sa matkám s deťmi trošku oživiť
hlavne letné obdobie, keďže samotné
matky na letné pobyty a dovolenky
s deťmi prostriedky nemajú. Doposiaľ
sme počas letných prázdnin dvakrát
pripravili niekoľkodňový rekreačný
pobyt v rekreačnom zariadení mesta,
na chate Mráznica vo Veľkej Lehôtke
a taktiež sme v spolupráci so
spoločnosťou Úsmev ako dar
pripravili pre deti letný tábor. Do
budúcnosti pripravujeme v rámci
dobrovoľníckej činnosti pomoc deťom
pri učení, rôzne formy záujmovej
činnosti, výlety a podobné podujatia,
ktoré hlavne deťom spríjemnia pobyt
v našom zariadení a matkám dodajú
pocit, že žijú takým istým životom,
ako my ostatní, čo ich môže
motivovať tým správnym smerom aj
za bránami nášho zariadenia,“ dodala
riaditeľka Harmónie.   

Bez prístre‰ku
Iná je situácia v útulku pre
bezprístrešných občanov. Zariadenie
má kapacitu 20 lôžok, z ktorých je 15
lôžok určených mužom a 5 ženám. Aj
keď súčasťou útulku sú dve
samostatné kuchynky, sociálne
zariadenia a izby sú vybavené
základným vybavením, kapacitne
nebýva útulok celoročne naplno
využitý. S výnimkou zimných
mesiacov, keď vonkajšia teplota klesne
pod bod mrazu. Bezprístrešní občania,
ktorým je určený, totiž musia  po
príchode do zariadenia dodržiavať
stanovené podmienky, pričom hlavne
jedna z nich – nebyť pod vplyvom
alkoholu – väčšine z nich nevyhovuje.
„Zostáva nám len dúfať, že
s príchodom zimných mesiacov si
príroda opäť nevyberie krutú daň
v podobe ďalšieho ľudského života
človeka, ktorý sa nedokázal
prispôsobiť. Práca s týmito ľuďmi je
mimoriadne náročná a vyžaduje si
celého človeka, preto sa chcem
poďakovať všetkým svojim kolegom
v Harmónii i zariadeniach, ktoré
Harmónia spravuje, za nezištnú
pomoc a podporu, ktorú núdznym
poskytujú,“ uzavrela O. Ďurčenková.

Text: Ivona Vojtášová, Foto: MsÚ

Harmónia pomáha ºuìom v núdzi
V ‰tatistikách sa uvádza, Ïe sociálne odkázan˘ch ºudí, alebo t˘ch, ktorí sa ocitajú na hranici chudoby,

pribúda aj na Slovensku. Dnes je najviac pouÏívan˘m argumentom pri zdôvodÀovaní tohto stavu
hospodárska kríza, ktorá oberá ºudí o prácu a t˘m v mnoh˘ch prípadoch aj o moÏnosÈ slu‰ného Ïivobytia. 

V zariadení núdzového bývania majú obyvatelia k dispozícii spoločnú kuchynku.

V izbách nechýba priestor na hru pre deti. Izby sú zariadené skromne, no moderne a účelne.

Súčasťou objektu je i záhrada s detským pieskoviskom a preliezačkami pre najmenších. 
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KANDIDÁTI KOALÍCIE KDH, SDKÚ-DS NA POSLANCOV 
TRENČIANSKEHO   VÚC

DESATORO PRE NÁŠ KRAJ
1. STOP ZADLŽOVANIU
2. NIŽŠIE DANE                                             
3. ISTOTY A ÚCTA SENIOROM                        
4. ZDRAVOTNÍCTVO BEZ ČAKANIA               
5. ZMYSLUPLNÉ VZDELÁVANIE                      

6. KVALITNEJŠIE CESTY    
7. MENEJ ÚRADNÍKOV
8. KRÍZA AKO PRÍLEŽITOSŤ
9. VÄČŠIE MOŽNOSTI VÝBERU

10. OTVORENÝ ÚRAD  

18 31

67 70 74 80

42 61
Ing. VLADISLAV ORAVEC,
49 rokov, strojný inžinier,
financie, investície, eurofondy

Ing. VOJTECH ŠOVČÍK,
48 rokov, technik
regionálny rozvoj, kultúra, doprava 

MUDr. GABRIEL ŠIMKO, MPH,
55 rokov, námestník riaditeľa,
zdravotníctvo, sociálne veci, financie

Ing. GUSTAV SCHNIERER,
62 rokov, banský inžinier, doprava,
podpora vzniku pracovných príležitosti

PaedDr. ELEONÓRA PORUBCOVÁ,
43 rokov, riaditeľka gymnázia,
školstvo, kultúra, cezhraničná spolupráca

MUDr. JOZEF LOJA, CSc.,
63 rokov, lekár,
zdravotníctvo, sociálna starostlivosť

Mgr. IVANA HROMÁDKOVÁ,
38 rokov, špeciálna pedagogička,
školstvo, sociálne veci, regionálny rozvoj

Ing. MILAN DÉRER,
50 rokov, zástupca primátora,
financie, legislatíva, eurofondy
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FarnosÈ Prievidza
– Veºká Lehôtka

Kmestu Prievidza patria aj
kedysi samostatné obce
Veľká Lehôtka, Malá

Lehôtka a Hradec. Po skončení
II. svetovej vojny zažíva Prievidza
veľký rozmach ťažby hnedého uhlia.
Mesto sa rozrastá veľkou
rýchlosťou. Každý rok priemerne
pribúda takmer 1000 obyvateľov.
Pri takom tempe rastu mesto rýchlo
pohltilo okolité dedinky a osady.
Súčasťou mesta sa stali Necpaly, ale
i vzdialenejší Hradec a obe Lehôtky.
Duchovný život týchto obcí bol
vždy úzko spojený so životom
v Prievidzi. Ľudia z Hradca, Veľkej
či Malej Lehôtky chodievali na
bohoslužby do mesta neraz pešo
a v každom počasí. Ešte dodnes sa
južná kaplnka vo farskom kostole
nazýva Hradecká po veriacich, ktorí
prichádzali z Hradca a mali tu svoje
„privilegované“ miesto. 

Prvá kaplnka postavená v Hradci
sa datuje na začiatok 20. storočia.
Postavili ju v roku 1901 a zasvätili
Božskému Srdcu Ježišovmu. Prvé
pokusy o stavbu kostola vo Veľkej
Lehôtke sú z roku 1927. Dostavba
kostola sa zavŕšila až po páde
komunizmu v roku 1993, kedy bol
kostol Krista Kráľa konsekrovaný
a bol vyhlásený za farský kostol
novozriadenej farnosti Prievidza –
Veľká Lehôtka s filiálkami Malá
Lehôtka a Hradec. Postupne vo
farnosti vyrástli ďalšie kostoly: V roku
1997 Kostol sv. Cyrila a Metoda
v Malej Lehôtke a v roku 2000
Kostol sv. Jozefa, robotníka v Hradci.

Terajším správcom farnosti
Prievidza – Veľká Lehôtka je
Mgr. Marek Sabol, farár. Farnosť
ma 1945 obyvateľov, z toho sa
k Rímskokatolíckej Cirkvi hlási
1850 obyvateľov.

1. novembra si veriaci pripomínajú Sviatok V‰etk˘ch svät˘ch. Jeho oficiálne zaãiatky sa poãítajú 
od roku 609, keì sa prv˘krát slávil v Ríme 13. mája pápeÏom Bonifácom IV. PápeÏ totiÏ prebral od cisára
Fokasa pohansk˘ chrám v‰etk˘ch bohov, tzv. Panteón a zasvätil ho Panne Márii a v‰etk˘m svät˘m.
Neskôr pápeÏ Gregor III. (731-744) preloÏil slávenie V‰etk˘ch svät˘ch z 13. mája na 1. november, keì
v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte v‰etk˘ch svät˘ch.

Albrecht Dürer, The Adoration of the Trinity, 1511, Oil on lindenwood, 
Kunsthistorisches Museum, Vienna.

Mesiac november je
v kalendári Cirkvi
poznačený niekoľkými

dôležitými udalosťami. Hneď
prvé dva dni mesiaca patria dvom
zvláštnym spomienkam. 

1. novembra si veriaci pripomínajú
Sviatok Všetkých svätých. Jeho
oficiálne začiatky sa počítajú od
roku 609, keď sa prvýkrát slávil
v Ríme 13. mája pápežom
Bonifácom IV. Pápež totiž prebral
od cisára Fokasa pohanský chrám
všetkých bohov, tzv. Panteón
a zasvätil ho Panne Márii a všetkým
svätým. Neskôr pápež Gregor III.
(731-744) preložil slávenie Všetkých
svätých z 13. mája na 1. november,
keď v Bazilike sv. Petra slávnostne
posvätil kaplnku k úcte všetkých

svätých. Takto začínajú dejiny tohto
sviatku, ale neboli by to dejiny, keby
neexistovali udalosti, na ktoré je
možné spomínať pre ich
výnimočnosť. Dejiny Cirkvi majú
veľké množstvo hrdinských mužov
a žien, ktorí svoj život naplnili
dobrom a úprimnou láskou k Bohu
a ľuďom. Títo hrdinovia neváhali pre
svoje ideály opúšťať množstvo výhod
zo strany sveta a mnohí za ne
položili i život. Tieto postoje sa stali
silnou inšpiráciou pre ich
nasledovníkov. Viera kresťanov, že
život ma zmysel vzhľadom na
večnosť sa premietla aj do častej
návštevy hrobov, kde odpočívali títo
hrdinskí svedkovia. Nárokom
nepoužívam názov „svätý“ lebo na
začiatku sa všetci kresťania

oslovovali „svätý“ lebo krstom sa
stali bratmi a sestrami Ježiša Krista,
boha, ktorý je svätý. Až neskoršie sa
pomenovanie „svätý“ dáva iba tým,
čo za vieru položili život, alebo ich
život bol hrdinským vyznaním viery.
Keďže nebolo možné poznať všetky
hrdinské činy človeka (mnohé
ostávajú skryté), je isté, že mnohí
žili životom svätosti, ale neboli
oficiálne vyhlásení za svätých.
Sú však v nebi a my si na nich
spomíname práve v tento deň, aby
sme nezabudli na cieľ života a tých,
ktorí ho už dosiahli.

Na sviatok Všetkých svätých
nadväzuje deň Pamiatky všetkých
verných zosnulých 2. novembra.
Aj tento sviatok má svoj oficiálny
začiatok, ktorý je úzko spätý

s kláštorom Cluny vo Francúzsku.
V roku 998 opát Odilo
v benediktínskom kláštore Cluny
zaviedol tradíciu 1. novembra večer
vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych
a na druhý deň slúžiť veľkú zádušnú
omšu. Tento zvyk sa čoskoro rozšíril
po celej západnej cirkvi. Na znak
nesmrteľnosti duší a Božieho
milosrdenstva sa na cintorínoch
zapaľujú sviečky. 

Celé toto dvojdnie nám veriacim
pripomína skutočnosť jednej veľkej
rodiny. Cirkev je veľká rodina lebo
spája spoločenstvo oslávených
v nebi s tými, ktorí sa očisťujú,
aby mohli prísť oslávení do neba
a s nami, ktorí ešte len putujeme
a zápasíme o nebo.

Martin Dado, dekan

Nezabudnime, Ïe sme veºká rodina



P˘cha mesta

Budova pôsobila dominantne,
jej výzor znásobovalo aj
vystúpenie zo stavebnej osi

južnej strany námestia. Na dvoch
podlažiach, v „kvartíroch“, ako sa
miestnosti ešte v 19. storočí
nazývali, sídlil richtár, pokladník,
úradovali viacerí ďalší mestskí
zamestnanci, 
zasadal magistrát, odpočíval archív.
Dokonca v niekoľkých izbách tu
bývali mestskí sluhovia či na
základe povolenia aj samotní
obyvatelia. Na poschodí mal starý
mestský dom tri veľké miestnosti.
Tie boli príhodne využívané na
rôzne účely. Napríklad v 16. – 17.
storočí tu sídlila slávna prievidzská
evanjelická latinská škola, 
ktorú navštevoval aj jeden
z najvýznamnejších európskych
humanistických učencov Vavrinec
Benedikt z Nedožier. Túto
skutočnosť nám dokumentuje
pamätná tabuľa umiestnená na
vonkajšej stene budovy. 
Po evanjelikoch na poschodí
mestského domu v prvých rokoch
svojho prievidzského pôsobenia 
deti mešťanov vyučovali aj piaristi.
Napravo i naľavo od hlavného
vchodu boli „sklepy“, ktoré si
v pravidelných dražbách
prenajímali Prievidžania na
obchodné účely. Napríklad 
od roku 1871 tu sídlila prievidzská
sporiteľňa, neskôr prevádzky
holičstva a drogérie. V podzemných
priestoroch boli miestnosti
využívané ako „árešt“, čiže väznica.
Jednoducho, mestský dom bol
miestom dôležitých rozhodnutí
i pýchou niekdajšieho slobodného
kráľovského mesta.

Nevzhºadná príÈaÏ
Postupom rokov mohutná kamenná
stavba stratila svoj pôvab, ba
dokonca sa stala nevzhľadnou
príťažou. Magistrát i okresný úrad

sa v 20. rokoch 20. storočia viackrát
zaoberali otázkou, ako mestský dom
adaptovať na modernú stavbu. Na
jeho adresu zaznievali rôzne slová.
„Prievidzský mestský dom darmo
ukazuje navonok svoju biedu,
zastarelosť a rohové štokovce, 
od neho všetko krajšie a módnejšie 
sa mu posmievajú. No duch, ktorý
v ňom vládne, je celkom svieži
a každým svojim hnutím prezrádza
tvrdú odhodlanosť závodiť

o životaschopnosť s inými
protežovanými, dobovou
konjunktúrou vypasenými mestami,“
napísal v roku 1923 okresný
náčelník Dr. Ján Novák. No len
o pár mesiacov zaznelo na adresu
budovy veľmi kritické volanie po
adaptácii, pretože „týmto spôsobom
by sa stal náš Mestský dom aspoň
susedom zodpovedným, ba hádam 
aj okrasou celého rínku, čo sa teraz
o ňom ani o polnoci povedať nedá...

Možno príde čas, keď nás Mestský
dom bude sa môcť inak vystaviť
i krajšie i účelnejšie a dôkladnejšie.
Dá Boh, že o niekoľko rokov jeho
zmenu prevedieme od základov.“

Nová stavba
A veru, roky i dni mestského domu,
v ktorom v roku 1848 pobudli aj
traja buditelia nášho národného
povedomia Hurban, Hodža a Štúr,
boli už zrátané. Z estetických
i praktických dôvodov ustúpil.
Prievidzský historik Mikuláš Mišík
uviedol, že pri búraní tejto
jedinečnej stavby 
sa v Prievidzi nenašiel nikto, kto 
by sa za jej zachovanie bol postavil.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o novej stavbe. S rozpočtom 
631 000 korún ju postavila firma
Alojza Engliša, práce od 
15. septembra 1932 viedol Imrich
Spevár. Nový mestský dom bol 
25. septembra 1933 odovzdaný
svojmu účelu. „Daj Bože, aby obete
prinesené v ťažkej dobe dosiahli
svojho určenia a dom tento bol vždy
stánkom šťastnej správy tohto mesta,”
uviedol vtedajší pozorovateľ. Nová
budova mestského domu mala dve
poschodia. Na prízemí boli
obchody, na poschodiach
kancelárie a zasadacia miestnosť.
Okrem magistrátu tu sídlili i viaceré
spolky. V septembri 1936 tu
pobudol aj prezident republiky
Eduard Beneš. Z balkóna sa
občanom prihovárali mnohé
osobnosti i predstavitelia mesta,
vztyčovali sa štátne i národné
vlajky. Krátko po roku 1945
adaptáciou získal dnešný vzhľad.
Posledná rekonštrukcia
prievidzského mestského domu sa
uskutočnila na prelome 20. a 21.
storočia. Nabudúce zavítame do
kráľovského domu.

Pripravujú Erik Kližan a Ján Sabo

z Klubu priateľov histórie Prievidze

Kde to b˘vame
alebo o prievidzsk˘ch uliciach

3. časť

Pohľad na námestie a Mestský dom po oslavách desiateho výročia vyhlásenia Česko-
slovenskej republiky v roku 1928. Na Mestskom dome môžeme čítať transparent 

s textom – Ať žije ČSR. Oblúková brána v strede budovy bola hlavným vchodom do
objektu. Nápis vľavo – Gazdovská banka – potvrdzuje jej pôsobenie aj na tomto mieste. 

Dominantnou budovou prievidzského námestia bol v minulosti, dlhé storoãia, mestsk˘ dom.
Mohutná kamenná stavba, v jadre renesanãná, pochádzala e‰te zo 16. storoãia. 

V popredí sú už vyrastené tzv. Lipy republiky, vysadené v roku 1928. 
V pozadí novopostavený Mestský dom, ktorý bol daný do užívania v roku 1933. 

Súčasnú podobu získal po niekoľkých rekonštrukciách. 
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Martin Adásek a Danka Žinčáková
Michal Alaxa a Magdaléna Sabová
Milan Antal a Denisa Vojtasová
Marek Bakyta a Mária Luleyová
Peter Baťo a Ľudmila Baťová
Marián Bátora a Martina Hianiková
Martin Bielik a Zuzana Tužinčinová
Miroslav Bošnovič a Silvia Bugárová
Jaroslav Botka a Andrea Knýblová
Dušan Brna a Katarína Hertlová
Roman Buček a Veronika Goncolová
Ľubomír Bučko a Lenka Zahoranová
Dušan Cachovan a Jana Gulová
Ľuboš Čecho a Daniela Stankovičová
Róbert Čecho a Marcela Molnárová
Peter Čičmanec a Ivana Michalovičová
Viliam Čičmanec a Oľga Lovecká
Mário Dombay a Eva Petrincová
Matúš Ďuriš a Jana Ďurišová

Ján Ďurkovič a Lucia Škultétyová
Milan Ďurta a Miriama Gašparovičová
Erik Fabian a Denisa Košová
Peter Frimmel a Michaela Ružeková
Milan Galanský a Daša Klopanová
Marián Gocník a Miroslava Mališová
Daniel Gramblička a Katarína
Matiašková
Richard Grom a Gabriela Krištínová
Marián Habáň a Jana Kukučková
Ivan Hanko a Veronika Stovičková
Marián Harag a Zuzana Pálffyová
Peter Hofierka a Viera Krajčiová
Róbert Chuchut a Lívia Dufeková
Martin Iliaš a Miroslava Krejčová
Dušan Jančok a Viera Volárová
Radoslav Jánošík a Lenka Ondrušková
Otto Jantschek a Alena Karabinošová
Ján Javorka a Denisa Ďurčeková

Pavol Junas a Darina Jančovičová
Ľuboš Katrenčin a Klaudia Makyšová
Blažej Khuebach a Martina Krupská
Roman Kňaze a Lucia Beňová
Jozef Kollár a Martina Mihaliková
Milan Kováčik a Kristína Kopernická
Adrián Kozák a Slavomíra Gurská
Daniel Kozák a Ingrid Vaňová
Ján Krpelan a Mária Baniarová
Michal Kuhajda a Ivana Richtárechová
Juraj Lauko a Silvia Slošiarová
Ladislav Lauro a Miriama Píšová
Juraj Majerský a Kristína Beláčková
Pavol Marcinka a Martina Nádaská
Peter Masarik a Alena Bubáková
Dávid Meixner a Katarína Lacková
Jozef Melcer a Iveta Mikulová
Martin Mendel a Andrea Mendelová
Pavel Mikuš a Božena Ponechalová
Zdenko Minich a Silvia Šipláková
Mojmír Németh a Alexandra
Chochulová
Ján Oberfranc a Katarína Mittašová
Róbert Orság a Erika  Daníčeková

Marián Pipíška a Lucia Pipíšková
Roman Pleva a Petra Slabá
Roman Polák a Lenka Hetfleišová
Milan Pytel a Zdena Vincenová
Gejza Radič a Judita Sladíková
Ľuboš Rafaj a Adriána Tonhajzerová
Jozef Schwarz a Miroslava Kotríková
Andrej Surík a Emília Danišová
Jaroslav Šandor a Danka Tomková
Vincent Šimčák a Gabriela Beňadiková
Peter Šimko a Katarína Blahová
Martin Šišmiš a Zuzana Maslenová
Jozef Škrobák a Katarína Škrobáková
Matej Turský a Lenka Turská
Vladimír Vetrák a Michaela Škrípová
Roman Višňovec a Žaneta Ježková
Marcel Vojčík a Mariana Kubišová
Eduard Vrtiel a Zuzana Pernišová
František Zábojník a Marta Kršková
Radovan Znamenák a Andrea
Madajová
Jozef Žákovič a Eva Zuzaniaková
Radovan Žierik a Marta Greschnerová

V tom  istom
období sa
narodili:

Dávid Barták
Adam Jaroslav
Bartoň
Bianka Bieliková
Nella Bírová
Vanesa Brosová
Lea Cagáňová
Jennifer Rita
Caňová
Damián Csemer
Peter Čičmanec
Tomáš Danciu
Tosca Daňová
Maroš Dojčinovič
Marta Drozdová
Martina Ďuríková
Jakub Fačkovec
Laura Ferjancová
Alex Gogola
Nina
Gombarčíková
Viktória Gontková
Jasmína

Gregorová
Daniel Grom
Patrik Gunda
Veronika Hájna
Marcus Dárius
Hromádka
Dorota Hurtišová
Martin Húska
Damian Chrenko
Radoslav Chriňák
Stanislav Janeček
Jakub Jankula
Šimon Jánoška
Alexej Januch
Alex Jasinský
Ivan Juríček
Filip Kalfas
Ema Karaková
Laura Karvayová
Anabel Kotlárová
Tomáš Kotrík
Cynthia Kroková
Sofia Kubová
Matej Kulich
Katarína
Kulichová
Viktória

Kurbelová
Ema
Magdolenová
Nella Makošová
Filip Martinec
Eliza Mina
Mjartanová
Marek Mócik
Adrián Monček
Lucia Nikmonová
Nina Obžerová
Jakub Ladislav
Olvecký
Michal Opat
Vanesa Pappová
Jakub Pavlove
Jakub Pažický
Sven Róbert
Pietrik
Lívia Píšová
Linda Plaštiaková
Jakub Polák
Naďa Porubcová
Michaela
Príbelská
Martin Prouza
Laura Pšenková

Matej Radosa
Barbora
Romančáková
Sarah Alexandra
Sanigová
Otto Steinhubl
Simona
Struhárová
Susanne
Sumeráková
Tereza Szépová
Nikolas Ševčík
Tomáš Škríb
Alex Šovčík
Tibor Šprlák
Tomáš Šprlák
Matias Štefanovič
Samuel Šulgan
Dominika 
Švábová
Lenka Tomášiková
Vivien
Unterfrancová
Daniel Urban
Laura Uríková
Ivana Velická
Sofia Vidová

Samantha
Zbiňovcová
Oskar Zhen

V tom  istom
období  nás
opustili:

Mária Leporisová
Jozef Žákovič
Dezider Dávid
Katarína Balogová
Anna Hnatová
Anton Pažin
Anna Červeňová
Ján Políček
Vladimír Píš
Antónia
Bartolenová
Jaroslav Mackovič
Augustín
Martečík
Jozef Szajka
Anna Dodoková
Viliam Guláš
Ladislav Trnka

Ivan Detko
Ján Andrejkovič
Jolana 
Čičmancová
Ľudmila Hrdá
Marta Borovicová
Milan Trgiňa
Ján Gazda
Anna Foltánová
Štefan Horváth
Vladimír Gajdošík
Ján Grešner
Bohuslava
Chylová
Roman Kolár
Miroslav Kurciník
Monika Žišková
Albín Zeisel
Valentín Jantoška
Eva Šušolíková
Magda
Beňadiková
Mária Vrtielová
Dagmar Kolářová
Ladislav Fatura
Eduard Stankovič
Šimon Šimurka

Koloman Bielik
Štefan Dojčinovič
Ivan Gurtler
Alojz Karpiš
Anna
Krajčovičová
Marta Vrtielová
Oliver Švorc
Jozef Doležal
Mária Píšová
Jozef Střešinka
František Oršula
Eva Kiabová
Ján Máček
Emília Štangová
Kristína Daňová
Jozef Peťovský
Viera Čeryová
Peter Škrteľ
Štefan Viola
Mária Madajová
Mária
Grimmelová
Jozef Sliviak
Elena Bezáková
Mariana
Moravúsová

Gejza Reis
Anna Reisová
Jozef Lenhart
Mária Šestáková
Vojtech Námešný
Jozef Tomášik
Jozef Šnirc
Dagmar Svitková
Anton Kopčan
Mikuláš Leitmann
Emília
Václaveková
Pavel Paulík
Matúš Cabada
Ignác Čentík
Viléma Pekárová
Ivan Jelšovský
Mária Kalvastrová
Štefan Cisík
Rudolf Laurinec
Justína Rybárová
Elena Šimáková
Zdenko Čičmanec
Izabela
Grueberová
Margita Kučerová

Skonãil sa Mesiac 
úcty k star‰ím

Október ako typický jesenný mesiac v roku je zároveň aj obdobím, kedy si viac
ako inokedy všímame našich seniorov. Práve v októbri, ktorý je Mesiacom úcty
k starším, majú totiž svoj sviatok. Slávnostným prijatím v obradnej sieni
Mestského domu sa jubilujúcim členom klubu dôchodcov Bôbar a občianskeho
združenia Bôbarov poďakoval za prácu, ktorú v aktívnom veku vykonali pre
mesto, primátor Prievidze Ján Bodnár. Vo svojom príhovore nezabudol spomenúť,
že mnohí z nich sa aj v súčasnosti, prostredníctvom klubov dôchodcov, v ktorých
sú organizovaní, aktívne podieľajú svojimi skúsenosťami a múdrymi radami na
živote mesta. Zaželal všetkým veľa pevného zdravia, osobných úspechov
a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. 

Text a foto: I.V.

Z mestskej matriky
V meste Prievidza v období od 23. júla do 7. októbra  2009 
uzavreli manÏelstvo snúbenci:

Primátor Bodnár prijal v obradnej sieni členov prievidzských klubov dôchodcov. Tým menej
pohyblivým aj osobne pomohol.
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Baran
V zamestnaní ukážete, čo

všetko vo vás je. Na niečo zaujímavé
prídete, niečo dôležité rozlúsknete.
Všeličo dokážete zmeniť k lepšiemu.
Určite sa sústreďte na tie vzťahy,
ktoré stoja za to. Potom aj menšie
nedorozumenia budú znesiteľné.

B˘k
Niektoré veci sa vám budú

zdať neriešiteľné, ale ide len o prvý
pohľad. Buďte veľkorysí! Mierne
pokarhania budete prijímať príliš
citlivo a urážlivo. Temer všetko sa
vás dotkne. Nebolo by lepšie
pokojne si všetko vysvetliť?

BlíÏenci
Sústreďte sa na prácu,
ktorá vám prinesie dobré

výsledky. V prípade rozporuplných
faktov použite nielen rozum, ale aj
intuíciu. Dajte si pozor na financie.
So všetkými ľuďmi nájdete spoločnú
reč, vďaka správne voleným slovám
a správnej taktike.   

Rak 
Možno by ste mali začať

myslieť novým spôsobom, aby 
ste sa nepopálili v nových vzťahoch!
Miešať rozum s láskou môže
priniesť veľa smoly a sklamania
a nielen v povolaní. Vyhnite sa
problémom, usmejte sa na svet,
spriateľte sa so sebou a aj s okolím! 

Lev 
Dozviete sa o možnostiach,

ktoré by mohli vyriešiť váš doterajší
život. Na všetko pozerajte s istou
perspektívou. Niektoré záležitosti si
nechajte prejsť hlavou, až potom
vyslovte svoj názor, inak sa dostanete
do nepríjemnej situácie. 

Panna
Nezaspite na vavrínoch,

ak získate ocenenie alebo návrh na
postup. V práci sa blysnete, získate
podporu pre svoje myšlienky a nové
nápady. V partnerskom vzťahu
prežijete príjemné chvíle, polovička
vám pripraví prekvapenie. 

Váhy 
Niekedy sa osud nevyvíja

podľa našich predstáv, všetko berte
statočne. Niečo sa vám nevydarí
tak, ako by ste si to želali. Nakoľko
budete vyžarovať lásku, aj od iných
môžete očakávať príjemné pozvania,
možno i lichôtky. 

·korpión
Nerozhadzujte peniaze,

nákupy treba robiť uvážlivo.
Nepreháňajte to ani s jedlom,
všetkého veľa škodí. Pre vás teraz
dvojnásobne platí -  striedmosť vo
všetkom. V práci šetrite energiou,
budete ju ešte potrebovať.

Strelec
Pozor na podvodníkov -

každý sa rád delí o peniaze, najmä
ak ich nezarobil! V citoch zíďte na
zem! Keď je všetko ponuré, treba si
vybrať dobrý program. S láskou
nebudete mať tie najšťastnejšie
skúsenosti. Dobre však vyjdete
s kolegami a priateľmi.

KozoroÏec
Stačí chcieť a nad všetkým

zvíťazíte. Niektorí vás radi vyhľadajú
a požiadajú o pomoc, lebo budú
vedieť, že od vás sa jej i dočkajú.
Pomôžete aj celkom neznámym
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, za čo
vás okolie zahrnie láskou a dôverou. 

Vodnár
Dostanete sa do situácií,
ktoré preveria odvahu,

schopnosti a vedomosti. Ak ste
v zamestnaní, zvýšte opatrnosť. 
Do všetkého pôjdete ľahko, kým
nenatrafíte na nepríjemnú prekážku.
Ničoho vážneho sa nemusíte
obávať, hviezdy sú na vašej strane! 

Ryby
Ovládnite vnútorný pocit
strachu a všetko prekonáte.

Budete si rozumieť s tými, ktorých
dôverne poznáte, no na verejnosti 
sa nezapriete a vyletíte skoro na
každého. Skúste sa ovládnuť, hoci
máte pravdu, nikomu nič nehovorte!

Horoskop

Kam na v˘let?
Ponúkame dve túry na tej istej trase z Dubnice 
do ·útovského sedla a Bo‰kovie lazu do Bojníc 
(kúpeºov), v zalesnenom teréne, kde teraz hrajú farby
jesene a v zime, keì napadne sneh je tam nádherne.

Krat‰ia trasa je vhodná aj pre
deti, vedie málo frekventovanými
lesnými cestami bez kritických miest,
pozvoľna, bez príkrych stúpaní.
Vhodná je aj v zime na pešiu túru
alebo na bežky.  Možno sa tiež
vyšantiť na horských bicykloch – na
hrebeni je množstvo ciest s rôznym
stupňom obtiažnosti.
Bez problémov  (ak je sucho) sa dá
prejsť aj na trekingovom bicykli.

Kadiaº ísÈ?
Z Dubnice (na konci smer
Kanianka) po žltej -  futbalové
ihrisko - chata Bohátka – Šútovské
sedlo – po červenej na Vendelín –
popri plote ZOO k Bojnickému
zámku a do Bojníc. Alebo rovno po
červenej tvarovej až do kúpeľov.
Dľžka trasy: 8 km,  2 - 3 hodiny
pomalou chôdzou. Odporúčame 
na chvíľu si odskočiť na vrchol

Šútovského sedla, odkiaľ je pekný
výhľad na údolie Hornej Nitry. 
Po túre dobre padne okúpať sa 
v niektorom termálnom bazéne...  

Dlh‰ia trasa:
Z Dubnice tak isto až do Šútovského
sedla, odtiaľ po červenej  striedavo
prudkejšími a miernymi stúpaniami
na vrchol Boškovho lazu – späť do
sedla – potom  súhlasne s krátkou
trasou do Bojníc,  alebo do kúpeľov.  
Dĺžka trasy: 15 km,  4 - 5 hodín

Varianty:
Nástup na túru môže byť aj po
asfaltovej ceste, na odbočke pred
Kaniankou až po Bohátku.
Do kúpeľov sa dá zbehnúť aj po
ceste popri autokempingu, salaši
Vígľaš a Športcentre, kde je 
pri bráne skratka do kúpeľov.

Cesta jesennou náladou

Jesenné lúky nad Bojnicami
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