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Jar rozprestrela už aj nad nami svoje krídla a hrejivé slnečné lúče nám čoraz nástojčivejšie ukazujú krajší, 
optimistickejší pohľad na svet. K blížiacim sa veľkonočným sviatkom si preto v duchu tohto optimizmu 

poprajme spoločne, milí Prievidžania, veľa slnka, pohody, spokojnosti a ľudskej spolupatričnosti. 
Váš Ján Bodnár, primátor mesta Prievidza 
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Podľa informácií primátora Prievidze Jána
Bodnára sa rokovania ohľadom možnej
výstavby rýchleho občerstvenia tejto

značky realizovali už pred niekoľkými rokmi.
„Spoločnosť Mc Donald’s však v tom čase
deklarovala záujem o rozšírenie siete svojich
predajní mimo hraníc Slovenskej republiky.
Zároveň si však nechávala priestor na realizáciu
svojich aktivít vo vhodnom čase a priestore
aj v našich podmienkach,“ dodal J. Bodnár.
Vhodný čas už zrejme prichádza, pretože na
februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva
zarezonovala informácia o možnej budúcej
výstavbe reštaurácie McDonald’s s prislúcha-
júcimi objektmi na Bojnickej ceste pred
zimným štadiónom. 

Zástupca developerskej spoločnosti, ktorá mieni
v predmetnej lokalite vybudovať reštauráciu 
ešte v tomto roku, predložil poslancom aj 
grafickú vizualizáciu objektu a riešenia jeho
bezprostredného okolia. Tomuto však 
predchádzal proces zmeny účelu využitia lokality,
keďže pôvodne mal na Bojnickej ceste pred
zimným štadiónom vyrásť nový bytový dom,
realizovaný v zmysle informačného memoranda
súkromným investorom. Súkromný investor, ktorý
mal bytový dom realizovať, však vzhľadom na
krízu od svojho zámeru upustil. Odporučenie na
zmenu účelu využitia lokality v prospech výstavby
reštaurácie Mc Donald’s dala mestskému
zastupiteľstvu aj mestská rada, ktorá konštatovala,
že „z pohľadu potrieb mesta vzhľadom na

zameranie danej lokality, kde sú sústredené
športové zariadenia ale aj veľké obchodné domy
a dochádza v nej k nárazovej veľkej koncentrácii
obyvateľstva, by reštaurácia Mc Donald’s plnila
doplnkovú funkciu k týmto zariadeniam na
zabezpečenie rýchleho občerstvenia, pretože takéto
služby naše športové zariadenia neposkytujú.“ 

Mc Donald’s by mal vyrásť na ploche pred
zimným štadiónom, pričom výstavbe padne za
obeť aj niekoľko jestvujúcich parkovacích miest.
Zástupca spoločnosti však ubezpečil, že v okolí
objektu pribudne ďalších 65 nových parkovacích
miest a vyriešená bude aj prístupová komunikácia
k objektu reštaurácie a celkový dopravný systém
lokality. 

I.V.

Bude v Prievidzi Mc Donald’s?
Táto otázka rezonuje hlavne medzi mlad˘mi PrievidÏanmi pomerne ãasto 

prostredníctvom internetovej stránky, ale opakovane ju kladú mladí ºudia primátorovi mesta 
aj v rámci pravideln˘ch jarn˘ch a jesenn˘ch stretnutí Mladého parlamentu s vedením 

mesta a poslancami mestského zastupiteºstva. 

Slovenské zlato
ostáva v Prievidzi 

Mesto Prievidza je jedinou slovenskou samosprávou, 
ktorá sa po zisku prestíÏneho ocenenia Slovak Gold za v˘nimoãnú
sluÏbu – Komplexná komunikácia mesta s obãanmi – uÏ od roku 2006 
drÏí v elitnom klube Nadácie Slovak Gold. 

Jej predstavitelia pripravili
v polovici marca 2010 v poradí
už 45. slávnostné odovzdávanie

certifikátov Slovak Gold, ktoré sa
uskutočnilo za účasti podpredsedu
a poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky, ako aj
osobností slovenského kultúrneho,
spoločenského a politického života
v priestoroch hotela Bôrik
v Bratislave. Mesto Prievidza získalo
po žiadosti o predĺženie práva
používať značku kvality Slovak Gold
nový certifikát a zotrváva i na
ďalších osemnásť mesiacov, teda na
obdobie predĺženia platnosti
certifikátu, v spoločnosti
poskytovateľov tých najkvalitnejších
služieb. Certifikát prevzal prednosta
Mestského úradu v Prievidzi Ľudovít
Fábry, ktorý skonštatoval, že snahou
mesta je poskytovať svojim občanom
i naďalej čo  najkvalitnejšie služby.

„V tomto zámere sme pokračovali
aj v uplynulom období, keď sme pre
občanov otvorili Klientske centrum.

Začiatkom tohto roka sme začali
pravidelne vydávať vlastný
informačný mesačník Novinky
z Prievidze, ktorý je bezplatne
distribuovaný do všetkých
domácností. Aj keď v posledných
mesiacoch naše aktivity sčasti
pribrzdila hospodárska a finančná
kríza, v plánovaní ďalších
zaujímavých aktivít vo vzťahu
k občanom sme neustali a hneď,
ako nám to finančné možnosti
dovolia, ich budeme realizovať.“ 

Najprestížnejšie ocenenie –
Laureát Slovak Gold za rok 2009
získal za celoživotné dielo čerstvý
držiteľ Českého Leva, herec 
Ladislav Chudík. 

Text a foto: I.V. 

Prednosta MsÚ Ľudovít Fábry s ocenením. 



CPK - centrum prvého kontaktu
pre závislé osoby

Informačné centrum mladých Prievidza organizuje 
bezplatné a anonymné konzultácie na tému Závislosť 
počas poradenských dní, ktoré sú určené mladým ľuďom 
s nedostatkom príležitostí, tiež ich rodičom a príbuzným.

Budeme radi, ak Centrum prvého kontaktu navštívia aj
mladí ľudia, ktorí majú otázky a hľadajú odpovede 
a bližšie informácie v danej problematike.

Konzultácie budú prebiehať pod vedením p. Mariána
Daubnera - laický poradca v oblasti závislosti na drogách,
alkohole a gemblingu v spolupráci s členmi Klubu 
abstinujúcich priateľov Prievidza.

Kedy: každú stredu od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Kde: Informačné centrum mladých Prievidza,
Tenisová 25, 971 01 Prievidza
Kontakt: tel.: 046/543 91 88 
E-mail: prievidza@icm.sk, www.icm.sk
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Kaviareň na Námestí slobody bude moderným preskleným objektom s celoročnými službami.

Kritiku obãanov na 
prázdne centrum mesta,
ktoré po zatvorení
obchodn˘ch prevádzok
upadne do melanchólie 
bez Ïivota, rozpt˘lilo
vedenie mesta pred
niekoºk˘mi rokmi projektom 
jeho celoroãného oÏivenia. 

Súčasťou tohto projektu bolo
okrem sezónneho inštalovania
umelej ľadovej plochy v zime

a štyroch šachovníc v lete aj
zabezpečenie občerstvenia na letnej
terase, ktorá ako dočasné zariadenie
poskytovala svoje služby od jari až do
neskorej jesene. V súčasnosti letná
terasa mení svoj vzhľad a z pôvodného
dreveného objektu vzniká moderná
presklená stavba, ktorá však nebude
stáť na pevných základoch v zemi,
ale bude ju možné kedykoľvek
zdemontovať. Potvrdil nám to aj
prevádzkovateľ zariadenia Radoslav
Hanzel, ktorý má pozemok pod
kaviarňou na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva od mesta
v prenájme. „Sortiment služieb, ktoré
bude kaviareň poskytovať, ostáva
nezmenený, hlavná zmena dotýkajúca
sa rekonštrukcie objektu spočíva v tom,
že v kaviarni budeme poskytovať
služby počas celého roka,“ 
dodal R. Hanzel. I.V.

K 65. v˘roãiu oslobodenia 
Mesto Prievidza a Oblastný zväz Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi pozývajú 

verejnosť na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 65. výročia oslobodenia mesta, ktorý sa uskutoční
v utorok 6. apríla 2010 o 15. hod. na Námestí slobody v Prievidzi.

OO ZZ NN AA MM OO ZZ NN AA MM

Táto aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a mesta Prievidza.

Linka 
mestsk˘ch polícií
opäÈ bezplatná

Spoločnosť Slovak Telekom sa rozhodla 
vyjsť v ústrety svojim zákazníkom 

a mestským políciám a od 1. apríla 2010
dočasne nebudú zákazníci za volanie na linku

mestskej polície 159 platiť. 
Spoločnosť tak robí aj napriek faktu, 

že telefónne číslo mestskej polície nie je
podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu

zaradené do skupiny tiesňových, 
teda bezplatných čísel. Prechodné obdobie,

po ktorom bude volanie na linku 159 
opäť spoplatnené, bude trvať 

do budúceho roka 2011. 
Zaradiť telefónne číslo 159 opäť 

medzi bezplatné čísla sa Slovak Telekom
rozhodol po rokovaniach so zástupcami

mestských polícií, podľa ktorých sú 
občania Slovenska na bezplatné volanie 

na toto číslo zvyknutí.

OO ZZ NN AA MM

KaviareÀ v centre 
mení svoj vzhºad
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Jarné upratovanie 
na území mesta Prievidza
Zber konárov

V termíne od 22. 3. 2010 bude na území mesta Prievidza prebiehať zber konárov
zo záhrad rodinných domov na určených stanovištiach.

Konáre prosíme vyložiť najneskôr deň pred termínom zberu na určené
stanovište. Konáre žiadame ukladať hrubým koncom dopredu, maximálna hrúbka
je 8 cm. Ukladanie konárov mimo určeného stanovišťa a termínu bude príslušníkmi
MsP sankcionované. Žiadame občanov, aby konáre nemiešali s objemným
odpadom, ktorého zber sauskutoční po zbere konárov. 

Biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad) je zakázané ukladať do nádob na
komunálny odpad. Konáre po uvedenom termíne je možné odovzdať v prevádzke
kompostárne na Garážovej ulici, kde je zabezpečovaný celoročný odber biologicky
rozložiteľného odpadu (zo záhrad) a to v čase prevádzky po predložení dokladu
totožnosti. Pri odovzdaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v prevádzke
kompostárne bude občanom poskytnutý kompost, resp. poukážka na jeho odber.

Volebný obvod Lokalita                                                   termín zberu

VO č.1 Východná 22. 3. 2010
Nábrežie A. Kmeťa 22. 3. 2010
Staničná 23. 3. 2010
Stavbárov 23. 3. 2010
Športová 23. 3. 2010
Veľkonecpalská - kaplnka 24. 3. 2010
Poľná - KD 24. 3. 2010
Na záhumní 25. 3. 2010
Snežienková 25. 3. 2010
Vinohradnícka 26. 3. 2010
Vlčie Kúty 26. 3. 2010

VO č.2 Ľ. Štúra 29. 3. 2010
Sklenárska 30. 3. 2010
Zadná 31. 3. 2010

VO č.3 Za depom 6. 4. 2010
Átriová 7. 4. 2010
J. Červeňa - J. G. Tajovského 8. 4. 2010

VO č.4 J. Jesenského-Medzibriežková 12. 4. 2010
Puškinova 12. 4. 2010
Novackého 13. 4. 2010
Novackého - M. Benku 13. 4. 2010
S. Mečiara - Energetikov 14. 4. 2010
Dubová 14. 4. 2010

VO č.5 Veľká Lehôtka - KD 15. 4. 2010
Veľká Lehôtka - Uhlištná 15. 4. 2010

VO č.6 Malá Lehôtka F. Hečku dolný koniec 19. 4. 2010
Malá Lehôtka F. Hečku horný koniec 19. 4. 2010
Malá Lehôtka Ul. Družby 19. 4. 2010

VO č.7 Hradec – 1. mája 20. 4. 2010
Hradec – Súhradská 20. 4. 2010

Volebný obvod Lokalita 1. kolo
VO č. 1 Východná 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010

Nábrežie A. Kmeťa 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Nábrežie sv. Cyrila 8 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Nábrežie sv. Cyrila 30 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Dlhá 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
M. Mišíka 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
M. Hodžu 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Vinohradnícka 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
A. Hlinku 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Staničná 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Stavbárov 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Športová 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Lúčna 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Veľkonecpalská - kaplnka 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Kútovská 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Poľná 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Na záhumní 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Snežienková 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Ciglianska       6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Košovská 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010
Vlčie kúty 6. 4. 2010 – 11. 4. 2010

VO č. 2 Ľ. Štúra 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Murgaša 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Gorazdovo nábrežie 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
A. Rudnaya 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Malookružná 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Sklenárska 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
J. Kráľa 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Súbežná 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Banícka 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Krajná 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Trhová 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
B. Bjōrnsona - F. Madvu 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Sama Chalupku 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Zadná 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Š. Králika                                      12. 4. 2010 – 18. 4. 2010
Letisková 12. 4. 2010 – 18. 4. 2010

VO č. 3 Za depom 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
Átriová 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
J. Červeňa - J. G. Tajovského 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
P. Dobšinského 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
A. Mišúta 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
J. Francisciho 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
L. N. Tolstého 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
J. Fándlyho 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
J. Okáľa 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
J. M. Hurbana 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
A. Žarnova 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
M. Rázusa – Šulekova 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
Bukovčana 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
Šafárika - J. Roháča 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
J. Palárika 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010

Zber objemn˘ch odpadov
Zber objemných odpadov sa uskutočňuje dvakrát do roka prostredníctvom

pristavovaných veľkoobjemových kontajnerov na stanovištiach určených mestom.
Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom stave 
(napr. v rozobratom stave na dosky). Do veľkoobjemových kontajnerov je
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 o nakladaní s komunálnym
odpadom na území mesta Prievidza zakázané vhadzovať stavebné odpady
vyžadujúce stavebné povolenie, objemné odpady v nezmenšenom stave, okná
a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov, objemné odpady
dovezené z iných území ako z územia mesta Prievidza, separovateľné zložky,
konáre, lístie, tráva, nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia,

kyseliny, pneumatiky a pod. Porušenie uvedených ustanovení a ukladanie objemných
odpadov vedľa kontajnerov bude príslušníkmi MsP sankcionované. Okenné rámy ako
aj niektoré nebezpečné odpady majú občania  možnosť odovzdať v prevádzke
zberného dvora. Obyvatelia mesta môžu objemné odpady odovzdať aj celoročne
v prevádzke zberného dvora počas prevádzkovej doby a po predložení dokladu
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Cieºom odbornej konferencie bolo:
● priblížiť efektívne používanie počítača, 

interaktívnej tabule a ďalších digitálnych
technológií vo výchovno - vzdelávacej 
činnosti v materskej škole;

● podporiť aktívne využívanie informačno-
komunikačných technológií v predprimárnom
vzdelávaní;

● poznať moderné informačné a komunikačné 
technológie a elektronické didaktické 
pomôcky, vedieť ich tvorivo využiť v praxi.

Krstili DVD
Odbornú konferenciu slávnostne otvoril primátor

mesta Prievidza Ján Bodnár. 
Vo svojom príhovore ocenil prácu učiteliek
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
ktoré pripravili prezentácie projektov - práca
s interaktívnou tabuľou pre kolegyne celého
Slovenska, privítal okrem účastníkov zo Slovenska 
aj hostí z partnerského mesta Valjevo zo Srbska.

Predsedníčka spoločnosti pre predškolskú výchovu
Eva Gašparová vo svojom vystúpení upozornila na
nevyhnutnosť podporovať a uplatňovať digitálne
technológie v edukačnom procese detí predškolského
veku. Po úvodných príhovoroch nasledoval krst
prvého DVD nosiča, ktorého spoluautorkami boli
učiteľky materských škôl v Prievidzi, krstilo sa
detským čajom.

Digitálne technológie
V posledných rokoch často, ba možno 

povedať aj veľmi často diskutovanou témou bola
problematika vybavenia škôl najmodernejšími
učebnými pomôckami a didaktickou technikou,
v ktorej si stále väčší priestor nachádzali a našli
digitálne technológie uviedla vo svojom referáte Viery
Hajdúkovej, vedúca oddelenia materských škôl
a školských zariadení sekcie regionálneho školstva
Ministerstva školstva SR. Ocenila postoj hostiteľa
mesta Prievidza, ktoré nie je náhodou miestom
konania konferencie, ale vďaka vytváraniu kvalitných
materiálnych podmienok, nadšeniu a aj veľmi
dobrým manažérskym schopnostiam všetkých
zainteresovaných a hlavne realizáciou koncepcie
rozvoja informatizácie a internetizácie škôl, počínajúc
materskými školami.l Vhodným obohatením bola aj
panelová výstava našich materských škôl, ktorá
vypovedala o využívaní interaktívnej tabule
a digitálnych technológií deťmi v materských školách.
Popoludní sme ponúkli účastníkom odbornej
konferencie workshopy vo všetkých materských
školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza.
Prezentujúcimi boli učiteľky našich materských škôl.
Poskytli do praxe kurikulárne projekty, v ktorých
odovzdali svoje skúsenosti s digitálnymi
technológiami v práci s deťmi predškolského veku.

Eva Mujkošová, riaditeľka MŠ, 
Ul V. Clementisa v Prievidzi

Moderné vzdelávanie v materskej ‰kole 

VO č. 4 Jesenského - Medzibriežková 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010
Puškinova 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010
Novackého - M. Benku 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010
S. Mečiara – Energetikov 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010
Dubová 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010

Bytová zástavba bude riešená samostatne a to určením 
stanovíšť výborom volebného obvodu 26. 4. 2010 – 2. 5. 2010
VO č. 5 Veľká Lehôtka - Horná zastávka MHD 26. 4. 2010 – 27. 4. 2010

Veľká Lehôtka - Ul. roľnícka dolný koniec    26. 4. 2010 – 27. 4. 2010
Veľká Lehôtka – Remeselnícka 28. 4. 2010 – 29. 4. 2010
Veľká Lehôtka - Ulica J. L. Bellu 28. 4. 2010 – 29. 4. 2010
Lehôtka – KD 30. 4. 2010 -   2. 5. 2010
Veľká Lehôtka – Uhlištná 30. 4. 2010 -   2. 5. 2010

VO č. 6 Malá Lehôtka F. Hečku dolný koniec 26. 4. 2010 – 27. 4. 2010
Malá Lehôtka Ul. Družby 28. 4. 2010 –  2. 5. 2010

VO č. 7 Hradec - 1. mája 26. 4. 2010–28. 4. 2010
Hradec – Súhradská 29. 4. 2010 – 2. 5. 2010

Základné školy, ZUŠ 3. 5. 2010 –  4. 5. 2010
Materské školy 5. 5. 2010 –  6. 5. 2010
Záhradkárske osady 7. 5. 2010 – 16. 5. 2010

Zber nebezpeãn˘ch látok
vyseparovan˘ch z komunálneho odpadu

Zber škodlivých látok vyseparovaných z komunálneho odpadu je mestom
zabezpečovaný dvakrát ročne prostredníctvom spoločnosti DETOX, s.r.o. 
Tento zber je vykonávaný ako mobilný, na vopred určených stanovištiach a v daný
čas môžu obyvatelia mesta Prievidza takýto odpad legálne odovzdať. 

Na odovzdanie takýchto látok slúži aj prevádzka zberného dvora na Garážovej
ulici v prevádzkovom čase. Pri odovzdávaní je potrebné predložiť doklad
totožnosti. Odovzdávané odpady v prevádzke zberného dvora je potrebné 
vopred odkonzultovať s pracovníkmi spoločnosti TEZAS, spol. s r.o. 
na tel. čísle: 046/542 22 20 alebo 542 38 83.

Zberový okruh č. I.: Termín zberu: 17. 4. 2010 (sobota)
ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS

J. Záborského - Bottova križovatka 8.10 - 8.20
Energetikov ABC Market 8.25 - 8.40
Dubová bývalé potraviny 8.45 - 9.00
Snežienková 16 pri autobusovej zastávke 9.05 - 9.20
Na záhumní 2 Kultúrny dom Necpaly 9.25 - 9.40
Gazdovská pri potravinách 9.45 -10.00
Stavbárov 19 Obchodné Centrum Spektrum 10.05 - 10.15
Medzibriežková parkovisko (Obvodný úrad) 10.20 - 10.30
M. Hodžu čistiareň, práčovňa 10.35 - 10.45
Šumperská pri garážach 10.50 - 11.00
T. Milkina križovatka pri garážach 11.05 - 11.20
I. Krasku pohostinstvo PAPUČA 11.25 - 11.35
A. Žarnova č. vchodu 5 11.40 - 11.55
Ľ. Ondrejova potraviny Jednota 12.00 - 12.15

Zberový okruh č. II.: termín zberu: 24. 4. 2010 (sobota)
ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS.

Riečna                                     pri garážach 8.30 - 8.40
Sklenárska ihrisko ZŠ (za rešt. BENEDIKTI) 8.45 - 9.00
Gorazdovo nábrežie rešt. Kaleráb 9.05 - 9.20
J. Kráľa parkovisko 9.25 - 9.35
J.Murgaša mototechna 9.40-09.55
B. Björnsona parkovisko pri potravinách     10.00 - 10.15
Dlhá potraviny 10.20 - 10.35
Východná a Vajanského križovatka 10.40 - 10.55
1. Mája (Hradec) pri pohostinstve 11.05 - 11.20
Družby (Malá Lehôtka) pri pohostinstve 11.25 - 11.40
J. L. Bellu (Veľká Lehôtka) pri potravinách 11.45 - 11.55
Podhorská pri Farskom úrade 12.00 - 12.10

Prvú odbornú konferenciu obsahovo zameranú na proces integrácie 
informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií do matersk˘ch ‰kôl s názvom -
- Moderné vzdelávanie v materskej ‰kole sa podarilo úspe‰ne zrealizovaÈ dÀa 
25. 2. 2010 v Prievidzi pod zá‰titou podpredsedu vlády a ministra ‰kolstva 
Jána Mikolaja v priestoroch Kultúrneho a spoloãenského strediska. Organizátorom
konferencie bola SpoloãnosÈ pre pred‰kolskú v˘chovu SR, mesto Prievidza 
bolo spoluorganizátorom konferencie spolu s ìal‰ími partnermi.

Prvý DCVD nosič krstil čajom primátor Prievidze Ján Bodnár.
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●● Aký je stav príprav v súčasnosti?
- O konaní majstrovstiev sveta
v Prievidzi bolo rozhodnuté už pred
takmer dvomi rokmi. Prípravy
prebiehajú podľa dlhodobého plánu.
Zrealizovali sme rozšírenie plochy
letiska, vybudovali sme základ novej
prístupovej cesty, parkoviská a kemp
s novými hygienickými priestormi.
Bolo nutné vybudovať aj nové
prípojky elektriny, vody
a rekonštruovať rozvodnú sieť. Na
letisku bola rozšírená kapacita
reštaurácie Aerorest a s tým súvisiaca
moderná kuchyňa. Zrealizovali sme
čiastočnú rekonštrukciu ubytovacích
kapacít. Organizácia akéhokoľvek
športového podujatia závisí od
finančnej podpory z verejného
a súkromného sektora, formou
sponzorských a reklamných
príspevkov, ktorá sa aj v období
hospodárskeho rastu hľadá ťažko.
Preto nie je prekvapením, že kondícia
našej ekonomiky sa v súčasnej
hospodárskej kríze prejavuje akútnym
nedostatkom týchto zdrojov aj u nás.
Svetová súťaž znamená vysoké
výdavky na prípravu a organizáciu.
Nás situácia prinútila vziať si nemalý
bankový úver. Samozrejme, nie sme
v tom sami. Pomocnú ruku nám
podali firmy s regionálnou,
celoslovenskou i celosvetovou
pôsobnosťou, ktorým za to patrí
veľká vďaka. Považujeme ich za
plnohodnotných členov organizač-
ného tímu, bez ktorých by príprava
napredovala len veľmi ťažko. Gene-
rálnym partnerom majstrovstiev sveta
je firma Aerospool, známy výrobca
populárneho lietadla WT9 Dynamic.

●● Čo signalizuje prípravný proces,
akú účasť možno očakávať
a z koľkých krajín? Kto sa ukazuje
ako silný tím, aké vetrone uvidíme?
- Registrácia tímov a pilotov už
prebehla, zaregistrovalo sa 116

pilotov z 29 krajín. Prievidzské
letisko by sa na tri týždne malo stať
domovom pre takmer 500 ľudí.
Medzi favoritov patrí tím Nemecka,
ktorý príde určite v najsilnejšej
zostave, takisto Taliani, Francúzi,
Poliaci, ale aj reprezentačné družstvo
z Česka. Z mimoeurópskych krajín
sú to Austrálčania. Pochopiteľne, že
by sme boli radi, keby sa slovenským
pretekárom podarilo presadiť na
domácej pôde. V štandardnej triede
budú určite prevažovať typy vetroňov
ako LS 8 a Discus 2. Sú momentálne
tým najlepším, čo výrobcovia v tejto
triede ponúkajú.  V klubovej triede sú
to overené typy, ktoré sa najčastejšie
používajú v aerokluboch. A svetová
trieda, to je monotyp PW-5.

●● Vlani sa v Prievidzi uskutočnili 
52. majstrovstvá SR v bezmotorovom
lietaní v štandardnej, klubovej
a handicap triede a predpretek 31. FAI
WGC. Ako vidíte šance Slovenska 
a susednej ČR na tomto šampionáte?
- Ako som už uviedol, družstvo
Českej republiky patrí k favoritom
majstrovstiev, a aj Slováci budú mať
silný tím. Veď na poslednom
svetovom šampionáte obsadil Jozef
Kožár 5. miesto v klubovej triede
a v Prievidzi ho uvidíme lietať
v štandardnej triede.

●● Čo môžu pretekári očakávať, ako
bude o nich postarané cez súťaž a čo
pre nich chystáte počas voľných dní?
V prvom rade chceme pretekárom
a ich sprievodným tímom pripraviť
v Prievidzi čo najlepšie podmienky na
súťaženie, aby sa počas konania
majstrovstiev cítili ako doma. Veríme,
že počasie nám bude priaznivo
naklonené. Počas neletových dní
bude pre účastníkov pripravený
náhradný program v podobe návštev
kultúrnych a spoločenských podujatí.
Naším cieľom je tiež prilákať divákov,

ktorí obyčajne na takýchto
podujatiach chýbajú. Preto ako
lákadlo pripravujeme pre verejnosť
pred samotným oficiálnym otvorením
31. FAI WGC na prievidzskom
letisku celodenné podujatie – letecký
deň, v rámci ktorého pripravujeme
množstvo ukážok lietadiel a ďalších
atrakcií. Naším cieľom je, aby diváci
vytvorili vhodnú kulisu a mohli si
zároveň pozrieť súťažiace vetrone
nielen na zemi, ale aj on-line pri
súťažení na premietacom plátne
v priestoroch letiska. Nezanedbávame
ani popularizáciu bezmotorového
lietania a samotných majstrovstiev.
V tejto súvislosti pripravujeme na 15.
apríla ďalšie prezentačné stretnutie
spojené s tlačovou konferenciou. 

●● Prievidza a súťaže v bezmotorovom
lietaní patria k sebe ako kľúč
a zámok. Pokúste sa ho teda otvoriť
a na záver stručne zhrnúť prievidzskú
bezmotorovú tradíciu.  
- Áno, Prievidza je už tradičný
organizátor súťaží v bezmotorovom
lietaní. Či to boli v dávnej histórii
často organizované krajské preteky,
mnohokrát majstrovstvá Slovenska,
či v roku 1997 majstrovstvá Európy
žien a ďalšie. K organizácii
plachtárskych súťaží Prievidzu
predurčuje dobrá poloha. Práve ona

umožňuje vykonávať krásne, dlhé
prelety, ktoré sa začínajú skorými
odletmi smerom do kopcov a končia
príletmi z termicky dlho aktívnych
oblastí. Letisko svojou strategickou
polohou umožňuje efektívne využitie
vzdušného priestoru nielen
Slovenska, ale aj okolitých štátov –
Česka, Poľska, Maďarska. V tomto
roku náš klub oslávi 60 rokov 
od svojho založenia. Myslím, že 
31. FAI Majstrovstvá sveta budú tou
najlepšou oslavou tohto jubilea
a prispejú k zviditeľneniu
prievidzského letiska, regiónu hornej
Nitry i Slovenska vo svete. 

Spracované podľa rozhovoru Antona Líšku
pre časopis AeroHobby.

Pred 31. FAI WGC 
s Jozefom ·nircom
Najv˘znamnej‰ou ‰portovou udalosÈou na Slovensku tohto roka budú v dÀoch
od 3. do 18. júla  31. FAI Majstrovstvá sveta  v bezmotorovom lietaní v Prievidzi.
Riaditeºa ‰ampionátu Jozefa ·nirca sme sa v rozhovore najprv op˘tali, 
ako prebiehajú prípravy  31. FAI WGC (World Gliding Championship), ktoré sa 
na prievidzskom letisku zaãali uÏ vlani a verejne boli deklarované 2. júla 2009. 

Riaditeľ šampionátu Jozef Šnirc.
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BASKETBAL MUÎI

V predohrávanom stretnutí 
boli „baníci“ majstrovi pod Zoborom
dlho vyrovnaným súperom. Domáci
využili výškovú prevahu (v drese hostí
chýbal Szalay) a v záverečnej štvrtine
mali aj lepšiu streleckú mušku. Najviac
bodov: Štorcel 18, Fears 13, Rerko 12.

Nitra

Prievidza 84:73

Úvod vyšiel lepšie „podtatrancom“.
Domáci sa chvíľu hľadali, rýchlo však
hru vyrovnali a šli do 26-bodového
vedenia. Napriek tomu bola zo zápasu
takmer dráma, pretože pred poslednou
desaťminútovkou Svit prehrával iba
o sedem bodov. Našťastie domáci
hráči sa včas spamätali. Najviac bodov:
Fears 21, Štorcel 20, Szalay 13.

Prievidza

Svit 87:77

Vyrovnané a dramatické stretnutie,
v ktorom disciplinovanou hrou Prievi-
džania dokonale zaskočili domácich
a zaslúžene si spod Malých Karpát
doviezli nečakané víťazstvo. Najviac
bodov: Fears 21, Štorcel 20, Szalay 12.

Pezinok

Prievidza 72:76

Oslava basketbalu...Tradičné 
derby prilákalo do hľadiska rekordnú
návštevu – 3070 divákov! Hra oboch
tímov bola „zviazaná“ taktickými
pokynmi trénerov. Ani slabšia strelec-
ké efektivita však neznižuje výkon 
všetkých aktérov. Najviac bodov: 
Fears 23, Szalay 13, Ridzoň 11.

Prievidza

Handlová 69:59

Naši chlapci v tomto zápase 
nemilo prekvapili hlavne „deravou“
obranou. Prehra o 28 bodov bola pre
všetkých fanúšikov (a azda aj hráčov)
studenou sprchou. Najviac bodov: 
Štorcel 18, Szalay 13, Fears 10.

Banská Bystrica

Prievidza 92:64 Najsledovanejším zápasom basketbalovej
extraligy mužov v uplynulom mesiaci bolo
tradičné banícke derby. „Bôbari“ verzus

„Krekáči“! V 88. vzájomnom stretnutí sa basketbaloví
rivali stretli pod vysokými košmi v prievidzskej City
aréne. Viac ako tritisíc divákov (tohtoročný divácky
rekord celej ligy) vytvorilo fantastickú atmosféru, ktorá
vybičovala všetkých hráčov k maximálnemu nasadeniu.
Je pravdou, že obe družstvá sa zamerali predovšetkým

na defenzívu, preto lopty v košoch nekončili tak často,
ako sme u nich zvyknutí. V „banku“ bolo nielen
víťazstvo, ale predovšetkým prestíž. Stretnutie bolo tri
štvrtiny vyrovnané a výstižne by sa dalo povedať, že
“každý chvíľku, držal pílku“...V poslednej časti zápasu
domáci hráči napokon strhli víťazstvo na svoju stranu
a zaslúžene sa radovali z celkového triumfu 69:59.
Tí, čo si našli cestu na basketbal určite neoľutovali
a odmenou im bol skutočný športový zážitok.              ls

Volejbalisti Stavbára 
so striedav˘mi úspechmi

1. volejbalová liga sa hrá v rýchlom slede za sebou. Zápasy o konečné umiestnenia bývajú zaujímavé a s približujúcim
sa koncom súťažného ročníka má každé víťazstvo nesmiernu cenu. Naši muži hrajúci v skupine o 5. – 8. miesto 
dosiahli doteraz nasledujúce výsledky:

Poodohratí 40-tich kôl základnej časti
basketbalovej extraligy mužov sú
vylúštené všetky tajničky. Levice, ktoré

skončili posledné  budú hrať barážové stretnutia
s druhým najlepším celkom 1.ligy. Sezóna skončila
pre družstvá Svitu a Žiliny, ktoré obsadili 10. resp.
9. miesto. Prvých osem družstiev bude teraz hrať
najnapínavejšiu časť, tzv. play-off zápasy. Podľa
umiestnenia v tabuľke sa stretnú vo vzájomných
zápasoch nasledujúce dvojice: Pezinok – Inter,
Nitra – Banská Bystrica, Handlová – Komárno
a Spišská Nová Ves – Prievidza.

Hrá sa na 3 víťazstvá. Výhodu prvého zápasu
majú lepšie umiestnené družstvá. Naši basketbalisti,
ktorí obsadili v základnej časti piatu priečku, si teda
vo vyraďovacích súbojoch zmerajú sily s tímom
Spišskej Novej Vsi. Vlani sme práve s týmto
družstvo vyhrali rozhodujúcu bitku o bronzové
medaily. A ako to dopadne v tomto roku? Na to
nám dajú odpoveď samotní hráči, tréneri,
realizačné tímy a, samozrejme, diváci. Veríme, že
naši chlapci cez východniarov postúpia ďalej do
bojov o cenné medailové kovy. Pre porazených totiž
sezóna skončí – a my ešte končiť nechceme! 

Ls, foto: autor

V play–off na‰im súperom 
Spi‰ská Nová Ves

Jeremy Fears v „plnej paráde“. 
Play-off si na Slovensku zahrá po prvý raz.

V horno-nitrianskom derby
porazila Prievidza Handlovú

Po debakli v Bystrici si domáci 
basketbalisti udobrili svojich fanúšikov
kvalitným výkonom. Začiatok zápasu
bol síce vyrovnaný, ale potom sa  hralo
podľa nôt prievidzských hráčov. Najviac
bodov:Thomas a Fears po15, Štorcel 14.

Prievidza

Spi‰ská N. Ves 93:61

Lepší vstup do zápasu mali 
domáci hráči. Pozornou obranou 
a lepším doskakovaním získali v prvom
polčase 11-bodový náskok. Od tretej
štvrtiny zabrali pre zmenu naši borci
a v poslednej časti hry vyhrávali 
o 5 bodov 62:57. Ani to však na 
víťazstvo nestačilo. Najviac bodov:
Fears 25, Thomas a Szalay po 8.

Inter

Prievidza 76:69

1 Bilíkova 36 17 19 53
2 Komárno 36 16 20 52
3 Prievidza 36 15 21 51
4 Komjatice 36 2 34 38

Komárno – Prievidza 3:2  a 0:3
Komjatice – Prievidza 1:3  a 0:3
Prievidza – Dúbravka 3:1  a 3:1
Prievidza – Komárno 0:3   a 3:0

Tabuºka 1. volejbalovej ligy skupina o 5.- 8.miesto:
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Smutn˘ koniec
prievidzsk˘ch futbalistov

Vminulom čísle sme písali o nelichotivej
situácii vo futbalovom klube FK Mesto
Prievidza. Po jeseni naši muži zimovali

v tabuľke na 9.mieste. Vďaka veľkým finančným
problémom, nik v klube neoplýval prehnanými
ambíciami. Naopak, všetci predpokladali
náročnú jarnú časť. Prvoradou úlohou bolo pre
Prievidzu zachrániť 1.ligu. Žiaľ na prvé tri
zápasy náš tím vôbec nenastúpil... Dôvodom
bolo nepotvrdenie súpisky. Únia ligových klubov
týmto krokom reagovala na finančné podlžnosti
voči nej, hráčom, rozhodcom i delegátom.
Nasledovali kontumácie v prospech našich
súperov a náš tím bol podľa hracieho poriadku
zo súťaže vylúčený. Navyše hráči, ktorí aj
napriek týmto problémom boli ešte do poslednej
chvíle ochotní hájiť farby nášho mesta, majú
zastavenú aj možnosť prípadných prestupov
(z čoho by bola možnosť získať aspoň nejaké
finančné prostriedky). Môžu síce odísť na
hosťovanie do iných klubov (čo aj určite všetci
využijú), ale bez možnosti finančnej náhrady.
Táto situácia definitívne „zlomila väz“
seniorskému tímu. Dúfajme len, že aspoň
mládež ako-tak prežije toto náročné obdobie,
a futbal z Prievidze úplne nevymizne.         ls

V prievidzskej City aréne sa 13. marca
2010 uskutoãnilo zaujímavé ‰portovo –
taneãné podujatie pod názvom Zumba
párty. Inka Sombatyová, mimochodom
trénerka s najvy‰‰ou licenciou u nás B1
a B2, tu poãas troch 50 minútov˘ch
blokov precviãovala nezvyãajné
kreácie. 

Nezvyčajné sa to však mohlo zdať len
nezainteresovaným. Zumbu by sme
mohli charakterizovať ako zmes latino -

amerických tancov, popretkávanú prvkami
aerobiku, či hop-hipu. Cieľom cvičenia je
spaľovanie tukov, formovanie a posilňovanie
celého tela so zameraním na svalové partie ako sú
zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval

ľudského tela – srdce. Na palubovke cvičilo 135
žien rôzneho veku. „Chytľavá“ hudba priam nútila
zúčastnené do neustáleho pohybu. Rytmické
rýchle pasáže boli citlivo striedané krátkymi
výdychmi – vtedy sa cvičiace ovlažili pripravenými
nápojmi, a poď ho znova na palubovku! Prvá
hodina Masters class bola venovaná klasickej
Zumbe. V druhej časti (Zumba oldies) si všetci
prítomní „zaspomínali“ na úplné začiatky tohto
športového odvetvia. Posledné dejstvo patrilo
výberu toho najlepšieho – Zumba the best of.
Vynikajúca atmosféra, zvýraznená „hecujúcimi“
pokrikmi a priam hmatateľná radosť z pohybu –
tak by sa dala v stručnosti zhodnotiť táto vydarená
akcia. Veríme, že to nebol len jednorazový „úlet“,
a ženám prajeme do ďalšieho cvičenia veľa radosti
a vytrvalosti!                                      Text a foto: Ls

Ssúťaže sa zúčastnilo 59 pretekárov zo
7 oddielov z celého Slovenska. Na dvoch
veľkoplošných kolbištiach v prievidzskej City

aréne sme mali možnosť zhliadnuť dovedna 82
zápasov. Zápasníci, ako je známe, nie sú žiadne
„padavky“. Väčšina zápasov bola preto vyrovnaná,
zaujímavá, no našli i také súboje, kedy rozhodca
búchaním o žinenku ohlasoval prehru „na lopatky“.
Prievidzskí tréneri Mendel, Mokrý, Murín a Obžera
sa snažili pripraviť našich borcov na vystúpenie pred
domácimi divákmi čo najlepšie. Deväť našich
reprezentantov sa naozaj snažilo, ale spokojnosť
vládla asi len s druhým miestom J. Púčika v kategórii
do 84 kg. Ostatní na medailový stupienok nedosiahli.
Na zlaté časy spred niekoľkých rokov môžeme
momentálne len spomínať. To však neznamená, že
zápasníci prepadajú nejakej skepse. To v žiadnom
prípade! Treba len trošku viac trpezlivosti a ako vo
všetkých športoch - aj financií. 

Poradie družstiev po 1. kole: 1. Košice 38 b., 2.
Dunajplavba BA 29b., 3. Bánovce n. B. 23 b., 4.
Snina 20 b., 5: Banská Bystrica 18 b., 6. Ursus BA 14

b., a 7. Prievidza 6 bodov. Slovenský pohár bude mať
spolu štyri kolá a my budeme držať našim
mládencom palce, aby v nich nazbierali čo najviac
bodov.

Text a foto: ls

Do 55 kg 1. Kostanian/Ursus BA
2. Pástor/Dunajplavba BA
3. Štofira/Snina
7. Laco/Prievidza

Do 60 kg 1. Cserepkai/Dunajplavba BA
2. Štofík/Košice
3. Dzemján/Snina

Do 66 kg 1. Obžera/Dunajplavba
2. Leňo/Snina
3. Klimčák/Banská Bystrica
7. Vojcek/Prievidza

Do 74 kg 1. Jún/Košice
2. Pavelek/Bánovce n. B.
3. Hrbáček/Ursus BA
10. Híreš/Prievidza

Do 84 kg 1. Duba/Dunajplavba
2. Púčik/Prievidza
3. Záboj/Bánovce n. B.
8. Juračka/Prievidza

Do 96 kg 1. Baltovič/Košice
2. Jančo/Banská Bystrica
3. Cichovský/Bánovce n. B.
7. Botoš/Prievidza
9. Mokrý/Prievidza

Do 120 kg 1. Geralský/Košice
2. Hutňan/Košice
3. Vojčák/Dunajplavba BA
6. Nižný/Prievidza
7. Murín/Prievidza

KONEâNÉ V¯SLEDKY

Zumba párty v City aréne

Zápasníci Baníka organizovali
1. kolo Slovenského pohára
Prvé kolo Slovenského pohára v zápasení vo voºnom ‰t˘le bolo 
v organizátorskej réÏii zápasníckeho klubu Baník Prievidza.

Zápasnícky šport je zaujímavý pestrým množstvom 
nezvyčajných situácií.



ZZ TTooppooººããiiaann  ddoo  PPrriieevviiddzzee
Narodil sa 14. 1. 1933 v Topoľčanoch. 
O sedem rokov už bol žiakom 2. triedy Ľudovej
školy v Prievidzi. V čase Slovenského národného
povstania a tesne po ňom sa však nevyučovalo
a malí šarvanci mali dosť času na to, aby sa mohli
naháňať za loptou, či pukom. Traja bratia 
(Július, Ladislav a Juraj) nikdy nesmeli pri
žiadnych súbojoch chýbať. Ako poznamenáva 
pán Pasovský, v tých časoch hrali všetci všetko.
Predovšetkým futbal, hokej a volejbal. Všetko sa
zmenilo, keď ho brat Ladislav zasvätil do tajov
basketbalu. V Prievidzi to bola športová novinka,
ktorá sa rýchlo rozširovala hlavne medzi
gymnazistami zásluhou pánov Fogeltona, Pastora
a Novodvorského. Mladý Juraj bol rýchlou
loptovou hrou očarený. Ihneď si vytýčil na ten čas
veľmi odvážny cieľ – stať sa hráčom najvyššej
úrovne. Už v mladom veku si uvedomoval, že
tomuto cieľu musí všetko podriadiť, predovšetkým
životosprávu. Zrazu bolo minulosťou aj tých desať
denne vyfajčených „Bystríc“. Prvý historický
basketbalový zápas medzi družstvami Sokol
Prievidza a Sokol Práca Bratislava sa odohral
v Prievidzi 10. októbra 1949. Medzi hráčmi,
samozrejme, figurovalo meno Juraja Pasovského.
A hoci domáci tento duel prehrali 3 :50, vôbec ich
to neodradilo. Naopak, ešte s väčšou vervou začali
trénovať. Doposiaľ neformálne zápasy po školskej
linke organizované pod hlavičkou Sokol MNV
Prievidza nahradili oficiálne stretnutia okresnej
a medzi krajskej súťaže. Postupne pribúdalo 
nielen zápasov, ale i hráčov, a prudko 
začal stúpať aj záujem divákov .

KKeeìì  ssaa  hhrráávvaalloo  vv jjeeddáállnnii
V 50-tych rokoch hrávali Prievidžania svoje
stretnutia v Novákoch -  v jedálni chemickej
fabriky. Pred zápasom odložili stoly a stoličky,
postavili prenosné koše, a keďže ihrisko bolo
trvalo vyznačené, mohlo sa ísť hrať. Po zápase
všetko museli upratať. V rokoch 1952-55
absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte

Slovenskej univerzity v Bratislave. Aprobácia
slovenský jazyk – telesná výchova bola logickým
vyústením, keďže okrem športu mu bol
materinský jazyk obzvlášť blízky. Ľubozvučná
slovenčina ho potom sprevádzala celým
učiteľským životom. V Bratislave dosiahol aj svoj
vysnívaný športový cieľ, keď pravidelne hrával
najvyššiu basketbalovú súťaž. Dokonca sa so
svojimi spoluhráčmi tešil z titulu akademických
majstrov republiky.

HHrrááãã,,  uuããiitteeºº  ii ttrréénneerr
Po skončení štúdia sa vrátil na Hornú Nitru
a začal učiť na ZŠ Fučíkova. Popri učiteľskej práci
stále aktívne hrával, dokonca po postupe do
celoštátnej ligy v roku 1961 sa stal vôbec prvým
nositeľom titulu Najúspešnejší športovec okresu
Prievidza. Vedomosti nadobudnuté počas aktívnej
kariéry obohatené štúdiom z kníh o basketbale
využíval aj pri svojich prvých trénerských krokoch.
Ešte ako hráč trénoval družstvo žien Prievidze,
s ktorým si vytýčil náročný cieľ – postup do
najvyššej súťaže. Veľmi chcel dokázať, že aj ženy
„z vidieku“ dokážu hrať majstrovský basketbal.
Cieľ bol splnený v ročníku 1958/59, kedy ženské
basketbalové družstvo vôbec ako prvé v histórii
prievidzského športu postúpilo do celoštátnej ligy.

PPrrííssnnyy  aallee  sspprraavvooddlliivv˘̆  ppeeddaaggóógg
Ako to vtedy bývalo zaužívané, učitelia často
„pendlovali“ medzi školami. A tak Juraj Pasovský
postupne učil na základných školách J. Fučíka, 
S. Chalupku, Obrancov mieru a znovu na III.ZŠ
S. Chalupku. Zásadový pedagóg mal na svojich
žiakov i zverencov vždy maximálne nároky. 
Bol prísny, ale na druhej strane vždy spravodlivý.
V roku 1972 sa stal zástupcom riaditeľa a aj vďaka
jeho úsiliu sa darilo v napredovaní rozbehnutých
športových tried. V zlomovom roku 1989 nastúpil
do funkcie okresného školského inšpektora,
v ktorej zotrvalaž do roku 1994, 
kedy odchišiel do dôchodku.

ZZaa  vv‰‰eettkk˘̆mm  hhººaaddaajj  ÏÏeennuu
Hádam nikoho neprekvapilo, keď sa mladý
športovec zahľadel do basketbalistky Milici
Jakabovej. Vzájomné sympatie prerástli v lásku
a počas manželstva sa narodili deti Daniela
a Juraj. Pani Milica Pasovská dala postupne
basketbalu „zbohom“, ale podmienky všetkým
svojim športovcom vytvorila priam dokonalé.
Nenájde sa veľa rodín v našej krajine, kde deti
a ich rodičia hrávali najvyššiu republikovú súťaž .
Rodina Pasovských je teda určite výnimočná. Svoj
podiel na Verejných uznaniach za rozvoj športu 
3. až 1. stupňa, Vzorného trénera a držiteľa ceny
„fair - play“ má teda aj manželka Milica.

EE‰‰ttee  ssttáállee  aakkttíívvnnyy  ppoozzoorroovvaatteeºº
Dnes 77-ročný pán Pasovský sa ešte stále aktívne
zaujíma o basketbalové dianie. V drese Prievidze
odohral 17 sezón a viac ako 40 rokov trénoval. Ani
nás teda neudivuje, že ho pravidelne vídavame na
mužskej extralige, či mládežníckych zápoleniach,
kde už figurujú ďalší z rodu Pasovských – vnuci
Juraj a Jakub. Do ďalšieho života zo srdca prajeme
pánovi Pasovskému, a samozrejme aj jeho
najbližším, predovšetkým veľa zdravia, 
radosti a pohody!

Ls, foto: archív J.P.
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77-ročný Juraj Pasovský sa stále aktívne zaujíma o basketbal.... ako tréner družstva žien.

Juraj Pasovský (vľavo) v plnom nasadení.

Najstar‰ia generácia si ho pamätá ako

vynikajúceho basketbalistu. T˘ch v strednom

veku uãil na základnej ‰kole slovensk˘ jazyk

a literatúru, telesnú v˘chovu a ‰portové hry.

Popri tom sa venoval trénerskej práci na

v‰etk˘ch moÏn˘ch úrovniach. NuÏ, a tí

najmlad‰í ho poznajú viac-menej len

z rozprávania. Hráã, pedagóg, tréner, ale

predov‰etk˘m ãlovek – Juraj Pasovsk˘.

VÏdy dosiahol cieº



Z mestskej matriky Od 28. februára do 26. marca 2010

ManÏelstvo
uzavreli 
snúbenci:
Astérios Asteríou 
a Eva Szakálová
Michal Hochreiter
a Adriána Horvátová
Marek Kolesár
a Veronika Tkáčová
Ľubomír Matejka 
a Lucia Krebesová

Narodili sa:
Tomáš Bondor
Silvia Brániková

Lea Frimmelová
Dominik Gašparovič
Daniel Gramblička
Jakub Chovanec
Liliana Legényová
Samuel Mendel
Alexandra Nedeljaková
Alex Piža
Adrian Ragan
Kristián Rakytka
Samuel Samaš
Dušan Lukáč Svoboda
Filip Šoltés
Terézia Tirindová
Matúš Urgošík

Opustili nás:
Tomáš Henčel (81 r.)
Rudolf Krajčík (57 r.)
Zoltán Holocsi (61 r.)
Ján Csōváry (77 r.)
Jozefína Miková (95 r.)
Jozef Polák (75 r.)
Bohumil Bureš (78 r.)
Július Kunocha (47 r.)
Jozef Peniaško (72 r.)
Evelina Kulichová (84 r.)
Filoména Murárová 
(85 r.)
Žofia Klinovská (99 r.)
Mária Pružincová (66 r.)

Juraj Sokol (66 r.)
Anton Humaj (80 r.)
Mária Gregorová (89 r.)
Ignác Ďurech (82 r.)
Jolana Kuzmanová 
(50 r.)
Jolana Pisárová (80 r.)
Júlia Junasová (84 r.)
Ladislav Novosád (50 r.)
Ján Toryský (60 r.)
Gejza Molnár (65 r.)
Marta Danišová (62 r.)
Martin Matyšovský 
(37 r.)
Rudolf Barborka (75 r.)

0010/10/NPD010

Požiar zničil polovicu
námestia, Drevený rýnok
a Dlhú ulicu, zhorelo 185

domov a 90 pájt. V nasledujúcich
rokoch väčšina starostí vyčerpávala
sa okolo znovuvybudovania mesta.
Za týmto účelom postavená bola na
námestí nádrž s vodou a opravené
bolo aj prívodné potrubie
vodovodné, aby počas požiarov bolo
dostatok vody na hasenie. Sotva bola
práca ako tak skončená, vypukol
roku 1828 znovu požiar, ešte
hroznejší predošlého. Zničil
námestie, Piaristskú, Nádražnú,
Mariánsku a Dlhú ulicu. Shorelo
spolu 205 domov a 38 pájt a veľmi
poškodený bol i kostol, fara a škola.
Mnohí videli v tom trest boží, lebo
bolo to práve na Veľký piatok, kedy
odbavoval sa na námestí hlučný
predveľkonočný trh, kým na
pobožnostiach v kostole bolo iba
málo ľudí. Z tejto príčiny odbavuje
sa veľkonočný trh iba na Zelený
štvrtok. Roku 1831 prichádza mor
/cholera/ jako ďalšie nešťastie, ktoré
zničí v Prievidzi 120 ľudských
životov. Mor trval tri mesiace a cez
ten čas svätá omša odbavovala sa

pred sochou Sv. Trojice, aby sa
nákaza shromažďovaním v kostole
nešírila.  Pohromám Prievidze nebol
ešte koniec. Roku 1832 vypukol tretí
požiar, ktorému padnú za obeť domy
od  mestského domu po Dlhú ulicu,
spolu 98 domov a 25 pájt. Po
toľkých útrapách si obyvateľstvo
konečne odpočinulo, mohlo sa
venovať nerušene za niekoľko
desaťročí  reštaurovaniu mesta.

Revoluãn˘ rok 1848 
Neostal bez ozveny ani v Prievidzi,
podľa zápisov piaristov Prievidza
údajne 2. apríla 1848 oslavuje
víťazstvo peštianskej marcovej
revolúcie v rámci veľkolepej
manifestácie, ktorá vraj mala ráz
silne vlastenecký /rozumej
maďarský/. Ale pospolitým ľuďom
bola sloboda i tento raz ináč
chápaná, začala i teraz rabovačkou
a plienením v meste i na okolí, čomu
len mestská národná garda učinila
koniec.  Povstanie Kossuthovo
prinesie v r. 1848 – 1849 do
Prievidze aj slovenských povstalcov
Hurbana, Štúra a Hodžu. Dňa 
10. januára 1849 koná sa tu verejné

shromaždenie, na ktorom Hurban
v ohnivej slovenskej reči žiada
občianstvo, aby sa postavilo proti
Maďarom a bojovalo za svoje
národné právo. Pod dojmom tejto
reči potrhané sú maďarské štátne
znaky a zástavy a mesto sľubuje
vernosť panovníkovi. Na druhý deň
Hurbanova legia a cisárske vojská
odtiahnu, za nimi prichádzajú
Görgeiho honvédi a zase im
v pätách cisárski. Prievidza prežíva

mnoho strachu od Vianoc až 
do jara, ale šťastne ušla všetkým
pohromám. Len hospodársky
nastane na čas veľký úpadok
zapríčinený vnútornou vojnou
a zmätkami finančnými /neplatnosť
Kossuthových peňazí/. Trvalým
ovocím revolúcie zostáva zrušenie
poddanstva, preto i mesto oslobodí
sa z područia Bojníc a stáva sa
samostatnou veľkou obcou.

Text: O. Ď., foto: I.V.

Úryvky z kroniky 
mesta Prievidza...

NOVINKY z Prievidze HISTÓRIA11

VV zzáázznnaammee  ssppííssaannoomm  vv rrookkuu  11993333  ssaa  ddooããííttaammee::
Z osudov Prievidze v nasledujúcich dobách spomenúÈ treba rok 1813,

kedy úrodu zniãí povodeÀ a ovocie zlé poãasie, lebo 25. júna napadlo
snehu. Roku 1824 Prievidza zniãená bola ohromn˘m poÏiarom.

Kroniky sa kedysi písali ručne špeciálnym atramentom, dnes sa texty píšu na stroji. 
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Zelen˘ ‰tvrtok
Podstatou Zeleného štvrtku je
spomienka na ustanovenie sviatosti
Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený
štvrtok predpoludním biskupi na
pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva
slúžia sväté omše so všetkými kňazmi
svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva
Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú
tri druhy oleja: krizmu, olej katechume-
nov a olej chorých. Olej je znamením
sily. V liturgii sa olej používa pri krste,
birmovaní, sviatosti pomazania
chorých a pri vysvätení kňazov. 
● Olej katechumenov - pomazanie
katechumenov olejom má byť zna-
mením posily v boji so zlým duchom. 
● Olej chorých - pri udeľovaní sviatosti
pomazania chorých sa používa olej 
chorých (Oleum infirmórum). 
Olej má tiež liečivé účinky - tlmí bolesť.
Sviatosť pomazania chorých posilňuje
chorých na duši i na tele, mierni ich
bolesť a úzkosť. 
● Krizma - je to olej, do ktorého sú
primiešané voňavé prísady. U Izraelitov
a iných vtedajších národov uvádzali
kráľov do úradov tak, že ich pomazali
olejom. Aj slovo Kristus pochádza
z gréčtiny (Christos) a znamená
Pomazaný. (Po hebrejsky znie toto
slovo Mesiáš.) Pomazanie krizmou pri
krste alebo birmovaní znamená
prevzatie úlohy žiť podľa Ježiša, ktorý
je naším Kráľom. 

Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú
večeru so svojimi učeníkmi. V tento
večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva
a eucharistie, resp. premenil chlieb
a víno na svoje telo a krv. Súčasne
takto odovzdal apoštolom kňazskú
moc so slovami: „Toto robte na moju
pamiatku“. Na Zelený štvrtok sa
večerná svätá omša slávi na pamiatku
ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Známa
je obradom umývania nôh 12 mužom,
ktorý pochádza z čias svätého Gregora
Veľkého, ktorý denne hostil 12
žobrákov – je to reakcia na Ježišovo

umývanie nôh apoštolom. Týmto
dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie
pravdepodobne podľa zelene
v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš
Kristus modlil pred svojim zatknutím
vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie.
Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako
znak spoluúčasti s utrpením Krista. 
Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú
Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu
sobotu a namiesto nich sa používajú
rapkáče. Po skončení svätej omše si
pripomíname Pána Ježiša, ako
v Getsemanskej záhrade bdie
v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali
a Ježiš zostáva celkom sám, opustený.
Túto udalosť symbolizuje nielen
otvorený prázdny svätostánok,
zhasnuté večné svetlo pred ním, ale 
aj obnažovanie oltárov a odnášanie
všetkých predmetov z nich. Obnažené
oltáre symbolizujú opustenosť Krista
v Getsemanskej záhrade.

VVeeººkk˘̆  ppiiaattookk
Druhý deň Veľkonočného trojdnia sa
v liturgii odohráva netradičná zmena.
Neslávi sa sv. omša. Veriaci sa
schádzajú zvyčajne o 15.00 hodine –
čas smrti Ježiša na kríži, aby si
Veľkopiatkovou liturgiou pripomenuli
udalosti utrpenia a smrti Pána Ježiša.
Spievajú sa pašie – udalosti zrady, súdu
a mučenia Ježiša. Na záver je liturgický
obrad poklony krížu na ktorom
zomiera Spasiteľ sveta. V tento deň
majú kresťania prísny pôst od mäsitých
pokrmov a môžu sa najesť len raz do
sýta a dvakrát striedmo.

Biela sobota,
oslava Kristovho zmŕtvychvstania
začína Veľkonočnou vigíliou. To zna-
mená na Bielu sobotu večer, pôvodne
v noci, keď sa začínala aj židovská
Pascha (sviatky Židov konané na
pamiatku poslednej večere v egyptskom
zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo
príbytkov Izraelitov a neuškodil im,
lebo mali veraje dverí pomazané krvou
obetného baránka). Obrady Bielej
soboty sa konajú po západe slnka
v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie
(bdenia). Podľa pradávnej tradície je
táto noc očakávaním Pána. Počas
Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie
a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie,
slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť
vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony,
ktoré od štvrtka večera mlčali.
Veľkonočná vigília – noc pred
Veľkonočnou nedeľou, bola liturgicky
veľmi bohatá bohoslužba, ktorá sa
začínala v sobotu večer, trvala celú noc
a končila sa v nedeľu ráno krstom
katechumenov. V súčasnosti sú
pobožnosti skrátené a pozostávajú
z obradu svetla (požehnanie
veľkonočného ohňa a veľkonočnej
sviece – paškálu). Zapaľovaním
veľkonočného ohňa a svätením
veľkonočnej sviece - paškálu, sa začína
liturgia veľkonočnej vigílie. Svieca je
stredobodom veľkonočnej slávnosti.
Procesia s paškálom pripomína slová
samotného Krista: „Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť
v tmách, ale bude mať svetlo života“
(Jn 8, 12).  Potom nasleduje

veľkonočný chválospev, v ktorom sa
ospevuje dnešná slávnostná noc,
vznešený spôsob nášho vykúpenia
a nakoniec prosíme nebeského Otca,
aby nám v našom živote svietil svetlom,
ktorým je Kristus. Po Veľkej noci
nasleduje osemdňová oktáva Kristovho
zmŕtvychvstania, pozostáva z týždňa
hneď po Veľkej noci a končí sa
Nedeľou Božieho milosrdenstva 
(prvá nedeľa po Veľkej noci). 

VVeeººkkoonnooããnnáá  nneeddeeººaa
V minulosti sa táto nedeľa nazývala
Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár
Theozodius Veľký (379-385) vyhlásil
celotýždenné svätenie veľkonočných
sviatkov, aby novopokrstenci, ktorí
počas tejto oktávy nosili svoje biele
krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie
ponaučenie z kresťanskej náuky. Biele
krstné rúcho sa slávnostne odkladalo
v posledný deň veľkonočnej oktávy,
ktorá potom dostala názov Dominica
in albis deponendis - Nedeľa
odkladania bieleho rúcha, t. j. Biela
nedeľa. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej
noci sa postupne skracovalo na tri,
neskoršie na dva dni a od roku 1951 
už ani Veľkonočný pondelok nie je
prikázaným sviatkom. V Ríme sa
odkladanie bieleho rúcha vykonávalo
v Lateránskej bazilike.V tento deň si
kresťania, hlavne rímskokatolíci
pripomínajú ukrižovanie, smrť
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Zmŕtvychvstanie je najväčší Kristov
zázrak a základná pravda kresťanskej
viery. Víťazné zavŕšenie Kristovho
vykupiteľského diela, kedy sa Jeho duša
opäť spojila s osláveným telom, na
ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale
nepodliehalo už žiadnym obmedze-
niam v priestore a čase. Sviatkom sa
nedeľa stala v roku 321, keď cisár
Konštantín Veľký vydal zákaz manuál-
nej práce v nedeľu. „V nedeľu ráno sa
majú členovia rodiny pozdraviť slovami:
„Kristus vstal z mŕtvych.“ Odpoveď
znie „Kristus skutočne vstal z mŕtvych.“

Prajem Vám požehnané stretnutie 
so Zmŕtvychvstalým.

Martin Dado, dekan

Martin Dado, dekan

Ó pre‰Èastná vina
... neviem, ãi ste niekedy boli na Veºkú noc v kostole, ale takto to zaãína...“ó pre‰Èastná
vina, pre ktorú k nám pri‰iel tak vzne‰en˘ vykupiteº“. Rád spomínam na svoje detstvo
u star˘ch rodiãov. Dobre si pamätám, keì stará mama vytiahla zaÏltnutú ‰katuºu od 
cukríkov plnú neznámych fotografií. Fotky priateºov, rodiãov a známych boli plné 
nostalgick˘ch spomienok, pekn˘ch a mimoriadne príÈaÏliv˘ch. Nieão podobné robíme
kaÏd˘ rok aj na Veºkú noc. Celé Veºkonoãné trojdnie prelistujeme históriu neprekonateºnej
lásky Boha voãi ãloveku. Zalistujme tak nar˘chlo tromi najväã‰ími dÀami Veºkej noci.
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Symboly 
Veºkej noci

Baránok bol veľmi rozšíreným symbolom už
v predkresťanskej tradícii v oblasti Stredomoria, 
kde sa pohania zaoberali predovšetkým pastierstvom. 
U Židov bola ovca symbolom Izraelitu ako člena Božieho
stáda, ktorého pastierom je sám židovský Boh. Zabíjanie
baránka v predvečer paschového týždňa je spojené so
sviatkom pesach, pripomínajúcim vyvedenie Izraelitov
z egyptského otroctva. V kresťanskej cirkvi sa baránok 
stal symbolom Božieho Baránka Krista.

Veºkonoãn˘ baránok
Podľa starých kultúrnych predstáv
bolo vajce vždy symbolom života,
plodnosti a úrodnosti. Najskôr preto,
že v sebe obsahuje budúci život,
ktorý sa ešte len zrodí, sa stalo
symbolom životnej sily, narodenia,
nesmrteľnosti... Zreteľné je
symbolické spojenie vajíčok so
zmŕtvychvstaním Ježiša, a teda
s kresťanskou Veľkou Nocou.
Zdobenie vajec najskôr umocňovalo
v predstavách ľudí magickú silu
vajíčka, ktoré malo zaistiť plodnosť
a úrodu. Ich zdobenie, maľovanie
a vyškrabovanie bolo známe už 
v 11. storočí, čo dokazujú aj nálezy.
Čechy, Morava a Slovensko sa môžu
pýšiť azda najkrajšími kraslicami
vyrobenými rozmanitými ozdobnými
technikami (reliéfne zdobenie
voskom, batikovanie včelím voskom,
obväzovanie rastlinami a trávami,
leptanie, vyškrabovanie vzoru,
pozitívne maľovanie, zdobenie
nalepovaním vzorov, nalepovaním
jazernej sutiny, podväzovaním
a drôtovaním atd.).

Medzi najroz‰írenej‰ie symboly Veºkej Noci patria veºkonoãné vajíãka, vysievanie obilia,
prútik, veºkonoãn˘ zajaãik a baránok. Viete, ão tieto symboly znamenajú?

·ibaãka
Prútik sa pletie z vŕbových či brezových
konárov a chlapci ním vyšibú dievčatá, aby
boli zdravé, usilovné a veselé po celý rok.
Verilo sa, že mladé prútiky dajú dievčatám
svoju sviežosť a mladosť. Tiež sa kedysi
tradovalo, že hospodár má vyšibať svoju
čeľaď, aby nebola lenivá. 

Veºkonoãn˘
zajaãik
Zajačik ako symbol šťastia, plynúceho 
času a krátkosti života je zmieňovaný už
v gréckej, egyptskej a čínskej mytológii.
V kresťanstve označuje Biblia 
symbolom zajačika chudobných, 
skromných a pokorných 
kresťanov. Niekdajšia tradícia 
hovorí o tom, že na Veľkú Noc 
boli deti vyzývané k „naháňaniu
veľkonočného zajaca“, čím bolo myslené
hľadanie ukrytých vajíčok na záhrade. Dnes
udržovaný zvyk, že zajačik prináša vajíčka,
má pôvod v nemeckých krajinách. Niekde
sa i v súčasnosti dodržuje tradícia pečenia
chleba či mazanca v podobe zajaca, na
ktorom je položené veľkonočné vajce, 
čím sa združujú a posilňujú oba tieto
veľkonočné symboly.

Veºkonoãné
vajíãka 

Vysievanie obilia
Veľká Noc bola slávená už našimi pohanskými predkami ako sviatok jari, 

ktorý avizuje príchod nového poľnohospodárskeho roku. 
Vysievanie obilia do misiek symbolizuje práve počiatok vegetačného cyklu. 

Obilie vysievame do misiek na stôl alebo na zavesenie, do košíkov 
a ďalej ho zdobíme maľovanými vajíčkami, barančekmi, zajačikmi,

sliepkami a inými zvieratkami (napríklad čokoládovými).

Symboly
Veºkej noci
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RIADITEĽSTVO ZŠ, UL. RASTISLAVOVA V PRIEVIDZI,
POZÝVA BUDÚCICH PIATAKOV A ICH RODIČOV NA

Prijímacie skú‰ky
určené žiakom, ktorí majú záujem o ŠTÚDIUM V MATEMATICKEJ TRIEDE v šk. roku 2010/2011

TERMÍN konania skúšok: 28. apríla 2010 o 9,00 hod. 
MIESTO: školská jedáleň ZŠ   ŽIAK SI DONESIE: písacie a rysovacie potreby

PREDMET SKÚŠKY: učivo z matematiky pre I. stupeň ZŠ
Bližšie informácie na www.zsrastislavovapd.edu.sk

KONTAKT: 046/5424064, Mgr. Róbert Tisaj, zástupca pre II. stupeň.

OO ZZ NN AA MM OO ZZ NN AA MM

Majstrovstvá
Slovenska 

v basketbale 
prv˘krát 

v Prievidzi!

BC PRIEVIDZA MLÁDEÎ 
Vás srdeãne poz˘va 
na finálové zápasy 

majstrovstiev Slovenska 
star‰ích Ïiakov.

Nenechajte si ujsÈ túto 
v˘nimoãnú 

udalosÈ s v˘nimoãnou 
atmosférou a show!!!

UÏ 7. - 9. mája 
v City Aréne

Prievidza!!!!!!!!

NOVINKY z Prievidze INZERCIA 16
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Baran
V apríli si užijete lásky na

plný dúšok. Nenamáhajte sa príliš,
doprajte si oddych a príjemný relax.
Pokojne si naplánujte ďalšie kroky 
v profesionálnom aj súkromnom
živote, určite nešliapnete vedľa.

B˘k
Akákoľvek aktivita zame-

raná na nehnuteľnosti, či pozemky
vás privedie k očakávanému
výsledku. Budete úspešný aj pri
športových aktivitách. Pozor však
na zdravie, môžete si ublížiť.

BlíÏenci
Dávajte si pozor na vaše

mamonárske sklony, za peniaze sa
nedá kúpiť všetko. Ochraňujte si váš
vzťah ako oko v hlave, žiarlivosťou
sa láska nedokazuje – veď vy to
predsa veľmi dobre viete!

Rak 
Trpezlivosť a citlivosť je

vašou devízou, rodina zasa prio-
ritou. Užijete si sviatky v pohode,
len na striedmosť v stravovaní si
dávajte pozor. Jediné, čo vám hrozí,
je nedostatok pohybu.

Lev 
Dávajte si pozor, aby ste

sa nepresili pri nejakej športovej
aktivite, menej je niekedy viac.
Nerozčuľujte sa, múdrejší ustúpi, 
vy predsa dobre viete, že pravda 
a spravodlivosť je na vašej strane.

Panna
Nič mimoriadne sa

neudeje, jar prežijete v absolútnej
pohode. Slniečko vás bude ťahať na
prechádzky do prírody, využite jeho
pozvanie. Je možné, že nezadaní
práve tam stretnú svoje šťastie.

Váhy 
Ešte nejaký čas buďte

trpezliví, nepríjemné povinnosti
postupne doriešite a potom si
doprajte poriadnu dovolenku.
Venujte sa radšej svojmu zovňajšku,
je na čase prehodnotiť šatník.

·korpión
Prchkosť je, žiaľ, vašou

doménou. Pokúste sa pred každým
rozhodnutím najskôr zvážiť
následky, inak vám hrozí neprí-
jemný úraz. Zato v láske si budete
užívať viac, ako ste zvyknutí.

Strelec
Strelcov na jar doma 

udrží máločo. Obujete si túlavé
topánky a necháte všetky starosti
pekne zamknuté doma. Problémy si
vás síce počkajú, ale vy ich hravo
vyriešite hneď ako sa vrátite domov.

KozoroÏec
Na staré dlžoby sa nezabú-

da, to by ste mali vedieť. Nečudujte
sa, že sa ozvú tí, ktorým niečo
dlžíte. Ak chcete spokojne spávať,
urýchlene napravte, čo ste pokazili,
inak hrozí katastrofa.

Vodnár
Pozitívne myslenie je

polovicou úspechu a to vám
nechýba. Ak sa pustíte do nového
projektu, neprerobíte, ak sa pustíte
do nového vzťahu, neoľutujete, ak
zariskujete v lotérii, vyhráte.

Ryby
Čaká vás zopár milých

prekvapení od ľudí, ktorých ste 
už dávno nevideli. Vaša vrodená
plachosť sa pre nich stane
magnetom a vám sa nečakane splní
dávny, takmer zabudnutý sen.

Horoskop
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Kam na v˘let?
Neviem ako vy, ale mnohí z nás pre‰li celé

Slovensko aj kus sveta, ale neboli e‰te v blízkych
obciach. O pár dní za pekného poãasia ich môÏete
nav‰tíviÈ aj na bicykli. V‰ade je nieão zaujímavé -

pamiatky, ale aj  architektúra, záhrady, ão vás
môÏe in‰pirovaÈ. A my, „panelákovci“ si môÏeme

len povzdychnúÈ...

KKOOCCÚÚRRAANNYY
Prvá zmienka o tejto malebnej
dedinke sa datuje už do roku 1113.
Zaujímavá je historická pamiatka
kaplnka Panny Márie. Na jej
hornom konci je jazdecký klub, kde
môžete vidieť koníky a keď pôjdete
okolo v sobotu po tretej, tak vás aj
povozia. Od jazdeckého klubu vedie
poľná cesta až k rekreačnému
zariadeniu v Hlbokom, kde sa
môžete občerstviť. Po ceste budete
míňať rozsiahle lúky, háje, lesíky
plné kvetov. V absolútnom tichu si
ideálne odpočiniete...

Trasa: po ceste na letisko, doprava
k rieke Nitra, popri rieke k mostu

v Opatovciach ak je sucho, inak po
štátnej ceste Prievidza – Opatovce),
Kocúrany, Hlboké, späť do Bojníc.

Zaujímavé turistické akcie
v apríli

Veľkonočný výstup na Lysec
vo Veľkej Fatre z Jasenskej doliny - 
lyžiarske vleky – Ježová – Lysec –
Jasenská dolina – chata Lysec.
Prihlásiť sa môžete v TIK Prievidza.
Termín: 5. 4. 2010

Za snežienkami na Čierny vrch
z Rudnianskej Lehoty po zelenej
značke.
Termín: 11. 4. 2010

Turisticko-informačná kancelária,
Námestie slobody celoročne ponúka skupinám 

prehliadku mestom Prievidza 
pod názvom Zlatá prievidzská cesta. 

Cena malého okruhu (cca 1 – 1,5 h) v slovenskom jazyku 
je 11,60 eur za skupinu. 

Cena veľkého okruhu (cca 2 – 2,5 h) 
je 16,60 eur za skupinu. 
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte osvieÏovaã vzduchu!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 28. 4. 2010 na adresu redakcie Media services Slovakia s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 NITRA

Troch správnych lúštiteľov odmeníme osviežovačom vzduchu do auta AmbiPur + náplňou!
Výhercovia krížovky z čísla 02/2010 sú Zuzana GATIALOVÁ, Oľga DOBROTKOVÁ, Zuzana KŘEMENOVÁ. Blahoželáme!

NAJLEP·Í TOVAR ZA NAJLEP·IE CENY
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BOMBASTIC - rozliãn˘ tovar,
vv  bb˘̆vvaall˘̆cchh  pprriieessttoorroocchh  pprreeddaajjnnee  KK  CCEERROO,,

A.Hlinku 31, 971 01 Prievidza

Novootvorená predajÀa so zaujímav˘m
tovarom pre Vás v‰etk˘ch.


