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NaDeň Zeme, vo štvrtok 22. apríla 2010 sa na Námestí slobody v Prievidzi sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie VII. ročníka projektu Ekorok
s Nestlé 2009/2010. Žiaci z ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si pripravili prezentáciu aktivít, do ktorých sa počas
trvania projektu od novembra 2009 do apríla 2010 zapájali, alebo ich sami iniciovali. V programe vystúpili víťazi školských kôl jednotlivých

súťaží. Na záverečnej prezentácii vyhodnotenia projektu sa zúčastnili delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl, ako aj široká verejnosť.
V rámci projektu žiaci vyzbierali spolu 137 134 kg papiera a 6304 kg PET fliaš. Jednou z aktivít projektu bolo „Koľko stromov zachránime?“ kde žiaci
vopred vedeli, že jeden strom nahradí 125 kg papiera. Zachránili teda 1907 stromov. Pri ďalšej aktivite – zbere PET fliaš - poznali údaj, že z 350 kg PET
fliaš je možné vyrobiť jednu lavičku a tak množstvom vyzbieraných PET fliaš zozbierali materiál na 18 lavičiek.                                     (pokračovanie na str. 2)
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(pokračovanie zo str. 1)

Ako informovala organizátorka
podujatia Božena Gatialová,
riaditeľka Centra voľného času

Spektrum v Prievidzi, program Chceme
žiť zdravo bol voľným pokračovaním
aktivít mesta Prievidza a spoločnosti
NESTLÉ SLOVENSKO, zameraných
na prehĺbenie záujmu detí a širokej
verejnosti o problematiku životného
prostredia a zdravého životného štýlu.
„Cieľom projektu bola možnosť
realizovať sa a vyjadriť svoje názory na
problémy ekologického charakteru
formou zaujímavých aktivít. V rámci
projektu sa okrem tradičných zberových
aktivít (papier a PET fľaše) realizovali aj
moderné aktivity ako Eko-web, v rámci

ktorej školy na vlastných webových
stránkach zaznamenávali a zverejňovali
priebeh všetkých aktivít uskutočnených
v rámci projektu, či Eko-erb mesta
Prievidza, ktorý vyrábali deti
z vrchnákov PET fliaš. Mimoriadne
obľúbenou aktivitou je každý rok
Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje
ekotexty na známe domáce i zahraničné
melódie. Z ďalších aktivít projektu
môžem spomenúť aktivity zamerané na
kultúru životného prostredia - Príroda je
kamarát a Ekorok našimi očami:
Obezita – problém mladej generácie?“,
povedala B. Gatialová.

Partnerstvo s mestom

NESTLÉ SLOVENSKO ako

medzinárodná potravinárska spoločnosť
sa vo všetkých krajinách svojho
pôsobenia správa ako spoločensky
zodpovedná firma, ktorá zdieľa
vytvárané hodnoty spoločne
s komunitou. Spoločnosť ako významný
producent potravinárskych výrobkov
s exportom do 24 krajín sveta si
uvedomuje svoju úlohu pri záťaži na
životné prostredie a preto sa už pred
niekoľkými rokmi dohodla na
spoločnom partnerstve s mestom
Prievidza, z ktorého vyplýva finančná
podpora aktivít žiakov základných škôl
v oblasti ekológie a ochrany životného
prostredia. „Spoločnosť bude
podporovať ekologické projekty škôl
aj naďalej. Dlhodobá spolupráca na

zlepšovaní životného prostredia
v meste, kde máme výrobný závod,
preukázala svoje opodstatnenie. Deti sú
budúcnosťou našej krajiny a sme radi,
že môžeme podporovať práve takéto
chvályhodné aktivity, na výsledky
ktorých sme všetci hrdí. Životné
prostredie si zasluhuje dlhodobú
pozornosť od najútlejšieho veku a nás
teší, že môžeme byť pri tom,“ povedal
konateľ spoločnosti NESTLÉ
SLOVENSKO Jaroslav Kollár. 

Tradícia zaväzuje

Primátor Prievidze Ján Bodnár ocenil
prínos celej akcie slovami: „Považujeme
za veľmi dôležité nepoľaviť vo výchove
mladej generácie k pozitívnemu vzťahu
k životnému prostrediu. Tradícia
zaväzuje a preto mesto Prievidza bude
podporovať takéto environmentálne
aktivity aj v budúcnosti. V našom meste
vnímame spoločnosť NESTLÉ
SLOVENSKO ako príklad eticky
podnikajúcej spoločnosti, s ktorou sa
dobre spolupracuje. Spoločné pozitívne
skúsenosti zo vzájomnej spolupráce na
projekte nás zaväzujú k pokračovaniu
ďalších aktivít  v prospech mladej
generácie i všetkých obyvateľov 
nášho mesta.“  

Text: CVČ, foto: I.V. 

Po‰tové úrady patria vo v‰eo-

becnosti z hºadiska náv‰tevnosti

azda k najvyÈaÏenej‰ím pracoviskám.

V˘nimkou nie je ani Po‰ta 1, teda

hlavná po‰ta, nachádzajúca sa na

Námestí slobody v Prievidzi.

Denne ju navštívia stovky občanov, ktorí
vybavujú platby, korešpondenciu či iné
poštové záležitosti. Na poštu však nemajú

prístup všetci. Z dôvodu niekoľkých schodov,
nachádzajúcich sa pred budovou a ďalších v jej
vestibule, sa k priehradkám na pošte nedostanú
imobilní občania pohybujúci sa na vozíčkoch. Len

s veľkými ťažkosťami, prípadne s pomocou ochotných
spoluobčanov, sa na poštu dostanú aj mamičky
s detskými kočíkmi. Na chýbajúci bezbariérový vstup
do objektu dlhodobo poukazujú aj obyvatelia mesta,
ktorí svoju nespokojnosť už niekoľkokrát preniesli aj
na vedenie mesta Prievidza.  Primátor mesta Ján
Bodnár sa preto v mene nespokojných obyvateľov
obrátil na vedenie Slovenskej pošty v Banskej Bystrici
a Oblastné riaditeľstvo pôšt so sídlom v Trenčíne,
odkiaľ dostal v mene riaditeľky Zuzany Mokrášovej
nasledovnú odpoveď: „Na základe vašej žiadosti
a podnetov od občanov sme požiadali Sekciu správy
majetku Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica,
o vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy
Pošty Prievidza 1. Po uskutočnení obhliadky na

mieste zamestnanci skonštatovali, že nie je technicky
možné zabezpečiť bezbariérový prístup pre občanov
s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Napriek tomu,
že v súčasnosti nie je dostatok finančných
prostriedkov, rozhodli sme sa danú situáciu riešiť a to
zabezpečením zvončeka pri vchode do budovy.
Privolaný zamestnanec pošty ochotne a rád vybaví
všetky požiadavky imobilného zákazníka, resp. rodiča
s dieťaťom v kočíku. Veríme, že v budúcnosti sa nám
podarí daný problém vyriešiť k vašej spokojnosti
a k spokojnosti všetkých občanov, vrátane imobilných.“

Hoci sa v liste nepíše, kedy sa tento problém podarí
vyriešiť, zostáva nám len spoločne veriť, že
s dočasným riešením prostredníctvom zvončeka sa
obyvatelia Prievidze aspoň načas uspokoja.           I.V. 

Chceme ÏiÈ zdravo
SpoloãnosÈ NESTLÉ SLOVENSKO poskytla na realizáciu projektu 3680 eur
a zapojilo sa doÀ 3569 detí. Najúspe‰nej‰ou zúãastnenou prievidzskou ‰kolou
v zbere papiera bola Základná ‰kola Ul. Energetikov, kde Ïiaci vyzbierali 
67,27 kg na jedného Ïiaka a najúspe‰nej‰ou zúãastnenou ‰kolou v zbere 
PET flia‰ bola Základná ‰kola Mariánska, kde vyzbierali 3,96 kg na Ïiaka.
Najúspe‰nej‰ie ‰koly získali spolu s najvy‰‰ou finanãnou odmenou aj cenu
primátora mesta v podobe certifikátu Eko·kola mesta Prievidza. 

Imobilní obãania budú na hlavnej po‰te zvoniÈ
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Vyjadrenie

zástupcu

primátora

mesta

a predsedu

finanãnej

komisie MsZ

Milana Dérera

k mimoriadnemu rokovaniu

mestského zastupiteºstva.

„S odvolaním sa na uznesenie
mestského zastupiteľstva (MsZ) z 30.
marca t.r. k otázke možností
financovania mesta zvolal primátor Ján
Bodnár mimoriadne rokovanie
mestského zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo sa v stredu 14. apríla 2010
za účasti 28 prítomných poslancov.
Poslanecký zbor sa zaoberal
možnosťami získania finančných
prostriedkov vo výške 2,3 mil. eur na
uhradenie mimosúdneho vyrovnania
v spore mesta so spoločnosťou THM

Inkasná, s.r.o Banská Bystrica, ktoré
schválilo MsZ na svojom februárovom
rokovaní. Jednou z nich bola ponuka
indikatívneho úveru od komerčnej
banky, druhou predaj majetku, ktorý
mesto prenajíma spoločnosti
Prievidzské tepelné hospodárstvo
(PTH), a.s. Obidve tieto možnosti sa
ukázali ako  nereálne, pretože podľa
neoficiálnych údajov komerčnej banky
by bol úver pre mesto nevýhodný
a z predaja majetku by mesto tiež
nezískalo potrebnú sumu na vykrytie
mimosúdnej dohody. Tu chcem za
mesto zdôrazniť, že na žiadnom
z nasledujúcich rokovaní sa mestské
zastupiteľstvo nebude zaoberať
predajom majetku spoločnosti
Prievidzské tepelné hospodárstvo ani
predajom akcií PTH, a.s. Ako
najvýhodnejšia sa napokon ukázala
tretia možnosť, ktorá vyplynula zo
spoločného rokovania vedenia mesta
Prievidza s predstaviteľmi vedenia

Hornonitrianskych baní Prievidza,
(HBP) a.s., ktoré sa uskutočnilo
začiatkom apríla t.r. HBP, a.s. ponúkli
mestu prevzatie záväzku voči THM
Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica vo výške
2,3 mil. eur (2,1 mil. eur výška istiny
a súdne poplatky vo výške 200 tisíc
eur), so splatnosťou po uplynutí 10
rokov od vyporiadania záväzku,
s výškou ročného poplatku za prevzatie
záväzku vo výške ročného EU-RIBO-ru,
avšak s istými podmienkami. Tie sa
majú viazať na zachovanie majoritného
podielu mesta v PTH, a.s., neodpojenie
sa od centrálneho tepelného zdroja,
zachovanie súčasného systému
zásobovania teplom z jestvujúceho
zdroja ENO Nováky. Ďalšou
podmienkou je, že prípadný predaj
majetku mesta nebude mať vplyv na
výšku majetkového podielu mesta
v PTH, a.s. a pri prípadnej zmene
zakladacej listiny a stanov spoločnosti
PTH, a.s. nebude mesto hlasovať za

zmenu týchto dokumentov, ktoré by
mohli viesť k porušeniu vzájomne
dohodnutých podmienok. Odporúčacie
stanovisko mestskému zastupiteľstvu
na schválenie pôžičky od HBP, a.s. dala
aj finančná komisia mestského
zastupiteľstva, ktorá odporučila
poslancom schváliť pôžičku od
Hornonitrianskych baní Prievidza.
Poslanci počtom hlasov 28, teda
jednomyseľne, uznesením schválili
uzatvorenie zmluvy medzi mestom
Prievidza a spoločnosťou HBP, a.s. 
na prevzatie záväzku voči THM
Inkasná, s.r.o Banská Bystrica. 
Zároveň schválili, že podmienky 
pre uzatvorenie trojdohody s THM
Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica
o prevzatí záväzku a následnej 
dohody medzi mestom Prievidza
a HBP, a.s. ohľadom splácania
prevzatého záväzku budú schválené 
na májovom rokovaní mestského
zastupiteľstva. “

Regionálne 

obchodné centrum

Jednou z očakávaných informácií 
na rokovaní mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo v posledný aprílový
utorok v priestoroch Domu kultúry
v Prievidzi, bola informácia 
o aktuálnom stave výstavby
Regionálneho obchodného centra
(Titaniku). Na základe požiadaviek
poslancov tieto informácie predkladá
v pravidelných trojmesačných
intervaloch zástupca investora - predseda
predstavenstva spoločnosti R.O.C.
Vladimír Podoliak. Podľa jeho slov
stavebné práce na výstavbe objektu
pokračujú podľa stanoveného
harmonogramu, pričom v zime sa
realizovali rozvody elektrickej
siete, vykurovania a práce, ktoré
z dôvodu ročného obdobia nebolo
možné realizovať vonku. „Chcem
upozorniť Prievidžanov aj na problém
zeleninovej a kvetinovej tržnice, na ktorú
sú občania mesta zvyknutí a ktorú sme
ponechali na pôvodnom mieste čo
najdlhšie ako sme mohli. Kvôli výstavbe
však bola tržnica dočasne zrušená
a čoskoro ju presunieme na Ul. Mišíka,
kde kvôli nej posunieme aj zastávku
autobusov SAD tak, aby mohli
návštevníci tržnicu využívať aj počas
výstavby objektu. Po jeho dokončení sa
tržnica presunie na južnú stranu objektu,
kde je podľa pôvodného zámeru
plánovaná. Ubezpečujem obyvateľov
mesta, že k zrušeniu tržnice počas
výstavby R.O.C. určite nedôjde, našli
sme spoločne s mestom Prievidza
a spoločnosťou TEZAS vhodné riešenie
tak, aby Prievidžania o toto obľúbené
miesto neprišli“, uviedol na tému tržnice

V. Podoliak. Poslanci sa ďalej z jeho
informácií dozvedeli, že v súčasnosti 
sa pripravuje podložie pre budovanie
podzemného parkoviska a taktiež aj
inštalácie na realizáciu dvoch
veľkokapacitných výťahov, ktoré budú
súčasťou objektu. „Hrubé stavebné práce
budú pokračovať približne do konca
júna tak, aby sa začiatkom letných
prázdnin mohlo začať s úpravou fasády
objektu z jeho severnej strany od
piaristického kostola. Naším zámerom 
je manažovať dostavbu objektu
Regionálneho obchodného centra tak,
aby obchodné prevádzky, ktoré v objekte
budú, zastihli ešte tohtoročnú vianočnú
sezónu a kultúrno-spoločenská časť,
ktorú si objednalo mesto, aby bola
otvorená v rámci najbližšej plesovej
sezóny,“ uzavrel V. Podoliak. 

MHD Prievidza

Poslanci schválili vyhodnotenie
uznesení mestského zastupiteľstva
a schválili aj niekoľko predložených
materiálov. V správe SAD Prievidza
o použití finančných prostriedkov
v MHD Prievidza za prvé dva mesiace
tohto roka konštatoval dopravný riaditeľ
SAD Pavel Pařízek, že v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka sú
tržby nižšie o 5 percent, čo je spôsobené
poklesom prepravených cestujúcich. 

Zároveň informoval, že vo
vyhodnocovanom období SAD
prepravovala cestujúcich v rámci 
MHD v nových autobusoch na 
stlačený plyn, čo sa prejavilo vo vyššej
úrovni a kultúre cestovania. 
Príspevok mesta na prepravu vo
verejnom záujme sa však zavedením
týchto autobusov neznížil. 

Iné

Poslanci schválili aj správu o činnosti
a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho
a spoločenského strediska v Prievidzi 
za rok 2009 a žiadosť tohto zariadenia
o poskytnutie účelového finančného
príspevku na organizáciu blížiacich sa
Prievidzských mestských dní. Keďže
apríl je každoročne obdobím uzatvárania
finančného hospodárenia za
predchádzajúci rok, poslanci schválili
správu o činnosti Zariadenia pre
seniorov a vyhodnotenia finančného
plnenia rozpočtu zariadenia, informáciu
o plnení komisionárskych a nájomných
zmlúv so spoločnosťou Unipa v oblasti
verejného osvetlenia a športovísk,
informáciu o plnení zmluvy o výkone
správy hnuteľného a nehnuteľného
majetku Správy majetku mesta Prievidza
ako aj správu o výsledkoch inventa-
rizácie majetku mesta a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
všetky materiály k 31. 12. 2009. Bez
pripomienok poslanci schválili aj správu
o plnení rozpočtu mesta a záverečný
účet mesta za rok 2009. Prebytok
rozpočtového hospodárenia za rok 2009
predstavuje 184 973 eur a prebytok
celkového hospodárenia mesta
v predchádzajúcom roku predstavuje
959 826 eur pri celkových príjmoch
mesta 26 402 138 eur a výdavkoch
25 442 312 eur. (Materiály v tlačenej
verzii na čítanie sú uverejnené na stránke
mesta www.prievidza.sk.) V rámci
diskusie vystúpili so svojimi príspevkami
dvaja občania – p. Frečko z Ul. A.
Hlinku s pýtal na možnosti opätovného
zriadenia detského ihriska v lokalite
starého mesta a M. Španková, študentka
Žilinskej univerzity ponúkla

zastupiteľstvu svoju diplomovú prácu,
ktorú na tému bezpečnostný manažment
spracovala v spolupráci s OR PZ
Prievidza a Mestskou políciou Prievidza. 
Poslanci po diskusii, vyhradenej
občanom mesta pokračovali  v programe
rokovania, schválili žiadosti o kúpu
nehnuteľného majetku i majetkovo-
právne vysporiadanie nehnuteľností
a schválili aj dva projekty – I. etapa
revitalizácie Mestského parku v Prievidzi
a prestavba troch pavilónov ZŠ na Ul. 
S. Chalupku na zariadenie sociálnych
služieb, s ktorými s mesto uchádza
o finančnú podporu z európskych
fondov. V rámci bodu rokovania „rôzne“
zobrali na vedomie informáciu o zámere
spoločníkov RTV Prievidza, s.r.o.
odkúpiť v rovnakom pomere obchodný
podiel mesta Nováky, ktoré sa rozhodlo
zo spoločnosti odstúpiť. Schválili aj
informáciu o riešení nového prístupu
k futbalovému ihrisku vo Veľkej
Lehôtke, vyhodnotenie ponúk na zmenu
značenia hracej plochy v City arene
(športovej hale), žiadosť o delegovanie
poslanca mestského zastupiteľstva do
Rady školy pri MŠ na Ul. Benického
a voľby prísediacich z radov poslancov
i neposlancov na Okresnom súde
v Prievidzi. Žiadosť Basketbalového
klubu Prievidza, a.s. o poskytnutie
finančných prostriedkov na
dofinancovanie súťažného ročníka
2009/2010 z rozpočtu mesta poslanci
schválili s podmienkou, že najskôr treba
požadovaný objem finančných
prostriedkov (20 tis. eur) zapracovať 
do I. úpravy rozpočtu mesta, ktorá bude
prerokovávaná na májovom rokovaní
mestského zastupiteľstva. 

Ivona Vojtášová 

Predaj akcií a majetku PTH mesto realizovaÈ nebude 

SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Beočin je mestom sídliacim
v blízkosti mesta Nový Sad
v autonómnej oblasti

Vojvodina, kde žije 5 – 10 percent
obyvateľov slovenskej národnosti, sotva
15 kilometrov vzdialené od hraníc
s Chorvátskou republikou. Podľa
informácií starostu Nikolu Vukšiča,
mesto nedisponuje v rámci svojho
intravilánu rozľahlými plochami
vhodnými na industriálnu výrobu,
vzhľadom na pomerne vysokú
nezamestnanosť a nízku priemernú
mzdu má však záujem o vybudovanie
priemyselnej zóny, kde by sa vo
výrobných závodoch mohla zamestnať
časť obyvateľov Beočinu  a okolia. „Aj
keď nemáme takú plochu ako
Prievidza, chceme naplno využiť to, čo

sa nám v našich podmienkach núka.
V Prievidzi sme objavili kompletne
vybudovaný priemyselný park, ktorým
sa určite necháme inšpirovať. Zároveň
sme prejavili záujem aj o fungovanie
podnikateľského inkubátora, ktorý
máte v Prievidzi vybudovaný na
vysokej úrovni. Zaujímame sa aj
o systém vykurovania biopalivami,
ktorý sme si pozreli v Handlovej.
Návšteva Prievidze a celého regiónu
vrátane nášho partnerského mesta
Nováky je pre nás veľmi inšpiratívna
a radi sa sem aj v budúcnosti vrátime,“
povedal na stretnutí so zástupcom
primátora mesta Prievidza Milanom
Dérerom starosta srbského mesta
Beočin. 

Text a foto: I.V.

Vyprázdňovanie zberných nádob na
separovateľné zložky komunálneho
odpadu v častiach s hromadnou bytovou

výstavbou, ako aj zber separovateľných zložiek
v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sa
vykonáva podľa Harmonogramom zberu
(je súčasťou platného všeobecne záväzného
nariadenia mesta č.105/2009 o nakladaní
s komunálnym odpadom na území mesta
Prievidza). Zber jednotlivých separovaných
zložiek zabezpečuje mesto na svoje náklady
prostredníctvom oprávnenej organizácie za
zmluvne dohodnutých podmienok.

Na separovaný zber plastov, papiera, skla, kovov,
kovových obalov, kompozitných obalov
oddelených z komunálneho odpadu, ktorých
pôvodcami sú obyvatelia mesta, sa používajú tieto
zberné nádoby:
a) na separovaný zber v častiach s hromadnou

bytovou výstavbou: 1100 litrové kontajnery,

ktoré sú farebne rozlíšené: modrý kontajner
PAPIER, zelený kontajner SKLO, žltý
kontajner PLASTY, šedý kontajner KOVOVÉ
OBALY a NÁPOJOVÉ KARTÓNY. 

b) na separovaný zber v častiach s individuálnou
bytovou výstavbou sú určené 110 litrové
zberné vrecia pre jednu domácnosť a sú
vo farebnom rozlíšení: modré polyetylénové
vrece PAPIER (môže byť aj zviazaný
v balíkoch), žlté polyetylénové vrece PLASTY,
čierne alebo šedé polyetylénové vrece
KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ
KARTÓNY, SKLO voľne uložené resp.
v jutových vreciach alebo v zelených
polyetylénových vreciach. Vrecia sú po
vyprázdnení vrátené späť užívateľovi.
V prípade poškodenia polyetylénového vreca
je toto vrece nahradené novým a to
oprávnenou organizáciou. Distribúciu
zberných vriec spolu s Harmonogramom

zberu na nasledujúci kalendárny rok
zabezpečuje mesto na svoje náklady
prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
zber oddelene separovaných zložiek
z komunálneho odpadu zabezpečujú vlastnými
prostriedkami odovzdaním u oprávnenej
organizácie na zber odpadov.  Prevádzkovateľ
zariadenia vystaví pre právnickú osobu
alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá má
s mestom uzatvorenú zmluvu o množstvovom
zbere komunálneho odpadu, potvrdenie
o odovzdaní vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu s názvom odovzdanej
komodity a množstvom komunálneho odpadu.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
zber a likvidáciu separovateľných zložiek odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti
tvoriacej predmet podnikania (napr. obalové
materiály) zabezpečujú na vlastné náklady na
základe zmluvného vzťahu s oprávnenou
organizáciou tak, aby nedošlo k znečisteniu
verejných priestranstiev a ich okolia.

Srbskí hostia sa prišli inšpirovať výstavbou priemyselnej zóny Prievidza Západ I.

Delegácia osemnásÈtisícového srbského mesta Beoãin, ktoré je partnersk˘m mestom Novák, 
nav‰tívila vedenie mesta Prievidza, aby sa dozvedela, ak˘m spôsobom a ão v‰etko mesto realizovalo 

pri v˘stavbe priemyselnej zóny Prievidza Západ I. 

Ako ste budovali priemyseln˘ park?

Zber separovaného odpadu 
V meste Prievidza je v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve zavedený separovaný zber
zložiek komunálneho odpadu (vrátane odpadov z obalov) s uvedeným katalógovým číslom odpadu:

a)  papier a lepenka (kartóny) 20 01 01, obaly z papiera a lepenky 15 01 01

b)  sklo 20 01 02, obaly zo skla 15 01 07

c)  plasty 20 01 39, obaly z plastov 15 01 02

d)  kovy 20 01 40, obaly z kovu 15 01 04

e)  kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) 15 01 05

f)  biologicky rozloÏiteºn˘ odpad (zelen˘) 20 02 01

g)  nebezpeãné látky (prílohy ã.5 a ã.6 VZN).

V‰etci pôvodcovia komunálneho

odpadu majú moÏnosÈ poãas celého

roka uloÏiÈ separované zloÏky

komunálneho odpadu uvedené aj

v zbernom dvore na GaráÏovej ulici ã.1

poãas prevádzkovej doby (Po - Pi:

08,00 – 16,00 hod., So: 8,00 – 13,00 hod.). 
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Sú to takzvaní „vépepečkári“ alebo aktivační
pracovníci, ktorých zamestnáva mesto v rámci
aktivačnej činnosti po dohode s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny na zmluvné obdobie,
ktoré trvá spravidla šesť mesiacov. Mesto
začiatkom mája opätovne využilo novelu zákona
o službách v zamestnanosti a na základe novej
dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
prijalo približne 130 uchádzačov o zamestnanie na

vykonávanie aktivačnej činnosti na obdobie od
mája do októbra t.r. V rámci národného projektu
V-2 Aktivácia nezamestnaných sa uchádzači
o zamestnanie podieľajú na zlepšovaní
ekonomických, kultúrnych podmienok a životného
prostredia obyvateľov mesta. Podľa aktuálnych
potrieb a požiadaviek pracujú v jednotlivých
lokalitách mesta, ale aj v školských, kultúrnych
a športových zariadeniach, dokonca niektorí z nich
aj na mestskom úrade. Väčšina uchádzačov
o zamestnanie sa podieľa na úprave a čistení
verejných priestranstiev v meste v závislosti od
ročných období. Dohľad a organizovanie
pracovníkov aktivačných prác zabezpečujú dvaja
koordinátori a jeden hlavný koordinátor, ktorí sú
zamestnancami mesta. 

Zdroj: MsÚ Prievidza

Pozvanie prijali pán Marián
Daubner, laický poradca
v oblasti závislosti Centra

prvého kontaktu pre závislé osoby
a Vít Zajac, koordinátor prevencie
MsP Prievidza. Obsahom pracovného
stretnutia boli prerokované aktuálne
problémy, ktoré sa vyskytujú pri
vykonávaní štátnej správy na
jednotlivých oddeleniach odboru
sociálnych vecí a rodiny. 

Centrum prvého kontaktu

Marián Daubner oboznámil
zamestnancov o otvorení Centra
prvého kontaktu pre závislé osoby.
Centrum je prioritne určené mladým
a znevýhodneným ľuďom, tiež
rodičom a príbuzným ľudí
s problémom závislosti
(predovšetkým závislosti na drogách,
alkohole a hracích automatoch).
Bezplatné poradenstvo sa realizuje

formou osobnej a anonymnej
konzultácie s klientmi (potrebné je
uviesť len vek klienta). 

Mestská polícia

Vít Zajac, koordinátor prevencie
MsP Prievidza, opísal jednotlivé
činnosti mestskej polície,
vykonávanie preventívnych opatrení
zameraných na celospoločenský boj
proti kriminalite a iných sociálno-
patologických javov. Pripomenul
i obojstrannú, dlhšie trvajúcu dobrú
spoluprácu s ÚPSVaR v Prievidzi –
ide najmä o nahlasovanie rizikových

klientov (predovšetkým detí,
mladistvých a týrané ženy) na
ÚPSVaR v Prievidzi alebo hliadky
MsP v Prievidzi pred budovou
úradu.

Kon‰truktívna diskusia

Po úvodných slovách Mariána
Daubnera a Víta Zajaca sa rozvinula
diskusia, ktorej obsahom bola
predovšetkým vzájomná spolupráca
a postupy riešenia pri práci
s rizikovými klientmi. Otázok bolo
veľmi veľa. Týkali sa vzájomnej
spolupráce pri vykonávaní terénnej

sociálnej práce, aktuálnej situácii
v oblasti drogových závislostí
v našom regióne, problematiky ľudí
bez domova, záškoláctva,
preventívnych opatrení uplatňujúcich
pri rizikových skupinách
obyvateľstva, ochrany zamestnancov
a veľa ďalších otázok súvisiacich
s činnosťou, kde tieto tri články
môžu efektívne spolupracovať.
Stretnutie potvrdilo, že spolupráca
týchto zložiek je veľmi významná.
Ľudia, ktorí sú klientmi úradu, majú
často také problémy, pri riešení
ktorých je potrebná viacinštitu-
cionálna pomoc a intervencia
viacerých odborov. Cieľom stretnutia
bolo nájsť spoločné miesta
v odbornej pomoci ľuďom, ktorí so
svojím problémom nechcú ostať
sami, čo záver stretnutia aj potvrdil.

ÚPSVaR v Prievidzi

Spolupráca je dôleÏitá

Z podnetu riaditeºa Úradu práce, sociálnych vecí

a rodiny v Prievidzi Jozefa Stopku sa 

na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

uskutoãnilo odborné pracovné stretnutie,

zamestnancov ÚPSVaR, odboru sociálnych 

vecí a rodiny. 

Pomáhajú aj pri
upratovaní mesta

Aj keì jarné ãistenie

a upratovanie mesta uÏ takmer

vyvrcholilo, ºudí s metlami,

lopatami a ìal‰ím pracovn˘m

náradím stretávame v uliciach

Prievidze takmer denne. 

O Z N A M

O Z N A M

Mesto Prievidza
oznamuje

S účinnosťou 
od 1. mája 2010 ruší skrátenie
týždenného pracovného času

zamestnancov mestského úradu 
o 5,5 hodiny a vracia pracovnú dobu
na mestskom úrade do pôvodného
päťdňového pracovného režimu.

Mesto Prievidza zároveň oznamuje,
že od 1. mája 2010 bude 
Klientske centrum opäť 

otvorené aj v sobotu v čase 
od 8. do 12. hodiny.
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Motívom bol úsmev 

Celé podujatie sa nieslo v duchu akoby 
vysielania nového televízneho programu.
Ústrednou témou bol úsmev, zvýraznený
rovnomennou skladbou skupiny Modus. Počas
„vysielacieho času“ sa na javisku vystriedalo viac
ako 60 detí zo 7 detských domovov. Diváci
v zaplnenom hľadisku videli zanietené výkony
účinkujúcich v tanci, speve, prednese prózy
i poézie. Nechýbalo ani divadielko, scénický tanec
a veršovaná rozprávka. V prestávkach vystúpili
zaujímaví hostia: Mayo, Barbara Dubinová,
Bojník, či spevácky súbor Dôchodci z neďalekých
Bánoviec. Po ukončení oficiálneho programu
nasledovala ešte diskotéka.

Ocenenia pre v‰etk˘ch

Úplne prirodzené na tomto podujatí býva, že
ocenení sú všetci účinkujúci. Za tú celoročnú
prípravu, enormnú snahu a nasadenie si to naozaj
zaslúžia. No, najväčšiu zásluhu na tom všetkom
majú ľudia s veľkým „Ľ“. To sú vychovávatelia,
náhradní rodičia, terénni sociálni pracovníci, širšie
profesionálne tímy pedagógov, psychológov...

Práve im patrí obrovské poďakovanie. Oficiálne
ocenenia boli udelené aj primátorovi nášho mesta
Jánovi Bodnárovi a riaditeľovi domu kultúry
Petrovi Paulíkovi – obom za nezištnú pomoc pri
každoročnom organizovaní tohto projektu.

Emócie na kaÏdom kroku

Sprievodným javom pri takýchto podujatiach je
častý potlesk, prejavy radosti, úsmevy. No, 
nikoho neprekvapili ani úprimné slzy dojatia
a vďaky – to vtedy, keď sa stretli tí najbližší.
„Deti“ (často už so svojimi deťmi) sa stretli

s vychovávateľmi, priateľmi, ktorí sú pre nich
oveľa viac ako „vlastná“ rodina. Dojímavé
stretnutia patrili určite k tým najsilnejším
zážitkom. Spokojnosť s organizáciou
a poďakovanie všetkým zúčastneným vyjadril aj
predseda Spoločnosti priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako Dar - Jozef Mikloško.

Koncertom niã nekonãí

Je pravda, že Najmilší koncert roka je 
akýmsi vrcholom snaženia, ale ním sa nič
nekončí. Ako nám povedala terénna pracovníčka
Mária Melicherčíková, práce je vyše hlavy.
Celoročná dobrovoľnícka práca s deťmi 
v rámci Anjelského programu, sanačné projekty
rodín v kríze a ohrození, výchovno-rekreačné
projekty hravými formami, rodinné skupinové
konferencie, a v neposlednom rade terénna
celoročná práca s klientmi v Prievidzi a okolí.
Nám nezostáva iné, ako poďakovať 
a do ďalšej činnosti popriať všetkým
zainteresovaným v ich ušľachtilej činnosti 
veľa elánu, radosti a spokojnosti!

Ls, foto: Mária Melicherčíková

Najmil‰í koncert roka
Dom kultúry v Prievidzi bol dejiskom uÏ 9.roãníka prehliadky umeleck˘ch vystúpení detí z detsk˘ch domovov

a náhradn˘ch rodín z Trenãianskeho kraja. Toto nádherné podujatie zorganizovala Prievidzská poboãka

neziskovej organizácie Úsmev ako Dar. Za jednotlivé realizaãné komisie zodpovedalo 5 vedúcich, ktorí

organizaãne viedli 42 dobrovoºníkov. SúÈaÏiaci mali moÏnosÈ nielen predviesÈ svoje umenie, ale zároveÀ to bola

pre nich aj ‰anca zaujaÈ odbornú porotu a postúpiÈ na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa uskutoãní v máji.



Najvýznamnejšou športovou udalosťou
na Slovensku v tomto roku budú 31.
FAI Majstrovstvá sveta

v bezmotorovom lietaní vetroňov (WGC), ktoré
pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica
organizuje       od 3. do 18. júla 2010 Aeroklub
Letisko Prievidza a Slovenský Národný
Aeroklub.   Čestné predsedníctvo organizačného
štábu majstrovstiev sveta prevzal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol
Sedláček. Organizácii podujatia výrazným
spôsobom preukazuje podporu mesto Prievidza
s jeho primátorom Jánom Bodnárom.
Predchádzajúce Majstrovstvá sveta
v bezmotorovom lietaní vetroňov sa konali
v talianskom meste Rieti za účasti pretekárov
z 25 krajín sveta. Reprezentant Slovenskej
republiky Jozef Kožár na nich obsadil 5. miesto.
Po Slovensku preberie štafetový kolík v roku
2012 Argentína. 

Veºká v˘zva

Pre stabilný a skúsenosťami overený organizačný

tím sú majstrovstvá sveta veľkou výzvou. Svoje
schopnosti preukázal aj pri organizácii
predzávodu WGC, ktorý predchádzal
majstrovstvám sveta, konal sa v auguste 2009,
a umožnil pretekárom plnohodnotný tréning.
Za podporu pri organizovaní predzávodu, ako aj
za podporu Aeroklubu pri príprave Majstrovstiev
sveta, patrí všetkým partnerom úprimné
poďakovanie. 

Príprava areálu

Aby sa v Prievidzi preteky takéhoto rozsahu
mohli konať, bolo nevyhnutné investovať
množstvo finančných prostriedkov nielen do
infraštruktúry, ale aj do prípravy areálu
prievidzského letiska. V ostatnom období bola za
týmto účelom rozšírená vzletová a pristávacia
dráha letiska, boli vybudované nové prípojky
elektriny, vody, zrekonštruovaná rozvodná
sieť. Bol vybudovaný základ novej prístupovej
cesty, parkoviská a kemp s novými hygienickými
zariadeniami. V priestore letiska bola rozšírená
kapacita reštaurácie a rekonštrukcii boli

podrobené aj ubytovacie kapacity. Organizačný
výbor a generálny partner Aerospool,
spol. s r.o. chcú dobrou prípravou a úspešným
priebehom posilniť prestíž a dobré meno
Slovenska vo svete. Na súťaži sa zúčastní 
113 pretekárov z 28 krajín sveta, medzi ktorými
bude 8 majstrov sveta v štandardnej, klubovej
a svetovej triede. Zastúpenie bude mať,
samozrejme, aj Slovensko, účasťou šiestich
pilotov: Karola  Benedikoviča, Tibora Nogu,
Branislava Jesenského, Viliama Kubovčíka,
Martina Šnirca a Miloša Ťapušíka 
pod vedením team kapitána Antona Líšku. 
Počas majstrovstiev bude priamo na letisku
v priestoroch firmy Aerospool zabezpečený
profesionálny servis pre vetrone. Monotypom
vlečného lietadla bude 15 kusov WT 9 Dynamic
z domácej produkcie. 

Air Show

„Na majstrovstvá chceme prilákať aj divákov,
ktorí obyčajne na takýchto podujatiach
absentujú. Pripravili sme preto pre nich, 
ale aj pre účastníkov pretekov, mimoriadne
bohatý kultúrno-spoločenský program, ktorý sa
začne otváracím ceremoniálom v sobotu 
3. júla 2010. Súčasťou programu tohto dňa 
bude Air Show (letecký deň) s vyhliadkovými
letmi, statickými a dynamickými ukážkami
historických i novodobých lietadiel rôznych
typov, pestrým programom a súťažami pre deti
a bohatým občerstvením. Samotné súťaže
potrvajú nasledujúcich dvanásť dní. Počas súťaží
bude na letisku tak, ako aj počas predzávodu,
umiestnená tribúna pre divákov, aby mohli
sledovať atraktívne hromadné vzlety a prílety
vetroňov. Zároveň budú môcť diváci počas
celých pretekov sledovať dianie vo vzduchu 
aj na veľkoplošnej obrazovke či prostredníctvom
internetu priamo na letisku. V týchto médiách
bude znázornený aj vzdušný priestor, ktorý
vďaka dobrej spolupráci s Armádou SR
a Riadením letovej prevádzky bude presahovať
hranice Slovenska a zaberie časti územia troch
susedných krajín – Poľska, Česka a Maďarska.
Počas trvania pretekov budú každý deň
oceňovaní víťazi denných pretekov. 
Majstrovstvá sveta vyvrcholia 18. júla
záverečným ceremoniálom a odovzdaním cien
víťazom,“ povedal člen organizačného tímu
a zároveň riaditeľ pretekov 31. FAI WGC Jozef
Šnirc. Spolu so zástupcami médií a návštevníkmi
sa Prievidza a okolie na mesiac stane 
dočasným domovom pre takmer 500 osôb. 
Organizátori a a spolupracovníci najväčšieho
a najvýznamnejšieho športového podujatia
v histórii samostatného Slovenska veria, 
že aj vďaka informáciám sprostredkovaným
v médiách, sa Slovensko a metropola hornej
Nitry – Prievidza - dostanú do povedomia 
nielen leteckej komunity na celom svete. 

I.V., foto: archív Aeroklubu
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Veºká v˘zva
Organizátori sa intenzívne pripravujú na 31. FAI

Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní vetroÀov.

Potvrdili to na II. prezentaãnom stretnutí spojenom

s tlaãovou konferenciou, ktoré sa konali vo ‰tvrtok 

15. apríla 2010 v hangári Letiska v Prievidzi. 

Novinári a hostia si mohli prezrieť zlaté, strieborné a bronzové medaily, ktoré získajú víťazi Majstrovstiev sveta. 
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EXTRALIGA MUÎI
- PLAY - OFF

Základom úspechu domácich 
bola úspešná streľba a dobrá obrana,
ktorou eliminovali našich kľúčových
hráčov: Fearsa, Štorcela a Szalaya.
Pohodu v družstve narušilo aj
„vyšetrovanie“ dvojice amerických
hráčov Ali Thomasa a Jeremy Fearsa
na oddelení cudzineckej polície. Na
zápas prišli tesne pred úvodným
rozskokom...Najviac bodov: Thomas

12, Szalay a Fears po 8.

Spi‰ská Nová Ves

Prievidza 77:51

Vo vyrovnanom súboji mali 
od začiatku “navrch“ Spišiaci. Naši
chlapci skóre vyrovnali, v druhom
polčase si však vybrali „hluchú“
päťminútovku (prehrali sme ju 3:13).
Ešte v poslednej minúte hostia
vyhrávali, ale domáci hráči „trhali
parkety“. V riadnom hracom čase bola
remíza 70:70. V predĺžení Prievidžania
už jasne dominovali. Najviac bodov:

Fears 32, Szalay 16, Pavlenda 11.

Prievidza

Spi‰ská Nová Ves 85:80

Basketbalisti BC Prievidza

obsadili v tabuºke po

odohratí základnej ãasti

piate miesto. V prvom kole

vyraìovacej ãasti play – off

ich tak ãakal podºa rozpisu

súÈaÏe celok, ktor˘ skonãil

o jednu prieãku nad nimi –

Spi‰ská Nová Ves. 

Séria zápasov hraná na tri
víťazstvá bola neskutočne
vyrovnaná, a ako sa očakávalo

na rozuzlenie postupujúceho do
ďalšieho kola bolo treba odohrať

maximálny počet zápasov – päť! Po
štyroch zápasoch bol stav série 2:2
a rozhodujúci zápas sa odohral na
Spiši. Najtesnejšia prehra nášho tímu
po predĺžení ukončila extraligovú
sezónu 2009/2010. Po vlaňajšom
bronze nám teraz zostali „prázdne
ruky“, jedným dychom však treba
dodať, že naši chlapci si zaslúžia veľkú
pochvalu. Počas celého ročníka
striedavo sužovaní rôznymi zraneniami
a chorobami bojovali a snažili sa
zabávať publikum za každých
okolností. Prievidzským divákom patrí
jedno obrovské poďakovanie.
Najväčšia návštevnosť počas každého

jedného kola, výborná kulisa
a neúnavné povzbudzovanie bolo tým
najlepším dopingom. Takú atmosféru
nemá veru žiadny iný klub na
Slovensku! Napriek tomu, že v tomto
ročníku medaila nebude, základné
naplnenie podstaty športu bolo
splnené: diváci sa zabávali, hráči
nechali na ihrisku všetky svoje sily.
Ak boli súperi od nás lepší, treba im
športovo zagratulovať. Všetkým
ostatným – hráčom, realizačnému
tímu, trénerovi, vedeniu klubu
a fanúšikom treba poďakovať. Do
videnia na baskete v novej sezóne!

Ls., foto: archív J.K.

Volejbalistom Stavbára
patrí 6. prieãka

Premenujú raz 
Lazany na Krakovo?

V tomto roãníku bez medaily

V poslednom domácom dvojkole nastúpili naši
volejbalisti v plnej sile i plnom počte. Pohodové,
miestami až exhibičné výkony našich borcov úplne
samozrejme znamenali dve hladké víťazstvá.

Prievidza - Komjatice 3:0 a 3:0

Sezónu chlapi pod vysokou sieťou ukončili
v Bratislave na Bilíkovej. Oba zápasy boli vyrov-
nané a súperi si spravodlivo podelili po jednom
víťazstve a jednej prehre.                                    ls

Bratislava Bilíkova - Prievidza 3:1 a 1:3
1 Bilíkova 40 18 22 58
2 Prievidza 40 18 22 58
3 Komárno 38 18 20 56
4 Komjatice             38 2 36 40

Koneãná tabuºka skupiny o 5.- 8.miesto:

Len pár kilometrov od Prievidze
v neìalek˘ch Lazanoch Ïije Jakub
Krako. Onedlho 20 – roãn˘ ‰portovec,
ktor˘ Slovensko poãas nedávnej
paralympiády vo Vancouvri 
zviditeºnil viac ako hocikto in˘. 

Jakub, ktorý je postihnutý dystrofiou sietnice sa
venuje zjazdovému lyžovaniu. Pod trénerským
vedením Dušana Šimu spolu so svojím navádzačom

Jurajom Mederom už 11 rokov brázdia zasnežené svahy.
Domácu pôdu majú v klube Pegas Remata a odtiaľ sa
vydávajú na preteky do celého sveta. Debut na
paralympiáde mala dvojica Krako, Medera pred štyrmi
rokmi v Turíne. Tam to bolo pekné 6. miesto v Super –
G. Hneď potom začal zber medailí na významných
pretekoch akými boli majstrovstvá sveta v Kórejskej
republike, či svetový pohár v Španielsku. Tohtoročná
paralympiáda v Kanade bola doslova zlatou žatvou.
Jakub získal tri krát zlato – v slalome, obrovskom
slalome, v super kombinácii, a pridal striebro v Super
–G. Pritom treba poznamenať, že hneď v úvode pobytu
ho trápila vysoká horúčka, kvôli ktorej dokonca musel
zrušiť tréning. Vymenovať všetky úspechy by bolo
nosením dreva do lesa, a preto vyzdvihneme, že okrem
spomenutých vavrínov je Jakub najmladším víťazom
svetového pohára medzi zrakovo postihnutými a zároveň
aj najúspešnejším paralympijským športovcom v histórii
Slovenska. Medzi svoje hobby radí spánok, filmy,
zábavu, beh a jazdu na horskom bicykli. Po hektickom
mediálne rušnom období nastáva chvíľka pre oddych
a zároveň čas pre iné, taktiež dôležité aktivity. Študentovi
1. ročníka Ekonomickej fakulty v Bratislave prajeme
i naďalej veľa úspechov nielen v športe a štúdiu, ale
i v osobnom živote. Sneh zmizol, zima skončila –
úspechy však navždy zostanú!

Ls, foto: archív J.K.

Radosť v cieli v podaní Juraja Mederu a Jakuba Kraka.

1. zápas:

Počet vsietených košov 
naznačuje, že diváci videli atraktívny
útočný basketbal. Žiaľ, ani 16
úspešných trojkových pokusov z rúk
našich hráčov nestačilo na víťazstvo.
Stav série 2:1 – neľútostný boj
pokračuje. Najviac bodov: Fears23,
Thomas 20, Boor 17.

Spi‰ská Nová Ves

Prievidza 100:97
3. zápas:

Rozhodujúci a zároveň 
posledný zápas tejto série sledovalo
viac ako tisíc divákov – a tí boli „zrelí
na infarkt“... Vynikajúci basketbal sa
hral do poslednej sekundy. Naši tesne
pred koncom vyhrávali 77:75, keď
kapitán Spišiakov Baldovský zastavil
„Damoklov meč“ vyrovnávajúcim
košom. Nasledovalo nervydrásajúce“
predĺženie, v ktorom sa šťastena
priklonila na stranu domácich. Tí
zvíťazili v zápase 83:82 a v celej sérii
3:2, čím si vybojovali postup do ďalších
bojov o medaily. Najviac bodov:
Thomas 28, Fears 21, Szalay 14.       ls

Spi‰ská Nová Ves

Prievidza 83:82
5. zápas:

2. zápas:

Vývoj skóre bol ako na 
hojdačke. „Každý chvíľku, ťahal
pílku“. Strelci nemali práve svoj
šťastný deň, jediné čo divákov potešilo
bola dramatičnosť, keďže súperi sa vo
vedení neustále striedali. Napokon
o šťastnom víťazstve domácich
rozhodol trojkou Fears. Najviac bodov:
Fears 22, Thomas 18, Jašš 13.

Prievidza

Spi‰ská Nová Ves 70:66
4. zápas:
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NOVINKY z Prievidze DUCHOVNÝ ŽIVOT 12

Nedávno ma navštívili mladí
priatelia. Potešil som sa
takejto milej návšteve.

Priznám sa, že pri poslednom
stretnutí boli o čosi nižší a omnoho
hravejší, jednoducho deti a tak som sa
pri niektorých poriadne zapotil, kým
som si spomenul na meno. Dnes stáli
predo mnou krásni mladí ľudia.
A potešilo ma nie len to, že ma prišli
navštíviť, ale i to, že dnes majú plnú
hlavu problémov. Možno si poviete,
že je to zvláštne keď sa niekto teší
z problémov iných. Moja radosť
nebola škodoradostná, skôr
obdivujúca, lebo dozreli natoľko,
aby boli schopní tieto problémy riešiť.
Mnohé som na nich obdivoval, nad
niečím som sa pousmial a ticho som
si v duchu pohadzoval myšlienku
o tom, čo všetko sa ešte zmení, keď
do ich plánov a vízií vstúpi realita
života. Ale predsa to bolo krásne
vnímať ich entuziazmus, 
silu a chuť do života.

Môj obdiv patril aj ich rodičom 
lebo vôbec nie je jednoduché odovzdať
výchovou hodnoty tak, aby bol človek
v potrebnom okamihu schopný
zodpovedne riešiť problémy, ktoré
prináša život. Práve vtedy sa mi
vynorili spomienky na niektorých
rodičov, ktorí prichádzali plní trápení
a úzkostí z výchovných neúspechov. 

Boli medzi nimi takí, ktorí chceli
deťom všetko nalinkovať, iní zase
odstrániť každú ťažkosť a zahladiť
i najmenší neúspech. Niektorí mali
problém veriť a dôverovať a pri
niektorých som bol bezmocný ja
J A predsa ... dnes sa usmievam spolu
s rodičmi cez ich tichý, vráskavý, ale
spokojný úsmev v ktorom cítiť
statočnú hrdosť: „to je môj“, 
„to je moja“.

Na dnes mám len jedno prianie,
poďakovať Vám rodičia, ktorí sa
trápite a namáhate pre výchovu
svojich detí. Možno Vás v tých
všetkých zápasoch poteší ďalší príbeh
od Bruna Ferrera.

Jedného krásneho dňa bolo vidieť
malého motýlika z polootvorenej
kukly. Niekoľko hodín pozoroval istý
muž, ako sa motýľ trápi, ako bojuje
o slobodu, aby sa dostal z kukly von.
Potom sa zdalo, že všetkému je
koniec. Zdalo sa, že motýlik urobil
všetko preto, aby sa dostal von a na
viac sa už nezmôže. Muž sa rozhodol
pomôcť mu, zobral nožnice a otvoril
kuklu. Motýlik sa ľahko dostal von.
Ale bol slabý, telo a krídla mal
zoschnuté. Muž ďalej pozoroval, lebo
čakal na chvíľu, kedy motýlik roztvorí
svoje nádherné a dostatočne silné
krídla a vzlietne. 
Ale nič sa nestalo! Motýlik prežil 
celý svoj život so slabým telom
a zoschnutými krídlami. Nikdy
nevedel lietať. 

Čo muž, so svojou láskavosťou
a dobromyseľnosťou nepochopil, že
úzka a ťažko sa otvárajúca kukla, 
boj a trápenie sa o slobodu sú
potrebné pre motýľa aby bol silný
a bol schopný lietať.
Práve ťažkosti sú často potrebné
k nášmu životu. Keď necháme 
plynúť svoj život bez prekážok,
nečinnosť nás môže ohromiť.
Nebudeme silní, keď to 
budeme potrebovať. 
Nebudeme 
vedieť lietať.

Martin Dado, dekan

Mot˘º
Z mestskej matriky Od 26. marca do 22. apríla 2010

ManÏelstvo
uzavreli 
snúbenci:
•Andrej Bíro 
a Barbora Dovičáková
•Dušan Bulák 
a Elena Kotianová
•Martin Debnár 
a Zuzana Môciková
•Ľubomír Drozd 
a Viera Melišková
•Boris Eliáš 
a Martina Baranová
•Dušan Homola 
a Viera Kršková
•Branislav Husovský
a Jana Vojačeková
•Milan Chrenko 
a Ivana Prídavková

•Michal Marko 
a Zdenka Sokolová
•Ivan Novák 
a Zuzana Königová
•Miloš Oravec 
a Anežka Gatialová
•Nitin Raje 
a Zuzana Jokelová
•Jozef Struňak 
a Katarína Chupeková
•Peter Šimurka 
a Dana Vajdová
•Jozef Škrek 
a Hana Škreková

Narodili sa:
Jozef Čertík
Matej Holoubek
Oliver Hric

Marco Pavol Junas
Kristián Kurbel
Michal Maroši
Samuel Jaroslav
Michalovič
Samuel Minich
Martin Mokrý
Linda Nguyen
Marco Novotný
Nikola Radičová
Sofia Ranušová
Timotej Semančík
Patrik Štefanec

Opustili nás:
Anna Elischerová (75 r.)
Štefánia Kulichová (70 r.)
Michal Staňo (51 r.)
Jolana Mokošová (61 r.)

Elena Zvadová (88 r.)
Mária Valachová (72 r.)
Ivan Zelenák (48 r.)
Valéria Donovalová (90 r.)
Mária Talašová (71 r.)
Ján Beseda (78 r.)
Eugen Jablonský (67 r.)
Jozef Králik (54 r.)
Štefan Prekop (82 r.)
Pavol Puckala (30 r.)
Mária Muzsiková (63 r.)
Helena Bronišová (62 r.)
Mariana Gavlasová  (56 r.)
Ján Gál (78 r.)
František Šimanovský (79 r.)
Jozef Poliak (80 r.)
Viera Bíleková (54 r.)
Viliam Sucháň (53 r.)
Peter Šlenger (47 r.)0015/10/NPD015
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PRIEVIDZA INVEST s.r.o.

Spoloãnosti v Priemyselnej zóne - Naceva Slovakia, spol. 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.

V˘hodné miesto na umiestnenie Va‰ej investície

Konateº: Ing. arch. Milan Chmura 

0421/46/5458590, 5458592

E mail: pdinvest.office@prievidza.sk,

web: www.pdinvest.sk

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

Vyhlasovateº verejnej zbierky na podporu udrÏania 
kvality muÏského basketbalu v Prievidzi: 

Ing. Milan Dérer a BC Prievidza

Termín: od 1. 5. 2010 do 30. 6. 2010
Bankov˘ úãet: 0373912256/0900

VáÏení ‰portoví priatelia - POZOR!!!

VEREJNÁ ZBIERKA
„Na srdci mi leÏí zachovanie kvality prievidzského basketbalu.

Dúfam a verím, Ïe aj vám.“

Ing. Milan Dérer
viceprimátor mesta

Prievidza

00
16

/1
0/

N
P

D
01

6



00
18

/1
0/

N
P

D
01

8





NOVINKY z Prievidze KRÍŽOVKA 16

Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 28. 5. 2010 na adresu redakcie Media services Slovakia s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 NITRA

Jedného správneho lúštiteľa odmeníme reprezentatívnou publikáciou Prievidza - mesto nášho srdca.
Výhercovia krížovky z čísla 04/2010 sú Ján ZEMBA, Janka ŠIMORKOVÁ, Katarína BUNDOVÁ. Blahoželáme!

Novinky z Prievidze vydáva Media services Slovakia s.r.o.•Adresa vydavateľstva: Novozámocká 104, 949 05 NITRA, Slovenská republika, tel.: 00421 948 600 601
•Príjem inzercie: tel.: 00421 948 600 601, 00421 918 655 617, e-mail: inzercia.novinkyzprievidze@gmail.com • Registračné číslo MK SR: EV 3725/09 • Tlač: VERSUS a.s.,

Pribinova 21, 819 46 Bratislava • NEPREDAJNÉ, distribuované do všetkých domácnosti na území mesta Prievidza spoločnosťou KOLOS s.r.o., Ľ. Fullu 9 A, 841 05 Bratislava 
Copyright: Media services Slovakia s.r.o.. Všetky práva vrátane autorských vyhradené a vykonáva ich   vydavateľ. Rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, 
v slovenskom, alebo aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadné spôsobené škody.


