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Tradície 
sa nededia,
ak sa
netvoria! 
S titulom majstrov
Slovenska na
slávnostnom prijatí

Titul majstrov Slovenska v basketbale
starších žiakov si po finálovom turnaji,
ktorý sa konal v prievidzskej 
City aréne od 7. do 9. mája 2010,
vybojovali členovia basketbalového
klubu BC Prievidza mládež, nástupca
mládežníckeho družstva HBK
Prievidza. Na palubovke sa v súťaži
o titul i medaily stretlo šesť v súčasnosti
najlepších družstiev tejto vekovej
kategórie. Na tento výnimočný 
úspech mladých Prievidžanov
nezabudlo ani vedenie mesta, 
ktoré pripravilo slávnostné prijatie
šestnástim hráčom – starším žiakom,
ktorí spoločne so svojím trénerom 
p. Chrenkom a vedúcim družstva 
p. Hupkom prijali pozvanie zástupcu
primátora mesta Prievidza Milana
Dérera a zúčastnili sa na slávnostnom 
prijatí v reprezentatívnych priestoroch
mesta. Súčasťou prijatia bol aj zápis
víťazov do Pamätnej knihy 
mesta Prievidza.00
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„K športu a športovým klubom,
pôsobiacim na území mesta sa
v žiadnom prípade nestaviame
macošsky. Možno to zástupcovia
športových klubov takto vnímajú, je to
však preto, že mesto v minulosti šport
podporovalo štedrejšie. Vplyvom krízy,
keď do kasy mesta  nenatiekli finančné
prostriedky vo forme podielových daní,
sa muselo aj mesto prispôsobiť
a najskôr zabezpečiť financovanie tak,
ako mu ukladá zákon. Následne sme
museli zaviesť úsporné opatrenia
a určiť priority, na ktoré pôjdu finančné
prostriedky z mestského rozpočtu.
Keďže mesto vytvára podmienky na
šport prostredníctvom financovania
prevádzky športových zariadení,
konkrétne športovej haly, zimného
štadióna, futbalového štadióna, krytej
plavárne a ďalších menších športovísk,
na ktoré v tohtoročnom rozpočte bolo

schválených 868 tisíc eur, nemáme
pocit, že sa správame tak, ako to tvrdia
zástupcovia niektorých športových
klubov. Spomínanú čiastku dokonca
mestské zastupiteľstvo na svojom
poslednom rokovaní navýšilo v rámci
prvej úpravy rozpočtu na 1,205 milióna
eur. Môžem teda konštatovať, že všetky
športové kluby na území mesta majú

vďaka tomu možnosť realizovať svoj
tréningový proces a hrať zápasy bez
obmedzenia, pričom kluby a jednotlivci
za to nič neplatia. Nemáme však
finančné prostriedky na mzdy pre
trénerov a hráčov a ďalšie výdavky
športových klubov. Tie si musia
zabezpečiť sami prostredníctvom
sponzorov. Okrem spomínaných

finančných prostriedkov mesto
schválilo v minulom roku podporu na
rozvoj mládežníckeho športu  v oblasti
futbalu, hokeja a basketbalu vo výške
90 tisíc eur. Z týchto finančných
prostriedkov by mali byť vykryté platy
pre trénerov mládežníckych športov
a doprava na zápasy. Snahou mesta je
nielen zachovať, ale v rámci možností
aj podporovať na území mesta aspoň
jeden kvalitný a divácky atraktívny
šport, a takým sa javí obľúbený
basketbal, ktorý má v našom meste
dlhoročnú tradíciu. Z tohto dôvodu
som sa rozhodol iniciovať vyhlásenie
verejnej zbierky na podporu tohto
športu. Na tento účel bol zriadený
účet – 0373 912 256/0900 a finančné
prostriedky, ktoré budú do konca júna
2010 vyzbierané, budú použité výlučne
na zachovanie kvality basketbalu
v meste Prievidza.“

PPodpora ‰portu je adekvátna
existujúcim moÏnostiam 

Prestavbu troch pavilónov Základnej školy
na Ul. Sama Chalupku v Prievidzi na
zariadenie sociálnych služieb schválilo

mestské zastupiteľstvo ako projekt v rámci
Regionálneho operačného programu, prioritnej osi
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately. Zariadenie by malo
mať kapacitu 88 seniorov a bude poskytovať
sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby, alebo osobám, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych
dôvodov. Zariadenie bude poskytovať pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne, osobné vyba-
venie, vybavenie pre záujmovú činnosť. Projekt
v stavebnej a rekonštrukčnej časti rieši zateplenie
obvodových plášťov budov, rekonštrukciu striech,
výmenu okien, dverí, zmenu stavebného riešenia
budovy, vnútorné vybavenie objektu a obnovu
kuchyne. Celkové náklady na prestavbu predsta-
vujú viac ako 3,5 mil. eur, z ktorých 95% nákladov
pri schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok bude financovaných z prostriedkov EÚ
a kofinancovanie žiadateľom, mestom Prievidza,
predstavuje 5% nákladov vo výške 120 tisíc eur. 

Revitalizácia mestského parku 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo

v rámci Regionálneho operačného programu,
prioritnej osi Regenerácia sídiel, aj projekt prvej
etapy revitalizácie mestského parku. Pripravovaný

projekt rieši revitalizáciu jestvujúceho mestského
parku na parkovú zónu pre aktívny oddych
obyvateľov. Nevyužitá plocha trávnika sa podľa
projektu zmení na funkčnú plochu s obojsmerným
asfaltovým oválom šírky 3 m a dĺžky 700 m pre
cyklistov a korčuliarov. Zároveň sa naďalej zachová
a zrekonštruuje chodník pre peších z betónovej
zámkovej dlažby, ktorý bude od cyklistického
a korčuliarskeho oválu oddelený zeleným pásom.
Po obidvoch stranách chodníka sú navrhnuté
spevnené plochy, na ktorých budú osadené lavičky
a odpadkové koše. Niektoré pôvodné chodníky,
križujúce trasu oválu sa zrušia, niektoré budú
zrekonštruované alebo budú mať inú polohu, ktorá
lepšie vyhovuje navrhovaným spevneným plochám.
Križovanie chodníkov pre cyklistov, korčuliarov
a chodcov s miestnou obslužnou komunikáciou –
Riečna ulica – je riešené vyvýšeným priechodom
z betónovej zámkovej dlažby. Pre celý areál je
navrhnuté zvislé a vodorovné dopravné značenie.
Popri cyklistickom ovále ako aj pozdĺž chodníka
pre peších je navrhované nové verejné osvetlenie.
Na vytipovaných stĺpoch verejného osvetlenia
budú osadené otočné alebo stacionárne kamery,
ktoré budú pomocou optického kábla
a záznamníka prepojené s mestskou políciou.
Všetky plánované úpravy vrátane revitalizácie
verejnej zelene smerujú k tomu, aby sa
z navrhovanej časti mestského parku stalo
funkčné, estetické a bezpečné miesto pre aktívny
odpočinok obyvateľov mesta. Celkové finančné
náklady na realizáciu projektu predstavujú takmer
678 tisíc eur,  požadovaná výška dotácie (95 %)
predstavuje 643 892 eur a päťpercentné kofinan-
covanie mesta je vo výške 34 tisíc eur.           - I.V. -

Poslanci schválili
Komunitn˘ plán
sociálnych sluÏieb
Zákon ã. 448/2008 o sociálnych sluÏbách
a o zmene a doplnení zákona ã. 455/1991
Zb. o Ïivnostenskom podnikaní v znení
neskor‰ích predpisov úãinn˘ od 1. januára
2009, ukladá mestám a obciam povinnosÈ
vypracovaÈ Komunitn˘ plán sociálnych
sluÏieb, ktor˘ vychádza z Národn˘ch
priorít rozvoja sociálnych sluÏieb
vypracovan˘ch Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny.  

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický
dokument, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb
v meste, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti
a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére pre nasledujúce
obdobie. Termín spracovania a realizácie Komunitného
plánu sociálnych služieb legislatíva neukladá ani
neprikazuje, ale  z dôvodu uchádzania sa mesta Prievidza
v projekte realizácie zariadenia sociálnych služieb
o možnosť získania finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie, je nutnosť komunitný plán vypracovať.
Odbor starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi začal
realizovať prípravu Komunitného plánu sociálnych
služieb pre mesto už od začiatku roka 2010, pričom
materiál obsahuje analýzu poskytovateľov sociálnych
služieb v meste, vízie, priority, opatrenia a aktivity
v oblasti sociálnych služieb. Predkladaným materiálom sa
na mimoriadnom rokovaní začiatkom mája zaoberali aj
poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí ho jednomyseľne
schválili ako otvorený materiál, ktorý sa bude v budúc-
nosti dopĺňať a aktualizovať o závery z verejnej diskusie
obyvateľov mesta a inštitúcií či organizácií, poskytujúcich
sociálne služby na území mesta Prievidza.                 I.V.

Po zániku seniorského futbalového tímu
v Prievidzi a finanãn˘ch problémoch 
aj ìal‰ích ‰portov˘ch klubov sa nielen
v médiách, ale i na rokovaniach mestsk˘ch
zastupiteºstiev spustila diskusia na tému, 
ãi je podpora mesta do oblasti ‰portu
dostatoãná, ãi existuje koncepcia podpory
‰portu a ãi sa mesto k ‰portov˘m klubom
nespráva maco‰sky. Reaguje zástupca
primátora mesta a predseda finanãnej
komisie pri Mestskom zastupiteºstve
v Prievidzi Milan Dérer.

Mesto predkladá ìal‰ie projekty
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TIK
Výročnú správu o Turisticko-

informačnej kancelárii (TIK) mesta 
za rok 2009, ktorá sa v roku 2007
pretransformovala na neziskovú
organizáciu, predložila jej riaditeľka
Lýdia Ondrejková. Ako vo svojom
komentári uviedla, hodnotený rok
2009 bol prvým rokom plynulej
prevádzky Turisticko-informačnej
kancelárie mesta po rekonštrukcii
priestorov na Námestí slobody.
Snahou zamestnancov kancelárie
v tomto období bolo intenzívne
rozširovať marketingové a propagačné
aktivity tak, aby sa zvyšoval počet
prichádzajúcich návštevníkov do
mesta Prievidza a do regiónu hornej
Nitry. Tento cieľ sa podľa slov Lýdie
Ondrejkovej darí napĺňať, pretože
v roku 2009 realizovala TIK o 7 980
kontaktov s klientmi viac, ako v pred-
chádzajúcom roku. V hodnotenom
období TIK  reprezentovala mesto
Prievidza a región hornej Nitry na
veľtrhoch a výstavách cestovného
ruchu v Holandsku, v Českej
republike, v Poľsku a na Slovensku,
ako aj na prezentačno-pracovných
stretnutiach, konferenciách
a workshopoch doma i v zahraničí.

PTH
Informáciu o činnosti akciovej
spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo (PTH), a.s.  za rok 2009
predložil poslancom zástupca
spoločnosti Vladimír Meszároš.  Vo
svojom komentári uviedol:
„Spoločnosť PTH, a.s. zabezpečovala
aj v priebehu hospodárskeho roka
2009 dodávky tepla a teplej úžitkovej
vody pre komunálnu, ako aj pre
podnikateľskú sféru v meste Prievidza.
Na základe udelenej licencie
zabezpečovala spoločnosť rozvod,
výrobu a predaj tepla do 393
odberných miest na území mesta
Prievidza. V rámci marketingových
aktivít je snahou spoločnosti
stabilizácia trhu a jeho ďalšie
rozšírenie. K 31. 12. 2009 spoločnosť
dosiahla pri obrate 10,8 mil. eur zisk
507 481,82 eur, čo v porovnaní
s plánom pre rok 2009 predstavuje
prekročenie plánovaného
hospodárskeho výsledku o 31,1%.
Koncoročný hospodársky výsledok bol
tak výrazne lepší, ako bolo pre rok
2009 plánované. Predaj tepla

v merných jednotkách bol v porovnaní
s rokom 2008 nižší (pokles zo 137 453
MWh na 130 983 MWh), i napriek
tomu je možné konštatovať, že
odberateľská základňa je stabilizovaná,
bez snáh o odpájanie sa alebo
výrazných opatrení na znižovanie
množstva odobratého tepla zo strany
konečných spotrebiteľov. V oblasti
cenotvorby sa spoločnosť PTH riadila
filozofiou prihliadania na finančnú
silu obyvateľov. V roku 2009 bola cena
pre obyvateľov a podnikateľskú sféru
prijateľná natoľko, že dovoľovala
udržať platobnú disciplínu odberateľov
na relatívne vysokej úrovni. Konečná
cena, schválená Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví ako maximálna pre
rok 2009, predstavovala pre
domácnosti 24,41 eur/Gigajoul
(735,38 Sk/Gigajoul) a pre
podnikateľov 24,47 eur/Gigajoul
(737,18 Sk/Gigajoul). Na poslednom
tohtoročnom zasadnutí dozornej rady
spoločnosti predstavenstvo
informovalo členov dozornej rady, že
je snahou spoločnosti zabezpečiť
dlhodobý kontrakt na dodávku tepla
s doterajším dodávateľom,
spoločnosťou  ENEL – Slovenské
elektrárne.“ 

THM Inkasná
Návrh dohody o pristúpení záväzku
mesta Prievidza voči spoločnosti THM
Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica, vo veci
poskytnutia finančnej pomoci mestu
spoločnosťou Hornonitrianske bane
Prievidza (HBP), a.s. poslanci na
základe pripomienok právnikov
zainteresovaných strán – mesta
Prievidza a spoločnosti HBP, a.s.
v predloženej podobe neschválili. Po
zapracovaní pripomienok bude návrh
dohody predložený poslancom na
schválenie na júnovom rokovaní MsZ.
Kým však nedôjde k schváleniu
dohody o pristúpení k záväzku medzi
zainteresovanými – spoločnosťou
THM Inkasná ako veriteľom, mestom
Prievidza ako pôvodným dlžníkom
a spoločnosťou HBP, a.s. ako
pristupujúcim dlžníkom - ktorej
súčasťou budú aj podmienky splácania
záväzku, mesto Prievidza vyplatí na

základe dohody o mimosúdnom
urovnaní sporu so spoločnosťou THM
Inkasná z februára t.r., zálohovo prvú
časť dohodnutej dlžnej sumy vo výške
700 tisíc eur na účet spoločnosti THM
Inkasná zo svojho rozpočtu.  

IBV Terasa
Poslanci schválili návrh zmeny
Územného plánu zóny IBV Terasy,
v rámci ktorého vznikne na sídlisku
Kopanice oddychovo-relaxačná zóna
pre obyvateľov v podobe mestského
parku bez možnosti výstavby
polyfunkčných či bytových objektov
v tejto lokalite.  Poslanci schválili aj
návrh internej smernice mesta
o zásadách odmeňovania poslancov
mestského zastupiteľstva, ale aj ďalších
občanov – neposlancov, ktorí sú
zvolení do komisií mestského
zastupiteľstva a rád, do výborov
volebných obvodov a do funkcie
občianskej obradovosti. Interná
smernica vyplýva z novely zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení. 

Rozpoãet mesta
Vedúca ekonomického odboru
mestského úradu Katarína Bašková
predložila poslancom návrh I. úpravy
programového rozpočtu mesta na rok
2010. V jej komentári sa uvádza:
„Rozpočet mesta na rok 2010 bol
schválený 24. novembra 2009 vo výške
28 326 605 eur ako vyrovnaný, pričom
bol zostavený ako úsporný a finančné
objemy v mnohých výdavkoch
nepokrývali reálnu potrebu. Vzhľadom
k pretrvávajúcemu negatívnemu
dopadu hospodárskej krízy na
rozpočty miest a obcí v roku 2010
a očakávaným reálnym finančným
možnostiam mesta v roku 2010, bol
spracovaný materiál I. úpravy
rozpočtu na rok 2010, ktorý upravuje
rozpočet mesta zvýšením o 4 247 761
eur v jeho príjmovej a výdavkovej
časti.“  Takto upravené finančné
prostriedky vo výdavkovej časti budú
použité na viaceré investičné akcie
mesta – napríklad vybudovanie
nového cintorína, realizáciu
parkovacích miest na Ul. M. Rázusa
a pod. Z dôvodu, že ani kapitálové

príjmy v roku 2010 nepostačujú,
poslanci schválili prijatie nového úveru
vo výške 1 119 535 eur. V tejto
súvislosti vyjadrila nesúhlas
s čerpaním úveru poslankyňa Katarína
Macháčková s odôvodnením, že mesto
by v situácii, keď je zaťažené ďalšími
nepriamymi úvermi, čerpať nový úver
nemalo. Hlavná kontrolórka mesta
Jana Michaličková predložila
poslaneckému zboru stanovisko
k prijatiu návratných zdrojov
financovania v I. úprave rozpočtu
mesta na rok 2010, v ktorom sa
uvádza: „Na základe vykonaného
preverenia vychádzajúceho z rozpočtu
a účtovníctva mesta konštatujem, že
schválením návratných zdrojov
financovania vo výške 1 119 535 eur
navrhnutých v I. úprave programového
rozpočtu mesta na rok 2010, budú
dodržané podmienky pre prijatie
návratných zdrojov financovania
podľa § 17 ods. 6a) tak, že celkovú
suma dlhu mesta dosiahne 29,0 % 
(z celkovo možných 60 %) skutočných
bežných príjmov a súčasne podľa § 17
ods. 6b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy suma ročných splátok
istín a úrokov dosiahne 5,1 %
(z celkovo možných 25 %) skutočných
bežných príjmov dosiahnutých podľa
záverečného účtu mesta za 
rozpočtový rok 2009.“

Iné
V rámci ďalšieho programu rokovania
poslanci schvaľovali predkladané
žiadosti o kúpu nehnuteľného
majetku, žiadosti o majetkovo-právne
vysporiadanie a zriadenie vecných
bremien a v bode rôzne schválili
informácie o pripravovaných
projektoch mesta a uzavretie nájomnej
zmluvy v priestoroch Materskej školy
na Ul. Š. Závodníka pre jazykovú
školu Future. (Predkladané materiály
sú zverejnené na internetovej stránke
mesta www.prievidza.sk.) 
V závere rokovania poslanci schválili
harmonogram termínov zasadnutí
MsZ na II. polrok 2010, v rámci
ktorého sa rokovania mestského
zastupiteľstva budú konať každý
posledný utorok v mesiaci. Po
interpeláciách poslancov primátor
mesta rokovanie mestského
zastupiteľstva ukončil. 

Ivona Vojtášová

SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Májové rokovanie mestského zastupiteºstva
otvoril primátor mesta Prievidza Ján Bodnár 

a privítal na Àom 28 z 31 poslancov. 



Prievidzské mestské dni
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•   Si Ïiakom 5. roãníka Z·?
•   Patrí matematika medzi tvoje obºúbené predmety?
•   Nebol si prijat˘ na 8 – roãné gymnázium?
•   Základná ‰kola na Ul. Rastislavova v Prievidzi ti ponúka 

vhodnú alternatívu, ktorá ti dá ‰ancu byÈ úspe‰nej‰í 
neskôr,  napr. pri prijímacích skú‰kach na 4 – roãné 
gymnázium.

•   Zúãastni sa na v˘bere Ïiakov do matematickej triedy 
na Z· Rastislavova, ktor˘ sa uskutoãní 10. júna o 9,00 hod. 
v ‰kolskej jedálni v podobe matematického testu 
zostaveného na základe uãiva z 5. roãníka.

•   DrÏ sa hesla tejto ‰koly: „KaÏd˘ môÏe byÈ úspe‰n˘!“

KONTAKT: 046/5424064, Mgr. Róbert Tisaj, zástupca pre II. stupeÀ Z·

MATEMATICKÁ TRIEDA pre Ïiakov 6. roãníka Z·

Ku koloritu mesta neodmysliteľne patria Prievidzské mestské dni, počas ktorých sa Prievidza stáva hostiteľom nielen pre stovky občanov či návštevníkov mesta, ale aj pre návštevy 
zo zahraničných partnerských miest. Tentoraz navštívili metropolu hornej Nitry delegácie zo srbského Valjeva, českého Šumperka, nemeckého Ibbenburenu a poľského Jastrzebie-Zdroj,
ktoré na pôde mesta privítal jeho primátor Ján Bodnár.

Tradičnou a obľúbenou je Ulička ľudových remesiel, kde um svojich hláv a šikovnosť rúk prezentujú ľudoví umelci z celého Slovenska. Tohtoročná ulička bola výnimočná, 
jeden z jej dlhoročných účastníkov, prievidzský umelec, zaoberajúci sa výrobou predmetov z kože a kožených bičov, Ján Reis, si pripomenul životné jubileum – deväťdesiat rokov.

Súčasťou Prievidzských mestských dní je už sedem rokov aj Deň otvorených dverí mesta. Ten tohtoročný bol zaujímavý praktickými ukážkami občianskych obradov, ktoré sa konajú
v reprezentatívnych priestoroch mesta.                                                                                                                                                                                            Text a foto: I.V.

Uliãka ºudov˘ch remesiel

DeÀ otvoren˘ch dverí
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Č
lenovia občianskeho
združenia Mladý ochranár
prírody sa pred niekoľkými

dňami zišli, aby spoločne so svojimi
deťmi a ďalšími priateľmi prírody
vyčistili Lesný park na sídlisku
Kopanice (Sever) od množstva
odpadkov, ktoré po skončení zimy
príroda odhalila. Na aktivitách

projektu sa podieľali predovšetkým
deti v sprievode svojich rodičov
a starých rodičov. Za niekoľko
hodín vyzbierali približne 45
plastových vriec odpadu a odľahčili
tak prírodu od nánosov nečistôt,
ktorými ju zaťažujú mnohí
neporiadnici. Odvoz vyzbieraného
odpadu zabezpečila spoločnosť

TEZAS. Podľa slov zástupcov
občianskeho združenia, cieľom
projektu, ktorý podporilo aj mesto
Prievidza, nebolo len vyčistenie
danej lokality, ale aj motivácia
a výchova detí k pozitívnemu vzťahu
k životnému prostrediu a ochrane
prírodného bohatstva. Súčasťou
podujatia bola aj prednáška na

environmentálnu tému, spoločné
posedenie detí a rodičov pri
táborovom ohni a najkrajšou
odmenou pre tých najmenších bolo
vozenie na koňoch. V týchto
aktivitách budú Mladí ochranári
prírody pokračovať aj v budúcnosti. 

Text a foto: archív OZ

Počas uplynulých rokov
prevádzky plavárne boli
zaznamenané závady, ktoré

sa operatívne odstraňovali v zmysle
záruky a reklamačného poriadku.
Pretrváva však závažný problém
s vlhkosťou bazénovej haly, čím
dochádza ku korózii a následnému
poškodeniu kotvenia oceľovej
konštrukcie. Dôsledkom uvedeného
stavu je vážne ohrozená statika
plavárne. Na základe objednávky
mesta bol v októbri 2009 vypraco-
vaný expertízny posudok, v ktorom
boli navrhnuté opatrenia, ktoré sú
spracované v projekte Sanácia
kotvenia bazénovej haly v celkovom
finančnom náklade 130 000 eur.
Mesto Prievidza ako vlastník stavby

si uplatnilo reklamáciu na uvedenú
závadu u dodávateľa stavebných
prác, ktorý namietal s odôvodnením,
že stavbu realizoval v zmysle
projektovej dokumentácie a že
nezodpovedá za vzniknutý stav.
Na základe uvedených skutočností
mesto zahájilo verejné obstaranie
znalca v odbore stavebníctvo -
poruchy stavieb, ktorý jednoznačne
určí, kto je za vzniknutý problém
zodpovedný. Do úvahy prichádzajú
tri subjekty: dodávateľ stavebných
prác, projektant alebo prevádz-
kovateľ plavárne. Po vyhotovení
odborného posudku, ktorý určí
mieru zavinenia, mesto Prievidza
si bude uplatňovať nároky voči
povinnému súdnou cestou.

Do ukončenia sporu je potrebné
rozhodnúť čo s plavárňou, nakoľko
je ohrozená statika. Je zarážajúce
že pani Katarína Macháčková,
poslankyňa MsZ, v snahe
zviditeľnenia sa a upútania
pozornosti za každú cenu prezentuje
klamstvá aj prostredníctvom
regionálnych novín MY –
Hornonitrianske noviny, kde
v 20. tohtoročnom čísle uvádza:
„Keby sme sa spolu s ďalšími 
dvomi poslancami o problém nezačali
zaujímať, mesto by jednoducho
zaplatilo za opravu, neuplatnilo 
by si reklamáciu. Problém je totiž

známy už skoro rok a nič sa s ním
doteraz nerobilo. ... “ 

Pripomínam, že mesto Prievidza
si uplatnilo u dodávateľa stavebných
prác riadnu reklamáciu v zmysle
zákona. Mesto dalo vypracovať
expertízny posudok a je vypracovaný
projekt sanácie kotvenia bazénovej
haly. Našim cieľom je odstránenie
závady v čo najkratšom čase, aby
nebola ohrozená bezpečnosť
návštevníkov plavárne a aby bola
zachovaná prevádzka zariadenia.

Milan Dérer, 
zástupca primátora

Foto: -mak-

Mladí ochranári ãistili Lesn˘ park

Statika plavárne
je ohrozená
Okresné mesto Prievidza bolo desiatky rokov
bez plavárne, obyvatelia sa jej domáhali pri
kaÏdom verejnom stretnutí s predstaviteºmi
mesta. AÏ v máji 2005 sa podarilo vedeniu
mesta odovzdaÈ do uÏívania novopostavenú
plaváreÀ, ktorá i dnes slúÏi svojmu úãelu. 



Kouãing v ICM
Prievidza od marca 2010!

Chce‰ si uurrããiiÈÈ  ssvvoojjee  cciieellee? Potrebuje‰ sa rroozzhhooddnnúúÈÈ, 
no nevie‰ si vybraÈ? Prípadne má‰ inú osobnostnú otázku?...

„Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa
uskutočňuje za účasti odborníka na vzdelávanie, kouča. Funguje na princípe práce s vedomím
koučovaného jedinca a zvyšovaní jeho vnútornej angažovanosti na sebazdokonaľovaní.“ 

„Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia
v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život.“ 
(International Coach Federation)

Dohodni si stretnutie s kouãom LLuucciioouu  BBaarrttoo‰‰oovvoouu priamo v ICM
Prievidza kaaÏÏdd˘̆  ppoonnddeellookk  oodd  1144::0000  ddoo  1177::0000  hhoodd..

Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová 25, 971 01  Prievidza 
Tel.: 046/543 91 88, Fax: 046/543 0179, e-mail: prievidza@icm.sk
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Siedmy ročník Dňa polície, armádnych
a záchranných zložiek, ktorý sa konal
21. mája 2010 na prievidzskom letisku,

prekonal očakávania aj tých najnáročnejších
účastníkov. Dokonca aj čo sa týka počasia, keďže
každý deň pred i po jeho konaní sa obloha nad
Prievidzou nepríjemne zatiahla. Dážď si však

zobral dovolenku aspoň počas dňa polície,
pretože inak by si jeho účastníci nemohli prezrieť
množstvo statických i dynamických ukážok
policajných, armádnych a záchranných zložiek
nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľskej
republiky. Tisícky účastníkov vítala Hudba
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

podujatie slávnostne otvoril za účasti podpred-
sedu Národnej rady SR Milana Horta, poslancov
Národnej rady SR, starostov a primátorov miest
a obcí hornej Nitry, partnerov, sponzorov
a ďalších hostí primátor mesta Prievidza Ján
Bodnár spoločne s náčelníkom Mestskej polície
v Prievidzi Mariánom Mikulom.       Text a foto: I.V.

Vydaren˘ VII. roãník
DÀa polície, armádnych a záchrann˘ch zloÏiek
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Tohtoroãná
basketbalová sezóna
je uÏ definitívne
ukonãená. Vynikajúcu
bodku za uplynul˘m
roãníkom dali 
star‰í Ïiaci HBK
Prievidza, ktor˘ sa
pretransformoval na
obãianske zdruÏenie 
BC PRIEVIDZA MLÁDEÎ.

·ampionát v Prievidzi 
po dlhom ãase
Počas druhého májového víkendu
bola City aréna dejiskom
Majstrovstiev Slovenska starších

žiakov v basketbale. V Prievidzi si
dalo zraz šesť najlepších družstiev
z celej republiky po odohratí
základnej časti (Žilina, Poprad,
Levice, Spišská Nová Ves, Karlovka
Bratislava a domáca Prievidza).
Záverečný turnaj bol vyvrcholením
celej sezóny, niečo podobné ako
v mužskej kategórii finálové play-
off. Treba podotknúť, že v našom
meste sa usporiadalo takéto
podujatie po veľmi dlhom čase.
O to viac tešila i zaväzovala dôvera
Slovenskej basketbalovej asociácie,
ktorá nám tento šampionát
pridelila.

Domáci nesklamali
Počas troch dní sme mali možnosť
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Družstvo starších žiakov, ktoré získalo titul Majstra Slovenska. V hornom rade zľava stoja: tréner Mgr. I. Chrenka, S. Hupka, D. Zvada, V. Kašša, P. Sumer, S. Špánik, M. Mäsiar, 
M. Matuška, A. Hrdý a asistent trénera M. Bulík. V dolnom rade zľava: P. Stano, J.Pasovský, V. Radič, J. Sásik, L. Tkáč, R. Vasko, T. Meleščenko a D. Homola. 

Chlapci počas oddychového času pozorne počúvajú rady od svojho trénerského tandemu.

Mladí basketbalisti s titulom
Majster Slovenska



Na slovíãko, 
pán tréner...
Trénerom basketbalového
majstrovského tímu druÏstva
star‰ích Ïiakov nie je nik in˘ 
ako Ivan Chrenka. Ikona
prievidzského basketbalu, „zlatá
ruka“, b˘val˘ reprezentant, tréner,
ktor˘ sa podieºal na najväã‰ích
úspechoch muÏského basketbalu.
Ihneì po gratulácii sme mu 
poloÏili pár otázok.

● Pán Chrenka, dokážete sa radovať po toľkých
úspechoch v basketbale aj „len“ z mládežníckeho titulu?
Samozrejme! Pri tomto družstve som štyri roky 
a práve teraz sa zúročuje mravenčia práca, formovanie
charakteru, napĺňanie cieľov a predstáv. Titul získaný
v každej kategórii má svoje čaro – je odmenou ako 
pre hráčov, tak aj pre trénerov.

● Máte za sebou nielen veľmi úspešnú, ale isto aj
náročnú sezónu. Verili ste na jej začiatku, že môže byť
taká vydarená?
V kútiku duše som, samozrejme, veril, že sme 
schopní v tejto sezóne dosiahnuť na najvyššie méty.
Napriek tomu, že sme mali správy o aktuálnom
zlepšovaní našich súperov, nič sme neponechali
náhode. Hendikepom nášho družstva je výška, 
a práve jej nedostatok sme vykompenzovali zvýšenou
bojovnosťou, agresívnou obranou a kolektívnym
doskakovaním.

● Koľko krát do týždňa sa venujete svojim zverencom?
V týždni trénujeme každý deň, plus v sobotu zápasy...

● Starší žiaci z basketbalu už čo –to vedia, myslíte, 
že časom z našich talentov vyrastú platní extraligisti?
Práve to je náplňou a cieľom našej činnosti. Vychovať
pre seniorský tím jedného-dvoch ligových hráčov. Je
jasné, že nie všetci budú vynikajúci basketbalisti, ale
celkom určite čas, ktorý teraz venujú basketu nie je
zbytočný, či nebodaj stratený... Je to výborný koníček,
záľuba, ktorá pretrváva celý život.

● Pod basketbalovými košmi žijete prakticky celý život.
Môžete pre našich čitateľov definovať vašu trénerskú
filozofiu?
V podstate moje krédo je veľmi jednoduché. Vštepovať
hráčom lásku k basketbalu, a ak niečo robíme – robme
na sto percent!

Ls, foto:

M. Mäsiar úspešne zakončuje jeden z rýchlych protiútokov.

vidieť v pätnástich zápasoch
basketbalovú omladinu.
Samozrejme, že najviac sme boli
zvedaví, ako sa dokážu s veľkým
psychickým tlakom vyrovnať mladí
Prievidžania. Družstvo pod
vedením Ivana Chrenku a jeho
asistenta Mareka Bulíka prešlo
celým turnajom bez jediného
zaváhania a suverénnym spôsobom
s piatimi víťazstvami získalo pre
rok 2009/2010 titul Majstra
Slovenska. Do All stars tímu
„A“ boli vybratí z nášho tímu
Jakub Pasovský, Marek Mäsiar
a Vladimír Kašša, do „B“ tímu ešte
aj Samuel Špánik. Cenu pre
najužitočnejšieho hráča Prievidze
dostal Adam Hrdý. Navyše
najlepším trénerom bol vyhlásený
Ivan Chrenka.

Maximálna 
spokojnosÈ
Nielen po športovej stránke sme
patrili k najlepším. Pochvaly
z každej strany sa len tak sypali 
aj na organizačnú a spoločenskú
stránku podujatia. Komisár SBA
Rudolf Žídek z Trenčianskej Teplej,
ktorý na priebeh celého turnaj
dohliadal, bol nadšený:
„Vyslovujem poďakovanie a obdiv
za spôsob, akým sa domáci
usporiadatelia zhostili organizácie
týchto majstrovstiev. Srdečné
prostredie, vynikajúca atmosféra,
vytvorené ideálne podmienky –
proste maximálna spokojnosť!“

Prievidza – Levice                                 49:37
Prievidza – S. N. Ves                           78:43
Prievidza – Karlovka                            89:44
Prievidza – Poprad                                79:42
Prievidza – Žilina                                65:56   

V˘sledkov˘ servis

1      Prievidza
2      Îilina
3      Levice
4      S. N. Ves
5      Karlovka BA
6      Poprad

Koneãné poradie

Spokojný tréner  Ivan Chrenka.
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Slovo na záver
Samozrejme, že chlapcom a trénerom gratuluje-
me k peknému úspechu, no zároveň si prajeme,
aby vo svojich nárokoch nepoľavili a naďalej šírili
dobré meno prievidzského basketbalu!    



S Predsedom
predstavenstva 
BC Prievidza mládeÏ
PETROM HUPKOM.

●● Priblížte nám organizačnú
štruktúru, ekonomické prostredie
a smerovanie prievidzského
basketbalu v sezóne 2009/2010...
V tomto období došlo
k reorganizačným zmenám
v štruktúrach HBK Prievidza,
ktorých hlavným motivačným
činiteľom je snaha o pozdvihnutie
úrovne extraligového mužského
basketbalu a zabezpečenie výchovy
mladých basketbalových talentov
a ich prípravy na začlenenie do
extraligového mužstva reprezen-
tujúceho Prievidzu. Pôvodný HBK
Prievidza sa transformoval na zložku
BC Prievidza a.s., reprezentujúcu
extraligové mužské družstvo a BC
Prievidza mládež zabezpečujúcu

výchovu a prípravu mládežníckej
základne v prospech BC Prievidza
a.s. Oba samostatné celky ako
mužský, tak aj mládežnícky, pôsobia
na základe samostatných
ekonomických transferov
a rozpočtových pravidiel. V oboch
organizačných štruktúrach je však
personálne a zmluvné prepojenie
zabezpečujúce napĺňanie
primárneho cieľa, ktorým je
v konečnom dôsledku úspešná
reprezentácia Prievidze v extrali-
govom basketbalovom športe.

●● Aké sú vaše zámery v rozvoji
mládežníckeho basketbalu na pôde
mesta Prievidza? 
BC Prievidza mládež ako
mládežnícky basketbalový tím
vznikol na platforme občianskeho
združenia a dnes združuje
chlapčenské aj dievčenské družstvá.
Cieľom je komplexne zastrešiť rozvoj
mládežníckeho basketbalu pre rôzne
vekové kategórie. Momentálne
pripravujeme koncepciu na letnú

prípravu, ktorá bude predchádzať
sezóne 2010/2011 a mala by
zabezpečiť individuálnu prípravu
jednotlivých hráčov, koncepčné
myslenie v procese hry a v nepos-
lednom rade aj formovanie charak-
terových a vôľových vlastností, ktoré
sú nevyhnutnou predikciou
úspešného mládežníckeho športu.

●● Prečo ste oddelili mužský
a mládežnícky basketbal, ktorý
fungoval pod hlavičkou HBK
Prievidza?
Jedným z najpodstatnejších 
dôvodov je snaha o výchovu nielen
chlapčenského, ale aj dievčenského
mládežníckeho basketbalu, ktorému
patrí nesporne veľmi dôležité miesto
v histórii Prievidze. Z pragmatického
hľadiska je nutné oddeliť finančné
rozpočty mužského a mládežníckeho
basketbalu s možnosťou priameho
smerovania finančných tokov do
jednotlivých etáp prípravy rozvoja
a projektov mládežníckeho
basketbalu. V konečnom dôsledku je

žiaduce verifikovať efektivitu použitia
finančných prostriedkov v prospech
jednotlivých kategórií, ich správne
nastavenie, objem a účelnosť. 

●● Kto je dnes vo vedení
mládežníckeho basketbalu?
Občianske združenie je zložené zo
zástupcov BC Prievidza a.s.  -
manažéra zodpovedného za mládež,
zástupcu generálneho sponzora
a manažéra pre oblasť vzdelávania
a tréningových procesov.
V súčasnosti je snaha o vytvorenie
a oddelenie výkonnej a dozornej
moci v občianskom združení, a to
formou vytvorenia dozornej rady,
v ktorej by mali sedieť zástupcovia
sponzorov, rodičov, zástupca pre
vzdelávanie (základný, stredný
stupeň), zástupca pre zabezpečenie
lekárskeho dohľadu, zástupca pre
zabezpečenie metodiky prípravy.
Výkonnou časťou by mal vzniknúť
protipól k dozornej rade 
pre každú oblasť. 

Text: LS
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V máji bolo mesto Prievidza
organizátorom Majstrovstiev
Slovenska siln˘ch muÏov pre 
rok 2010. PrievidÏania tak mohli
vidieÈ toto podujatie poprv˘krát.

Slovenská hymna, slávnostný nástup pretekárov
a príhovory hostiteľov a sponzorov - tak vyzeral
úvod majstrovstiev. Trinásť „býkov“ na parkovisku
pred City arénou sa predstavilo nedočkavému

publiku. Okrem zranených Braňa Goliera 
a Jána Kreháčka sa tu zišla kompletná špička.
O sprievodné slovo sa postaral náš silácky nestor
Milan Gabrhel. Prvou disciplínou bolo nosenie
baníckych hajcmanov (300 kg) na vzdialenosť 
30 metrov. Ďalej nasledovalo prenášanie dvoch
120 kg tabletiek. Treťou disciplínou bolo
opakované dvíhanie klady (120 kg). Doslova
atrakciou bolo prevracanie obrovskej pneumatiky
vážiacej 400 kg. Pokračovalo sa ťahaním
osobného auta cez prekážky a držaním pivových

sudov v rozpažených rukách - „krucifix“. 
Vyvrcholením súťaže bolo ťahanie kamióna.  

Celkovým víťazom a Majstrom Slovenska 
pre rok 2010 sa stal Michal Petrík. Druhý skončil
František Piroš, bronz patrí Alexandrovi
Szaboslayovi. Aj pre divákov bola pripravená 
súťaž v držaní prázdnych pivových sudov. 

V prestávkach vystúpila česká speváčka Monika
Agrebi a uznanie si zaslúžia aj samotní diváci, korí
okrem vytvorenia dobrej atmosféry „zabodovali“
v zbierke pre Ligu proti rakovine.                      -ls-
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Najsilnej‰í muÏi Slovenska

Pri ťahaní osobného auta. V každej ruke 120 kg tabletka.

Na slovíãko...
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··ttvvrrttookk  1100..  jjúúnnaa
18.00 h. RKC Prievidza
·TVRTOK? JEDINE KONCERT!
JÁN KRYL – brat legendárneho hudobníka 
Karla Kryla - ãesk˘ textár, básnik, 
hudobník, skladateº a spevák. 
Vstupné: 2,00 €. MoÏnosÈ platby KP.

PPoonnddeellookk  1144..  jjúúnnaa
17.00 h. RKC Prievidza
FOTOKLUB
Pravidelné stretnutie fotoamatérov - ãlenov
fotoklubu.

··ttvvrrttookk  1177..  jjúúnnaa
RKC Prievidza
MEDIÁLNA V¯CHOVA
Interaktívny, záÏitkov˘ seminár venovan˘
aktuálnej problematike zaradenej 
do ‰kolsk˘ch osnov. 
Úãastnícky poplatok: 3,00 €

SSoobboottaa  1199..  jjúúnnaa
9.00 h. Sála RKC
·KOLA MAªBY II.
V˘tvarné ‰túdio zamerané na roz‰írenie 
v˘tv. poznatkov a zruãností absolventov
rovnomenného v˘tvarného kurzu. 
Téma: Akvarel/Pastel - Tvorba v plenéri.

PPoonnddeellookk  2211..  ––  ssoobboottaa  2266..  jjúúnnaa
Lesopark Prievidza
REZBÁRSKE SYMPÓZIUM ªUDOVEJ PLASTIKY
Vyhotovovanie veºkorozmern˘ch figurálnych
dreven˘ch plastík rezbármi Trenãianskeho
a Zlínskeho kraja. 

PPiiaattookk  2255..  ––  ssoobboottaa  2266..  jjúúnnaa
Lesopark Prievidza
HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
25. roãník folklórneho festivalu na hornej Nitre.
Vystúpenia folklórnych kolektívov, sólistov, hostí,
v˘stavy, jarmok, tvorivé dielne.  

··ttvvrrttookk  2244..  jjúúnnaa
19.00 h.DK Prievidza
S ª U K //  ZZOO ZZLLAATTÉÉHHOO FFOONNDDUU JJUURRAAJJAA KKUUBBÁÁNNKKUU

Taneãn˘ súbor, ºudov˘ orchester, spevácka
skupina, hosÈ Róbert Pu‰kár.
Vstupné: 12,00 €. 
Predpredaj od 24. mája 2010 v DK Prievidza.

PPiiaattookk  2255..  jjúúnnaa
9.00 a 10.30 h. DK Prievidza
S ª U K / GGAA··PPAARRKKOO

Organizované predstavenie pre M· 
a I. stupeÀ Z·. 
Vstupné: 2,00 €. Platia KP.

16.30 h. Galéria RKC Regionart 
KLUB V¯TVARNÍKOV PRIEVIDZA
Pravidelné mesaãné konzultácie nepro-
fesionálnych v˘tvarníkov okresu Prievidza.
TÉMA:
V˘tvarná interpretácia fotografie.

ZU· Ladislava Stanãeka
2. – 4. 6. 2010    
PRIJÍMACIE SKÚ·KY PRE ·KOLSK¯ ROK 2010/2011
Poãas prijímacích Vás srdeãne poz˘vame 
na Dni otvoren˘ch dverí.

V¯STAVA  
ÎIVÁ VODA
ABSOLVENTI 2009/2010

2. 6. 2010 o 17.00 h. Koncertná sála ‰koly    
KONCERT SÚBOROV – rôzne skladby rôznych
autorov v podaní súborov.

3. 6. 2010 o 17.00 h. Koncertná sála ‰koly    
GITAROV¯ KONCERT – koncertná prehliadka
gitarového oddelenia ‰koly.

4. 6. 2010 o 17.00 h. Koncertná sála ‰koly    
ABSOLVENSKÉ VYSTÚPENIE TO – absolventi 
a ich mlad‰í spoluÏiaci z tan. odboru.

KAM ZA KULTÚROU...



10. 6. 2010 o 17.00 h. Koncertná sála ‰koly    
DETI DEËOM – rôzne skladby rôznych autorov
v podaní Ïiakov a uãiteºov ‰koly.

21. 6. 2010 o 17.00 h  .Koncertná sála ‰koly    
KONCERT ·KOLSKÉHO ORCHESTRA 
– koncertné vystúpenie najreprezentatívnej‰ieho
in‰trumentálneho telesa ‰koly, ktorého ãlenmi 
sú Ïiaci a uãitelia ‰koly.

HHoorrnnoonniittrriiaannsskkaa  kknniiÏÏnniiccaa  vv  PPrriieevviiddzzii
1. 6. 2010 - MDD V KNIÎNICI
Podujatie urãené v‰etk˘m deÈom, 
ktoré nav‰tívia kniÏnicu poãas svojho sviatku.
KniÏnica a knihy netradiãne a slávnostne 
pre deti k ich sviatku + prekvapenie.

14. 6. 2010 - âITATEªSK¯ MARATÓN
Osobnosti regiónu ãítajú nahlas deÈom z kníh,
ktoré radi ãítali, keì boli malí, ktoré radi ãítali
svojim deÈom, alebo z kníh o ktor˘ch poãuli, 
Ïe sú v˘borné a deti musia o nich vedieÈ.

RReeggiioonnáállnnee  kkuullttúúrrnnee  cceennttrruumm
20.5. - 18.6.2010 Galéria RKC Regionart 
KORENE A V¯HONKY
Fotografická a filmová tvorba Karola Plicku
a fotografie súãasn˘ch autorov in‰pirovan˘ch
jeho tvorbou a miniatúr slovenskej  ºudovej
architektúry Jozefa Murína z Nemeckej. 
Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 €, 
dospelí 0,50 €. 
Pre org. náv‰tevy spojené s premietaním
dokumentárnych filmov o Karolovi Plickovi
vstupné: 1,00 €, moÏnosÈ platby KP.

7. 6. - 2. 7. 2010 RKC v Prievidzi 
5 FARIEB NEPÁLU
V˘stava cestovateºsk˘ch fotografií. 
Vstupné: 0,50 €. Pre org. náv‰tevy spojené
s premietaním filmu vstupné 1,00 € moÏnosÈ
platby KP.

23. 6. - 15. 7. 2010 Galéria RKC Regionart
MAJSTRI HRNâIARI - v˘stava keramikárov
Trenãianskeho kraja a Zlínskeho kraja v rámci
projektu cezhraniãnej spolupráce 
„TvÛrãí dialogy v tradici pfies hranici“ 

POCTA MAJSTROM --   v˘stava jubilujúcich 
ºudov˘ch umelcov hornej Nitry
– Jozefa Lenharta, Juraja Leporisa a Jána Reisa. 
Po-pi. od 9.00 – 17.00 h.
Vstupné: deti a dôchodcovia 0,33 €, dospelí 0,50 €.

TTuurriissttiicckkoo--iinnffoorrmmaaããnnáá  kkaanncceelláárriiaa
ZLATÁ PRIEVIDZSKÁ CESTA – PREHLIADKA MESTOM
Cena 11,60 € mal˘ okruh (1 hod 30 min), 16,60 €
veºk˘ okruh (2 hod 30 min)
Prehliadky sú na objednávku. 
BliÏ‰ie informácie na tel: 046/16186 
alebo e-mail: tik@prievidza.sk.

16. júna 2010 o 16.00 h
STRETNUTIE S HISTÓRIOU MESTA PRIEVIDZA
Na tému: Piaristick˘ rímsko–katolícky kostol
Najsvätej‰ej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie.
Sprievodné slovo historiãka umenia 
Barbora Matáková. 
Vstupné: 1,00 €.
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Rok 1995 - nedeºa po
Vstúpení Krista Pána 
na nebo – radostn˘
a túÏobne oãakávan˘ deÀ
prievidzsk˘ch evanjelikov: 
slávnostné chvíle, kedy bol
posväten˘ nov˘ evanjelick˘
a. v. kostol na sídlisku
Zapotôãky. Brat biskup 
Pavol Uhorskai zvestoval
slovo BoÏie pribliÏne 800
úãastníkom po 335 rokoch
v evanjelickom kostole
v Prievidzi.
16. mája 2010 uplynulo už 15. rokov

od tejto chvíle a my sme s vďakou

Pánu Bohu zasvätili celý tento deň.
Slávnostné služby Božie sa konali
dopoludnia o 9,30 hod. slovom
Božím z 1. knihy kráľov 8. kap. 
sa prihovoril brat emeritný biskup 
Igor Mišina, ktorý vyzdvihol význam
chrámu: „Prichádzame sem preto,
lebo tu sa stretávame s Pánom
Bohom, tu Ho oslavujeme, tu
nachádzame pokoj, tu vylievame
svoje srdce, tu dostávame Božie
odpustenie, tu je náš život napĺňaný
láskou, ktorá tak veľmi chýba
v dnešnom svete. My však nemáme
chodiť do kostola len aby sme sa
nechali „rozmaznávať“ Pánom

Bohom. Našou úlohou je ísť 
medzi ľudí, niesť im evanjelium
a zvestovať Božiu lásku; zúročiť to,
čo my prijímame.“  

Vypočuli sme si príhovory
a pozdravy hostí z priateľských
poľských evanjelických cirkevných
zborov zo Skoczowa a Goleszowa.
Naše pozvanie prijal aj primátor
mesta Prievidza Ján Bodnár
a zástupca primátora Milan Dérer.
V záverečných slovách nám pán
primátor poprial hojnosť Božieho
požehnania, aby tento kostol slúžil
nám, našim potomkom a bol stále
plný. Slávnostné služby Božie spestril

piesňami domáci spevokol 
a spevokol z Goleszowa.

Popoludňajší misijný program 
sa začal o 14,30 hod. modlitbou
domácej zborovej farárky Blanky
Kostelnej. Mali sme medzi nami
hostí z viacerých cirkevných zborov.
Neprišli naprázdno, všetci prispeli do
programu. Okrem domáceho
spevokolu sme si vypočuli piesne
v podaní spevokolov z Goleszowa,
mužského spevokolu zo Záriečia pri
Púchove, z Podlužian a tiež detské
spevokoly Rolničky zo Sučian pri
Martine a Radostné srdiečka
z Podlužian. Sestry zo Záturčia 
pri Martine prispeli do programu
recitáciami. 

Po záverečných modlitbách brata
biskupa Igora Mišinu, domácej
zborovej farárky a brata farára Jozefa
Havrilu ml. z Podlužian sme sa
rozchádzali domov šťastní, posilnení
vo viere ďakujúc Pánu Bohu za
krásny, požehnaný deň prežitý v Jeho
prítomnosti. Jemu samému nech je
vzdaná česť a chvála až na veky!

Blanka Kostelná, zborová farárka

Z mestskej matriky od 23. apríla do 28. mája 2010
Narodili sa:
Sebastián Brand
Juraj Činčura
Dominik Ďurdík
Zuzana Ďurinová
Tomáš Jurčák
Daniel Kluvanec
Dávid Kotlár
Laura Líšková
Nella Masaryková
Marcus Christian Nemec
Vivien Pažická
Eliška Petrášová
Adam Pipíška
Marek Píš
Nicolas Poliak
Miriam Rickerová
Ivana Schubadová
Filip Toráč

David Trn 
Dávid Vajda

Opustili nás:
Irma Štancelová (83 r.)
Antónia Blahová (85 r.)
Karol Guľaša (69 r.)
Jozef Mikuláš (69 r.)
Ivan Kohút (45 r.)
Ján Zahoran (77 r.)
Helena Sárová (57 r.)
Mária Hudecová (63 r.)
Mária Sobotová (90 r.)
Brigita Boboková (77 r.)
Jozefína Svobodová 
(58 r.)
Vladimír Appel (55 r.)
Viliam Daniš (85 r.)
Jozef Fráz (51 r.)

Miroslav Paulďuro (51 r.)
Vladimír Paulďuro (51 r.)
Ján Pažický (82 r.)
Emerencia Spišková 
(65 r.)
Mária Ivánková (87 r.)
Cyril Navrátil (83 r.)
Jana Podobová (74 r.)
Lýdia Ďuricová (58 r.)
Emília Hrdá (88 r.)
Daniela Mikušová (64 r.)
Mária Kosztková (90 r.)
Augustín Martinkovič 
(77 r.)
Pavel Cibulka (72 r.)
Jozef Rybár (73 r.)
Emília Jančeková (77 r.)

Evanjelick˘ kostol 
v Prievidzi má 15 rokov
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ManÏelstvo uzavreli snúbenci:
Vladimír Briatka a Lucia Bagáňová
Ľubomír Bakus a Zdenka Bakusová
Marek Beck a Martina Becková
Peter Belis a Ivana Beňušová
Ivan Boroš a Petra Rábiková
Ján Csövari a Lenka Csövariová
Ervín Drozd a Jaroslava Gažová
Marek Dufek a Gabriela Bakytová
Ronald Gajdúšek a Stanislava Píšová
Norbert Geier a Darina Bajnoková
Jozef Greschner a Daniela Vlčeková
Miroslav Hanus a Lucia Matová
Andrej Hric a Iveta Petríková
Milan Hromík a Magdaléna Klemanová
Ján Hurtiš a Katarína Peciarová
Roman Huska a Katarína Machálková
Ján Ilko a Katarína Špeťková
Zdenko Ivančík a Ľudmila Machalíková

Marce Kohút a Lenka Horváthová
Miroslav Kováč a Silvia Kostolányiová
Karol Kovásci a Katarína Bruňanská
Ján Krešne a Zuzana Nováková
Anton Krnčok  a Dušana Kabatiarová
Igor Kubica a Magdaléna Krpelanová
Radko Líška a Juliana Korenačková
Peter Masaryk a Lucia Tryzňová
Pavel Mucha a Adriana Bosáková
Jozef Pös a Eva Baráthová
Ján Sviba a Eva Čavojská
Oliver Škopec a Naďa Dutková
Ivan Špacír a Jana Gregorová
Peter Šťastný a Lucia Šťastná
Josef Trpišovský a Veronika Mráziková
Michal Vavrek a Nina Habarová
Róbert Vojenčák a Zuzana Koreňová
Peter Zeleňák a Miroslava Štorcelová
Ján Žiak a Jana Ferenčíková
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 30. 6. 2010 na adresu redakcie 14 press, spol. s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 NITRA

Jedného správneho lúštiteľa odmeníme reprezentatívnou publikáciou Prievidza - mesto nášho srdca.
Výhercovia krížovky z čísla 05/2010 je Emil ŠUNÍK. Blahoželáme!
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