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Mesto
ocenilo
najlep‰ích
Ïiakov 
V meste Prievidza je uÏ
niekoºkoroãnou tradíciou
oceÀovanie Ïiakov základn˘ch
‰kôl, ktorí v aktuálnom
‰kolskom roku dosiahli
v˘borné v˘sledky vo
v˘chovno-vzdelávacom
procese, alebo ktorí
vynikajúcimi v˘sledkami
v predmetov˘ch súÈaÏiach 
ãi olympiádach reprezentovali
svoju ‰kolu, mesto, ãi 
dokonca krajinu. 

Na slávnostnom prijatí v obradnej
sieni mesta sa na sklonku júna, teda
pred skončením školského roka, zišla
trinástka tých najlepších. Zástupca
primátora mesta Milan Dérer sa
všetkým poďakoval za úspešné
ukončenie školského roka, za výsledky,
ktorými potešili nielen seba a svojich
učiteľov, ale ktorými prispeli k pozitívnej
prezentácii svojej školy. Ocenenia z rúk
viceprimátora v podobe kníh a drobných
pamiatkových predmetov si prevzali:
Matúš Chlpek, Dominika Chrenčová,
Michaela Kríková, Pavel Madaj,
Radovan Bezák, Alexandra Dragašová,
Daria Zubovská, Pavlína Šimková,
Malvína Horinková, Milan Cebák,
Miroslav Novák, Dávid Ďurina 
a Róbert Daniš. Na pamiatku 
zo slávnostného prijatia sa všetci
podpísali do Pamätnej knihy mesta. 

Viceprimátor odovzdal ocenenia 
aj zástupcom základných škôl, ktoré
v školskom roku 2009/2010 zaznamenali
najlepšie športové výsledky. Na prvom
mieste sa umiestnila III. Základná škola
na Ul. Sama Chalupku, druhé miesto
obsadila Základná škola na 
Ul. Energetikov a tretie najlepšie
športové výsledky dosiahla I. Základná
škola na Ul. Sama Chalupku. 

Text a foto: I.V.
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Po opakovanom odloÏení
schválenia zmluvy o pôÏiãke
a podmienkach jej splatenia,
ktorú mestu Prievidza
ponúkla spoloãnosÈ
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. za úãelom
vyrovnania záväzku mesta
voãi spoloãnosti THM
Inkasná, spol. s. r. o. Banská
Bystrica, (podºa dohody
o mimosúdnom urovnaní
sporu, ktorú poslanci
schválili  na svojom rokovaní
vo februári t.r.), poslanci
mestského zastupiteºstva na
júnovom rokovaní návrh
zmluvy uznesením schválili. 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
sa v zmysle zmluvy, ktorá bola zo
strany mesta podpísaná v stredu 

16. júna 2010, zaviazali požičať mestu
finančnú čiastku vo výške 2 300 000
eur a to v troch splátkach: prvú
splátku vo výške 900 tisíc eur do 
25. júna 2010, druhú splátku vo výške
700 tisíc eur do 1. augusta 2010
a tretiu splátku vo výške 700 tisíc eur
do 1. novembra 2010. Mesto ako
dlžník splatí veriteľovi (HBP, a.s.)
pôžičku najneskôr do desiatich rokov,
v závislosti od svojich finančných
možností ju môže splatiť aj skôr.
Pôžičku bude splácať na základe
dohodnutého úroku, rovnajúceho sa
úrokovej sadzbe EURIBOR,
zverejňovanej Európskou centrálnou
bankou, ktorá sa vzťahuje na ročné
medzibankové úverové obchody.
Zmluva bola schválená aj
s podmienkami, z ktorých
najzásadnejšou je, že mesto (dlžník)
ako majoritný akcionár v spoločnosti

PTH, a.s. vynaloží maximálne úsilie,
aby nedošlo k odpojeniu  odberu
tepla zo strany PTH, a.s. od
centrálneho zdroja vykurovania mesta
od dodávateľa Slovenské elektrárne,
a.s. ENO Nováky. Mesto sa ďalej
zaviazalo k vynaloženiu maximálneho
úsilia, aby nedošlo k zmene
súčasného systému zásobovania
teplom z existujúceho centrálneho
zdroja vykurovania a k odpojeniu 
od tohto zdroja. Záväzok mesta sa
vzťahuje aj na akýkoľvek predaj resp.
prenájom majetku PTH, a.s., ktorý
slúži na zásobovanie a produkciu
diaľkového tepla ako aj zásobovanie
teplou vodou a ktorý by mohol
obmedziť prípadne znemožniť
fungovanie PTH, a.s. pri zásobovaní
teplom mesta z centrálneho zdroja
vykurovania z ENO, ako aj na
využívanie existujúcich sietí

a technologických zariadení a ich
častí, slúžiacich na zásobovanie
a produkciu diaľkového tepla 
a teplej vody. Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. (veriteľ) sa zaviazali, že
budú počas desiatich rokov odo dňa
uzatvorenia zmluvy vynakladať
maximálne úsilie na udržanie cenovej
konkurencieschopnosti dodávaného
tepla v záujme zamedzenia procesu
odpájania sa odberateľov tepla
z dôvodu alternatívy lacnejšieho
obstarania tepla.  Obidve zmluvné
strany podpisom tejto zmluvy
deklarujú spoločný záujem na
podpore  zamestnanosti v Prievidzi
a jej okolí a tým aj udržanie
sociálneho zmieru v regióne hornej
Nitry. Za schválenie návrhu zmluvy
hlasovalo 26 z prítomných 27
poslancov, jeden poslanec sa zdržal
hlasovania. Ivona Vojtášová

âere‰Àov˘ sad je zachránen˘
Schválením zmeny ã. 3 k Územnému plánu zóny IBV Terasy 
na sídlisku Kopanice (Sever) dali poslanci zelenú vzniku novej parkovej
zóny v meste, ktorú PrievidÏania pomenovali âere‰Àov˘ sad. 

Schválený návrh dal definitívne stop
akejkoľvek výstavbe rodinných domov
alebo inej občianskej vybavenosti

v lokalite s výmerou viac ako 25 000 m2, ktorá
sa nachádza v susedstve Centra voľného času
Spektrum v Prievidzi. Podľa pôvodných
zámerov tu malo vyrásť niekoľko desiatok
nových rodinných domov. Poslanci príslušného
volebného obvodu však už pred niekoľkými
rokmi iniciovali zmenu územného plánu zóny
IBV Terasy. Ako povedal predseda výboru
volebného obvodu Kopanice Michal Dobiaš:
„Je to veľké víťazstvo občanov nášho mesta a
príklad toho, že mesto má záujem podporiť aj
budovanie zelených plôch a parkov. Máme
záujem uvedenú lokalitu zrekultivovať, umiestniť
v nej detské zariadenia, lavičky a vytvoriť
priestor, kde by občania nášho mesta mohli
tráviť svoj voľný čas, ísť na prechádzky či
relaxovať v krásnej prírode.“

Budúcnosť parku je teda istá, ale cesta k jeho
realizácii stále tŕnistá. „Bude potrebné urobiť
kompletnú rekultiváciu územia, spracovať
architektonický projekt a zabezpečiť jeho
realizáciu. Veríme však, že v dohľadnom čase sa
tento zámer premení na skutočnosť,“ 
dodal M. Dobiaš. 

IV, foto:archív

Mesto Prievidza
a Hornonitrianske bane Prievidza

sa dohodli na pôÏiãke 
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Júnové rokovanie poslancov
mestského zastupiteľstva, ktoré
otvoril primátor mesta Ján

Bodnár, malo rýchly spád. Po
vyhodnotení uznesení mestského
zastupiteľstva a návrhu plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta poslanci bez pripomienok
schválili správy o činnosti za minulý
kalendárny rok v niekoľkých
organizáciách, zabezpečujúcich   svoju
činnosť aj z financií z rozpočtu mesta.

SAD 
Ako prvý predložil správu dopravný

riaditeľ spoločnosti  SAD Prievidza,
a.s. Pavel Pařízek, ktorý skonštatoval
pokles tržieb spoločnosti za sledované
obdobie o 3,12 %, ktorý    je
spôsobený poklesom prepravených
osôb v autobusoch mestskej
hromadnej dopravy. Zároveň
skonštatoval, že u cestujúcej verejnosti
sa zvyšuje používanie dopravných
kariet, čím sa zvyšuje počet prestupov
a zároveň sa   znižuje počet
cestujúcich platiacich v hotovosti. Do
hospodárskeho výsledku spoločnosti,
ktorý za rok 2009 zaznamenal stratu
vo výške  185 tis. eur zatiaľ nebola
premietnutá  prevádzka dvadsiatich
nových ekologických autobusov
MHD, jazdiacich na stlačený zemný
plyn  od januára 2010.

SPOLOâNOSË BIC
Správu o činnosti spoločnosti BIC,

s.r.o. predložil jej zástupca Vladimír
Janík, ktorý skonštatoval, že rok 2009
patril pre spoločnosť k najúspešnejším
z hľadiska poskytovania služieb pre
vybrané skupiny záujemcov
o podnikanie. Do tejto skupiny patria
predovšetkým potenciálni
podnikatelia, resp. záujemcovia
o podnikanie. Pre túto skupinu
realizovala BIC, s.r.o. v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny okrem školiacej činnosti aj
poradenskú činnosť a v rámci nej
pomoc pri spracovávaní žiadostí
o príspevky na začatie podnikania.
Spoločnosť BIC, s.r.o. od septembra
2009 poskytovala svoje služby ako
záujmové združenie technologický
inkubátor aj existujúcim
podnikateľom. Celkovo zrealizovala
spoločnosť v roku 2009 47
trojdňových školení, na ktorých sa
zúčastnilo 1400 začínajúcich
i existujúcich podnikateľov

a pokračovala aj v poskytovaní
mikropôžičiek podnikateľom, pričom
poskytla 15 mikropôžičiek vo výške
458,08 tis. eur.

PRIEVIDZA INVEST
Správu o činnosti spoločnosti

Prievidza Invest, s.r.o., ktorá bola
založená za účelom vybudovania
priemyselnej zóny Prievidza – Západ
I., zabezpečenia výkonu inžinierskych
činností a súvisiaceho technického
poradenstva, ako aj správy hnuteľného
a nehnuteľného majetku, predložil
konateľ spoločnosti Milan Chmura.
Skonštatoval, že v súčasnej situácii,
poznačenej hospodárskou a finančnou
krízou, je najdôležitejšou úlohou
spoločnosti jej prezentácia a aktívne
vyhľadávanie investorov tak, aby sa 
52 hektárový pozemok priemyselnej
zóny podarilo zastavať výrobnými
halami a naplniť. V súčasnosti v areáli
pôsobí spoločnosť KOVOSPOL
Group,  s.r.o., ktorá dala v druhom
polroku 2009 do užívania dve výrobné
haly a v tomto roku realizuje výstavbu
tretej haly. A areáli spoločnosti
KOVOSPOL Group, s.r.o. realizuje
výrobu niekoľko menších spoločností
z oblasti kovovýroby, drevovýroby,
strojárstva či vzduchotechniky, pričom
celkovo je v rámci nich vytvorených
50 pracovných miest. Vzhľadom na
pripomienky niektorých poslancov na
výšku nákladov spojených
s nepretržitým strážením objektu
priemyselnej zóny primátor mesta
odporučil konateľovi spoločnosti
Prievidza Invest, .s.r.o. rokovať so
zástupcami spoločnosti,
zabezpečujúcej strážnu službu,
o výhodnejších cenových
podmienkach. 

HARMÓNIA
Výročnú správu o činnosti

a výsledkoch hospodárenia  
neziskovej organizácie HARMÓNIA 
za rok 2009 predložila Jaroslava
Žigová. Nezisková organizácia
poskytuje všeobecne prospešné služby
v oblasti sociálnej pomoci a to
v zariadení núdzového bývania
a v útulku pre bezprístrešných 
občanov. 

SYSTÉM MANAÎÉRSTVA
KVALITY 
Riaditeľ certifikačného orgánu
spoločnosti ELBACERT, a.s. Marek
Krajčov odovzdal primátorovi mesta
certifikát Systému manažérstva kvality
v súlade s požiadavkami normy STN
EN ISO 9001:2008, ktorý po
recertifikačnom audite v polovici júna
t.r. mesto Prievidza obhájilo. 

NOVÁ ULICA
Poslanci schválili názov novej ulice

v časti mesta Necpaly, ktorá  vznikla
z dôvodu výstavby  rodinných domov.
Nová ulica dostala z dôvodu
názvoslovnej príbuznosti k okolitým
uliciam (Poľná, Pod horou, Na
stráňach, Lúčna) názov Zelená ulica. 
V rámci ďalšieho programu rokovania
poslanci schvaľovali žiadosti o kúpu
nehnuteľného majetku a žiadosti
o majetkovo-právne vysporiadanie
a zriadenie vecných bremien.   

RÔZNE
V bode „rôzne“ zobrali na vedomie

informáciu o stave technológie
chladenia zimného štadióna po
vykonaní odborných prehliadok
a skúšok. Na základe vypracovaného
projektu schválili rekonštrukciu
strojovne chladenia zimného štadióna
s tým, že už v tomto roku  sa začnú
práce na odstránenie havarijného
stavu strojovne chladenia tak, aby bolo
možné do septembra 2010 zahájiť
novú hokejovú sezónu a v prácach na
výmene technológie by sa pokračovalo
až po ukončení hokejovej sezóny.
Finančné prostriedky v závislosti od
podmienok verejného obstarávania
budú zaradené do rozpočtu mesta
v rokoch 2011 - 2013.  Poslanci
schválili odpredaj objektu bývalej
materskej školy na Nedožerskej ceste,
projekt vybudovania novej kotolne
v materskej škole ha Ul. Závodníka
a schválili aj návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy v priestoroch III.
Základnej školy na Ul. S. Chalupku
pre potreby zriadenia súkromnej
strednej odbornej školy. 
Keďže v uplynulých rokoch sa
premietanie v amfiteátri Lesného
parku v letných mesiacoch 

mimoriadne osvedčilo, požiadal
prevádzkovateľ letného kina,
spoločnosť TEZAS, mesto
o finančnú výpomoc, súvisiacu  so
zabezpečením nákladov vo výške
5 500 eur. Mestské zastupiteľstvo
schválilo poskytnutie finančného
príspevku na prevádzku letného kina
počas letnej sezóny 2010 vo výške
2 500 eur. Poslanci schválili aj
finančný príspevok vo výške 200 eur
ako reakciu na žiadosť Divadla „A“
a divadla Shanti, o.z. o pomoc pri
znížení ceny za dopravu u dopravcu
SAD Prievidza, a.s. pri účinkovaní
divadla v Rakúsku. 

K žiadosti Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) o pomoc pre
samosprávy postihnuté povodňami
sa pridal zástupca primátora mesta
Milan Dérer s výzvou, aby sa poslanci
vzdali poslaneckej odmeny za aktuálne
rokovanie mestského zastupiteľstva
a takto získané finančné prostriedky
by mesto poslalo na špeciálny účet
zriadený ZMOS-om na pomoc obciam
a mestám postihnutým povodňami.
Do výzvy sa zapojilo 22 z 24
prítomných poslancov, pridali sa
k nim aj primátor mesta, prednosta
mestského úradu a hlavná 
kontrolórka mesta. 

ZÁVER
V závere rokovania zástupca

primátora mesta Milan Dérer
informoval poslanecký zbor o zámere
mesta zapojiť sa do projektu
Transparentné mesto, ktorý prišli
poslancom predstaviť a odprezen-tovať
zástupcovia spoločnosti Transparency
International Slovensko Gabriel Šipoš
a Emília Sičáková-Beblavá. Projekt,
zabez-pečujúci transparentné
nakladanie s verejnými zdrojmi
a otvorenú komunikáciu mesta
s občanmi, prezentovali na príklade
mesta Martin, ktoré je jedným zo
slovenských miest, zapojených do
projektu. Poslanci tento projekt
privítali a informáciu o jeho realizácii
zobrali na vedomie. Viac informácií
o projekte sprostredkujeme verejnosti
priebežne. Po interpeláciách
poslancov primátor mesta júnové
rokovanie mestského zastupiteľstva
ukončil. Najbližšie sa poslanecký zbor
zíde na rokovaní 27. júla 2010. 

Ivona Vojtášová

SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Prievidzskí poslanci zareagovali na v˘zvu
ZdruÏenia miest a obcí Slovenska - finanãne

podporia samosprávy postihnuté povodÀami,
zelenú dali aj projektu Transparentné mesto. 
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V polovici júna 2010 sa na
prievidzskej radnici konal v poradí
uÏ druh˘ recertifikaãn˘ audit
pouÏívania manaÏérskej normy
kvality STN ISO 9001:2000, ktorou
mesto riadi svoje procesy uÏ
od roku 2004. 

Manažérska norma kvality, aplikovaná pre výkon
komunálnej správy a prenesený výkon štátnej
správy, prešla v uplynulom období novelizáciou,
v zmysle ktorej vykonávali audítori nezávislej
audítorskej spoločnosti Elbacert Ján Čeman
a Peter Pavlenda dozorný audit procesov, ktoré
mesto realizuje vo vzťahu k svojim zákazníkom –
obyvateľom. Audit bol zameraný na schopnosti
zlepšovania jednotlivých procesov a celého

systému manažérskej normy kvality, pričom
audítori pri kontrole procesov postupovali
takzvaným vzorkovaním, teda systémom výberu
niektorých procesov a ich dôkladnejšou kontrolou
oproti ostatným procesom. Keďže norma ukladá
tvorivý prístup a prispôsobovanie sa aktuálnym
zmenám systému, audítori sa zaujímali aj o túto
oblasť. Po dvojdňovom preverovaní kariet
procesov na jednotlivých odboroch mestského
úradu audítori skonštatovali, že „preverovaná
organizácia má zavedený a udržiavaný
manažérsky systém, v ktorom neboli
zadefinované nezhody. Boli zadefinované zistenia
a príležitosti na zlepšenie.“ Vzhľadom na uvedené
navrhol hlavný audítor Ján Čeman udelenie
certifikátu podľa manažérskej normy EN ISO
9001:2008, pričom dňom udelenia certifikátu
stratí platnosť pôvodný certifikát.      Ivona Vojtášová 

Ani nevºúdne upr‰ané poãasie
v druhej polovici júna neodradilo
organizátorov projektu Strom 
za kraj‰iu budúcnosÈ od zámeru
skrá‰liÈ a spríjemniÈ Ïivotné
prostredie obyvateºom v lokalite
sídliska na Ciglianskej ceste
v Prievidzi. 

Zástupcovia neziskovej organizácie Spokojnosť
a občianskeho združenia Šťastie si ty pred rokom
iniciovali v tejto lokalite vznik nízkoprahového
denného centra, ktoré slúži na realizáciu
výchovno-vzdelávacích a voľnočasových aktivít
detí z rodín s nižším sociálnym štandardom, sa
opäť rozhodli pomôcť komunite, obývajúcej túto

časť mesta. Monika Dessuet, zastupujúca
neziskovú organizáciu Spokojnosť skonštatovala:
„Počasie nám síce neprialo, ale neodradilo nás
od zámeru. Okrem toho, že sa zástupcovia
všetkých vekových kategórií na sídlisku zapojili
do jeho upratania a vyzbierania odpadkov,
spoločne sme skrášlili prostredie obytných
domov výsadbou stromov. Ako prvý strom, ktorý
symbolizoval zámer nášho projektu, sme zasadili
kanadskú čerešňu. Následne sme zasadili ešte
devätnásť ihličnatých stromčekov, osadili sme
dva rekreačné odpadkové koše a nanovo natreli
dva pingpongové stoly. Ruku k dielu priložili
všetci, nevynímajúc zástupcov mesta a sponzora,
ktorí nám výrazným spôsobom pomohli
pripraviť túto akciu.“

Text a foto: n.o. Spokojnosť 0025/10/NPD025

CPK - Centrum
prvého kontaktu
pre závislé osoby

Informaãné centrum mlad˘ch
Prievidza organizuje bezplatné

a anonymné konzultácie na tému
ZávislosÈ poãas poradensk˘ch dní,
ktoré sú urãené mlad˘m ºuìom vo
veku do 30 rokov a mlad˘m ºuìom

s nedostatkom príleÏitostí, tieÏ 
ich rodiãom a príbuzn˘m.

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

v danej problematike.

Konzultácie budú 
prebiehaÈ 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

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

OO ZZ NN AA MMAudit opäÈ potvrdil 
oprávnenosÈ udelenia certifikátu

Strom za kraj‰iu 
budúcnosÈ



Zaujímavosťou je, že investor -
spoločnosť Alfa Group,
ktorá vyvíja developerské

aktivity v niekoľkých
stredoeurópskych krajinách
a krajinách bývalej Juhoslávie –
zapojila do realizácie svojho
investičného zámeru aj Prievidžanov,
ktorí prostredníctvom ankety sami
rozhodli o názve obchodného centra
i o jeho logu. V obchodnom centre
Korzo nájdu návštevníci na dvoch
podlažiach viac ako šesťdesiat
obchodných prevádzok od
športového oblečenia a potrieb cez
hračky, odevy, obuv, či predajňu
kvetín až po kníhkupectvo.
K dispozícii bude aj lekáreň, štyri
kaviarne a reštaurácie, deti sa budú
môcť vyšantiť v detských kútikoch
a všetci návštevníci budú mať

možnosť využívať bezdrôtové
internetové pripojenie. V okolí
objektu bude pripravených viac ako
400 parkovacích miest a investor
uvažuje aj o výstavbe športoviska, na
ktorom by nemal chýbať skejt park,
streetbalové ihrisko, tarzandróm
a letná terasa na grilovanie. Všetky
tieto atrakcie budú spoločne s riekou
Nitrou a neďalekým rekreačným
chodníkom vytvárať vhodné
priestory na zábavu a relax
návštevníkov. V ďalších fázach
výstavby objektu by malo pribudnúť
aj multikino, ktoré v Prievidzi
doposiaľ chýba. Pozitívnou správou
je aj vytvorenie viac ako 140 nových
pracovných miest, kde Prievidžania
i ľudia z okolia mesta môžu nájsť
svoje uplatnenie. 

IV, foto: archiv Alfa Group
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Separovateľné zložky komunálnych odpadov
ukladáme do príslušných nádob farebne
odlíšených podľa zbieranej komodity. 
Nádoby na separovateľné zložky sa nachádzajú
na každom stanovišti zriadených mestom
v častiach s hromadnou bytovou výstavbou,
odber biologicky rozložiteľných odpadov
(zeleného odpadu) a odber niektorých
nebezpečných látok je zabezpečovaný
prostredníctvom celoročnej prevádzky
kompostárne a zberného dvora počas ich
prevádzkovej doby (nutné predložiť 
doklad totožnosti).

PAPIER 
Do modrých plastových 1100 L nádob
vhadzujeme papierové obaly, krabice, kartóny,
noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky a pod.. Nepatrí sem mokrý, mastný papier
alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový
papier, použité plienky a hygienické potreby. 
Pred vhodením komodity do nádoby je potrebné
zmenšenie jej objemu (stlačením).

SKLO
Do zelených kontajnerov patria nevratné obaly
zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové
sklo (nie s drôtenou výstuhou – to patrí do
komunálneho odpadu), sklenené črepiny, farebné
sklo a pod. Nepatria sem žiarovky, žiarivky,
výbojky, sklo s drôtenou výstuhou, porcelán,
olovnaté sklo, zrkadlá, plexisklo, sklo
z obrazoviek televízorov, počítačov.

PLASTY
Do žltých kontajnerov patria PET fľaše od nápojov
(ich objem je potrebné najskôr znížiť napr.
zošliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie,
plastové obaly – zo šampónov, saponátov, tekutých
mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do
ostrekovačov, rôznych obalov z potravín. Nepatria
sem novodurové trúbky, obaly od nebezpečných
látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie,
farby a pod. Pred vhodením komodity do nádoby
je potrebné zmenšenie jej objemu (stlačením).

KOVOVÉ OBALY A KOMPOZITNÉ 
OBALY (TETRAPAKY)
Do sivých kontajnerov patria kovové obaly,
konzervy, alobal, nápojové plechovky, nápojové
kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod.
Nápojové kartóny je potrebné pred ich
vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem 
napr. zošliapnutím. Nepatria sem elektronické
komponenty, kovové obaly kombinované s iným
obalom, napr. obaly od zubnej pasty. Pred
vhodením komodity do nádoby je potrebné
zmenšenie jej objemu (stlačením).

BIOLOGICKY ROZLOÎITEªN¯ ODPAD 
(ZELEN¯)
Patrí sem slama, konáre, kríky, tráva, lístie.
Pôvodcovia odpadu majú možnosť počas celého
roka odovzdať biologicky rozložiteľný odpad
vzniknutý na území mesta v prevádzke
kompostárne v prevádzkovom čase a to po
predložení dokladu totožnosti.

NEBEZPEâNÉ LÁTKY
Na odovzdanie odpadov s obsahom škodlivých
látok slúži aj prevádzka zberného dvora na
Garážovej ulici č.1 a to v prevádzkovom časte.
Odovzdávajúce odpady je potrebné vopred
konzultovať s pracovníkmi spoločnosti TEZAS
na tel. čísle 542 38 73 alebo 542 22 20.

I.V.

Korzo rastie ako z vody
Obyvatelia i náv‰tevníci Prievidze budú maÈ uÏ od

septembra tohto roka moÏnosÈ nakupovaÈ ãi zabaviÈ sa
v obchodnom centre Korzo, ktoré r˘chlym tempom

vyrastá na NábreÏnej ulici pri rieke Nitra. 

SYSTÉM ZBERU SEPAROVATEªN¯CH
ZLOÎIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

V meste Prievidza je v zmysle platnej
legislatívy v odpadovom hospodárstve
zaveden˘ separovan˘ zber zloÏiek
komunálneho odpadu (vrátane
odpadov z obalov) s uveden˘m
katalógov˘m ãíslom 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 rozložiteľný odpad (zelený) 20 02 01
g) nebezpečné látky 
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Ostr˘ ‰tart 
v sedemnástke 
V 17-tich rokoch sa ho ujal učiteľ M. Kardoš
a mladý Viliam usilovný tréning začína
„pretavovať“ na prvé medaily. V Nitre počas
krajského preboru svojím výkonom vyráža dych
prítomným atletickým odborníkom a dostáva

nomináciu na svoj prvý reprezentačný štart za
Československo v Rumunsku. Funkcionári
bratislavskej „cvernovky“ ani na chvíľu
nezaváhali a perspektívneho Prievidžana 
zlákali do atletického oddielu Iskra Závody

Mieru. S úsmevom na perách spomína 
pán Nedeljak na vtedajšie neľútostné súboje, 
keď v Bratislave boli tri vzácne vyrovnané 
atletické kluby. 

Ako 19-ročný tu získava titul Majstra
Československa v súťaži družstiev, čo bola 
vtedy veľká sláva. Dostáva ponuku na štúdium
pedagogiky, tento „prestup“ mladému baníkovi
však paradoxne nepodpíše riaditeľ
priemyslovky... Napokon začne predsa len
študovať na vysokej škole ekonomickej, 
(úprimne však priznáva, že to nebola správna
voľba) a po troch semestroch odchádza do
Ostravy a preteká za Vítkovice. 

Zlatá éra 
poãas vojenãiny
Povolávací rozkaz do Dukly Tábor 
odštartoval jeho najkrajšiu a najúspešnejšiu časť
atletickej kariéry. Ideálne tréningové podmienky,
usilovnosť a cieľavedomosť – to boli atribúty,
vďaka ktorým si zabezpečil trvalé miesto
v reprezentačnom tíme. Stáva sa „korunným
princom“ tzv. „večne druhým“ v cieli - to preto,
že nad svojím najväčším konkurentom Jozefom
Trousilom nikdy v priamom súboji nevyhral. 
(To, že túto skutočnosť športovo priznáva
a svojho súpera nehaní, ale vyzdvihuje, 
robí pána Nedeljaka skutočným športovým
„džentlmenom“). Stáva sa  však veľmi 
dôležitým členom štafety na 4x 400 metrov. 
V roku 1964 zabehol na „štyristovke“ Viliam Nedeljak s číslom 98 v tesnom závese za svetovým rekordérom S. Jungwirthom č. 99.

Ako majster odborného výcviku so svojimi zverencami v bani.

Viliam Nedeljak -
– prv˘ atletick˘ reprezentant z Prievidze
Dnes 72-roãn˘ Viliam Nedeljak
je prv˘m atletick˘m
reprezentantom z Prievidze.
V rokoch 1957 aÏ 1966 si zapísal
na svoje konto 15 ‰tartov
„s levom na prsiach“.
V Ïiackom veku -
„v‰e‰portovec“- inklinoval
najviac k basketbalu, stolnému
tenisu a futbalu. K atletike
priãuchol na priemyslovke
v Handlovej hlavne vìaka
profesorovi ëateºovi
a kamarátom, ktorí boli
zdruÏení v ‰portovej  ‰kole
dorastu v Prievidzi.
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slovenský rekord časom 47,5 sekundy a zároveň
sa hrdí československým rekordom v štafete.

Iba krôãik 
od olympiády v Tokiu
Atletická štafeta si svojimi výkonmi v roku 1964
zabezpečila účasť na olympiáde v ďalekom
Tokiu. Bolo že to radosti! Ušité elegantné 
obleky, však napokon štvorstovkári neobliekli... 
Ako „na potvoru“ postúpili aj volejbalisti,
a keďže peňazí vtedy bolo pomenej, 
ušetrilo sa na atlétoch - kiež by sme mali
podobné starosti v týchto časoch!

SpäÈ na Slovenku
Po absolvovaní základnej vojenskej 
služby sa Viliam Nedeljak vrátil na Slovensko.
Súťažne behával 1. ligu v drese bratislavskej
Slávie. Trvalo sa usádza v rodnej Prievidzi.
Získa byt, prácu v bani Nováky a ožení sa
s Annou Pastorekovou (samozrejme,
športovkyňou telom i dušou). 
V Trnave absolvuje štúdium pedagogického
minima a na dlhé roky sa upíše práci 
majstra odborného výcviku.

Keì vízia 
nie je totoÏná s realitou
Spolu s ostatnými atletickými nadšencami sa
v Prievidzi snaží atletiku „pretlačiť“ na vyššie
priečky. Má síce veľké ideály, ale ročný rozpočet
5 tisíc korún na činnosť klubu mu berie všetky
ilúzie. Ako odborník sa však nestratí. Štyri roky
pôsobil ako atletický tréner pri futbalistoch
a ďalšie štyri pri basketbalistoch. Je rozhodcom
1. triedy a trénerom „dvojky“. Pôsobil vo
viacerých významných funkciách, pričom on si
najviac cení činnosť v Ústrednom atletickom
zväze. Skromne poznamenáva, že niekoľkými
radami má podiel aj na úspechoch atletických
reprezentantiek z nášho mesta: 
Moniky Tallovej a Evy Murkovej. 

Labutia pieseÀ
Po skončení aktívnej činnosti má väčšina
športovcov ambície pokračovať v súťažení na
podujatiach zo seberovnými, na tzv.
veteraniádach. Aj pán Nedeljak sa na nich
niekoľkokrát zúčastnil a dosiahol veľmi pekné
úspechy. Napriek tomu ho mrzí, že väčšina
atlétov (okrem vytrvalostných bežcov je vlastne

diskriminovaná, pretože pre nich sa
usporadúvajú  jedny – dvoje preteky v roku, a tak
nečudo, že pri celoročnom tréningu sa motivácia
postupne stráca...). Aj keď už netrénuje, ešte
stále sa cíti byť užitočný. Občas si ide
„zabrigádovať“ (ako tomu on hovorí),
a vypomôže kolegom v stávkovej kancelárii.
Prehľad o športe má teda vďaka príležitostnej
práci naozaj dokonalý.

Spomienky 
mu nik nevezme
Viliam Nedeljak rád spomína na „zlatý vek“
československej atletiky. Vďaka nej súťažil
v takmer celej Európe. Mal veľa kamarátov,
s ktorými si rozumel nielen na atletickom ovále.
Dnes nostalgicky spomína na Vlada Šimu,
Tibora Kuchárika, či Jozefa Koreňa. To boli 
jeho súputníci. V pamäti si dokáže premietnuť
významné preteky, zážitky, ktoré mu môžeme 
len tíško závidieť. Priaznivci atletiky (a nielen
prievidzskí), by z ďalšieho borca typu Viliama
Nedeljaka mali veľkú radosť. Dočkáme sa ho?

ls

Fotografie z archívu V. Nedeljaka.

TRANSPARENTNÉ MESTO
Zavedenie nov˘ch trendov v správe vecí verejn˘ch

âasto sa v médiách stretávame so správami
o korupcii, netransparentnom narábaní
s verejn˘mi financiami a majetkom. Dlho 
som rozm˘‰ºal o projekte, ktor˘ bude naozaj
transparentn˘ vo v‰etk˘ch oblastiach 
právomoci samosprávy v na‰om meste. 

Vďaka skúsenostiam a odbornej pomoci spoločnosti Transparency
International Slovensko som 29. júla 2010 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva Prievidza predložil návrh aplikovať komplexný balík
protikorupčných opatrení, ktorý v maximálnej miere stransparentní dianie
v samospráve nášho mesta, a tak minimalizuje priestor pre možnú korupciu
na všetkých úrovniach. Jednoducho projekt, ktorý v meste Prievidza
korupcii nedá šancu.

Transparentnosť sa netýka len kontrolovania toho, čo sa už udialo.
Môj zámer umožňuje sledovať a priamo kontrolovať naše kroky ešte pred
tým, ako sa niečo odsúhlasí. Občan mesta sa tak skutočne bude môcť
spolupodieľať na chode veci verejných. Vďaka projektu bude dianie nielen
kontrolovať, ale ho aj pripomienkovať, a tak ovplyvňovať naše rozhodnutia.
Občan sa tak priamo stane aktívnou súčasťou samosprávy mesta.

Projekt pozostáva z troch fáz:
11 .. Audit kºúãov˘ch politík mesta.
22 .. Príprava protikorupãn˘ch opatrení pre jednotlivé politiky.
33 .. Zavedenie protikorupãn˘ch opatrení do praxe s pomocou

expertov Transparency International Slovensko

âasov˘ harmonogram spustenia:
11 .. audit a príprava protikorupãn˘ch opatrení – jeseÀ 2010
22 .. zavedenie protikorupãn˘ch opatrení do praxe – január

2011

Vážení spoluobčania, chcem Vás požiadať o podporu, ktorú budem
potrebovať pri realizácii projektu TRANSPARENTNÉ MESTO.  

Ing. Milan Dérer, zástupca primátora 
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Jednosmerky na ulici M. R.
·tefánika a priºahl˘ priestor
námestia J. C. Hronského boli
v prvú júnovú nedeºu centrom
zaujímavého ‰portového
zápolenia fanú‰ikov kolieskov˘ch
korãúº. Po Prahe, Hradci Králové
a Ostrave bola Prievidza
hostiteºom „in line“ korãuliarov
nielen zo Slovenska, ale i âeska
a Maìarska. Deti mali moÏnosÈ
súÈaÏiÈ na tratiach v dæÏke 1, 3 
a 5 km. Dospelí v kategóriách
muÏov i Ïien mali ‰ancu ukázaÈ
svoje schopnosti vo Fitness
desiatke“ a ‰tafetovom preteku
(muÏ, Ïena a dieÈa do 
11 rokov). Pre t˘ch najzdatnej‰ích
bola pripravená traÈ 
polmaratónu v dæÏke 21 km.

V Prievidzi ideálne podmienky
Po takmer troch týždňoch obdobia zničujúcich
dažďov naše mesto zaliali slnečné lúče. Teplota 
28 stupňov, cestná uzávera pre bezpečnosť
a pohodlie nielen súťažiacich, ale i divákov,
vyčistený 1500 metrový okruh a obrovská chuť
s odhodlaním v tvárach všetkých štartujúcich. 
Vo vypísaných kategóriách súťažilo 280
pretekárov. Miesto štartu s nádherným výhľadom
na Bojnický zámok bolo bonusom navyše.

SpokojnosÈ na v‰etk˘ch „frontoch“
Výbornú atmosféru si pochvaľovali nielen
súťažiaci, ale i organizátori a diváci. Navyše
v „polčase“ podujatia bola vyhradená hodinka
korčuľovania pre verejnosť. Celá akcia bola
zaradená do 11-dielneho seriálu Liglass Lifeinline
Tour 2010, a tak v jednotlivých disciplínach sa
bojovalo nielen o medaily a vecné ceny, ale
i o body do celkového rebríčka. Treba zdôrazniť,
že víťazi jednotlivých kategórií (muži i ženy) mali
vždy rýchlostný priemer viac ako 32 km/hod. 

âe‰i verzus Slovenky
Pre úplnosť dodávame, že vo výsledkových
listinách sa na prvých miestach medzi mužmi
pravidelne objavovali pretekári z Čiech, a naopak
v ženských kategóriách dominovali dievčatá 

Nekonečný vláčik zo súťažiacich.

Čakanie na štartéra.

Muži na štarte.

Z âiech na Slovensko



Z histórie klubu
A práve v roku 1974 vznikol aj
oddiel tohto krásneho športu pod
názvom Baník Cígeľ Prievidza. Po
osemnástich rokoch (1992) sa klub
osamostatňuje a vzniká nový
1.MTGC (Prvý Miniatur Golf Club)
Prievidza. Tento rok je zaujímavý
nielen kvôli zmene názvu, ale
i víťazstvom v 1. slovenskej lige
a následným postupom do 
1. celoštátnej ligy ČSFR! Titul
majstra Slovenska zo sezóny

2007/2008, tri druhé miesta a päť
tretích radia v historickej tabuľke
reprezentantov nášho mesta od
rozdelenia spoločného štátu až
doteraz na pekné tretie miesto.
Najväčšiu zásluhu na tom majú bez
rozdielu kategórii Štefan Buchcar,
Maroš Jágerský, Iveta Mišovičová,
Ladislav Trnka, Erika Chikánová- 
-Oršulová, Tibor Meszáros, Peter
Močiarik, Simona Bílovská,
Veronika Meszárosová–Pavlíková,
Peter, Radovan a Juraj Struhárovci.

Od roku 2007 je areál rozšírený
o nový miniatur golf, a tak nielen
rekreační, ale i „profesionálni“ hráči
majú väčší priestor a možnosti pri
realizácii svojich plánov a cieľov.
Nové dráhy majú filcový povrch 
a sú aj podstatne dlhšie.

Aktuálne od prameÀa 
Predseda klubu Tibor Meszáros
hovorí o súčasnej situácii v klube:
„V našom klube máme regis-
trovaných 15 členov, z toho 3 ženy.
Na majstrovské zápolenia družstiev
v rámci 1. slovenskej ligy v miniatur
golfe staviame šesťčlenný tím 
(5 + 1 náhradník), vždy podľa
momentálnej formy a podmienok.
Počas jedného víkendu sa odohrajú
dve kolá, pričom v jednom kole treba
odohrať štyri 18-jamkové okruhy.
Samozrejme, podľa možností, na čo
najmenší počet úderov. Po 10. kole
je naše družstvo v tabuľke na
druhom mieste a s vedúcim tímom
z GK Bratislava sa bude biť o titul
zrejme až do posledného, pätnásteho
kola. Výborne si vedieme
i v súťažiach jednotlivcov, keď
o absolútnu špicu hrajú juniori Rado
Struhár a Miro Čibik. Medzi ženami
je zatiaľ na druhej pozícii Erika
Oršulová, u mužov na ôsmej priečke
Maroš Jágerský.“ (Poznámka
redakcie: V kategórii seniorov je na

prvom mieste s nedostižným
náskokom práve Tibor Meszáros!)

Kolotoã nároãn˘ch podujatí
V najbližšom období čaká dráhových
golfistov viacero významných
podujatí. Najskôr to budú ligové
zápolenia v Bratislave a Košiciach.
V dňoch 17. – 18. júla vyvrcholia
práve v Prievidzi Majstrovstvá
Slovenska + finále 1. ligy. Prvý
augustový víkend začne v Trnave
nový ročník pre sezónu 2010/2011.
August bude aj mesiacom
kontinentálnych šampionátov, kde
máme aj my svoje „želiezka v ohni“.
Na Majstrovstvách sveta juniorov
v Soči nás budú reprezentovať
Miroslav Čibik a Juraj Struhár 
(kouč Peter Struhár), v Chebe na
Majstrovstvách Európy to bude
dvojica Tibor Meszáros a Peter
Močiarik a v talianskom Predazze sa
v národných farbách na európskom
šampionáte predstaví Maroš Jágerský.
Budeme im držať palce, aby dosiahli
čo najlepšie výsledky.

Golf je ‰port pre kaÏdého
Máme na mysli dráhový golf. Bez
toho, že by ste mali pretekárske
ambície môžete si ho kedykoľvek
vyskúšať. Sami, s rodinou, či kama-
rátmi v príjemnom prostredí overíte
svoju presnosť, cit a odhad. A vôbec
pri tom nerozhoduje koľko máte
rokov, kíl, či ste muž alebo žena... Za
pár drobných vám zapožičajú palice
i loptičky hra môže začať. Verte,
tento šport je naozaj pre všetkých!  

ls, foto: autor 
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Odštartovala najmladšia generácia.

T. Meszároš, majster Slovenska v kategórii seniorov je dušou prievidzských golfistov.

zo Slovenska. „Desiatku“ vyhral V. Pospíšilík 
a R. Zmijová, v štafetovom preteku zvíťazila
slovenská rodina v zložení: D. Goliáš, 
R. Karabová a G. Bohunický. Polmaratón vyhral
O. Suchý a R. Karabová. Najbližšie preteky
budú teraz v Michalovciach a potom sa seriál
sťahuje opäť na Moravu a do Čiech. 

Poìakovanie na záver
To, že Prievidza je jedným z dvoch miest na
Slovensku, kde sa in line seriál organizuje, 
svedčí o vynikajúcich podmienkach, o ochote
a podpore zabezpečiť, propagovať športové akcie
aj v nie práve ľahkej finančnej situácii.
Poďakovanie od pretekárov, rekreačných
vyznavačov kolieskového korčuľovania, divákov
a spoluorganizátorov preto právom patrí
predstaviteľom našej radnice.

Ls, foto: autor

Sezóna dráhového golfu vrcholí
Nielen rodení PrievidÏania, ale i prisÈahovalci, turisti, ãi náhodne prechádzajúci
na‰ím mestom veºmi dobre poznajú pe‰iu skratku spájajúcu Prievidzu
s Bojnicami. Hneì za star˘m sídliskom vojdete do mestského parku, 
kde je od roku 1974 vybudované ihrisko dráhového golfu.
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Pozvaní boli všetci
basketbaloví nadšenci, hráči,
tréneri, funkcionári, rodičia

a priatelia. Na parkovisku „vyrástli“

štyri streetbalové ihriská, oddychová
zóna s občerstvením a hudobná
parcela. Videli sme zaujímavé
basketbalové súboje v rôznych

kategóriách. Deti, chlapci i dievčatá,
ale i dospelí si schuti zahrali, a hoci
sa všetci snažili zo všetkých síl,
tentoraz výsledky 
vôbec neboli dôležité.

V slnečnom počasí a príjemnej
uvoľnenej atmosfére bol priestor
nielen na hranie, ale i bilancovanie
uplynulej sezóny. Súťaž v smečovaní
lopty do koša, streetbalový turnaj,

vyhodnotenie celoročnej školskej
basketbalovej ligy, vystúpenie
skupiny Moja reč a predovšetkým
priestor pre nekonečné debaty ľudí,
ktorí sa „točia“ okolo basketbalu.
Vynikajúce podujatie, na záver
ktorého sa vlastne nikomu ani
nechcelo odísť. A to je tá najlepšia
odmena pre organizátorov!

Ls, foto: autor

Najmladšie talenty v akcii. Súťaž v smečovaní.

Viceprimátor Milan Dérer a Peter Hupka si mali čo povedať. Ani rodičia sa nedali zahanbiť.

Neber drogy – ber basketbal!!!
Pod t˘mto názvom sa konala pred City arénou
párty, ktorú z príleÏitosti ukonãenia sezóny
2009/2010 pripravilo Obãianske zdruÏenie 
BC Prievidza MládeÏ. 



1 Schlaìte sa
Pre okamžité upokojenie namočte spálenú
pokožku do studenej (ale nie ľadovej) vody,
prípadne prikladajte studené obklady v trvaní
15 minút. Chlad zníži opuch a odčerpá
horúčavu z vašej pokožky.

2 Ponorte sa
Pokiaľ ste si spálili celé telo, namočte sa do
studeného kúpeľa a pridajte do vody instantnú
ovsenú kašu.

3 Obklad zo zeleného ãaju
Urobte si zelený čaj a nechajte ho vychladnúť.
Namočte doň suchú utierku a prikladajte si ju ako
obklad na spálené miesta. Zelený čaj obsahuje
zložky, ktoré pomáhajú upokojiť pokožku od
poškodenia ultrafialovým žiarením a znižujú
sčervenanie.

4 OsvieÏte sa mätou
Využite chladiace a aromatické účinky mäty na
upokojenie začervenania. Buď si pripravte mätový
čaj, alebo zmiešajte dve kvapky mätového extraktu
s pohárom vlažnej vody. Zmes nechajte
vychladnúť a jemne prikladajte na spálené miesta.

5 Zelenina ako záchranca
Obzvlášť bolestivo spálené miesta si opatrne
potrite plátkom uhorky alebo zemiaku. Tieto
obsahujú zložky, ktoré schladia spálenie
a zmenšujú opuch.

6 Vyskú‰ajte ocot
Kyselina octová vie utíšiť bolesť pri spálení,
svrbenie a aj začervenanie. Namočte papierové
utierky do bieleho octu a prikladajte na spálenú
pokožku. Nechajte ich priložené, pokiaľ neuschnú.
Opakujte podľa potreby.

7 Octov˘ kúpeº
Pokiaľ vás spálenie svrbí, ponorte sa do studeného
kúpeľa do ktorého pridáte dve šálky octu.

8 Natrite sa
Zmiešajte sódu bikarbónu a ocot, kým sa nevytvorí
hustá pasta, ktorú si potom natriete na spálené
miesta. Aplikujte pred spaním a nechajte pôsobiť
cez noc.

9 Upravte si posteº
Posypte si posteľnú bielizeň kukuričným škrobom
pre zjemnenie bolestivého otierania. Táto metóda
je však vhodná najmä pri ťažšom spálení, keďže
bielizeň treba potom preprať.

10 Vsaìte na aloe
Aplikujte jemnú vrstvu čistého aloe vera na
spálenú pokožku. Môžete použiť buď
kúsok čerstvého aloe z rastlinky,
alebo si zadovážte v lekárni 
100% gél z aloe vera.
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10 rád na upokojenie
spálenej pokoÏky

Lákav˘m letn˘m lúãom 
je ÈaÏké odolaÈ, no neopatrné
vyvaºovanie sa na slnieãku
dokáÏe spôsobiÈ nepekné
spálenie. Bez ochrany
opaºovacím krémom trpia
vonkaj‰ie vrstvy koÏe príli‰n˘m
vplyvom ultrafialového Ïiarenia,
ktoré môÏe spôsobiÈ bolestivé
zaãervenanie pokoÏky.
Na‰Èastie existuje zopár
uÏitoãn˘ch tipov, ako si pomôcÈ
a upokojiÈ pálãivú bolesÈ
spálenej pokoÏky. Treba v‰ak
maÈ na pamäti, Ïe opakované
spálenie vyvoláva predãasné
starnutie koÏe a taktieÏ zvy‰uje
riziko rakoviny koÏe, preto sa
pri potulkách na páliacom
slnieãku treba vÏdy chrániÈ
opaºovacím krémom.

Lákav˘m letn˘m lúãom 
je ÈaÏké odolaÈ, no neopatrné
vyvaºovanie sa na slnieãku
dokáÏe spôsobiÈ nepekné
spálenie. Bez ochrany
opaºovacím krémom trpia
vonkaj‰ie vrstvy koÏe príli‰n˘m
vplyvom ultrafialového Ïiarenia,
ktoré môÏe spôsobiÈ bolestivé
zaãervenanie pokoÏky.
Na‰Èastie existuje zopár
uÏitoãn˘ch tipov, ako si pomôcÈ
a upokojiÈ pálãivú bolesÈ
spálenej pokoÏky. Treba v‰ak
maÈ na pamäti, Ïe opakované
spálenie vyvoláva predãasné
starnutie koÏe a taktieÏ zvy‰uje
riziko rakoviny koÏe, preto sa
pri potulkách na páliacom
slnieãku treba vÏdy chrániÈ
opaºovacím krémom.

Fo
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1 Jedlá na podporu
tvorby melanínu
V prvom rade, jedlá urýchľujúce tvorbu
melanínu (jeho zásluhou máme opálenú
pokožku) sú tie, ktoré sú bohaté na obsah
vitamínu A. Výťažky z nich sa často
pridávajú na podporu opálenia do
kozmetických výrobkov. Pochutnajte si
preto na červenom a žltom melóne,
broskyni, mrkve, špenáte, vajciach,
rybách a olivovom oleji.

2 Kalcium na r˘chle opálenie
Látky ako tyrozín a kalcium napomáhajú
rýchlejšie sa opáliť. Veľa ich nájdete
v cottage cheese a feta syroch.

3 Vitamín E proti vysu‰eniu
Paradajky taktiež napomáhajú tvorbe
melanínu ako i jedlá bohaté na
bioflavonoidy a vitamín E, ako pistácie či
mliečne výrobky s obsahom probiotickej
kultúry. Keďže slnečné lúče môžu
poškodiť vašu pokožku vysušením, tieto
jedlá sú vhodné na jej ochranu.

4 Mandarinkov˘ olej proti
pigmentov˘m ‰kvrnám
Začnite s konzumáciou vitamínov 
čo najskôr, minimálne týždeň pred
odchodom na pláž. Voňavý manda-
rinkový olej vám príde vhod aj tam.
Pokiaľ plánujete ostať na slniečku dlhšie,
pol hodinu pred odchodom na pláž si
pridajte do džúsu kvapku tohto oleja.
Uchráni vás pred spálením a zabraňuje
tvorbe pigmentových škvŕn a znamienok.

5 âo piÈ na pláÏi
Posledný tip na záver – je lepšie ísť na
pláž pol hodinu po konzumácii jedla.
Nikdy nezabudnite na fľašu s čistou
vodou, či nesýtenou minerálkou.
Pravidelným dopĺňaním tekutín si udržíte
rovnovážnu hladinu vody v krvi. Počas
pobytu na pláži sa sladkým nápojom
radšej vyhýbajte a alkohol si odpustite.

Najedzte sa do opálenia!
Pokiaº ostanete na slnieãku dostatoãne dlho, va‰a pokoÏka
bude nádherne bronzová. Opálen˘ vzhºad sa v‰ak dá
dosiahnuÈ aj oveºa r˘chlej‰ie, pokiaº do svojho jedálniãka
vãas zaradíte urãité druhy jedál. O ktoré ide?
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Staré vozidlá
a parkovacie
miesta
v Prievidzi
Miesta na parkovanie osobných
motorových vozidiel sú citlivou
otázkou, ktorá sa dotýka najmä
obyvateľov Prievidze v lokalitách, kde
je s parkovaním najväčší problém.
Ide predovšetkým o sídlisko
Zapotôčky a Necpaly, kde situácia
dospela do štádia, kedy niektorí
vodiči vo večerných hodinách radšej
vozidlo nepoužijú, aby o „dobré“
miesto na parkovanie neprišli.
Mestská polícia Prievidza sa snaží
túto situáciu riešiť dôsledným
monitorovaním tzv. „starých
vozidiel“. Zisťujú, kto sú ich majitelia
a vyzývajú ich odstrániť autá
z verejného priestranstva. Ide
spravidla o nepojazdné, havarované
alebo dlhodobo parkujúce vozidlá,
často bez evidenčných tabuliek
a technicky nespôsobilé jazdiť
v cestnej premávke. Kým v roku
2009 MsP Prievidza zistila 107
takýchto vozidiel, z ktorých majitelia
odstránili 92, v tomto roku k 31. 5.
bolo zistených 88 vozidiel, z ktorých
odstránili 37. Pri zisťovaní ich
držiteľov príslušníci MsP často
narážajú na nepochopenie a čelia
rôznym ťažkostiam napriek tomu, 
že jedným z dôvodov je aj snaha
o primerané životné prostredie
a rozširovanie parkovacích miest pri
domoch. Vzhľadom na pretrvávajúci
kritický stav v počte parkovacích
miesta preto MsP žiada obyvateľov
mesta naďalej o spoluprácu pri
odhaľovaní parkovania dlhodobo
parkujúcich, havarovaných, technicky
nespôsobilých či nepojazdných
vozidiel.                                     V. Z.

Z policajn˘ch zdrojov§
10.6.2010
„Fanú‰ik“ futbalov˘ch
majstrovstiev
14:35 hod. Správca futbalového
štadióna na MsP oznámil, že po
trávniku behá osoba, ktorá tvrdí, 
že je z Afriky a odmieta opustiť
areál športoviska. Hliadka MsP
zistila, že sa jednalo o zjavne
psychicky narušenú osobu - Jána
S.(1989) z okr. Prievidza, ktorý 
si zobral zo šatne futbalový dres
a pobehoval po hracej ploche,
pričom nemal pojem o časo-
priestore a žiadal odvoz na MS vo
futbale. Po výzve hliadky tričko
vrátil a vzhľadom na jeho stav bol
prevezený sanitkou na vyšetrenie
do zdravotníckeho zariadenia. 

11. 6. 2010
Pod kapotou sú 
nielen „kone“..
09:35 hod. Obyvateľka mesta
oznámila, že na parkovisku 
pri bytovom dome uviazla
v motorovom priestore osobného
vozidla mačka, ktorá „zúfalo
mňauká“ a vzhľadom na nadmerné
teplo môže uhynúť. Hliadka na
mieste zistila držiteľa vozidla,
ktorého vyrozumela a ten spolu
s privolaným mechanikom
uviaznuté zviera vyslobodil. Vo
večerných hodinách MsP riešila
podobný prípad, kedy majiteľka
vozidla po obdržaní informácie
o „mačke pod kapotou“ musela
zasiahnuť. 

12. 6. 2010
Budíãek vrieskaním
03:20 hod. Obyvateľka mesta
oznámila, že na sídlisku Píly leží na
zemi opitá osoba, ktorá vrieskaním
ruší nočný kľud. Hliadka MsP na
mieste zistila, že išlo o Tatianu
M.(1982), ktorú práve „naložil“ 
do auta jej známy. Menovanú čaká
postih za priestupok na úseku
verejného poriadku.  

13. 6. 2010
Neãakaná náv‰teva
08:30 hod. Do dvora bytových

domov vbehol sibírsky husky, ktorý
vykonal „inšpekciu“ v priľahlých
záhradách a potom pooblizoval
prítomné hrajúce sa deti. Následné
aportovanie hádzaných hračiek
prerušil až príjazd pracovníkov
odchytovej služby, ktorí hravého
štvornohého priateľa previezli do
útulku. Deti sa s novým kamarátom
rozlúčili zamávaním, jeho majiteľ
bude musieť vysvetliť okolnosti
úteku z chovného priestoru
príslušníkom MsP.

Za pomoc sa 
doãkali útoku
20:10 hod. Hliadka pred bytovkou
zistila skupinu osôb, ktorá stála
okolo osoby, ležiacej na zemi. Išlo
o obyvateľa z okr. Nitra (1981),
ktorý v čase príchodu hliadky
prerušovane dýchal, mal rýchly
pulz a náhle upadol do bezvedomia
v dôsledku zapadnutia jazyka.
Príslušníci MsP mu okamžite
poskytli prvú pomoc
spriechodnením dýchacích ciest,
keď cez silne zovreté čeľuste
uvoľnili zapadnutý jazyk. Mladík sa
prebral a do príchodu lekára mu
hliadka poskytla predlekársku
pomoc. Po príjazde sanitky sa však
náhle začal správať agresívne
a snažil sa útočiť na hliadku MsP,
preto musel byť prevezený do
zdravotníckeho zariadenia za
asistencie MsP. 

15. 6. 2010
Mohlo to skonãiÈ 
aj hor‰ie..
18:30 hod. Obyvateľ mesta
oznámil, že z najvyššieho
poschodia bytového domu nejaké
dieťa vyhadzuje z okna na verejné
priestranstvo rôzne potraviny
a fľaše. Hliadke MsP oznamovateľ
ukázal balkón, pod ktorým sa
nachádzali črepy z tanierov, príbory
a pod. Vyhodenými vecami nebola
spôsobená škoda na zaparkovaných
vozidlách ani na inom majetku
a nedošlo k zraneniu osôb. Šetrenie
ukázalo, že v byte, odkiaľ mali veci
vyhadzovať sa nachádzalo päť

maloletých detí, ktoré sa 
uvedeným spôsobom „zabávali“.
V byte okrem detí nebol nikto, kto
by na nich dozeral. Krátko na to
sem prišla matka detí, ktorá bola
v zamestnaní. Príslušníci MsP ju
oboznámili s konaním detí, pričom
sa dozvedeli, že dozor nad nimi
mala zabezpečovať ich starká, ktorá
však náhle ochorela. Znečistenie
verejného priestranstva bolo
odstránené.  

18. 6. 2010
Alkoholick˘ piatok
19:50 hod. Obyvateľ mesta 
oznámil, že vo dvore bytového
domu sa nachádza niekoľko
mladistvých osôb, ktoré tam
popíjajú alkohol a fajčia. Hliadka
MsP u zistených osôb vykonala
orientačnú dychovú skúšku na
alkohol. Tá bola pozitívna
u Martina M.(1994), Jaroslava
Č.(1994), a Miroslava J.(1995),
a Petra M.(1996) z okr. TO.
O konaní mladistvých boli
vyrozumení ich zákonní
zástupcovia.  

Podnapití mladiství
21:45 hod. Na základe oznámenia
obyvateľa mesta hliadka MsP zistila
dve mladistvé, zjavne podnapité
osoby. Jednalo sa o Patrika
H.(1995), ktorý „nafúkal“ 1,33
promile a maloletého D. A.(1996)
s 1,21 promile. Deti si prevzali
rodičia, MsP vykonáva
objasňovanie vo veci podania
alkoholu neplnoletým osobám. 

20. 6. 2010
Diviaky na 
prechádzke
22:10 hod. Obyvateľ mesta
oznámil, že v okolí prevádzky
Severka sa pohybuje stádo diviakov,
proti ktorým použil plynovú pištoľ.
K ublíženiu na zdraví osôb nedošlo.
Hliadka MsP vec preverila, 
pohyb zveri na území mesta bol
oznámený príslušnému
poľovníckemu združeniu. 

V. Z.

QSPRAVEDLNENIE
V informačnom mesačníku mesta
Novinky z Prievidze č. 6/2010 
sme v rubrike Z mestskej matriky
uverejnili úmrtie pána Vladimíra
Paulďura, ktorý zomrel 8. 5. 2010
v Bojniciach. Omylom sme
uverejnili aj úmrtie jeho brata –
dvojčaťa Miroslava Paulďura, 
ktorý žije. Pánovi Miroslavovi
Paulďurovi, všetkým príbuzným
i ďalším zainteresovaným, na
ktorých táto informácia negatívne
zapôsobila, sa úprimne
ospravedlňujeme.
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Úryvky z kroniky 
mesta Prievidza...

V zázname napísanom v roku 1933 opisuje vtedaj‰í kronikár
i dopady I. svetovej vojny na Ïivot obyvateºstva Prievidze.

Vprvých dňoch mobilizácie
boly všade veľké manifestá-
cie, ktorých zúčastňuje sa

hlavne mládež a ulicami zaznieva:
Nech žije vojna!“ /maďarsky/.
Nadšenie postupne chladne, keď
prichádzajú prví ranení, zvesti
o padlých a keď prichádza husto za
sebou vymáhanie válečných pôžičiek.
Potom sa už každý snaží vyhnúť
válečnému nebezpečiu a jako by sa
mohol z vojny vyreklamovať.
Čoskoro prichádza i hospodárska tie
seň javiaca sa v nedostatku rôznych
článkov. Chybuje petrolej a nahrádza
sa sviečkami, pálením rožných
tukov a olejov, kúpených jednak
hotove, ale i doma primitívne hotove
ných, ba miesty začnú svietiť i staro-
dávnymi fakľami. Vo fajčive je tiež
nedostatok, vydáva sa len občas
v miere nedostatočnej, preto nahádza
ný je fajčením rôznych suchých listov,
menovite orechových a ďatelinového
kvetu. Čaj varí sa z malinových listov
a z lipového kvetu. Do vojny známy
bol len cukor kockový a klobúkový,

teraz prichádza kryštáľový, pozdejšie
už aj v stave nerafinovanom. Pre
jeho nedostatok sladí sa viac medom
a rôznymi umelými sladidlami.
Nedostatok mydla naučí ľudí variť
ho doma z rôznych odpadkov mäsa
a vyhynulej drôbeže. Masť nahrade-
ná je umelým margarínom a zvyšuje
sa odbyt masla. Potravné články,
múka, cukor, ryža (nakoľko sa
zriedka objavila), predávané sú na
ceduľky, v množstve obmedzenom 
a podľa protekcie u notára
a hlavného slúžneho. Bolo preto
každodenným zjavom, že pred
úradmi a obchodmi stály
fronty ľudí čakajúcich na vydávanie
týchto článkov. Vo frontách stály
však väčšinou len chudobnejší, lebo
majetnejšie vrstvy a vyšší úradníci
zásobovaní boli obchodníkmi,
menovite židovskými, tajne.
Najmenší nedostatok potravných
článkov mal ľud dedinský a vôbec
roľnícky. Prevádzali sa síce rekvirácie
obilia a dobytka, ale časom sa
vyvinul celý šport z toho, jako pred

rekvirantami zásoby schovávať.
Väčšina rekvirovaného obilia použitá
bola pre ciele vojenské, preto najmä
v posledných rokoch vojny prichádza
do obchodu múka kukuričná, ale
ani tej nebolo dosť. Najsmutnejšie
pritom bolo, že i keď  bolo viac
zásob do mesta dodané, obyvateľstvo
mesta dostalo z toho primálo, lebo
čo nebolo predané lepším, to požívali
obchodníci na keťasový obchod. Pred
ávali to tajne za horibilné sumy,
alebo vymieňali za rôzne iné
naturálie, takže prichádza znovu do
módy obchod výmenný. Napokon
začal sa javiť nedostatok i v článkoch
odevných. Prichádzajú látky tkané
z papieru a žihľavy, podrážky
z odpadkov koží a lepené z tenkých
vrstiev kože, drevené a rôzne drevené
sandály. Ceny predválečné stúply
celkove desaťnásobne i viac a pri
keťasení boli priamo závratné.
Úpadok a bieda na každej strane
a predsa maďarské noviny uisťovaliy
stále o víťazstve, hoci každý bol už
vojny nasýtený a túžil po mieri.

Pre národné pomery v Prievidzi je
charakteristické, že sa tu všeobecne
nič nevedelo o československom
odboji, o jeho cieľoch a úspechoch.
Čítali sme síce v novinách častejšie
o zrade Čechov, o ich úmyselnom
prechádzaní do zajatia, ale tuším
nikto nechápal pravý význam toho.
A vôbec myšlienka osamostatnenia
ťažko prenikala i po vojne. Vtedy sa
každý tešil, že je už koniec biedy, ale
o udalostiach týkajúcich sa Slovenska
a jeho osudov nebol nikto informova-
ný. Takže bez ozveny prešiel i deň
28. októbra, ba ani o udalostiach
martinských dňa 30. októbra sa
v Prievidzi nič nevedelo. Bolo tu síce
niekoľko známych  predprevratových
Slovákov, zvaní vtedy „panslávni“,
ale tí boli utiahnutí do ústrania.
Za predprevratových Panslávov
počítali Dr. Jána Čvíkotu, obvodného
lekára, P. Daubnera, zámočníka,
Jos. Ulricha, majiteľa tehelne
a Kornela Enderlu, študenta
reálneho gymnázia.

O.Ď.

Z mestskej matriky od 29. mája do 24. júna 2010
ManÏelstvo uzavreli 
snúbenci:
Tomáš Bachorík a Alice
Bachoríková
Miroslav Barták a Michaela
Bartáková
Juraj Banedik a Mária Tomková
Miroslav Bobuš a Lenka Bobušová
Branislav Červenák a Katarína
Hollá
Matej Dobrotka a Katarína
Chriňáková
Michal Ďurkovič a Jana Dovičáková
Ján Krajčovič a Eva Kostolányiová
Ján Letavay a Erika Cifríková
Jinti Lin a Xia Lingling
Marián Majdan a Monika Šnircová
Ján Meliško a Lenka Kunová
Petro Ivanovyč Mruha a Alexandra
Bercíková

Jaroslav Radič a Vanda Helešová
Ján Rogoň a Andrea Máliková
Pavol Ruják a Andrea Vrajková
Vladimír Ružek a Katarína
Ružeková
Dušan Stehlík a Lenka
Grambličková
Branislav Szécsényi a Jana
Szécsényiová
Martin Šablica a Ladislava Stuchlá
Zdeněk Zlámal a Miriam
Menhertová

Narodili sa:
Adam Baláž
Lea Boďová
Dušan Bulák
Ema Fanturová
Vanesa Gažáková
Timea Gibasová

Michaela Hevessyová
Victória Homolová
Simona Jašková
Nela Kopálová
Lukáš Lieskovský
Max Moravús
Samuel Pánik
Nikolas Šmida
Šimon Mathias Zábojník

Opustili nás:
Jozefína Hojčová (94 r.)
Štefan Balog (60 r.)
Petronela Čičmancová (92 r.)
Elena Tinesová (79 r.)
Alica Hasprová (80 r.)
Irena Píšová (81 r.)
Margita Duhajová (90 r.)
Marta Kollárová (61 r.)
Silvia Takácsová (38 r.)

Margita Jasovská (91 r.)
Štefan Nemčický (75 r.)
Anna Petrinová (65 r.)
Júlia Šidlová (86 r.)
Oľga Grocholová (77 r.)
Anna Kucháriková (76 r.)
Štefan Galbavý (58 r.)
Ľudmila Koreňová (62 r.)
Štefan Baláž (66 r.)
Vincent Polčic (76 r.)
Magdaléna Bilová (77 r.)
Emília Minarčicová (86 r.)
Ján Sadloň (86 r.)
Michal Duban (75 r.)
Juliana Kaššová (79 r.)
Mária Žiaková (89 r.)
Helena Tinesová (50 r.)
Helena Gombíková (87 r.)
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6. – 9. 7. 2010 
Za zábavou do prírody – COUNTRY TÁBOR
Veľa zaujímavého prírode a v prírode, 
plus jedna noc plná hier a zábavy v CVČ.
CVČ Spektrum, Ul. Novackého 14, Prievidza

6. – 9. 7. 2010 REKREAâN¯ TÁBOR
CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14

12. – 16. 7. 2010 REKREAâN¯ TÁBOR
CVČ S. Chalupku 10, Prievidza

12. – 16. 7. 2010 FOTO TÁBOR
CVČ Spektrum, Ul. Novackého 14, Prievidza

19. - 23. 7. 2010 PODVODNÉ KRÁªOVSTVO
Odhaľme spolu tajomstvo zakliateho kráľovstva.
CVČ Spektrum, Ul. Novackého 14, Prievidza

19. – 23. 7. 2010 FOTO TÁBOR
CVČ Spektrum, Ul. Novackého 14, Prievidza

26. – 30. 7. 2010 REKREAâN¯ TÁBOR
CVČ S. Chalupku 10, Prievidza

26. – 30. 7. 2010 FOTO TÁBOR
CVČ Spektrum, Ul. Novackého 14, Prievidza

2. – 6. 8. 2010 MALÁ ·KOLA MODELINGU
O móde a modelingu veselo i vážne a k tomu kopec hier
a súťaží pre všetky budúce modelky a modelov
CVČ Spektrum, Novackého 14, Prievidza

9. – 13. 8. 2010 REKREAâN¯ TÁBOR
CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14

16. 8. – 20. 8. 2010 MINI ZOO V AKCII –
PRÍRODOVEDN¯ TÁBOR
CVČ Spektrum, Novackého 14, Prievidza

Informácie a prihlá‰ky: www.cvcpd.edu.sk, 
e-mail: cvcprievidza@gmail.com 046/543 24 70,

543 24 71 alebo osobne v CVâ Spektrum, 
Ul, Novackého 14, Prievidza

Poãas prázdnin okrem mestsk˘ch táborov
bude otvoren˘ klub pre v‰etk˘ch záujemcov

o spoloãenské hry, internet a dvd.

LETO 2010 Mestské denné tábory
celodenný program pre deti základných škôl



KAM DNES...
Nedeºa 11. júla
19.00 h. kostol Piaristov Prievidza
Letná pauza 2010 
MUSICA AETERNA (Vivaldi, Bach)
www. letnapuza.sk 
Vstupné: 6,- €

·tvrtok 15. júla
21.00 h. Staré kino restaurant
Bojnice
Jazz v meste – 3. roãník jazz
festivalu
BOSSANOVA! With LAZARO 
& BORIS âELLÁR
Lazaro (Cuba) - spev, 
Boris âellár - gitara, Ján BaláÏ - sax,
Róbert Ragan - kontrabas, 
Peter Solárik - bicie. Vstupné: 5,- €

Nedeºa 18. júla
16.00 h. Chata Mraznica 
Veºká Lehôtka 
TEN LIHOCK¯ ZADN¯ VŸ·TEK
NesúÈaÏná prehliadka speváckych
skupín regiónu.

·tvrtok 22. júla
21.00 h. Staré kino restaurant
Bojnice
Jazz v meste – 3. roãník 
jazz festivalu HARRY SOKAL QUINTET
Harry Sokal (Rakúsko) - tenor 
& sopran sax, Pavel Wlosok (CZ/USA)
– fender piano, Radovan Tari‰ka -
alt sax, Tomá‰ Baro‰ (CZ) -
kontrabas, Marián ·evãík - bicie.
Vstupné: 5,- €

Sobota 24. júla
19.00 h. Námestie slobody 
ANNA BÁL
Letná veselica pod lampiónmi. 
Do tanca hrá hudobná skupina
Black Band. Vstup voºn˘.

·tvrtok 27. júla
21.00 h. Staré kino 
restaurant Bojnice
Jazz v meste – 3. roãník jazz
festivalu
ERIK ROTHENSTEIN & MATÚ·
JAKABâIC SEXTET s programom 
„The Fools of Chelm“.
Erik Rothenstein - bari sax, Matú‰
Jakabãic - gitara, Michal Mot˘º - bas

trombón, Martin ëurdina - trúbka,
·tefan Bartu‰ - kontrabas, Du‰an
Novakov (Rakúsko) - bicie.
Vstupné: 5,- €

Kam do kina
15. – 21. júla o 17.30 a 19.30 h. 
Shrek – zvonec a koniec
USA, slov. dabing, 92 min., MP
Vstupné: 3,00 €
Vstupné v pondelok: 2,50 €

6. – 14. júla a 22. –28. júla bude kino
Baník zatvorené z dôvodu ãerpania
dovolenky.

Kam e‰te ... 
Regionálne kultúrne centrum
1. 7. - 14. 7. 2010 
Galéria RKC Regionart
Majstri hrnãiari - 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.
Pondelok – piatok  od 9.00 – 17.00 h.
Vstupné: deti a dôchodcovia 
0,33 €, dospelí 0,50 €

Kultúrny dom Necpaly
KaÏd˘ pondelok
18.30 h. – Aerobik Ïeny
predcviãuje: ªudmila ·u‰olová
20.00 h. – Zumba Ïeny 
predcviãuje: Irena Sombatyová
KaÏdú stredu
18.30 h. – Aerobik Ïeny, 
predcviãuje: ªudmila ·u‰olová
20.15 h. – Zumba Ïeny, 
predcviãuje: Irena Sombatyová

KaÏd˘ ‰tvrtok od 8. 7. 
17.30 h. – Zumba, 
predcviãuje Doris ZiaÈková
KaÏdú nedeºu
17.30 h. – Zumba,
predcviãuje Doris ZiaÈková
19.00 h. – Aerobik Ïeny, 
predcviãuje ªudmila ·u‰olová

Hornonitrianske múzeum
v Prievidzi EXPOZÍCIA
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia v˘voja

prírody a spoloãnosti hornej Nitry.

Prázdninové stredy v múzeu
Tvorivé dielne pre prázdninujúcich
‰kolákov s jarmoãn˘m zav⁄‰ením
kaÏdú stredu od 9.00 do 12.00 h.

História na pamiatku 14. júl 2010  
V˘roba pamätn˘ch medailí.

·UJTÁ· A INÉ STUÎKY 21. júl 2010  
Zhotovovanie ná‰iviek podºa
vlastnej fantázie.

MAªOVANÉ NA SKLE 28. júl 2010 
Zdobenie nádob zo skla.

Hornonitrianska kniÏnica v Prievidzi
Rozprávkové pondelky v kniÏnici
od 12. 07. 2010 - kaÏd˘ prázdninov˘
pondelok od 10.00 h. – 14.00 h.
môÏete zaÏiÈ rozprávkové
dobrodruÏstvo. Na deti od 5 – 12
rokov ãakajú literárne súÈaÏe, kvízy,
rébusy, tajniãky, nebudú ch˘baÈ ani
tvorivé dielne a hlasné ãítanie.

Turisticko-informaãná kancelária
ZLATÁ PRIEVIDZSKÁ CESTA –
prehliadka mestom
Cena 11,60 € MAL¯ OKRUH (1 hod. 30 min),
16,60 € VEªK¯ OKRUH (2 hod. 30 min.)
Prehliadky sú na objednávku. 
BliÏ‰ie informácie na tel.: 046/16186 

Kam do podniku
10. 7. o 20.00 h.
Element music club KREKRY 13
Letné klubové pokraãovanie
technoparty. Bez vstupného.

14. 7. o 21.00 h. Element music club
SIGNAL FM Mini BASS – New
Generation – 1. kolo Si dnb dj a má‰
talent? DokáÏ to a zviditeºni sa! 

16. 7. o 20.00 h. Element music club
RETRO PARTY (60s, 70s, 80s)
Caggy (DJ)

21. 7. o 20.00h. Element music club
RETRO PARTY (to the ska)
Caggy (DJ)

28. 7. o 21.00 h Element music club
SIGNAL FM Mini BASS – New
Generation – 2. kolo Si dnb dj a má‰
talent? DokáÏ to a zviditeºni sa!
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 30. 7. 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.
Výhercom krížovky z čísla 06/2010 je Magdaléna Malichová z Prievidze. Blahoželáme!
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•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 
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