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Stretnutia s obãanmi za úãasti primátora mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ
VVoolleebbnn˘̆  oo..  ãã..        ââaassÈÈ  vvoolleebbnnééhhoo  oobbvvoodduu MMiieessttoo  ssttrreettnnuuttiiaa DDááttuumm  ssttrreettnnuuttiiaa HHooddiinnaa  ssttrreettnnuuttiiaa

1 Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky       Z· Rastislavova ulica 06.09.2010 pondelok 17.00 hod.

1 Sídlisko Îabník, Necpaly Kopaniãky KD Necpaly 13.09.2010 pondelok 17.00 hod.

2 Sídlisko Píly, Staré Mesto Hotel Magura 20.09.2010 pondelok 17.00 hod.

3 Sídlisko Nové Mesto Základná ‰kola ·afárika 04.10.2010 pondelok 17.00 hod.

3 Sídlisko Zapotôcky Základná ‰kola Dob‰inského 11.10.2010 pondelok         17.00 hod.

4 Sídlisko âierne mesto Základná ‰kola Mariánska ul. 18.10.2010 pondelok       17.00 hod.

4 Sídlisko Sever - Kopanice Základná ‰kola Energetikov    08.11.2010 pondelok        17.00 hod.

5 Prímestská ãasÈ Veºká Lehôtka       Kultúrny dom Veºká Lehôtka 15.11.2010 pondelok         17.00 hod.

6 Prímestská ãasÈ Malá Lehôtka       Kultúrny dom Malá Lehôtka    22.11.2010 pondelok        17.00 hod.

7 Prímestská ãasÈ Hradec Kultúrny dom Hradec 06.12.2010 pondelok       17.00 hod.

Modernizácia mesta
Priaznivci sociálnej siete Facebook 
môžu od augusta tohto roku komunikovať 
so svojim mestom nielen prostredníctvom
web stránky www.prievidza.sk,
ale aj novej stránky na sociálnej sieti
www.facebook.com/mestoprievidza.

Aktuality aj diskusia
Každý fanúšik dostane najhorúcejšie
informácie zo života mesta Prievidza.
Informácie sú aktualizované denne zachytá-
vajú živé dianie v regióne, zaujímavosti,

pozvánky na kultúrne a spoločenské akcie,
mestské aktivity i rozvojové plány, ktoré sa
v meste pripravujú. Každý môže vyjadriť svoj
názor a zapojiť sa do živej internetovej debaty. 

Nebojte sa sp˘taÈ
Stránka je interaktívna a poskytuje možnosť
zanechať svoju otázku, názor, prípadne
výhradu priamo na nástenke. Príspevky
zamestnanci mesta pravidelne sledujú
a odpovedajú na ne. Mesto si od fungovania
nového komunikačného kanála sľubuje viac
interakcie medzi obyvateľmi a mestom. 

I.V.

Struãne z radnice
Od 26. augusta do 24. septembra 2010

v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hodiny pomáhajú
občanom pri vypĺňaní tlačiva Oznámenie o vzniku

a odhadnutej v˘‰ke povodÀovej ‰kody
kontaktné centrá v budove Hornonitrianskych baní na

Ul. M. Slovenskej, v budove kina Baník 
na Ul. M.R. Štefánika, v budove Kultúrneho

a spoločenského strediska na Ul. F. Madvu a v budove
Mestského úradu na Ul. Hollého v Prievidzi. Tlačivá

môžete odovzdať na uvedených miestach, alebo
v podateľni Mestského úradu, klientskom centre aj
mieste prvého kontaktu a to najneskôr do 5 dní od

odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 

Až do 31. 10. 2010 sa môžete zapojiť do
REGIONÁLNEJ VEREJNEJ FINANâNEJ

ZBIERKY, ktorú vyhlásil  Slovenský Červený kríž ,
Územný spolok v Prievidzi, v spolupráci s Obvodným
úradom v Prievidzi a Obvodným úradom životného

prostredia v Prievidzi. Finančné príspevky 
môžete posielať na číslo účtu VUB: 2788496353/0200.

Vyzbierané peniaze sú určené priamo ľuďom 
najviac postihnutých záplavami 

na území mesta Prievidza.

Občania Prievidze môžu svoje pripomienky, 
sťažnosti, alebo podnety adresovať pracovníkom mesta 

aj prostredníctvom Schránok dôvery,
ktoré sa nachádzajú v budove Mestského úradu oproti

miestu prvého kontaktu, v klientskom centre a vo
vestibule Mestského úradu na Ul. Hollého č. 2 

(oproti ZŠ Rastislavova).

Prievidza 
na Facebooku
Mesto Prievidza v snahe byÈ bliÏ‰ie k obãanom,
zaloÏilo svoju oficiálnu Facebook stránku na
adrese: wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//mmeessttoopprriieevviiddzzaa
Informuje o dianí v meste a poskytuje  
priestor na názor aj spätnú väzbu.  
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PovodeÀ
Ostatné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré

sa konalo v posledný augustový deň, bolo poznačené
nedávnou mimoriadnou udalosťou – povodňovou
vlnou, ktorá sa prehnala časťou regiónu hornej Nitry
a zasiahla aj okresné mesto. V diskusii, vyhradenej
pre občanov, sa tejto téme venovali niekoľkí
Prievidžania, pričom primátor mesta reagoval
podrobne na ich podnety a otázky. Na otázku, ako je
mesto do budúcnosti pripravené reagovať na
podobnú situáciu, odpovedal, že ani šestnásť dní po
udalosti mesto nedostalo od štátnych orgánov žiadne
inštrukcie, ako v prípade podobnej prírodnej
katastrofy postupovať. Mesto sa preto podľa
primátora Bodnára zabezpečilo po svojej vlastnej
línii. Uzatvorilo zmluvu so Slovenským
hydrometeorologickým ústavom, ktorý bude
operatívne prostredníctvom špeciálne zriadenej
mailovej schránky informovať mesto o hydrologickej
a meteorologickej situácii a o prípadnom blížiacom
sa nebezpečenstve. Táto schránka je vytvorená na
operačnom stredisku mestskej polície, ktoré je
v nepretržitej 24- hodinovej prevádzke a je prepojená
na primátora mesta, ako predsedu krízového štábu
mesta, na viceprimátora mesta, prednostu mestského
úradu, tajomníka mestského krízového štábu ako aj
ďalších jeho členov. V súvislosti so škodami, ktoré
povodeň v meste spôsobila, informoval primátor
mesta o realizácii dočasného premostenia rieky
Handlovka v smere od Ul. Rastislavova na 
Ul. J. Kalinčiaka pri Stavomontážach, ktoré na
požiadanie mesta zrealizovala armáda Slovenskej
republiky. O dočasné premostenie v tejto časti
Handlovky požiadalo mesto Generálny štáb SR
z dôvodu, že pôvodná lávka vedúca cez rieku bola
úplne strhnutá a pred blížiacim sa začiatkom
školského roka je jej vybudovanie vzhľadom na
množstvo študentov, navštevujúcich Strednú združe-
nú odbornú školu na Kalinčiakovej ulici, nevyhnutné.
Dočasné premostenie zostane na mieste až do obdo-
bia, kedy tu mesto nevybuduje novú lávku pre peších.   

Správy
V rámci schváleného programu rokovania poslanci

schválili vyhodnotenie uznesení od posledného
rokovania mestského zastupiteľstva a bez
pripomienok schválili niekoľko predkladaných správ:
správu SAD Prievidza, a.s. o použití finančných
prostriedkov mesta v MHD Prievidza, správu
spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
spravujúcej bytové i nebytové priestory mesta, správu
o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so
spoločnosťou Unipa, s.r.o. v oblasti verejného
osvetlenia a športovísk, správu o činnosti a výsled-
koch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského
strediska mesta, správu o činnosti Zariadenia pre

seniorov a vyhodnotenie finančného plnenia rozpoč-
tu, ako aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta
a monitorovaciu správu programového rozpočtu
mesta. Všetky schvaľované správy boli za obdobie
prvého polroka 2010 (v predkladanej podobe ich
nájdete na stránke mesta www.prievidza.sk).  

Voºby
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov

samospráv, ktoré sa budú konať 27. novembra t.r.,
poslanci schválili návrh na určenie volebných
obvodov a počet poslancov, ktorý sa volí v týchto
volebných obvodoch. Na volebné obdobie rokov
2010 – 2014 schválili rovnaký počet poslancov, ako
doposiaľ, teda 31, ktorí budú v siedmich volebných
obvodoch rozdelení v nasledovných počtoch: 
VO č. I. – Staré mesto, Žabník Necpaly – 13 825
obyvateľov – 8 poslancov, VO č. II. – sídlisko Píly –
10 053 obyvateľov – 6 poslancov, VO č. III. – 
Nové Mesto, Zapotôčky – 14 104 obyvateľov – 
8 poslancov, VO č. IV. – Kopanice – 10 172
obyvateľov – 6 poslancov, VO č. V. – Veľká Lehôtka
– 889 obyvateľov – 1 poslanec, VO č. VI. – Malá
Lehôtka – 432 obyvateľov – 1 poslanec, 
VO č. VII. – Hradec – 707 obyvateľov – 1 poslanec.
Pred žiadosťami o zriadenie vecných bremien
a žiadosťami o kúpu nehnuteľností schválili poslanci
návrhy dodatkov k organizačnému a prevádzkovému
poriadku, pracovnému poriadku, výstrojnému a výz-
brojovému poriadku Mestskej polície v Prievidzi.  

Rôzne
V tomto bode schválili žiadosť o zabezpečenie

finančných prostriedkov vo výške 4000 eur na
riešenie havarijnej situácie kotolne v Materskej škole
na Ul. Benického. Z dôvodu krátenia finančných
prostriedkov pre Regionálnu televíziu Prievidza,
s.r.o. ku ktorému došlo v dôsledku úsporných
opatrení mesta v priebehu minulého kalendárneho
roka, poslanci schválili po odporučení mestskej rady
a masmediálnej rady mesta ako poradného orgánu
primátora mesta, zvýšenie finančných prostriedkov
na zabezpečenie aktuálnych informácií z mesta
Prievidza z pôvodných 666 eur mesačne na sumu 
1500 eur mesačne na obdobie od 1. septembra 2010
do konca tohto kalendárneho roka. V závere
rokovania poslanci schválili 94 tisíc eur z rezervného
fondu mesta na likvidáciu výdavkov mesta v súvis-
losti s povodňami a ďalších 94 tisíc eur z fondu
rozvoja mesta na likvidáciu výdavkov spôsobených
povodňami v predškolských a školských zariade-
niach, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Po interpeláciách poslancov primátor mesta
rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.
Najbližšie s poslanci stretnú na riadnom rokovaní
28. septembra 2010.                            Ivona Vojtášová

SPRAVODAJSTVO 
z rokovania mestského zastupiteľstva

Na augustovom rokovaní poslancov i naìalej rezonovala téma
uplynul˘ch povodní. Mesto za v rámci prevencie nebude spoliehaÈ

len na ‰tátne in‰titúcie, zariadilo sa zmluvou so SHMÚ. Poslanci
schválili aj na nasledujúce volebné obdobie sedem volebn˘ch
obvodov v meste a rovnak˘ poãet poslaneck˘ch kresiel – 31.

Zber konárov
na území mesta Prievidza 

september 2010
VO            Lokalita  termín zberu

VO č. 1 Východná 20. 9. 2010

Nábrežie A. Kmeťa   20. 9. 2010

Staničná 21. 9. 2010

Stavbárov 21. 9. 2010

Športová 21. 9. 2010

Veľkonecpalská 

- kaplnka 22. 9. 2010

Poľná -KD 22. 9. 2010

Na záhumní 23. 9. 2010

Snežienková 23. 9. 2010

Vinohradnícka 24. 9. 2010

Vlčie Kúty 24. 9. 2010

VO č. 2 Ľ. Štúra 27. 9. 2010 

Sklenárska 28. 9. 2010

Zadná 29. 9. 2010

Rozmiestnenie
veºko-

objemov˘ch
kontajnerov

na území mesta
Prievidza 

september 2010
VO        Lokalita  2. kolo

VO č. 1 Východná -

Nábrežie A. Kmeta -

Nábrežie sv. Cyrila 8 27. 9. - 3.10. 2010

Nábrežie sv. Cyrila 30 27. 9. - 3.10. 2010

Dlhá 27. 9. - 3.10. 2010

M. Mišíka -

M. Hodžu 27. 9. - 3.10. 2010

Vinohradnícka 27. 9. - 3.10. 2010

A. Hlinku 27. 9. - 3.10. 2010

Staničná 27. 9. - 3.10. 2010

Stavbárov 27. 9. - 3.10. 2010

Športová 27. 9. - 3.10. 2010

Lúčna 27. 9. - 3.10. 2010

Veľkonecpalská-kap. 27. 9. - 3.10. 2010

Kútovská 27. 9. - 3.10. 2010

Poľná 27. 9. - 3.10. 2010

Na záhumní 27. 9. - 3.10. 2010

Snežienková 27. 9. - 3.10. 2010

Ciglianska 27. 9. - 3.10. 2010

Košovská 27. 9. - 3.10. 2010

Vlčie kúty 27. 9. - 3.10. 2010



Najobºúbenej‰ie obdobie
‰kolského roka, dva
mesiace letn˘ch prázdnin,
bezstarostn˘ ãas sladkého
leÀo‰enia, ãas bez skorého
vstávania, bez písania
diktátov...sa skonãil. Zaãína
sa opäÈ „toãiÈ kolotoã“
‰kolskej dochádzky
a ‰kolsk˘ch povinností.
Îiaci, pedagógovia a rodiãia
nastupujú na rozbiehajúci
sa kolotoã, ktor˘ sa zastaví
zasa aÏ 30. júna a mnoh˘m
z nich prelietajú hlavou
rôzne otázky: âakajú nás
nejaké novoty a prekva-
penia? Ak˘ bude tento
‰kolsk˘ rok? Zvládneme to? 

Takto sa začínal pôvodný
príspevok, ktorý sme si
pripravili do Noviniek pre

svojich žiakov, rodičov a ďalších
občanov mesta. Chceli sme sa
podeliť o našu radosť z toho, čo sa
v čase prázdnin podarilo vedeniu
školy vybudovať a na čo sa môžu
žiaci tešiť. Žiaľ povodeň, ktorá
postihla Prievidzu 15. 8. 2010
a zasiahla aj školu, kde spôsobila
veľké materiálne škody, so sebou
spláchla všetko toto vynaložené
prázdninové úsilie a zanechala nám tu
hromadu ťažkej práce a množstvo
dlhodobých starostí. 

Napriek tomu, že školský rok na
našej škole začne až 6. septembra,
chcem ako riaditeľka školy uistiť
všetkých rodičov našich žiakov, že
škola skutočne vyvíja maximálne
úsilie a snahu, aby následky povodne
mali skutočne minimálny vplyv na
plynulý chod vyučovania a kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Vďaka vysokému pracovnému
nasadeniu všetkých zamestnancov
školy, ktorí 16. 8. prerušili svoje
dovolenky a prišli ratovať školu,
vďaka Nadácii Človek v ohrození,
ktorú v danej situácii zastupuje 
p. Sýkora, vďaka rodičom, dobro-
voľníkom nielen z Prievidze, aktivač-
ným pracovníkom, kolegyniam MŠ
Sv. Cyrila, zamestnancom MsÚ
a iným občanom mesta, sa môžu
žiaci vrátiť do síce skromnejších, ale
primeraných a hlavne zdravotne
nezávadných a bezpečných
podmienok.

Zatiaľ iba v tejto podobe chcem
poďakovať aj firmám a právnickým
osobám, ktoré nezostali ľahostajní
a ponúkajú škole pomoc, ktorá spolu
s prisľúbenou finančnou pomocou zo
strany zriaďovateľa významne
ovplyvní čas zotavovania sa školy 
po boji s vodným živlom. 

Na otázky v úvode Aký bude tento
školský rok? Zvládneme to? si dovolím
odpovedať takto: „Napriek tomu, že
školu čaká rok intenzívnej a náročnej
práce, verím, že to bude školský rok
úspešný a radostný minimálne pre
každého, kto na „školský kolotoč“
nenastúpi ako na bežný zábavný kolo-
toč, v ktorom sedíme nečinne a pa-
sívne sa pozeráme na svet okolo nás.  

A či žiakov čakajú nejaké novoty
a prekvapenia? Samozrejme čakajú, aj
keď s určitým omeškaním. Koncom
októbra by sme chceli slávnostne
otvoriť Školské multifunkčné
centrum vzdelávania, na ktoré škola
získala grant od Komunitnej nadácie
v Bratislave ako aj finančnú podporu
mesta Prievidza a rodičovského
združenia. Tieto nové a dôstojné
priestory by mali podporovať
moderné formy vzdelávania pre deti
aj dospelých, vytvárať v škole
priaznivú klímu a zvyšovať úroveň
spolupráce rodičov a celej školskej
komunity na rozvoji kvality školy.
Nakoľko škola bola úspešná aj
v prípade podania ďalšieho projektu,
na ktorý získala grant od Nadácie
slovenskej sporiteľne, začne sa
v priestoroch jedného z átrií medzi
pavilónmi  školy budovať exteriérová

Zelená učebňa. Tri zóny Zelenej
učebne – náučná, praktická
a oddychová zabezpečia netradičný
priestor pri realizácii výchovno-
-vzdelávacieho procesu (prírodoveda,
prírodopis, biológia, fyzika, pracovné
vyučovanie, technické práce a ďalšie
predmety) za účelom praktického
a zážitkového vzdelávania žiakov a na
podporu aktívnej tvorby a ochrany
životného prostredia, formovania
vzťahu k okoliu a správania sa k prí-
rode. Realizácia projektu je plánovaná
na obdobie jeseň 2010 – jar 2011. 

Prázdniny sa v škole využili tiež na
vybudovanie učebne IKT pre žiakov
I. stupňa a priestorov školského
klubu pre deti 5.-6. ročníka.
Otvorením ŠKD pre žiakov II. stupňa
chce škola žiakom vytvoriť v čase
mimo vyučovania priestor na
plnohodnotné aktivity, zábavu, hry,
písanie domácich úloh aj odpočinok
pod odborným pedagogickým
vedením a dozorom. Zriadenie tohto
oddelenia by zároveň malo
eliminovať negatívne správanie
a konanie detí, ktorých sa dopúšťajú
po vyučovaní skrývaním sa po
triedach, šatniach, školských
toaletách a iných zákutiach školy,
čím porušujú Školský poriadok.
Za účelom efektívneho využitia
voľného času detí a mládeže otvára
škola v školskom roku 2010/2011 aj
rôzne záujmové útvary:
1. stupeň: Výtvarný krúžok 1.- 2. roč.,
Výtvarný krúžok 3.- 4. roč., Šikovné
ručičky /tvorivé dielne, Krúžok
varenia a stolovania, Dramatický

krúžok, Hudobno-pohybový krúžok
1.- 2.roč., Tanečný krúžok 3.- 4. roč.,
Angličtina hrou s interaktívnou
tabuľou 1.- 2.roč., Angličtina hrou
s interaktívnou tabuľou 3.- 4. roč.,
Zábavná matematika, Malí
zdravotníci, Hravé učenie s PC 2.
roč., Hravé učenie s PC 3.- 4. roč.,
Pohybové hry 1.- 2. roč., Loptové hry
3.- 4. roč., Golfový krúžok, Pozná-
vam svoj región – turistický krúžok,
Futbalový krúžok, Karate, Tenis.
2. stupeň: Matematický, Slovenský
jazyk veselo aj vážne, Informatika
I (5. – 6. roč.), Informatika II 
(7. – 9. roč.), Literárno-dramatický,
Hudobno-dramatický krúžok,
Angličtina s internetom, Nemčina
s internetom, Ruský jazyk hrou,
Novinársky krúžok (školský časopis),
Mladí zdravotníci, Fotografický
krúžok, Výtvarný – tvorivé dielne,
Turistický krúžok, Aerobic, Karate,
Florbal, Stolný tenis, Tenis, 
Strelecký krúžok.

Na základe požiadaviek rodičov 
sa v novom školskom roku stáva
významnou novinkou pre žiakov 
6. ročníka možnosť výberu druhého
cudzieho jazyka v rámci Školského
vzdelávacieho programu medzi
nemeckým jazykom a ruským jazy-
kom. Doteraz sa na škole vyučovala
ako 1. cudzí jazyk angličtina a ako 
2. cudzí jazyk nemčina. 

V závere tohto príspevku by som
chcela zaželať všetkým žiakom, aby
im škola poskytovala dostatok
vedomostí, možností rozvoja, aby si
vážili svojho učiteľa, mali v úcte
každého človeka a šírili svojim
správaním dobré meno svojej škole.
Učiteľom želám pevné zdravie, veľa
tvorivých síl, vďaky od svojich žiakov
a dobrú spoluprácu s rodičmi,
ktorým prajeme čo najviac radosti
z práce a výsledkov svojich detí. 
Nech sa nám všetkým v školskom
roku 2010/2011 darí napĺňať
múdrosť čínskeho mudrca: „Vzdela-
nosť neznamená nič iné než štúdiom
dopracovať sa k pravej ľudskosti.“

PaedDr. Václava Juríková, 
riaditeľka školy
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âo je nové v na‰ej ‰kole?



·tudijné centrum BASIC
Vieme vám veľmi dobre poradiť

v Študijnom centre BASIC v Prievidzi,
kde sa zameriavame na riešenie práve
takýchto prejavov. Nechce sa mu učiť?
Treba ho neustále tlačiť do učenia?
Toľko času tomu venujete a výsledky
sú chabé. Isto vám napadlo mnoho
ďalších otázok. Študijné centrá BASIC
(na Slovensku je ich 10) zvládajú
všetky tieto prejavy a mnoho ďalších.
Pomáhame deťom s problémami
učenia, dyslexiou, dysgrafiou
a pomocou študijnej technológie,
založenej na práci spisovateľa
a humanistu L. R. Hubbarda,
dokážeme pomôcť tak, že si študent
osvojené učivo zapamätá a hlavne, vie
ho použiť. Kladieme dôraz na
individuálne doučovanie, ktoré
urýchľuje proces pochopenia, lebo
každé dieťa má problém niekde inde.

Tri prekáÏky
Súčasťou pomoci sú aj bezplatné

prednášky pre rodičov a učiteľov na
rôzne témy týkajúce sa práce s deťmi,
napríklad ako žiť, pracovať a učiť sa s
deťmi. Majú veľmi pozitívny ohlas
a rodičia sa môžu dozvedieť prečo
dieťa pri učení zíva, prečo je znudené
keď príde zo školy, prečo ho bolí
hlava, brucho, štípu oči, je duchom
akoby neprítomné. Na svedomí to
majú tri prekážky, na ktoré môže
študent pri učení naraziť. V študijnom
centre sa naučí ako ich rozlišovať a čo
je hlavné, ako ich zvládnuť. Naším
cieľom je študent, ktorý sa rád učí, vie
použiť to, čo sa naučil na úrovni
svojich vedomostí. Tešíme sa
z každého študenta a jeho úspechu
a sme radi, keď to pomôže zlepšiť jeho
život a niekedy aj život celej rodiny.

Reakcie rodiãov a detí
„Mne tu bolo dobre a veľmi. Teraz, keď
odchádzam, je mi veľmi smutno. Keď
budú prázdniny prídem a budem
pomáhať.“  (L. L. 8 rokov)

„Som rada, že som sem chodila. Doučila
som sa to, čo som nevedela na 100% -
y/i.“  (B. K. 13 rokov)

„Som veľmi rada, že vnučka navštevuje
toto doučovanie. Má úspech v škole
najmä pri čítaní, kde jej p. uč. napísala
pochvalu za čítanie a dokonca jej celá
trieda zatlieskala. Stúplo jej aj sebave-
domie.“(babka študentky M. S. 7 rokov)

„Nášho syna už po druhej doučovacej
hodine triedna učiteľka pochválila, že sa
veľmi zlepšil v čítaní.“ 
(mamka študenta P. CH. 7 rokov)

„Veľmi ma zaujal študijný program,
akým spôsobom si vedela p. uč. vytvoriť
vzťah, lebo dcéra sa na doučovanie vždy
tešila. Polepšila sa v príprave na
vyučovanie, rýchlejšie a s väčšou chuťou
sa učí. Určite lepšie číta a píše.
Ďakujeme aj za rady ako máme k dcére
a k učeniu pristupovať.“ 
(mamka študentky V. B. 10 rokov)

„Myslím, že to bolo super. Veľmi nám 
to pomohlo. Zlepšili sa výsledky v škole,
naučili sme sa, čo nám robilo problém
a skrátila sa nám doba učenia. Známka
z diktátov sa zlepšila o 2 stupne a v škole
nás začali chváliť. Aj čítanie už ide super.“
(mamka študenta R. M. 10 rokov)

„Môj syn sa po 2 mesiacoch doučovania
celkom zmenil. Mal rád knihy, ale nikdy
ich nečítal. Teraz si vezme do postele kni-
hu a prečíta si ju. Z literatúry dostal jed-
notku za obsah knihy, ktorej aj rozumel.
Som na neho pyšná a ďakujem p. učiteľ-
ke.“ (mamka študenta A. C. 14 rokov)
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Preão sa mu nechce uãiÈ...

Adresa: G. Švéniho 8, 971 01, Prievidza   
Telefón: 00421 918 347 302

E-mail: pd@centrumbasic.sk 

Kladiete si niekedy otázku preão sa va‰e dieÈa nete‰í do ‰koly? Vidíte ten rozdiel medzi nad‰en˘m
prvákom a znechuten˘m piatakom? Dá sa s t˘m vôbec nieão robiÈ? OdôvodÀujete to t˘m, Ïe je to

normálne, veì kto uÏ sa do ‰koly te‰í. Vieme veºmi dobre aké to je, ale aké by to mohlo byÈ...

Pomáhame deÈom s problémami
uãenia, dyslexiou a dysgrafiou.
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VV˘̆hhooddnnéé  mmiieessttoo  nnaa  uummiieessttnneenniiee  
VVaa‰‰eejj  iinnvveessttíícciiee  zzaa  VV¯̄HHOODDNN¯̄CCHH  PPOODDMMIIEENNOOKK..  
KK ddiissppoozzíícciiii  jjee  3300  hhaa  ppoozzeemmkkoovv  nnaa  pprreeddaajj,,  
pprrííppaaddnnee  pprreennáájjoomm  ss  mmooÏÏnnoossÈÈoouu  ooddkkúúppeenniiaa..

KKoonnaatteeºº:: Ing. arch. Milan Chmura 
0421/46/5458590, 5458592
EE  mmaaiill:: pdinvest.office@prievidza.sk,
web: www.pdinvest.sk

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

Priemyselná zóna 
Prievidza - Západ l

PRIEVIDZA INVEST s.r.o.
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Príroda zoslala pohromu   
Nedeºa 15. augusta 2010 sa v mysliach PrievidÏanov zapí‰e niãivou potopou,

ktorá nemala zatiaº v na‰om regióne obdobu. Ranná búrka mnoh˘m 
prekazila plány na v˘let, ale nakoniec pokazila omnoho viac. 

Hasičské zložky celú noc odčerpávali vodu z postihnutých oblastí. 
V pohotovosti bola štátna a mestská polícia aj záchranné oddiely, povolaná bola 
Komplexná centrálna záchranná služba z Gabčíkova, viceprimátor Prievidze Milan Dérer
osobne zabezpečoval čerpadlá aj vrecia s pieskom pre postihnutých občanov a rovnako
spolu s ostanými záchrannými zložkami a členmi Krízového štábu mesta pod vedením
primátora Prievidze Jána Bodnára celú noc pomáhali v zaplavených oblastiach.

Zo zatopených oblastí nemusel byť našťastie nikto evakuovaný, ani nepožiadal o hmotnú
pomoc v podobe potravín, či jedla, hoci mesto túto možnosť poskytlo. Väčšina zaliatych
objektov boli pivnice, no i tak spôsobila voda značné škody. Mesto preto vyhlásilo verejnú
materiálnu zbierku na čistiace a dezinfekčné prostriedky a zároveň aj odberné miesta, 
kde si občania mohli tieto prostriedky vyzdvihnúť, keďže o ne prejavovali veľký záujem.
Pár hodinová smršť zanechala po sebe odhadom viac ako 8 000 000 EUR škôd a práce 
na odstraňovaní následkov povodní budú trvať niekoľko mesiacov i rokov. Najsmutnejšou
udalosťou povodní ale určite zostane smrť Prievidžana Stanislava Stručku (1958), 
ktorý sa stal obeťou prívalovej vlny. 
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   – ‰tát sºúbil pomoc
Cesty, chodníky, zrúcala mosty, zaplavila pivnice aj obytné domy. 
Rieka Handlovka sa vyliala zo svojho koryta s takou intenzitou, na akú 
sa nepamätali ani najstar‰í obyvatelia Prievidze.

Ohrozené nečakanou povodňou boli aj školy, ktoré sa už pripravovali na začiatok nového
školského roka. Preto sa vo štvrtok 19. a piatok 20. augusta aj 32 úradníkov Mestského
úradu spolu s dobrovoľníkmi a rodičmi žiakov škôl podieľalo na pomocnej brigáde pri
čistení ZŠ Rastislavova a ZUŠ L. Stančeka, škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a najviac pocítili ničivú vlnu záplav. Vďaka okamžitej pomoci sa aj na zasiahnutých
školách nový školský rok môže začať iba s minimálnym oneskorením už 6. septembra.

Napriek úsiliu mesta je pri povodniach takéhoto rozsahu potrebná najmä finančná pomoc
zo strany štátu. Svoju dovolenku v Chorvátsku prerušila aj premiérka SR Iveta Radičová,
aby v utorok 17. augusta vo večerných hodinách navštívila povodňou najviac postihnuté
miesta v Prievidzi a okolí. Zaplavené oblasti prešla spolu s ministrom vnútra Danielom
Lipšicom, primátorom Prievidze Jánom Bodnárom, viceprimátorom Milanom Dérerom
a potvrdila štátnu pomoc pre postihnuté regióny. Pomoc prisľúbil aj prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa zúčastnil priamo na rokovaní Krízového štábu mesta
Prievidza, aj podpredseda NR SR Milan Hort a minister sociálnych vecí a rodiny Jozef
Mihál, ktorí do zaplaveného regiónu zavítali tiež osobne. 
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·portov˘ areál Základnej 
‰koly na Ulici energetikov bol
dejiskom Letného turnaja
v malom futbale. Zá‰titu nad
podujatím prevzal viceprimátor
Milan Dérer. Organizátorovi
Matú‰ovi Richterovi sa podaril
husársky kúsok, keì dokázal
pripraviÈ takmer sám celo-denn˘
program pre viac ako 
120 chlapov. Staãilo na udiãku
zavesiÈ futbalovú loptu...

Dvanásť prievidzských družstiev bolo rozdelených
do troch základných skupín, kde sa hralo systémom
každý s každým. Zo skupiny postupovali dvaja
najlepší do štvrťfinále. To sa už hralo vyraďovacím
spôsobom. Víťazi šli zaslúžene do semifinálových
súbojov a porazení mali vystavenú „stopku“. Po
odohratí osemnástich zápasov boli karty definitívne
rozdané. O bronzovú priečku zviedli dramatický súboj
tímy Predátors a Mistrál. Predátori boli napokon
úspešnejší, keď zvíťazili 3:2. Vo finále sa stretli
Sekáčovci a Mado tím. V emóciami nabitom zápase
s prehľadom kontrolovali hru Sekáčovci a svojho
súpera doslova prevalcovali 4:0. Odniesli si tak
zaslúžene cenu za celkové prvenstvo. Ocenenie 
pre najlepšieho strelca si prevzal Lukáš Krutý a za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Igor Šenítko.
Tlieskame peknému podujatiu plného nadšenia,
nekompromisných súbojov a pekných gólov. Počas
jedenástich hodín sa odohralo 20 zápasov, padlo 
103 gólov a zjedlo sa nespočetné množstvo porcií
vynikajúceho gulášu. Prosto, sobota ako vyšitá!

Ls, foto autor

Tri dni hosťovala v našom meste
skupina pražských automobilových
kaskadérov s programom Monster
truck show. Svoj stan si rozložili
pred zimným štadiónom. Vedúci
skupiny Tomáš Zelenay pre naše
periodikum povedal: „Vedieme
kočovný život podobne ako
cirkusanti. Každý deň predvádzame
hodinový program, počas ktorého
diváci uvidia školu šmykov (na
štyroch sériovo vyrábaných
vozidlách značky Opel), jazdu na
dvoch kolesách pri rôznom stupni
náročnosti - i s dvomi dámami
vybranými z publika. Nasleduje
„zostrelenie“ kaskadéra stojaceho na
drevenom podstavci osobným
automobilom idúcim 50 km
rýchlosťou. Ďalším číslom je prejazd

automobilu horiacou bariérou,
pričom kaskadér leží na prednej
kapote. Medzi atraktívne patrí aj
číslo, kedy jazdec predvedie doslova
„kotrmelec“ tlačený dvomi ďalšími
autami. Vrcholom programu je
lisovanie osobných automobilov
dvomi monstermi vážiacimi 5 resp. 
7 ton. Počas roka zničíme týmto
spôsobom 480 áut. Naša skupina
oslavuje siedme výročie svojho
vzniku. Zabávame divákov po celej
Európe od apríla do polovice
novembra. Zvyšok sezóny patrí
údržbe strojov a oddychu.“
Nezvyčajný program s burácajúcimi
motormi, oblakmi výfukových dymov
a s typickým zápachom pohonných
hmôt určite zaujal nielen dospelých,
ale predovšetkým deti.     ls, foto autor

Sekáãovci si
„vysekali“ prvenstvo

Monster truck show 
v priamom prenose

Po každej lopte sa išlo s plným nasadením.

Majiteľ show T. Zelenay so svojím miláčikom.
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Slovensko – Rumunsko
75:65
Prvý prípravný zápas začali naši
hráči od podlahy. Kým sa Rumuni
zorientovali na palubovke, bol koniec
prvej štvrtiny v prospech Slovákov
28:9. Druhá štvrtina už bola
podstatne vyrovnanejšia, nielen
výsledkom, ale i herne. Polčasových
37:24 bolo dobrým čiastkovým
výsledkom s ideálnou príležitosťou
pre trénerov vyskúšať dostatočne
dlho všetkých hráčov. Skúšali sa však
nielen hráči, ale aj rôzne varianty
v obrane i útoku. Súper to však
nebral na vedomie, a presnou
streľbou postupne znižoval bodový
náskok Slovákov. Zápas napokon
skončil naším víťazstvom v pomere
75:65, čo mohlo rumunským
hráčom len lichotiť. Najviac bodov:
R.Rančík 22, Gavel 16 a Szalay 7.

Slovensko – Rumunsko 
100:60
Úvod druhého prípravného zápasu
akoby skopíroval prvý duel.
Slovenskí chlapci hrali nápadito
a s chuťou. Darila sa im streľba,
a rýchlymi protiútokmi doslova
deptali svojho protivníka. V polovici

stretnutia sme viedli o 22 bodov –
54:32. Poučení z predchádzajúceho
zápasu sme tentoraz ani na sekundu
nepoľavili, a koncentrovaným
výkonom sme Rumunov „rozobrali
ako hračku z lega“. Uštedrený
debakel si budú určite veľmi dobre
pamäť hráči aj ich americký tréner.
Najviac bodov: M.Rančík 20,
R.Rančík 19, Gavel 14.

KVALIFIKÁCIU 
SME ZAâALI PREHROU

Slovensko – âesko 60:65
Tréner i naši hráči si veľmi
starostlivo vyberali dejisko tohto
úvodného kvalifikačného stretnutia.
Práve diváci mali byť rozhodujúcim
faktorom tohto prestížneho súboja.
A Prievidžania potvrdili to, čo sa od
nich očakávalo. Od prvej sekundy
obecenstvo svojím neustálym
povzbudzovaním hnalo hráčov
k predvedeniu maximálneho výkonu.
Úvodnou trojkou Marka sa všetci
„napašmali“, ale náš stroj nefungoval
úplne bezchybne. Obrovské
nasadenie akoby bolo
kontraproduktívne, hráči boli priam
premotivovaní... Viazla súhra,

úspešnosť streľby bola doslova
katastrofálna. Našťastie ani bratia
Česi nijako nehviezdili, a tak
polčasové skóre 33:34 dávalo stále
šancu na úspešný výsledok. Nástup
do druhého polčasu vyšiel lepšie
našim reprezentantom. Zdalo sa, že
prvopolčasová kríza je prekonaná,
nebola to však pravda. V poslednej
štvrtine sme prvé štyri minúty nedali
ani bod. Českí hráči využili našu
streleckú absenciu a dostali sa do
vedenia 61:50. Ako sa neskôr
ukázalo, bol to dostatočný náskok.
Do konca stretnutia už nezostávalo
veľa času, a Slováci v snahe zvrátiť
vývoj stretnutia zakončovali útoky
zbrklo a nepresne. Ani prílišné
„silenie“ najskúsenejších borcov už

neodvrátilo črtajúcu sa prehru.
Trojka Sedmáka v poslednej sekunde
zápasu len zmiernila nepriaznivý
výsledok 60:65. Napriek prehre
hráčov nik nekameňoval. Neúspešné
vystúpenie nás môže mrzieť
dvojnásobne, pretože českí
basketbalisti boli v tomto dueli určite
zdolateľní. Prehry však do športu
patria. Ak je súper lepší, treba to
rešpektovať. A práve tu dokázalo
svoju vyspelosť skvelé prievidzské
publikum, ktoré všetkých aktérov
odmenilo dlhotrvajúcim potleskom! 
Najviac bodov: Gavel 17, R.Rančík
13, Sedmák 8. Zápas sledovalo 
2000 divákov.
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Foto  autor

Dve víÈazstvá proti Rumunsku
V auguste na‰li basketbaloví reprezentanti
Slovenska útoãisko v na‰om meste. V rámci
prípravy na dôleÏit˘ súboj kvalifikácie na
majstrovstvá Európy 2011 s âeskom
absolvovali krátke sústredenie a priateºské
dvojstretnutie s tímom Rumunska. 

Futbalová sezóna 2010/2011 
sa rozbehla na plné obrátky.
DesaÈ mládeÏníckych druÏstiev
reprezentuje aj na‰e mesto pod
hlaviãkou Futbalov˘ klub
Prievidza 2010. 

Treťoligové súťaže staršieho a mladšieho dorastu
majú za sebou už piate kolo. A ako sa darí naším
mládencom? Starší dorastenci vedení trénerom
Romanom Slaným zvíťazili v Považskej Bystrici
3:1, doma nad Galantou 5:0 a so Zlatými

Moravcami „B“ 3:2. Remízu 1:1 uhrali 
v Novom Meste nad Váhom a dosiaľ jedinú
prehru zaznamenali v Komárne 2:1.
Mladší dorastenci hrajú taktiež III. ligu a hrávajú
vlastne s mužstvami rovnakých miest ako ich
starší kolegovia. Mužstvo, ktoré trénuje Ján
Adamček, zatiaľ neokúsilo trpkosť prehry. Okrem
dvoch nerozhodných výsledkov v Považskej
Bystrici (0:0) a v Novom Meste nad Váhom (1:1),
majú na svojom konte už len víťazstvá nad
Galantou (3:0), Zlatými Moravcami „B“ (2:0)
a Komárnom (4:0). 

V druhej lige hrajú starší i mladší žiaci. 

Tí starší doteraz nenašli
premožiteľa a po troch
kolách majú plný
bodový účet 9 bodov,
keď zvíťazili v Nitre
1:0, doma
s Moravským Svätým
Jánom 4:3, a opäť vonku
v Piešťanoch 2:0. Mladší žiaci vyhrali v Nitre 2:0,
doma porazili Moravský Sv. Ján 7:4
a v Piešťanoch po prvý raz okúsili chuť prehry,
keď inkasovali dva góly.
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V˘born˘ rozbeh „mlad˘ch kopaãiek“

...úvodný rozskok patril Slovensku.



V˘znamn˘ Slovák
V súvislosti so storočnicou
narodenia Stanislava Mečiara treba
poznamenať, že patril medzi
významných slovenských
literárnych historikov, teoretikov,
kritikov, editorov, archivárov,
publicistov i redaktorov a ako blízky
spolupracovník Jozefa Cígera
Hronského mu pomohol vybudovať
z Matice slovenskej modernú
kultúrnu ustanovizeň. V emigrácii 
sa usadil v ďalekej Argentíne, kde
naďalej vyvíjal bohaté krajanské
politické, kultúrne a literárne
aktivity. Zostali po ňom knižné
monografie, stovky štúdií a tisícky
článkov, záslužné pôsobenie
v martinskej a Zahraničnej Matici
slovenskej a ďalšie aktivity. 

Curriculum vitae
Stanislav Mečiar sa narodil 
21. marca 1910 v Prievidzi.
Pochádzal z chudobnej
mnohodetnej maloroľnícko-
remeselníckej rodiny, v ktorej bol
literárne činný ešte jeho mladší brat
ThDr. Kamil Mečiar (1912 – 2002),
katolícky kňaz, významný teológ,
náboženský spisovateľ
a prekladateľ. Stanislav Mečiar
navštevoval v rokoch 1916 – 1921 r.
k. ľudovú školu v rodnej Prievidzi
a tu študoval aj na reálnom
gymnáziu (1921 – 1929). Po

maturite sa stal
poslucháčom
Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského
v Bratislave (1929 –
1933) a zároveň si ako
štipendista zdokonaľoval
vedomosti z oblasti
slovanskej a germánskej
filológie na Karlovej
univerzite v Prahe.
V roku 1933 zavŕšil
vysokoškolské štúdiá
získaním titulu PhDr.
Hoci ho ako
talentovaného literáta
zamestnala Matica
slovenská v Martine
už v roku 1933,
faustovský hlad po

vzdelaní ho zaviedol 
na študijné pobyty do Lipska,
Poznane, Varšavy a Krakova. 
Po návrate na Slovensko sa stal
referentom Literárno-historického
odboru.

V rokoch 1934 – 1940 
vykonával funkciu referenta
Literárnohistorického odboru MS
a následne tajomníka Matice
slovenskej (1940 – 1945). Súčasne
pôsobil aj ako redaktor Slovenských
pohľadov (1939 – 1945). Ako
literárny vedec sa zameriaval na
slovanskú a nemeckú literatúru
a filológiu. V roku 1945 sa ako
vedúci predstaviteľ Matice

slovenskej podieľal na jej
organizovanej evakuácii do
zahraničia. Cieľom matičiarov,
reprezentovaných správcom
Jozefom Cígerom Hronským, bolo
pokračovať a rozvinúť činnosť
Matice slovenskej v slobodnom
svete. Prof. Mečiar sa aktívne
zapojil aj do činnosti slovenskej
politickej emigrácie reprezentovanej
prof. Ferdinandom Ďurčanským.
V roku 1947 sa so skupinou
matičiarov usadil v Argentíne. 
Stal sa členom Predsedníctva
Slovenského kultúrneho spolku
a Slovenského katolíckeho spolku.
Bol spoluzakladateľom Zahraničnej
Matice slovenskej a jej predsedom
v rokoch 1960 – 1971.
Spoluzakladal aj Svetový kongres
Slovákov. V emigrácii pracoval
súčasne ako redaktor časopisu
Slovenská republika. Okrem iného
napísal tiež rozsiahle dvojzväzkové
dielo Kukučín živý 1 – 2 (1958 –
1960).

Stanislav Mečiar zanechal
v dejinách slovenskej literatúry,
kultúry a martinskej i Zahraničnej
Matice slovenskej výraznú stopu.
Z tohto hľadiska sa zaradil
skutočne k prominentným
osobnostiam našej literárnej
histórie, kritiky, editorstva
a redakčných aktivít, ktorými do
roku 1945 výrazne ovplyvňoval
literárny a celý kultúrny život na
Slovensku a po roku 1945
v slovenských diaspórach
v slobodnom svete. Zomrel 
23. 11. 1971 v Buenos Aires.

Foto: archív MS

NOVINKY z Prievidze OSOBNOSŤ 10

V deÀ vzniku
Matice slovenskej, 

4. augusta 2010, uloÏili

telesné pozostatky

prievidzského rodáka,

matiãiara,
univerzitného

profesora PhDr.

Stanislava Meãiara,

literárneho vedca,

literárneho kritika,

redaktora a vedúceho

predstaviteºa Matice

slovenskej v zahraniãí a jeho manÏelky Anny na

Národnom cintoríne v Martine. Na Slovensko ich

priviezla a do rodnej zeme vloÏila ich dcéra Slávka

Meãiarová. Na pietnom akte konajúcom sa za

prítomnosti predsedu Matice slovenskej Jozefa

Marku‰a sa zúãastnila aj delegácia mesta

Prievidza, ktorú viedol Milan Dérer, zástupca

primátora mesta. Vo svojom slávnostnom

príhovore vyzdvihol prínos Stanislava Meãiara pre

Slovákov a poloÏením kytice kvetov vzdal hold

tomuto verejnosti menej známemu PrievidÏanovi.

V roku 1945 sa Stanislav Meãiar ako vedúci
predstaviteº Matice slovenskej podieºal na jej

organizovanej evakuácii do zahraniãia.

Profesor 
Stanislav Mečiar

UÏ odpoãíva
v rodnej zemi



V kronikárskom zázname z roku 1933 vysvetºuje vtedaj‰í kronikár 
pôvod názvov rôznych ãastí a ulíc mesta. Vyberáme niektoré z nich:

Úryvky z kroniky 
mesta Prievidza...

Obecná správa /rok 1933/
„Ako všade v zemi Slovenskej, tak aj
v Prievidzi, správa obce prevádzaná je
dvoma orgánmi. Sú to jednak orgány
štátne a jednak zástupcovia obecnej
samosprávy volení a dosadení občanmi
mesta. Štátnu správu zastupuje
v Prievidzi notársky úrad. Vedúcim
notárom je Andrej Šikura, hlavný
notársky tajomník, notárom prideleným
Ján Bendík, notársky adjunkt.

Samospráva obecná má v čele 
obce svojho starostu s dvoma
miestostarostami, obecné zastupiteľstvo
a obecnú radu a rôzne obecné
komisie. Mimo toho má obec svojich
ňou riadne platených zamestnancov
kancelárskych, hospodárskych
a obecnú stráž.

Starostom obce Prievidze je teraz
Mgr. Anton Miššuth, prievidzský dekan
– farár, zvolený za Hlinkovú ľudovú
stranu, prvým miestostarostom je
Anton Jakeš, obchodník v Prievidzi,
člen Republikánskej strany
zemedelského a maloroľníckeho ľudu,

druhým miestostarostom je Bohumil
Heisz za Čsl. stranu
social.demokratickú.

Členmi obecnej rady okrem starostu
a miestostarostov sú: Štefan Wunder,
Dr. Ján Žirko, Anton Adamica, Peter
Bubliak, Ján Zimány, Leopold
Bienenstock a Karol Môcik.
Obecné komisie: finančná, knižničná,
stavebná, volebná, sociálna, živelných
pohrôm, požiarna, hospodárska,
reklamačná.
Obecní zamestnanci: Mikuláš Oboňa
– obecný pokladník, Ladislav Léday –
obecný účtovník, Jozefína Šoošková –
úradníčka, Valent Tomášik – obecný
gazda, Ján Baniar – policajný
strážmajster, Ján Majdan, František
Meliško, Michal Grolmus a Rudolf
Krajčík – obecní strážnici, Štefan
Oboňa – obecný doručovateľ a Andrej
Hodás – obecný kočiš.
Dôležitejšie zdroje obce sú tieto: dávky
zo zábav, dávka za psov, dávky
z nápojov, poplatky z bubnovania,
vodné dávky, príspevky na úpravu

chodníkov, chudobinský fond,
pomocný fond, matričné výťahy, dávky
z hier, dávky z mäsa, hasičské dávky,
dôchodky z jarmokov, dôchodky
z bitúnku.

Celkový príjem mesta za rok 1933
obnáša Kč. 1.633.414.75, výdavok
mesta bol 1.631.532.46 Kč. Dlžoba
mesta za vodovod činí Kč.

2.435.927.06 u Zemskej banky, filiálky
v Bratislave a u Ústrednej sociálnej
poisťovne v Prahe. Obec si
z chudobinského fondu požičala Kč.
55.000.- na stavbu obecného domu
a má ho vrátiť za desať rokov.“

V budúcom čísle Noviniek ... uverejníme
zaujímavé štatistické údaje týkajúce sa

obyvateľstva mesta v I. polovici 20. storočia.

Z mestskej matriky od 25. júla do 30. augusta 2010
ManÏelstvo 
uzavreli  snúbenci:
Peter Adamec a Dušana
Krahulcová
Miloš Daňo a Martina
Mišejová
Tomáš Ďuriš a Mária
Sámelová
Jozef Fabian 
a Jana Šipossová
Anton Gundza a Lucia
Bartošová
Miloš Chlpek 
a Ľuboslava Bieliková
Peter Chochula a Miroslava
Drdulová
Erik Jonek a Nadežda
Antoniová
Michal Karásek a Nadežda
Mrižová
Martin Kiripolský a Jana
Kubíčková

Michal Klačanský a Alena
Balajová
Jozef Majerský a Vladimíra
Siváková
Michal Mano a Mária
Pytlíčková
Peter Martinák a Zuzana
Florišová
Michal Mesároš a Žaneta
Lopušanská
Jaroslav Pánik a Monika
Štovčíková
Viliam Papšo a Lena
Szentkirályiová
Milana Sakala a Hana
Slošiariková
Eduard Sokol a Ľubica
Koreňová
Ľubomír Šrajer a Monika
Majorošová
Róbert Ťapušík a Miroslava
Feješová

Vladimír Vida a Lucia
Drábová

Narodili sa:
Matúš Blaščík
Lucia Hanzelová
Tobias Helcz
Martin Hlásny
Viktória Homolová
Patrícia Hromadová
Helbich Hulec
Adrián Kňažík
Martik Kotrík
Matúš Krško
Sofia Daniela Majzlanová
Laura Matiašková
Vanesa Matiašková
Alexander Miklaš
Tamara Moldová
Nicol Morkes
Martin Nedeljak
Alexandra Pazderová

Romana Pekárová
Nicolas Petrilla
Selina Petrillová
Ľudovít Raffay
David Simušiak
Michal Strapko
Carmen Alexandra Svibová
Timotej Šebo
Veronika Šimurková
Tobias Šuňal
Vanda Vilinová

Opustili nás:
Jozef Kuruc (72 r.)
Emília Andrášová (83 r.)
Peter Kratochvíl (50 r.)
Paulína Pažická (82 r.)
Milada Ciffrová (78 r.)
Oľga Ťapušková (65 r.)
Ladislav Logojda (59 r.)
Štefan Koža (67 r.)
Karol Pavlík (67 r.)

Pavol Kamenský (65 r.)
Ján Hierweg (78 r.)
Božena Mikulová (66 r.)
Helena Fuseková (64 r.)
Dušan Hraňo (58 r.)
Mária Hudecová (89 r.)
Stanislav Strúčka (52 r.)
Pavel Tomášik (81 r.)
Pavol Bögi (55 r.)
Valéria Zajacová (57 r.)
Marián Drozd (67 r.)
Mária Vlčanová (83 r.)
Jozef Obert (69 r.)
Gejza Sabo (73 r.)
Zlatica Šimková (71 r.)
Ľudmila Kobetičová (86 r.)
Mária Cígerová (88 r.)
Jozef Ševčík (63 r.)
Ľudmila Petrincová (82 r.)
Mária Koribská (84 r.)
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Zo zvodiek Mestskej polície§
3. 8. 2010
ManÏelkina „v˘chovna“
00:25 hod. obyvateľ mesta oznámil,
že ho „doma v byte bije jeho
manželka a ruší nočný kľud“.
Hliadka MsP šetrením zistila, 
že oznamovateľ sa pohádal
s manželkou a tá mu vylepila
zaucho. Za priestupok na úseku
občianskeho spolunažívania bola
prchkej polovičke uložená 
bloková pokuta.

Aj to sa stáva..
20:50 hod. obyvateľka mesta
požiadala hliadku MsP o pomoc pri
riešení problémov s osobou, ktorá sa
čudne správala. Išlo o ženu, ktorá sa
predchádzajúci deň vo večerných
hodinách prechádzala polonahá po
chodbe domu a vypínala elektrické
ističe jednotlivých bytov. Počas dňa
podľa vyjadrenia oznamovateľky
aj iných prítomných vonku slovne
útočila na deti, po čom sa zamkla
v byte. Išlo o obyvateľku mesta
(1972), ktorá údajne trpí psychickou
poruchou a pravdepodobne prestala
užívať lieky. Na miesto bol privolaný
lekár, ktorý ženu vyšetril. Podľa jeho
vyjadrenia užila predpísané lieky
a ukľudnila sa, a pokiaľ by sa
v budúcnosti jej konanie opakovalo,
bude hospitalizovaná. 

11.8. 2010
LeÏal pred podnikom
22:10 hod. preverovala hliadka MsP
osobu, ktorá ležala v lesoparku pred

reštauráciou. Osoba nemala žiadne
viditeľné zranenie, javila známky
požitia alkoholu a nereagovala na
výzvy hliadky. Okolo stojace osoby
uviedli, že by sa mohlo jednať
o osobu, ktorá je hľadaná pre
podozrenie z dvoch ozbrojených
útokov na ľudí. Ďalej uviedli, že dlhší
čas muža nevideli, ale že pred tým
chodieval do lesoparku v klobúku,
okuliaroch a obťažoval ľudí, pil im
z pohárov a pľul na nich. 
Nakoľko osoba s hliadkou MsP,
nespolupracovala, boli voči nej
použité donucovacie prostriedky
a bola predvedená na útvar MsP 
za účelom zistenia totožnosti. Na
útvare MsP bolo zistené, že sa
jednalo o Sergeja J. (1980) zo Selíc,
z prechodným bydliskom v Prievidzi.
Menovaný bol preverovaný aj
príslušníkmi kriminálnej polície 
a po ukončení všetkých služobných
úkonov bol prepustený. Vec 
zostáva v riešení MsP. 

14.8. 2010
Chcel odvoz zadarmo..
01:20 hod. obyvateľ mesta oznámil
na tiesňovú linku MsP,  že „je veľmi
opitý a potrebuje pomoc“. Neskôr
opätovne oznámil, že žiada
privolanie „záchranky“ ku kostolu,
kde ho prepadli a zbili neznámi
útočníci. Hliadka MsP na mieste
zistila podnapitého Petra B. (1991)
z Prievidze, ktorý nemal žiadnu
ujmu na zdraví. Bezdôvodné
privolanie hliadky popieral, 

no po spätnom preverení čísla
oznamovateľa mu začal zvoniť vo
vrecku telefón, kde bolo posledné
volané číslo práve na MsP. Za
úmyselné uvedenie nepravdivých
údajov mu teraz hrozí bloková
pokuta. Vecou sa ďalej zaoberá MsP.

MuÏ vo v˘Èahu
08:10 hod. upratovačka z podchodu
na Ul. M. Slovenskej oznámila, 
že už viac ako hodinu je vo výťahu
podchodu zaseknutý občan a ona
sa nemôže dovolať na nepretržitú
servisnú službu. Prostredníctvom
MsP bol zabezpečený technik, ktorý
osobu z výťahu vyslobodil. Išlo
o staršieho muža, príslušníci MsP 
s ním boli v kontakte až do príchodu
pomoci. Osoba bola vyslobodená
bez zdravotných problémov.

15. 8. 2010
PovodeÀ v Prievidzi
Od 10:30 hod. do 23:00 hod. 
na stálej službe MsP prijali cca 
240 oznámení na núdzové volania,
týkajúce sa žiadosti občanov
a záchranných zborov o pomoc pri
odstraňovaní povodňovej situácie,
zabezpečovania a riadenia dopravy,
ktoré hliadky MsP priebežne
zabezpečovali. Do služby boli
povolaní aj príslušníci MsP, ktorí
mali v tom čase voľno. Vedenie MsP
koordinovalo činnosť na základe
pokynov z krízového štábu mesta.
Prostredníctvom MSR boli
obyvateľom mesta poskytnuté

varovania.
Hliadky zabezpečovali uzavretie
zatopených lokalít mesta,
zabezpečovali monitoring aktuálnej
situácie a plnili úlohy, vyplývajúce
z aktuálnej situácie. V jednom
prípade dokonca museli zabrániť
podnapitému mužovi, ktorý sa chcel
cez zaplavenú oblasť dostať do
miesta bydliska. Hliadky
upozorňovali na pomalú jazdu aj
vodičov, prechádzajúcich cez
zaplavené oblasti, kde už občania
čerpali vodu z pivníc a často boli
bezohľadnými vodičmi ostriekaní
vodou. Vyskytli sa aj kuriózne
oznamy, ako napríklad o 22:50 hod.
občianka mesta, ktorá sa sťažovala
na odčerpávanie vody a hluk
čerpadiel, „kvôli čomu nemôže
spať..“ Pri odstraňovaní následkov
živelnej katastrofy však nočný kľud
musí ustúpiť všeobecnému záujmu.

18.8. 2010
DieÈa nie je vec..
11:20 hod. na základe oznámenia
obyvateľky mesta hliadka preverila
skutočnosť, že na platenom
parkovisku sa má nachádzať
v uzamknutom vozidle viac ako
hodinu postihnuté dieťa, ktoré je bez
dozoru a plače. Príslušníci MsP
zistili držiteľku vozidla a po
telefonickom kontakte sa dostavila
k vozidlu. Išlo o obyvateľku z okr.
Prievidza (1970), ktorá bola
hliadkou dôrazne upozornená na
nebezpečenstvo a možné 
následky jej konania. 

Opitá matka
17:15 hod. oznámila obyvateľka
mesta, že má vnuka, súdne
zvereného do opatery, po ktorého si
prišla jej dcéra v podnapitom stave
a chcela ho vziať so sebou. Hliadka
MsP zistila, že maloleté dieťa je
súdom zverené starej mame. 
Matka dieťaťa sa hrubo správala
a neuposlúchla výzvu verejného
činiteľa, preto bola predvedená na
MsP. Išlo o Janu D. (1976), ktorej
bola za priestupok proti verejnému
poriadku uložená bloková pokuta.

plk. JUDr. Marián Mikula,
náčelník MsP Prievidza
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ODPAD 
PO ZÁPLAVÁCH V PRIEVIDZI

Pondelkom 23. augusta sa skončila možnosť vytvárania
skládok odpadu, ktorý obyvateľom Prievidze vznikol

v súvislosti s nedávnou povodňou. Ďalší takýto odpad je
možné likvidovať až do odvolania výhradne do

objednaných veľkoobjemových kontajnerov, ktoré TEZAS
Prievidza pristaví na základe objednávky obyvateľov na

určené miesto bezplatne. Táto možnosť však platí výhradne
pre likvidáciu odpadu z domov, bytov či pivníc, ktoré boli

postihnuté povodňou! Napriek tomu eviduje mestská
polícia viacero prípadov, kedy obyvatelia mesta vytvárajú
skládky odpadu a hromadia ho aj na miestach, odkiaľ bol
predtým odvezený. Preto upozorňujeme, že takéto prípady

budú posudzované ako priestupok proti verejnému
poriadku a riešené v zmysle zákona!

OO ZZ NN AA MM OO ZZ NN AA MM
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KAM DNES...
PPiiaattookk  33..  sseepptteemmbbrraa
18.00 h. Námestie slobody
V·ETKO JE V TVOJICH RUKÁCH
GGoossppeelloovv˘̆  kkoonncceerrtt venovan˘ boju
proti závislostiam. Závereãné podujatie
Kam v lete 2010. KaSS a KresÈanské
spoloãenstvo MilosÈ.

·tvrtok 9. septembra
18.00 h. RKC v Prievidzi
·TVRTOK? JEDINE KONCERT! 
/ NOTHING BUT SWING TRIO
SSlloovveennsskkéé  jjaazzzzoovvéé  ttrriioo  - váÏna hudba
v jazzovom ‰t˘le.
VVssttuuppnnéé::  2,00 €. MoÏnosÈ platby KP.

Piatok 10. - sobota 11. septembra
FÚZIE – FESTIVAL NIELEN O JAZZE
10. 9. RKC Prievidza
Vystúpenie súborov bicích nástrojov
a populárnej hudby ZU· Prievidza, 
Bojnice a Îiar nad Hronom FFuunnkkyy
EEmmoottiioonnss (dÏez - funk - soul) / Prievidza  
VVssttuuppnnéé:: 1,00 €.

11. 9. KC Bojnice
LLaazzaarroo  CCrruuzz  QQuuiinntteett  (Kuba, âR)
IIddaa  KKeellaarroovváá,,    DDeessiiddeerriiuuss  DDuuÏÏddaa
aa JJaazzzz  FFaammeell ii jjaa (âR/SR), AMMCC  TTRRIIOO
(SK) &&  UULLFF  WWAAKKEENNIIUUSS  (·védsko)
PPAACCOORRAA  (SK)  VVssttuuppnnéé::  10,00 €. 

WORKSHOPY: IIddaa  KKeellaarroovváá,,  MMaarriiáánn
··eevvããííkk,,  RRóóbbeerrtt  RRaaggaann,,  SSttaanniissllaavv
PPaallúúcchh,,  MMaarrcceell  CCoommeennddaanntt..  
Úãastnícky poplatok za workshopy 
5,00 €, absolventi workshopu majú vstup
na koncerty festivalu zdarma. 

Piatok – nedeºa 10. - 12. septembra
NNáámmeesstt iiee  JJ..   CC..   HHrroonnsskkééhhoo
(hotel Magura)  PRIEVIDZSK¯ JARMOK

·tvrtok 16. septembra
17.00 h. a 19.30 h. 
Dom kultúry Prievidza
PARTIâKA
HHrraajjúú:: Petra Polni‰ová, Daniel Dangl,
Roman Pomajbo, Marián Miezga, 
Luká‰ Latinák, Robert Jakab. 
HHuuddoobbnn˘̆  ddoopprroovvoodd:: Marián âurko
RRééÏÏiiaa:: Daniel Dangl
VVssttuuppnnéé:: 13,00 €. 
Vstupenky uÏ v predaji v DK Prievidza.
Rezervácie na tel. ã. 541 20 29, e-mail:
pokladna.kass@prievidza

Pondelok 20. septembra
17.00 h. RKC v Prievidzi
FOTOKLUB
Pravidelné stretnutie fotoamatérov.

Utorok 21. septembra
14.00 h. RKC v Prievidzi
IN·PIRÁCIE
Regionálna prehliadka programov ZPOZ
(Zbory pre obãianske záleÏitosti).

·tvrtok 23. septembra
18.00 h. RKC v Prievidzi
·TVRTOK? JEDINE KONCERT! 
/ TRIO LA FEMME Opern˘ koncert.
VVssttuuppnnéé:: 2,00 €. MoÏnosÈ platby KP.

Piatok  24. septembra
RKC v Prievidzi
E·TE DÚ·OK LETA
MultiÏánrov˘ festival.

Sobota 25. septembra
9.00 h. RKC v Prievidzi
KONKURZ – KRI·TÁªOVÁ VÁZA
Konkurz na festival spevákov amatérov
populárnej piesne od 14 rokov.

Utorok 28. septembra
9.00 h. RKC v Prievidzi 
KOTVY A KRÍDLA: AKORDEONIKA
Koncert ZU· Bojnice venovan˘
hendikepovan˘m deÈom.

Kam do prírody
4. 9. 2010 zájazdov˘ autobus, 
odchod o 5.00 h., nást. ã. 22
PRIEâNE SEDLO
TTrraassaa  AA:: Star˘ Smokovec - Hrebienok -
Zamkovského chata - Téryho chata -
Prieãne sedlo - Zbojnícka chata -
Hrebienok - Star˘ Smokovec, nároãné,
prev˘‰enie: 1342 m , 23 km.
Trraassaa  BB:: Star˘ Smokovec - Hrebienok -
Zamkovského chata - Téryho chata –
Zamkovského chata – Hrebienok – Star˘
Smokovec, nároãné, prev˘‰enie: 
1005 m, 18,4 km. ââlleenn  KKSSTT  HHoorrnnáá
NNiittrraa::   10, 85 €. NNeeãã lleenn:: 12,35 €.

11. 9. 2010 
POCHOD BANÍCKOU KRAJINOU 
33. roãník
PPrreezzeennttáácciiaa:: 8.00 – 10.00 h Lesopark
sídlisko Kopanice, Prievidza.
TTrraassaa  AA:: Kopanice, lesn˘ park – Kanie
pysky – ·tyri chotáre – a späÈ, stredne
nároãné, prev˘‰enie: 800 m, 23 km.
Trasa B: Prievidzsk˘ okruh; Kopanice,
lesn˘ park – KlãovÀa – a späÈ, nenároãné, 
prev˘‰enie: 270 m, 13 km
ÚÚããaassttnníícckkyy  ppooppllaattookk:: dospelí 1,00 €,
deti a mládeÏ 0,80 €.
V cene je zahrnut˘ odznak a diplom.

18. 9. 2010 zájazdov˘ autobus,
odchod o 6.00 h., nást. ã. 22

MAJEROVA SKALA
TTrraassaa::   Staré Hory - Majerova skala - Lí‰ka
- KríÏna - Kráºova studÀa - Horsk˘ hotel
Kráºova studÀa -Kráºova studÀa - Malá
KríÏna -Úplaz - RamÏiná - Salá‰ky –Turecká,
stredne nároãné, prev˘‰enie: 1290 m,
21,5 km.ââlleenn  KKSSTT  HHoorrnnáá  NNiittrraa::
6, 85 €. NNeeãã lleenn::   7,85 €.

Kam e‰te ...
KD Necpaly, Prievidza
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. – Zumba Ïeny
predcviãuje: Irena Sombatyová
KaÏd˘ ‰tvrtok 
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.
V˘stava
CESTA DEJINAMI SLOVENSKÉHO
·KOLSTVA 2. septembra 2010
Obraz v˘voja ‰kolstva, v˘chovy
a vzdelanosti na Slovensku od najstar‰ích
ãias, pripraven˘ Múzeom ‰kolstva
a pedagogiky v Bratislave.
Prezentácie
RABOVALI TURCI NA HORNEJ NITRE
Netradiãná v˘poveì o vpáde tureck˘ch
hord do dedín a miest na hornej Nitre. 
NAVÎDY ZACHYTENÉ - HANDLOVÁ
10. - 12. septembra 2010
Premeny miest a mesteãiek hornej Nitry
na dobov˘ch pohºadniciach.
Múzejné hry
Poãas kaÏdého utorka v mesiaci.  
Podujatie je vhodné i pre jednotlivcov. 
Pedagogick˘ dozor zabezpeãen˘
Dni európskeho kultúrneho dediãstva
17. – 18. septembra 2010
U BABKY BYLINKÁRKY Pohºad do sveta
lieãiv˘ch rastlín a korenín.
AKO NA RODOSTROM?
Poradenstvo i praktick˘ návod k poznaniu
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svojho rodostromu.
HÁDAJ, HÁDAJ A DOSË!
Známe i záhadné predmety dávna.
V¯PRAVY DO MINULOSTI
Prechádzka svetom dávnych remesiel
s overením zruãností.

JESENNÉ VARIÁCIE
Tvorivé dielne pre Ïiakov základn˘ch
a stredn˘ch ‰kôl.

FARBY LISTOV
22. september 2010
Zhotovovanie obrázkov a ozdôb.

VRECÚ·KO S VÔ≈OU
23. september 2010
V˘roba vrecú‰ok na bylinky.

VEZMI GA·TAN
24. september 2010
Postaviãky a zvieratká vyrobené 
z plodov jesene.

OBRAZ JESENE 
27. september 2010
Zhotovenie obrázkov z opadan˘ch listov.

ZOBER VETVIâKU
28. september 2010
AranÏovanie z rastlín a plodov jesene.

NETRADIâNÉ KYTICE
29. september 2010 
Zhotovovanie kytíc.

NETRADIâNÉ KYTICE
30. september 2010 
Pletenie ko‰íkov z papiera.

Hornonitrianska kniÏnica v Prievidzi
14. 9. 2010 od 10.00 do 22.00 h. –
KNIÎNÉ HODY Podujatie urãené
v‰etk˘m, ktorí chcú zaÏiÈ netradiãn˘
pouliãn˘ happening. Podujatie sa
uskutoãní na Záhradníckej ulici (v prípade
dobrého poãasia pred kniÏnicou).

21. 9. 2010 o 13.00 h. - MORDOVISKO
Repríza slávnostného krstu knihy
Mordovisko autora Romana Brata
a ilustrátora Miroslava Regitka.

Regionálne kultúrne centrum
3. 9. -  1. 10. 2010 Galéria RKC
REGIONART 
Cesta svetla
V˘stava z tvorby akad. mal. Oºgy
·arinovej, nositeºky ocenenia Ex equo
z medzinárodnej súÈaÏnej v˘stavy Perla
dell‘ Adriatico v Taliansku v roku 2008.
ËaÏiskom v˘stavy budú jej kovorytiny. 
VVssttuuppnnéé:: dospelí 0,50 €, 

seniori a deti 0,33 €.
16. 9. - 30. 9. 2010 RKC v Prievidzi 
STRATENÉ ÎIVOTY
V˘stava fotografií humanitárnej
organizácie Magna Deti v núdzi zachytáva
v KambodÏi kaÏdodenn˘ zápas ºudí
o preÏitie. Spamätávanie sa z dlhodobej
obãianskej vojny a genocídy, choroby,
HIV/AIDS, chudoba, hlad, zniãená sociálna
sieÈ, nevzdelanosÈ – to v‰etko sú
problémy, ktoré je treba rie‰iÈ dlhodobo.
Je stále viac a viac potrebné, aby sa aj
ºudia na Slovensku, v Európe zaujímali
o problémy in˘ch. 

Turisticko-informaãná kancelária
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.

Kam do kina
Filmov˘ klub ‘93
14. septembra o 18.30 h.
PRELOMIË VLNY Dánsko, 159 min.
VVssttuuppnnéé:: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

21. septembra o 18.30 h.
MLâANIE LOMY Belgicko, 106 min.
VVssttuuppnnéé::  2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

28. septembra o 18.30 h.
BRONSON VB, 92 min.
VVssttuuppnnéé:: 2,50 €, 1,50 €, 1,00 €

Kino Baník Prievidza
2. – 5. septembra o 17.30 h.
TOY STORY 3 USA, slov. dabing, 
86 min., MP VVssttuuppnnéé:: 2,50 €

2. – 5. septembra o 19.30 h.
ZATIAª SPOLU, ZATIAª NAÎIVE
USA, slov. titulky, 109 min., MP-12
VVssttuuppnnéé::  2,50 €

6. – 7. septembra o 17.30 a 19.30 h. 
A - TEAM USA, slov. titulky, 100 min.,
MP-12 VVssttuuppnnéé::  2,50 €

9. – 12. septembra o 17.30 a 19.30 h.
PREDÁTORI USA, slov. titulky, 106 min.,
MP-15 VVssttuuppnnéé::  2,50 €

13. septembra o 17.30 a 19.30 h.
ROBIN HOOD USA, slov. titulky, 
100 min., MP-15 VVssttuuppnnéé::  2,50 €

16. – 20. septembra o 17.30 a 19.30 h
LET‘S DANCE 3

USA, ães. titulky, 108 min., MP–12
VVssttuuppnnéé:: 2,80 € VV  ppoonnddeellookk:: 2,50 €
23. – 26. septembra o 17.30 a 19.30 h.
DOSTA≈ HO TAM! USA, slov. titulky, 
106 min., MP–15  VVssttuuppnnéé::  2,50 €

27. a 29. septembra o 17.30 a 20.00 h.
ZELENÁ ZÓNA USA, slov. titulky, 
115 min., MP–15  VVssttuuppnnéé:: 2,50 €

30. septembra, 1. - 4. a 6. októbra
o 17.30 a 20.00 h. WALL STREET
USA, slov. titulky, 127 min., MP–12
VVssttuuppnnéé:: 3,00 € VV  ppoonnddeellookk:: 2,50 €

Kam do podniku
3. septembra 2010 o 21.00 h.
Matrix club Kanianka DJ CAGGY
vvssttuuppnnéé:: 1,00 €, po 22.00 h 1,50 €.

17. septembra 2010 o 21.00 h. 
Matrix club Kanianka
DJ CAGGY
vvssttuuppnnéé:: 1,00 €, po 22.00 h 1,50 €

MládeÏnícky
basketbal ‰tartuje

naplno!
V novej basketbalovej sezóne

2010/2011 máme samé dobré správy!
1  Čakáme nových najmladších členov

nášho klubu. Prípravka hľadá chlapcov
a dievčatá vo veku 7 – 11 rokov na 
zoznámenie s basketbalom!

2  Chceme doplniť družstvá minižiakov.
Čakajú ich naši tréneri, nové dresy a veľa
nových kamarátov.

3  Rozbehnite spolu s nami dievčenský 
basketbal. Máme staršie žiačky a kadetky,
chceme v Prievidzi viac basketbalistiek!

4  Hľadáme mladých nádejných trénerov. 
Dynamický život v našom klube nás 
poženie dopredu.

UkáÏme spoloãne, Ïe budúcnosÈ
slovenského basketbalu je v Prievidzi!

Podrobné informácie: City Arena na prvom
poschodí, alebo na čísle 0917849975
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Lú‰tite kríÏovku a vyhrajte!
Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku do 30. 9. 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 08/2010 je Peter Pukač, Prievidza. Blahoželáme!
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v slovenskom, alebo aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadné spôsobené škody.


