
ŠPORT – STRANA 15

Tri vrcholové 
podujatia
Pretekárky ŠK Fitness Free Prievidza sa 
v krátkom časovom slede zúčastnili na troch 
vrcholných podujatiach, na ktorých úspešne 
obstáli v silnej konkurencii.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 4

Pohodová 
SUBINA
V školskom roku 2011/2012 súbor 
účinkoval na viacerých kultúrnych 
podujatiach, organizovaných školou, 
mestom, mestským kultúrnym strediskom 
alebo okresnou knižnicou.

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2

Najúspešnejší 
žiaci
Katarína Macháčková prijala v obradnej 
miestnosti mestského domu úspešných 
žiakov základných škôl a ocenila školské 
družstvá a jednotlivcov za úspechy 
v športových aktivitách.

ŠPORT – STRANA 14

Sekáčovci 
najlepší
Víťazom prvej prievidzskej ligy v malom 
futbale sa stal tím T&B Sekáčovci. 
Od vzniku družstva v roku 1988 je to už 
ich sedemnásty triumf v tejto súťaži.
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Pešia zóna otvorená

Fo
to

: K
at

ar
ín

a 
V

rá
bl

ov
á

SPRAVODAJSTVO – STRANA 2 

N
PD

 0
32

4 
A/

12
N

PD
 0

32
3/

12

N
PD

 0
32

5/
12

N
PD

 0
32

6/
12



novinky2 SPRAVODAJSTVO novinky

Zaregistrujte sa bezplatne
V Mestskej knižnici M. Mišíka v Prievidzi sa môžu detskí 
čitatelia, žiaci základných škôl, počas letných prázdnin 
zaregistrovať bezplatne. Túto výhodu získajú, ak sa počas 
júla a augusta zaregistrujú v ktorejkoľvek z troch pobočiek 
mestskej knižnice, t. j. na sídlisku Kopanice, Zapotôčky 
a v dome kultúry. Pripojte sa do kruhu čitateľov a spríjemnite 
si letné prázdniny čítaním.
Dovolenky v pobočkách Mestskej knižnice M. Mišíka:
Pobočka Kopanice:  16. – 27. 7.
Pobočka Zapotôčky:  16. – 27. 7.
Pobočka Dom kultúry:  9. – 20. 7.

Parkovacie karty 
sú dostupné
Ak sa návštevník mesta Prievidza nerozhodne pre úhradu 
parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne pros-
tredníctvom SMS správy, ktorej cena je pri prvej hodine 
v Prievidzi ako jedinom meste na Slovensku výrazne cenovo 
zvýhodnená (0,30 €), môže využiť úhradu prostredníctvom 
jednorazových parkovacích kariet. Jednorazová parkovacia 
karta slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vy-
hradenom parkovacom mieste v CMPZ. Počet parkovacích 
kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného. Cena 
jednorazovej parkovacej karty je 0,70 €.
Jednorazové parkovacie karty sú v predaji v stánkoch PNS 
na uliciach Rastislavova, Hviezdoslavova, M. Mišíka, Šumper-
ská (v budove UPSVaR), Dlhá, Kláštorná, Matice Slovenskej 
(podchod), G. Švéniho a Svätoplukova. K dispozícii sú aj 
v pokladni parkoviska na Dlhej ulici a v Turisticko-informač-
nej kancelárii mesta Prievidza na Námestí slobody. Podrobné 
informácie o parkovaní v Prievidzi sú k dispozícii na stránke 
www.parkovanieprievidza.sk.

Parkovanie 
návštev riešia
Primátorka mesta Katarína Macháčková požiadala mestskú 
spoločnosť Unipa, s. r. o., o návrh riešenia, ktoré umožní 
zvýhodnené parkovanie dlhodobých návštev obyvateľov 
žijúcich v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Reagovala 
tak na opakujúce sa podnety obyvateľov poukazujúcich 
na to, že ak ich navštívia príbuzní z iného mesta, za týždeň 
parkovania pri paneláku zaplatia 26 – 28 eur, podľa spôsobu 
platby. „Myslím si, že treba hľadať cestu, ako tento problém 
vyriešiť. Súhlasím s tým, že by mala existovať možnosť 
zvýhodneného zaparkovania pre návštevu, ktorá príde oby-
vateľovi napríklad na týždeň. Jednou z možností by mohla 
byť týždenná karta za zvýhodnenú cenu, na ktorú by mal 
rezident nárok niekoľkokrát za rok,“ uviedla Macháčková. 
Ak sa podarí nájsť vhodné riešenie, zvýhodnené parkovanie 
dlhodobých návštev by mohlo fungovať už od 1. augusta 2012. 
Do tohto termínu je možné využiť celodenné parkovanie 
za 2,80 € na deň na parkovisku na Dlhej ulici.

Ocenili záchrancu
Ľudský život je to najcennejšie, čo máme. Najlepšie túto 
skutočnosť pochopíme, keď sa presvedčíme na vlastnej koži.
Nie tak dávno sa o tom presvedčil aj študent Spojenej školy v No-
vákoch Stanislav Ševc. Počas celkom obyčajnej cesty zo školy 
sa stal svedkom zrážky osobného automobilu s vlakom. Stano 
si zachoval chladnú hlavu a poskytol prvú pomoc dvom ťažko 
zraneným. Svojou rozvahou a odbornou pomocou im zachránil 
život. Za tento čin bol ocenený. 20. júna ho v Piešťanoch prijali 
predsedníčka Klubu Fair Play SOV Janka Stašová a národná 
ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play 
Katarína Ráczová. Stano si prevzal najvyššie ocenenie z rúk 
členky predsedníctva SOV Márie Mračnovej.

-vrb

krátke správykrátke správy

Ešte v marci 2009 bola 
na daný zámer Ministerstvom 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR vyhlásená výzva 
na predkladanie žiadostí o ne-
návratný fi nančný príspevok 
v rámci Regionálneho ope-
račného programu – Regene-
rácia sídiel. Mesto reagovalo 
podaním žiadosti pripravenej 
stavby v septembri toho istého 
roka, pričom schválená bola 
v máji 2010 v celkovej hodnote 
1 050 368,49 €. Sumu tvorí 
95 % nenávratný fi nančný 
príspevok z prostriedkov EÚ 

v hodnote 997 850,06 € a 5 % 
v hodnote 52 518,43 € tvorí 
príspevok z rozpočtu mesta. 
Dôvod predloženia projektu 
bol jasný. Značne poškode-
ný a nevyhovujúci povrch 
starej pešej zóny, ako aj ne-
vyhovujúco osadené verejné 
osvetlenie nezabezpečujúce 
dostatočné svetlo. Zeleň, 
ktorá sa nachádzala v tejto 
centrálnej časti už tak isto 
nevyhovovala po estetickej ani 
funkčnej stránke, pretože bola 
schátralá a vyžadovala obno-
vu. Na akciu bola vypísaná 

v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní verejná súťaž, kto-
rej víťazom sa stala skupina 
zhotoviteľov: STRABAG, 
s. r. o., Bratislava, SATES, a. s., 
Považská Bystrica a „ROSS“, 
Realitno-obchodno-stavebná 
spoločnosť, s. r. o., Topoľča-
ny. Zmluvu s realizačnými 
spoločnosťami podpísali 31. 
marca 2010. V prípade, že by 
mesto Prievidza nevyčerpalo 
fi nančné prostriedky poskyt-
nuté na tento účel do 31. júla 
2012, bolo by povinné vrátiť 
ich. V rámci projektu malo 

mesto záujem na vytvorení 
esteticky vyhovujúceho a bez-
pečného pohybu peších a vy-
tvorenie oddychových plôch. 
Realizácia sa teda podarila 
v plánovanom termíne a 22. 
júna ju primátorka Katarína 
Macháčková za prítomnos-
ti ostatného vedenia mesta, 
poslancov, zástupcov zho-
toviteľov a obyvateľov sláv-
nostne otvorila. Počas tohto 
aktu si prítomní pozreli krát-
ky program, počas ktorého 
zaspieval spevokol Rozkvet, 
mažoretky a nechýbala diva-
delná scénka.

-vrb, foto: autorka, av

Pred rokom začali oplotením staveniska stavebné práce na rekonštrukcii pešej zóny na Ulici 

A. Hlinku v Prievidzi. Túto obnovu pripravovalo mesto niekoľko rokov. Úsilie zavŕšili 22. 

júna slávnostným otvorením hotového diela. Projekt bol fi nancovaný z prostriedkov EÚ.

Pešia zóna získala novú podobu

Výnimočné kolektívy i jed-
notlivci – žiaci prievidz-
ských základných škôl si 
prevzali z rúk primátorky 
mesta knižné publikácie, 
ktorými ich symbolicky 
odmenila za vzdelávacie aj 
športové úspechy dosiahnuté 
v uplynulom školskom roku. 
Pri príležitosti ich prijatia 
v obradnej sieni mesta, okrem 
iného, vo svojom príhovore 
povedala: „Vedomosťami, 
talentom, cieľavedomosťou 

a vôľou ste najlepší vo svo-
jich triedach i školách. Máte 
dary, ktoré sa môžu zaskvieť 
v plnej kráse len vtedy, keď 
z nich budú mať úžitok aj 
iní. Využívam naše stretnutie 
k tomu, aby som vás požia-

dala o ich hojné rozdávanie, 
najmä svojim slabším spolu-
žiakom. Pomáhajte im a po-
vzbudzujte ich, nech i s vašou 
pomocou dosahujú lepšie štu-
dijné výsledky.“ Poďakovala 
tiež prítomným pedagógom 

za odborné vedenie svojich 
zverencov. Po ukončení ob-
radu prítomní neformálne 
podiskutovali.

-MsÚ, vrb, foto: vrb

Katarína Macháčková 

prijala 14. júna v obradnej 

miestnosti mestského 

domu úspešných žiakov 

základných škôl a ocenila 

úspešné školské družstvá 

a jednotlivcov za úspechy 

v športových aktivitách.

Primátorka prijala najúspešnejších žiakov

Úspešní žiaci základných škôl:
  Základná umelecká škola Ladislava Stančeka – Simon 

Hollý, Kristína Fábryová, Alexandra Komáromiová, 

Tamara Michalcová, Samuel Michalec,

  I. ZŠ Sama CHalupku – Michaela Kríková,

  ZŠ Mariánska ulica – Lenka Baranovičová, Marek Sklenka, 

Michaela Vysočániová, Jakub Straňanek, Janko Šimo, 

Janko Plachý, Dario Mikuš, Christián Hausner, Lukáš 

Vavrinec, Jozef Žigo,

  ZŠ Ulica energetikov – Janka Hanešová, Alexandra 

Dragašová, Simon Oršula,

  ZŠ Ulica P. J. Šafárika – Ľuboš Sobota, Oliver Martinec, 

Viktória Králinská, Miriam Čavojská, Dária Zubovská, 

Juraj Kopún,

  ZŠ Rastislavova ulica – Adrián Páleš.

Úspešné školské družstvá a jednotlivci vo vyšších 
kolách športových súťaží:

  ZŠ Malonecpalská ulica – Miroslav Novák,

  ZŠ Rastislavova ulica – Jaroslav Ertl, Noel Kreuz, Tomáš 

Pieš, Michal Pammer, Adrián Klement,

  ZŠ Ulica energetikov – Miriam Mihalovičová,

  ZŠ Ulica P. Dobšinského – Samuel Stovička.

Prievidzské základné školy v súťaži 
o najšportovejšiu školu v šk. roku 2011/2012:
1. miesto – III. ZŠ Ulica S. Chalupku,

2. miesto – ZŠ Ulica energetikov,

3. miesto – ZŠ Ulica Rastislavova.
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Chodievam sem do školy po vnučku a môžem túto zmenu pochváliť. 
Dlho sme čakali, kým sa vôbec začalo, a sme radi, že sa to tak 

rýchlo urobilo. Tešíme sa aj kvôli deťom, máme tu oddychovú zónu, 
kde si môžeme i posedieť, trošku pooddychovať, porozmýšľať. Sme 
spokojní, tešíme sa a ďakujeme.

Otília Pipíšková s vnučkou Ninou, Bojnice

Je predovšetkým kultúrnejšia. Sú tu lavičky, kde si ľudia môžu posedieť. 
Ja som istý čas bola mimo Prievidze, tak si už ani veľmi tú starú pešiu 

zónu nepamätám, ale myslím si, že tento dizajn sa viac podobá trendu 
novších miest. Nová dlažba je na chôdzu príjemnejšia. 

Danka Lajtmanová, Cigeľ

Išla som tadiaľ práve dnes a som sklamaná. Chýba mi zeleň. 
Predpokladala som, že to bude oddychová zóna, kde bude viac 

zelene. Pripadá mi to ako kamenné mesto. Veľa kameňa, málo zelene. 
Predchádzajúce sa mi páčilo viac, i keď park bol schátraný a bolo 
s ním treba čosi urobiť. 

Ľudmila Bátorová, Veľká Lehôtka

Veľmi sa mi páči, konečne má Prievidza takú peknú pešiu zónu, 
kde sa dá bezpečne chodiť. Teší ma, že je krásna, rovná a konečne 

solídne vyzerá. Je tu však z môjho pohľadu pár nedostatkov. Nepáči 
sa mi ani mojej rodine, ale to je subjektívne, čierna stena zhruba v jej 
strede. Vôbec cez ňu nevidieť tie krásne kvietky a výzdobu. Vidíme to 
teraz iba z jednej strany, čo mi príde trošku škoda. 

Janka Kováčová, Prievidza

Ako sa vám páči nový šat pešej zóny 
na Ulici A. Hlinku v Prievidzi?

Anketa

Kultúrne a spoločenské stre-
disko v Prievidzi a Ateliér 
Ars Preuge, o. z., spojili sily 
a pripravili pre obyvateľov 
Prievidze netradičné vytrh-
nutie z letnej letargie. V boč-
ných priestoroch Námestia 
slobody, ktoré sú čiastočne 
prekryté zeleňou, pripravili 
letnú čitáreň, oddychovú zónu 
so sedacími vakmi, k dispozí-
cii bude trampolína s hracím 
tunelom, požičovňa petan-
gu či spoločenských hier. 
Na nadväzujúcich trávnatých 
plochách si návštevníci môžu 
zahrať nielen petang, ale tiež 
posedieť na deke a pikniko-
vať. Okrem fi xných aktivít 
sú na programe aj aktivity 
rozvíjajúce občiansku iden-
titu OpenMind in OpenAir, 
ktoré prinesú návštevníkom 
letnej čitárne zaujímavých 
hostí a podnety na zamysle-
nie, ako aj ďalšie sprievodné 
podujatia.
Aktivity vo verejnom priesto-
re môžu návštevníci využí-
vať podľa aktuálnej nálady, 
môžu variovať s umiestne-
ním jednotlivých aktivít. 
Vo voľnočasovej zóne budú 
návštevníkom k dispozícii 

dobrovoľníci – koordinátori, 
ktorí poradia a poskytnú po-
trebné informácie. Rady dob-
rovoľníkov stále rozširujeme, 
stačí sa prihlásiť na atelier.
arspreuge@gmail.com.
Cieľom komunitného projektu 
je nielen oživiť priestor ná-
mestia, ale vytvoriť zázemie 
pre stretávanie sa obyvateľov 
rôznych vekových skupín 
pri zaujímavých aktivitách, 

vyvolať u nich aktivitu. 
Činnosti budú návštevníkom 
k dispozícii denne od 10.00 
do 18.00 hod. za priaznivého 
počasia.
Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka grantovému programu 
Šanca pre váš región Nadácie 
Orange.

-ps, vl, foto: vrb

Námestie slobody prifarbí voľnočasová zóna s aktivitami rozvíjajúcimi občiansku 

identitu. Rozšíriť možnosti prežívania voľného času v centre mesta má ambíciu projekt 

Voľnočasovej zóny na Námestí slobody. Vďaka nadšeným organizátorom odštartoval 

1. júla a potrvá do 31. augusta.

Oživia letné námestie

Prievidzské námestie bude počas celých prázdnin slúžiť aj k takémuto oddychu.
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1. 6.
  Stretnutie so zástupcami klubu abstinujúcich alkoholikov,
  stretnutie s vedúcimi odborov k otázke vyjadrovania 

a komunikácie vo vzťahu k médiám,
  prijatie strieborného hokejového reprezentanta SR – An-

dreja Sekeru a udelenie Ceny mesta,
  účasť na oslavách Dňa detí na Námestí slobody.

4. 6.
  Účasť na porade vedenia mesta,
  účasť na odovzdávaní cien v súťaži viazanie kvetov,
  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 

7 obyvateľov mesta Prievidza,
  stretnutie s obyvateľmi mesta V. volebného obvodu v KD 

Veľká Lehôtka.

5. 6.
  Pracovná cesta do Bratislavy na MDVaRR k otázke vý-

stavby obchvatu mesta Prievidza a rokovanie na Sloven-
skej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu k možnosti 
získania investorov do priemyselného parku v Prievidzi.

6. 6.
  Pracovné stretnutie s poslancom VVO č. III. s Ing. Bra-

nislavom Bucákom k aktuálnym problémom podpory 
športu zo strany mesta,

  rokovanie s vedúcou odboru SP, ÚP, výstavby a ŽP 
k pripravovaným investičným akciám,

  stretnutie so zástupcami neziskovej organizácie Spokoj-
nosť za účelom podpísania výročnej správy za rok 2011,

  rokovanie ohľadom prechodu majetku Necpalskej kaplnky 
z majetku mesta do majetku cirkvi,

  slávnostné prijatie mladších žiakov BC Prievidza Mládež 
pri príležitosti zisku zlatej medaily na majstrovstvách 
Slovenska a prijatie kadetov za bronzové umiestnenie.

7. 6.
  Stretnutie s konateľom spoločnosti SMMP, s r. o., k rea-

lizovaným opravám miestnych komunikácií,
  rokovanie so zástupcami spoločnosti Susane, s r. o., o in-

vestícii pohrebnej služby v novoplánovanom cintoríne,
  porada vedenia mesta,
  stretnutie so zástupcom Aeroklubu k možnosti prevodu 

majetku z vlastníctva mesta využívaného Aeroklubom,
  rokovanie so spoločnosťou TEZAS, s. r. o. k riešeniu 

zmluvného vzťahu.

8. 6.
  Stretnutie s predsedníčkou I. ZO SZZP Gabrielou 
Čechovou,

  stretnutie so zástupcami prevádzok v areáli reštaurácie 
Jantár k otázkam možného riešenia vzniknutých prob-
lémov súvisiacich s prevádzkovaním,

  účasť na koncerte ruského súboru piesní a tancov 
Alexandrovci.

9. 6.
  Účasť na otvorení futsalového turnaja v City aréne 

Prievidza.

11. 6.
  Pracovné stretnutie s riaditeľom zariadenia pre seniorov 

a rokovanie o zabezpečovaní starostlivosti o ležiacich 
pacientov,

  stretnutie s riaditeľom Ing. Michalom Dankom, riaditeľom 
SAD Prievidza, a. s., rokovanie o vykonanej kontrole 
oprávnených nákladov,

  stránkový deň primátorky mesta, ktorého sa zúčastnilo 
8 obyvateľov mesta Prievidza,

  stretnutie s obyvateľmi mesta V. volebného obvodu v KD 
Malá Lehôtka.

12. 6.
  Stretnutie so zástupcom futbalového klubu V. Lehôtky,
  rokovanie s vedúcou odboru školstva a starostlivosti 

o občana k požiadavkám obyvateľov zo stránkového 
dňa primátorky,

  stretnutie s primárkou oddelenia anesteziológie a inten-
zívnej medicíny k možnej pomoci vo veci zakúpenia 
prenosného sonografi ckého prístroja,

  pracovné stretnutie s riaditeľkou KaSS k aktuálnemu 
prechodu kultúrnych domov do správy spol. SMMP, s r. o.,

  vedenie MsR.

Z denníka primátorkyZ denníka primátorky

Niekto by si mohol položiť 
otázku: Prečo účinkuje na ta-
kom renomovanom festiva-
le súbor zo ZUŠ? Subina je 
zaujímavá nielen svojím re-
pertoárom a bohatým inštru-
mentárom bicích nástrojov, 
predovšetkým je zvláštna 
spôsobom práce a vzniku 

jednotlivých skladieb a tiež 
vzťahom jednotlivých členov 
k súboru. Filozofi ou zosku-
penia je radosť z tvorivého 
muzicírovania neformálneho 
spoločenstva hudobníkov. 
Skúšky súboru – vyučovacie 
hodiny majú črty hudobnej 
dielne, v ktorej vládne uvoľ-

nená a zároveň koncentro-
vaná atmosféra. Po zvlád-
nutí potrebných zručností 
a po dôkladnom pochopení 
a osvojení hudobného mate-
riálu sa od členov vyžaduje 
tvorivý prístup k svojmu 
partu i celkovému aranžo-
vaniu skladby. Pri tvorbe 

aranžmánov sa používa 
hudobný softvér na spoloč-
né kreovanie elektronickej 
partitúry. Každý člen súboru 
je postupne poverovaný pri-
meranými úlohami, prechá-
dza jednotlivými nástrojmi 
a vždy nesie patričnú zodpo-
vednosť za celkový výsledok 
práce a hry súboru. Vďaka 
tvorivej zainteresovanosti 
bubeníci zo Subiny hrajú 
vždy s hudobným nadhľa-
dom a pozitívnym emočným 
nasadením. Netreba sa báť, 
že sa mladí bubeníci zo ZUŠ 
L. Stančeka na veľkom fes-
tivale stratia. Okrem spo-
mínaných koncertov majú 
za sebou i celoslovenskú 
súťaž v hre na bicie nástro-
je v Banskej Bystrici, kde sa 
v súborovej hre umiestnili 
na prvom mieste a v tomto 
roku zrealizovali i nahrávku 
pre Slovenský rozhlas. Takže 
veríme, že pohodový zážitok 
prinesú i na Pohodu.

-pk, vrb, foto: archiv SUBINA

Pri niektorých veciach – udalostiach nie je hanba spraviť aj trochu kriku, a tak je tomu 

i v prípade súboru bicích nástrojov zo ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi, ktorý mnohí poznajú 

pod názvom SUBINA. V školskom roku 2011/2012 súbor účinkoval na viacerých kultúrnych 

podujatiach, organizovaných školou, mestom, mestským kultúrnym strediskom alebo 

okresnou knižnicou. Vrcholom celoročného snaženia partie deviatich mladých bubeníkov 

je ich účinkovanie v piatok 6. júla na renomovanom festivale Pohoda v Trenčíne.

To je SUBINA – v pohode na Pohode

Po vybudovaní zelenej 
učebne, školského parku, 
rekonštrukcii bežeckej dráhy 
a výstavbe multifunkčného 
ihriska sa 7. júna dočkalo 
slávnostného otvorenia aj 
detské ihrisko, ktoré do-
stali žiaci školy ako darček 
k MDD. Predmetom tejto 
športovo-rekreačnej zóny 
je zostava zložená z le-
zeckej steny, lana na šplh, 
mimostredového otočného 
disku, siete na šplhanie, 
cvičebných kruhov a pov-
razového rebríka. Priestor 

je doplnený štvormiestnou 
vahadlovou hojdačkou a ex-
teriérovou školskou tabuľou. 
Tento projekt mohla škola 
zrealizovať vďaka štedrému 
sponzorovi, ktorým bola a. 
s. – Volksbank Slovensko. 
Finančný dar vo výške 6 533 
eur umožnil škole zároveň 
vybudovať vo svojom areáli 
aj dva ping-pongové stoly. 
Poďakovanie sponzorovi, 
ktorého zastupovala riadi-
teľka pobočky Volksbank 
v Prievidzi Viera Kapsdor-
ferová, odovzdala v mene 

celej školskej komunity nie-
len riaditeľka školy Václava 
Juríková, ale aj zástupcovia 
mesta – prednosta Mestského 
úradu v Prievidzi Norbert Tu-
ranovič, vedúca odboru škol-
stva a starostlivosti o občana 
Vlasta Miklasová, poslanec 
volebného obvodu č. 1 Július 
Urík a Vladimír Frimel, člen 

mestskej školskej rady. Všetci 
prišli zároveň pozdraviť deti 
a rodičov v rámci tradičného 
podujatia školy pod názvom 
Deň rodiny, ktorý sa tento deň 
v areáli školy konal a stretol 
sa s veľkým ohlasom.

vj, foto: autorka

Jedným zo  strategických cieľov, ktoré má Základná 

škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi vo svojej koncepcii 

na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a voľného času 

žiakov školy, patrí úloha sfunkčniť jednotlivé átriá medzi 

pavilónmi školy.

Žiaci dostali darček

Aj keď prievidzskí poslanci 
sa ešte na základe potreby 
riešenia neodkladných zá-
ležitostí na riadne prázdniny 
nechystajú, na poslednom 
rokovaní riešili mnoho pál-
čivých problémov. Potom, 
ako vyhodnotili uznesenia 
z predchádzajúcich zasadnu-
tí, prišiel generálny riaditeľ 
SAD Prievidza, a. s., infor-
movať o použití fi nančných 
prostriedkov mesta v MHD 
Prievidza za obdobie január – 
apríl 2012. V ďalších bodoch 
schválili návrh Doplnku č. 

1 k VZN mesta Prievidza 
č. 118/2011 o poskytovaní 
sociálnych služieb v meste 
Prievidza, návrh Doplnku 
č. 2 k internej smernici č. 
38 – Kritériá na poskytova-
nie opakovaného fi nančného 
príspevku na čiastočnú kom-
penzáciu ceny obeda a Návrh 
na zmenu sídla školského 
stravovacieho zariadenia 
I. ZŠ, Ul. Sama Chalupku, 
Prievidza. Širšiu diskusiu 
vyvolal Návrh doplnku 
č. 2 k VZN mesta Prievidza 
č. 117/2011 o pravidlách času 

predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na úze-
mí mesta Prievidza, ktorý 
bol nakoniec schválený. 
Rovnako poslanci schváli-
li i Návrh zmien a dopln-
kov č. 14 Územného plánu 
mesta Prievidza a doplnok 
č. 10 k VZN mesta Prievidza 
č. 31/1995 o územnom pláne 
mesta. Návrh VZN mesta 
Prievidza č. 128/2012 zru-
šuje VZN mesta Prievidza 
č. 115/2011 o podmienkach 
predaja, podávania a požíva-
nia alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného 
stravovania, v obchodných 
prevádzkach a na iných ve-
rejne prístupných miestach 

v meste Prievidza. Hlavná 
kontrolórka predložila Ná-
vrh plánu kontrolnej činnosti 
tohto útvaru a jeho zamest-
nancov na II. polrok 2012. 
Hodina vyhradená pre dis-
kusiu obyvateľov sa značne 
predĺžila. Prítomní Prievi-
džania nastolili viacero prob-
lémov. Najviac diskutovali 
o centrálnom parkovacom 
systéme, základných ško-
lách. V rámci bodu rôzne 
riešili majetkovo-právne 
požiadavky podnikateľov 
a obyvateľov a oboznámili 
sa s projektami pripravenými 
pre mesto na ďalšie obdobie.

-vrb

Mestskí poslanci zasadali
Júnové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa 

podľa plánovaného harmonogramu uskutočnilo posledný 

utorok v mesiaci v Dome kultúry na Ulici F. Madvu.
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Mesto Prievidza, Mestský úrad, 

Námestie slobody 14, Prievidza, vyhlasuje:

O NAJVHODNEJŠÍ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY NA PREVOD 

NEHNUTEĽNOSTÍ V ZMYSLE UZNESENIA MSZ Č. 137/12 ZO DŇA 29. 5. 2012

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

 Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza na Ul. Ľ. Štúra č. 12, zapísané 
na liste vlastníctva č. 1:

  pozemok parcela č. 1072, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 450 m2,

  pozemok parcela č. 1073, ostatné plochy vo výmere 
1 083 m2,

  budova, súpisné číslo 20036, na pozemku parcela č. 
1072, popis stavby – zariadenie núdzového bývania 
(na LV č. 1 ako dom techniky).

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu 
na uzavretie kúpnej zmluvy:

a)  účel využitia nehnuteľnosti – zmiešané územie 
s prevažne mestskou štruktúrou – postupná funkčná 
prestavba IBV na polyfunkčné územie s prevahou 
vybavenosti, služieb, obchodu a administratívy, vrátane 
funkcie bývania (bez výrobnej činnosti),

b)  kúpna cena – minimálne vo výške 159 140,00 €,

c)  termín zaplatenia kúpnej ceny – najneskôr do 15 dní 
od podpísania kúpnej zmluvy.

3. Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne poplatky 
súvisiace s podaním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností a náklady na vypracovanie Znaleckého 
posudku č. 33/2012 vo výške 200,00 €.

4. Obhliadka predmetných nehnuteľností sa uskutoční 
dňa 25. 7. Stretnutie účastníkov bude o 13.00 hod. 
v areáli na Ul. Ľ. Štúra č. 12 v Prievidzi, s možnosťou 
nahliadnutia do znaleckého posudku.

5. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a to v písomnej 
forme, podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby 
jej štatutárnym zástupcom, je možné zasielať na adresu 
vyhlasovateľa súťaže: Mesto Prievidza, Mestský úrad, 
majetkové oddelenie, Námestie slobody č. 14, 971 01 
Prievidza, doporučenou zásielkou alebo osobne pros-
tredníctvom podateľne, v zalepenej obálke s označením 
„Súťaž (I.) – prevod nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ“ 
v termíne do 16. 8. 2012, do 12.00 hod.

Na rovnakej adrese mesto poskytne záujemcom (ktorí 
sa preukážu pri právnických osobách výpisom z ob-
chodného registra a pri fyzických osobách občianskym 
preukazom) na požiadanie vzor súťažného návrhu 
zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti 
platného návrhu zmluvy.

Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať:

  potrebné identifi kačné údaje – u fyzických osôb meno, 
priezvisko, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum 
narodenia, trvalé bydlisko; u právnických osôb názov, 
právnu formu, sídlo, adresu, meno osoby oprávnenej 
vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie,

  právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, k návrhu 
zmluvy doložia originál výpisu z obchodného alebo 
živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace; v prí-
pade ak sa jedná o iný spôsob registrácie, je potrebné 
doložiť overenú plnú moc na zastupovanie právnickej 
osoby,

  určenie spoluvlastníckych podielov žiadateľov v prípade 
podania jedného návrhu na prevod nehnuteľností 
do spoluvlastníctva,

  účel využitia predmetných nehnuteľností, kúpnu cenu,

  náležitosti požadované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a náležitosti uvedené v internej smernici 
mesta Prievidza IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom 
majetku mesta.

6. Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom možno 
odvolať, doplniť alebo meniť len v termíne určenom 
na predkladanie návrhov.

7. Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, 
ktoré budú doručené po termíne vymedzenom 
v bode 5. vyhlásenia súťaže a návrhy, ktoré nespĺňajú 
požiadavky uvedené vo vyhlásení súťaže.

8. Najvhodnejší návrh podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Prievidzi na základe odporučenia 
Mestskej rady v Prievidzi. Výsledok výberu je záväzný.

9. Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi písomne všetkým 
navrhovateľom, a to v termíne do 15 dní od vyhodnote-
nia súťažných návrhov.

10. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov 
spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
doručené návrhy v prípade, ak to uzná za vhodné.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže 
zmeniť alebo súťaž zrušiť.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prevádzka v MŠ  počas letných prázdnin    
  2012 Poznámka
Názov MŠ Riaditeľka júl august Náhradná MŠ počas uzatvorenej prevádzky
Ul. P. Benického Ďuračková Mária   Júl – MŠ Krmana, august – MŠ Mišúta
Ul. D. Krmana Pasovská Mária   MŠ Š. Závodníka
Ul. A. Mišúta Mgr. Bošnovičová Silvia    MŠ Ul. Matušku
Športová ul. Tomášiková Alžbeta   MŠ Malonecpalská
Ul. M. Mišíka Bátorová Oľga   Náb. sv. Cyrila
Nábr. sv. Cyrila Ertlová Edita   Ul. M. Mišíka
Ul. M. Gorkého Soláriková Katarína   MŠ Clementisa
Ul. Vl. Clementisa Mgr. Mujkošová Eva   MŠ Gorkého
Ul. J. Matúšku Galková Jana   MŠ Mišúta
Ul. Š. Závodníka Kanianská Karína   Ul. D. Krmana
Malonecpalská ul. Vaňová Mária   MŠ Športová ul.

Prevádzka v MŠ prázdniny

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením Výberové konanie metodik pre školy a školské 

zariadenia – neotvárať je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 3. 8. 2012 na adresu:

Mestský úrad, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza.

METODIK PRE ŠKOLY 
A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 

Mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, 
odbor školstva a starostlivosti o občana,

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 

voľného pracovného miesta 

v zamestnávateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové 

konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Požadované kvalifi kačné predpoklady a iné kritéria 

a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným miestom:

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu 

učiteľ pre ZŠ v súlade s odbornou a pedagogickou 

spôsobilosťou podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné predpoklady 

a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov,

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamest-

nanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods.7 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-

nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,

 práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet),

 zdravotná spôsobilosť,

 bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov,

 osobnostné a morálne predpoklady na požadované 

miesto.

Zoznam požadovaných dokladov:

 žiadosť o účasť na výberovom konaní,

 profesijný životopis,

 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní,

 potvrdenie o priamej pedagogickej praxi,

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

 písomný súhlas na použitie dokladov pre potreby 

výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov.

Informácie pre uchádzača:
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1. júla – 31. augusta/každý deň v čase 
od 10.00 – 18.00 h na Námestí slobody
Voľnočasová zóna Orange

Príďte sa pritúliť k Námestiu slobody, kde 

na vás počas leta čakajú aktivity ako petang, 

šach, trampolína, pikniková zóna, letná či-

táreň, oddychová zóna so sedacími vakmi 

a sprievodnými aktivitami.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantové-

mu programu Šanca pre váš región Nadácie 

Orange.

7. júla o 18.00 h
Slovo pre hladné duše

Klasický koncert Speváckeho zboru ART 

ANNO z Handlovej, pod vedením Anežky 

Balušinskej, popretkávaný poetickým slovom 

a scénickým tancom v podaní TS Mimikry 

Bojnice. Podujatie venované vierozvestcom 

sv. Cyrilovi a Metodovi.

Organizátori: K2000, KaSS Prievidza, MO 

Matice slovenskej

Miesto: Mariánsky kostol na  mestskom 

cintoríne

8. – 15. júla
Medzinárodné maliarske sympózium 

Gesto a emócie

V tvorivej atmosfére sa opäť stretávajú vý-

tvarníci zo Slovenska a zahraničia, aby počas 

šiestich dní vytvorili diela naplnené invenciou. 

Súčasťou sympózia je vernisáž vytvorených 

diel.

Miesto: Bojnice

Vernisáž diel srbského výtvarníka: Nemanja 

Radovanović

Vernisáž: 11. júla o 18.00 h

Výstava potrvá do 31. augusta.

Miesto: Ateliér Ars Preuge

13. júla/štart na  Námestí slobody 
o 17.00 h
Critical Mass – 1. prievidzská cyklojazda

Neformálna spoločná cyklistická jazda mestom 

na oslavu cyklistiky a uplatnenie práv cyklistov. 

Je určená na oslavu cyklistickej dopravy ako 

vhodnej alternatívy k automobilovej doprave. 

Cieľom je, aby si nás vodiči všimli a pri riadení 

vozidla s nami rátali.

14. júla od 13.00 – 3.00 h
X. Letná pauza

Miesto: Letisko Prievidza

Vstupné: 19,00 €, v deň festivalu 24,00 €

www.letnapauza.sk

20. júla od 18.00 h
Annabál so skupinou Black band

O predaj občerstvenia postarané!

Miesto: Námestie slobody

21. júla/registrácia na Námestí slobody 
15.00 – 16.45 h, štart o 17.00 h
Zombie Walk Prievidza, 4. ročník

Ľudia bez ohľadu na vek, prezlečení v najrôz-

nejších zombie kostýmoch budú pochodovať 

mestom a jesť všetko, čo sa im postaví do cesty. 

Pridať sa môžeš aj ty! Stačí prísť 21. júla na Ná-

mestie Slobody v Prievidzi a v kostýme zombie 

si podmaniť mesto!

Registrácia účastníkov od 15.00 do 16.45 h, 

pochod sa začne o 17.00 h smerom k SC Korzo.

Open Air Afterparty pri SC Korzo!

Podujatia:

22. 7. o 16.00 h
Ten lihocký zadný vŕštek

Slávnosti folklóru – vystúpenia folklórnych a speváckych kolektívov.

Miesto: Veľká Lehôtka

13. 7. Papierové pletenie: Tu môžete popliesť, čo len chcete.

20. 7. Kúzelný svet (z hliny) keramikára Rasťa Haronika: Vdýchnite život chladnej hrude hliny.

27. 7. Škola tanca na ľudovú nôtu: Príďte si zaujúkať a zaskákať!

3. 8. Vyrob si vlastný model lode, ponorky a lietadla s modelármi zo Združenia technic-

kých a športových činností z Bojníc

10. 8. Hvezdáreň Partizánske a ich nafukovacie digitálne planetárium: Príďte sa pozrieť 

na hviezdnu oblohu, ako ste ju ešte nevideli a nechajte sa vesmírom prekvapiť.

17. 8. Decoupage: Naučte sa s nami servítkovú techniku. Môžete si priniesť vlastný kvetináč, 

pohár, kamienok, podnos atď.

24. 8. Na skle maľované: Nebaví vás kresliť na papier? Príďte vyskúšať niečo iné.

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
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MsP zaznamenala

Kde je pravda?
Obyvateľ mesta oznámil, že v pohostinstve ho bezdôvod-
ne napadol neznámy muž, ktorý mu mal vyraziť tri zuby. 
Poškodený, zakrvavený v oblasti tváre hliadke MsP tvrdil, 
že jeden z hostí v prevádzke ho kopol do tváre a vyrazil mu 
zuby, ktoré nevedel nájsť. Javil známky požitia alkoholu 
alebo inej návykovej látky. Údajný útočník – M. P. (1984) 
však uviedol, že „nafetovaný“ poškodený ho neustále provo-
koval, preto ho z prevádzky vyviedol. Tu sa mal pošmyknúť 
a po páde na chodníku, klzkom po nedávnom daždi si mal 
rozbiť tvár na kanalizačnom poklope. Vybitie zubov poprel, 
pričom poškodený ich už nemal predtým, ako medzi nimi 
došlo ku konfl iktu. Zranený muž vyhľadal lekárske ošetrenie, 
vecou sa ďalej zaoberá MsP.

Had na sušiaku
Obyvateľka mesta oznámi-
la, že na Veľkonecpalskej 
ulici sa na prvom poschodí 
nachádza veľký had. V byte 
sa údajne nikto nenachádza. Hliadka MsP na miestoe zistila, 
že had je stočený na vonkajšom sušiaku na bielizeň, kde sa 
dostal z bytu cez pootvorené okno. Išlo o veľhada kráľovského, 
ktorého majiteľom mal byť obyvateľ mesta, ktorý sa v byte 
nenachádzal. Jeho príbuzní byt otvorili a hada umiestnili 
späť do terária, odkiaľ predtým ušiel nezisteným spôsobom.

Choroba, lieky a alkohol
Nájomník ubytovacieho zariadenia na MsP oznámil fyzické 
napadnutie, ktorého sa mal dopustiť jeho spolubývajúci. 
Poškodený hliadke uviedol, že dostal „zaucho“ po pred-
chádzajúcej hádke, pričom neutrpel žiadne zranenie. Jeho 
spolubývajúci (1952) sa k skutku doznal, pričom ako motív 
uviedol urážky poškodeného na adresu jeho matky. Priestupok 
bol prerokovaný napomenutím. Napriek tomu poškodený 
na miesto privolal lekára. Dôvodom boli jeho psychické 
problémy, ako aj to, že napriek užívaniu liekov – antidepresív- 
vypil viac ako liter vína. Po príchode lekára bol prevezený 
na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia.

-zdroj: MsP v Prievidzi
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza

OZNÁMENIE O PREDAJI
Mesto Prievidza ponúka na odpredaj hnuteľný majetok, osobné motorové vozidlo 

Škoda Octavia Combi 1,9 TDi, rok výroby 2004, evidenčné číslo PDX154, za najvyššiu 

ponuku, minimálne však za cenu 800,00 eur.

Záujemcovia si môžu vozidlo obhliadnuť v areáli Mestskej polície na Ul. K. Novackého č. 14 

v Prievidzi, a to po dohode s kontaktnou osobou, Bc. J. Sivákom, č. t. 046/511 15 24.

Technicky stav osobného motorového vozidla je popísaný 

v Znaleckom posudku č. 31/2011 zo dňa 15. 11. 2011, do ktorého 

je možné nahliadnuť pri obhliadke vozidla, resp. na Mestskom úrade v Prievidzi – majetkové 

oddelenie, kontaktná osoba Marta Baťová, č. t. 046/517 92 07, e-mail: msu.majetok@

prievidza.sk.

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Záujemcovia môžu posielať svoje cenové ponuky (s uvedením telefonického kontaktu žiadateľa) v zalepenej obálke s označením:

PREDAJ OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA – NEOTVÁRAŤ na adresu – Mesto Prievidza, Mestský úrad, majetkové oddelenie, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, 

doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ, v termíne do 16. 7., do 15.00 hod.

Pohyb obyvateľstva
V tomto roku narodilo sa 
v Prievidzi 78 chlapcov a 25 
dievčat. Naproti tomu zomre-
lo 34 mužov a 22 žien. Voči 
rokom predchádzajúcim tento 
stav neuspokojuje. Výpad pô-
rodov sa pripisuje tej skutoč-
nosti, že hospodárske pomery 
ľudu v dobe tejto nezamest-
nanosti boly tak ohrožené, 
že nedovolovaly početnejšie 
sňatky a rozširovanie počtu 
členov jednotlivých rodín. 
Sobášov bolo 29 a 1 rozvod.
Potešujúcim zjavom je, 
že v Prievidzi v tomto roku 
nebolo prípadu sebevraždy 
a vraždy. Že je to zjavom 
potešujúcim spomínam to 
preto, lebo dnešná doba je 
veľmi bohatá na takého prí-
pady ľudskej zvrhlosti. Túto 
peknú skutočnosť pripisujem 
tomu faktu, že sú ľudia vcelku 
mravní, nábožní, trpezliví 

a húževnatí v prekonáva-
ní ťažkostí každodenného 
života.
Pôrody si len v prípadoch oje-
dinelých vyžiadali lekárskej 
pomoci. Matkám chudobným 
poskytla obec možnosti le-
kárskej pomoci v tunajšom 
Zdravotnom ústave.
Smrtné pády javily sa väč-
šinou následkom staroby, 
chorôb zažívacích ústrojov 
a v nepatrnom procente tu-
berkulózou pľúc.
Voči rokom predchádzajúcim 
potešujúca je i tá skutočnosť, 
že počet úmrtí u kojencov je 
nepatrný.
Väčší pohyb obyvateľstva sa 
prejavuje v prisťahovateľstve. 
Rozšírením škôl a úradov sťa-

hujú sa sem učiteľské a úrad-
nícke rodiny. Prichádzajú sem 
na trvalý odpočinok rôzni 
štátni a verejní zamestnan-
ci a tým prispievajú nie len 
k zvýšeniu obyvateľstva, lež 
i k väčšiemu priemyselnému 
a obchodnému ruchu.

Cudzinecký ruch
Otázka turistiky a cudzi-
neckého ruchu hornej Nitry 
sa pretriasa už dlhší čas, ale 
dosiaľ sa nič meritórneho 
nespravilo.
V tomto roku bola otázka 
cestovného ruchu nadhode-
ná i v miestnom časopise 
Náš Kraj, ktorý sa vo svojich 
diskusiach zaoberá účelnou 
organizáciou tejto otázky. 
Miestny Klub Čsl. Turistov 
všemožne sa snažil o to, aby 
na poli tomto vykonal všetko 
to, čo vykonať má a môže.
Michal Klimko, ako predse-
da Klubu Čs. Turistov a člen 
okresného zastupiteľstva, po-
dáva návrh na organizáciu tu-
ristického ruchu. Myšlienka 
táto v túto dobu ešte nenašla 

dostatočného porozumenia 
a musel prísť zásah iný a to 
nariadenie Krajinského úra-
du, ktoré žiada, aby si jed-
notlivé okresy Slovenska 
vypracovaly podrobné plány 
na povznesenie cudzineckého 
ruchu. Vzdor tomu, že orga-
nizácia cudzineckého ruchu 
v tomto roku ešte nemala pev-
ného základu, vykazuje pote-
šujúci a sústavný vzrast. Sú 
to menovite Bojnické Kúpele, 
ktoré v posledných rokoch 
vykazujú početné návštevy 
škôl, spolkov a jedincov. 
V tohtoročnom kúpeľnom ob-
dobí bola tak hojná návšteva 
hostí, že Kúpele a Bojnice 
nestačily k ich ubytovaniu. 
Mnohí sa ubytovaly v Prie-
vidzi a odtiaľto dochádzali 
do Bojníc a okolitých výz-
načných miest.

-oď

V nasledujúcich číslach No-

viniek priblížime čitateľom 

niektoré zaujímavosti zo ži-

vota mesta v roku 1935.

Z kroniky mesta Prievidza V roku 1935 evidencia 

cudzincov v  Prievidzi 

vykazuje tento stav: 

2 Juhoslovanci, 88 Maďa-

rov, 8 Nemcov, 1 Angličan, 

15 Rakúšanov, 1 Ital, 1 Po-

liak, 3 Rumuni a 14 Rusov.

Prievidza včera a dnes

Tak ako všetko, vyvíja sa 

aj život mesta. Jeho domy, 

ulice, námestia, budovy. 

Aká bola Prievidza kedysi 

a dnes? Niektorí si pri foto-

grafi ách zaspomínajú, iní 

uvidia, čo nemali možnosť 

spoznať. 

Viac fotografi í, noviniek a zaujímavostí z nášho mesta nájdete na ofi ciálnom Facebooku Prievidze: www.facebook.com/mestoprievidza.
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studio pajta
na starom sídlisku 

v PRIEVIDZI

studio pajta pajtastudio
hudobné, filmové a grafické štúdio

HUDBA

GRAFIKA

KOPÍROVANIE A TLAÈ

nahrávanie hudobných projektov
tvorba - komponovanie hudby

pozvánky, oznámenia, prospekty, letáky
plagáty, vizitky, samolepky, peèiatky, darèeky
tvorba webov?ch str?nok

aj z USB, CD a SD kariet
laminovanie, viazanie, skenovanie

FILM
videoprezentácie, filmy, videoprojekcia
záznam podujatí, svadieb, osláv
reklamné videospoty, prepis médii - audiokazety na CD

                                                                             - videokazety na DVD

 Bojnická cesta 45C
(oproti Zimnému štadiónu) 

971 01 Prievidza
Tel: 0907 337 523

 0905 552 057
studiopajta@gmail.com

 www.studiopajta.sk

N
PD

 0
33

1/
12



novinky8 PORADŇA

Nový  projekt regulácie statickej dopravy
v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza.

 Dátum spustenia

1. 7. 2012

w w w . p a r k o v a n i e p r i e v i d z a . s k
Všetky potrebné informácie nájdete na:

Text sms:
PD TN123XY 1

KÓD  HOD.

1. hodina                0,30 €/hod.
2. 

2200

PLATBA
MOBILOM
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Teraz už stačí použiť pri-
merané a kvalitné náradie. 
Pre menšie živé ploty postačia 
dvojsečné ručné nožnice. Ich 
obe čepele musia byť osadené 
tesne vedľa seba a patrične 
nabrúsené. Z vlastnej skú-
senosti odporúčam doostro-
vať obťahovacím brúskom. 
V prípade zanedbania kaž-
doročnej starostlivosti je nut-
né pre odstránenie silných 
vetví, použiť pílku alebo pá-
kove nožnice. Pokiaľ máme 
priestor a chuť k vytvoreniu 
rozsiahlejšieho živého plotu, 
je výhodné použiť motorové 
nožnice. Z veľkého množ-

stva ponúkaného sortimentu 
je možné vyberať z dvoch 
kategórií. Elektrický pohon 
nožníc je tichý, váha nástroja 
je nižšia, ale popoťahovanie 
elektrického kábla môže byť 
na obtiaž. Naopak, motorové 
nožnice so spaľovacím moto-
rom ponúkajú neobmedzenú 
možnosť pohybu. Všeobecne 
platí, kvalitne naostrené rezné 
ústrojenstvo dáva kvalitný rez 
a vzhľad profesionálnej práce.

Ako strihať
Aby sme u drevín dosiahli 
pokiaľ možno hustej štruktú-
ry, musíme podporiť vetvenie 

pomocou skracovania výho-
nu. V prvých rokoch nechá-
vame centrálny výhon rásť 
a skracujeme len postranné 
výhony. Po dosiahnutí nami 
zvolenej výšky, centrálny vý-
hon udržujeme v tejto hladine. 
Pri živých plotoch s výškou 
do jedného metra ponecháva-
me kolmé steny. Pri vyšších 
plotoch odporúčam steny 
udržovať v sklone 5 až 10 
percent. Týmto sa zabráni vy-
holovaniu výhonov základne 
v dôsledku nedostatku svetla 
(zvýšená priehľadnosť plotu). 
Toto pravidlo je dôležité dodr-
žovať hlavne u svetlomilných 
drevín (Larix decidua, Picea 
abies, Thuja occidentalis). 
Tieňomilné druhy znesú aj 
kolmý rez (Taxus baccata, 
Carpinus betulus).

Hustejšia štruktúra 
Ak kladieme dôraz na vy-
tvorenie obzvlášť hustých 
živých plotov, nemali by sme 
sa snažiť hneď v prvých ro-
koch dosiahnuť konečnej výš-
ky a šírky. V tomto prípade 
neplatí pravidlo zachovania 
centrálneho výhonu, ale vo-
líme profi l o niečo užší ako je 
konečný tvar. S pribúdajúcimi 
rokmi profi l plotu približuje-
me konečnej veľkosti. Takto 
je možné dosiahnuť veľmi 
hustej štruktúry, takmer ne-

preniknuteľné pre ľudskú 
osobu. Táto hustá štruktú-
ra je lepšie dosiahnuteľná 
u listnatých živých plotov 
ako u ihličnatých.

Kedy použiť nožnice
Obdobie orezávania živého 
plotu je viacmenej zhodné 
s ovocnými drevinami. Je 
možné uskutočňovať na jeseň 
po opadaní listov alebo v zim-
nom období. Vyhnime sa mra-
zom, a to z dvoch dôvodov. 
Práca sa stáva obtiažnejšia 
a v mieste orezu dochádza 

k otlačeninám, ktoré sú ne-
skôr kvôli zaschnutým ukon-
čeniam nepríjemne viditeľné. 
U citlivejších druhov (Buxus 
sempervirens, Mahonia aqu-
ifolium) ponechávame orez 
na jarné obdobie. Aj častej-
ším opakovaním orezu je 
možné dosiahnuť hustejšej 
štruktúry. Druhý orez vyko-
návame v priebehu leta (jún). 
V prípade neskoršieho orezu 
dochádza k nezdrevnateniu 
výhonov a ich následnému 
vymrznutiu počas zimného 
obdobia.

Fantázii sa medze nekladú 
a živé ploty a solitery je mož-
né tvarovať do nespočetného 
množstva tvarov. Veľkým 
pomocníkom pre prvý orez 
je nami zhotovená šablóna 
(drevené laty, šnúra, drôt). 
Kvalitne založený a udržova-
ný živý plot je plnohodnotnou 
náhradou plotu murovaného 
alebo dreveného a je taktiež 
pohladením pre oko.

-Ing. Miroslav Hrabal, 
ilustračné foto: archív

Kvalitný živý plot je závislý na našej zručnosti a kvalite náradia. 

Predpokladajme, že v každom z nás je duša záhradníka.

Tvarovanie živých plotov
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Agroporadňa: Bioprípravky

Hydrosorb – je pomocná pôd-
na vododržná látka s obsahom 
živín na zapravenie do sub-
strátu. Obsahuje tri základné 
komponenty: prírodné mleté 
minerály a drevné vlákno, or-
gano-minerálne hnojivo NPK 
(8-3-5), minerálny podiel (pla-
gioklas, leucit, nefelín, magne-
tit, apatit, limonit). Vododržná 
látka má schopnosť viazať 
vodu a v nej rozpustné živiny 
v dobe jej nadbytku (zrážky, 
závlaha) a následne ju postupne 
uvoľňovať rastlinám, čím sa 
znižuje spotreba vody i potreba 
zálievky. Okrem základných 
živín hnojivo obsahuje celú radu 
vitamínov, enzýmov a fytohor-
mónov, čo má priaznivý vplyv 
na rast koreňového systému, 
kvitnutie a dozrievanie plodov. 
Minerálny podiel (láva) zvyšuje 
prístup vzduchu ku koreňom, 
a zabraňuje tak ich zahnívaniu.
Hydrogel – je práškový kon-
centrát, ktorý vo vodnom 
prostredí silno pučí a vytvára 
stabilný gél. Častice hydrogelu 
viažu najmenej 250-násobok 
vody a po obalení koreňov rast-
lín ich zásobujú vodou. Tým 
zmenšujú straty pri presádzaní 
alebo pri preprave a skladovaní 

rastlín. Po presadení rastliny 
do pôdy hydrogel zabezpečuje 
lepší kontakt koreňov rastlín 
s pôdou. Používa sa na primie-
šanie do substrátu alebo so ze-
minou, udržiava rovnomernú 
vlhkosť pôdy na celej ploche 
záhonu, taktiež udržiava vodu 
v blízkosti klíčiacich semien, 
je vhodný na namáčanie kore-
ňov stromov, kríkov a ostatných 
vysádzaných rastlín, je vhodný 
taktiež do balkónových truh-
líkov aj samozavlažovacích 
kvetináčov, nádob a je schopný 
opakovane aj niekoľko rokov 
nasávať a opäť uvoľňovať vodu.
Darina 4 – kvapalné organo-
-minerálne hnojivo, vyrobené 
na základe prírodnej organic-
ko-minerálnej suroviny – ja-
zerného sapropelu. Používa 
sa na vylepšenie chemických 
a biologických vlastností pôdy, 
zvyšuje výnosy poľnohospo-
dárskych plodín, posilňuje 
imunitu rastlín voči škodcom 
a extrémnym teplotám. Používa 
sa aj na ošetrenie dekoratívnych 
a lesných kultúr, v sadovníctve, 
ovocinárstve a vinohradníc-
tve. Obsah humínových látok 
v 5 l Dariny 4 je adekvátny 
60 tonám maštaľného hnoja, 

pričom neobsahuje zárodky 
parazitov a semená burín. Po-
užíva sa na namáčanie semien 
a priesad, namáčanie koreňov 
rastlín pred pikírovaním a vý-
sadbou do voľnej pôdy, zálievku 
pod korene rastlín, predsejbovú 
aplikáciu do pôdy s následným 
zapracovaním počas celého ve-
getačného obdobia.
Paralux – minerálne listové 
hnojivo s účinkami kondi-
cionéra rastlín a pozitívnym 
vplyvom na chuťové vlastnosti 
plodov. Slúži na zvyšovanie ze-
lenej hmoty, výnosnosti rastlín 
a kvalitu ich plodov. Napomáha 
predchádzaniu bakteriálnych 
a hubových chorôb uhoriek, 
viniča a ovocných drevín. 
Vo fóliovníkoch a záhradách 
sa používa aj proti ohýbaniu 
priesad, odhnívaniu vrcholo-
vých lístkov papriky a rajčín, 
ako aj na predchádzanie hu-
bových chorôb cibule, ruží 
a izbových rastlín. Prípravok 
obsahuje výlučne prírodné 
látky, čím je pre ľudský orga-
nizmus neškodný.
Veríme, že tieto prírodné prí-
pravky vám pomôžu zvýšiť 
úrodu i kvalitu vypestovaných 
plodín a že sa s nami v našej 
predajni podelíte o bohaté 
a vzácne skúsenosti. Prajeme 
vám všetkým veľa úspechov 
a bohatú úrodu.

-kolektív predajne Agro

Vážení záhradkári a chovatelia! Dnešné klimatické zmeny 

pôsobia nepriaznivo na naše poľnohospodárstvo a záhradky, 

a tak si postupne musíme zvykať na neobvyklé prekvapenia. 

Mnohé novinky v podobe prípravkov nám v tom chcú pomôcť. 

Ako preklenúť dlhodobé sucho, a neohroziť tak úrodu alebo 

celú vegetáciu, nám majú pomôcť nasledovné prípravky:

Spotrebiteľské okienko: Batérie Obľúbené pelargónie

Odpoveď:
V rôznych značkách a dru-
hoch hodiniek sú rôzne druhy 
i značky batérií. Podľa typu 
elektroniky a celkového 
zostrojenia strojčeka hodi-
niek by mali batérie vydr-
žať priemerne jeden až dva 
roky, v tých najkvalitnejších 
hodinkách aj oveľa viac. Dô-
ležité je vedieť, že najmenšiu 
spotrebu napájacieho člán-
ku (batérie) majú digitálne 
hodinky. Naopak, najväčšiu 
spotrebu majú hodinky v prí-
pade zapnutia ručičkového 
chronografu, kedy spolu 
s časom hodinky slúžia aj 
ako stopky alebo pri vyu-
žívaní osvetlenia displeja 
hodiniek či iných ďalších 
funkcií hodiniek.
Prvá batéria by mala vydr-
žať v hodinkách najdlhšie, 
ostatné už nikdy tak dlho 
nevydržia. Nie je to dôsle-
dok kvality alebo nekvality 
batérie, ako si myslí väčšina 
zákazníkov. Spotreba energie 
hodinového strojčeka závisí 
od čistoty strojčeka, resp. 

v akom prostredí sa hodin-
ky nachádzajú, ako kvalit-
ne sú utesnené. Čím väčšie 
je trenie v strojčeku, tým 
je väčšia spotreba energie 
na chod hodiniek a tým je 
aj vyššia spotreba z batérie. 
Ďalej záleží aj na tom, ako 
je strojček hodiniek čistý 
priamo z výroby, či dosahuje 
ideálne, alebo nadštandardné 
hodnoty pre spotrebu batérie. 
Keď sa batéria v hodinách 
vybije, treba ju, čo najskôr 
nahradiť novou, aby nedoš-
lo k nesprávnej funkcii ho-
diniek. V prípade potreby 
výmeny batérie odporúčame 
spotrebiteľovi, aby sa obrá-
til na odborníka – hodinára. 
Pri výmene by mal upozorniť 
zákazníka na záručnú dobu 
predanej batérie, ktorá je 
podľa mojich skúseností 3 – 6 
mesiacov, záleží od značky 
batérie.

-Lýdia Ondrejková, ZSS-SP Prie-
vidza, msu.ondrejkova@prievidza.sk

Otázka:
Pred tromi mesiacmi som si 
kúpil baterku do hodiniek. Tá 
mi prestala ísť a keď som ju 
išiel reklamovať, predávajúci 
ma vysmial. 

Kokosový olej a zdravie

Proti baktériám 
a parazitom
PKO narúša membrány ví-
rusov, mikróbov, húb, bak-
térií, kvasiniek a plesní. Tie 
sú potom ľahko zneškodnené 
bielymi krvinkami. Presved-
čili sa o tom tisíce pacientov 
s rôznymi infekciami, kandi-
dou, herpesom a pod.

Kokosový olej 
proti nadváhe
PKO má menej kalórií než 
ostatné tuky. Zdá sa to neuve-
riteľné, no pomáha pri chud-
nutí. Jednou z vecí, ktoré si 
pri používaní PKO všimnete, 
je, že vydržíte dlhšiu dobu 
bez pocitu hladu. Metaboliz-
mus PKO prebieha podobne 

ako u sacharidov, ale štiepenie 
na glukózu je pozvoľnejšie. 
Nenastáva náhle vyplavenie 
cukru do krvi a jeho násled-
ný rýchly pokles. Konzumá-
cia PKO stabilizuje hladinu 
cukru v krvi a znižuje záťaž 
nadobličiek (ich znakom sú 
tmavé kruhy okolo očí). PKO 
má veľký úžitok, pokiaľ ním 
nahradíte tuky v jedálničku 
a kuchyni. Pár lyžičkami 
oleja môžeme potlačiť hlad 
na niekoľko hodín. Stimuluje 
telesný metabolizmus k „vyš-
ším obrátkam“, tým pomáha 
spaľovať oveľa viac energie. 
Obnovuje správnu funkciu 
štítnej žľazy, ktorej hormóny 
sú pre vyvážený metaboliz-
mus zásadné.

Starostlivosť o pokožku
PKO môžeme použiť ako te-
lové mlieko či pleťový olej. 
Dobre sa roztiera, vstrebáva, 
krásne vonia a má na pokož-
ku blahodarný vplyv. V lete 
pleť regeneruje a hydratuje 
po opaľovaní, v zime ju chrá-
ni pred mrazom a upokojuje 
alergické prejavy. Je vhod-
ný ako balzam po holení. Je 
obzvlášť vhodný pre suchú 
a poškodenú pokožku. Vďaka 
svojej jemnej vôni je to aj 
ideálny masážny olej.

Panenský kokosový olej (PKO) neobsahuje cholesterol a pomáha ho v tele odbúravať. Mení 

ho na dôležitý sterol a ten spomaľuje prejavy starnutia. PKO je na rozdiel od ostatných 

rastlinných olejov stabilný i pri vysokých teplotách. Je skvelý na vyprážanie a pečenie. 

Používa sa v kvalitných výživách pre dojčatá už veľa rokov. Tam, kde je vôňa PKO 

nežiadúca, používa sa rafi novaný, ale nestužený kokosový olej. Stužené rastlinné tuky 

a oleje obsahujú vysoko toxické transmastné kyseliny (TFA). Tie sa podieľajú na upchávaní 

tepien, spôsobujú koronárne ochorenia a len veľmi ťažko sa ich telo zbavuje. Usadeniny 

v tepnách sú tvorené asi zo 75 % stuženými rastlinnými tukmi. TFA sú tak toxické, že v USA 

je povinné uvádzanie ich obsahu na obale výrobkov.

Veľa rôznych druhov 

kokosových olejov kúpite 

v  predajni NATURela 

na námestí v Prievidzi.

Prvý pestovaný druh pelar-
gónie bol Pelargonium triste, 
pôvodom z južnej Afriky. 
V roku 1600 ho priviezli 
do Európy a o niekoľko ro-
kov neskôr do Anglicka. Tu 
bolo vyšľachtených niekoľko 
základných odrôd, líšiacich 
sa vzhľadom a uplatnením.

Muškáty
Muškát krúžkovaný (Pelar-
gonium zonale) má vzpria-
mený rast, pevné, dužinaté 
výhonky, jemne plstnaté 
listy zafarbené viac-menej 
výrazným tmavším pási-
kom, zdobiacim čepeľ listu. 
Pestujú sa početné odrody 
kvitnúce načerveno, pur-
purovo, ružovo, bielo a fi a-
lovo. Muškát štítovitolistý 
(Pelargonium peltatum) má 
plazivé prevísajúce krehké 
výhonky, mierne laločnaté 
hladké listy, kvetenstvo je 
zložené z nanajvýš 25 jed-
noduchých, poloplných ale-
bo plných kvetov. Muškát, 
nazývaný anglický alebo 
kráľovský (Pelargonium 
grandifl orum), rastie vzpria-
mene, kvety sú asi 6 cm širo-
ké a kvitnú prevažne na jar. 
Pestujú sa odrody s kvetmi 

bielymi, ružovými, červený-
mi alebo fi alovými, obvykle 
s výraznou tmavou škvrnou 
vo vnútri kvetu. Sú to typic-
ké izbové kvety, nevhodné 
na vonkajšiu výsadbu.

Nákup
Pri nákupe zakorenených 
odrezkov v apríli dbajte 
na to, aby boli sýtozelené 
a aby ich korene viditeľ-
ne prerastali rašelinovým 
zakoreňovačom. Pri náku-
pe stredne veľkých rastlín 
v kvetináčoch s priemerom 
9 cm by rastlina už mala mať 
nasadené puky kvetov uka-
zujúce farbu. Pokiaľ kupujete 
tzv. hotové kvety, dostanete 
ich už kvitnúce v kvetiná-
čoch s 11-centimetrovým 
priemerom.
Neľakajte sa odkvitnutých 
kvetov, doma ich vylomíte 
a rastlina nasadí ďalšie. Muš-
káty sú subtropické rastliny, 
potrebujú veľa slnka a tepla. 
Najlepšie je južné stanovište, 
maximálne polotieň. Rov-
nako ako sú korene citlivé 
na premokrenie, reagujú aj 
na prehriatie kvetináčov. Po-
ludňajším slnkom rozpálené 
kvetináče dokážu napáchať 

veľkú škodu. Je možné zatie-
niť ich hoci aj doskou.

Po sezóne
Prezimovanie muškátov za-
čína už v auguste a v septem-
bri, kedy obmedzíte prísun 
hnojiva a tým ich začnete pri-
pravovať na pokojné obdobie. 
Pravidlo poliať, ale nepreliať 
tu platí dvojnásobne. Každý 
kvetináč musí mať dostatoč-
ne veľký odtokový otvor, 
prípadne ešte aj drenáž z väč-
ších pevných častíc. Kožovi-
té zažltnuté listy signalizujú 
preliatu rastlinu. Naopak, 
muškátom neškodí krátko-
dobé preschnutie koreňového 
balu, rastliny totiž reagujú 
násadou pukov v snahe za-
chovať rod. Po poliatí potom 

mohutnejšie kvitnú. Prezi-
mujeme, samozrejme, len 
zdravé rastliny. V septem-
bri prichádzajú prvé nočné 
mrazíky a pred nimi je nutné 
rastlinu určenú na prezimo-
vanie ochrániť. Po jesennom 
vonkajšom ochladení pre-
nesieme rastliny na zimné 
stanovište. Dôkladne ich 
očistíme, odstránime kve-
ty a zvädnuté listy. Teplota 
na stanovišti by sa mala po-
hybovať okolo 4 až 10 C°. 
Muškáty prechodne znášajú 
(bez ďalšieho poškodenia) aj 
teploty okolo 5 C°, ale zafar-
bia sa im listy dočervena. 
V tomto období pelargónie 
nepotrebujú veľa vody.

-Ing. Miroslav Hrabal, foto: autor

Pelargónia alebo muškát je rod rastlín majúcich viac ako 200 

druhov. Patria medzi najobľúbenejšie balkónové rastliny.
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Zoznam voľných nebytových 
priestorov v objektoch v správe 

SMMPD, s. r. o.
Adresa Využitie

Podlahová 

plocha
Poznám-

ka

T. Vansovej 24 
budova SMM-

PD,s. r. o. 
kancelárie 21,00 1 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko kancelárie 365,00 21 ks

Gorkého 1 Zdravotné stredisko
garáže, skladové 

priestory
76,25 dvojitá

Bojnická cesta 43 Zubné oddelenie suterén – sklad 12,90 1ks

Hviezdoslavova č. 3 budova „B“ 
kancelárie I., II., 

III, IV. poschodie 
960,09 59 ks

Nová 4 Zdravotné stredisko kancelárie 44,00 2 ks

Nová 4 Zdravotné stredisko suterén – sklad 46,21 1ks

Námestie slobody 15 Dom služieb kancelária 355,40 14ks

S. Chalupku  pavilon E, F 
samost. objekty 

a kotolňa
1 027,00 2 ks

M. Slovenskej podchod predajňa 16,00 1 ks

Kontaktné osoby:

Nataša Matejková

t. č. 51 11 916

Ing. Dajana Frimmelová

t. č. 51 11 911

Kancelárske priestory v objekte 

Prievidza Invest s. r. o., Západná 7, 

971 01 Prievidza

kancelária č. 2.03 výmera 15,45 m2 

kancelária č. 2.08 výmera 10,82 m2  

 kancelária č. 2.09 výmera 22,78 m2 
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Duchovné zamyslenie: Ako na čerešni
Dňa 29. 6. uplynul rok, 
čo nás navždy opustil

Eduard Haumer
z Prievidze.

S láskou a úctou si na neho 
spomínajú manželka Anka, dcéra 
Erika a syn Klaus s rodinami.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
milovaným ockom, dedkom a pradedkom

Michalom Leporisom.
Zvlášť ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
 Smútiaca rodina

Spomíname

Poďakovanie

RÔZNE
  Kúpim 2- alebo 3-izb. byt 

v Prievidzi, alebo blízke okolie. 
Tel.: 0911 245 668

  Kúpim dom alebo pozemok 
v Prievidzi alebo okolí. Tel.: 
0918 097 441

  Ponúkam opravy a predaj 
šijacích strojov. +421907 129 671

  Úver pre živnostníkov, 
podnikateľov, ktorí nemajú prí-
jem, žiadna nebankovka. Info: 

0911 245 668
  Kúpim 2- alebo 3-izb.byt 

v Prievidzi,alebo blízke okolie, 
v hotovosti. Tel.: 0911 245 668

  33-ročný si hľadá sympa-
tickú ženu do 35 r. len sms. Tel.: 
0904 540 834

  45-ročná štíhla žena hľadá 
ženu, pár do 3-4-ky na stretká. 
Tel. 0902 246 438

PREDAJ
  Predám rodinný dom v Malej 

Causi. Potrebná rekonštrukcia. 
Cena 35 000 €. Tel.: 0908 061 841

  Predám zariadenie z 3-izb.
bytu dohoda Tel.: 0944 200 056

  Predám počítač názov WIN-
DOWS 7. Cena 500 eur.

  Predám 2-izb. byt v No-
vákoch pri Pekárni, tel.: 
0944 194 830

  Yorkshir predám šteniatka. 

0918 524 839

  Predám novostavbu v Hradci 

s poz. 420 m2 za 76 000 eur. Tel.: 

0911 245 668

  Predám RD v Opatovciach 

nad Nitrou, 4-izbový, tichá 

lokalita, cena dohodou. Tel.: 

0905 992 285.

VÝHODNÉ PÔŽIČKY
RÝCHLA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR

HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
HYPOMÍNUS - PÔŽIČKA NA BÝVANIE DO 17 000 EUR

AJ PRE KLIENTOV QUATRO A TRIANGEL

Regionálna kancelária Triangel v Prievidzi: OD VTÁČNIK, 
tel.: 0905 935 646

v Handlovej: Nám. Baníkov 13 (oproti aut. stan.), 
tel.: 0917 389 139

Veľké farmy, ktoré majú 
povesť najlepších čerešní 
na svete. Ich majitelia v čase 
oberačky dávajú stromy 
do prenájmu na určitý čas. 
Keď po niekoľkých dňoch čas 
vyprší, musia stromy prene-
chať inému oberačovi. Tento 
systém nielen prinesie dobrý 
zárobok majiteľovi farmy, ale 
poskytne dobrý zárobok aj 
tomu najrýchlejšiemu obe-
račovi čerešní. Oberač, s kto-
rým som sa rozprával, patril 
medzi tých najlepších. Mnohí 
sa snažili byť efektívnejší, ale 
nešlo im to. Vždy nazbieral 
viac. Keď sa ho pýtali, čím to 
je, že dokáže nazbierať vždy 
najviac, s úsmevom prezra-
dil tajomstvo svojej práce: 

„Nikdy si nevšímam spodné 
vetvy. Sú lákavé, lebo sú níz-
ko a netreba liezť do koruny 
stromu, a preto zvyčajne obe-
rači začínajú pri nich. Ja idem 
vždy hore, lebo tam je vždy 
najbohatšia úroda.“
Presne ako v živote. Neoplatí 
sa naletieť na vidinu ľahko 
dosiahnuteľných vecí. Je to 
ľahšie, to je pravda, ale kva-
litnejšie je to, čo si vyžaduje 
zodvihnúť pohľad hore. Aj 
to je pravda, že pozerať hore 
vyžaduje viac námahy. Do-
konca to chce odvahu meniť 
myslenie i zásady. Je ale isté, 
že tí, ktorí sa rozhodli ísť 
takouto cestou, budú mať 
život ťažký, ale dosiahnu 
krásne ovocie.

Žiaľ, a zároveň aj vďaka Bohu, 
začíname prehodnocovať hod-
noty až keď príde to, čo bežne 
nečakáme. Zvyčajne to býva 
najlepšie využitý čas.

Čas na rodinu
Mladý Paul Tsongas, americ-
ký senátor, dostal nepríjemnú 
správu. Lekár mu oznámil, 
že má rakovinu. Pod váhou 
ťažkých myšlienok začal 
prehodnocovať svoj čas. Čas, 
ktorý venoval práci, začal 
porovnávať s časom, ktorý 
venoval svojej manželke a de-
ťom. Zistil, že si nepamätá, 
kedy naposledy strávil doma 
večer so svojou rodinou, azda 
na dovolenke. Keď si všetko 
prepočítal, zistil, že najbliž-
šie mu vyjde čas na rodinu 
o niekoľko rokov. Všetky tie 
chvíle v práci mu teraz pripa-
dali tak zbytočné a premár-
nené. Stále viac spoznával 

ľudí, ktorí podobne ako on 
trpia pre svoj stavu na jednu 
jedinú otázku: „Ktorý čas bol 
využitý najlepšie?“ Dospel 
k zaujímavému zisteniu: „Ešte 
nikto na smrteľnej posteli ne-
povedal, že by si prial stráviť 
viac času v práci.“
Blaise Pascal poznamenáva: 
„To posledné, čo sa človek 
v živote naučí, je – čo dať 
na prvé miesto.“

-Martin Dado, dekan

V minulosti v mojom rodnom kraji pestovali veľké množstvo 

čerešní. Celé hektáre čerešňových sadov lemovali malebné 

okolie. Spomenul som si na tento obraz, keď mi niekto 

rozprával o čerešňových sadoch v Novom Škótsku.
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Nájdi 5 rozdielov!

Vymaľuj si zvieratká!

Pomôž dovolenkárom nájsť správnu cestu k moru!

Nájdi cestu k cieľu!

K ako korytnačka

K ako kôň
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Ihrisko základnej školy v Ne-
dožeroch – Brezanoch bolo 
opäť po roku svedkom uni-
kátneho športového podujatia. 
V basketbalovom 24-hodino-
vom maratóne sa proti sebe 
postavili tím Nedožersko-
brezianskych amatérov 
(NBA) a družstvo pod hla-
vičkou PDbasket. Za veľmi 
horúceho počasia sa hráči 
na ihrisku striedali každých 
tridsať minút a zápas sa skon-
čil výsledkom 2045:2082 
pre PDbasket.

Hrajú od roku 1992
Keď sa začiatkom leta v roku 
1992 partia kamarátov z Ne-
dožier – Brezian rozhodla 
odohrať basketbalový mara-
tón, nikto z nich isto netušil, 
akú tradíciu tým zakladajú. 
„Prvé dva ročníky boli ešte 
neofi ciálne a nezachovali 
sa o nich žiadne záznamy. 
Od tretieho pokračovania sa 

už vedie aj kronika. Zo za-
čiatku sme hrali len medzi 
sebou v rámci NBA, až ne-
skôr to bolo proti Septime, 
Výberu PD a v súčasnosti je 
to PDbasket,“ priblížil his-
tóriu podujatia jeho hlavný 
organizátor Marián Lajčiak.

Známe tváre pod košmi
Každoročne sa na tomto 
podujatí zúčastňuje aj nie-
koľko či už súčasných, alebo 
bývalých extraligových hrá-
čov. „Za tím PDbasket tento 
rok opäť nastúpili niekoľkí 
ligisti. Nebolo ich až toľko 
ako po iné roky, pomôcť nám 
prišli Ondrej Haviar, Jozef 
Treml ml. a Roman Vido 
z Nitry,“ povedal kapitán 
prievidzského tímu Milan 
Kiripolský. Za družstvo 
NBA zase pravidelne nastu-
puje Viliam Ridzoň, Daniel 
Boór, Ľuboš Štorcel, Martin 
Bíňovský či Martin Bílik.

Priestor aj pre mládež
Basketbalová eufória na hor-
nej Nitre prilákala tento rok 
aj mladých basketbalistov. 
V rámci akcie Zober loptu 
a nie drogy si zahrali aj mlá-
dežnícke a kadetské tímy. 
„Chceli sme dať priestor aj 
mladšej generácii, predsa 
z nich môžu byť aj naši ná-
stupcovia v organizovaní tohto 
podujatia. Lebo ak si nebude-
me vychovávať mládež je toto 
podujatie odsúdené na zánik,“ 
dodal Marián Lajčiak. Ten-
tokrát sa nonstop zameral aj 
na početné atrakcie pre rodiny 
s deťmi, vďaka čomu stúpla di-
vácka návštevnosť podujatia.

PDbasket vo vedení
Družstvo PDbasket v samot-
nom zápase obhájilo minu-

loročné víťazstvo a ujalo sa 
v sérii vedenia 10:9 (prvé 
dva ročníky sa do tejto 
bilancie nezapočítavajú). 
Konečné skóre sa zastavi-
lo na stave 2045:2082 a 37 
bodový rozdiel je najmenší 
od poslednej zmeny súpera 
NBA. Na záver úspešného 
podujatia boli vyhlásení 
najužitočnejší hráči zápasu, 
za NBA sa ním stal Bra-
nislav Leitman a za PDbas-
ket Lukáš Buchanec. Vyda-
renú akciu ukončil starosta 
obce Nedožery – Brezany 
Martin Mokrý už tradičnými 
slovami, „21. ročník máme 
za sebou, uvidíme sa budúci 
rok na 22. ročníku!“

-Jozef Fábrik, foto: autor

V obci Nedožery – Brezany sa stretli basketbaloví nadšenci už na 21. pokračovaní basketbalového nonstop maratónu. 

Akcia, ktorá nemá obdoby nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európskej únie, tento rok opäť prilákala veľké 

množstvo hráčov, ako aj ich fanúšikov či priateľov.

Na jedinečnom maratóne víťazstvo 
výberu Prievidze nad NBA

Prievidzský hokej sa vracia 
do prvoligových vôd. Defi nití-
va padla minulý týždeň na za-
sadnutí Združenia oddielov 
a klubov prvej hokejovej ligy. 
MŠHK v druhej najvyššej ho-
kejovej súťaži mužov nahradí 
Piešťany, ktoré budú pôsobiť 
namiesto Slovana Bratislava 
v extralige.
„Sme radi, že naša snaha o opä-
tovné povzdvihnutie prievidz-
ského hokeja nevyšla nazmar. 
Prievidza si prvú ligu zaslú-
ži. Potešilo ma, že o zaradení 
MŠHK do prvej hokejovej ligy 
rozhodli na zasadnutí Združe-
nia oddielov a klubov prvej ligy 
všetci jednohlasne,“ prezradil 
člen výkonného výboru MŠHK 
Prievidza Róbert Frimmel.

Letná príprava
Hornonitrania posledné dve 
sezóny pôsobili v druhej lige. 
O tom, že návrat do vyššej sú-
ťaže nie je dielom náhody, ale 
systematickej práce, svedčí aj 

fakt, že sa v klube na možný 
návrat do prvoligových vôd 
pripravovali.
„Mužstvo absolvovalo prípra-
vu na suchu od 5. do 27. júna 
pod vedením trénera Eduarda 
Hartmanna. Zapojilo sa do nej 
26 hráčov, všetko odchovanci 
nášho klubu,“ priblížil Róbert 
Frimmel.

Finančné možnosti
O cieľoch prievidzského klubu 
v sezóne 2012/2013 či defi ni-
tívnom kádri mužstva je ešte 
predčasné hovoriť.
„Všetko sa bude odvíjať 
od fi nančných možností klu-
bu. Momentálne sa snažíme 
fi nančne pokryť blížiacu sa 
sezónu. Stavať by sme chceli 
najmä na vlastných odcho-
vancoch, ktorí by mohli pri-
tiahnuť do hľadiska divákov. 
Samozrejme, v rámci mož-
ností vystužíme tím posilami 
z iných klubov,“ dodal Róbert 
Frimmel.

Funkcionári klubu už začali 
riešiť aj prípravné zápasy. Ak 
sa nič nezmení, prvým súpe-
rom MŠHK na domácom ľade 
by mala byť 17. augusta Senica.

Úspešný rok
To, že MŠHK je opäť na prvoli-
govej hokejovej mape, potešilo 
aj primátorku Prievidze Kata-
rínu Macháčkovú.
„Som rada, že sa funkcioná-
rom klubu podarilo doviesť 
ich snahu do úspešného konca. 
Tento rok je prievidzskému 
seniorskému športu mimoriad-
ne prajný. Veď basketbalisti 
sa stali majstrami Slovenska, 
futbalisti postúpili do štvrtej 
ligy a do vyššej súťaže sa teraz 
posúvajú aj hokejisti. Prajem 
im, aby na ľade dokázali nad-
viazať na úspešné výsledky 
z minulých rokov,“ uviedla 
Katarína Macháčková.

-Branislav Bucák, foto: autor

Mestský športový hokejový klub Prievidza sa stal opäť účastníkom druhej najvyššej 

hokejovej súťaže seniorov. Káder mužstva by mali tvoriť prevažne odchovanci MŠHK.

Prievidza má opäť prvoligový hokejový tím

V zápase nebola núdza o pekné basketbalové momenty.

Spoločná fotografi a na záver vydareného podujatia.

Diváci uvidia na prievidzskom štadióne opäť prvoligové súboje. 

Kapitán PDbasket Milan Kiripolský preberá trofej pre víťazný tím.
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Športový servis

Odchod trénera
Tréner majstrovského 

BC Prievidza Johan Roi-

jakkers sa na hornú Nitru 

už nevráti v pozícii hlav-

ného kouča. Vo  svojej 

úspešne naštartovanej 

kariére bude pokračovať 

v nemeckom Gottingene, 

ktorý tento rok vypadol 

z bundesligy. Roijakkerso-

vou úlohou bude tím vrátiť 

späť do najvyššej súťaže, 

čo je pre neho určite zau-

jímavá výzva. „Tréner Roi-

jakkers odviedol v našom 

klube vynikajúcu prácu, 

za čo sa mu chceme ešte 

raz poďakovať. Náš klub 

neopúšťa úplne, bude 

nám ďalej pomáhať ako 

športový poradca. Johan 

tu odviedol aj kus mana-

žérskej práce a z týchto 

štandardov nechceme 

zľavovať ani po jeho od-

chode,“ povedal PR ma-

nažér prievidzského klubu 

Martin Boško.

Iba  v extralige
BC Prievidza bude v nad-

chádzajúcej sezóne účin-

kovať iba v  slovenskej 

extralige mužov. Klub 

bol oslovený vedením 

českej ligy, či by nemal 

záujem nahradiť v  ich 

súťaží odhlásený brati-

slavský Inter. „Ponuka 

z českej strany je lákavá 

a vážime si, že oslovili náš 

klub. Po dôslednom zvá-

žení ju však nemôžeme 

prijať. Rešpektujeme aj 

názor našich fanúšikov a aj 

v tejto sezóne im chce-

me ponúknuť atraktívny 

basketbal, a preto sa plne 

sústredíme len na sloven-

skú extraligu. Ak sa všetko 

podarí, od sezóny 2013/14 

by mala vzniknúť spoloč-

ná česko-slovenská liga. 

Jedným z našich cieľov 

pre nasledujúcu sezónu 

je aj vybojovanie si účas-

ti v tejto súťaži,“ uviedol 

PR manažér BC Prievidza 

Martin Boško.

Zápasníci ZK Baník Prie-

vidza sa zúčastnili v Prahe 

na 36. ročníku medziná-

rodného turnaja žiakov 

v  zápasení vo  voľnom 

štýle. Domov si priniesli 

tri cenné kovy, keď prvé 

miesto získal Matej Šmát-

rala (32 kg) a Patrik Pekár 

(90 kg). Striebornú medai-

lu pridal Samuel Pastierik 

(42 kg), jeho brat Daniel 

Pastierik (53 kg) obsadil 

siedmu priečku. Družstvu 

ZK Baník Prievidza patrilo 

v celkovom hodnotení tí-

mov tretie miesto.

Zápasenie

Basketbal 

Keď Ján Dubec v roku 1988 
zakladal futbalové mužstvo 
Sekáčovci pre ligu v malom 
futbale, isto netušil, s akou 
bohatou zbierkou prvenstiev 
sa bude môcť pochváliť 
v budúcnosti. Názov tímu 
vznikol podľa prvého baníc-
keho predáka Štefana Sekáča 
a zo začiatku ho tvorili najmä 
hráči zamestnaní v bani. Prvú 
sezónu odohral tím v druhej 
lige v malom futbale, ktorú 
ako nováčik hneď vyhral 
a postúpil. Odvtedy sú Se-
káčovci nepretržite účastní-
kom prvej prievidzskej ligy. 
Získali sedemnásť pohárov 
za prvenstvo v tejto súťaži 

a nikdy neskončili horšie ako 
na treťom mieste. Ako prvý 
tím v histórii vyhrali súťaž 
bez straty bodu. „Keď sme 
vstupovali na futbalovú scé-
nu, tak sa v Prievidzi hrali 
tri divízie v malom futbale 
a v nich súperilo 48 družstiev. 
Za tie roky sa v našom muž-
stve vystriedalo veľké množ-
stvo hráčov, ktorým by som 
sa chcel týmto poďakovať. 
Medzi nimi bol aj súčasný 
reprezentant Slovenska Juraj 
Kucka či bývalý reprezentant 
Česko-Slovenska Jozef Ku-
kučka. Po skončení aktívnej 
činnosti hrávali za náš tím 
aj bývalí prvoligisti Roman 

Slaný, Jozef Sluka a Dušan 
Uškovič. Nemôžem nespo-
menúť Petra Košíka, ktorý 
odohral za nás dvanásť rokov 
a je historicky najlepší strelec 

prievidzskej ligy v malom fut-
bale,“ prezradil Ján Dubec. 
Sekáčovci zvíťazili aj v práve 
skončenej sezóne a už sa tešia 
na nový súťažný ročník, ktorý 

bude pre nich jubilejný 25. 
od založenia družstva.

-Jozef Fábrik, foto: autor

Víťazom prvej prievidzskej ligy v malom futbale sa stal tím 

T&B Sekáčovci. Od vzniku družstva v roku 1988 je to už ich 

sedemnásty triumf v tejto súťaži. Okrem toho sa tento tím 

môže pochváliť ďalšími prvenstvami a rekordnými zápismi 

v štatistikách.

Sekáčovci s pohárom víťaza ligy v malom futbale

Klub rýchlostnej kanoistiky 
Nováky je dlhodobo liahňou 
vodáckych talentov. Aj na ne-
dávno skončenom kontinen-
tálnom šampionáte sa pred-
stavilo kvarteto odchovancov 
z tohto klubu.

Hagara ôsmy
Najviac sa darilo Ľubomírovi 
Hagarovi, keď vo fi nálovej 
jazde v C1 na 200 m obsa-
dil konečné ôsme miesto. 
„Pri štarte som sa cítil pri sile, 
dobre som zabral, ale zhruba 
50 metrov pred cieľom som 
spravil chybu a to ma vyho-
dilo z rytmu. Tam som stratil 
kontakt s konkurenciou a pre-

padol som sa na ôsme miesto. 
Musím však povedať, že ten-
to štart bol pre mňa veľmi 
dôležitý, ukazuje sa, že sme 
na dobrej ceste a vzhľadom 
na olympiádu to, myslím, 
vyzerá veľmi dobre. Formu 
sme nevylaďovali a trénovali 
sme hlavne vytrvalosť. Teraz 
sa budú tréningové úseky po-
stupne skracovať a začneme 
ladiť formu na olympijské 
hry,“ dodal Ľubomír Hagara.

Sklamané dievčatá
Želiezkom v ohni pre Sloven-
sko mala byť na šampionáte 
Nováčanka Ivana Kmeťová 
so svojou deblovou partner-

kou Martinou Kohlovou. 
Dvakrát sa síce dostali do fi -
nálového boja o medaily, no 
v oboch prípadoch skončili 
na 9. mieste, keď štartovali 
v krajnej dráhe. Na trati K2 
500, na ktorej sa predstavia 
aj na OH v Londýne, a aj 
na šprintérskej dvojstovke. 
Ich sklamanie bolo očividné, 
„Nebojovali sme len so sú-
perkami, ale aj s leknami, 
ktoré nám zavadzali. Museli 
sme si na ne dávať pozor a aj 
to nás obralo o lepší výsle-
dok. Preto nás to tak mrzí, 
lebo vieme, že určite máme 
na viac. Teraz však už treba 
všetko hodiť za hlavu a ve-

novať sa len a len príprave 
na olympiádu,“ reagovali obe 
svorne po pretekoch.
Zvyšným dvom odchovan-
com KRK Nováky sa až tak 
nedarilo. Miroslav Zaťko 

v K1 mužov na 200 m obsadil 
celkové 15. miesto, Ľubomír 
Beňo v K2 na 200 m skončil 
na 17. priečke.

-jf, foto: canoe.sk

Štyria odchovanci nováckej kanoistiky sa predstavili vo farbách slovenského tímu 

na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v chorvátskom Záhrebe. Dvaja z nich, 

Ivana Kmeťová a Ľubomír Hagara, sa predstavili aj vo fi nálových jazdách.

Novácki odchovanci na majstrovstvách Európy

Ivana Kmeťová bude v Londýne útočiť na medailu.

Bratislavská športová hala 
Pasienky sa stala centrom ka-
ratistickej mládeže z Európy. 
Spolu sa predstavilo 607 detí 
zo 67 klubov, medzi ktorými 
sa nestratili ani zástupcovia 
prievidzskej Športovej školy 
karate. V kata chlapcov (5 – 
7 rokov) štartoval čerstvý 
majster Slovenska Samuel 
Dušička, ktorý potvrdil svo-
je kvality a po bezchybnom 
výkone zvíťazil. V kumite sa 
mu darilo o niečo menej, keď 
po jednom zaváhaní obsadil 
tretiu priečku. V kata mlad-
ších kadetiek (12 – 13 rokov) 
Prievidzu reprezentovala Ema 

Brázdová, ktorá nenechala 
nikoho na pochybách o svo-
jich kvalitách a suverénnym 
spôsobom kategóriu vyhrala. 
Posledným želiezkom v ohni 
bol najmladší reprezentant 
ŠŠK Prievidza Michal Zaťko, 
ktorý našiel svojho premoži-
teľa až vo fi nále a obsadil tak 
konečné druhé miesto.

Najťažšia súťaž
Pretekári Športovej školy 
karate následne absolvovali 
v tomto súťažnom ročníku 
posledné dve súťaže.
Ema Brázdová sa predstavila 
na Austria Junior Open v Sal-

zburgu, kde opäť suverénne 
zvíťazila v konkurencii 41 
pretekárok. „Prvenstvo si veľ-
mi cením. Bola to pre mňa 
najťažšia súťaž v tejto sezóne. 
Musela som prejsť šiestimi 
kolami a v každom súboji som 
išla na doraz, bolo to veľmi 
vyčerpávajúce. Zacvičila som 

tie najvyššie kata, keďže som 
nič nechcela nechať na ná-
hodu,“ povedala po návrate 
domov Ema Brázdová.
Začiatočníci súperili na re-
gionálnych majstrovstvách 
v Žarnovici. Desiati karatis-
ti ŠŠK Prievidza vybojovali 
trinásť medailí. Prvé miesta 

získali: Simona Franková, 
Romana Oboňová 2 x, Ni-
kola Jakubechová, Nikoleta 
Merašická a Tomáš Kubala. 
Striebro pridali: Romana Ár-
vová, Tomáš Kubala, Ľudmila 
Bačíková a Žaneta Leonov. 
Na treťom stupienku skončili: 
Slávka Struhárová, Miroslava 
Jedináková a Ľudmila Ba-
číková. „Týmito akciami sa 
skončila súťažná sezóna. Dali 
sme si týždeň voľna na re-
generáciu a začali s letnou 
prípravou, pretože v karate 
prázdniny neexistujú. Bu-
deme sa venovať kondičnej 
príprave a záležitostiam, 
na ktoré medzi súťažami nie 
je čas. Cez letné prázdniny 
tiež absolvujeme dve sústre-
denia,“ dodala trénerka ŠŠK 
Prievidza Dušana Čierna.

-D. Č., foto: M. Z.

Traja pretekári Športovej školy karate Prievidza pri Centre 

voľného času Spektrum sa predstavili na Európskom pohári 

v karate. V početnej konkurencii si počínali vynikajúco 

a vybojovali päť cenných kovov. Zlato získali Ema Brázdová 

a Samuel Dušička, striebro Michal Zaťko a bronz pridal 

opäť Dušička.

Brázdová a Dušička víťazmi Európskeho pohára v karate

Družstvo T&B Sekáčovci, horný rad zľava: Ján Dubec, Peter Stopka, Peter Kmeťko, František Mokrý, Jozef Múčka, 
Filip Šramka, Peter Rybár, Peter Dudáš, Peter Petráš, vedúci družstva Milan Dudáš, asistent trénera Július Čikas. 
Dolný rad zľava: Július Kucka, Michal Černák, Peter Gajdoš, Michal Studený, Peter Petráš ml., Branislav Makás, Dušan 
Drozd, kustód Ivan Gabovič.

Samuel Dušička a Michal Zaťko získali na Európskom pohári cenné kovy.
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Vo Zvolene sa pod hlavičkou 
SAKFST uskutočnili maj-
strovstvá Slovenska vo fi tnes 
detí a dorasteniek. V piatich 
vekových kategóriách sa 
predstavilo 85 pretekárov 
z deviatich klubov Sloven-
ska. Prievidzu reprezentovalo 
osem dievčat, ktoré úspešne 
obstáli v silnej konkurencii.
Pretekárky ŠK Fitness Free 
Prievidza sa pripravujú 
pod vedením tréneriek Eleny 
Meleščenkovej a Jany Klečá-
nekovej. Titulom majsterky 
Slovenska sa môže pochváliť 
Mária Polerecká a striebornú 
medailu si domov priviez-
la Anna Hepnerová. Ďalšie 
dievčatá skončili nasledov-
ne: 4. miesto Grétka Proč-
ková a Barbora Husárová, 7. 

miesto Michaela Kňazeová, 
8. miesto Ema Humajová 
a Karolína Fitzelová, 10. 
miesto Henrieta Lipovská. 
Na základe výsledkov z uply-
nulého roku boli nominované 
tri prievidzské pretekárky 
na majstrovstvá Európy 
a taktiež na majstrovstvá sve-
ta. Dobré meno prievidzské-
mu fi tnes vo svete šírili Anna 
Hepnerová, Grétka Pročková 
a Mária Polerecká.

Pročková vo fi nále
V Budapešti sa uskutočnili 
majstrovstvá Európy fi tnes 
detí IFBB. Súťažilo 55 pre-
tekárov zo šiestich krajín. 
Slovensko reprezentovalo 
desať pretekárok a medzi 
nimi aj tri Prievidžanky. 

Gréta Pročková sa dostala 
až do fi nále svojej vekovej 
kategórie a obsadila konečné 

šieste miesto. Finálová šestka 
tesne ušla Anne Hepnerovej, 
keď skončila na siedmom 

mieste. Do prvej desiatky 
sa tiež zmestila Mária Pole-
recká. Všetky dievčatá tým 
potvrdili svoju nomináciu 
na majstrovstvá sveta.

Dievčatá nesklamali
Majstrovstvá sveta vo fi tnes 
detí IFBB privítal srbský 
Belehrad. V konkurencii 84 
súťažiacich sa predstavili aj 
tri pretekárky z ŠK Fitness 
Free Prievidza. V ich vekovej 
kategórii 10 – 11 rokov spolu 
súperilo 20 súťažiacich. Na 7. 
mieste sa umiestnila Anna 
Hepnerová, na 9. mieste Grét-
ka Pročková a 12. priečku 
obsadila Mária Polerecká. 
„Dostať sa na majstrov-
stvá sveta je veľký úspech 
pre naše dievčatá a náš klub. 
Obtiažnosť akrobatických 
a gymnastických prvkov 
v zostave našich dievčat je 
veľmi vysoká, treba ešte po-
pracovať na umeleckom pre-

jave. V hodnotení postáv boli 
taktiež vysoko hodnotené, 
preto si myslím, že konečné 
umiestnenie nie je adekvátne 
k predvedeným výkonom,“ 
povedala trénerka Elena 
Meleščenková.
Výborné výsledky ŠK Fit-
ness Free Prievidza počas 
celého roka a zakončenie se-
zóny účasťou na európskom 
a svetovom šampionáte sú od-
menou nielen pre pretekárov, 
ale aj ich trénerky. Pod tieto 
výsledky sa podpísali Elena 
Meleščenková a Jana Klečá-
neková a môžu byť právom 
hrdé na svoje zverenkyne. 
„ŠK Fitness Free Prievidza sa 
touto cestou chce poďakovať 
mestu Prievidza za umožne-
nie tréningov v City aréne 
a podporu mladých talentov,“ 
dodala Klečáneková.

-Jozef Fábrik, foto: archív klubu

Pretekárky ŠK Fitness Free Prievidza sa v  krátkom 

časovom slede zúčastnili na troch vrcholných podujatiach. 

Po majstrovstvách Slovenska prišli na rad európsky šampionát 

v Budapešti a následne majstrovstvá sveta v Belehrade.

Detské fi tnesky na troch vrcholných podujatiach

Trénerka Elena Meleščenková so svojimi zverenkyňami.

Mesto Prievidza v spolupráci 
s Olympijským klubom Prie-
vidza a za pomoci Centra voľ-
ného času pripravilo pre deti 
športovú olympiádu mater-
ských škôl. Malí olympionici 
súťažili v behu na 20 m, sko-
ku do diaľky z miesta, hode 
tenisovou loptičkou, behom 

cez prekážky na 20 m a štafe-
tou 4 x 20 m. „Každá materská 
škola má vo svojom dennom 
programe zaradené rozvíja-
nie pohybových aktivít detí. 
Každoročne škôlky organizujú 
školský pohár športovej olym-
piády. A toto záverečné podu-
jatie je vlastne vyvrcholením 

celoročného úsilia pedagógov 
a detí,“ povedala spoluorgani-
zátorka akcie Edita Ertlová, 
riaditeľka MŠ Nábr. Sv. Cyrila. 
Všetky deti súťažili v olympij-
skom duchu, kde nie je dôle-
žité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. 
Aj preto boli všetci športovci 
na záver odmenení medailami 
a diplomami. „Deti podali ob-
divuhodné výkony. No veľká 
pochvala patrí nielen im, ale 
aj ich učiteľkách, ktoré ich 
vedú k športovým aktivitám 
a zdravému životnému štýlu,“ 

dodal predseda komisie športu 
v Prievidzi Branislav Bucák.

-J. F., foto: autor

Na palubovke City arény sa uskutočnil už šestnásty ročník 

športovej olympiády detí materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prievidza. Takmer 90 detí z deviatich 

materských škôl súťažilo v piatich atletických disciplínach 

v kategóriách dievčat a chlapcov.

Škôlkari súťažili na svojej olympiáde

Olympijský klub Prievidza 
v spolupráci so základnými 
a strednými školami regiónu 
horná Nitra pripravil Beh 
olympijského dňa. Týmto 
podujatím si každoročne 
pripomíname založenie 
Medzinárodného olympij-
ského výboru, ktorý vznikol 

23. júna 1894. Vyše 1 100 
žiakov väčšiny prievidz-
ských škôl si odbehlo svoje 
400-metrové kolo na atle-
tickom štadióne na I. ZŠ S. 
Chalupku. Súčasne s nimi 
behali aj školáci v Handlo-
vej, Novákoch, Bojniciach, 
Kanianke a v ďalších obciach 

nášho regiónu. „Sme radi, 
že sa nám podarilo zapojiť 

toľko detí. Mládež v súčas-
nosti stráca záujem o šport 

a aspoň takto sa ju snažíme 
trošku rozhýbať. Týmto be-

hom si pripomíname zalo-
ženie MOV a takisto šírime 
posolstvo blížiacej sa letnej 
olympiády v Londýne,“ po-
vedal za organizátorov Jozef 
Dadík, člen Olympijského 
klubu Prievidza. Hry tri-
dsiatej olympiády začínajú 
v Londýne 27. júla, kde bude 
súťažiť aj niekoľko športov-
cov pochádzajúcich z nášho 
regiónu. Ich výkony pod pia-
timi kruhmi budeme pozorne 
sledovať a držíme im palce 
k dosiahnutiu čo najlepších 
výsledkov.

-Jozef Fábrik, foto: autor 

Z podnetu Slovenského olympijského výboru a pod záštitou 

Medzinárodného olympijského výboru sa uskutočnilo 

celosvetové podujatie Beh olympijského dňa 2012. 

Do tohto masového podujatia sa zapojili žiaci základných 

a stredných škôl vo všetkých mestách a mnohých obciach 

hornonitrianskeho regiónu.

Beh olympijského dňa

Jozef Dadík štartuje deti do olympijského kola.

Deti súťažili aj v behu na 20 metrov.

Konečné poradie 
materských škôl: 
1. Závodníka,

2. Benického,

3. Krmana,

4. Nábr. Sv. Cyrila,

5. Mišíka,

6. Clementisa,

7. Gorkého a Mišúta,

9. Malonecpalská.
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Vylúštenie krížovky posielajte na koreš-
pondenčnom lístku s nalepeným kupónom 
do 3. 8. 2012 na adresu redakcie: 
14 press, spol. s r. o., G. Švéniho 8, 971 01 
Prievidza. Fitness studio, Š. Závodníka 18, 
Prievidza, venuje jednému výhercovi dopl-
nok výživy Spirulina morská, 120 tabliet 
v hodnote 22 €.

Výhercom krížovky z č. 11 sa stal Milan 
Simušiak z Prievidze. Gratulujeme!

Cenu si môžu prevziať v redakcii na Ulici G. 
Švéniho 8 v Prievidzi oproti Okresnému súdu 
v budove bývalej okresnej vojenskej správy
na 1. poschodí.

3. augusta 2012Nasledujúce Novinky nájdete v schránkach 
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LÚŠTITE KRÍŽOVKU A VYHRAJTE!
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