Návraty do starej Prievidze
Aj ulice majú svoj osud. Jednou z takých je v Prievidzi aj ulica, ktorá
v určitom období mala názov Tehelná. Predtým patrila k Štefánikovej
ulici a v šesťdesiatych rokoch k Ulici kpt. Nálepku.

Osud Tehelnej ulice

U

lica začínala na konci vtedajšej Bojnickej cesty, presne tam, kde je
dnes pohostinstvo „u Valacha“. Ulica sa mierne stáčala za Englišovou pílou. Domy boli len po ľavej strane. Po pravej strane bol jarok a plot
Englišovej píly. Domy, bolo ich pätnásť, sa začali stavať asi v dvadsiatych
rokoch minulého storočia. V roku 1962 boli vyvlastnené a zbúrané kvôli
Sídlisku. V prvej etape zbúrali desať domov a zostal stáť len prvý dom v ulici. Posledné štyri domy boli zbúrané neskoršie. Podľa rozhodnutí o vyvlastnení z 5. mája 1962 ţili v tomto období v domoch tieto rodiny.
Prvý dom, ktorý ešte stojí, dal postaviť K. Môcik v roku 1928 a stavala ho Englišova firma. V čase vyvlastnenia bývala v dome rodina dcéry
pána Môcika – rodina Čentíkova. V poradí v druhom dome bývali Ferencovci, v treťom Andrisovci, v štvrtom Zmeškalovci a Halmovci, v piatom
rodina Nováková, v šiestom Gogova a Čentíkova, v siedmom Brngálova,
v ôsmom Kohútova, v deviatom Bátorova, v desiatom Čičmancova a Dadíkova, v jedenástom Ţákova, v dvanástom rodina Kašiakova, v trinástom
Sivákova, štrnásty bol dvojdom, ktorý obývala rodina Hrebenárova a Mokrá.
V poslednom dome bývala rodina Štrbova. Na konci Prievidze, mimo tejto
uličky, v priestore smerom na letisko stálo samostatne ďalších päť domov,
v ktorých bývali rodiny Hrdých, Bielikovcov, Čičmancovcov, Fabianovcov
a Škardovcov.
Na konci uličky bol Ulrichov močiar, kde sme sa v zime chodili korčuľovať. Za záhradami týchto rodinných domov boli pozemky pána Králika,
na ktorých bol sad s ovocím, kde sme s radosťou chodili na čerešne, ríbezle
i jablká. Museli sme si však dávať pozor, aby nás neprichytil pán Králik, lebo
by to povedal rodičom a doma by nás čakal spravodlivý trest.
Dnes z pôvodnej uličky stojí dom, ktorý je zrekonštruovaný a je v ňom
„Posedenie u Valacha“.
Kamila Gordanová (1944)
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