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M edzi pekné okamihy môjho života patria stretnutia a rozhovory 
s rodákmi z Veľkej i Malej Lehôtky a Hradca, lebo vtedy sa 

najradšej vraciame do obdobia detstva a mladosti. 
S rovesníkmi som začala navštevovať školu v roku 1948/49. Bola to dvoj-

triedka a na tie časy moderná jednoposchodová budova s „dolnou“ a „hornou“ 
triedou, s kabinetom, bytom riaditeľa školy, ale hlavne s veľkým dvorom. 
Malolehôtčania a Hradčania mali spoločnú školu na hranici chotára. Už 
dlhé roky ani jedna z nich neslúži svojmu pôvodnému účelu. Vtedy bolo 
vyučovanie dvojzmenné, pričom popoludní bývali výchovy: telesná, vý-
tvarná i ručné práce. Najradšej sme mali štvrtok, tzv. feriálny deň. Nevedeli 
sme, čo znamená „feriálny“, ale bol to veľmi očakávaný deň voľna. 

Druhá svetová vojna zanechala po sebe veľa nepriaznivých následkov. 
Hlavne my dedinské deti sme trpeli podvýživou a rôznymi chorobami. Najroz-
šírenejšou bola očná infekcia trachóm. Červený kríž a americká UNRRA pos-
kytovali rodinám oblečenie a nám deťom výživnú stravu: sušené mlieko, sar-
dinky a rybí tuk, ktorý bol pre nás postrachom. V deťoch vyvolával odpor 
k rybám na celý život, ale mnohým možno aj zachránil život. Postrachom 
našich zaneprázdnených matiek bola zasa zdravotná sestra pani Jolana 
Vavrová. Pravidelne kontrolovala našu osobnú hygienu, ale aj čistotu v domác-
nostiach. Bola zanietená a neúnavná šíriteľka zdravotníckej osvety. 

Naše detstvo bolo poznačené veľkými zmenami v živote dedinčanov. 
Petrolejky a karbidky boli nahradené žiarovkami, prašné cesty asfaltkami, 
drobné políčka veľkými lánmi. Objavili sa prvé rádiá, neskôr televízory. Ale 
stále sme žili družne, rodiny si pomáhali, udržiavali sa zvyky našich predkov 
a rokmi odskúšaná etika správania sa.  

S Prievidzou a jeho obyvateľmi nás spájala jedna farnosť, škola a stále 
väčšie možnosti zamestnania. Postupne v záujme dedinčanov i mešťanov 
všetko začalo smerovať k pričleneniu našich troch obcí k mestu Prievidza. 
A tak Malá Lehôtka a Hradec od 27. 5. 1964, Veľká Lehôtka od 1. 1. 1975 sa 
stali jeho mestskými časťami. Lenže v hrudiach starousadlíkov, ich detí a vnú-
čat stále bijú srdcia „Veľkolihočanov, Malolihočanov a Hračanov“. A tak 
je to správne. Veď láska a úcta k svojej dedovizni sú základom lásky k vlasti, 
úcty k iným ľuďom a hodnotám, ktoré vytvárame pre blaho a šťastie celého 
ľudského pokolenia. 
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Dedinské prostredie vo všeobecnosti malo a má svoje osobitosti, ktorými 
sa odlišuje od mesta. Aj keď osud obce Veľká Lehôtka bol odjakživa spojený 
s osudom mesta Prievidza, v mnohých oblastiach sa od neho odlišoval.  

Zo života obce Veľká Lehôtka 

P rvou a zásadnou odlišnosťou, od ktorej sa odvíjali ďalšie, bol spôsob 
zabezpečovania obživy. Lehôtčania boli vždy závislí od pôdy – živi-

teľky. Na poli dorábali zemiaky, obilie, zeleninu, v záhradách pestovali 
ovocné stromy, hlavne hrušky, slivky, 
jablone, čerešne. Na pasienkoch a lúkach 
sa pásol dobytok a ovce. Ešte v 1. pol. 
20 stor. boli v chotári dva salaše. Obhos-
podarovali okolité lesy bohaté na jedle, 
smreky, duby a hraby, z ktorých získavali 
drevo na kúrenie, stavbu príbytkov a hos-
podárskych budov. V dedine boli vždy 
dvaja-traja väčší gazdovia, niekoľko bez-
zemkov a väčšina roľníkov, ktorí vlast-
nili po tri-štyri hektáre pôdy. V roku 
1959 bolo založené Jednotné roľnícke 
družstvo, ktoré v roku 1960 pričlenili 
k Štátnemu majetku Zemianske Kostoľany. 

Z množstva chotárnych názvov vy-
beráme: Rybničiny, Lipinky, Vápenica, 
Hrádok, Uhlištie, Kiančov, Hadinec, 
Podhorie, Kvarty, Polianka, Viničky, 
Široké, Kopanice, Vrchy, Hrabiny, Zabôra, 
Opuky, Dúbravky, Ploštiny, Kračiny, 
Malinovce, Hŕbok, Úboč, Lazy, Čierne blatá, Vlčie jamy, Hájovka, Čierťaže. 
Niektoré názvy sa používajú dodnes, mnohé už upadli do zabudnutia. 

Nositelia vzdelanosti a kultúry boli učitelia. Stará jednotriedna škola, 
v ktorej sa až do roku 1919 vyučovalo v maďarskom jazyku, stála v strede 
dediny. Aby sa v zime mohlo učiť, žiaci nosili z domu polienka dreva na 
kúrenie. Pamätníci si spomínajú na učiteľov z Prievidze Jána Vážana a Františka 

Uchovajme pre históriu 

Dožinky vo Veľkej Lehôtke okolo roku 
1960, Anna Tadialová (vľavo )a Agneša 
Bullová, rod Kršková. 
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Tomášika, ktorý sa v obci usadil. Ďalej Jána Ulricha a Štefana Kuchárika 
z Prievidze, Juraja Mellu z obce. Do 30. 6. 1919 to bola učiteľka Wágnerová, 
po nej na krátky čas dve rehoľné sestry českej národnosti.  

V školskom roku 1921/22 v škole pôsobil Peter Bubliak, ktorý nacvičil 
divadelnú hru Svätá Juliana mučenica. Dva roky, od 1. 9. 1922 do 1. 7. 1924, 
učila Mária Gubrianska, dcéra nadlesného zo Stanišťa, ktorá nacvičovala 
niekoľko divadelných hier s náboženskou tematikou. Po nej nastúpil jej 
manžel Pavel Gubriansky, ktorý pôsobil ako učiteľ do 1. 7. 1932. Podľa 
záznamov aj on nacvičoval divadelné hry: Zmarené námluvy (1924) a Ženský 
zákon (1925), čím v obci postavil základy divadelnej tradície. V auguste 
1931 sa začala stavať na tie časy moderná dvojtriedna škola, v ktorej sa 
vyučovalo do ukončenia školského roku 1979/80, keď bola škola v obci 
zrušená a všetci žiaci začali navštevovať základnú školu v Prievidzi, už od 
prvého ročníka. Riaditeľmi školy boli: učiteľka Sluková a J. Štipek, ktorý 
počas piatich rokov pred začiatkom druhej svetovej vojny veľmi pozdvihol 
vzdelanostnú a kultúrnu úroveň obyvateľstva. Potom nasledovali Obžera, 
Verček, I. Mészáros, L. Madurkay, Menyhert a Kočan. Poslednou riadi-
teľkou školy bola pani Emília Kočanová.  

Riaditeľ školy L. Madurkay a jeho manželka, tiež učiteľka, mali mimo-
riadny vzťah ku kultúre. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia sa pod ich vedením obnovila činnosť divadelného súboru, ktorý 
ročne odpremieroval dve divadelné hry a uskutočnil s nimi desať-pätnásť 
repríz v obciach okresu. V tom čase začala v obci pôsobiť folklórna skupina, 
ktorá sa s „Lihockou svadbou“ zúčastnila krajského festivalu v Nitre. Na 
základoch tejto folklórnej skupiny vyrástol folklórny súbor Vtáčnik, ktorého 
prvým vedúcim bol Milan Chvastek (pozri s. 36). 

Spomienky na kultúrne dianie v obci by neboli úplné, keby sme nespo-
menuli muziku. Po prvej svetovej vojne bola v obci založená dychová 
hudba pod vedením Gustáva Wágnera z Malej Lehôtky, ktorá vyhrávala 
viac ako tri desaťročia hlavne vo Veľkej Lehôtke, Malej Lehôtke a Hradci. 
V rodinnom albume nebohého Milana Gatiala sa zachovala fotografia z roku 
1939, z ktorej sa dozvedáme, že členmi kapely boli: Michal Šesták, Jozef 
Ružický a Jozef Petráš z Malej Lehôtky, Lukáč Gatial z Prievidze – Vrchov, 
Juraj a Valent Gatial z Veľkej Lehôtky, kapelník Gustáv Wágner z Malej 
Lehôtky a Ján Drozd z Hradca. 

Na tradíciu tejto kapely v šesťdesiatych rokoch nadviazala cimbalová 
muzika s cimbalistom Jozefom Gatialom, na husliach hrali Ján Zábojník, 

Zo života obce Veľká Lehôtka 
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Libor Mello, Jozef Gatial, na basu Rudolf Zábojník. Muzikanti i nástroje 
sa príležitostne obmieňali. Stálym miestom, kde takmer denne vyhrávali, 
bola miestna krčma, ktorá sa preslávila práve vďaka tejto muzike. 

V marci 1926 boli položené základy kaplnky a v novembri 1927 bol 
do nej privezený zvon a 10. novembra toho istého roku ho prvý raz rozo-
zvučal zvonár Ján Bátora (z domu č. 84). Dňa 20. 5. 1928 bola kaplnka 

vysvätená farárom Antonom Miššuthom. V 
de-väťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia 
bola ku kaplnke pristavaná kostolná loď, 
postavená budova farského úradu a bola 
vytvorená far-nosť Krista Kráľa pre Veľkú a 
Malú Lehôtku a Hradec. 
 Od začiatku dvadsiateho storočia na čele 
obce stáli richtári, starostovia a predsedovia: 
Ján Zábojník, Juraj Henčel, Ján Borko (do roku 
1918), Píš (Púšťaneje), Jozef Bullo, Gabriel 
Mello, vládni komisári Elemír Borko a Barto-
lomej Mello, ktorý po skončení druhej svetovej 
vojny bol predsedom MNV, po ňom Florián 
Petráš, Rudolf Mikula, Štefan Gatial a posled-
ným bol Jozef Borko. 
 V súčasnosti vo Veľkej Lehôtke žije 
889 obyvateľov v približne 260 domácnos-
tiach s viac ako stovkou priezvisk. Väčšina 
priezvisk má svoje prímenia tak, ako v mno-
hých miestach Slovenska. Najfrekventova-
nejšie priezviská: Gatial – Tisajeje, Obchod-
níkeje, Mäčiareje; Mello – Bartoleneje, Laceje, 
Babeje, Gábrišeje, Mlynáreje, Čapkeje; Borko 
– Dubceje, Michaleje, Valiakeje, Podstudneje, 
Múdreje, Gazdeje, Petrášeje, Koláreje, 
Vážaneje, Letákeje, Saláškeje; Bátora – 
Malinkeje, Paulínkeje.  

Anastázia Kubová, rod. Zábojníková (1941) 
 
Zdroje: 

Zápisky a osobné výpovede obyvateľov Veľkej Lehôtky 

Zo života obce Veľká Lehôtka 

Socha z kostola vo Veľkej 
Lehôtke  
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Sto rokov v Hradci 

S amozrejme, že nie v skutočnosti. Sto rokov je obdobie, ktoré prežiť 
na jednom mieste nie je dopriate každému. Za obdobie jedného sto-

ročia sa v Hradci, samostatnej obci, zmenilo kadečo. Na dedinku sa pozrieme 
akoby z lietadla, očami dobových štatistikov. Až do zlúčenia s Prievidzou. 

Najkonkrétnejšie údaje o obci máme z úradného sčítania. Na jeho zá-
klade z roku 1890 zisťujeme, že Hradec tvorilo spolu 30 domov. V nich žilo 
257 obyvateľov, všetci slovenskej národnosti. Náboženská stránka v obci 
nebola problémom, lebo i napriek početnej židovskej komunite v okolitých 
dedinách, Hradec tvorilo 100 % rímskych katolíkov. Obec niesla poma-
ďarčený názov Hradecz. 

V roku 1910 bola situácia už iná, lebo prebiehala najsilnejšia vlna maďa-
rizácie. A neobišla ani Hradec. Štátne úrady mu pririekli názov Váracska, 
vzniknutý z maďarského slova vár – hrad. Obec tvorilo 47 domov s 371 oby-
vateľmi. Výmera chotára predstavovala 782 katastrálnych jutár. Štatistici 
zaznamenali už i kaplnku božského Srdca Ježišovho, postavenú v roku 1901. 

K 1. decembru 1930 žilo v Hradci 391 obyvateľov. Všetci boli česko-
slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho vierovyznania, žili v 59 domoch. 
Chotár obce tvorila plocha 450 ha. Hradec predstavoval 57 domov, jeho 
súčasťou boli i dve horárne: Kunclová a Stanište. V oboch žili sedemčlen-
né rodiny. V obci ešte nikto nemal telefón. 

O desať rokov neskôr tvorilo Hradec 64 domov, počet ľudí vzrástol 
na 404. Plocha obce (450 ha) sa nezmenila. Najbližší poštový úrad s tele-
fónom a telegrafom bol v Prievidzi a až 6,3 km museli prejsť cestujúci 
k vlaku. Pešo alebo vozom, lebo verejná doprava, samozrejme neexistovala. 
V Prievidzi mali Hradčania farský úrad aj obvodného lekára, žandárska 
stanica bola až v Ráztočne. 

Po zmene spoločensko-politického režimu v roku 1948, v Hradci žilo 
313 obyvateľov. Obecnú samosprávu tvoril Úrad miestneho národného 
výboru Prievidza-okolie, o verejný poriadok dbala Stanica národnej bez-
pečnosti v Ráztočne. Aj v roku 1960 štatistické údaje zaznamenávajú Hra-
dec ako samostatnú obec. Tento stav už ale netrval dlho. Od roku 1964 sa 
Hradec stal súčasťou mesta Prievidza a tak je tomu dodnes. 

Spracoval Erik Kližan 

Zachovajme pre budúce generácie 
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Prievidza očami maliara 

H oci paleta majstra Janka Alexyho už dávno nežiari sýtymi farbami, 
predsa postavičky, ktoré stvárnil ako maliar i ako zručný štylista 

– autor desiatok poviedok – svietia ako sklíčka v mozaike a vyvolávajú 
v mnohých ľuďoch živé spomienky na časy, keď tento maliar žil a kládol 
na plátna podoby sveta podľa „obrazu srdca svojho“. Alexy bol nielen ta-
lentovaným maliarom (patril k zakladajúcim osobnostiam slovenskej vý-
tvarnej moderny), bol aj pozorným poslucháčom a príbehy, ktoré sa mu 
dostali do uší a prenikli až pod kožu, dokázal vyrozprávať s neopakovateľ-
ným šarmom, presvedčivo a sviežo. V čase, keď vedno s inými výtvarníkmi 
presadzoval moderné maliarske smery, písal svoje rozprávky, črty, fejtóny 
a humoresky, ktoré boli medzi čitateľmi veľmi obľúbené. 

Janko Alexy narodil sa roku 1894 v Liptovskom Mikuláši. Študoval 
na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde ho okrem iných osobností 
českého výtvarného umenia viedol aj Max Švabinský. Počas štúdií absol-
voval niekoľko študijných pobytov v zahraničí – navštívil Paríž, Rakúsko, 
Taliansko, Poľsko a Nemecko. Sprvu pôsobil ako profesor na gymnáziu 
v Bratislave, v rokoch 1921 – 1932 žil v Martine v tvorivej spolupráci 
s Milošom A. Bazovským . Maľoval a vystavoval na slovenskom vidieku, 
kde vytvoril aj svoje najúspešnejšie prozaické práce. Počas pôsobenia 
v Piešťanoch organizoval umeleckú kolóniu, od roku 1937 žil v Bratislave, 
kde sa aktívne zapojil do organizovania výtvarného života. Ako maliar sa 
uviedol albumom kresieb zo Slovenska. Jeho prvá výstava v roku 1920 sa 
stretla s priaznivým ohlasom u kritiky i obecenstva. V dvadsiatych rokoch 
20. storočia rozvíjal sociálnym citom preniknutý expresívny prejav (diela 
Pohreb, Bratislava). Významná bola i jeho rozprávkovo-žánrová tvorba, 
originálnym spôsobom vyjadrujúca baladický charakter ľudovej poézie 
a piesne (Horí ohník, Hôrni chlapci). Počas pôsobenia v Bratislave rozvinul 
techniku pastelu v zmyslovo impresívnych portrétoch a krajinomaľbách 
(Slovenská madona, Pastierka, Dievčatko, Sliač, Čáčov). Janko Alexy vý-
znamne obohatil slovenský výtvarný vývin osobitným prístupom k proble-
matike vidiecko-žánrovej tvorby. Zomrel roku 1970 v Bratislave. 

Životné cesty, kľukatiace sa v nádejach, v odriekaní, preskakujúce z mesta 
do mesta, doviedli tohto syna sedlárskeho majstra do Prievidze. Malé mes-

Osobnosti 
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tečko so zvláštnym koloritom sa v rokoch 1913 – 1916 stalo dočasným do-
movom pre Janka Alexyho, ktorý chcel byť všeličím iným len nie lekár-
nickým praktikantom. A predsa bol, deň po dni, rok po roku skicoval do 
svojho tajného skicára, aby neskôr vydal presvedčivé svedectvo aj o čase, 
ktorý prežil v lekárni „U Spasiteľa“. Lekáreň, ktorá vtedy bola v dome 
Ceiselových (neskôr Chenko-
vých a nakoniec Dom služieb) 
na „Starom rínku“ patrila ma-
gistrovi Bedrichovi Straussovi. 
Bol to vážený mešťan, aktívne 
sa zapájal do spoločenského 
diania, písal články do lekár-
nického časopisu a tak sa prie-
story lekárne zmenili na „klu-
bovňu“, kde sa v dlhých podve-
čeroch stretávala prievidzská 
„smotánka“. K Straussovi si 
nachádzali cestu viacerí meš-
ťania, keď ich zunovalo vyse-
dávanie v kaviarničke pod blikotajúcim svetlom petrolejových lámp. 
U lekárnika bolo vždy živo, ľudia debatovali, spomínali, rozprávali svoje 
príbehy. Je celkom prirodzené, že takéto podvečery plné človečiny boli 
pre Janka Alexyho studnicou inšpirácie. 

O tom, že Janko Alexy bol už vo svojom mladom veku talentovaný 
maliar, ale tiež vnímavý poslucháč a navyše zručný štylista, svedčí niekoľko 
zbierok krátkych próz, ktoré publikoval v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 
minulého storočia (Jarmilka, 1924, Grétka, 1927, Veľká noc, 1930, Na 
voľnej vôľuške, 1932 a iné). V čase svojho vzniku a publikovania sa tieto 
umelecky nenáročné, ale veľmi živé, presvedčivé a sugestívne literárne 
útvary stali akýmsi zrkadlom vnútorného života mladej generácie, ktorá 
začínala žiť v novej republike spoločne s Čechmi. Možno práve realistické 
zobrazovanie skutočnosti, pravdivosť výpovede a možno príbehovosť jeho 
prác spôsobili, že ich ľudia radi čítali. Významný literárny kritik Andrej 
Mráz charakterizoval Alexyho tvorbu takto: „On do svojich prác hore-dole 
vnáša všetko, čo mu chvíľa a nálada diktuje. Suchý záznam o všednej prí-
hode v jeho rozprávaní sa zamieňa s lyricky nadneseným apostrofovaním 
opojných zázračností – najintímnejšie veci mieša s dokumentárnymi údajmi, 
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v Alexyho prózach preplieta sa mnoho jednotlivcov, no i tak výsledný 
dojem z týchto prác je, že predsa sa v nich ozýva pravda, záchvevy srdca. 
To nie je chladná remeselná literatúra, ale prežívaná túžba, spoveď, vyzná-
vanie lásky a nenávisti, svedectvo o živote.“ 

Mladý prozaik Alexy sa v týchto rozkošne živých a úsmevných „roz-
právkach“ vracia do rokov svojej mladosti a pritom neopomenul ani roky 
svojho pobytu v Prievidzi. Aj keď sa prievidzské spomienky zrkadlia iste 
vo viacerých príbehoch, celkom konkrétnu atmosféru Prievidze zo začiatku 
20. storočia zachytil v dvoch krátkych prózach, ktoré by sme chceli našim 
čitateľom pripomenúť. 

V zbierke krátkych próz, čŕt a rozprávok, ktoré vyšli v roku 1955 pod 
názvom Život nie je majáles, nájdeme Alexyho spomienkovú prózu S Jánom 
Čvíkotom sme čakali v Prievidzi na Rusov. Hoci názov prózy celkom jasne 
evokuje životný príbeh prievidzského lekára a národovca Jána Čvíkotu, 
ktorý v meste pôsobil ako obvodný lekár a v prvých rokoch novej Česko-
slovenskej republiky bol významnou osobnosťou spoločenského diania, 
dej tejto práce smeruje skôr do vnútra samotného Alexyho. Spomína na 
svoju anabázu, ktorej krátkou zastávkou bolo Alexyho pôsobenie v prie-
vidzskej lekárni. Miesto praktikanta získal na základe konkurzu, ale práca 
v nej nebola nijako jednoduchá. Alexy na tie roky spomína takto: „Našej 
lekárni občania okolia dôverovali najviac a valila sa sem celá horná Nitra. 
Nemal som chvíle odpočinku a hrdúsila ma astma, žilové záchvaty gniavili, 
oči mordovali. Život ozaj na zapľuvanie. Motať sa celý deň v tmavom 
laboratóriu bez okien, kde hocikedy sto pijavíc vyliezlo z fľaše a bolo ich 
treba pozbierať z podlahy a zo stien a všetko poumývať. Varenie dechto-
vého mydla a sírovej tekutiny proti svrabu nemalo konca-kraja.“ 

Prozaik Janko Alexy mal tendenciu fakty zľahčovať, bolo v ňom viacej 
dobra, humoru, fantázie a irónie, ale nie nadradenosti, preto aj jeho „ťažkanie“ 
treba brať s istou rezervou. On sa pri písaní zabával a chcel, aby úsmev 
vyčaril aj na tvárach svojich čitateľov. Vedel byť vážny a zodpovedný vo 
vzťahu k tým, ktorých vo svojich príbehoch vykresľoval. Tak je zobrazený aj 
spomínaný lekár Ján Čvíkota, rodák so Slovenského Pravna, ktorý po veče-
roch chodil do lekárne. Ako si autor spomína, „Čvíkota sa detinsky vedel 
tešiť z každej malej zvesti týkajúcej sa Slovákov. Stále rozprával, čo mu 
jeho otec hovoril o Rusku. Ľudia ho mali radi a jeho túžba vzdelávať sa 
v lekárskej vede hraničila s fanatizmom. Na to som, pravda, doplácal len 
ja, lebo jeho recepty boli často aj z dvadsiatich špécií.“ 

Prievidza očami maliara 
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Aj tieto krátke ukážky z Alexyho prózy naznačujú autorov blízky a pria-
teľský vzťah k doktorovi Jánovi Čvíkotovi. Tento vzťah vyúsťuje do celkom 
nečakaného konca prózy, kde autor vysvetľuje, ako s doktorom Čvíkotom 
„vítali“ Rusov na prievidzskom námestí... 

„Ba veru málokto vie na tomto ospalom svete, že tam kade sa ťahajú 
chotáre Prievidze, panoval za neďalekého nedávna štedrý kráľ Matulay...“  
takto sa začína ďalšia z Alexyho rozprávok. Autor ju nazval síce celkom 
všedne Prievidza (Rozprávky a črty. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 
1954), ale dokázal do nej vložiť veľa rozprávkového, neskutočného, čudes-
ného a fantazijného, napokon ako do každej zo svojich prác. Keď vyrozpráva, 
akoby na jeden výdych, príhodu o čudesnom kráľovi Matulayovi, Alexy hneď 
z rozprávky skočí do reality, aby čitateľom predstavil dedinčanov, ktorí cho-
dili do prievidzskej lekárne po lieky a on sa išiel z ich žiadosti zblázniť, lebo 
„plakali, bedákali, náhlili ma, prosiac, aby som im namiešal dobrého lieku, 
a keď sa prisťahovala zima a mrazy zaľahli ľuďom na prsia, valilo sa mi 
dnu celé okolie: ženy, chlapi a deti a všetko odo mňa žiadalo silu a život.“ 
Mladý prozaik do svojej rozprávky primieša aj ďalšie príbehy, spomienky 
a pekne vykreslené obrázky mesta, v ktorom žil a tvrdo pracoval.  

Spisovateľ Janko Alexy má v dejinách slovenskej literatúry svoje pevné 
miesto, hoci sa literatúre venoval len úchytkom, vo chvíľach oddychu, roj-
čenia a trpkých rozpomienok. Nie je podstatné, koľko jeho próz prežilo, 
preklenulo minulé storočie a pretrvalo v čitateľoch. Dôležitejšie je, ak autor 
pretrváva v našich srdciach, zvlášť spisovateľ, ktorý farbisto a celkom presne 
zachytil naše mesto a jeho obyvateľov. Jeho dielo si  zaslúži, aby sme sa 
k nemu občas vrátili. 

Ondrej Čiliak 
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Z dejín obce Veľká Lehôtka 

P rvá písomná zmienka o Veľkej Lehôtke sa nachádza v privilegiál-
nej listine mesta Prievidza z roku 1383 pod názvom Rheterfalua. 

Pôvod názvu je nejasný. Mikuláš Mišík sa domnieva, že tento názov označuje 
osadu, ktorá patrila prievidzskému richtárovi, čiže Richtárova Ves. Išlo by 
teda o osadu založenú po roku 1321 na lehotnom práve. 

Daňový zoznam z roku 1553 vykazuje šesť až deväť poddanských 
usadlostí. Zemepánom osady bolo mesto Prievidza. Naturálnu dávku odvá-
dzali vo forme desiatku z úrody. Vplyvom vtedajších zemepánov Turzovcov 
(Thurzovcov) ujalo sa aj vo Veľkej Lehôtke evanjelické náboženstvo. Toto 
pretrvalo až do druhej polovice 17. stor., keď vdova po Pavlovi Pálfim 
Františka Khuenová presadzovala rekatolizáciu a tak aj obyvatelia Veľkej 
Lehôtky okolo v roku 1660 prestúpili na katolícku vieru. 

V súpise veriacich z roku 1675 sa uvádza 137 poddaných, ktorí žili v 24 
sedliackych a v 7 želiarskych rodinách. Ďalší údaj nachádzame v roku 1753 
kde sa eviduje už 37 rodín, z toho štyria hofieri a dvaja čeľadníci. Živili sa 
hlavne prácou na poli a chovom dobytka, ale významný podiel na ich obžive 
malo najmä ovocinárstvo. Ovocné sady boli na výmere 10 meríc. Ovocie 
sa konzumovalo, ale aj predávalo svieže a sušené – jablká, hrušky a slivky. 
Posledné sušiarne zanikli niekedy v päťdesiatych rokoch 20. storočia. 

Veľký význam v zlej situácii obyvateľstva mali okolité bohaté lesy. 
Dominantnými drevinami boli jedľa, smrek, dub, menšie zastúpenie mali 
borovice, buk a hrab. Furmani ho vozili do prievidzského pivovaru a neskôr 
do Wernerovej (za depom) a Englišovej píly (na Sebedražskej ceste). Naj-
rozšírenejšia bola najmä výroba šindľov a poľnohospodárskeho náradia.  

Oddanosť poddaných Veľkej Lehôtky prievidzskému zemepánovi v sú-
vislosti s lesmi a pasienkami sa prejavila, keď gróf Pálfi siahol na mestské 
hory a pasienky, na ktoré si začali nárokovať. Vtedajší richtár Andrej Borko 
s boženíkmi Michalom Bakom, Jánom Kokrým a Imrichom Zjaťkom pod-
písali prehlásenie pred slúžnym nitrianskej stolice, že za jediného zemepána 
uznávajú mesto Prievidza. Podľa súpisu z rokov 1778-79 mala Veľká Lehôtka 
199 obyvateľov. Veľkou záťažou pre rodiny poddaných bola povinná robo-
tová renta na panskom. Podľa urbára mali poddaní sedliaci odpracovať 1030 
dní, jedenásť želiarov 198 dní a šesť hofierov 72 dní.  
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Nehygienické bývanie a chudoba sa podpísali pod epidémiu cholery 
v roku 1831, keď zomrelo 15 ľudí. Nespokojnosť poddaných z ich ťažkými 
životnými podmienkami vyvrcholila počas revolúcie v roku 1848, keď richtár 
Jakub Bullo podpísal spoločnú sťažnosť obcí proti bojnickému panstvu na 
uhorské ministerstvo.  

Sociálnu štruktúru 281 obyvateľov v druhej polovici 10. stor. tvorilo 
138 držiteľov pôdy, dvaja nájomcovia, dvanásť sluhov a dvadsaťdva náden-
níkov, ktorí bývali v 44 domoch. V jednom dome teda bývalo v priemere 
skoro sedem ľudí a to prevažne v jednej izbe. Okrem izby bola ešte kuchyňa 
s otvoreným ohniskom a spravidla aj komora. Gazdovia, ktorí obrábali 
prevažnú časť výmery pôdy mali postavené maštale a pajty (stodoly). V polo-
vici 19. stor. chovali sto kusov hovädzieho dobytka, stoštyridsaťštyri oviec 
a dvadsaťjeden ošípaných. Celková výmera obhospodarovanej pôdy bola 
240 katastrálnych jutár.  

Pri novej vlne cholerovej epidémie v roku 1873 zomrelo ďalších jede-
násť ľudí. Napriek tomu v roku 1900 vzrástol počet obyvateľov na 412. 
Časť sedliakov, ale najmä hofieri a želiari živili sa sezónnymi prácami, 
najmä pri žatve a mlatbe na dolniakoch.  

Počas trvania svetovej hospodárskej krízy a následne až do vzniku prvej 
Slovenskej republiky, odchod za prácou najmä do Čiech, Rakúska, Nemecka, 
čiastočne aj Francúzska postihol aj obyvateľov našej obce. Vycestovali celé 
rodiny, v mnohých prípadoch aj na viac rokov. Prevažná väčšina sa vrátila 
do svojho rodiska s rôznymi pocitmi a zážitkami z tzv. robôt. Ešte aj dnes 
žije v obci veľa pamätníkov tých čias. 

Po skončení prvej svetovej vojny a vytvorení Československej republiky 
v politickom živote obce dominovala HSĽS, ktorá si udržiavala prestíž vo 
všetkých voľbách až do zániku prvej Slovenskej republiky. Táto strana mala 
oporu v silnej telovýchovnej organizácii Orol, ktorá mala v roku 1922 113 
členov. Aktívna bola aj Katolícka jednota, ktorá ale v roku 1933 zanikla. 
Z hľadiska ochrany majetku mala značný význam miestna hasičská jednota 
založená v roku 1923. 

Na záver ešte poznamenávam, že svojho času bol názov Veľká Lihotka 
oficiálnym názvom obce. Vznik tohto názvu sa nepodarilo zistiť, ale zanikol 
v roku 1949. 

Ján Zábojník (1944) 
Zdroje: 
Horná Nitra – Vlastivedný zborník, IV, 1968 
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Skotňa moja, Skotnička! 

Azda žiaden text by lepšie nevystihol nád-
herný, vrúcny cit, ktorý tak silno objíma 
moju hruď pri spomienke na detstvo, ktoré 
som prežila na Skotni. 
 Pamätáte sa ešte na ňu, milí, dnes už zrelí, 
Prievidžania? Dovoľte mi, prosím, pri mojich 
tichých spomienkach trošku vám ju priblížiť. 

Bola to malá ulička, skôr veľký jarok, vybiehajúci takmer z konca Dlhej 
ulice smerom k cintorínu. Po oboch stranách „uličky“ boli nerovnomerne 
učupené azda najstaršie domčeky v Prievidzi. Živo si pamätám ich maji-
teľov, lebo som si ich všetkých vážila a mala veľmi rada. 

Začnem teda s vymenúvaním po pravej strane smerom k cintorínu. Prvý 
boli Ďuriakovci. V akomsi odskoku doprava bývali Nedeljakovci. Kúsok 
vyššie, no bližšie k cestičke, bý-
vala pani Vaňová s dcérou, a zasa 
dobrý kúsok nad nimi Huliakovci. 
Ich deti pásli kozičky dlhoulic-
kým majiteľom. I ja som s nimi 
rada a často chodila pásť na Ja-
zerce. Ešte vyššie od nich bývali 
Grófovci a takmer zarovno s nimi 
Ďurkovičovci a moje „totky“ Tu-
likové. Ich domček bol aj rodným 
domom mojej drahej mamičky. 
Ešte bližšie k cintorínu, ale to 
už bolo veľmi nízko, priam ich 
nebolo vidno z cestičky, bývali 
Kvobelovci. Nad nimi bola už 
len lúka, ktorá sa tiahla ku skale 
a k evanjelickému cintorínu. 

Tento terén slúžil dlhoulickej a našej mládeži na stretávky pri rôznych 
športových hrách, na podvečerné posedenie s gitarou a harmonikou. Spev 
(nie hlučný) sa niesol zo skaly ponad koniec Dlhej ulice, až smerom k Vav-
rovmu mlynu. Boli to posedenia plné družnosti a veselosti! 
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Domček Grófovcov po pravej strane smerom 
k cintorínu, vpravo bývali Huliakovci 

Návraty do mladosti  

Mámivá vôňa líp 
náš malý kostolík; 
ten obraz z duše viac 
nevezme mi už nik. 
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Od jari do neskorej jesene dlhoulické dievčatá pri cintoríne pásli húsky 
a vzájomne si vymieňali skúsenosti v ručných prácach - vyšívaní, pletení, 
háčkovaní a štopkaní. Samozrejme nechýbali humorné, častokrát i vymy-
slené príbehy. Rady sme chodili po žatve húsky „napásať“ na strniská, a čo 
by dnes už máloktoré deti dokázali, hrali sme sa bosé na naháňačku po str-

niskách! A čo sme sa najedli všakovakého 
ovocia, ktorého bolo okolo cintorína nado-
stač! Ešte dnes cítim v ústach chuť čiernych 
moruší a hrušiek „hniľačiek“! 
 Ale aby som nezabudla na domčeky 
po pravej strane Skotne, teraz smerom od 
cintorína dolu na Dlhú ulicu. Poniže Mok-
rých záhrady a vinice Majerčákovej stál 
domček Benkovičovcov, v ktorom som 
vyrastala. Pod nami bývali Sliškovci. Tak-
mer v strede Skotne býval so svojou (veľmi 
chudou) ženou šarha Štefanovský, neskôr 
dve staršie slečny, s ktorými som sa veľmi 
nezblížila. Predposledný dom obývala ro-
dina Hrablíková. Posledný dom, vlastne 

náprotivný Ďuriakovcom, bol dom rodiny Bielických. Takto si spomínam 
na domčeky a obyvateľov Skotne. 

Nedá mi ale zabudnúť na skutočnosť, že Skotňa nemala vodovod. Teda 
všetky domácnosti sa vodou zásobovali len z dlhoulickej harajky, ktorá stála 
pred domami Vavrovcov a Kramárovcov. To sme sa „navláčili“ vedier s vo-
dou, keď sme sa chceli napiť, aby bolo dosť na váru, pranie, telesnú očistu, či 
očistu bývania! To bol vari jediný rušivý zásah v našom pokojnom priebehu 
života na Skotni. V päťdesiatych rokoch sme sa predsa dočkali studne-
harajky. Stála oproti domu Benkovičovcov. 

Koncom šesťdesiatych rokov bola Skotňa označená ako zosuvný terén 
a domčeky i ulička boli zrovnané so zemou. Dnes je na tomto území park. 
Vždy, keď ním prechádzam a vidím starý dub, ktorý rástol za naším domom, 
mi bôľnošťastne stisne srdce. 

 
Mgr. Eleonóra Lančaričová 
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za ním je odbočka na Skotňu. 

Spomienky, gaštany, lipy, kostolík, 
tie obrazy z duše nevezme mi nik. 
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Tak ako v iných vežiach kostolov, aj v guli veže prievidzského farského 
kostola sv. Bartolomeja sú zanechané odkazy pre budúce generácie o výz-
namných udalostiach v čase prestavby, či opravy kostola. Každý ďalší odkaz 
sa prikladá k tomu predošlému a takto sa nasledovníci môžu dozvedieť 
niečo o čase a živote tej chvíle. Tu uverejňujeme odpis listiny od pani 
Margity Mečiarovej (1918), na ktorej je dátum 2. augusta 1698, a  možno 
predpokladať, že ide o rok zápisu po stavbe veže kostola. I keď sa javí, že 
listina nie je ukončená, má svoju vypovedaciu hodnotu. Zaujímavé sú 
mená a funkcie vtedajších predstaviteľov mesta. 

Pro memoria 

V  mene Otca i Syna i Ducha svätého jedinej totiž a nerozdielnej 
božskosti z Troch osôb tej istej podstaty a v celej dokonalosti božej 

sebe rovnej. Amen. Na Väčšiu slávu Božiu a sv. Bartolomeja, apoštola, muče-
níka tohto konsekrovaného farského kostola patróna. V roku od narodenia 
Vykupiteľa sveta Ježiša Krista, opravdivého Boha a človeka 1698. 2. augusta. 

Počas vlády celej bojujúcej cirkvi vikára zástupcu Kristovho na zemi 
blaženého Innocenta XII., pápeža, totiž najvyššieho kňaza rímskeho. 

Za vlády na západe najvznešenejšieho a nepremožiteľného rímskeho 
cisára Leopolda I. spolu s jeho najvznešenejším synom Jozefom I., už zvole-
ným rímskym cisárom a korunovaným kráľom Nemecka, Uhorska, Čiech, 
Chorvátska a ostatných ríš, patriacich svätej korune uhorského kráľovstva 
a iných k nemu pripojených provincií. Za správy slávnej cirkvi uhorskej a met-
ropolitnej arcibiskupskej stolice ostrihomskej. Jeho Eminencie najdôstojnej-
šieho pána Leopolda, župana de Kolonič, kardinála a presbytera, arcibiskupa 
sv. Hieronyma Ilírskeho, spomínaného už metropolitného kostola ostrihom-
ského. Sufraganom, súčasne generálnym vikárom in spiritualibus najdôle-
žitejším a osvieteným pánom Pavlom Bašom Gyarmath, keď arcibiskupom 
nitrianskym bol najdôstojnejší pán Imrich Pongrácz zo sv. Mikuláša a Star-
hradu, kaplán sv. Antona opátstva bojnického, spravujúcim aktuálne tej 
istej farnosti farárom bol Ján František Žilka, pochádzajúci z prievidzskej 
farnosti a spravoval prievidzskú farnosť. Dôstojný syn Ján Štefan Ištvánfy, 
rímsky presbyter, bojnický syn bol administrátorom prievidzskej farnosti. 
Kaplánom bol dôstojný otec Ján Peško z Vištuku. 
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Zemepánom v slávnom zemepánstve bojnickom bol najosvietenejší 
a pán gróf Mikuláš Pálfi de Erdőd, dedičný syn spolu so svojou najosvie-
tenejšou paňou grófkou Juliannou Homonay de Druget svojou manželkou.  

V úrade administratívy provizorátu bol blahorodý pán Michal Helmer, 
v učtárni pán Jakub Aridufy, hospodárskym skladníkom pán Ján Karol Ferdín, 
hospodárskym správcom totiž officiálom pán Ján Fišer. V šťastlivom vedení 
mesta bol najzbožnejší a najhorlivejší blahorodý pán Štefan Skačáni, prie-
vidzský richtár. Jemu podliehali dvaja esesori, členovia senátu pán Andrej 
Kubranský a vynikajúci pán Ján Sakmári a podpísaní tu páni vznešeného 
mestského magistrátu senátori v tomto poradí: Matej Petráni, Ján Pažický, 
Samuel Bielický, Mikuláš Karas, Tomáš Žňava, Martin Karas, Martin 
Pafko, miesto tribúna neobsadené.  

Skoro po úplnom zničení v posledných časoch vojen a k tomu prekliatej 
Lutherovej herezy najvyššou prozreteľnosťou božou najhorlivejších mužov, 
kedysi pánov občanov, ozdobou a chľúbou farských kostolov a mešťanov 
hlboko nábožensky založených, ktorí najnábožnejšou dobromyseľnosťou 
svoje na ozdobenie božieho domu dobrovoľne a rýchlo seba oddaňovali. 
Veľmi spomínaný a významný dobrodinca tohto kostola generista pán Ján 
Karas, ktorý oltár v kúte víťazného oblúka proti južnému smeru zasvätený 
sv. Jánovi evanjelistovi a apoštolovi, zadovážil z vlastných peňazí. Dobré 
je pripomenúť potomkom pre pamiatku veľkého patróna a podporovateľa 
pána Samuela Bielického, ktorý prekrásne upravil chór a ozdobil aj oltár. 
Nemôžeme na sucho obísť svojim perom pána Mikuláša Bullu, ktorého do-
brodenie vytvorilo sv. krstiteľnicu a iné mnohé týmto spomenutým mužom. 
Prvé miesto v nábožnosti, horlivosti a ochote patrí a najviac oslavy zasluhuje 
pán Štefan Skačáni, so svojou vzdelanou manželkou Juditou a nábožnou 
svokrou Dorotou Podoláni. Treba ho v análoch spomenúť, lebo sotva sa 
kto uvidí, že by v Prievidzi bol našiel seberovného. On menší oltár 
blahoslavenej Panny Márie s titulom Divotvornej Panny Márie na rohu 
víťazného oblúka na evanjeliumovej strane smerom na sever veľkým 
nákladom postavil. Tento oltár je privilegiami obdarený za zomrelých od 
Jeho milosti Innocenta XII. a drahý bulou toho istého pre úctivé bratstvo 
pod titulom najvyšších odpustkov pre mŕtvych a živých obdarený. Tento 
daroval premnohé sväté nádoby, rúcha. Previedol a fundoval na večnú 
základinu 18 votívnych svätých omší tomu istému oltáru na odbavovanie 
každoročne. On akoby v pretekoch so spomenutým pánom Samuelom 
Bielickým krásny organ pozitív daroval kostolu Panny Márie. 
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Jeho svietnikmi plné sú sväté oltáre, aké ťažko vidieť aj vo veľkých 
bazilikách na slávnostiach. Takéto jeho dobrodenia skoro každoročne 
robieval pre prievidzské potreby, slovom: ukázal sa svojimi veľkými, 
monumentálnymi darmi jak v božom kulte, tak aj pre dobro celého mesta 
Prievidze, že jeho výdavky sotva vládal platiť. Nech žije jeho vznešená 
pamiatka v pamäti všetkých potomkov. Nech žije na veky. On konečne 
medzi všetkými až po tento čas vydal najvznešenejšieho ducha na ozdobu 
upevnenia božieho domu, na skončenie tejto veže obstarával všetko potrebné, 
aby toto dielo bolo také, ako je skončené, alebo aby som tak povedal, znovu 
postavené, keďže zlá stavba múrov najprv bola zložená nie s menším nákla-
dom, ako keby bola bývala nová postavená. Keď k tomu pristúpili dary 
prvomenovaných nábožných pánov Samuela Bielického a Mikuláša Bullu 
v obnose po 100 zlatých. K tomu pristúpil dar Vavrinca Pauku, ktorý pre 
opravu tejto veže tieto svoje oráčiny: roľu prvú Niže mesta, ktorá leží vý-
chodne pri roli Martina Karasa, západne pri roli Samuela Bielického, druhú 
roľu Niže mesta od východu má suseda Tomáša Žňavu, od západu pána 
Ondreja Kubranského, tretiu roľu vulgo Vrtel na Kútoch, od východu pri 
roli Mateja Petrániho, od západu pána Kubranského, tieto role sú v árende 
v tomto poradí. 

Ďalej sa spomínajú dary ostatných pánov a zbierky na stavbu veže, 
lebo ináč sú spomínané len v knihe života. 

Od roku 1684 do roku 1698 ustavičná vojenská posádka nie menej ne-
mecká ako bavorská, daneburgská, brandeburská, dánska a iné národy nechý-
bajú v nich stálym príchodom a odchodom od takého postavenia dostali ľud, 
že radšej chcel zomrieť, ako takto žiť. Keď spomíname dane od roku 1684 
do 1696 včítane spomenutej dane v celom kráľovstve, boli dva milióny, z toho 
Prievidza okrem vojenských výdavkov vyše 5000 zlatých znova krajské dane 
boli dva milióny a iné dva milióny zhltli vojenské dane. Tieto však v Prievidzi 
105 spolu s vojenským veliteľom pánom barónom De Alos a jeho zamest-
nancov vyšli na 575 zlatých (okrem diškrécií). V tomto roku nie menej v zime 
aj v lete 50 poplatníkov pre rozdielnosť týchto mesačných výdavkov vydaných 
bolo 6872 zlatých. K tomuto pristupovali zemepanské povinnosti 3052 flo-
rénov ročne. Plat farárov v hotovosti bol 106 zlatých, 52 štvrtáčok čistého 
zbožia. Peňažná odmena kaplánova 12 zlatých. 

Možno predpokladať, že za týmto textom pokračovali aspoň krátke 
zdvorilostné frázy, ale, žiaľ, v tomto odpise sa nezachovali. 

Spracoval Ján Sabo 

Pro memoria 
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Kde končila stará Prievidza? 

P rievidza. Tabuľkami s týmto označením je dnes vymedzený na 
cestných komunikáciách chotár mesta. No nie vždy tomu tak bolo 

aj v minulosti. Štyri stromy a kopce ako hraničné body, ktoré oddeľovali 
chotár Prievidze od chotára neskorších Opatoviec nad Nitrou, spomínané 
v listine Zoborského opátstva, by nám dnes pri vymedzovaní územia veľa 
nepovedali. 

Ako sa v minulosti, ani nie veľmi vzdialenej, menila a posúvala hranica 
Prievidze, je najlepšie pozorovateľné na rozmedzí Prievidze a Bojníc. Súčas-
nú prirodzenú hranicu – tok rieky Nitry – pozná takmer každý. Píše sa rok 
2007. Kde to ale bolo kedysi? 

„Pred kláštorom piaristov zastavilo tri panské koče niekoľko desiatok 
žien, ktoré pohotovo oznámili zástupcovi slúžneho i jeho sprievodu, že ich 
nevpustia do mesta.“ Takto vykresľuje počiatok unikátnej vzbury prievidz-
ských žien historik M. Mišík. Teraz nejde o akciu ako takú, ale o fakt, že 
pri kláštore piaristov ženy v roku 1771 otočili panské koče a nevpustili ich 
do mesta. Mohlo sa to stať len na hranici mesta. Tu niekde teda bolo v 18. 
storočí rozhranie Prievidze a Bojníc. 

Z historických záznamov vieme, že Prievidza po strate svojich mest-
ských výsad zažila útlm. Preto nie je prekvapením, že takmer poldruha storočia 
od prvého záznamu sa hranica mesta ani ďaleko neposunula. Keď v roku 
1912 štát ako vlastník železničnej stanice Prievidza-Bojnické kúpele zabez-
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pečoval kanalizáciu svojich pozemkov, dosť často zachádzal za chotárnu 
líniu. Samotná železničná stanica, otvorená v roku 1896, niesla už názov 
Prievidza. Stála teda na prievidzskom chotári. Možno na jeho hranici. Pretože 
len kúsok odtiaľ stojí chotárny medzník. Ide o kamennú sochu Piety, stojacu 
na Bojnickej ceste, oproti domu, v ktorom sídli Klub dôchodcov. Pri bliž-
šom pohľade na teleso stĺpu môžeme prečítať letopočet 1910. Či je kamenná 
Pieta staršia alebo nie, nie je v tejto chvíli podstatné. Dôležité pre nás je, 
že aj v roku 1910 tu končil prievidzský chotár. Potom je pochopiteľný 
i záznam o kanalizácií obvodu železničnej stanice z roku 1912: „...železničná 
stanica skanalizovala svoje pozemky, ktoré donedávna ani do obvodu 
mesta nepatrili“. 

Po vzniku samostatnej republiky bolo prvoradou snahou okresných 
úradov uľahčiť ťažké položenie miestnych roľníkov, ktorí boli odkázaní 
na svoju pôdu. Aj preto bola doslova otázkou dňa parcelácia, rozdeľovanie 
obrovskej výmery pôdy bývalých panských veľkostatkov. V obvode Prie-
vidze na takýto účel do úvahy pripadal len pálfiovský veľkostatok, ležiaci 
na ceste vedúcej do Bojníc. Pri tejto príležitosti bolo osem katastrálnych 
jutár pôdy pridelených aj Štátnej ovocinárskej škôlke. Išlo o pôdu ležiacu 
v priestore dnešného Kauflandu a SOU na Ulici M. Falešníka. Stalo sa tak 
na základe dobrých výsledkov škôlky, vedenej záhradníkom Vincentom 
Zunom. Práve on mal na starosti parceláciu bývalej panskej pôdy, ležiacej 
v katastri veľkej obce Prievidza. Pre nás je dôležité, že prievidzská chotárna 
hranica v roku 1920 viedla niekde v týchto miestach. 

Dnešná Bojnická cesta od roku 1933, dostala názov Štefánikova ulica. 
Ako uvádzajú archívne záznamy, ide o „zastavanú časť Bojnickej cesty od 
železničnej dráhy po topoľovú aleju“. Ďalej už neviedla, pretože tam už 
začínal bojnický chotár. 

Ani nie tak dávno, spomínajú si na to i súčasní päťdesiatnici, stál ne-
ďaleko autobusovej zastávky pred Športovou halou, medzi dvoma lipami 
drevený kríž. Takýto sa vztyčoval na chotárnom rozhraní. Časť Prievidze, 
rozkladajúca sa v týchto miestach mala historický názov Zánitria. Je to skôr 
hlavolam, keďže miesto leží (z pohľadu Prievidžana) pred riekou Nitrou. 
Lokalite však dali názov Bojničania, ktorí tu vtedy mali svoje polia. 

Po roku 1945 vznikol v Prievidzi poradný zbor, ktorý mal za cieľ vypra-
covať plán pre novú výstavbu mesta. Túto snahu vyvolal vzmáhajúci sa 
priemysel v okolí mesta. „Vedúcou myšlienkou bola starostlivosť o robot-
níkov banských a priemyselných závodov a išlo o to, aby títo ľudia po 
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celodennej práci mohli spokojne tráviť noc bez hukotu strojov, aby nazbierali 
nových síl pre ďalšiu prácu.“ Na základe plánu bolo vytypovaných šesť 
lokalít, určených na výstavbu bytového komplexu. Jednou z nich bola 
lokalita Prievidza – Bojnice. Trieštenie lokalít a ich rozličné umiestnenie 
dávalo tušiť množstvo problémov. „Preto po dlhom boji zvíťazila myšlienka 
zoskupenia alebo najreálnejší podklad vytvoriť okresné sídlo po stránke 
konglomerátu všetkých zložiek hospodársko-kultúrnych.“ Bojničania sa 
ale postavili proti prílišnému približovaniu oboch miest a tak sa výstavba 
sídliska realizovala iba v Prievidzi. 

Napokon výstavba sídliska Píly bola stimulom pre doposiaľ posledné 
rozhodnutie. „MNV v Bojniciach schválilo na svojom poslednom zasadnutí 
zmenu územia svojho katastra. Týmto sa pričleňuje územie od rieky Nitry 
smerom k Prievidzi ku katastru mesta Prievidza.“ A tak je tomu dodnes. 

Erik Kližan 

Pramene a literatúra: 
FLEISCHMANN, Alexander: 75 rokov Šľachtiteľskej stanice ovocinárskej v Bojniciach. 
Bratislava, 1967, s. 10. 

MIŠÍK, MIKULÁŠ: Prievidza. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1971. 

O. J.: PRIEVIDZA opäť väčšia. Naše slovo, roč. 10, 1959, č. 8, s. 3. 
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Pokračovanie príspevku L. Fintu z minulého čísla, tentoraz o postupe pri 
výstavbe chát okolo Bielického studničky, ale aj na ostatných miestach, 
Prievidžanmi v minulosti vyhľadávanom rekreačnom mieste Púšti. 

Výletné miesto Púšť 

N ajnavštevovanejším obdobím bolo leto, keď si mnohí prišli na svoje 
zbieraním húb, obdivom a pozorovaním lesnej zveri, vtáctva, ale 

i okolitých stromov, ktorými boli: smrek, borovica, jedľa, červený smrek, 
duby, hraby, buky, javory a i. Výnimočné boli soboty, nedele, ale aj Vianoce, 
Veľká noc, Nový rok a ostatné štátne sviatky. Zvláštne miesto mali silves-
trovské večery, keď sa horou ozýval veselý (či oduševnelý) spev sprevádzaný 
harmonikou Laca Fintu, husľami Fera Námesného a gitarou Ruda Karpiša. 
V neskorších rokoch hrávala v chatke hudba v zložení: harmonika Schiffer, 
husle Námesný a bubon Bielický. 

Ale aj zimné obdobie malo svoje čaro v snehových masívoch Starého 
hája a skalnatých oblastí najmä kameňolomu v Hrádku. Mnohých v lete 
priťahovala i neďaleká kolkáreň na Púšti, kde bolo i stredisko slovenských 
včelárskych spolkov. Tam sa konali okresné i celoslovenské včelárske 
zhromaždenia. Lokalita Púšť vzdialená od Bielického studničky asi l km mala 
predtým svoje turistické poslanie. Za bývalej Československej republiky, 
počas druhej svetovej vojny a dočasne po nej, po dlhé roky sa každoročne 
na Púšti konali slávnostné majálesy i juniálesy, ako aj letné oslavy a tanco-
vačky na pódiu, ktoré pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru 
z Prievidze. Slávnostné podujatia už vopred v meste oznamoval hasičský 
trubač zboru pán Štefan Polerecký zvaný Pištinko, zamestnaním kolár z Dlhej 
ulice. Na tých oslavách sa pri hasičskej hudbe vykrúcali mládenci i dievky 
z Prievidze i okolitých dedín. Potom si pochutnávali na prírodnom „hasičskom“ 
guláši. Tieto hasičské spoločenské podujatia časom zanikli a preto tým 
viacej nadobudla turistické poslanie Bielického studnička so vzrastajúcim 
počtom návštevníkov. 

Príjemné výletné prostredie v Hrabovom háji pri Bielického studničke 
našli starší turisti a celé rodiny z Prievidze i okolia: Anton Ihring, Š. Gajdolín, 
rodiny Neuwirthová, Zimányiová, Krogmanová, pán Polerecký - krajčír, 
zvaný „Budka báči“ a ďalší. K týmto nadšencom sa pridali aj rodiny Františka 
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Námesného, Ivana Nedeljaka, Strossová, ako aj Magda, Hedy a Janko 
Neuwirth, Manika Páliková-Šimková, Viera Smahová, Alica Lexmanová, 
Valika a Soňa Píšová, Miko Nedeljak, Štefan Gürtler a i. 

Postupne tam návštevníci, za účasti L. Ilčíka, A. Ihringa, J. Gregora, 
Š. Gajdolína, postavili svojpomocne lepšiu zrubovú chatu a neskôr tam 
vyrástli aj iné chaty aj zo zakúpených vyradených železničných vozňov. 
Tak vznikla chata Carpathia, Jasovského, Dubcova, Karáskova, Javorského 
(Šóšku) a i. Odtok vody zo studničky návštevníci prehradili, čím sa vytvo-
rila malá priehrada nazvaná „Žlté pleso“, kde sa občas otužilci, aj z radov 
návštevníkov, namočili. Bolo tam miesto aj pre umelú chladničku (v zemi 
zakopanú veľkú mliekarenskú kanvu). Skupina skautov: Ivan Nedeljak, 
Ivan Bendík, Miko Kardoš, Ladislav Finta a ďalší vystavali neďaleko 
studničky volejbalové ihrisko, ktoré je v súčasnosti už zarastené. Roku 
1949 nad studničkou pod borovicami osadili návštevníci vysoký drevený 
kríž a pod ním kľakátko. Kríž bol ohradený dreveným plotom. 

K doterajším návštevníkom chaty a studničky pribudli aj ďalší mladší 
skauti „Družina pardálov“ pod vedením radcu Ivana Bendíka. Bo1i to: Eduard 
Rokošný, Gejza Ďurjak, Jaroslav Kapusta, Milan Horvatovič, Dušan 
Veterník a i., ako aj ďalšia družina pod vedením radcu Karola Schmidta, 
ku ktorým patrili: Anton Pochyba, Ján Pochyba, Milan Tulík, Ladislav 
Hlásny, Eduard Scholssár, Ladislav Beňadik a i. Po odchode mládeže na 
vysoké školy alebo po uzavretí manželstiev bolo miesto navštevované 
ďalšími mladšími ľuďmi. Ale starší návštevníci ostali Púšti stále verní. 

Družina psov vybudovala v dolnej časti Hrabového hája vlastné „Dupe“ 
so stolmi, lavicami, aj pozorovateľňou umiestenou na vyššej borovici. Mali 
svoje ohnisko na prípravu prírodných jedál. Po rozpustení skautingu sa 
Družina psov, podľa vzoru indiánov v románoch Karola Maya, nazývala 
„Rudí gentlemani“ a pod týmto názvom vydávala krátke aktuality zo života 
družiny. Pribudli k nej aj Otto Bakaj a Ľudovít Wunder. 

O tom, že na Bielického studničke panoval v päťdesiatych rokoch čulý 
ruch, sú dôkazom dve knihy záznamov, do ktorých sa návštevníci zapisovali 
o pobyte pri studničke, v Hrabovom háji i v okolitých lesoch. V záznamoch 
sú podpísané stovky návštevníkov a veľa humorných poznámok, kreslených 
ilustrácií, najmä od Jozefa Melišku a Ivana Bendíka. Najviac zápisov do kníh 
záznamov urobil mladý a najčastejší účastník výletov na studničku a chatu 
Luxus Ivan Nedeljak. Posledný zápis v knihe záznamov je od šiestich členov 
bývalej Družiny psov zo dňa 18. 11. 1977, už ako vyše štyridsaťročných. 
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„Široká cestička vedie k nám cez lesy, až vyjde hviezdička spýtam sa 
kdeže si? “ – tak si spievali zakladatelia i mladí návštevníci Bielického stud-
ničky v lete pri táborových ohňoch a počas silvestrovských večerov v chate 
Luxus. Z tej doby sú pamätné aj mnohé študentské lásky, ktorým sa chata 
Luxus stala symbolom ich mladosti, manželstva i výchovy potomstva. Pieseň 
sa niesla aj ako hymna v lesoch okolo chaty Luxus. A tí návštevníci stud-
ničky a chaty, čo ju spievali ako 18 – 19-roční dožili sa v súčasnosti vyše 
sedemdesiat rokov a pokiaľ im to zdravie a čas dovolí, radi si zájdu na 
Bielického studničku i dnes. Veď majú vďačné a pútavé spomienky na 
svoje mladé roky prežité v Hrabovom háji. A hoci čas urobil mnohým na 
hlavách šediny a mnohí už nie sú medzi nami, ani zakladatelia chatovej 
osady Štefan Bielický, Ladislav Ilčík a Jozef Gregor, predsa im patrí naša 
vďačnosť a čistá spomienka zvýraznená slovami básnika, ktoré boli dlhé 
roky napísané na tabuľke zavesenej na borovici nad studničkou: „Hory, 
krásne hory a strmé doliny, vy ste poklad srdca môjho jediný...“ Od tých 
čias sa už vymenili poniektorí majitelia chatiek a pribudli ďalší, takže 
počet chatiek sa rozrástol a vždy sa nájdu noví milovníci prírody, ktorých 
Bielického studnička priláka. 

Zápisy z dvoch záznamových kníh chaty Luxus z rokov 1946 – 1977, 
tak v nich čítajme čo sa stalo v dňoch: 

− 12.12.1948: Chodili sme po Hrádku pri Veľkej Lehôtke, v snehu pri kame-
ňolome za mrazivého a zasneženého večera a v hlbokom údolí sme objavili 
jaskyňu. Podpísaní členovia Družiny psov: Jozef Meliško, Ivan Nedeljak, 
Mikuláš Kardoš, Rudolf Karpiš, Ladislav Finta, Jozef Hudec, Hadrián 
Chikán, Ján Holdoš a pripojení Ján Neuwirth, Valika a Sona Pišová; 

− 27.3.1949: K ochrane dobra a krásy, junácka mládež sa hlási. Bol krásny 
deň. Podpis – Paľko Janekech s ilustráciou skautského pozdravu; 

− 29.5.1949: Predstavte si, ľudia Boží, že sme my všetci prišli na to, že je 
tu oveľa lepšie, príjemnejšie, krajšie, ako v Bojniciach na terase. Podpísaný 
Štefan Gürtler Prievidza; 

− 12.6.1949: Do hory sme sa dostali, krásne sme sa zabavili, i jahôd sme 
sa najedli. Ešte krajšie sme však cestou domov zmok1i. Hrabový háj. 
Podpisy – Jozef Novotný s osemčlenným kolektívom z Prievidze; 

− 28.9.1949: Čo ťa v srdci bolí neukazuj svetu, bolesť utajená podobá sa 
kvetu – 1esu. S mamičkou prítomné. Podpisy Magda Námesná a Hedy 
Neuwirthová z Prievidze; 
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− 2l.2.1950: Ako prvá láska, aj spomienka na prvé priateľstvo žije medzi 
najkrajšími spomienkami nášho života. Podpis Ignác Neubert (Ivan 
Nede1jak) z Prievidze; 

− 13.7.l950: Pozdrav Hrabovému háju z Čiech – „Zdar našemu výletu! 
Dětský domov z Třešte a Telče zdraví Hrabový háj! Měli sme se tu 
báječně. Na shledanou“. Podpisy troch pedagogičiek a dvadsiatich 
piatich detí. 

− 25.8.1953. V zápise sa uvádza: Horám zdar ! Aj my z Prešovského kraja 
prišli sme do Vášho raja, vychutnať tie krásy lesa, s milým pánom stretli 
sme sa, je to známy turista, Bielický on menuje sa. Podpísaní členovia 
rodiny Gazíkovej z Prešova a Gedeonovej z Bojnických kúpeľov; 

− 14.8.1955: Príroda je prostredie, ktoré formuje človeka a spoločnosť. 
Nedopusťme, aby nás úplne formovala. Snažme sa ju ovládať a milovať. 
Je čistá a krásna. Podpísaný Ladislav Finta, Prievidza; 

− 5.11.1955: Pozdravujeme všetkých návštevníkov studničky, ktorí si prídu 
sem odpočinúť po každodennej práci. Moja 
bývalá láska hovorí: „Kto sa chce láske naučiť, 
ostane vždy žiakom. Kto tvrdí, že miluje bez 
toho, aby žiadal, je neschopný žiadať“. 
Podpis R.G. 

− 17.12.1960: Príjemné prežitie Vianoc roku 
1960 prajú Jozef Meliško, Viera Nedeljaková 
a MUDr. Ivan Nedeljak; 

− 2.2.1963: Plesová sezóna. Prvý raz t. r. za 
tuhého mrazu došiel som sa sem pozrieť. Je 
tu aj pán Ihring, pán Petriska a jeho syn. Ja sa 
večer vraciam späť. Spomínam na všetky pekné 
roky a pekné dni tu prežité. Podpis Ivan 
Nedeljak; 

− 18.11.1977. Stretávka priateľov R.G. na chate 
Jozefa Melišku. Podpisy: J. Meliško, H. Chikán, 
I. Nedeljak, R. Karpiš, L. Wunder, L. Finta, 
M. Kardoš. Ospravedlnený: K. Schmidt. 
Napadol prvý sneh. 

Ladislav Finta (1931) 
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Upravené miesto okolo pôvod-
ného kríža pri studničke. 
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Obchodníci 

S amozrejme, že Kardošovci, Wunderovci a Chrenkovci, to boli ob-
chodnícki „titani“ v starej Prievidzi. 

Kardošovci 

Poznal som ich dôvernejšie, bolo ich dosť na to, aby som bol s nimi v kon-
takte v rôznych životných obdobiach. S niektorými som chodil i do gymnázia. 
Jeden z nich – Urban – podstatnou mierou ovplyv-
nil moju športovú kariéru, bol mecenášom, ktorý sa 
o môj tenisový rast staral od puberty až do neskorej 
dospelosti. Výnimočný človek, ktorému som sa mo-
hol revanšovať len tým, že som hral pomerne dobrý 
tenis, ktorý on nadovšetko miloval a finančne podpo-
roval. Zaslúžil sa nielen o môj tenisový rast, ale aj 
o rozvoj tenisu v Prievidzi vôbec. Až neskôr som 
sa mu mohol odvďačiť za jeho starostlivosť, keď som sa ako lekár s vďakou 
staral o celú ich rodinu. 

Športovo boli založení viacerí členovia rodiny, ale v mojom najobľú-
benejšom tenise bol nezabudnuteľným Jožko Mihál. Nebol Kardošovcom, 
do rodiny sa len priženil, ale zapadol do nej ako najdokonalejšie koliesko. 
Ako človek odchovaný známou Baťovou školou práce bol v mojich, relatívne 
mladých očiach, dokonalosť sama. Vynikal ako schopný pracovník, ako vý-
borný manžel, spoľahlivý otec. Bol výborným ani nie až tak výkonmi, ako 
vzťahom k športu. A keď si toto umocníte jeho skvelou povahou, podloženou 
úžasným zmyslom pre humor – čo vám môže vyjsť? – takmer dokonalý 
človek po všetkých stránkach. Dožil sa krásneho veku, ale pre mňa odišiel 
mladý, ešte som ho mohol vidieť a počúvať ďalšie roky. Je mi za ním smutno, 
ale keď si ho predstavím, nie je to smútok cez slzy, ale skôr cez úsmev. 

Z chlapcov Mikuláš – telom a dušou basketbalista. Kazo – po všetkých 
stránkach schopný mládenec, s ktorým sme ako zdravotníci riešili problémy 
od obvodného lekára až po problémy okresnej nemocnice. Ivan bol starší, 
díval som sa na neho s úctou, pôsobil vážnejším dojmom, ale v podstate 
tiež veselá kopa.  
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A dievčatá od Kardošov? Nemám nárok ich popisovať, viem len to, 
že boli inteligentné a hlavne vzhľadné. Boli vydarenou kópiou genofondu, 
ktorý vlastnila ich krásna a vznešená mamička. Ja sám som ju poznal ako 
milú, staršiu dámu, ktorá sa s neskonalou láskou starala o svoju početnú 
rodinu. Pripomínala mi svojím milým úsmevom a spôsobom reči babičku 
Boženy Němcovej. Človek si ju musel chtiac-nechtiac veľmi vážiť, 
zaslúžila si to.  

Wunderovci 

Starého pána som poznal aj osobne, a to len povrchne, ale hlbšie skôr z úst-
neho podania jeho rovesníkov a známych. V obchodnej „brandži“ Prievidze 
bol pojmom po odbornej aj ľudskej stránke. Čo sa týka jeho detí, to už 
bolo iné „kafe“. Vera – elegantná, vysoká, so širokým úsmevom, keď išla, 
človek si myslel, že sa vznáša. 

Iluša a Lajko – tí už ako keby sa od detstva hrávali s „výbušninou“. 
Obaja veselí a schopní každej dokonalej „špatnosti“, pravda nikdy nie zlo-
myseľnosti. Iluška, skvelá pracovníčka v zdravotníctve. A ešte lepšia divadel-
níčka. Divadlu žila a človek u nej nevedel, či divadlo berie ako život alebo 
život ako divadlo. Pri stretnutí s ňou sa okoloidúci zastavovali a počúvali 
tento prírodný úkaz, lebo jej smiech bol nákazlivý. Ja som ju smutnú nezažil, 
aj keď dôvody na smútok mala možno viac ako ostatní, preto som ju miloval.  

No a druhou „výbušninou“ bol Lajko, 
môj spolužiak. Opísať jeho huncútstva, 
to by si vyžadovalo väčší priestor a schop-
nejšieho pisára, ako som ja. A pritom 
nemal ľahký život. Na dobu, v ktorej 
žil, nemal priaznivý kádrový posudok. 
A ako sa vedel s úsmevom preniesť cez 
svoje zdravotné problémy, to je mi do-
dnes nepochopiteľné. S ním sa tiahnu 
azda od narodenia.  

A práve pre schopnosť a umenie 
zvládnuť s úsmevom všetky svoje pro-
blémy, som si ho vždy vážil a vážim si 
ho doteraz.  

Lajko, nemal si ľahký život, ale 
zvládol si ho majstrovsky. 
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1942, dnes Ryba a vedľa benzínová 
pumpa, jedna zo štyroch. 
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Chrenkovci 

V ničom nezaostali za spomenutými dvoma rodinami a dôstojne sa vo svo-
jom remesle zaradili do koloritu Prievidze. Tiež som ich dôverne poznal, 
ako ich rodinný lekár. 

Pán Chrenko, žoviálny pán, viem si predstaviť jeho vychudnutú postavu, 
jeho hlboké tmavé oči, ktorými sa vedel na človeka hĺbavo zadívať. Tiež 
to nemal v živote ľahké, ale to nechajme stranou. Bol vynikajúci znalec 
života a takmer psychológ.  

Známe sú jeho historky s prijí-
maním učňov do zamestnania. Prvé, 
čím ich doslova ohúril už pri prvej 
návšteve bolo, že im dal úplnú voľ-
nosť vo výbere čo, a koľko mohli 
zjesť. On vedel, že sa mu to oplatí 
a neskôr vráti. Keby im bol zakazoval 
a bránil, zostal by v nich pocit, že si 
nemôžu zamaškrtiť a hľadali by stále 
príležitosť, ako niečo uchmatnúť a tajne 
zjesť. A pán Chrenko to vyriešil psy-
chologicky dôkladne. Dovolil im všetko a tým zabránil skrytému pokušeniu, 
stále po niečom zakázanom túžiť. A mal problém vyriešený. Aké jednoduché 
a pritom dômyselné? 

Mal som rád jeho korpulentnejšiu manželku a matku mojich dvoch – 
teraz už len jedného – výborných kamarátov. Starší Miro, s ktorým sme 
úspešne zvládli prijatie na vysokú školu, vyštudoval medicínu a stali sme 
sa kolegovia. A že to v tom období nebolo dvakrát ľahké dostať sa na vy-
sokú, to mi môžete veriť. Na jeho prípade som pochopil mnohé súvislosti. 
Bol to výborný lekár a športovec. 

Druhým, samozrejme žijúcim a dodnes verným priateľom je jeho brat 
Lacko. Čo o ňom napísať? Výborný schopný človek a organizátor. Postu-
poval vo svojej kariére rýchlo a ľahko. Bolo to tým, že vedel. Takých ľudí 
nie je veľa. 

Keď sa stretneme, vždy si máme čo povedať, vždy si navzájom „poku-
rizujeme“, pochválime sa a je nám dobre. A čakáme na naše ďalšie neplá-
nované stretnutie. Nemám veľa takých priateľov. 

MUDr. Jaromír Moravčík (1934) 
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Prievidzské futbalové postavičky  

D o tohto mestečka sme sa prisťahovali roku 1955. Rodičia kúpili 
dom na bývalej Ul. A. Švéniho, premenovanej na Okánikovú, o kto-

rej už bolo písané. Bola teda v hlavnej časti mesta. Futbal sme hrávali 
priamo na hlavnej ploche námestia v závislosti od počtu hráčov. Keď nás 
bolo menej, tak na jednu bránu o sochu námestia. Bránkou bol ľavý výklenok. 
Výška závisela od výšky brankára, a to buď na dve resp. tri polia kociek. 
V prípade, že nás bolo viac, ihrisko sme mali po šírke námestia, keď 
bránami boli zábradlia. Tu som sa zaúčal do čara futbalu, ktorý ma spre-
vádza celým životom. Postupne ako som rástol navštívili sme takmer 
všetky voľné a vhodné plochy na futbal v teritóriu mesta. Táto životná 
radosť vo mne dozrievala a rástla pod vplyvom nezabudnuteľných osobnosti 
prievidzského futbalu, akými boli: 
Belko Müller, náš sused a jeho svojské vášnivé prežívanie zápasov až do 

ohrozenia okolia; 
Ján Meliško okrem svojej slávnej hlavičkovej akrobacie bol osobnosťou, 

ktorá dotvárala atmosféru zápasov, hlavne derby zápasov s Handlovčanmi, 
kde účinkovali najmä jeho rapkáče a drevené truhly; 

pán De Riz svojím typickým pokrikovaním „arabi do toho“ bol neprehliadnu-
teľný, ani veľké skupiny ho nedokázali prekričať a umlčať; 

Pavol Mojžiš – človek, ktorý vedel komentármi, pred zápasom ale i po ňom, 
zabaviť mnoho okoloidúcich fanúšikov. Veď povestné miesto pred Hviez-
dou poznal každý, kde sa schádzali fanúšikovia z celého okolia. Po zápase 
sa čakalo na telefonickú správu o výsledku a následne sa preberal jeho 
priebeh. Čakalo sa až do príchodu prvých účastníkov zápasu. Vytvárali 
sa dva až tri krúžky kibicov, medzi ktorými nechýbal; 

Ferko Báni, ktorý prežíval nezabudnuteľnú radosť, keď prievidzská hviezda 
„jeho Laco Petráš“ sa dostával do pozornosti reprezentačného trénera. 
Ten jeho slovník a špeciálna výslovnosť (nepoznám jeho pôvod, ale nepredpo-
kladám, že bol rodený Prievidžan). Mnohokrát som doma dostal bitku, keď 
som nevedel odolať tejto atmosfére a vracal som sa neskoro; 

Laďo Gábriška s povestným trúbkovým povzbudzovaním. 
Sú to nezabudnuteľné časy môjho detstva, na ktoré si často a rád spomínam. 

Ing. František Kulich (1949) 
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Smutné spomienky  

P ochádzam zo stredu Dlhej ulice, kde som sa narodila a prežívala 
detstvo i mladosť. Vedľa nás, od Banskej, býval gazda Meliško, od 

námestia zasa Židia Freimannovci, ktorí mali v prednej časti domu obchod. 
Títo prichýlili aj hluchonemého Žida Deža, ktorému vyčlenili malú izbičku 
so samostatným vchodom z dvora. Na poschodí bývala rodina Kmeťová. 
Pán pochádzal z Pieskov, pani bola Židovka. Mali dve deti Soničku a Tibora. 
Potom nasledoval dom debnára Melišku. Obývali prednú časť domu a zadnú 
Karpišovci, rodina, v ktorej vyrastali dvaja prievidzský lekári. V treťom 
dome od nás býval kostolník Nedeljak. Takmer oproti nám zasa bezdetní 
manželia Gajdovci, ktorí boli „uček a učinka“ všetkým deťom v okolí a pre 
ktoré mali otvorené dvere i srdcia. 

Nedá mi nespomenúť i smutnú časť detstva – vojnu. Pred jej koncom, 
keď začínali brať Židov a voziť do zberných táborov, prišli sa s nami rozlúčiť 
aj naši susedia. Pobalili si najnutnejšie veci, na obchode vytiahli rolety a ot-
vorili dvere. Pani Kmeťová, ktorá mala vchod do bytu z dvora sa zamkla 
a povedala, že nikam nepôjde, pretože má muža a deti katolíkov. Sonička 
medzitým ušla k nám a prosila môjho otca, aby ju nedal. Azda by sa to aj 
bolo podarilo, keby jej mama nebola búchala u nás na bránu, aby sme ju 
pustili, že keď zomrie ona, nech zomrú aj deti. Mali 6 a 4 roky. 

Druhý úder prišiel náletom troch bombardujúcich lietadiel. Bol štvrtok 
pred Veľkou nocou a mama sa práve chystala orajbať dlážku. Ja som sa 
hrala u susedov. Zrazu nastal na ulici veľký chaos a krik, utekala som 
domov volajúc na mamu a otca, ktorý v záhrade orezával stromy. Stačili 
sme dobehnúť do komory na konci domu. Dodnes počujem zvuk, akoby 
silno pleskli o seba dve pokrievky a vtom vysotilo dvere na komore. Vyšli 
sme na dvor a tam hrôza. Videli sme iba kúdoľ prachu a dymu a o chvíľu 
v izbe aj velikánsku jamu od bomby a dom bez strechy.  

Po tom všetkom mi ešte dlho chýbala „čierna kuchyňa“, ktorá bola 
oddelená, no súčasne spätá s vchodom do domu. Do nej som vstupovala 
s rešpektom. Sadla som si na stolček a moja detská fantázia mohla pracovať 
a vidieť tam aj to, čo neexistovalo. Lenže musela ustúpiť rekonštrukcii 
domu. Ale život ide ďalej, čas hojí rany, no spomienky zostávajú. 

Bôbarka Marta Királyová, rod. Rošková (1938). 
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Tichá vojna mlynárov 

Z aujímavou osobnosťou bol môj starý otec Karol Patek, ktorý pochádzal 
zo Sudet. Ako mladík začal navštevovať seminár v Bratislave, no 

jeho výbušnej povahe nevyhovoval kláštorný život. V žilách mu kolovala 
nepokojná krv, ktorá ho hnala do sveta. A tak sa jedného dňa rozhodol, že 
odíde. Vychytil sa peši cez zamrznutý Dunaj rovno do Viedne, kde sa prihlá-
sil za námorníka. Na lodi potrebovali strojníka, a starý otec, ktorému každá 
robota išla od ruky, sa dal i na túto prácu. Slúžil k spokojnosti, aj jeho srdce 
túžiace po diaľkach bolo spokojné. Za niekoľko mesiacov oboplával na lodi celý 
svet. No každá cesta sa raz skončí, a bolo to tak aj u nášho starého otca. 

Po čase sa usadil v Maďarsku a rozhodol sa pre mlynárske remeslo v čase, 
keď na okolí pracovali viacerí mlynári, ktorí sa všetkými možnými spôsobmi 
snažili odlákať zákazníkov starého otca. Bolo zvykom, že sedliaci často 
v mlyne prenocovali. Práve vtedy sa začalo po okolí šíriť, že v mlyne straší 
a že je nebezpečné zdržiavať sa v ňom cez noc. Starý otec tušil, že je to 
pomsta. Nuž krv mu v žilách vzkypela a rozhodol sa, že si so strašidlom vo 
vlastnom mlyne poradí sám. Raz večer vzal svoju poľovnícku pušku a usadil 
sa v mlyne. Minúty ubiehali, monotónny chod mlyna uspával, na viečka 
starého otca padala únava. Bolo pár minút pred polnocou, keď sa v mlyne 
začalo diať niečo divné. Starký v otvore kadiaľ išli pásy zbadal, že sa mihlo 
niečo veľké a biele. Nuž neváhal ani sekundu a vystrelil. Súčasne s doznením 
strely začul bolestné zaskučanie a od tej chvíle už v mlyne nestrašilo. 

Žiaľ, tichá vojna mlynárov sa týmto neskončila. O niekoľko týždňov 
ktosi mlyn podpálil a ten zhorel takmer do tla. V tých časoch sa len zriedka 
podarilo dolapiť podpaľačov a nepodarilo sa to ani v tomto prípade. Starý 
otec však vedel, čo je vo veci. Z podpaľačstva podozrieval konkurenta – 
istého mlynára Kraľovanského. A keďže starý otec bol človek prchkej 
povahy, v návale zlosti ho preklial. Na celú nepríjemnosť sa už pomaly 
zabudlo, keď po niekoľkých rokoch sa v miestnych novinách zjavil titulok 
„Veľká tragédia v rodine Kraľovanských”. V článku sa písalo o mladom 
synovi Kráľovanského – Zoltánovi, ktorému rodičia bránili oženiť sa s jeho 
veľkou láskou Editou, a preto si obaja mladí milenci vzali život... 

Zo spomienok Margity Mihálovej, rod. Kardošovej 
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Dobrá správa 

Na MO MS v Prievidzi došiel list ešte pred vydaním pokračovania Osobnosti 
v prievidzských cintorínoch II., ale jeho obsah už nebolo možné v ňom 
uverejniť. Preto tak robíme teraz (redakčne upravené). 

Základná organizácia Zrakovo postihnutých, Prievidza nám píše:  

Výbor reagoval na výzvu MO MS vziať si do opatery niektorý zaned-
baný hrob, o ktorý sa nikto nestará. Vybrali sme si hrob Dr. Aladára Grubera 
označený G - 142. 

Na tomto hrobe sa už podpísal zub času, hlavne na ohrádke, ktorá je 
umelecky vyhotovená, rôzne časti bolo treba viackrát oceľovou kefou 
očistiť a dvakrát omaľovať, čo ešte nie je konečná fáza, lebo je potrebné 
urobiť ešte tretí náter. Všetko sa dialo v tej najväčšej horúčave. Okolie 
hrobu bolo vyčistené a vyklčované, viackrát umytý pomník. Sú tam živé 
aj umelé kvety, zapaľujú sa sviečky.  

Týmto spôsobom si uctíme človeka-lekára, ktorý okrem vykonávania 
svojej súkromnej lekárskej praxe sa aj po odchode do výslužby zapájal do 
verejného života. Liečil trachom a bol zakladateľom Masarykovej ligy proti 
tuberkulóze už v roku 1925. 

Takto si ho pripomíname a ceníme. Sľubujeme, že aj naďalej sa budeme 
starať o jeho hrob, pokiaľ nám to zdravie dovolí.  

Tichým zastavením pri hrobe a zapálením sviečok mu prajeme, aby spal 
v pokoji svoj večný sen.  

Tatiana Supeková, podpredsedníčka  
 
 

Reakcia na článok 

Chcem reagovať na otázku v Prievidzskom občasníku 3/06, prečo sa Ružová 
ulica nazývala ružovou. Rozprávala som sa s p. Vestenickým a povedal 
mi, že na uverejnenej fotografii je aj ich rodičovský dom. Podľa spomienok 
jeho otca vraj všetky fasády domov na tejto ulici boli natreté na ružovo. 
Od inej panej, ktorá tiež bývala na Ružovej ulici som zasa počula, že 
Ružovou sa nazývala preto, že tam rástlo veľké množstvo ruží. Tak kde je 
pravda? Niečo ponechám aj na čitateľa. 

Jana Hvojníková 
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Akcie Miestneho odboru Matice slovenskej 
 
FEBRUÁR 2007 
- Literárne pásmo venované J. Kollárovi. 
- Literárny karneval pre deti I. stupňa ZŠ v Hornonitrianskej knižnici. 
- Návšteva divadelného predstavenia. 
- Minikurz ľudovo - umeleckej výroby pre žiakov ZŠ - ukážka ľudového remesla. 
- Vyhlásenie roka 2007 za rok Mikuláša Mišíka. 
- Valné zhromaždenie MO MS Prievidza. 
 
MAREC 2007 
- Literárne pásmo k výročiu M. Urbana. 
- Literárna Prievidza - beseda s autorom z hornej Nitry v Hornonitrianskej 

knižnici v Prievidzi. 
- 14. 03. 2007 Rozprávkové javisko - oblastná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. 
- Minikurz ľudovo - umeleckej výroby pre žiakov ZŠ - ukážka ľudového remesla. 
- Mikuláš Mišík - vyhlásenie literárnej súťaže pre žiakov ZŠ, študentov SŠ, SOU, 

VŠ a mladých matičiarov. 
- Píšem, píšeš, píšeme... literárna súťaž pre žiakov ZŠ. 
- SLOVENSKO V SRDCI - vyhlásenie literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov 

ZŠ, študentov SŠ, SOU, VŠ a mladých matičiarov. 
- X. ročník vokálnej súťaže žiakov ZUŠ STANČEKOVA PRIEVIDZA. 
 
APRIL 2007 
- 12. 04. 2007 Štúrov Zvolen - oblastná súťaž v rétorike. 
- 25. 04. 2007 Hviezdoslavov Kubín - oblastná prehliadka v umeleckom prednese 

poézie i prózy a divadiel poézie, kategória IV. - V. 
- 27. 04. 2007 Hviezdoslavov Kubín - oblastná prehliadka okresu Prievidza v ume-

leckom prednese poézie a prózy, kategória I. - III. 
- Týždeň detskej knihy v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. 
- Minikurz ľudovo - umeleckej výroby pre žiakov ZŠ - ukážka ľudového remesla. 
 
 

Doplňujúce údaje konania jednotlivých akcií – miesto a termín budú 
zverejnené v informačnej tabuli v bývalom Dome služieb na Námestí slobody 
alebo osobne na MO MS, Ul. M. Hodžu 16/1, Prievidza. 
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Vážení čitatelia, 

zaiste ste postrehli novú grafickú úpravu s vkladanými obrázkami 
medzi texty, ale aj rozšírený počet strán na 32. A to všetko sa udialo bez 
zvýšenia ceny vďaka spoločnosti Patria, za čo im ďakujeme aj za Vás. 

Redakcia 






