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Čas neúprosne plynie... 

a  my budeme o niekoľko dní opäť stáť na prahu nového roka s náde-

jou, že ten nastávajúci bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci, 

ktorý sa práve končí. Zdá sa nám to neskutočné, ale rok 2007 bude už mi-

nulosťou a každému z nás sa vryje do pamäti iným spôsobom. 

Prievidzskí matičiari venovali svoju pozornosť v roku 2007 najmä 

Mikulášovi Mišíkovi. Pripomenúť a uctiť si významné výročie narodenia 

tohto výnimočného Prievidžana pripadajúce na tento rok viedlo Miestny 

odbor Matice slovenskej v Prievidzi k tomu, aby rok 2007 vyhlásili za 

ROK MIKULÁŠA MIŠÍKA. Do navrhnutých a zrealizovaných aktivít 

(napísať monografiu, odhaliť pamätnú tabuľu, zrealizovať súťaže, multi-

mediálnu prezentáciu, výstavy, seminár...) sa zapojili mnohé kultúrne in-

štitúcie pôsobiace na území mesta Prievidza a mesto Prievidza, za čo im 

všetkým patrí nesmierna vďaka.  

V priebehu celého roka pracoval kolektív autorov na knihe o živote a diele 

Mikuláša Mišíka. Cieľom monografie bola snaha o prvé komplexné spra-

covanie a usporiadanie informácií o tomto kňazovi, historikovi a publicis-

tovi. Kniha prezentuje veľké množstvo pramenného materiálu archívneho, 

časopiseckého, homiletického, historického a súkromného charakteru. Knihu 

uviedol do života Ing. Ján Bodnár, primátor mesta Prievidza, presne v deň, keď 

uplynulo sto rokov od narodenia Mikuláša Mišíka.  

Pamätnú tabuľu venovanú Mikulášovi Mišíkovi, umiestnenú na budove 

Farského úrad v Prievidzi požehnal 25. novembra 2007 banskobystrický 

diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž z vďačnosti za obetavú službu. 

Pre mnohých z nás bol uplynulý rok plný činorodej práce, ktorej plody 

využívajú nielen matičiari a občania nášho mesta. No čas nepostojí, ide ďalej 

a s ním prichádzajú aj nové sny, plány a úlohy. Preto mi dovoľte poďakovať 

sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný rok 2007.  

 

 

 

 
Ing. Lýdia Ondrejková,  

predsedníčka MO MS Prievidza 

Slovo na úvod 
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Kronika mesta Prievidza 

K aždá vyspelá spoločnosť pozná svoju minulosť a využíva múdrosť 

i skúsenosti minulých generácií. Preto je jej povinnosťou zhromažďo-

vať duchovné bohatstvo a zaznamenávať ho pre budúce generácie. Túto úlohu 

plní i obecná kronika, ktorá poskytuje informácie o historických udalostiach. 

Preto je významným prameňom poznania našej minulosti. 

V začiatkoch 20. storočia nevenovali štátne orgány na území Slovenska 

vedeniu kroník pozornosť. Boli to predovšetkým slovenskí národovci, 

buditelia, kňazi a učitelia, ktorí zaznamenávali aj písomnou formou v rôznych 

pamätných knihách históriu rôznorodého života svojich obcí. 

Až po vytvorení ČSR uložil zákon č. 80/1920 Zb. o obecných pamätných 

knihách, ktorý vyšiel v zbierke zákonov 30. 1. 1920, povinnosť viesť kroniku. 

Tento zákon bol upravený vládnym nariadením č. 169 zo dňa 17. 1. 1932, 

v ktorom boli uvedené už podrobné pokyny na vedenie kroník. 

Dnes je povinnosťou každej obce, teda i mesta Prievidza, viesť obecnú 

kroniku. Ukladá to zákon SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení ne-

skorších zmien a doplnkov. V zákone je stanovené, že obec „vedie obecnú 

kroniku v slovenskom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti “.  

Mesto Prievidza vedie kroniku prostredníctvom svojej kronikárky. Do kro-

niky sa každoročne zaznamenávajú významné udalosti, ktoré v dejinách 

mesta zanechali stopu. Cieľom týchto zápisov, správ a údajov je zachytávať 

celkový obraz a pestrý kolorit života mesta vo všetkých oblastiach jeho 

aktivít i činností a to najmä politického, spoločenského, ekonomického, 

kultúrneho i športového diania.  

Ročný zápis by mal byť objektívny a pravdivý. Kronikár je povinný 

zúčastňovať sa na všetkých dôležitých verejných podujatiach v meste. Kroni-

kárstvo nie je len zhromažďovanie údajov a ich prepis, ale aj hlbšie ponorenie 

sa do dejín mesta. 

Kronika mesta Prievidza je vlastníctvom mesta. Právo nahliadnuť do 

kroniky a čerpať z nej informácie majú všetci občania. Kronika je súčas-

ťou dokumentácie mesta Prievidza, ktorej je venovaná trvalá archívna 

starostlivosť. 
Mgr. Anna Kocnárová, kronikárka mesta Prievidza 

Z histórie mesta  

Prievidzský občasník 4/07 



 

 5 

Patrím hádam k poslednej generácii rodených Prievidžanov, ktorí sa stretávali s pome-

novaním jednej z lokalít v juhozápadnej časti mesta nazvanej „Za svätou Annou“. 

„Za svätou Annou“ boli role a polia, ale svätú Annu som tam jakživ nevidela. Prizná-

vam, nepozerala som sa dosť pozorne. Skutočnosť, že kamenná socha sv. Anny naozaj 

existuje, potvrdzuje nález Erika Kližana.  

Svätá Anna v pamiatkach Prievidze 

S v. Annu som však poznala z farského Kostola sv. Bartolomeja, kde je 

v južnej kaplnke kostola, tzv. Hradčianskom kúte, umiestnená socha 

sv. Anny ako vyučuje malú Pannu Máriu. Drevená polychrómovaná socha 

patrí k neoslohovému zariadeniu kostola z prelomu 19. a 20. storočia a bola 

vytvorená v rezbárskej dielni Jozefa Runggaldira v alpskej oblasti Gröden 

v južnom Tirolsku. Sv. Annu nájdeme i na obraze Svätej Rodiny v piaristickom 

kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie. Obraz v roku 

1751-1753 namaľoval Ján Štefan Bopovský Bojack a sv. Anna je zobraze-

ná v pravom dolnom rohu v sediacej pozícií, pri nohách má košíček s klbkami 

spradenej vlny, s ktorými sa pohráva mačiatko. „Najstaršou prievidzskou“ 

sv. Annou je socha sv. Anny Samotretej na bočnom oltári Nanebovzatia 

Panny Márie z roku 1712 v Mariánskom kostole na cintoríne. Kto je sv. Anna, 

ktorú spomínajú historické legendy, ľudové pranostiky, mnohé modlitby, 

ale kánonické evanjeliá sa o nej nezmieňujú?  

Apoštolské spisy uznané cirkvou za pravé sa aj o Panne Márii zmieňujú 

len veľmi málo, prevažne v súvislosti so Zvestovaním, Navštívením sv. Alžbe-

ty, Narodením Krista, jeho výchovou a účinkovaním. Iba sv. Lukáš sa hlbšie 

zaoberá osobnosťou Panny Márie, tvorí jej „portrét“, snáď preto vznikla v 6. 

storočí legenda o sv. Lukášovi ako maliarovi a tvorcovi prvého obrazu Panny 

Márie. Oproti lakonickým zmienkam v pravých evanjeliách, apokryfné pra-

mene vykresľujú podrobne a pútavo detaily životných situácií, ktoré Pannu 

Máriu a jej matku urobili veľmi dôveryhodnými. Mnohé informácie sú zhodné 

s pravými apoštolskými spismi, iné sú viac literárnymi fikciami, čo však prí-

behom rozširujúcim úctu k sv. Anne neuberá na príťažlivosti. 

Svätá Anna je matkou Panny Márie, ktorá sa narodila rodičom Anne 

a Joachimovi. Podrobne o tom rozpráva stredoveká Legenda aurea od Jakuba 

de Voragine. Rodičov Panny Márie po prvýkrát spomína apokryfný spis z 

2. storočia nazvaný Protoevanjelium sv. Jakuba. Apoštol Jakub opisuje 
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udalosť zázračného počatia Panny Márie v lone sv. Anny „sine macula“ (bez 

poškvrny hriechu), z čoho sa po celé stáročia formovala cirkevná dogma 

o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, prijatá v roku 1854.  

Podľa legendy Joachim, vážený a zámožný muž, jeden zo starších kňazov, 

chcel v chráme obetovať baránka, ako to bolo zvykom v židovskom nábo-

ženstve, ale veľkňaz Ruben odmietol jeho obetu s výčitkou, že mu Hospodin 

nepožehnal žiadne potomstvo. Potupený Joachim sa utiahol do púšte, kde sa 

mu zjavil Archanjel Gabriel a vyzval Joachima, aby išiel ku Zlatej bráne 

mesta Jeruzalema, kde sa stretne so svojou ženou. Pánov anjel sa zjavil i Anne, 

sediacej pod vavrínovým kríkom, nariekajúc nad svojou bezdetnosťou. Man-

želia sa stretli pri Zlatej bráne, objali sa a z Božej vôle počali Pannu Máriu. 

Príbeh sv. Anny a Joachima má svoje predobrazy v Starom zákone Svätého 

písma. Prvá Kniha Samuelova rozpráva o Elkánovi a jeho neplodnej žene 

Chane. Chana (Anna) si vrúcnou modlitbou vyprosila syna Samuela a za-

svätila ho Pánovi. Podobné črty má i príbeh starozákonných manželov Sáry 

a Abraháma. ...A Pán navštívil Sáru... Počala teda a porodila Sára Abrahá-

movho syna vo svojej starobe a to v čase, ktorý jej Boh predpovedal (Gen 21). 

Úcta k rodičom Panny Márie sa šírila spolu s kultom Bohorodičky. 

Tajomnosť Božského materstva a Nepoškvrneného počatia vzbudzovala 

ľudskú zvedavosť a podnecovala záujem o životný príbeh Panny Márie. 

Uctievanie sv. Anny dokladajú nielen literárne a výtvarné pamiatky, sv. Anne 

boli zasvätené i kostoly a kaplnky. Dodnes sa zachovalo okolo 140 patrocínií 

sv. Anny. Prvý chrám zasvätený sv. Anne dal na jej počesť postaviť cisár 

Justinián v Carihrade, odtiaľ jej pozostatky preniesli do Jeruzalema a potom 

do Ríma. Iná verzia hovorí o prvom kostole postavenom na mieste domu rodi-

čov Panny Márie v Jeruzaleme už v 4.-5. storočí. Od 6. storočia sa rozšíri-

lo uctievanie sv. Anny vo Východnej cirkvi, kde mala sv. Anna až tri sviatky 

v roku. U Západných kresťanov je kult doložený od 8. storočia, keď zázračné 

pôsobenie relikvií sv. Anny dopomohlo k víťazstvu Karola Veľkého (742-814) 

nad barbarmi. Z 8. storočia sú zachované i nástenné maľby v kostole S. Maria 

Antiqua ilustrujúce najstaršie legendy o živote svätice. Neskoršie obrazy 

zo života sv. Anny sú prevažne súčasťou mariánskych cyklov.  

Cirkevná liturgia prijala uctievanie sv. Anny v 10. storočí. Najväčšej 

obľube sa kult sv. Anny tešil v 15. a 16. storočí, keď v roku 1481 pápež 

Sixtus IV. prijal sv. Annu do rímskeho kalendára a po viac než sto rokoch, 

v roku 1584, pápež Gregor XIII. nariadil sviatok sv. Anny pre celú cirkev, 

a to i napriek Lutherovým výhradám voči jej uctievaniu. Spočiatku sa sviatky 
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sv. Anny a sv. Joachima slávili osobitne, od II. Vatikánskeho koncilu v rokoch 

1962-1965 je spoločný sviatok rodičov Bohorodičky stanovený na 26. júla.  

Sv. Anna je vnímaná najmä ako matka Panny Márie, je však aj súčasťou 

Svätého príbuzenstva. V apokryfnej historickej literatúre stredoveku nachádza-

me rodokmeň sv. Anny, podľa ktorého bola Anna dcérou Stolana a Emerencie. 

Po Joachimovej smrti bola Anna ešte dvakrát vydatá a mala dve dcéry, obe 

dostali meno Mária. Druhá Mária bola dcérou Kleofáša, brata sv. Jozefa, Pes-

túna Pána, otcom tretej Márie bol Salomas. Tri Márie bývajú zobrazované 

tak v „rodinnom portréte“ Svätého príbuzenstva, ale tiež pri scénach Kristovho 

Ukrižovania, Ukladania do hrobu, Oplakávania Krista i Zmŕtvychvstania. Do 

obdobia Tridentského koncilu bolo najmä v severoeurópskom maliarstve veľmi 

obľúbeným zobrazovanie Svätého Príbuzenstva s apokryfnými postavami 

všetkých manželov sv. Anny a jej ďalších dvoch dcér, Márií. 

Svätá Anna odpradávna predstavovala rodinné bezpečie a domácu pohodu. 

Je patrónkou gazdiniek, manželstva, tehotných žien, viacerých miest a reme-

siel, ale i stratených vecí. Na obrazoch ju nachádzame ako staršiu ženu s hla-

vou ovinutou rúškou, v mnohofigurálnych kompozíciách alebo s Pannou 

Máriou, niekedy s kolovrátkom alebo praslicou. Praslica je veľmi starým 

symbolom zachovania života a úlohy ženy v domácnosti, prislúchala pra-

matke Eve, ale aj Klóthó, jednej z troch antických bohýň osudu, s praslicou je 

v niektorých stredovekých zobrazeniach Zvestovania zobrazená i Panna 

Mária. Oblečenie sv. Anny býva prosté a symbolické, červená tunika predsta-

vuje lásku, zelený plášť znovuzrodenie. Z anglických rukopisov 13. storočia 

uložených v Bodleyskej knižnici v Oxforde pochádzajú prvé verzie zobra-

zenia Výuky Panny Márie sv. Annou, ktoré sa stalo snáď najpopulárnejším 

námetom pretrvávajúcim do 20. storočia. Podľa apokryfov sv. Anna učila 

Pannu Máriu do troch rokov, potom ju zaviedli do chrámu, kde sa stala slu-

žobnicou, tkala látky na chrámovú oponu a kňazské rúcha (Royt). Predlohou 

neskorších zobrazení sa stal obraz španielskeho maliara Bartolomé Éstebana 

Murilla z rokov 1655-1665. Benátčan Giovanni Batista Tiepolo vytvoril v ro-

koch 1720 –1732 ďalšie štyri verzie tohto námetu, ktoré prostredníctvom gra-

fických predlôh preberali maliari až do neskorého 19. storočia. Sv. Anna 

buď stojí alebo sedí, sleduje malú Pannu Máriu, ktorá číta z otvorenej Biblie 

rozloženej na kolenách sv. Anny. V rozsiahlejších maliarskych kompozí-

ciách sa k dvojici pridáva sv. Joachim, anjelské hlavičky a holubica Ducha 

Svätého symbolizujúca duchovné osvietenie. Kým v starších zobrazeniach bol 

viditeľný láskavý vzťah matky k vyvolenej dcére, socha prievidzskej sv. Anny 
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z farského kostola je poznačená racionálnym názorom na vzdelávanie a výcho-

vu príznačným pre 19. storočie. Sv. Anna je prísnou učiteľkou so zdvihnutým 

ukazovákom, stojacou autoritatívne nad drobnou postavičkou Panny Márie.  

Zobrazenie sv. Anny Samotretej (Metercie) patrí k zvláštnym druhom 

fiktívnych zobrazení, pri ktorom sa rušia hranice pozemského času. Sv. Anna 

drží v náručí Pannu Máriu i Ježiška v detskom veku. Podobne je tomu i na 

neveľkej soche v nadstavci bočného oltára v Mariánskom kostole, kde sv. Anna 

nesie dieťa Ježiška na rukách a približne trojročnú Pannu Máriu drží za ruku, 

čím snáď pripomína čas jej zasvätenia v chráme. Socha je zaujímavá civilným 

podaním námetu s vrúcnou vľúdnosťou sv. Anny voči obom deťom. Pomerne 

zriedkavým v dejinách kultu sv. Anny, je zobrazenie sv. Anny Samoštvrtej, 

príznačné pre 15. storočie, v ktorom sa k osobitému typu Metercie prira-

ďovala postava Emerencie, matky sv. Anny.  

Na stvárnení vzťahu sv. Anny a Panny Márie je pozoruhodný námet Smrť 

sv. Anny, v ktorej Panna Mária vkladá sviečku do rúk svojej matky a Ježiš ju 

požehnáva. Trojgeneračná scéna naznačuje naplnenie zámeru Hospodina, 

ktorý zázračným spôsobom počal v lone sv. Anny „požehnanú medzi ženami“, 

Matku Ježiša Krista.  
Barbora Matáková 

Použitá literatúra:  

FARMER, D.H.: Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava, Kalligram 1996 

HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha, Mladá fronta 1991 

HALLAMOVÁ, E.: Světci Kdo jsou a jak vám pomáhají. Praha 1996 

MOLNÁR, T.: Svätá Anna vyučuje Pannu Máriu. Teoretická diplomová práca. Bratislava, 

Vysoká škola výtvarných umení 1996/1997 

ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Bratislava, Tatran 1991 

RUSINA, I.-ZERVAN, M.: Príbehy Nového zákona Ikonografia. Bratislava, SNG 2000 

ROYT, J.: Slovník biblické ikonografie. Praha, Nakladatelství Karolinum 2006 

SCHAUBER,V.-SCHINDLER, H.M.: Rok se svatými. Kostelní Vydří, 1994  

Sväté písmo Starého i Nového zákona. Rím: 1995, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 

 

Poznámka redakcie: Prievidzský chotár ukrýva zaujímavé lokality, názvov 

ktorých počiatky treba hľadať hlboko v histórii. Takým je i pole Za svätú 

Annu. Leží naozaj za sochou svätice, na južnom okraji mesta. Dodnes sa 

tu nachádza torzo sochy, zobrazujúcej sv. Annu vyučujúcu Pannu Máriu. 

Tú dal údajne postaviť neznámy človek, vraj člen rodu Polereckých, za 

šťastné vyviaznutie spod splašených koní. Stĺp so súsoším možno datovať 

do 18.–19. storočia a ešte donedávna stál uprostred poľnohospodárskeho 

lánu. Nájde sa niekto, kto osvetlí osud tejto sochy?  
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Príspevok do literárnej súťaže vyhlásenej k 100. výročiu narodenia Mikuláša 

Mišíka od Dominiky Kováčovej (1993), žiačky VII. triedy Základnej školy.  

Ako sa dá história odkrývať a poznávať 

O  spoznávanie dejín rodiny sme sa bližšie začali zaujímať, keď stará 

mama dostala z archívu v Nitre potvrdené, že pochádza z rodiny 

Polereckých. Naši predkovia sa prisťahovali do Prievidze z Turčianskej 

stolice, z Polerieky 23. novembra 1727. Bol to Juraj Polerecký so svojou 

manželkou Juditou. Po zložení prísahy a zaplatení poplatku sa stali mešťanmi 

a založili významný rod, ktorého príslušníci boli aj senátormi mesta. 

Viac podrobností sme sa dozvedeli v knihe o Prievidzi Mikuláša Mišíka. 

Prvá zmienka o senátorovi Jurajovi Polereckom a o jeho činnosti v Prievidzi 

je z roku 1730, keď ako vyslanci spolu s notárom Vajdom protestovali pred 

Turčianskym konventom proti zasahovaniu Pálfiovcov do výsostných 

meštianskych práv (M. Mišík: Prievidza, str. 243, 244). Potvrdením jeho života 

je aj nápis na portáli otvoru do skaly Pod skalou 

„CURAVIT POLERECKI GYÖRGY ANNO 1763“. 

V roku 1731 notár Vajda a senátor Juraj Polerecký v mene mesta dávajú 

vierohodne prepísať mestské výsady potvrdené Vladislavom II. V roku 

1769 bol Juraj Polerecký na prerokovaní Tereziánskeho urbára. 

V 90-tych rokoch 18. storočia dostáva sa do popredia života v Prievidzi 

Jurajov vnuk Valentín Polerecký, jeden z členov virátu z roku 1781, ktorý 

pozostával z elity mešťanov.  

Mesto bolo v roku 1774 zaťažené dlžobami zo súdnych sporov o mest-

ských právach, ktoré vyvrcholili vzburou prievidzských žien. Mestská 

pokladňa bola prázdna. 

V roku 1809 v súvislosti s vojnou proti Napoleonovi vyšlo nariadenie 

panovníka s požiadavkou materiálnej podpory získanej z drahých kovov 

liturgických predmetov. Múdry prievidzský richtár Valentín Polerecký 

odovzdal namiesto monštrancií z farského kostola sv. Bartolomeja výkupné 

400 zlatiek z rodinnej pokladnice a tak zachránil vzácny dar kráľa Mateja 

z 15. storočia (Mišík: Prievidza, str.395) 

(krátené) 
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Priezvisko Tomášik je na Slovensku veľmi známe a rozšírené. Pravdepodobne 

jeho najznámejším bol Samuel, autor známej hymnickej piesne „Hej Slováci“. 

Po stopách predkov 

Toto priezvisko má v Prievidzi svoje historické korene. Pri skúmaní predkov 

Valentína Tomášika sme sa dostali až k Ondrejovi, ktorý sa narodil v roku 

1783. Sobáš uzavrel s Máriou Herchelovou, s ktorou mal troch synov. Mária 

zomrela pomerne mladá. Ovdovelý Ondrej sa znovu oženil v roku 1811 

s Alžbetou Nedeliakovou (*1792), s ktorou mal šesť detí. Podľa dostupných 

prameňov z deviatich detí z oboch manželstiev štyri deti zomreli pred dovŕše-

ním dospelosti.  

Pomery na prelome 18. storočia boli v Prievidzi veľmi zložité. Bolo 

to krátko po veľkom požiari, keď v Prievidzi zhorelo 134 domov a nasle-

dovala veľká bieda mnohých obyvateľov.  

V matričných zápisoch o Ondrejovi a jeho rodine sa možno dočítať, že to 

boli riadni občania (civis oppidanus) mesta Prievidza. Živili sa spracúvaním 

vlny ako súkenníci a valchári. Za zmienku stojí, že súkenníci v tom čase 

patrili už po dve storočia medzi najvýznamnejšie remeslá nielen v Prievidzi. 

Ich výrobky boli známe po celej krajine. K ich činnosti patrilo spriadanie 

vlny, tkanie a farbenie súkna.  

Po úmrtí manželov Ondreja a Alžbety (obaja zomreli v roku 1831) pokra-

čovateľom rodu sa stal Jozef (*1804). Ako 26-ročný sa v roku 1830 oženil 

s Annou Hlásnikovou, dcérou Davida a Márie, rod. Hladkej. Manželka ale 

necelý rok po sobáši zomrela pri pôrode. Ich dcéra Mária žila len päť dní.  

Ešte v roku 1831 sa Jozef oženil druhýkrát s Annou Gregorovou, dcérou 

Michala a Zuzany, rod. Roháčovej. V tomto manželstve sa narodilo šesť detí, 

z ktorých dve žili veľmi krátko. Z ďalších detí: Michala, Jána, Anny a Júlie sa 

stal pokračovateľom rodu Ján (*1843). Ten, ešte ako 18-ročný, sa oženil 

s Annou Holešovou, dcérou Jána a Terézie, rod. Bagotaiovej. Aj Ján sa živil 

súkenníctvom a valchárstvom. Z tohto manželstva sa narodilo sedem detí: 

Imrich, Valentín, Anna, František a Ján, Ďalšie dve žili krátko. 

Imrich (*1862), súkenník, sa oženil s Máriou Vavrovou, dcérou Ignáca 

a Márie, rod. Ugróczy. Mali spolu šesť detí: Máriu, Annu, Paulínu a Júliu, 

Imrich a František zomreli do roka po narodení. Mária sa vydala za Jozefa 

Záňa a mali spolu päť detí. Anna sa vydala za Valenta Bielického, mali päť 
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detí. Paulína za Augustína Tulíka, s ktorým mala štyri deti a Júlia za Rudolfa 

Leporisa, spolu mali tri deti.  

Valentín (*1870), súkenník, si vzal za manželku Máriu Sedlákovú z Boj-

níc, dcéru mlynára. V ich manželstve sa narodilo osem detí: Mária, Júlia, 

Valentín, Ján, František, Jozef a Antónia. Dcéra Gizela zomrela ako trojročná. 

Mária (*1873) sa vydala za Tomáša Lupricha, deti nemali. Júlia (*1897) sa 

vydala za Jána Briatku, mali štyri deti. Valentín (*1900) sa oženil so Zlaticou 

Duhajovou, s ktorou mal štyri deti. Ján (*1904) si vzal vdovu Máriu Sabovú, 

spolu mali jedno dieťa. František (*1906) sa oženil s Máriou Gregorovou, 

mali štyri deti: Jozef (*1911) si vzal za manželku Máriu Bielickú, mali štyri 

deti, Antónia (*1914) sa vydala za Jána Mečiara, s ktorým mala štyri deti. 

Anna (*1873) sa vydala za Antona Bischofa. Mali syna Štefana, ktorý 

po troch mesiacoch zomrel. Ďalšie dve dcéry vycestovali za prácou do USA, 

kde zostali natrvalo. Nemáme vedomosti, či rodina mala ďalšie potomstvo.  

František (*1876) uzavrel manželstvo s Teréziu Solnicovou z Klasov. 

František pracoval ako väzenský dozorca v Nitre. Mali päť detí: Violu, Mária 

zomrela po roku, Františka, Máriu a Antóniu. Viola (*1903) sa vydala za Pavla 

Kamenického, boli bezdetní. František-Andrej (*1906) narodený v Senici 

sa oženil s Etelou-Máriou Hreusíkovou z Huncoviec. Spolu mali päť detí. 

Mária (*1909) narodená v Senici sa vydala za Gejzu Bibeňa, s ktorým sa 

neskôr rozviedla.  

Posledným súrodencom Valenta bol Ján (*1882), ktorý sa oženil s Má-

riou Zimániovou, spolu mali dvoch synov: Jozefa (*1908) a Jána (*1915), 

ktorý si vzal za manželku Gabrielu Vavrovú.  

Potomkovia rodu Tomášik predstavujú v súčasnosti rozkošatený rodo-

strom. Ich ratolesti žijú okrem Prievidze, najmä v Bratislave a Nitre, ale aj 

v Česku, Francúzsku, Veľkej Británii a USA. Na podrobnom prehľade potom-

kov až do súčasnosti stále pracujeme.  

V septembri 2006 sa z iniciatívy Viliama Tomášika uskutočnilo prvé 

stretnutie potomkov: Valentína (*1870) a Márie (*1873) a Františka (*1876)

Tomášikových v reštaurácii Lesopark v Prievidzi. Zúčastnilo sa ho vyše osem-

desiat potomkov rôznych vekových kategórií z celého Slovenska a Čiech. 

Tradícia, ktorá sa začala, aby sa blízki i vzdialení príbuzní stretli, navzá-

jom sa lepšie spoznali a upevnili rodinné vzťahy, mala priaznivý ohlas. Na 

žiadosť členov rozvetvenej rodiny bude tradícia pokračovať. Druhé stretnutie 

bolo v roku 2007 v čase prievidzských hodov.  

Mgr. Eva Rýdza, rod. Tomášiková (1937) 
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Ako som šila kroje 

Z o školy sme často vystupovali so speváckym zborom na rôznych 

akadémiách. Na jeseň v roku 1958 sa konala akadémia pri príležitosti 

osláv VOSR (Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie). Pri tejto udalosti 

sme mali oblečené kroje, aké si kto zohnal. So spolužiačkou Gabrielou 

Pálikovou (tiež pochádzajúcou zo starej prievidzskej rodiny) sme sa dohodli, 

že si dáme prievidzské kroje. Mne skompletizovala kroj moja mamička. Po 

nebohej starkej Polereckej sme mali doma dva „brusleky“ (lajblíky, živôtiky) 

a čepiec. Nové sukne a zásteru mi ušila z taftu. Spodničky som mala, lebo 

v tých rokoch bola móda širokých sukní. „Kosinu“ (bavlnený tylový trojrohý 

vyšívaný ručník) mi požičala od pani Vážanovej z Pieskov. Košieľku z jem-

ného plátna s bohatými rukávcami mi tiež ušila z bavlneného vyšívaného 

tylu. Na hlave som mala vyčistený čepiec s červenou mašľou, hoci čepce 

nosili iba vydaté ženy. Na vystúpení sme mali úspech. Na pamiatku sme 

sa nechali odfotografovať u pána Magdina, ktorý mal ateliér v Dome služieb 

na námestí. 

Odchodom do dôchodku v roku 1995 som sa začala venovať svojim 

záľubám. Deti vyrástli a odišli z domu. Najprv sa narodili dvaja vnuci, potom 

vnučky. Dve z nich v marci 1993, len s týždňovým rozdielom. Môj tajný 

sen o ušití krojov pre ne sa začal. Stále som ho nosila v hlave. Lenže nebolo 

ľahké ho uskutočniť, pretože látky sa vyrábajú podľa diktátu „pani módy“ 

a tá preferovala na svoje modely väčšinou umelé vlákna a nie prírodný 

hodváb. Musela som čakať na príležitosť.  

Tá sa naskytla, keď som začiatkom roka 2004 začala chodiť do Klubu 

Bôbarov. Spomenula som svoj zámer ušiť prievidzský kroj – meštiansky 

odev, že by to bol pekný darček k 15. výročiu založenia klubu. Nápomocná 

mi bola aj pani móda. Plesová sezóna roku 2003 – 2004 bola vo farebnom 

ladení bordó-zelená-antik zlatá. Materiály – tafty, hodváby, brokáty v správ-

nych šírkach 1,40 – 2,10 metra. 

Myšlienke ušiť kroj bol naklonený aj môj manžel, ktorý mi robil spon-

zora. Pamätám sa z rozprávania mojej mamičky, že sukne boli z hodvábu 

alebo hodvábneho taftu. Na sukňu som kúpila farebné ladenie bordó so 

zeleným leskom a na zásteru zlatú antik s modrým leskom. Cena taftu na 

obe sukne 1500.– Sk. 
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„Bruslek so šósikmi“ som mala doma ešte po prababke v zlatej farbe s ko-

vovými, do ružova sfarbenými milimetrovými pásikmi. Ten však bol pre 

mňa malý. Druhý, z modrého hodvábu so šípovými ružami tiež, a navyše 

mal v prednej časti zapínania pozdĺžne diery, jeden a pol-centimetrové. Až 

o rok (2005) na výstave „Prievidzský strieborný šperk“ som sa dozvedela, 

prečo tie diery boli také pravidelné. Boli urobené zámerne, na prešitie (výmenu) 

gombíkov s veľkým odstávajúcim uškom z letnej časti odevu na zimnú. 

A preto sa látka najprv prestrihla a gombík sa prišíval z opaku. Látku na 

živôtik som kúpila v čiernej farbe so zlatým kašmírovým vzorom. Blúzku 

som ušila z plátna. Na rukávce so mala látku ešte po starej mame.  

O pomoc som sa obrátila na pani Otíliu Gürtlerovú, ktorá mi povedala, 

že má tiež kroj aj pre svoju dcéru a vnučky. Nebola však ochotná mi ich 

ukázať. Hovorila, že sú v škatuliach, v hodvábnych papieroch pobalené.  

Pridala však zaujímavú historku, ako kupovala jej mama na sukne a zá-

stery pre svoje dcéry. Obchodníci v Prievidzi nemali takýto tovar v ponuke, 

pretože hodváb kupovali iba bohatší ľudia. Preto sa vybrala na nákup látky do 

Brna na volskom záprahu. Bol to výlet na viac dní, pri ktorom sa vybavili 

aj iné veci, ale bola to pamätná udalosť.  

Z čepca som odpárala zlaté-antik 

čipky a zamat vykefovala octovou 

vodou. Okraje som obšila zlatou hod-

vábnou šikmou stužkou, lebo boli už 

poškodené. Potom som čipky znova 

našila. Prsty som mala dopichané, 

lebo čepiec bol vystužený papierom zo 

starých obchodným kníh a zamat na-

lepený lepidlom. Pôvodné nite pou-

žité pri šití boli veľmi hrubé, prirov-

nala by som ich k tenšiemu špagátu. 

Takými istými niťami boli šité aj zde-

dené brusleky.  

Spodnú sukňu som ušila podľa vzoru mojej mamičky z roku 1958. Už 

vtedy ju „vylepšila“ sieťkou na okná proti muchám. Ušila som dva volány 

a čipkou odspodu začistila bavlneným prúžkom látky, aby mi nepotrhala 

biele podkolienky. Volány som našila na bielu plátenú naškrobenú spod-

ničku. Materiál: plátno 2m, bavlnená čipka 10 m, plátenný prúžok 5 m. Celková 

čiastka 855 korún.  
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Ďalším veľkým problémom bola kosina z bavlneného vyšívaného tylu 

so zlatými „antik rackami“ – čipkami. Pomohla mi Lýdia Šumichrastová, 

rod. Briatková. Požičala mi trojrohú šatku z bieleho jemného plátenka, vyšitú 

technikou richelieu so vzorom strapcov hrozna.  

Keď ma moje vnučky videli skúšať široké sukne, blúzku a čepiec, veľmi 

som sa im páčila a hneď skúšali mne malé lajblíky. Iba náš najstarší vnuk 

Andrej (17 ročný) na nás zazeral a pýtal sa – „Stará mama, to v tom chceš 

ísť z domu na ulicu?“ 

Modrý hodvábny lajblík s ružami si vybrala Dominika a zlatý Romanka. 

Bolo treba šiť ďalšie sukne, zástery, spodničky, blúzky. A zohnať sponzora, 

lebo látky na kroj nie sú lacnou záležitosťou. Ale čo by starý ocko nespravil 

pre svoje vnučky? „Buchol sa po kapse“ a vytiahol z nej nemalú sumu. 

Išlo sa nakupovať. Pre Dominiku sme kúpili podľa jej gusta krémovožltú 

látku – taft na sukňu, modré (belasé) mašle do vlasov, ktoré boli na ramená 

lajblíka a okolo pása, aby mašľa visela až na „fertuchu“ (zásteru). Lajblíky 

sme mali so sebou, aby sme vedeli doladiť farebnú kombináciu. Romanke 

sme kúpili červený taft na sukňu a na zásteru zlatý – antik taft a červené 

mašle.  

Materiál som už mala nakúpený, a tak som sa pustila do šitia (2004). 

Bol už 4. august a hody sú 14. augusta. Musela som sa pousilovať, aby som 

to všetko stihla. Šila som takmer celé dni. Moja nevesta Aďka mi pripra-

vovala raňajky, obedy, kávičku, aby som sa nerozptyľovala prípravou jedál. 

Bola to pre mňa veľká pomoc. Pomáhala mi aj pri dokončovacích prácach. 

Uväzovala a tvarovala mašle, prišívala gombičky, háčiky... Druhá nevesta 

Bronka zapracovala lem na prieramkoch zlatého lajblíka, lebo kovové 

časti pod pazuchou Romanku pichali. Všetky tieto drobné práce sa robili 

dosť namáhavo, lebo materiál je podložený krajčírskym plátnom, aby pevne 

držal a je tvrdý, ihla doň išla veľmi ťažko. Mašle k môjmu kroju som si dala 

obendlovať „overlokom“ za 390 korún. Generálku sme mali 13. augusta 

2004. O 19.30 h bolo v piaristickom kostole soireé o výstavbe a výzdobe 

kostola spojené s organovým koncertom z diela J. S. Bacha. Prednášala 

pani Barbora Matáková. Vtedy nás, a zdalo sa, že so záujmom, fotografo-

vali viacerí naši obdivovatelia.  

Pri východe z kostola nás oslovil pán farár a pýtal sa, aké sú to kroje. 

Keď sme povedali, že prievidzské, takmer bez váhania nás požiadal, či by 

sme neprišli v nedeľu na sv, omšu na Mariánsky vŕšok niesť obetné dary. 

Prisľúbili sme.  
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Ďalším dňom bola sobota. Išli sme na „Stretnutie rodákov hornej Nitry“, 

ktoré sa začalo o 9,00 h stretnutím na železničnej stanici. Odtiaľ sme absolvo-

vali všetkých 45 zastavení Zlatej prievidzskej cesty. Toto podujatie bolo 

pripravované k 15. výročiu založenia Klubu Bôbarov. Súčasťou stretnutia 

rodákov bola aj vernisáž výstavy v galérii AMA pri Hornonitrianskom osve-

tovom stredisku z pozostalostí kňaza Mikuláša Mišíka, autora knihy Prievidza. 

Večer pokračoval v Dome kultúry na sídlisku Píly, kde bolo pripravené pose-

denie a občerstvenie. Romanke a Dominike sa všetky tieto podujatia veľmi 

páčili. Boli veselé a vo foyer DK spievali ľudové pesničky a tancovali. 

Musela som im zabezpečiť aj obecenstvo – pani Danekovú a Balcárovú.  

Naše účinkovanie v krojoch sa začalo sľubne rozvíjať. S vnučkami 

som bola pozvaná na uvítanie hostí z Ukrajiny prostredníctvom TIKu, 

televízne natáčanie pre STV2 o regióne, privítala som aj Klub dôchodcov 

z Bratislavy, ktorých doviedla rodáčka z Prievidze. Vítala som aj novinárov 

z Holandska.  

Na zimu mám ušitý odev v kombinácii tmavozelená, béžová, čierna, 

zlatá a kabátik so šósikom čierno zamatovým so striebornými gombíkmi 

čipkovaného vzoru vzadu so sponou. Na kabátik si dávam golier z červenej 

líšky. Topánky mám kožené šnurovacie tzv. „meltonky“. Namiesto kabelky 

nosím košík „radostník“, v akých sa nosili dary pre šestonedieľku, zdobený 

háčkovanou čipkou od starej mamy.  

Na stretnutí Bôbarov, keď som rozprávala zážitky o účinkovaní v kroji, 

pani Mihálová, rod. Kardošová ma so záujmom počúvala a napokon i po-

chválila. Aby som lepšie reprezentovala Prievidzu podarovala mi kosinu, za 

čo som jej veľmi vďačná. Vyprala som ju, naškrobila, ozdobila antik zlatými 

rackami a čipkami.  

So svojimi zážitkami som sa pochválila aj manželke Gabriela Schlosára, 

tiež zo starej prievidzskej rodiny. Zaspomínala na svoju svadbu, keď ju po 

polnoci čepčili do čepca prievidzského kroja. Poprosila som ju o zapožičanie. 

Je to krásny čepiec. Vyšívaný zlatými flitrami, perličkami a niťami do tvaru 

srdiečok. Opravila som vypadané okraje zlatou stužkou a „mufničky“ som 

povyrovnávala. Podľa zozbieraných informácií som ušila aj svadobný 

odev, ktorý obsahuje: blúzku z čipky, dlhé rukávy, golier-volánik ku krku, 

sukňu, zásteru, spodnú sukňu, kosinu, živôtik, mašle a biele podkolienky, 

všetko za 3 230 korún. Živôtik je z brokátu krásnej maslovej farby, vyší-

vaný zlatými ľaliami.  

Margita Kováčová, rod. Javorská (1942) 
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Dlhá ulica 

D lhá ulica netvorila taký uzavretý celok, ako napr. Sihoť, lebo Dlhá 

ulica bola skutočne dlhá. Začínala sa od Dreveného rínku a končila 

na Jarmočnisku. Panovali však dobré vzájomné vzťahy, ľudia sa navzájom 

poznali a spolu komunikovali. 

Medzi významnejšie rody patrili mená: Mečiar, Polerecký, Bielický, 

Huliak, Stanček, Surový, Nedeliak, Mišík, Bátora, Lepóris. Andris, Vavro, 

Ďuriak, Meľuš, Veterník, Kľucha, Karpiš, Chylo, Schlossár, Záň, Meliško, 

Gramantík. Medzi významné rody patrili aj Čertíkovci, ktorí sa časom 

vytratili. Meno Čertík je rozšírené v Sebedraží. Nevie sa, či do Prievidze 

prišli zo Sebedražia, alebo naopak. 

Môj otec, Karol Čerey, bol pôvodom Čertík, syn Jakuba Čertíka. Jeho 

dvaja bratia ešte za Rakúsko-Uhorska študovali teológiu a bolo by nevhodné 

používať meno Čertík. Tak si zmenili meno na Čerey a môj otec vtedy ešte 

neženatý si zmenil meno s nimi. Čertíkovci boli vážená meštianska rodina, 

mnohí význační mešťania mali za manželky Čertíkové (Surový, Záň stolár). 

Podrobnejšie to opíšem neskôr. 

V Dlhej ulici bol zavedený vodovod z Lúkovice, kam voda samospá-

dom tiekla v drevenom potrubí. Moji rodiča spomínali, že holi kašny, na-

zývané harajky, kde voda tiekla slabým prúdom stále. Pani matky (tak sa 

volali meštianske ženy) tam chodili po vodu. Bolo to miesto spoločenského 

stretnutia. Mnohokrát sa zahovorili a nestačili včas uvariť obed. Stalo sa, 

že majster poslal učňa, aby zaniesol pani majstrovej stoličku, aby si mohla 

sadnúť. Odniesol to učeň, ktorý dostal po hlave. Niektorí loptoši im poza chrbát 

povylievali vodu a potom museli čakať, až im znova natečie. Slovo harajka 

sa zachovalo. Tak volali hydranty verejného vodovodu. Po zavedení nového 

vodovodu mnohí „novú vodu“ odmietali piť, lebo im páchla kovovým po-

trubím. Mnohí si zachovali „starú vodu“, ktorá bola vzácna. Pôvodné harajky 

boli len v nižších častiach mesta, v Dlhej ulici a na Sihoti. 

Dlhouličania boli známi tým, že sa radi nechali ponúkať. Keď sa im 

zdalo že neboli patrične ponúkaní, tak po návšteve povedali: „Všetkého bolo 

dosť, len ponúkania málo.“ Tiež sa traduje výrok: „Ale šak sa nenehajú 

toľko ponúkať, šak sa neni z Dlhej ulice.“ Považovalo sa za neslušnosť, 

keď si niekto vzal po prvom ponúknutí. 
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Mešťania si medzi sebou onikali, pokiaľ neboli príbuzní alebo priate-

lia z detstva. Deti rodičom onikali a starších oslovovali ako „nénika a báči“. 

Príbuzné tety sa oslovovali ako „néna“ alebo „točina“. 

Pôvodní Dlhouličania sa navzájom poznali. Keďže sa vyskytovali 

viacerí rovnakého mena, požívalo sa krstné meno, alebo priliehavé pome-

novanie. Nevyskytli sa prípady, že by niektoré rody boli navzájom rozhnevané. 

Keď sa hovorilo o Dlhouličanoch, povedalo sa „je z ulice“, alebo z „konca“. 

Susedské vzťahy boli poväčšine veľmi dobré. 

Ako som na začiatku spomenul, Dlhá ulica začínala Dreveným rínkom. 

Preto začínam popisom bývajúcich na tomto námestí. Číslo pred menom 

značí číslo parcely z katastrálnej mapy mesta Prievidze. (Poznámka redak-

cie – Mapka Dreveného rínku a Dlhej ulice tvorí prílohu tohto Prievidzského 

občasníka a budeme sa na ňu odvolávať vo viacerých príspevkoch nasledu-

júcich čísel.) 

 

396 Fogelton mal obchod na námestí, potraviny a čiastočne priemyselný tovar 

397 Hasičská zbrojnica (ľudovo sertál, správnejšie sertár – sklad); 

393 Wolek, pekár; 

394 Pôvodne mal tam Ján Hlinka mäsiarstvo; 

395 Pôvodne Vlček, potom dom kúpil Pavol Briatka, obchodník; 

611/2 Pošta, vzadu bola garáž pre poštový voz, ťahaný koňmi. Dvakrát denne 

 chodil na stanicu. Tam viezol podanú poštu a nazad došlú poštu. Pošta 

 sa doručovala dvakrát denne, vrátane soboty. 

611/1 Bývalá Orlovňa, kde sa schádzali členovia Orla; 

610 Manasov hostinec; 

609 Kmeťko, veľký gazda, brat nitrianskeho arcibiskupa. Pred týmito 

 budovami stála socha sv. Floriána, kde sa v l. nedeľu mája konala 

 pobožnosť; 

605 Werner, mal pílu na Sebedražskej ceste, ktorá vyhorela; 

604 vd. Veterníková; 

603 Rím. kat. ľudová škola A. Miššutha od roku 1933; 

602 Šupka; 

600 Briatka, zámočník, správca mestského vodovodu; 

597 Židovská škola, neskôr Ľudová škola umenia; 

 
Karol Čerey  
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Hodinári, Ernestko Petriska zvlášť 

B ola to spoločnosť veselých, vtedy ešte mládencov, žiadna 

„lumpáreň“ im nebola cudzia. Ich vďačnou témou boli samozrejme 

hodinky, ktorým rozumeli, ale zákazníci zväčša nie a tu vznikali vďačné 

témy na všakovaké humorné príhody. 

Pracovňu mali umiestnenú vedľa bývalej Sazky - Športky na námestí, 

išlo sa k nim strmými schodmi a keď ste otvorili dvere a videli pánov maj-

strov sedieť prihrbených nad „svojimi“ hodinkami, boli ste prekvapený nielen 

ich sústredenosťou nad prácou, ale aj nad množstvom vtipných poznámok 

a invektív, ktorými sa navzájom častovali. Týkali sa všetkého a všetkých, 

čo sa v miestnosti nachádzali, zákazníka nevynímajúc.  

Práve taký suchý, neurážajúci humor na úkor zákazníka bol veľmi 

nákazlivý a zmysluplný, ak mu človek rozumel. A oni mu rozumeli doko-

nale a dokonale sa vedeli na ňom zabávať.  

Bolo ich viacero, s každým som dobre vychádzal, každý mi vedel vyjsť 

v ústrety, ja na oplátku som sa vedel revanšovať. Bolo to také harmonické, 

vyvážené z oboch strán. Ako to však býva, človek si nájde svojho obľúbe-

ného majstra hodinára, ako on si nájde svojho obľúbeného lekára.  

A vzniká „láska na prvý pohľad“, podložená hlbokou dôverou v schop-

nosti toho druhého. Nuž a takto sme sa navzájom našli – ja a hodinár Ernest 

Petriska. Poznali sme sa ešte z gymnaziálnych čias. Ernest bol – a ešte aj 

je – nielen výborným opravárom hodín, ale aj človekom ohromne sčítaným,  

znalcom a výnimočným vykladačom miestnych pomerov. Poznal nielen 

súčasnosť, ale aj minulosť Prievidze, či Novák, ktoré boli jeho rodiskom, ale 

dôverne poznal i ságy rôznych zaujímavých rodín. Bol znalcom vín, o ktorých 

vedel rozprávať, ale ktoré vedel aj s pôžitkom labužníka konzumovať. Vyžíval 

sa v práci s drevom, mal ho rád, vedel s ním čarovať. Bol chatárom, nie 

sviatočným, ale takým, akým chatár má byť. Chata slúžila jemu, nie na-

opak, ako to v mnohých prípadoch býva. A bol aj znalcom a výborným zbe-

rateľom rastlín a hríbov. Dosť záujmov na jedného človeka. Lenže mne im-

ponoval niečím celkom iným. 

Bol to jeho spôsob preberania hodín na opravu. Nie na svojom praco-

visku, ale na pracovisku náhradnom, ktorým v jeho prípade bola Lukovica, 

vtedy známa jediná vináreň v Prievidzi. Ak sme chceli majstra Petrisku 
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nájsť, tak v obedňajších hodinách to bolo práve tu. Pri stole sedel s priate-

ľom, obedoval, alebo už popíjal vínko a preberal zákazky. Bol som sved-

kom, že niekedy to bolo aj zo päť kusov hodín, samozrejme od svojich 

známych.  

Nevedel som dosť dobre pochopiť, ako hodinky prebral, len v behu si 

vypočul, čo im chýba, pozrel sa na neho a hodinky vložil do vrecka. Viac 

pre neho už neexistovali. V krátkom čase k nim pribudli ďalšie obdobným 

spôsobom. Žiadne spísanie chyby, žiadne dokladovanie, len ohromná vzá-

jomná dôvera. A nikdy sa nestalo, aspoň o tom ja neviem, žeby hodinky 

neboli dokonale opravené a nenašli svojho majiteľa. Nechápal som to, ale 

nikdy som sa nesnažil odhaliť toto jeho hodinárske tajomstvo.  

Takto som si ho zapamätal ja a to mi dodnes pri vzájomných stretnutiach 

pripomína. Robí výbornú živánsku! 
 

MUDr. Jaromír Moravčík (1933 – 2007) 

Ešte sme nestačili uverejniť všetky príspevky nášho najpracovitejšieho 

dopisovateľa, ktorým bol práve doktor Moravčík, a už nie je medzi nami. 

Čitatelia Prievidzského občasníka 3/05, s. 11 iste postrehli, že prvým jeho 

uverejneným príspevkom bola spomienka pod názvom „Dvakrát na Kľak“. 

A pokračovali ďalšie. V čísle 2/06 na s. 26 bol uverejnený príspevok s názvom 

„Vyznanie doktora Moravčíka“. V ňom spomína Elenu Králikovú, ktorá 

aktívne bojovala s rakovinou. Odcitujeme len jednu vetu „vyznania“:  

„Pomyslel som si, aký jednoduchý recept na prežitie – a začal som písať.“ 

Z vety cítiť silné odhodlanie bojovať s chorobou aspoň tak, ako menovaná 

Elena. A bojoval aj v prospech občasníka. Veď máme viacero jeho prí-

spevkov, ktoré i naďalej budeme uverejňovať, samozrejme v prítomnom 

čase tak, ako ich autor tvoril. A že ich tvoril s láskou k Prievidzi, o tom 

sme sa mohli sami presvedčiť počas našich návštev.  

Prievidza zostala doktorovi Moravčíkovi natrvalo v pamäti, aj keď sa 

stal Bojničanom. Veď len človek so „srdcom Prievidžana“ môže tak dôverne 

spomínať na prežité chvíle z mladosti. Koľkí z nás by vedeli dať na papier 

výpovede, aké čítame z jeho pera? Takou je neopakovateľný prepis ich 

vzájomného dialógu s Petronelou po úmrtí jej manžela (PO 4/05).  

Mnohí si ho pamätajú ako svojho lekára, iní zasa ako pisateľa príhod 

v občasníku a preto venujme doktorovi Moravčíkovi tichú spomienku keď  

budeme čítať jeho články.  
Redakcia 
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Necpalská sirota! (2. pokračovanie) 

M edzitým sme sa presťahovali do dedinky Ukrajinka, ktorá leží na 

severovýchod od Azovského mora. Bol som naň zvedavý. Konečne 

som sa toho dožil, keď sme sa šli kúpať do Azovského mora. Voda bola veľmi 

čistá – sfarbená do zelena, ale keď si človek z nej trochu glgol, štrnásť dní ju 

cítil v žalúdku. Boli tam veľké ryžoviská soli, ktorú robotníci nakladali do 

vagónov. Pri mori sa nám žilo ako doma, veď sa tam nestrieľalo. Okrem stráže 

a hliadkovania sme nemali inú robotu, takže sa nám čas míňal pomaly.  

Poľná pošta nám chodila už každý deň. Od Janka som dostal 18. júla 

druhý list a aj od brata Jozefa. Od sestry Marienky som dostal list 25. júla 

a 26. od priateľa Jakuba Zelenáka z Trnavy. Písali nám aj študentky z bra-

tislavských gymnázií. V Geničevsku som sa stretol s Františkom Šmidom 

(Mazúre), ktorý ako dobrovoľník bol už rok predo mnou na fronte. V liste 

z 31. júla mi písal, že už sa teší na návrat domov. List mi napísal aj pán Jánoš, 

u ktorého som krátku dobu piekol komisáre pre nás na front. Od Janka Chudého 

som dostal ďalší list 3. augusta a 8. augusta od sesternice Etky Michálikovej. 

Ďalší deň, 4. augusta som posielal do Chudých 56 RM (560 Sk). Na Ukra-

jinke som býval v zemlianke, kde aj chazajka (gazdiná) bola dosť čistá. 

Väčšinou boli ženy dosť biedne oblečené a mali veľa vší. List od sesternice 

Mínky Peniaškovej z Malej Lehôtky som dostal 6. augusta. Čas pomaly 

plynul a ja som čím ďalej, tým viac túžil po návrate domov, čo však nebolo 

možné. Stále tu bola veľká horúčava. Sem-tam zavial vetrík, ale vzduch 

bol pomerne dusný. Týždeň za týždňom sa míňal a stále nepršalo. Tak sa 

nám aj august minul. Prišiel september a počasie sa zhoršilo.  

Služobne som bol ako zástupca pomocnej čaty poverený nákupom po-

travín, na prilepšenie stravy, v kolchozoch a bazároch. Pociťovali sme horšie 

zásobovanie kuchyne proviantom. Túto funkciu som však nerobil dlho, lebo 

12. septembra o 12,00 h prišla pre mňa spojka, že ma dal predvolať pán 

por. Konvalinka. Ten sa ma pýtal, čím som v civile. Odpovedal som mu, že 

som vyučený pekár. Načo ma následne hneď odvelil do kuchyne prevziať 

funkciu vrchného kuchára. Veľmi sa mi to nepozdávalo, ale rozkaz na vojne 

sa musí plniť, tak som nastúpil. Vymenil som Pavla Strečka vyučeného mä-

siara. Z akých dôvodov, to som nikdy nezisťoval a ani som sa to nedozvedel. 

Takto som sa celý september zaúčal v novej funkcii. Mal som veľké šťastie, 
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že v kuchyni boli vyučení kuchári, všetko Bratislavčania, pri ktorých som 

sa rýchlo vžil do novej funkcie. Tu som zažil jeden zážitok, na ktorý nikdy ne-

zabudnem. Prišla za mnou jedna pomerne mladá žena a vyznala sa, že je eva-

kuantka a že z Krymu uteká pred frontom. Že má tri malé deti a nemá im čo 

dať jesť. Prosila ma, aby som jej dal niečo na zjedenie. Bolo to už po vydaní 

večere, tak som jej dal z toho, čo nám ostalo. Pridal som aj múku, cukor a masť. 

Bola veľmi šťastná. Bola by mi aj neviem čo dala. Poďakovala a odišla. 

Z Ukrajinky smerom na Odesu sme odišli 27. septembra. Prišli sme do 

dedinky Dalmatovka. Tu sme stáli desať dní. Začalo sa mi tu aj páčiť, bola to 

pekná dedinka. Ľudia sa k nám chovali pomerne slušne, veď sme sa s nimi 

vedeli dohovoriť. Ale tu sa mi stala táto príhoda. Bolo to okolo 8.00 hodine 

ráno, keď som v jednej rodine hľadal ubytovanie pre mojich kuchárov. Domáca 

začala na mňa kričať a vyháňať ma preč. Pohrozil som sa jej, že urobím s ňou 

poriadok. Ale keď sme sa už aj s chlapcami vrátili okolo 15.00 hodine, to už 

nebola ona. Bola ku mne veľmi milá, ako vlastná mama. Nevedel som si to 

nijako vysvetliť. Videl som z kuchyne na dve malé okienka, kde bola ešte jedna 

miestnosť. Tam som naraz zazrel pomerne mladú ženu. Opýtal som sa starkej, 

či je to jej dcéra. Odpovedala že nie. Bola to evakuantka z Krymu. Išiel som 

sa tam so zvedavosti pozrieť. Rozprával som sa s ňou asi pol hodiny a odišiel 

som si robiť svoje povinnosti. Bol som sa za ňou aj na druhý deň. Na tretí 

deň ma táto žena prekvapila otázkou, či ju nepoznám. Zaskočilo ma to až 

tak, že som sa nezmohol na odpoveď. Keď mi potom povedala, kde sme 

sa videli, neveril som vlastným očiam. Povedala, či si spomínam na ženu, 

ktorej som dal v Ukrajinke jedlo. To ma už úplne dorazilo, veď ja som na 

to už dávno zabudol. Bolo to už veľmi dávno. Ona povedala, že ma poznala 

po hlase, keď som sa rozprával s domácou chazajkou. Vraj povedala starkej, 

aby sa ma nebála, že som dobrý človek a že sa jej nič nestane, hoci som aj na 

starkú kričal, keď nám nedovolila ubytovať sa v izbe.  

Hlavná príčina bola však v tom, že sa tam schovával jej syn, ktorý zbe-

hol z ČA a bála sa o neho. Priznám sa, že som bol v rozpakoch, čo s ním uro-

biť. Rozmýšľal som, či to nie je ruský špión. Našťastie všetko dobre dopadlo. 

Povedal som starkej, aby jej syn čo najmenej vychádzal von, aby si ho nikto 

nevšimol. Chlapcom som povedal toľko, že starká sa bojí o syna, aby sme ho 

nezobrali so sebou. Keď sme odtiaľ odišli, povedal som im pravdu, že je 

zbehom z ČA. V stredu ráno 6. októbra o 8.00 hod. prišiel rozkaz. O 10.00 

hodine sme sa museli rýchlo presťahovať z Dalmatovky do Dechatky, asi 

30 km, smer na Brilovku. Bola to veľmi špinavá dedina, mali sme tam málo 
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miesta, no museli sme sa uspokojiť. Zotrvali sme tu len štyri dni a už sme sa 

sťahovali do ďalšej dediny Brilovky, ktorá bola tiež dosť špinavá, ubytovanie 

bolo zlé, ale boli sme radi, že sa máme aspoň kde schovať a ukryť pred dažďom. 

Pomaly som sa začínal s týmto osudom uspokojovať a zvykať si.  

Prišiel 28. október, príkaz zbaliť sa, a odchod do boja. Z Brilovky sme 

odchádzali smerom na Krásnu Zoru. Tu už bolo cítiť frontové ovzdušie, častá 

streľba a opatrnosť na každom kroku. Priznám sa, už mi nebolo všetko jedno. 

Ráno o pol štvrtej 29. októbra nás Rusi prepadli, museli sme ustúpiť. Naše 

priame stretnutie s Rusmi bolo pri osade Olgievka. Tu som videl prvýkrát 

strašný obraz, ako chlapci padali a zároveň utekali pred Rusmi. Z troch strán 

nás obkľučovali ruskí kozáci na koňoch. Bolo ich strašne veľa a kaťuše chŕlili 

rakety, nebo horelo so zemou a hukot lietadiel bol taký silný, že to pôsobilo 

na nervy. Ja som sa schoval v nákladnom aute Tatra za rezervné pneumatiky. 

Chránil som si hlavne hlavu a pušku som do rúk ani nevzal, lebo som si po-

myslel, že kuchár nemá čo strieľať. Už som len čakal, ako to všetko dopadne. 

Podarilo sa nám šťastlivo ustúpiť asi 20 km, kde sme sa sformovali. Dali 

sme sa na útek smerom na Odesu. S poľnou kuchyňou sa mi podarilo zachrániť 

aj proviant. S chlapcami – kuchármi, sme to šťastlivo prežili.  

Ustupovali sme tri dni až k rieke Dnepr cez veľké mesto Cherson. Prišli 

sme do Soldatského Chútora a odtiaľ do Chútor Puzuri, ale stále sme sa obá-

vali toho, aby nás Rusi nezajali. Nezdržali sme sa tu dlho a šli sme smerom na 

Alexandrovku k Čiernemu moru. Tu tiež bolo počuť každý deň streľbu z diel. 

Tu som bol z funkcie vrchného kuchára odvolaný na príkaz stot. Demčáka 

a npor. Duchovného, jeho kamaráta, s ktorým som mal výstup pre moju 

chazajku (bola to mladá driečna žena), lebo oni sa k nej pokúšali dostať. Nahlas 

som zahrešil, že kto sa nám to opovažuje rušiť spánok. Bolo to 18. novembra 

1943 a ja som sa ráno musel hlásiť u ženistov. Tí, čo mi to zariadili, si mysleli, 

že to nevydržím, ale cítil som sa tu lepšie. So ženistami som chodil hliad-

kovať na more a celkom sa mi to zapáčilo. Jedla sme tam mali dosť, hlavne po 

domoch, ktoré civili opustili pred blížiacim sa frontom. Tu zostalo veľa hydi-

ny, zajacov, ale aj iných domácich zvierat. V Alexandrovke sme boli celý 

mesiac. Tu som sa stretol s Jánom Peniaškom (Tisaje), Štefanom Kaplánom, 

Jánom Fabiánom (drogeristom) a Tomášom Mokrým (Pálike). Všetci sme 

mali zo stretnutia veľkú radosť. Spomínali sme Necpaly – rodnú dedinu. 

Chlapci boli vyhladovaní. Ja som ich zásobil proviantom. 

Zo spomienok Štefana Jamricha (Klub bôbarov) spracoval Ján Sabo 
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Z vlastného archívu 

B ola to len náhoda, že pán Jozef Drexler, pochádzajúci z Poluvsia, mi 

spomenul, že veru ani nevie, kedy presne zomrel jeho brat bojujúci 

v Rusku. Tak som si vypísal všetkých pochádzajúcich z nášho okresu a mož-

no, že urobím radosť aj iným takouto spomienkou. 

V Kalendári slovenského vojska z roku 1944 sú v stati Padli za vlasť! 

uvedení pod číslami: 

632. slob. Koloman Beňačka, *4. 6. 1921, Dolné Vestenice, †4. 2. 1943 Tachtamukaj ; 

663. dôst. zást. asp. Pavol Drexler, *28. 7. 1920, Poluvsie, †14. 11. 1942, Krasnodar; 

694. slob. nton Geschner, *9. 2. 1920, Nemecké Pravno, †31. 12. 1942, Salizovka; 

695. strelec Jozef Gürtler, *21. 3. 1920, Handlová, †16. 2. 1943, Ovruč; 

696. str. Karol Gürtler, *5. 11. 1919, Handlová, †19. 1. 1943, Penzenskaja; 

707. str. Pavol Hanesch, *23. 8. 1918, Gajdel (Kľačno), †14. 10. 1942, Kutajskaja; 

717. str. Gašpar Hrabaj, *4. 2. 1919, Valaská Belá, †30. 10. 1942, Gorjačij Ključ; 

718. str. Silvester Herchel, *4. 10. 1921, Cach (Malinová), †3. 11. 1942, Ptič; 

790. str. Valent Kochan, *8. . 1919, Valaská Belá, †22. 11. 1942, Gorjačij Ključ; 

868. slob. Pavol Mečiar, *3. 8. 1919, Prievidza, †21. 1. 1943, Penzenskaja; 

908. str. Silvester Palesch, *4. 1. 1918, Cach, †30. 11. 1942, Besinjamnoje 

909. str. Peter Petráš, *28. 6. 1917, Rudnianska Lehota, †18. 9. 1942, Rostov; 

916. str. Ján Pős, *20. 1. 1918, Koš, †7. 2. 1943, Jablonovskij; 

926. str. Adam Pánis, *15. 1. 1920, Rudnianska Lehota, †29. 1. 1943, Sovchoz; 

965. slob. Johan Schimko, *20. 9. 1919, Tužina, †23. 9. 1941 Barischewka; 

976. str. Gerhard Švarc, *23. 9. 1921, Chvojnica, †19. 1. 1943, Penzenskaja; 

983. str. Michal Šimo, *30. 9. 1917, Nedožery, †30. 11. 1942, Ptič; 

993. slob. Jozef Taraský, *22. 4. 1919, Dolné Vestenice, †27. 11. 1942, Kutajskaja; 

Tento menoslov je pokračovaním zoznamu padlých hrdinov z Kalen-

dára na rok 1943 a uzavretý dňom 30. 9. 1943. 

„Slovenský vojak je v každej chvíli odhodlaný brániť svoju vlasť a aj 

za cenu života zachovať národu slobodu.“ 

bôbar Vilo Nedeljak (1938) 
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Chotárne studničky Veľkej Lehôtky 

S tudnička – vďačná téma básnika, rozprávky, ale najmä často ospe-

vovaná v ľudových piesňach. 

Pramene – studničky aj v dnešných časoch dopĺňajú kolorit našej prírody, 

aj keď oproti minulosti čiastočne strácajú svoj význam. Ich využiteľnosť 

najmä na poliach, lúkach a pasienkoch je obmedzená. čo je dané najmä zme-

nou poľnohospodárskej výroby na vidieku, keď došlo k zániku drobných 

súkromných roľníkov. Zakladaním JRD (Jednotných roľníckych družstiev), 

či ŠM (Štátnych majetkov) takzvanou kolektivizáciou poľnohospodárskej 

výroby, mechanizáciou, sceľovaním drobných parciel do veľkých lánov 

viaceré studničky buď zanikli, alebo zostali neudržiavané. Ručné práce na 

poliach – najmä žatva, kosenie lúk a sušenie sena v letnom období, často za 

úmorných horúčav v potu tváre, boli studničky jediným zdrojom osvieženia. 

Ale aj pri chove dobytka, pasení kráv či oviec, tak pre pastierov ako aj 

dobytok studničky boli nenahraditeľné. Bola im venovaná náležitá pozor-

nosť, niektoré viac, iné menej udržiavané mali priam posvätnú úctu. 

Horské studničky nepostihol až taký dramatický osud. Zachovali sa v hoj-

nejšom počte ako poľné, sú udržiavané najmä lesníkmi, turistami, poľovníkmi 

a ochrancami prírody. 

V okolí Veľkej Lehôtky, nakoľko je to typicky podhorská dedina (resp. 

mestská časť Prievidze), s pomerne malým katastrálnym územím, je aj 

dnes studničiek požehnane. Dovolím si tvrdiť, že aj v rámci Slovenska by 

sme v súťaži čestne obstáli. 

Uvádzam studničky s chotárnymi, či inými názvami so stručnou cha-

rakteristikou. Na priloženej mapke je umiestnenie studničiek vyznačené 

príslušným číslom zo zoznamu: 

1. Žliebková – prameň málo výdatný, neudržiavaná, nepoužiteľná; 

2. Lipinky – vývod trubkou, použiteľná; 

3. Cigánka – zanikla rozšírením cesty; 

4. Hrádok – kedysi udržiavaná pastiermi, dnes mokrina; 

5. Kopanica – zanikla odvalom hlušiny Bane Cigeľ; 

6. Hônovská – zanikla odvalom hlušiny Bane Cigeľ; 

7. Pod hájmi – čiastočne udržiavaná, použiteľná; 

8. Uhlište – zanikla likvidáciou medzí; 
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9. Pod dielom – zanikla likvidáciou medzí, mokrina; 

10. Uhliarka – vývod trubkou, prameň výdatný, využívaná; kedysi odtok do 

 napájadla dobytka; 

11. Markušovaná – udržiavaná, využiteľná; 

12. Záhrady – prameň výdatný využívaný záhradkármi, kedysi odtok do 

 napájadla Môstok; 

13. Búda – nevyužívaná, voľný odtok; 

14. Kršeľ – slabý prameň pri lyžiarskom vleku, využívaný, vznikol asi pred 

 tridsiatimi rokmi horizontálnym vrtom geologického prieskumu. Okolie

 studničky upravené turistami V. Lehôtky – jaskynka, stôl, lavice; 

15. Mraznica – upravená v roku 1998 Jánom Mikulom, kamenné trojvršie 

 a dvojkríž (slovenský znak), využívaná; 

16. Úboč – napojená na chaty; 

17. Hŕbok – udržiavaná, využívaná; 

18. Pod hŕbkami – prameň málo výdatný, málo využívaný. V roku 1932 

 postavená malá drevená kaplnka so soškou Sedembolestnej Panny 

 Márie, autorom Valent Zábojník, renovovaná v r. 1946 – kamenný 

 sokel, tehlová murovka. Renovácia v r. 1969 a v r. 2001, malý amfi-

 teáter doplnený drevenými lavicami (2007), každý rok 15. septembra 

 sa slúži sv. omša; 

19. Boncova lúka 1 – udržiavaná chatármi, využívaná; 

20. Boncova lúka 2 – napojená na chaty; 

21. Trvajka – čiastočne využívaná; 

22. Varienka – napojená na chaty, prebytok voľne odteká; 

23. Sýkorka – výdatný prameň, najviac využívaná studnička. V r. 2003 

 upravená turistami V. Lehôtky (jaskynka so soškou Panny Márie, stôl, 

 lavice, upútavka, vytesaná sýkorka z kameňa v nadživotnej veľkosti; 

24. Kuncľová 1 – zanikla s horárňou asi okolo roku 1958; 

25. Kuncľová 2 – zanikla s horárňou asi okolo roku 1958; 

26. Kuncľová 3 – odtok trubkou, čiastočne využívaná. Jednu z týchto troch 

 studničiek pomenoval v 40-tich rokoch vtedajší hájnik Trgiňa po svo-

 jej manželke „Rozáľka“. Po odchode do dôchodku býval v Brusne a po-

 kiaľ ho poslúchali nohy, chodil každý deň po vodu na jeho Rozáľku; 

27. Na rybníčkoch – výdatný prameň, využívaná, najvyššie položený prameň 

 Lihotského potoka v 620 m n. m., napája rybník, odtok malým potôčikom; 
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28. Plieška – prameň výdatný, odvedený do mestského vodovodu; 

29. Dielce – čiastočne udržiavaná, najvzdialenejšia  a najvyššie položená 

 z lihotských studničiek, okolo 670 m n. m. 

30. Mrcha studňa – upravená, slabý prameň, v letnom období vysychá, 

 nepoužiteľná; 

Spádovo prevažná väčšina studničiek odteká do Lihotského potoka, 

kedysi pod názvom Lúkovica, v novších mapách pod názvom Mraznica. 

Studnička Pod hájmi a Markušová odtekajú do Moštenice a studnička Búda 

do Strhanca, do potoka Malej Lehôtky. 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zveľa-

ďovaní tohto vzácneho klenotu našej prírody a verím, že budú mať svojich 

nasledovníkov, aj keď sa to zdá v dnešnej konzumnej spoločnosti zrejme 

mnohým prinajmenšom ako čudáctvo. Nedá mi, aby som nevyzdvihol v tejto 

činnosti najmä Klub slovenský turistov vo Veľkej Lehôtke (nie preto, že som 

jeho predsedom), ale menovite najmä Jána Mikulu, Ivana Bátoru, Stanka 

Šidlu, Dušana Borku a mnohých ďalších, lebo upravili studničky: Sýkor-

ka, Mraznica, Kršeľ a Mrcha studňa. Nebohého Valenta Zábojníka, jeho 

syna Rudolfa, členov farskej rady a farníkov V. Lehôtky za úpravu stud-

ničky Pod hŕbkami, chatárov, ktorým sa studničky stali srdcovou záleži-

tosťou a všetkým, ktorí sa starajú o kvetinovú výzdobu a čistotu týchto 

božských darov prírody. 

Ján Zábojník (1944) 
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Investície v minulosti 

S tarý „drevený“ vodovod sme si pripomenuli v minulom roku, keď 

počas opráv súčasného vodovodu boli pri Rozvoji nájdené pozostatky 

dreveného potrubia. Mladý potok si starší Prievidžania pamätajú, ale neskôr 

narodení už o ňom nevedia takmer nič. A pritom obe stavby boli súčasťou 

mesta už od „nepamäti“. Ako to bolo v skutočnosti, dozvedáme sa zo zápisu 

v kronike obce.  

„Na väčšie produktívne investície sa odhodlávali otcovia mesta len veľmi 

ťažko, potom však boli na ne tým pyšnejší. Taká veľká investícia 18. storočia 

bol mestský vodovod. ktorý privádzal pitnú vodu do mesta a vyúsťoval na 

námestí veľkou cisternou, takzv. „kašnou“.  Treba priznať, že niekedy aj 

bola vôľa investovať, ale hamovkou bola neochota mešťanov. Taká veľká 

investícia sa chystala r. 1758. Šlo o Mladý potok. Tento bol vedený do konca 

Dlhej ulice po veľmi dlhých žľaboch na dolný mlyn, ktorý bol stavaný na dva 

kamene. Bola to nevýhoda, preto „wyduce žeby od vody tečenja na dolný 

meský mlin i Pivarske mury skazu braly a podruhe až pri welmi dlhich 

žlaboch skrz ktere woda naten gisty mlin tjekla ročite welmi welike prace 

a naklady meske wykonawaly, protož hladagice S. Magistrat spuosob, aby 

gyk Piwarovj, tak Mlinovi pomoc se stala, uminilo se wgednomislne tak...“. 

Starosť bola veľká a dve možnosti nápravy: prestavať dolný mlyn, resp. 

pivovar, alebo urobiť nové koryto Mladého potoka v týchto končinách. 

Druhý spôsob bol nákladnejší, ale mesto sa odhodlalo previesť ho. Nové 

koryto potoka malo prechádzať záhradami niekoľkých mešťanov menom: 

Ján Škopec, vdova Ondreja Kvobela, Ján Beňo, Anton Jakula, Štefan Rip-

ka, Michal a Ján Smieško, Martin Janek, Ján Klucha, Ján a Matej Líška, 

František Rendek, Martin Zbrojný, Martin Vannai. Bolo to na čiare od 

konca Dlhej ulice k dolnému mlynu. Majitelia sa bránili zubami nechtami. 

Nakoniec povolili za dosť vysokú cenu nehovoriac o tom, že práve pri ich 

príbytkoch mala ísť trasa nového riečišťa a pomôcť im najmä pri remesle 

súkenníckom a garbiarskom. Mešťanom, ktorí dovolili kopať kanál cez svoje 

záhrady spustil magistrát s „pánom orátorom“ z ročných daní na celý 

dom 1 zl. na pol domu 50 denárov. Tak bolo odpustené v uvedenom pora-

dí mešťanom po 50 denárov za pol domu a Martinovi Vannaiovi za celý 
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dom a to „in perpetuum anebošto na wečnost gim gegich milim manžel-

kam čilegšim v buducim a wseckim sukcessorom dedičným, neb budúcne 

tam bidlícich w tych domoch, že ony aj tí seccessores budú na tu hore re-

čenú aleviatu ut supra na wečnost et in perpetuum wadši cenz se od nich 

pretenduwati nebude“. Majiteľom záhrad potvrdili toto v urbáre i v daňo-

vej knižke, aby nedošlo k nedorozumeniu a pre úplnú istotu každý dostal 

riadne podpísaný záväzok mesta o tejto transakcii. Zmluva bola uzavretá 

12. septembra 1758 a mesto mohlo začať s prácami. Po prehratej výsad-

nej pravote Mladý potok slúžil ďalej pivovaru a dolnému mlynu, ale pre 

zmenu tie patrili už domíniu. Mesto žiadalo od Márie Terézie, aby domí-

nium nahradilo výdavky investície. Tvrdilo vtedy, že „aguaeductus i est 

modernus“ je dlhý 1658 orgií a stál veľké peniaze.“ 

Toľko z kroniky, ale opis Mladého potoka možno doplniť o nasle-

dovné: bol odrazený z Handlovky poblíž železničného mosta nad Han-

dlovkou na trati Prievidza-Handlová. Od miesta odrazenia až po vtok do 

Handlovky pri križovatke ulíc Rastislavova a Nábr. sv. Metoda bol výško-

vý rozdiel cca 29 metrov. Vodné kolesá súkenky a horného (Vavrovho) 

mlyna potrebovali spád okolo 3 m, dolný (Žirkov) mlyn s turbínou zasa okolo 

4 m. Súkennícke a garbiarskej stupy vyžadovali spád asi 1,5-2 m. Z uve-

dených údajov možno predpokladať, že na časti Mladého potoka bolo vybudo-

vaných asi päť-šesť stupov, lebo ostatný spád bol nutný na samotný prietok 

vody. 

Mladý potok pretekal spočiatku voľne cez Dlhú ulicu, neskôr popod 

mostík na jej konci pri dome nazývanom Nebo. Do dnešných dní zostala 

pamiatka len na miesto odrazenia, všetko ostatné „zobral čas“ počas pre-

stavby Dlhej ulice na sídlisko z panelákov. Aj na súčasných mapách Prievidze 

umiestnených na námestí a železničnej stanici sa v náznakoch ešte nachádza 

zákres Mladého potoka, ale len po miesto nazývané Pod skalou. Nakresle-

ný je modrou farbou, hoci už niekoľko desaťročí ním voda netiekla. 

Okrem už opísanej funkcie (pohonu strojov) mal Mladý potok ešte aj 

ďalší význam a to v súvislosti s názvom mestskej časti Sihoť (Sigoť). Ten-

to názov je skomolenou odvodeninou maďarského slova sziget, čiže ostrov. 

Prečo ostrov? Lebo bol vytvorený medzi Mladým potokom a pôvodným 

korytom Handlovky.  
Spracoval Ján Sabo 

Pramene a literatúra: 

Kronika obce Prievidza od roku 1933–1942 
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Písať – Horná, či horná Nitra? 

P retože dosiaľ sa vyskytujú oba spôsoby písania, bola poslaná otázka na 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave a tu je odpoveď: 

„Odpovedáme na Váš list, v ktorom sa spytujete na pravopis spojenia 

horná Nitra. Spojenie horná Nitra, podobne ako spojenie horná Orava, dolná 

Orava, horný Liptov, dolný Liptov, horný Spiš, dolný Spiš, nepokladá sa 

ako celok za vlastné meno, lebo nejde ani o názov záväzný z hľadiska admi-

nistratívneho členenia Slovenska a ani o štandardizovaný názov presne 

vymedzeného geografického územia. Iba na okraj pripomíname, že zo zákona 

štandardizácia geografických názvov prislúcha jedine Úradu geodézie, 

kartografie a katastra SR. Za jazykovú poradňu podpísaný  
PaedDr. Matej Považaj, CSc.“ 

Ešte raz k téme págle 

V ypytovala som sa starých ľudí, či sa pamätajú, čo boli págle. Istý 

deväťdesiatročný pán pochádzajúci z Nedožier mi povedal, že pochá-

dza z rodu págliarov. V Nedožeroch vraj boli dvaja – Ďurčo a Vrták. Págle 

piekol už otec jeho otca a tak sa pamätá, keď ako chlapec sa motal okolo nich. 

Už nevie z akého cesta boli, ale bolo to pečivo v tvare kolieska o priemere asi 

šesť centimetrov, hrúbky ako prst. Piekli sa v čiernej kuchyni ďalej od ohniska, 

na drôtených sieťkach vsadených do rámikov, aby nezhoreli, ale získali peknú 

zlatú farbu. Keď vychladli navliekali sa po desať kusov na hrubšie nite. Predá-

vali ich na jarmokoch. Vo veľkom ich nakupovali aj oravskí pltníci, ktorí ich 

volali „biely chlieb“ alebo „mliekové pečivo“. To preto, lebo keď sa dlho plavili, 

slúžili im za potravu. Hoci boli už suché, no keď ich namočili, v mlieku 

pekne zmäkli. Objednávali si ich aj majitelia reštaurácií z Prievidze a okolia 

pre svojich – „kunčaftov“.  

Pripúšťam aj verziu pána Ertla, no tieto boli viac atrakciou pútí a jarmo-

kov. Pre deti bolo dobrou správou, keď u Ertlovcov išli piecť dobroty na 

jarmoky a púte. „Hurá, budeme u Ertlovcov navlákať pátričky“, znelo z ich úst. 
Magda Királyová, rod. Rošková (1938) 

Odpovede a reakcie čitateľov  
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Akcie Miestneho odboru Matice slovenskej 

OKTÓBER 2007 

- Stretnutie s jubilantmi v roku 2007; 

- Literárne pásmo pre študentov SŠ venované A. Bernolákovi; 

- Timravina studnička - oblastná prehliadka v umeleckom prednese prózy; 

- Spoločná akcia s Okresnou radou MS v Prievidzi; 

- Minikurz ľudovo - umeleckej výroby pre žiakov ZŠ - ukážka ľudového 

remesla; 

NOVEMBER 2007 

- Stretnutie s novými členmi MO MS v roku 2007; 

- Návšteva divadelného predstavenia alebo koncertu; 

- Literárne pásmo venované Š. Moysesovi; 

- Literárne pásmo o Mikulášovi Mišíkovi; 

- Vydanie monografie o Mikulášovi Mišíkovi; 

- Navrhni postavičku pre novú básničku - výtvarná súťaž pre deti ZŠ; 

- Minikurz ľudovo - umeleckej výroby pre žiakov ZŠ - ukážka ľudového 

remesla; 

DECEMBER 2007 

- 07. 12. 2007 Beniakove Chynorany - oblastné výberové kolo v umeleckom 

prednese poézie; 

- 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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