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Trenčín, 16. máj  2016 
Na hornej Nitre oslávili 120. výročie príchodu prvého vlaku 
 
Protokolárny vlak do železničnej stanice Prievidza prišiel v sobotu 14.mája 2016 o 13.00 
h v rámci osláv 120. výročia  od príchodu prvého vlaku na hornú Nitru a opäť upútal. Vlak 
ťahaný parnou lokomotívou 475.196 odviezol viac ako 500 cestujúcich a bol hlavným 
momentom osláv.  
 
Možno preto, že obsluhovať parnú lokomotívu je naozaj ťažká práca, bolo aj nebo 
naklonené všetkým návštevníkom a za odmenu s vlakom a spokojnými cestujúcimi, 
vykuklo po daždivom začiatku dňa v Prievidzi slnko. Parná lokomotíva voňala dechtom a 
nostalgiou a opäť bola veľkým lákadlom pre verejnosť. Vlaky boli vypravené na trase z 
Prievidze do Veľkých Bielic a späť. K parným vlakom premávali aj mimoriadne prípojové 
spoje motorovými vlakmi do Prievidze z Handlovej a z/do Nitrianskeho Pravna. Zvlášť 
prípoj na trati Prievidza - Nitrianske Pravno bol výnimočný, keďže vlaky na tejto trase 
bežne nepremávajú. 
 
Skôr ako sprievodca vypravil vlak na spiatočnej ceste z Veľkých Bielic, primátor 
Partizánskeho a poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
Jozef Božik pozval deti z vlaku, aby uviedli do života novú knihu o výstavbe železnice - 
120 rokov železníc na hornej Nitre, trať Veľké Bielice – Prievidza – Nitrianske 
Pravno. Za účasti autorov Petra Borisa, Jozefa Bosáčka a Jozefa Petrinca deti 
poslali knihu ku svojim čitateľom posypaním vlakovým pexesom. Autori plánujú jej predaj 
cez Turisticko-informačné kancelárie v Handlovej a Prievidzi. 
 
Príchod parného vlaku na železničnej stanici v Prievidzi vítali primátorka Prievidze 
Katarína  Macháčková, podpredseda TSK Richard Takáč,  bojnický primátor  
a poslanec Zastupiteľstva TSK František Tám, starostovia obcí Handlovskej doliny 
a zástupcovia ďalších organizácií, ktoré podujatie podporili organizačne alebo finančne, v 
hojnom počte nechýbala verejnosť. 
 
Z úst prievidzskej primátorky Kataríny Macháčkovej odzneli slová vďaky organizátorom, 
ako i potešenie z toho, že mesto toto pekné podujatie mohlo podporiť. Prítomným sa 
prihovoril podpredseda TSK Richard Takáč. Spomenul založenie krajskej organizácie 
cestovného ruchu Trenčín región, ktorým  kraj dáva jednoznačne signál, že mu na rozvoji 
cestovného ruchu záleží.  Z dotačného systému TSK kraj finančne prispel na organizáciu  
podujatia vo výške 1500 €. „Trenčiansky kraj, to je 276 miest a obcí. Máme  tu viac ako 
desiatku hradov a zámkov, množstvo minerálnych vôd, kúpeľov a takých šikovných ľudí, 
ktorí vedia zorganizovať podujatie, na ktoré mi bolo cťou v mene trenčianskeho župana 
Jaroslava Bašku prijať pozvanie. Všetkým, ktorí priložili ruku k organizácii podujatia 120 
rokov príchodu prvého vlaku na hornú Nitru ďakujem,“ uviedol vo svojom príhovore 
Richard Takáč. 
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Podľa Branislava Geschwandtnera z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú trate a všetky dráhy v krajine životodarnými  
tepnami, v ktorých prúdi život celej krajiny alebo konkrétneho kraja.  Podľa jeho názoru je 
to možno fascinácia ľudí minulosťou, že sa prídu pozrieť na vlak ťahaný parnou 
lokomotívou. Minulosť sa stáva exotickou,  a niečím, čo v súčasnosti už neprežívame. 
Keď sa naskytne príležitosť niečo také vidieť, zanecháva to v nás aj nedefinovateľné  
dojmy. 
 
Na železničnej stanici Prievidza bol pripravený kultúrny program. Počas celého dňa si 
mohli návštevníci  pozrieť výstavu rušňov a historických vozňov, nechýbalo občerstvenie. 
Ako sprievodné podujatie bol pripravený Hornonitriansky modelársky deň na Zimnom 
štadióne v Prievidzi. 
 
Organizačne pripravil nostalgické jazdy Prievidzský parostrojný spolok v spolupráci s 
Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE a ďalšími 
partnermi. Podujatie sa konalo s podporou spoločností Slovenské elektrárne, ZSSK 
Cargo, Železničnej spoločnosti Slovensko, Železnice Slovenskej republiky, C.B.ONE, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, miest Prievidza a Partizánske, Nadácie bane pre 
zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, obcí Oslany, Nitrianske Pravno, Jalovec, 
Pravenec, Chrenovec a Ráztočno, Spolku Výhrevne Vrútky a ďalších partnerov. 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
jan.paulinyova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 916, mobil: +421/ 901/ 918 167. 
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