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Do nového úseku Energetiky a IT
boli začlenené útvary zabezpečujúce
zásobovanie výroby energiami, ale aj
obchod a služby súvisiace s energeti-
kou. Z ekonomického úseku sem bol
presunutý odbor informačných tech-
nológií. Zároveň boli zlúčené činnosti
hlasových telekomunikačných slu-
žieb, jednotného času a závodného
rozhlasu z pôvodného oddelenia elek-
tro s dátovými, službami, ktoré zastre-
šoval pôvodný odbor informačných
technológií.

Napriek tomu, že oba útvary boli
dlhodobo súčasťou svojho pôvodné-
ho úseku, t.j. závod energie a služby
výrobného a odboru informačných
technológií ekonomického úseku, do
veľkej miery sa odlišovali od ostat-
ných odborných útvarov v príslušnom
úseku. „Energetika“ mala okrem
výrobných činností aj oblasti týkajúce
sa obchodu a poskytovania služieb a
„výpočtové stredisko“ poskytovalo

tiež špecifické služby. V oboch prípa-
doch tieto služby boli zabezpečované
pre celý podnik, ale tiež pre externé
firmy. Dôležitosť „energetiky“ a
„informačných technológií“ a nároč-
nosť tejto problematiky z roka na rok
prudko narastá. U tak energeticky
náročnej firmy ako sú NCHZ, a.s. to
platí dvojnásobne.

Od vzniku Úradu regulačných a
sieťových odvetví (ÚRSO) v roku
2001 sa začal proces otvárania trhu s
energiami, čo so sebou prinášalo tvor-
bu novej legislatívy vo forme nových
zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a
výnosov. Pracovníci nášho podniku
včas zachytili nový trend a prostred-
níctvom viacerých združení resp. kon-
krétnych komisií spolupracovali na
vypracovaní nových legislatívnych
noriem.

Aby rozchodom „energetiky“ a
výrobného úseku neutrpela operatíva
riadenia podniku, vedúci úsekov prija-

V úvode februára
už po deviaty krát pri-
chádzali zaľúbené
páriky do zámku v
Bojniciach, aby sa
utvrdili vo svojich
citoch a dokázali si
vernosť. Návštevníci
zámku počas troch
dní cez súťaže a hry
bojovali o Certifikát
vernosti. „Z návštev-
níkov bol vyžrebova-
ný šťastný pár, ktorý
ako hlavnú cenu strá-
vil romantickú noc na
zámku,“ prezradila A.
Jeleneková.

(erk)

Nový úsek Energetiky a informačných technológií

Valentín na zámku

Ing. Marián Hluzák
riaditeľ úseku energetiky
a informačných technológii

li účinné organizačné opatrenia plat-
né od začiatku tohto roka. Navyše
vedúci odboru energetiky je pravi-
delným členom pracovnej porady
výrobného riaditeľa a vedúci ORV a
BP prizývaným členom pracovnej
porady úseku energetiky a informač-
ných technológií.

Nový úsek okrem pracovníkov
vedenia zahŕňa vo svojej štruktúre
štyri dôležité útvary:

zabezpečujúce distribúciu elektriny
v rámci podniku, transformáciu na
požadované napäťové úrovne, výro-
bu jednosmerného prúdu pre tech-
nologickú potrebu elektrolýzy.
Súčasne zastrešuje aj oblasť mera-
nia a vyhodnocovania spotreby elek-
triny, prevádzky ochrán a riadiacich
systémov a zabezpečuje príslušnú
metrologickú činnosť.

ktoré distribuu-
je tepelnú energiu, vody, zemný
plyn, zabezpečuje výrobu chemicky
upravených vôd a čistenie odpado-
vých vôd na výstupe z podniku.

má na starosti
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Oddelenie distribúcie elektro

Oddelenie TVOH,

Odbor energetiky

Dispečer
Jozef Mokrý bol jedným z dva-

nástich vyznamenaných, dlhoroč-
ných a zaslúžilých pracovníkov
NCHZ na vlaňajšom prvom Dni
chemikov.

Čítajte na 5. strane

Cesta k znižovaniu nákladov
K 01.01.2007 sa v NCHZ, a.s. uskutočnila ďalšia etapa úpravy organi-

začnej štruktúry podniku, v ktorej podstatnou zmenou bolo vytvorenie
nového úseku Energetiky a informačných technológií.

Silná koruna nás
núti hľadať rezervy
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Začalo kolektívne vyjednávanie

Vecná stránka vyjednávania
bola daná požiadavkami základ-
nej organizácie odborového zvä-
zu, ktoré boli vedeniu a.s. pred-
ložené v polovici januára.

- transformáciu 13. a 14. platu do
mesačných miezd zamestnan-
cov,
- požadovaný nárast základných
platov,
- finančnú kompenzáciu obdobia
dlhodobej pracovnej neschop-
nosti,
- zvýšenie príspevku bezplatným
darcom krvi,
- zvýšenie príspevku doplnkové-
ho dôchodkového sporenia za
zamestnávateľa ,
- finančná výpomoc pri úmrtí
zamestnanca,
- platené voľno na svadbu
zamestnancov,
- možnosti rekreácie v rekreač-

Nosné požiadavky obnášali :

Dňa 2. februára t.r. sa začalo vyjednávanie dodatku kolektívnej zmluvy na rok 2007. Vo vyjed-
návaní oboch strán bola vyjadrená ochota hľadať ústretové kroky v rovine akceptácie záujmov
zamestnancov i zamestnávateľa tak, aby bol dodatok podpísaný do konca februára. Bolo dekla-
rované vecné, reálne a dynamické vyjednávanie bez zbytočných prieťahov či hrozieb, za
dodržiavania zásad podnikovej kultúry.

Od 1. februára je novým eko-
nomickým riaditeľom NCHZ Ing.
Ľubomír Vačok. Absolvent Stroj-
níckej fakulty Slovenskej Tech-
nickej univerzity a Fakulty hospo-
dárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave doteraz pra-
coval na manažérskych postoch
vo viacerých slovenských ban-
kách. Pôsobil ako hlavný analytik
pre SR a ČR a neskôr prevádzko-
vý riaditeľ vo VÚB Factoring a.s.
Naposledy bol členom Predsta-
venstva a finančným riaditeľom v
spoločnosti Factoring Sloven-
skej sporiteľne a.s.

Rozhovor s Ľ. Vačokom pri-
nesieme v nasledujúcom čísle.

-sm-
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Nový
ekonomický

riaditeľ

nom stredisku Jasná Nízke Tatry,
- uplatnenie 33,3 hodinového pra-
covného týždňa vo výrobných pre-
vádzkach,
- ďalšie dni dovolenky pre členov
odborov.

Možnosti plnenia požiadaviek
zo strany zamestnávateľa sú dané
podnikateľským zámerom na rok
2007. Je potrebné zohľadniť rad
ekonomických, ekologických, kur-
zových, úverových a ďalších rizík,
vplyvom ktorých však nebude
možné všetky požiadavky odborá-
rov v plnej miere splniť. Napriek
tomu je zamestnávateľ už po
prvom kole vyjednávania ochotný
akceptovať :
- transformáciu 13. a 14. platu,
- nárast základných platov za-
mestnancov,
- zvýšenie príspevku bezplatným
darcom krvi,
- finančnú výpomoc pri úmrtí

Rozhovor s obchodným riaditeľom NCHZ Marekom Rattajom

Silná koruna nás núti hľadať rezervy
S akými predsavzatiami ste

prevzali funkciu obchodného
riaditeľa NCHZ?

Podobný cieľ má ale každý
váš dodávateľ, ako ho chcete
presvedčiť, aby práve vám pre-
dal o ,,percento“ lacnejšie?

Ako sa do obchodnej bilancie

Mojim cieľom je zvýšiť obrat fir-
my. A to na oboch póloch našich
obchodných vzťahov. Každé per-
cento, ktoré sa nám podarí ušetriť
pri nákupe, alebo o ktoré sa nám
podarí lepšie predať, prináša pri
našom obrate v absolútnych
číslach niekoľko miliónov korún.

Chceme v oveľa väčšej miere
používať osvedčené nástroje, kto-
ré fungujú všade v konkurenčnom
prostredí. Napríklad pripravujeme
jasné pravidlá pri tendroch, ktoré
prinesú rovnaké podmienky pre
všetkých potencionálnych dodá-
vateľov a pre nás možnosť výberu
z najlepšej ponuky. Ďalej budeme
centralizovať nákup nielen suro-
vín, ale aj služieb, kde je opäť
priestor na dohodu o lepších pod-
mienkach, ktorá sa odvíja od
množstva odoberaného tovaru či
služieb.

chemičky, ktorá väčšinu pro-
dukcie vyváža, premieta prudké
posilnenie koruny?

Kde vidíte najväčšie rezervy
úseku, za ktorý teraz zodpove-

Za eurá vyvážame 80 percent
našej produkcie. To nás pri vývoji
na devízovom trhu núti hľadať všet-
ky možnosti, aby sme boli konku-
rencie schopní. Z časti sa snažíme
tento problém riešiť napríklad tla-
kom na našich dodávateľov, aby
sme nakupovali pokiaľ možno čo
najviac surovín za eurá. Hľadať
však musíme aj všetky vnútorné re-
zervy. Jedným z nástrojov bude pri-
rodzený hedging.

dáte?

Ako sa vaše plány dotknú
ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú
na obchodnom úseku?

-sm-

Veľké rezervy vidím v logistic-
kom zabezpečení našich obchod-
ných vzťahov. Tu nás čaká veľa prá-
ce na vybudovaní kvalitnejšej lo-
gistiky. Prvý krôčik sme urobili ná-
vratom železničnej dopravy pod
NCHZ. Ukazuje sa, že to bolo
správne rozhodnutie, ktoré nám už
tento rok prinesie prvé ovocie.

Postupne sa s nimi zoznamujem
a už teraz môžem povedať, že som
tam našiel niekoľko šikovných ľudí,
ktorých chcem potiahnuť a oceniť
ich prácu. Aj na obchodnom úse-
ku použijeme rovnaký prístup ako
uplatňujeme v NCHZ odkedy sme
ich prevzali. Našim príchodom do
fabriky sa ľuďom, ktorí sa možno
doteraz cítili nedocenení, otvára
priestor, aby ukázali čo dokážu. Ja
osobne chcem s ľuďmi, ktorých ria-
dim, viac pracovať a komunikovať
s nimi, aby sa na obchodnom úse-
ku vytvorila atmosféra, v ktorej ne-
budú mať obavu prísť za riaditeľom
s každým, hoci niekedy aj drob-
ným, dobrým nápadom.

zmenové riadenie prevádzky, nákup
a predaj energií a oblasť poskytova-
nia podporných služieb pri dodávke
elektriny, ako aj riadenie spotreby a
minimalizáciu odchýlok pri odbere.

zabezpečuje prevádzku systému
SAP, výpočtovej techniky, počíta-
čovej siete, informačných systé-
mov, telekomunikačných služieb,
jednotného času a závodného roz-
hlasu.

Vytvorenie nového úseku si vyžia-
dal aj neustále vzrastajúci vplyv
nákladov a výnosov súvisiacich s
energiami na hospodárenie akcio-
vej spoločnosti. Zásobovanie ener-
giami sa v nových legislatívnych
podnikoch a otváraní trhu s energia-
mi, stáva podstatne zložitejším a
náročnejším na všetkých zamest-
nancov pracujúcich v tejto oblasti.

Úsek má 137 zamestnancov, z
čoho je 51 technikov.

Vytvorenie nového úseku by malo
prispieť ku skvalitneniu riadenia uve-
dených, pre akciovú spoločnosť
dôležitých činností, s cieľom efektív-
neho pôsobenia na prevádzku a
náklady podniku.

�Odbor informačných technoló-
gií

Ing. J. Dobrotka

Nový úsek Energetiky
a informačných technológií

zamestnanca,
- platené voľno na svadbu
zamestnancov.

Kvantifikácia týchto bodov
bude daná v nasledujúcom prie-
behu kolektívneho vyjednávania a
zohľadní jednak oprávnené požia-
davky odborárov a tiež objektívnu
argumentáciu zamestnávateľa.

Ďalšie požiadavky odborárov
tým samozrejme nie sú zamietnu-
té. Manažment podniku sa nimi
bude zaoberať či už na úrovni
porady generálneho riaditeľa,
prípadne i na úrovni vlastníkov
akciovej spoločnosti. Kritériom
uplatnenia požiadaviek je ich
opodstatnenosť a vplyvy na eko-
nomickú stabilitu akciovej spo-
ločnosti.

vedúci oddelenia
práce a miezd

Ing. Pavel Šimko

(Dokonèenie z 1. strany)

Ing. Ľubomír Vačok
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Vlani pribudli zamestnanci

V priebehu roka 2006 nastúpi-
lo do spoločnosti 130 za-
mestnancov, odišlo 92. Z grafic-
kého zobrazenia počtu nástupov
a výstupov vyplýva, že s výnimkou
mesiacov máj a júl až september,
počet novoprijatých korešpon-
doval s počtom odchádzajúcich
zamestnancov, teda vo väčšine
prípadov išlo o náhrady za
odchody zamestnancov. Pod
medziročný nárast počtu zamest-
nancov o 38 sa podpísalo najmä
prijatie 13 brigádnikov nad plán
pracovníkov na závode plasty z
dôvodu zvýšenej produkcie oken-
ných profilov, sprevádzkovanie
Národného centra vodného póla,
kde v súčasnosti pracuje 7 ľudí,
prijatie 3 absolventiek VŠ a vytvo-
renie nových pracovných miest v
THP aj R kategórii.

Zo 130 novoprijatých zamest-
nancov má 27 ukončené vysoko-
školské vzdelanie. Uplatnenie v
NCHZ nachádzajú absolventi
ZSŠCH Nováky. V roku 2005 sa
v NCHZ zamestnalo 32 jej absol-
ventov, v minulom roku to už bolo
46.

Z 92 odchádzajúcich zamest-
nancov sme v priebehu roka 30
vyprevadili do starobného a
predčasného starobného dô-

chodku, 6 odišlo do invalidného
dôchodku, 2 pracovné pomery
skončili z organizačných dôvo-
dov. 30 pracovných pomerov
bolo skončených dohodou na žia-
dosť zamestnanca a 1 výpoveďou
zamestnanca. 11 zamestnancov
odišlo z dôvodu skončenia pra-
covného pomeru na dobu určitú
a 1 v skúšobnej dobe. S 1 za-
mestnancom bol okamžite skon-
čený pracovný pomer z dôvodu
závažného porušenia pracovnej
disciplíny. V sledovanom období
sme žiaľ zaznamenali aj 3 úmrtia.

Na materskú dovolenku odišlo
vlani 7 žien a 7 sa ich z materskej a
rodičovskej dovolenky vrátilo. V
súčasnosti máme na materskej
14 našich zamestnankýň.

Rok 2007 sa pre NCHZ črtá

ako rok zmien. Nový rok začali
chemické závody čiastkovou
zmenou organizačnej štruktúry.
Zo závodu energií a služieb (vý-
robný úsek) a odboru informač-
ných technológií (ekonomický
úsek) vznikol nový úsek energe-
tiky a informačných technológií.

Národné centrum vodného
póla je od začiatku roka začlene-
né pod odbor zdravotnej a soc-
iálnej starostlivosti. Nový odbor
logistiky a dopravy na obchod-
nom úseku, ktorý vznikol z odbo-
ru služieb zákazníkom a precho-
dom 58 staronových zamest-
nancov z firmy Anton Kiaba DAK,
zabezpečuje aj železničnú a
osobnú cestnú dopravu.

Aj vďaka tejto zmene počet
zamestnancov opäť vzrástol a
prekročil tak hranicu 1600.

Ing. Katarína Kováčová

Kontrola z EÚ

ale jeho hlavnou zložkou sú ľudia
k výkonu príslušného pracovného a
funkčného miesta absolvovalo 200
zamestnancov, z toho 56 absolvo-
vali odborné semináre organizova-
né v spolupráci s fakultami vyso-
kých škôl. Určené boli pre vybraný
okruh zamestnancov závodov
plasty, karbid, odborov riadenia kva-
lity, stratégie a rozvoja, ochrany
životného prostredia a zdravia, pre-
daja a boli zamerané na spôsoby
výroby a spracovania PVC, vplyvy
reakčnej schopnosti a štruktúry
koksu na proces výroby karbidu
vápnika a vybrané analytické metó-
dy. Ďalšie boli zamerané najmä na
rozvoj obchodných zručností, k
zabezpečovaniu ekonomických čin-
ností a pod. Semináre organizova-
né externými organizáciami absol-
vovalo 141 zamestnancov. Kurzy v
rámci SMK a EMS 32 zamestnan-
ci. Celkom vzdelávacie aktivity
absolvovalo 2 264 zamestnancov,
z toho v rámci akciovej spoločnosti

1 938. Náklady na zabezpečenie
vzdelávania, účastnícke poplatky a
lektorská činnosť predstavovali
čiastku 1 207 802,- Sk (plán 1,3
mil. Sk). Teší nás, keď sa nám od
účastníkov akcií a následne aj od
ich priamych nadriadených za-
mestnancov dostáva pozitívna spät-
ná väzba k absolvovaným vzdeláva-
cím aktivitám. Preto poďakovanie
patrí všetkým tým, ktorí vytvárajú
podmienky pre ďalší odborný rast
našich zamestnancov, ale aj tým,
ktorí sa aktívne podieľajú pri dotvá-
raní obsahového zamerania vzdelá-
vacieho procesu a samozrejme i
účastníkom za ich prístup a námety
smerujúce ku skvalitňovaniu tejto
činnosti. V rámci absolvovania vzde-
lávacej aktivity jej účastníci totiž
nezískavajú len odbornú spôsobi-
losť, resp. rozšírenie si vedomostí a
zručností potrebných k výkonu
zastávanej činnosti ale aj v oblasti
medziľudských vzťahov je zdrojom
na čerpanie vhodných námetov a
nástrojov.

PhDr. Mária Oršulová
vedúca odd.RĽZ

K dôležitým nástrojom riadenia
rozvoja zamestnancov patrí aj
firemné vzdelávanie, ktoré smeruje
k zvyšovaniu spôsobilosti pre
výkon príslušného pracovného a
funkčného miesta. Konkrétne
formy prípravy jednotlivých skupín
sú obsiahnuté v „Pláne vzdelávania
a odbornej prípravy pracovníkov“
na príslušný kalendárny rok.

V roku 2006 sme v oblasti mana-
žérskej prípravy pre vedúcich odde-
lení, výrobní, majstrov a im na úro-
veň postavených zamestnancov
realizovali v spolupráci s externou
firmou 2-dňové semináre „Komu-
nikácia na pracovisku, vedenie pra-
covníkov, riešenie konfliktov“.
Odbornú prípravu a periodické ško-
lenia, skúšky v zmysle platnej legi-
slatívy absolvovalo 1 760 zamest-
nancov. Špeciálne účelové škole-
nia, ktoré sú zamerané na rozširo-
vanie a prehlbovanie odborných
vedomostí a zručností potrebných

V roku 2006 rástli NCHZ aj počtom zamestnancov. Na konci
roku 2005 zamestnávali NCHZ 1526 zamestnancov (z toho 372
žien). Vlaňajší rok sme uzavreli s počtom zamestnancov 1564 (z
toho 384 žien).

V dňoch 16. - 17. 1. 2007 sa
uskutočnila inšpekcia Európskej
komisie v NCHZ, a. s. a súbežne v
daľších krajinach EU, Rakúsku,
Nemecku a Slovinsku. Kontrola
bola zameraná na významných
výrobcov karbidu vápnika a podo-
zrenie na možný cenový kartel.

Inšpektori EK sa zamerali na
roky 2004, 2005 a 2006. Hoci sa
kontrola sa týkala obdobia predo-
šlého vedenia spoločnosti, nový
manažment spoločnosti pristúpil k
preverovaniu s náležitou váž-
nosťou, ochotou spolupracovať a
v súčasnej dobe vyvíja všetky akti-
vity na to, aby eliminoval možnosť
vzniku akýchkoľvek škôd pre
NCHZ. Podľa agentúry Reuters
však trvá vyšetrovanie podobných
prípadov od 12 mesiacov do nie-
koľkých rokov.

Výroba karbidových odsírova-
cích zmesí začala v NCHZ, a. s. v
roku 2000. Uvedené zmesi sa
používajú na odsírovanie surového
železa, ktoré slúži na výrobu vyso-
kokvalitných ocelí. Hlavnou
zložkou zmesí ( cca 80 % ) je kar-
bid vápnika. Zmes karbidu a ostat-
ných prísad sa podľa receptúry
presne namieša a zomelie na veľmi
jemný prášok, ktorý je v dusíkovej
atmosfére železničnými cisternami
prepravovaný k zákazníkom.
Okrem karbidových zmesí sa na
odsírenie surového železa používa
horčík a vápno.

Neustály pokles spotreby karbi-
du vápnika na výrobu acetylénu
spôsoboval jeho nadbytok na trhu
a s tým spojený pokles výroby a
cien, resp. odstavovanie jeho výro-
by (ODDA Nórsko, PESCHINEY
Francúzsko ). Pri hľadaní vhodné-
ho výrobku z karbidu vápnika, ktorý
by eliminoval pokles spotreby a
zároveň udržal jeho výrobu na eko-
nomicky prijateľnej výške, padlo
rozhodnutie postaviť najmodernej-
šiu výrobu karbidových zmesí v
EÚ.

Výroba a predaj karbidových
zmesí od roku 2000 ( predaj
1 085 t ) neustále stúpal až do svoj-
ho vrcholu v roku 2003 ( predaj
22 184 t ), ale v roku 2006 bol v
porovnaní s rokom 2003 už nižší o
2 895 t.

Naším najväčším odberateľom
je spol. ARCELOR ( MITTAL ),
ktorá nakupuje karbidové zmesi
pre svoje závody vo Francúzsku.
Zároveň dodávame karbidové
zmesi aj pre známych výrobcov
ocele v Nemecku a Rakúsku.

Podnik tvoria budovy, stroje....,

-sm-, -mo-



(erk)

Nezákonné sympatie

Zlodej v chatkách

Kradli elektrinu

Drogy v aute

Prečin podpory a propagácie
skupín smerujúcich k potlačeniu
práv a slobôd vyšetrujú prievidz-
skí policajti. Ešte v januári nezná-
my páchateľ na prievidzských
Kopaniciach namaľoval na betó-
nový podstavec hákový kríž, vlčí
hák a nápisy: ACAB, SKINS a
JUDE RAUS. Policajti po pácha-
teľovi sympatizujúcom s fašiz-
mom pátrajú.

Štyri chaty vykradol neznámy
páchateľ v rekreačnej oblasti
Ráztočno Remata. Odcudzil z
nich veci v hodnote 25 tisíc ko-
rún. Na zariadení chatiek vznikla
škoda za takmer 4 tisíc korún.

Ako krádež klasifikovali policaj-
ti konanie trojice mužov z Prievi-
dze, ktorí od januára 2007 odo-
berali elektrickú energiu. To pre-
to, že ich domácnosť nebola pre-
vádzkovaná ako odberné miesto
elektrickej energie. Spôsobenú
škodu ešte spresňujú.

Až tri roky hrozia dvom mladí-
kom, ktorí v aute prevážali rastlinu
rodu Cannabis. Expertíza potvr-
dila, že rastlina konope je zarade-
ná do I. skupiny omamných látok.
Zaistené množstvo zodpovedá
jednej až trom dávkam drogy.
„Zásobu“ odhalila počas kontro-
ly dopravná hliadka.
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Vyrobili ich v žiarskej hlinikárni a
boli jedným z prvých väčších
inštalácií v bývalom Českoslo-
vensku. V súčasnosti ich výrobu
prevzala spoločnosť Thermosolar
Žiar s. r.o. a je jedným mála výrob-

Nie každý Nováčan vie o
tejto rarite, hoci možno denne
okolo nej prechádza. Už viac
než 20 rokov totiž spoľahlivo
pracuje sto slnečných kolek-
torov, pomocou ktorých slnko
podstatnú časť tohto obdobia
zadarmo zohrieva vodu. Sú
nainštalované v areáli bývalé-
ho podniku Oceľové kon-
štrukcie, v súčasnosti patria-
ce firme Novkredit.

Kolektory s absorbčnou plo-
chou 200 štvorcových metrov
sú umiestnené na streche býva-
lej uhoľnej kotolne. Celkové rie-
šenie je síce poplatné dobe svoj-
ho vzniku, ale napriek tomu stále
fungujú. Na prijateľnú úžitkovú
teplotu zohrievajú vodu na sani-
tárne účely. Denne je to až 14
500 litrov. Energetický zisk
kolektorového poľa je 120 200
kWh za rok. Počiatočné náklady
sa už dávno, niekoľkokrát vrátili.

Novácke kolektory sú dôka-
zom, že do alternatívnych zdro-
jov energie sa oplatí investovať.

ÈIERNA KRONIKA

odbornosť. V. Rakšáni za exotickými
chrobákmi niekoľkokrát absolvoval
cestu do krajín juhovýchodnej Ázie.
Priniesol si z nich asi 10 tisíc prepa-
rovaných druhov hmyzu.

M. Zachar sa doteraz zúčastnil na
výpravách za exotickým hmyzom
dovedna päťkrát Navštívil južnú i
severnú Ameriku, Malajziu, skúmal
hmyz aj v severnej Afrike. Najviac
ho však priťahujú juhoamerické
dažďové pralesy, pretože tieto prale-
sy sú z hľadiska entomológie ešte
málo preskúmané.

Vedci poznajú približne jeden mi-

lión druhov hmyzu, ale niektorí tvrdia,
že v dažďových pralesoch ich môže
byť aj 20 miliónov druhov. Len na jed-
nom strome, pretože skúmanie sa
tam inak robiť nedá, našli až 4 000
druhov hmyzu, z toho 600 druhov
chrobákov. Chrobáky sú najpočet-
nejšia skupina hmyzu. Dá sa pove-
dať, že každý tretí živočích na zeme-
guli je chrobák, povedal na výstave
profesionálny entomológ zo SNM v
Martiene Vladimír Straka.

Okrem zbierok preparovaného
hmyzu M. Zachar aj niektoré exotic-
ké druhy chová. Sú to napríklad
veľké pavúky podobné tarantuliam,
takzvané vtáčkare, ale aj bzdochy či
pakobylky. Niektorí mladí návštevníci
sa mohli presvedčiť, že ide o
neškodné živočíchy, pohladiť ich,
alebo nechať prechádzať sa po
oblečení.

Múzeum v tomto roku pripravuje aj
ďalšie zaujímavé výstavy. Chrobáky v
tomto mesiaci vystrieda starý
maľovaný nábytok. Pripravujú aj pre-
zentáciu 75-ročného Masarykovho
tunela na trati Handlová-Horná
Štubňa , stredovekej kuchyne, chrá-
nenej prírody horného Ponitria, bons-
ajov a ďalšie zaujímavosti.

cov slnečných kolektorov v Euró-
pe. Napriek dobrým skúsenos-
tiam doma nie je stále ešte pro-
rokom, väčšinu svojich výrobkov
vyváža.

(prš)

Solárny ohrev teplej úžitkovej vody 14500 l/deň
Typ slnečného kolektora: Salk 200 1.V
Počet slnečných kolektorov:  100 ks
Absorbčná plocha kol. poľa:  200 m
Energetický zisk  kol. poľa:  120.200 kWh/rok

2

Bez práce  je  5,11% Nováčanov

V závere uplynulého roka bolo u
nás bez práce 128 občanov, z toho
68 žien. Miera nezamestnanosti
dosiahla 5,11%, čo je o dve per-
centá menej ako priemer za prie-
vidzský okres (7,17%). Nižšie per-
cento majú len obce, ktoré sa
nachádzajú v okolí Novák D. Ves-
tenice, H. Vestenice, N. Sučany, N.
Rudno, Koš, Cigeľ, Diviacka Nová
Ves, Bojnice, Kocurany a Kanian-
ka. Na porovnanie, v Prievidzi evi-
dujú 1170 (6,63%) a v Handlovej
623 (11,23%) ľudí bez práce. Zo
128 Nováčanov, ktorí boli v eviden-
cii úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v decembri, najväčšou sku-
pinou sú občania vo veku 30-39
rokov (34), nasleduje kategória 40-
49 rokov (31), nad 50 rokov (30) a
20-29 rokov (28). V kategórii do 19
rokov je v evidencii len päť Nováča-
nov. Pre všetkých je nádejou nad-
chádzajúca jar a sezónne práce.

Erik Kližan

Slnko zadarmo ohrieva vodu

Novácka rarita

Výstava exotického hmyzu
Najkrajšie a najväčšie motýle z

troch kontinentov, rôzne chrobá-
ky, fúzače či roháče z trópov, škor-
pióny a ďalšie exempláre exotic-
kého hmyzu si mohli pozrieť
návštevníci na výstave, ktorú
sprístupnili v Hornonitrianskom
múzeu v Prievidzi.

Vzácne exempláre hmyzu zo svo-
jich súkromných zbierok poskytli Vla-
dimír Rakšáni z Martina a Michal
Zachar z Prievidze. Obaja amatérski
entomológovia sa tejto záľube
venujú už niekoľko desiatok rokov a
dosiahli v tomto odbore už aj vysokú

-pro-
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Dispečing je srdcom fabriky.
Do malej miestnosti na druhom
poschodí v budove riaditeľstva sa
zbiehajú všetky informačné kaná-
ly, telefónne linky. Dispečer je
prvý, najinformovanejší človek, s
nesmiernou zodpovednosťou. Vo
fabrike musí dôverne poznať
každý kút.

Dispečer Jožko Mokrý takým
je. S fabrikou zrástol, veď v nej pra-
cuje už takmer 44 rokov. Smeje
sa, že už sa stal jej inventárom.
Novácka chemička bola jeho
prvým zamestnaním a vie, že aj
posledným. Po škole, chemickej
priemyslovke, nastúpil ako robot-
ník. Postupne mu zverili obsluhu
polymérov, potom už v kariére
postupoval na predáka pri výrobe
podlahoviny, zmenového majstra,
zmenového technika, zmenového
majstra cechu a už takmer dvad-
sať rokov je dispečerom výroby...

Popoludňajšia zmena začala
ako stovky, tisíce iných predtým,
bežným rituálom. Podal si ruky s
kolegom z rannej, očami prebe-
hol po plachte, kde všetci zapi-
sujú priebeh výroby. Potom sa
posadil na stoličku pred blikajúci
panel, kde má ako na dlani všetky
prevádzky. Začali zvoniť telefóny,
zmenoví majstri nahlasujú záve-
rečný stav.

Dvere sa otvorili, do miestnosti
vstúpil výrobný riaditeľ Marián
Krajčík. Prišiel si overiť, či je všet-
ko v poriadku.

Na chvíľu telefóny stíchli.
Nastala vzácna chvíľka pokoja.
Jozef má pocit, že si v poslednom
období začína každú zmenu akosi
viac vychutnávať. Prichádza čas
jeho odchodu do dôchodku.
Odíde z fabriky, kde prežil celý
svoj aktívny život. Očakávanie i
nostalgia zároveň...

Vyrastal vo Veľkej Mani,
napriek svojmu názvu neveľkej
dedinke, neďaleko Vrábeľ. Okolo
samá rovina, na zvlnených časti-
ach vinohrad na vinohrade. Veru
nerád sa v nich ako dorastajúci
chlapec oháňal motykou. Potešil
sa, keď mu rodičia odporučili, aby
išiel študovať na Priemyselnú
školu chemickú do horami obko-
lesenej Banskej Štiavnice. Prud-
ko sa rozvíjajúca chémia bola
vtedy perspektívou. Rodičia mali
pravdu.

Študentské roky, v historickom
baníckom meste boli krásne.
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Nečudo veď sa zamiloval do spo-
lužiačky Anky. Boli spolu nielen v
škole, ale spolu aj cestovávali,
veď bývala v susednej dedine, za
kopcom. Láska skutočne na celý
život. Zakrátko po skončení školy
bola svadba. Na svet sa už hlásila
dcérka Zuzka. Potom ešte prišli
syn Ivan a dcéra Katka. Už majú
všetci svoje rodiny a dobré
zamestnanie.

Dátum prvého pohovoru v che-
mickej si pamätá dodnes 15 . júla
1963. Prvá výplata 630 korún.
Dodnes si odkladá všetky výplat-
né pásky a svoju zožltnutú
ošúchanú pracovnú kartu.
Manželka Anička bola vždy po
jeho boku. Dokonca aj v práci. Po
celý čas pracovala ako laborant-
ka. Do dôchodku ho predbehla...

Svetlo na paneli sa zasa rozbli-
kalo. Vrátnica. Prišiel nejaký ka-
mión. Popoludní? Šofér tvrdí, že
potrebuje vyložiť zásielku, 12
sudov, nevie čo v nich je. Večer
musí byť už v Košiciach. Prebrať
ich musí vedúci skladu. Niet ho.
Jozef vytočil niekoľko čísel. Nič.
Mobil. Nič. Posledný pokus.
Zapol rozhlas...

- Líška z hlavného skladu
2222...- ozvena z reproduktorov
sa rozliala celým areálom. Jozef si
spomenul, že takto občas hlásie-
val oznamy, keď pracoval ako zria-
denec miestneho národného
výboru.

Opäť trochu kľudu. Vlastne mal
celý život šťastie. Počas jeho služ-
by na dispečingu sa nič závažné
nestalo. Ba raz začalo horieť v pre-
vádzke E-DC. Dal inštrukcie, pra-
covníci to sami uhasili. Nebolo

treba volať hasičov. Väčší
poplach mali kolegovia, keď začal
horieť coldbox, alebo niečo
vybuchlo. Ešte si ale pamätá na
nepríjemný, bolestivý úraz. V
posledný novembrový deň 1968.
Odkrýval betónové panely nad
parným kanálom. Jeden sa mu
vyšmykol a pričapil prostredník
pravej ruky. Odfikli mu kus kosti.
Ale zahojilo sa. Závodný lekár ho
do roboty vypísal na Štedrý deň...

K práci vo vinohrade sa neskôr
vrátil. Zdedil časť rodičovského,
450 koreňov, väčšinou stolové
odrody a vavrinecké. Niekedy mal
dvojdňové voľno aj uprostred
týždňa, strávil ich vo vinohrade.
Pred dvomi rokmi vinohrad pre-
dal. Cestovať pravidelne 90 kilo-
metrov, už začalo byť veľmi
nákladné. Ale nasadil si vinič aj vo
dvore rodinného domu v Lehote
pod Vtáčnikom, kde sa z prievidz-
ského činžiaku presťahoval. Je to
síce len kvalitnejší samorodák
concordia, ale predvlani dorobil
80 litrov muštu. No vína zostala
iba polovička. Aj burčiak bol dob-
rý. Vlani bola úroda menšia,
strapce vnuci pojedli. Možno v
tomto roku...

Už si myslel, že do večera sa
nič mimoriadne neudeje. A pred-
sa musel dať príkaz znova odsta-
viť jednu karbidovú pec. Nečaka-
ná regulácia odberu. „Vypli sme
Bohunice a teraz nemáme dosť
energie“, pomyslel si. Pec musel
nechať odstavenú tri hodiny štyri
minúty. Výpadok ďalších 50 ton
karbidu...

Pa¾o Uhlík

Dispečer

Jozef Mokrý  informuje výrobného riaditeľa  Ing. Mariána Krajčíka o rannom
odstavení jednej z dvoch karbidových pecí, v rámci regulácie odberu elektriny
v energetickej sieti.                                                                         Foto: autor

SES Tlmače

Poisťovne nesúhlasia

J&T a Rezeš sa dohodli

Podľa plánov finančnej skupi-
ny , ktorá od vlani za svojich
klientov riadi Slovenské energe-
tické strojárne (SES) Tlmače,
predstavoval minulý rok pre fir-
mu dno, od ktorého by sa mala
odraziť. Finančníci plánujú obrá-
tiť vývoj čísiel spoločnosti na ma-
sívnom príleve nového biznisu.
Pozíciu strojární ako výrobcu
energetických zariadení hodlá

využiť pre vlastné projekty v
energetike.

Ak by boli predložené návrhy
ministra zdravotníctva schválené,
išlo by o útok na základné ústav-
né práva občana. ,,Dochádzalo
by k bezdôvodnému zvýhodňo-
vaniu verejnoprávnych poisťovní
a o neoprávnený zásah do práva
podnikať," povedal hovorca poi-
sťovne Dôvera Radoslav Bielka
Zdravotná poisťovňa Union po-
dľa predsedu predstavenstva Ti-
bora Bôrika v súčasnosti nevidí
dôvod na podanie žaloby proti
Slovensku. "Zákon je daný na pri-
pomienkové konanie, čo treba vy-
užiť na rozumné argumenty," po-
vedal.

Žalobu zatiaľ nezvažuje ani
Európska zdravotná poisťovňa,
ktorá začala pôsobiť na Sloven-
sku minulý rok. "Musíme najskôr
návrh preskúmať. Bola by to zme-
na podmienok, ktorá môže spô-
sobiť poisťovniam škody," pove-
dal hovorca poisťovne

Štát ide podľa Sýkoru vyslove-
ne proti svojim poistencom a zme-
na prostredia nespeje k zlepše-
niu prostredia a podmienok v
zdravotníctve.

Spoločnosť Tinsel Enterprises
Limited, ktorá je súčasťou konso-
lidovaného celku skupiny ,
uzavrela s Júliusom Rezešom
zmluvu o strategickom partner-
stve pri správe, vedení a bud-
úcom developmente Grandhote-
la Starý Smokovec.

Predmetom partnerstva je spo-
ločná príprava investície do re-
konštrukcie hotela, po ktorej by
Grandhotel v Starom Smokovci
mal dosiahnuť úroveň piatich
hviezdičiek. "Do roku 2011 by
túto úroveň mali dosiahnuť všetky
tri tatranské Grandhotely," ko-
mentovala transakciu spoločnosť
Tinsel Enterprises.

J&T

J&T

Maroš Sý-
kora

J&T

.

J&T
MONITORING
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Spoloèenská kronika

Huby sú nevyspytateľné. Niekto-
ré druhy, ako hlivy, alebo plamien-
ky zamatovhlúbikové rastú v hore
aj počas tohoročnej miernej zimy.
Ale prekvapenie pre jedného váš-
nivého hubára bolo, keď v kvetináči
s vysokým fikusom našiel žlté
lupeňovité huby. Dve asi desať cen-
timetrové plodnice a dva trsy mla-
dučkých húb.

Najskôr si myslel, že si z neho uro-
bila žart manželka, ktorá vediac o jeho
hubárskej záľube, mu v lete medzi
kvety na záhradke „zasadila“ plasto-
vé, pomerne verné napodobeniny
dubákov. Tentoraz však huby v kveti-
náči boli naozaj pravé. Vyrástli v čer-
stvej rašeline, pretože na jar minulého
roka fikus presádzal.

Ihneď prelistoval všetky hubárske
atlasy, ktorých má niekoľko desiatok.
Zistil, že sa najviac podobajú na niek-
toré druhy šupinoviek, ktoré vo voľnej
prírode zvyčajne rastú na dreve. Sú
medzi nimi aj jedlé druhy. Lenže pri
podrobnom preštudovaní obrázkov a
najmä ich popisu, nikde nenašiel šupi-
novku s prsteňom na holom hlúbiku.
Preto sa rozhodol, že sa obráti na
mykologickú poradňu, aby sa dozve-
del, akéže to huby mu v kvetináči
vyrástli.

Text a foto: (pre)

Huby v kvetináči

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

J. Poliak
Fínske
hlavné
mesto

Novosť Okresný
výbor

REPIN
AMAN
ASENT

Pomoc
drevo-
rubača

Osobné
zámeno

Vyky-
dáva

Starý
rod

EER
ALEŠ
SKELET

ŠPZ
Malacky

Rumun.
mesto

Druh
látky

Papagáj Chemic.
prvok

Astát

Oblok

1.časť
tajničky

54
rímsky

Oslovu-
je  oni

Potria-
saj

ŠPZ
Indo-
nézie

Úhor
(ang.)

Kostra

Kováč
(česky)

Ženské
meno

Rus. rieka

Ázij. štát

Lokátor

Pokladňa

Zolov
román

Povedal

Morská
ryba

Zvislá
jaskyňa

Kričí
Inde

Kus
poľa

2. časť
tajničky

Žen. meno

Mastila

Histor.
vrch

Ruský
maliar

Mytológ.
postava

Nehreší

Oddelen.
v nemoc-
nici

Tantál

Sklená
nádoba

Časť
hlavy

Výbušnina

Súhlas

Český
maliar

Smrť Ženské
meno

Kryptón

Dom
detí

Choroba
kĺbov

Zrazu

Oceán
Venovala

si

Zelenina
Motýle

ŠPZ
Prievidze

3. časť
tajničky

Robiť
česky

Srdečne blahoželáme našim
spolupracovníkom, ktorí si v mesia-
ci február pripomenuli významné
pracovné a životné jubileá a záro-
veň im želáme pevné zdravie,
šťastie a veľa pracovných a osob-
ných úspechov.

20 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

- rch -

Juraj MONDOČKO (OSaR)
Dušan TÍLEŠ (Z.plasty)

Erika HAGAROVÁ (Z.karbid)
Pavel PIPÍŠKA (Z.chémia)

Magdaléna BARČÍKOVÁ (ORVaBP)

Pavel PILCH (odd.distr.elektro)
Stanislav ADAMÍK (Z.karbid)
Jaroslav MINICH (Z.plasty)

Štefan MELIŠKO (Z.chémia)
Jozef CHLPEK (NCHZ GS)
Ján ŠIMURKA (NCHZ GS)
Valent ŠIMO (NCHZ GS)

Mária VAVROVÁ (ORK)
Tibor BALÁŽ (Z.plasty)

Ing. Helena PAVLÍKOVÁ (ORK)
Ing. Viktor MADAJ (Odb.OŽP)

Milan MIŠÁNI (Odd.distr.elektro)
Ing Ján ŠKOLKA (odd. TVOH sl.ná-

kl.dopravy)
Ľudovít KOTIAN (NCHZ GS)
Rudolf ŠTANGA (NCHZ GS)
Viliam ŠTORCEL (NCHZ GS)

Jozef RUS (NCHZ GS)
Štefan ŠTANGA (NCHZ GS)
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1.3.1972

4.3.1892

4.3.1897

5.3.1647

6.3.1927

8.3.1912

9.3.1727

11.3.1932

12.3.1887

13.3.1942

13.3.1977

14.3.1992

15.3.1967

19.3.1917

21.3.2002

22.3.1637

23.3.1977

24.3.1927

25.3.1862

25.3.1942

26.3.1877

31.3.1897

31.3.1942

- otvorený obchodný
dom Prior v Prievidzi

- narodil sa Jozef Holou-
bek, maliar, pôsobil v Handlovej

- narodil sa Anton Vrba,
zakladateľ prvého drevárskeho
závodu v Prievidzi

- obnovené mestské vý-
sady Bojníc

- narodil sa v Handlovej
Ján Kováčik, herec

- zomrel Jozef Loczka,
chemik, mineralóg, narodil sa v N.
Pravne

- narodil sa Matej Mialo-
vič, evanjelický kňaz, rektor, pôso-
bil v Z. Kostoľanoch

- narodil sa Ján Ond-
ruš, básnik, prekladateľ, pôsobil v
Novákoch

- narodil sa Jozef Mur-
gaš, pedagóg, včelár, pôsobil v
Nevidzanoch a V. Belej

- zriadený koncentrač-
ný tábor v Novákoch Laskári

- zomrel František
Krištof Veselý, spevák, herec, reži-
sér, nútene internovaný v Nová-
koch

- zasadená Lipa zjed-
notenia v Dolných Vesteniciach

- zomrel Vojtech Horá-
ček, pedagóg, organizátor škol-
stva, pôsobil v Prievidzi

- narodil sa Jozef Gič,
kňaz, trpiteľ za vieru, nútene inter-
novaný v Novákoch

- zomrel Jozef Drobni-
ca, energetik, organizátor, pôso-
bil v Novákoch a Handlovej

- narodil sa Mikuláš
Housenka, pedagóg, piarista, spi-
sovateľ, pôsobil v Prievidzi

- zomrel Anton Bund-
zel, pedagóg, kultúrny pracovník,
pôsobil v N. Sučanoch

- vypukol štrajk baní-
kov v Handlovej

- narodil sa Ján Pik,
verejný činiteľ, národovec, pôso-
bil a zomrel v Prievidzi

- založený miestny od-
bor Matice slovenskej vo Valaskej
Belej

- narodil sa v Prievidzi
Augustín Gramantík, kňaz, publi-
cista, spolkový pracovník

- otvorený poštový
úrad v Z. Kostoľanoch

- prvý nútený transport
židovských obyvateľov z Prievidze

redakcia dementovala hneď v na-
sledujúcom vydaní novín. „Pred-
sa sa nevrátil mŕtvy manžel. V
minulom čísle uverejnili sme, že
Jozef Boško z Laskára vrátil sa zo
zajatia. Ako sme zistili, chýr zakla-
dal sa na omyle.“ Na záver jedna
veselšia správa, zo začiatku
februára: „Michal Štanga, novác-
ky obyvateľ, viac si vypil, ako mu
bolo treba na minulom prievidz-
skom jarmoku a robil krik na ná-
mestí. Neposlúchol ani četníkov,
na čo ho tí zobrali k okresnému
súdu. Po ceste kričal, že je martý-
rom politickým, že Česi musia ísť
preč a živil stále vodcu istej poli-
tickej strany. No, to mu neosožilo.
V chládku okresného súdu po-
tom vytriezvel.“ Aj týmto žili kedysi
Nováky.

-Erik Kližan-

(Za hrs� histórie, XXXV. èas�)

„Zápis je určený pre deti, ktoré v
tomto roku dovŕšia šiesty rok veku,
čiže deti narodené v roku 2001. Do
prvých ročníkov nastúpia v škol-

skom roku 2007/08,“ hovorí Anna
Oršulová, zástupkyňa riaditeľky
školy a dodáva, že rodičia môžu voči
rozhodnutiu školy podať odvolanie
do konca februára. Pani učiteľky
zisťovali, či prichádzajúce deti
poznajú písmenká, čísla, rozprávko-
vé postavičky, niektoré zvieratka z
obrázkov a farby. Tí smelší recitujú
básničku alebo spievajú pesničku.
„Zisťujeme tiež, či majú deti správnu
výslovnosť, či nemajú poruchu reči,
alebo či sa správne vyjadrujú. Všet-
ky tieto poznatky využívame aj pri for-
movaní budúcich tried, aby v nich

boli deti s približne podobnými vlast-
nosťami,“ vysvetľuje A. Oršulová.

Robko Petriska, jeden z budú-
cich prvákov, rád kreslí, vie sa aj pod-
písať a pod vianočným stromčekom
si našiel farebnú aktovku. Do školy
sa už teší. Potvrdila nám to aj jeho
mama Zuzana Petrisková. „V pos-
ledných dňoch deti školou doslova
žili. Na zápis sa pripravovali aj v škôl-
ke a aj doma sme o tom hovorili.“
Neistým krokom do tried vstupovali i
ďalšie deti. Napokon z celkového
počtu 52 prihlásených, medzi ktorý-
mi boli i tie z minulého roku s odkla-
dom nástupu, v septembri do lavíc
zasadne 48 detí.

Tak, ako i dnes, aj v minulosti
patrila tzv. čierna kronika k najčí-
tanejším rubrikám novín. Okres-
né noviny Náš kraj, ktoré vychá-
dzali v prievidzskom okrese v ro-
koch 1919-1944, čítali i Nováča-
nia. Veď na ich stránkach sa dočí-
tali aj o svojej obci. No nie vždy v
najlepšom svetle. Čítajme. „Dňa
16.12.1923, večer o 6. hod., vy-
pukol oheň v hostinci Rudolfa
Horvátha v Novákoch. Na šťastie
boli strechy pokryté snehom a tak
oheň nemohol sa rozširovať. Oby-
vateľstvo uhasilo oheň za štvrť
hodiny. Len malá čiastka strechy
zhorela. Škoda je 1200 Kč. Príči-
na ohňa je neznáma, zdá sa, že
niekto podpálil dom úmyselne.“
O pár dní na to boli Nováky opäť v
novinách. „Dňa 23.12.1923 zmiz-

li pekárovi E. Lőwymu z Novák 2
husi. Dňa 30. decembra chytili
Annu Turcelovú v dome Tomáša
Vysočaniho, keď práve odnášala
husi. Dopravili ju na četnícku sta-
nicu, kde sa priznala, že aj u Lőwy-
ho ona ukradla 2 husi. Bola ozná-
mená štátnemu zastupiteľstvu v
Nitre.“ Na Nový rok 1924 rozrušil
čitateľov zaujímavý príbeh. „V
týchto dňoch vrátil sa zo zajatia
Jozef Boško, obyvateľ z Laskára a
na najväčšie prekvapenie ženu
nenašiel už v dome. Medzi časom
sa vydala za H. Mendela, roľníka
do Koša, lebo mala zvesti o svoj-
om prvom mužovi, že padol.

Boško sa uchýlil u svojej sestry
v Laskári a čaká, ako rozlúštia
súdy jeho rodinnú tragédiu.“
Správu z kategórie bulváru však

KalendáriumZ histórie čiernej kroniky

Petícia sokoliarov z Aquily
Sokoliari patria medzi turis-

tické atrakcie Bojníc. Počas
turistickej sezóny lákajú
návštevníkov, aby si prišli
pozrieť do ich amfiteátra v blíz-
kosti zámku ich lietajúcich
dravcov, sokoly, myšiaky, ba
a j výra ska lného , or la
kráľovského a cudzokrajného
kondora. Môžu ich vidieť aj
voľne lietať pri love, ako v prí-
rode.

V minulých dňoch však na
seba Sokoliari zo spoločnosti
Aquila upozornili inak než sme
všetci zvyknutí. Vyzvali verejnosť
aby ich podporila, pretože majú
obavy o svoj amfiteáter. Stojí
totiž na lukratívnom pozemku a

dozvedeli sa, že ho chce nezná-
my reštituent získať ako náhradu
za jeho pozemky v úplne inom
okrese. Vraj tam chce postaviť
reštauráciu, alebo podobné za-
riadenie, akých je v Bojniciach
neúrekom.

Sokoliari vyhlásili petíciu, ktorú
už podpísali stovky domácich i
zahraničných návštevníkov Boj-
níc. Amfiteáter, ojedinelý v celej
Európe vybudovali bojnickí nad-
šenci sokoliarstva pred 14 rokmi
na bývalom smetisku, kde vyváža-
li aj sutiny z rekonštrukcie zámku.
Postupne tam vybudovali dreve-
né pódium, lavičky, ale aj voliére
pre dravých vtákov. Tých majú v
súčasnosti vyše 40. Dravce zís-

kali z rôznych chovov, ale najmä
ide o vtáky, ktoré ľudia našli v prí-
rode zranené. Oni ich zachránili.
Bez pomoci človeka by zahynu-
li.
Na snímke Jozef Tomík pred-
vádza orla kráľovského, ktoré-
mu dali meno Lojzo.

Text a foto:

Do školy zapísali takmer všetkých

„Ani s farbami nemal Robko
žiadny problém. Foto autor“

Aj napriek vyhláseným chrípkovým prázdninám bolo 1. februára
2007 v nováckej základnej škole rušno. Budúci prváci po prvýkrát
vchádzali do tried skutočnej školy.

- Erik Kližan -
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MDK NOVÁKY

KINO NOVÁKY

9.3.2007

14.3.2007

23.3.2007

27.3.2007

30.3.2007

6.3.2007

11.3.2007

15.3.2007

20.3.2007

27.3.2007

-
Výročná členská schôdza

-
veľká sála MDK -

regionálna pre-hliadka
detských divadelných sú-borov

-
veľká sála MDK -

- regionálna prehliadka
divadelných súborov kategó-rie „C“

-
Kino Nováky -
organizované divadelné predstave-
nie pre žiakov a študentov

-
veľká sála MDK - -
regionálna prehliadka detských folk-
lórnych súborov, spevákov a sólis-
tov inštrumentalistov

Nem./Špan., slov. titulky, MN-15

ČR, MP-12

USA, slov. dabing, MP

USA, slov. titulky, MP-12

USA, český
dabing, MP-12

ZO SZZP
v NOVÁKOCH

ROZPRÁVKOVÉ
JAVISKO -

OCHOTNÍCKE
JAVISKO

LEXIKÓN GÝČA -

DETI DEŤOM

PARFUM: PRÍBEH VRAHA

OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉ-
HO KRÁĽA

AUTÁ

DEJA VU

NOC V MÚZEU

o 19.00 hod.

o 17.00 hod.

o 17.00 hod.

o 19.00 hod.

o 17.00 hod.

predpredaj vstupeniek ˝ hod. pred
predstavením, zmena programu
vyhradená

Informaèný servis...

Masáž

Alexander Senaj
tel.: 0908 042 552

relaxačná, zdravotná a
športová, v pohodlí Vášho do-
mova, športového klubu, telo-
cvične, firmy...

(od 15.00 do 21.00 hod.)

Kontakt:

INZERCIA

Vodní pólisti suverénne na čele

A tak v dňoch 3. - 4. februára 2007
zavítali Košičania do Novák. Pred derby
zápasmi vzájomní súperi svoje pred-
chádzajúce stretnutia vyhrali a čakalo
sa, kto utrpí prvé bodové straty. V sobotu
sa naši chlapci stretli s ŠKP Košice, ktoré
vedené reprezentačným trénerom Vidu-
manským hneď od začiatku stretnutia
nasadili tvrdú hru. To im však vydržalo
len prvú štvrtinu. Potom sa už prejavila
sila domáceho tímu, ktorý si vypracoval
rozhodujúci náskok hneď v druhej štvrti-

V januári 2007 odštartovala extra liga vodného póla, ročník 2007. So záujmom
vodnopólovej verejnosti sa očakávalo na vystúpenie košických družstiev v Nová-
koch. Košičania sa netajili ambíciami, hlavne Hornets Košice, získať titul majstra
SR pre Košice.

ne a stretnutie dotiahol do víťazného kon-
ca. Obdobný priebeh malo aj stretnutie
s druhým košickým družstvom, Hornets
Košice. Po dvoch štvrtinách už bolo 8:3
a nedali sme hosťujúcemu tímu šancu
na úspešný výsledok. Takže nakoniec,
bez straty bodu, vyšlo z tohto súboja
naše družstvo. Týmito výsledkami
nadviazalo na úspešné vystúpenie v Slo-
vinskom pohári a vytvorilo si dobrú
východiskovú pozíciu v boji o trinásty
titul majstra SR. V zostávajúcich troch

Rady chemikov navždy opustili
naši bývalí zamestnanci:

(dňa 23.01.2007 vo
veku nedožitých 82 rokov)

(dňa
05.02.2007 vo veku 82 rokov)

Pozostalým zosnulých vyslovuje-
me úprimnú sústrasť.

Jozef VALENT

Mária PASTIERIKOVÁ

- rch-

Navždy nás opustili

Tabuľka:

1.  NCHZ Nováky 5 5 0 0 74:27 10b

2.  ŠKP Košice 5 4 0 1 56:33    8b

3.  Hornets Košice 5 3 0   2 59:38 6b

4.  Topvar Topoľčany 5 2   0   3   37:52    4b

5.  Slávia UK Bratislava  5 1 0 4 45:61    2b

6.  KVP Komárno 5 0 0 5 33:93 0b

stretnutiach, ktoré boli odohrané to
potvrdili.

NCHZ - Topvar Topoľčany 18:2
NCHZ  - ŠKP Košice 9:3
NCHZ  - Hornets Košice 10:7
NCHZ  - Slávia UK Bratislava 18:11
NCHZ  - KVP Komárno 19:4

Výsledky družstva NCHZ Nováky:

Priateľské medzinárodné stretnutie vo vodnom póle

NCHZ Nováky - Triglav Kranj Slovinsko   11:7
(2:1, 2:3, 3:2, 4:1)

Góly NCHZ: Janíček 4, Cachovan
2, Kertész 2, Szabo 1, Zaťovič 1,
Grman 1.

Vodnopólové družstvo seniorov
NCHZ Nováky odohralo v rámci prí-
pravy na extraligové boje priateľské
medzinárodné stretnutie s druž-

stvom Triglav Kranj, ktoré je nie-
koľkonásobným majstrom Slovin-
ska. Slovinci sa ukázali ako veľmi
dobrý sparing. Nie je to divné, lebo
pravidelne hrajú Európsku ligu maj-
strov. Dlho odolávali tlaku nášho
družstva, až nakoniec sa prejavila
lepšia kondícia domácich, ktorí si

Klub lyžiarov NCHZ hodnotí polovicu sezóny
Tohtoročná zimná sezóna začala a aj pokračuje v neprospech celému

lyžovaniu. Preto aj program súťaží v bežeckom lyžovaní sa musel meniť
podľa snehových možností v jednotlivých lyžiarskych strediskách. Naj-
lepšie snehové podmienky boli na Štrbskom Plese, kde sa uskutočnili
preteky v kategóriách dorastu a dospelých podľa plánu až na I.kolo Slo-
venského pohára,ktoré bolo preložené do Osrblia na technický sneh.

Pretekári dorastu a dospelých absol-
vovali štyri kolá pretekov Slovenského
pohára (SP)-Fischer cup a I. časť
Majstrovstiev SR. Športová forma bola
ladená hlavne na Majstrovstvá, kde sme
chceli získať medailu. Ciele sa splnili a
tu sú výsledky: P. Bartolenová-2 strieb.-
medaile, L.Ďurta-1 strieb.medaila a
4.miesto. Dobré umiestnenie dosiahli
P.Rus-6.a 10.miesto, T.Vrška-11.a 12.-
miesto.

V Slovenskom pohári Fischer cup sa

umiestnili: P.Bartolenová-2x 1.miesto,
2x 2. miesto, L. Ďurta-2x 1.miesto, 3.a
4.miesto, P.Rus-2.,4.,5.a 6.miesto,
T.Vrška-6.a 3x 8.miesto.

V kategórii dospelých nás výborne
reprezentuje Mgr.F.Klement, ktorý sa
umiestnil na 3.a 4.mieste v SP a výraz-
ný úspech zaznamenal v šprinte, kde
medzi najlepšími na Slovensku obsadil
pekné 5.miesto.

Pretekári v žiackych kategóriách zača-
li súťaže až koncom januára. Doposiaľ

absolvovali 4 kolá SP Rossignol cup.
Najväčšiu radosť nám robia dve pre-
tekárky, ktoré zvíťazili vo všetkých
kolách SP v ktorých štartovali.
Samozrejme sú výborní aj ostatní. Tu sú
výsledky: L.Matušková-4x 1.miesto,
B.Klementová-3x 1.miesto, O. Plachý-
1x 1.,2x 3.a 1x 4.miesto,M.Matuška-1x
3.,2x 4.a 1x 7.miesto, L.Ďurtová-1x
2.,1x 5.miesto, M.Hancková-1x 3.,1x
4.a 1x 5.miesto,P.Cimingová-1x 3.a 1x
4.miesto, D.Šuníková-1x 6., 1x 7.a 1x
8.miesto.

Musíme spomenúť aj výrazný úspech
družstva dievčať, žiačok ZŠ Kamenec
pod Vtáčnikom, ktoré sa kvalifikovalo zo
Slovenska na Majstrovstvá sveta špor-
tových škôl do ANDORY. Štvrtým mies-
tom dokázali dobrú úroveň. O výsledok
sa zaslúžili: B.Klementová, L.Ďurtová,
M.Hancková,P.Cimingová a D.Šuníko-
vá pod vedením trénera F.Klementa.

Druhá polovica sezóny bude v zna-
mení Majstrovstiev SR pre všetky kate-
górie, posledného kola SP a medziná-
rodného preteku Bezroukov memoriál
pre kategóriu dorastu a dospelých.

predseda klubu

Aj klub lyžiarov má v pláne usporia-
dať I. časť Majstrovstiev SR v žiackych
kategóriách v lyžiarskom stredisku vo
Chvojnici, dňa 3.marca 2007. Ak by
snehové podmienky neboli vhodné vo
Chvojnici, uskutočníme preteky na Skal-
ke pri Kremnici.

Pozývame aj Vás, príďte povzbudiť.
František Klement

víťažstvo zabezpečili až v poslednej
štvrtine. Stretnutie bolo veľmi dob-
rou prípravou na extraligové boje,
čo sa aj potvrdilo, nakoľko najväčší
konkurenti, obe košické družstvá,
odišli z Novák naprázdno.

V dňoch 4. - 7. marca 2007
odcestuje družstvo chemikov na
reciprocitu do Kranju. -ep-

-ep-

Účastníci pretekov.                                                             Foto:  -fk-


