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Vážení spolupracovníci
a čitatelia NOVÁCKEHO

CHEMIKA !

Ďakujem a želám
všetko dobré !

Ľubica WALOVÁ

Najkrajšie sviatky roka sú za
nami, pred nami stojí rok

2009. Na Slovensku sme ho
začali novou menou eurom

a s korunou sa budeme
postupne lúčiť. Vo firme sme
do nového roku vhupli novou

organizačnou štruktúrou
a významné zmeny však

máme stále pred sebou. Rok,
ktorý nás čaká, bude náročný
ale zaujímavý, plný príležitostí

pre každého z nás.
Chcela by som nám preto

popriať  pevné  zdravie,  veľa
lásky a radosti v rodinách, veľa

dobrých myšlienok, mnoho
chuti do práce a nech sa nám
splnia aj tie najtajnejšie želania.

Ja by som sa najskôr
poďakovala hlavne tým, ktorí

nám písali do redakcie,
zatelefonovali, poprípade zaslali

e-mail a zároveň si zaželala,
aby ste nám naďalej svojimi

návrhmi, pripomienkami,
názormi, či inzertnými

oznamami prispeli k tvorbe
nášho mesačníka. Ak sa niečo
zaujímavé vo vašom okolí, na
pracovisku udialo, alebo bude
diať, o významných ľuďoch, ich

koníčkoch, o významných
jubileách, napíšte nám.

Nezabudnite aj na rubriku
Chemik varí a pečie. Uzávierka

každého čísla je do 10-teho
dňa v danom mesiaci.

redaktorka NOVÁCKEHO
CHEMIKA

Editoriál

Nový systém
varovania

Organizačná

štruktúra NCHZ
Vždy zvíťazí

šport

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

veľmi dúfam, že každý z Vás prežil požehnané a radostné vianočné
sviatky v kruhu svojich najbližších.Taktiež veľmi dúfam, že väčšina zVás
má za sebou pokojný a úspešný rok 2008.

Pri tejto príležitosti mi dovoľte vysloviť Vám poďakovanie za Váš prínos
pri plnení úloh v uplynulom roku.

Osobitne by som sa rád poďakoval všetkým ženám, pracujúcim v našej
spoločnosti, za vzorné plnenie pracovných povinností a to aj navzdory
neľahkej úlohy ženy a matky v dnešnej dobe.

Nadchádzajúci rok 2009,ako všetci tušíme,nebude o nič ľahší ako rok,
s ktorým sme sa práve rozlúčili. Finančná kríza a z nej vyplývajúca
celosvetová hospodárska recesia budú naozaj veľkou skúškou stability
mnohých spoločností.

Chcem Vás ubezpečiť o tom, že vedenie spoločnosti sa na nástrahy roku
2009 s predstihom a veľmi dôsledne pripravuje.Niet inej cesty.Len poctivou
prácou a múdrymi rozhodnutiami posúvať našu spoločnosť dopredu. Som
presvedčený o tom,že sa nám to všetkým spolu v tomto roku podarí.

dovoľte, aby som Vám v mene akcionára, v mene vedenia akciovej
spoločnosti,ako i v mene svojom zaželal do nového roku pevné zdravie,veľa
pracovných i osobných úspechov, rodinnú pohodu a veľa Božieho
požehnania.

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

JUDr.Ing. Marián KARKUŠ
generálny riaditeľ

Zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň

Vážené spolupracovníčky, vážení spolupracovníci !

Stojíme na prahu nového roka a to je vždy príležitosť pristúpiť k hodnoteniu
a prijímaniu záväzkov. V atmosfére vzájomných blahoprianí a predsavzatí sme pre-
kročili deliacu čiaru ďalšieho obdobia nášho života, prah spájajúci rok 2008-
2009. Z toho dôvodu Vám všetkým chcem poďakovať za kvalitnú a obetavú
prácu, ktorou ste po celý rok 2008 plnili požadované úlohy.

pokračovanie na 2. strane
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V druhej polovici mesiaca
decembra 2008 sa uskutočnili
ďalšie dve kolá kolektívneho
vyjednávania sociálnych a mzdo-
vých podmienok zamestnancov
na rok 2009.

V medziročnom náraste miezd
došlo k zmene ponuky zamest-
návateľa, keď vzhľadom na všeo-
becnú recesiu bol na prvé tri
mesiace roku 2009 navrhnutý
nulový nárast miezd. Po stabilizá-
cii ekonomiky bude vyjednávanie
nárastu obnovené, s možnosťou
doplatku prvých troch mesiacov.
Cieľom návrhu je pomôcť podni-
ku zo súčasných ekonomických
ťažkostí.

V ďalšom bola dohodnutá
zmena hmotnej zainteresovanosti
pracovných kolektívov v súvislosti
s avizovanou zmenou riadenia
zmluvných platov, ktorá sanebu-
de týkať robotníkov a bežných
technicko-hospodárskych
zamestnancov. Od januára bude
uplatnená nová organizačná
štruktúra podniku s cieľom jej
zoštíhlenia a dosiahnutia efektív-
nejšieho riadenia. K uplatneniu
pružného pracovného času k 1.
1. 2009 u určeného okruhu THZ
bude vykonaná zmena pracovné-
ho poriadku.

Ústretovým krokom zamestná-
vateľa bolo stiahnutie návrhu zru-
šiť ozdravné pobyty. Skrátenie
pracovného času u ďalších pra-
covísk resp. pracovných činností
do stabilizácie podniku do úvahy
neprichádza. Stále sa hľadajú
kompromisné riešenia v riadení
odstupného a odchodného, pred-
pokladom dohody zo strany
odborov je zamedzenie hromad-
ného prepúšťania.

Kolektívne vyjednávanie bude
pokračovať v roku 2009.

Mzdy

Zmluvné platy

Sociálna oblasť
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Zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň

Kolektívne vyjednávanie
p o k r a č u j e

Pružný
pracovný čas

K 1. 1. 2009 sa u určeného
okruhu zamestnancov akciovej
spoločnosti uplatňuje pružný pra-
covný čas. V zmysle aktualizova-
ného bodu 6. 1 pracovného
poriadku je základný pracovný
čas v dĺžke 6 hodín stanovený
od 9,00 hod. do 15,00 hod.

spolu s úsekmi
tvoria

v dĺžke
10 hodín. Voliteľné úseky sú

Základný pracovný čas
voliteľného pra-

covného času denný pre-
vádzkový pracovný čas

pokračovanie na 3. strane

Ten, komu nie je ľahostajná
minulosť a zároveň chápe budúc-
nosť ako príležitosť meniť veci
okolo seba, ten si vždy nájde čas,
aby sa pozrel za seba a následne
pripravil svoje sily na to, ako prežiť
budúcnosť, ktorá sa mu ešte len
ponúka a ktorá ho priam vyzýva,
aby ukázal, čo dokáže.

Verím, že si všetci prajeme, aby
NCHZ naďalej prosperovali aj v
ďalšom období. Je potrebné, aby
tí, ktorí fyzicky pracujú vo výrobe, tí,
ktorí nové výrobky vyvíjajú, tí, ktorí

Vážené kolegyne a kolegovia !

Peter KRÁL

Želám Vám, aby nastávajúci
rok 2009 bol pre Vás príjemný
a úspešný. Verím, že nám všetkým
prinesie naplnenie životných istôt
a očakávaní. Dúfam, že sa bude-
me navzájom rešpektovať a hľadať
spôsob, ako si jeden druhému
pomôcť.

Prajem Vám pevné zdravie,
pokoj, šťastie a pohodu v rodinách,
ako aj veľa osobných a pracov-
ných úspechov.

predseda  ZO OZ Chémia

výrobky predávajú, ale aj tí, ktorí
všetko následne spočítajú a majú
pod kontrolou tok peňazí, pracova-
li s maximálnym efektom a násled-
ne dostali za svoju prácu načas
slušnú plácu. Aby mohli svojím
rodinám zabezpečiť dôstojnú
životnú úroveň.

Odborový výbor permanentne
rokoval s hospodárskym vedením
spoločnosti o rôznych otázkach.
V rámci kolektívneho vyjednávania
sa snažíme dohodnúť v kolektívnej
zmluve pravidlá pre všetkých
zamestnancov.

dokončenie z 1. strany

Plynovú krízu sme zvládli

Predpoklady sa naplnili. Dňa
7.1. 2009 bol vyhlásený 8. regu-
lačný stupeň v odbere zemného
plynu, čo znamenalo v priebehu 16
hodín prejsť na minimálnu spo-
trebu zemného plynu na úrovni tzv.
bezpečnostného minima, t.j. maxi-
málny odber do 15 000 m /deň, t.j.
cca 50 % dennej štandardnej
spotreby.

Dobrou koordináciou činností sa
upravilo zaťaženie tak, aby sme
zákonom uložené opatrenie
dodržali. Vyžadovalo si to operatív-
ne zásahy do zaťaženia jednotli-
vých technologických uzlov a prie-
bežne operatívne sledovanie odbe-
rovej disciplíny v spotrebe zemné-
ho plynu, čo sa podarilo aj zabez-
pečiť.

Aj napriek výrazne obmedzeným
dodávkam zemného plynu, sme
chod výroby zvládli bez negatív-
nych dopadov na bezpečnosť pre-
vádzkovania a ekológiu.

3

ve zaťaženia nad úroveň plánu
mesiaca januára 2009.

Vedenie spoločnosti predpokla-
dá, že výpad produkcie spôsobený
plynovou krízou by mohol byť do
konca januára v prevažnej miere
kompenzovaný.

výrobný riaditeľ
Ing. Marián KRAJČÍK

Okamžite po obnovení dodávok
zemného plynu dňa 19.1. 2009 sa
prikročilo k zvýšeniu výroby a úpra-

Rok 2009 začal pre NCHZ, a.s. mimoriadne rušno. Okrem nepriazni-
vých klimatických podmienok spojených s nízkymi teplotami do výroby,
zasiahlo zastavenie dodávok zemného plynu do SR. Už po prvých infor-
máciách v masmédiách v popoludňajších hodinách dňa 6.1. 2009, zača-
lo vedenie VÚ v spolupráci s NCHZ Energetikou, a.s. pripravovať opat-
renia na zvládnutie situácie aj v prípade obmedzenia dodávok do akcio-
vej spoločnosti.

Koniec starého roka 2008 a začiatok nového roka 2009 sprevádzajú
vzájomné priania nás všetkých.

Dovoľte, aby som v mojom mene, poprial všetkým zamestnancom
NCHZ a ich rodinám, aby do nového roku vykročili tou správnou nohou.

Želám Vám, aby Vás obchádzali choroby a aby s Vami kráčalo šťastie.

Verím, že aj napriek finančnej kríze, bude spolupráca s vedením spo-
ločnosti a Závodným výborom OZ Chémia na dobrej úrovni a taktiež
verím, že pri spoločnom kolektívnom vyjednávaní budeme pristupovať
korektne a hľadať spoločné riešenia pre všetkých zamestnancov.

Želám pevné zdravie, šťastie a lásku.

predseda ZO OZ KOVO  NCHZ, a.s.

Vážení spolupracovníci !

Karol KOSTOLÁNYI

Vážení spolupracovníci !

Výrobňa vinylchloridu z dichlóretánu, najväčší spotrebič zemného plynu.
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Novovybudovaný systém varo-
vania zatiaľ pozostáva z 12 kusov
moderných výstražných panelov
so zvukovou a svetelnou signalizá-
ciou, ktoré ohraničujú územie výro-
by a spracovania chlóru. Systém
sa aktivuje automaticky na základe
prekročenia nastavených limitov na
detektoroch chlóru, ktoré sú
umiestnené v uvedenom území pri
najpravdepodobnejších zdrojoch
úniku, alebo po porušení niektorej
zo zadaných technologických pod-
mienok. Okrem toho, môže byť sig-
nalizácia spustená aj ručne, pro-
stredníctvom jedného z troch
havarijných tlačidiel, umiestnených
v prevádzke výroby kyseliny chloro-

vodíkovej, sušenia chlóru a skva-
palňovania chlóru.

Skúšky tohto zariadenia budú
prebiehať vždy druhý piatok v pár-
nom mesiaci a budú vopred ozná-
mené zmenovým dispečerom.

V prípade aktivácie varovania
budú majáky nad panelmi blikať
a vydávať akustický signál. Žltý
nápis NEBEZPEČNÝ PLYN (DAN-
GEROUS GAS) bude nepretržite
svietiť a červený nápis STOP bude
blikať. V prípade takejto signalizá-
cie

teda do úze-
mia ohraničeného týmito panelmi.

Zmenový dispečer

Varovanie zamestnancov

je zakázané vstupovať do
ohrozeného územia,

bezodklad-

Tak, ako sme sa rozlúčili so starým rokom, tak sme dali zbohom aj
starému systému varovania zamestnancov pred chlórovým nebez-
pečenstvom. Na varovanie zamestnancov sa používalo 6 výstražných
majákov so zvukovou signalizáciou, umiestnených na hlavných križo-
vatkách.

Prax neustále prináša nové skúsenosti a poznania, ako riešiť úlohy efek-
tívnejšie a komplexnejšie. Z toho dôvodu došlo k zmene v Organizačnej
štruktúre NCHZ, kedy sa Úsek energetiky osamostatnil a vytvoril samo-
statne hospodáriacu jednotku

Tieto zmeny prinesú novej akciovej spoločnosti a jej zamestnancom
väčší priestor pre orientáciu v problematike energetiky, ktorá sa neustále
mení a vyvíja.

NCHZ Energetika, a.s.

(ľw)

dvojhodinové a to od 7,00 hod.
do 9.00 hod. a od 15,00 hod. do
17,00 hod.

K riadeniu započítavania za-
čiatku a konca prevádzkového
pracovného času bolo v elektro-
nickom dochádzkovom systéme
dotknutým zamestnancom zada-
ný pracovný kalendár (turnus)
13B s deklarovaným začiatkom
pracovného času o 7,00 hod.,
zároveň im bola priradená pra-
covná norma 13D, ktorá v kom-
binácii s uvedeným turnusom
započítava začiatok pracovného
času od 7,00 hodiny a koniec
podľa zaznamenaného odchodu
z práce po desatinách hodiny.

Tento status je optimálny pre
nástup zamestnancov do práce
„na siedmu“. Ak z rôznych dôvo-
dov dochádza k neskorším
nástupom, je ich potrebné odria-
diť po za použitia
vhodných turnusových kalendá-
rov z ponuky dochádzkového
systému. Norma 13D plní funk-
ciu vhodného započítavania pra-
covného času v kombinácii s ľu-
bovolným z uvedených turnusov.
Ich vhodným používaním možno
zabezpečiť i presné riadenie čer-
pania pol dňa dovolenky, resp.
čerpania kratších úsekov nad-
pracovaného náhradného
voľna..

V riadení neprítomnosti v práci
sa uplatnilo odborármi požado-
vané započítavanie celého den-
ného pracovného času v prípa-
de osobných prekážok v práci.

ved. OPaM

štvrťhodinách,

Ing. Pavel Šimko,

NOVÝ SYSTÉM VAROVANIA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
DOZORNÁ RADA
PREDSTAVENSTVO

GENERÁLNY RIADITEĽ

Odbor ľudských zdrojov

Odbor právny

Odbor informačných techno-
lógií

VÝROBNÝ ÚSEK :

EKONOMICKÝ ÚSEK :

OBCHODNÝ ÚSEK :

TECHNICKÝ ÚSEK

ÚSEK REALIZÁCIE
INVESTÍCIÍ A ÚDRŽBY

Kancelária generálneho
riaditeľa
Referát krízových situácií

Odd. personalistiky
Odd. práce a miezd
Odd. sociálnej starostlivosti

Odd. právne
Odd. európskej chemickej
legislatívy

Odd. podpory IS
Odd. podpory ICT

Odbor riadenia výroby
a bezpečnosti prevádzkovania
Závod chémia
Závod plasty
Závod karbid

Finančný odbor
Odbor kontrolingu
Účtovný odbor

Odd. marketingových služieb
Predaj polymérov
Predaj elektrolýznych
výrobkov
Predaj karbidu
a technických plynov
Predaj organických výrobkov
Odbor centrálneho nákupu
Odbor logistiky

Odbor technického rozvoja
Odbor ochrany životného
prostredia
Odbor riadenia kvality
Odbor investičnej výstavby

Odd. ekonomiky a plánovania
Odd. náhradných dielov
a elektromateriálov
Odbor strojno-stavebný
Odbor ASRTP

Organizačná štruktúra
akciovej spoločnosti

od 1.1.2009

dokončenie z 2. strany

Výhodné
čipové karty
Autobusový prepravca SAD

Prievidza, ktorý zabezpečuje
autobusovú dopravu okrem hor-
nej Nitry ešte aj v okresoch
Bánovce nad Bebravou a Parti-
zánske po zavedení eura nezvýšil
ceny cestovného. Hoci mu s tým
vznikli značné náklady. Relatívne
dokonca ceny znížil, pretože dá-
va výhodu cestujúcim, ktorí pou-
žívajú na platby cestovného či-
pové karty. V prímestskej dopra-
ve ľudia zaplatia za cestu o 0,13
eur (4 Sk) menej a v mestskej
hromadnej doprave (MHD) je
cestovné nižšie o 0,07 eur (2
Sk). V Prievidzi občania zaplatia
za lístok 0,46 eur (14 Sk) a či-
povou kartou 0,40 eur (12 Sk).
Aj to je dôvod, prečo už takmer
70 percent cestujúcich využíva
platbu elektronicky. Za rok pre-
praví SAD Prievidza približne 16
miliónov cestujúcich. (prm)

V prípade aktivácie signalizácie vyráža zo Závodného hasičského útvaru na
prieskum monitorovacie vozidlo s osádkou. Foto: P. Oršula

ne podnikovým rozhlasom po-
dá zamestnancom informáciu
o ohrození, zdroji ohrozenia, sme-
re vetra a vydá pokyn na konanie
zamestnancov. Akékoľvek neupo-
slúchnutie tohto pokynu môže viesť
k ohrozeniu života alebo zdravia.

Skupina týchto 12 panelov je
prvá časť nového systému varova-

nia zamestnancov pred účinkami
nebezpečných plynov. V ďalších
etapách budú dobudované okruhy
varujúce pred nebezpečenstvom
čpavku, etylénoxidu a propylénu,
chlorovodíka, vinylchloridu a etylé-
nu, ktoré budú „uzatvárať“ územia
s možným výskytom týchto látok.

(HT)

NCHZ Energetika, a.s.
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JANUÁR

.

FEBRUÁR

MAREC

- Podpísanie Dodatku č. 6 ku
Kolektívnej zmluve 2006-2009
- Modernizácia a ekologizácia spra-
covania propylénoxidu (...najrozsia-
hlejšia stavba z investičného plánu,
kedy sme vytvorili podmienky pre
výrobu špecialít polyéterpolyolov
z vlastného vývoja...)
-

- V politike bezpečnosti a ochrany
zdravia sme okrem iného rozšírili
stacionárny monitoring nebezpeč-
ných látok, súčasťou bol i nákup
vozidla na likvidáciu ekologických
havárií, doplnili sme do neho ďalšiu
špeciálnu monitorovaciu techniku,
rozšírili a zmodernizovali sme aj
kamerový monitorovací systém,
ktorý zabezpečuje trvalé sledova-
nie stavu na miestach, kde sa
nachádzajú nebezpečné látky...)
- ECHA riadi REACH, zvládli sme
registráciu chemických látok a im-
plementovanie registračného
softwéru a databáz, súvisiacich
s právnymi predpismi REACH...

- Odborári na konferencii podpísali
Prílohu č. 1 ku Kolektívnej zmluve
2006-2009 „Sociálny fond“ jeho
pravidlá tvorby a použitie ...
- XVI. stretnutie výrobcov plasto-
vých okien „podporili sme predaj-
nosť Internova“ (...predstavili sme
pripravované riešenie balkónových
a vchodových dverí ...)

Demerkurizácia vodíka a demer-
kurizácia odpadových vôd, stavba-
mi sa podarilo trvale znižovať emi-
sie ortuti.

- U.S. Steel ocenil NCHZ... (NCHZ
sa zaradili medzi päticu najspo-
ľahlivejších dodávateľov U.S.Steel
Košice s pomedzi takmer 50 dodá-
vateľských firiem...)
- Získali sme opäť Certifikát systé-
mu environmentálneho manažér-
stva ISO 14001:2004
- CONECO 2008 prezentovali
sme okenné profily Internova, plas-
tový obklad Slovinyl Siding a zatep-
ľovací systém THERMO SIDING
- Cieľom celopodnikovej odstávky
bola generálna a stredná oprava
dvoch elektrolyzérov, práce po-
trebné na splyňovaní chlóru a ďal-
šie
- Bola ukončená Rekonštrukcia
odprášenia výroby acetylénu...

- Odbor logistiky nastavil systém
„just in time“
-

- Sv. Florián, patrón hasičov, pra-
videlné ukážky hasičov NCHZ
v Základnej škole Nováky
- Anton TÜRK, držiteľ Diamantovej
plakety s 84 odbermi krvi
- NCHZ zmenila prepravcu. Firma
Express Slovakia, zvíťazila vo výbe-
rovom konaní.

- Deti zamestnancov prejavili
súťaživosť, hravosť a záujem o kres-
lenie na MDD
- Cvičenie v Sklade amoniaku
- Európski výrobcovia a dovozcovia

APRÍL

,

MÁJ

JÚN

EURO a NCHZ. Úprava informa-
čných systémov a zabezpečenie
duálneho zobrazovania.

chemických látok začali predregis-
trovávať podľa REACH
- Účasť na Letných športových
hrách vo Svite .... futbal sme vyhra-
li...

- Euro a mzdy, duálne zobrazenie
mzdy vo výplatnej páske už aj
v eurách
- NCHZ dosiahla takmer 2000
zamestnancov

- Generálny riaditeľ prijal v podniko-
vom stravovacom zariadení osem-
desiatpäť jubilantov pri príležitosti
pracovného a životného jubilea
a odchodu do dôchodku
- Prebieha projekčná príprava reali-
začného projektu Modernizácia
a ekologizácia spracovania propy-
lénoxidu... cieľom pripravovanej
akcie je zvýšenie kapacity výroby,
zavedenie výroby nových typov
PEPO, odstavenie environmentál-
ne zastaranej výroby, zlepšenie pra-
covného prostredia....
- Európa prešetruje kartelové doho-
dy výrobcov karbidu
- Deň zdravia. Spolupráca NCHZ
a Union zdravotná poisťovňa.

- Spoločnosť DISOR HOLDINGS
LIMITED, Nikózia, Cyprus sa stala
jediným vlastníkom akcií spoloč-
nosti NCHZ a spoločnosť ISTRO-
KAPITÁL Slovensko a.s. poskytuje
pre nového vlastníka poradenské
a konzultačné činnosti
- Školenie odborárov vo Chvojnici
(téma Zákonník práce)

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

- Pripraviť fabriku na nový rozvoj,
rozhovor s Ľ. Áčom, členom
Dozornej rady ISTROKAPITÁL
SLOVENSKO a.s.
- Od 1. októbra 2008 boli do
funkcie ustanovení Ing. Gabriela
KORCOVÁ, ekonomická riaditeľka
a Ing. Boris HUNA, obchodný ria-
diteľ
- Americká spoločnosť Air Pro-
ducts, svetový dodávateľ technic-
kých plynov, uviedla do prevádzky
nový závod na výrobu vysoko čisté-
ho vodíka
- 700 dôchodcov, bývalých pra-
covníkov NCHZ, sa zúčastnilo na
Aktíve dôchodcov

- S účinnosťou od 15. novembra
2008 je do funkcie generálneho
riaditeľa ustanovený JUDr. Ing.
Marián KARKUŠ
- Začalo sa kolektívne vyjednávanie

- Deti privítali Mikuláša, ktorý prišiel
s čertom aj anjelom
- Inovatívny čin roka 2007, NCHZ
získalo ocenenie ministra hospo-
dárstva SR
- Bezpečnosť a zdravie (preškole-
nie niektorých zamestnancov v po-
skytovaní predlekárskej prvej
pomoci)
- Stretnutie s obchodnými partner-
mi na predvianočnom večierku
- Pokračujeme v kolektívnom vyjed-
návaní
- Od 1.1.2009 platí organizačná
štruktúra NCHZ.

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

- ľw -

Z aktivu dôchodcov 2008. Foto:P. Hudec

Americká spoločnosť Air Product, svetový dodávateľ technických plynov,
uviedla do prevádzky nový závod na výrobu vysoko čisteného vodíka.

Foto: P. Hudec
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V závere minulého roka mu niekto
ponúkol či si nechce odskúšať pe-
stovanie šii-take doma. Kúpil si už
naočkovaný substrát, asi 50 centi-
metrov vysoký klátik zo zlisovanej
slamy a pilín, ktorý už bol naočkovaný
hubovou sadbou, ba aj prerastený
mycéliom, s náznakmi prvých klob-
účikov húb. Dodržal doporučený spô-
sob starostlivosti o hubovú násadu,
naj-mä spomínanú teplotu a pravidel-
né rosenie čistou vodou. Huby sa v
priebehu dvoch-troch týždňov sku-
točne pekne rozrástli. A tak mohol ísť
na huby v papučiach. Prvú úrodu húb
pokrájal a udusil na cibuľke s vajíč-
kom. Na ochutnávku pozval aj priate-
ľov a všetci sa zhodli, že ide o delika-
tesu.

V Japonsku a Číne dopestujú

Slovenský názov šii-take je húžev-
natec jedlý. Na Slovensku sa však
v prírode, ako potvrdil aj popredný
mykológ, novácky rodák Ladislav
Hagara, prakticky nevyskytuje. Zato
v ázijských krajinách patrí medzi naj-
staršie pestované huby na svete.
Známe sú o tom záznamy už z počiat-
ku nášho letopočtu. Pokusy s jej pes-
tovaním v minulých rokoch robili aj
v Bani Nováky, kde v podzemných
nevyužívaných banských štôlňach už
dlhšie úspešne pestujú inú drevnú
hubu, hlivu ustricovitú. Pokusy húžev-
natcom neboli veľmi úspešné. Je to
totiž oveľa náročnejšia huba na tech-
nológiu pestovania. Pavol Plšek má
o tom dobré vedomosti, pretože do
jeho kompetencie patrí aj pestovanie
hlivy v podzemí.

Bohatá úroda japonských drevných lupeňovitých húb šii-take vyrást-
la Pavlovi Plšekovi, vedúcemu povrchu v Bani Nováky v spálni jeho
rodinného domu. V tejto miestnosti totiž bola tá správna teplota, okolo
18 stupňov celzia, ktorá jemu v spánku, ale aj týmto hubám najviac
vyhovuje.

ročne stovky ton šii-take. Japonci tvr-
dia, že pravidelná konzumácia tejto
huby predlžuje život. Odborná litera-
túra uvádza, že moderné výskumy to
čiastočne potvrdzujú. Húževnatec
jedlý obsahuje viaceré látky s protiná-
dorovými a protivírusovými účinkami
a telu pomáha brániť sa civilizačným
chorobám. Je to napríklad eritadeín,
derivát kyseliny maslovej, o ktorom je
známe, že znižuje hladinu cholestero-
lu v krvi. (rmš) Snímka: autor

Vďaka tuhým mrazom v prvých
januárových dňoch sa ľudia mohli
smelo korčuľovať na jazierku priamo
pod romantickým Bojnickým zám-
kom. Uprostred jazierka je kamenná
besiedka, ktorú dal na začiatku
minulého storočia postaviť posled-
ný feudálny majiteľ bojnického pan-
stva gróf Ján Pálfi. Práve besiedka
a malý mostík rozdelili ľadovú
plochu na dve časti. V jednej sa
učili pohybovať na korčuliach deti
a v druhej sa za pukom naháňali
malí i veľkí hokejisti. Korčuľovanie
je tam vraj bezpečné aj keby sa ľad
prelomil, pretože jazierko nie je
hlboké. Text a foto: (prš)
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BLAHOŽELÁMENa huby v papučiach

Klzisko pod Bojnickým zámkom

20 rokov práce

25 rokov práce

35 rokov práce

40 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

rch

Jozef RYBÁR (ORVaBP)
Vladimír CHRENOVSKÝ (OL)
Iveta GOGOROVÁ (z.plasty)

Gertrúda ŠTANGOVÁ
(z.karbid)

Miroslav KOŠIAN (ORVaBP)
Milan PIHÍK (z.chémia)
Ivan BENKO (z.chémia)
Miloslav KOVÁČ (ÚRIaÚ

SSO)
Ján LÍŠKA (ÚRIaÚ SSO)

Vladimír ZIMERMAN (ÚRIaÚ
SSO)

Milan JAVORČEK (ÚRIaÚ
SSO)

Miroslav BALAŽKA (ÚRIaÚ
SSO)

Milan PAŽICKÝ (ÚRIaÚ SSO)
Miroslav LÍŠKA (ÚRIaÚ SSO)
Jozef KOBES (ÚRIaÚ SSO)

Mária BUKOVÁ (z.plasty)
Pavel KOŠOVSKÝ (z.karbid)
Slavomír PETRÁŠ (z.chémia)

Ladislav SÁLER (z.plasty)
Zdenka

RÜCKSCHLOSSOVÁ (OĽZ)

Helena NECHALOVÁ (ORK)

Pavel PASTIERIK (z.plasty)
Peter ORŠULA (z.chémia)

Anna VARGOVÁ (EÚ)
Jozef KOHÚT (ORVABP)

Ing. Gabriela KORCOVÁ (EÚ)
Ing. Gabriela MIŠEJE (OSaR)

Vladimír HEGA (z.karbid)
Ing. Anna PATÁČIKOVÁ

(OSaR)
Anton OBERT (OL)

Miroslav ORŠULA (z.plasty)
Jozef ŽIAK (OL)

Vladimír BALÁŽ (OSaR)

Ladislav GROM (z.chémia)
Miloslav BOBOK (z.chémia)

ODCHOD
DO DÔCHODKU

Anna VARGOVÁ (EÚ)
Ing. Magdaléna BORIŠKOVÁ

(OIV)
Jozef KOHÚT (ORVaBP)

POŽIAR V ENO
Dramatická situácia nastala 12. januára v ENO Zemianske Kostoľany.

Približne o pol druhej v noci spozorovali pracovníci dym, ktorý vychá-
dzal z priestorov pásového dopravníka uhlia, ktorý dopravuje palivo do
kotlov prvého a druhého bloku. Oheň vypukol pravdepodobne od pre-
hriateho ložiska. Požiar sa začal rýchle šíriť. Najskôr proti nemu zasiahli
členovia domáceho hasičského zboru ENO.

z Prievidze. Prievidžania priviezli aj
30-metrový požiarny rebrík. Pre-
tože v niektorých častiach bolo

Potom im na pomoc prišli aj naši
hasiči z NCHZ a hasičský zbor aj
s príslušnou požiarnou technikou

! ! ! ! ! !
veľké zadymenie priestorov, hasiči
museli pracovať v kyslíkových dý-
chacích prístrojoch. Zásah pol účin-
ný, hasiči zabránili rozšíreniu požia-
ru na zásobníky uhlia a takisto na
zásobník nafty, ktorú energetici
používajú pri zapaľovaní kotla. Loka-
lizovali ho približne o pol piatej.

Oba bloky museli odstaviť, čo
vyvolalo veľký rozruch po celom
Slovensku, pretože v tom čase pre-
biehala plynová kríza a boli obavy
o zrútenie sa aj celého energetic-
kého systému. V elektrárni zasadal
krízový štáb. Tam sa rozhodlo, že
okamžite uvedú do činnosti štvrtý
blok ENO a nahradiť výpadky v do-
dávkach elektrickej energie pomo-
hlo aj prifázovanie k sieti prvého
bloku v elektrárni Vojany. Dodávky
tepla pre Prievidzu, Nováky a okoli-
té podnikateľské subjekty neboli
ohrozené.

Text a snímka: (pre)
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(bás.)

ŠPZ
Žiliny

Ruské
mesto

Írska
armáda

Slov.
mesto

Popravca

Pohreb.
hostina

Radón

Obidve

Zdravý
(čes.)

Obilnina

Starec

Rím
(tal.)
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Európ.
ostrov

Chladný
(ang.)

Prepracuj

Dajaká

Franc.
rieka

Vstupenka

Pravá
ruka

Žen.meno

Samo-
ľúbosť

Lotyš.
mena

Vošiel
(čes.)

Špan.
maliar

Blčali

Väzeň.
izba

Drevený
dom

Príchute

Hliník

Avízo Citoslovo

Dymila

Často

J. Poliak
Výkop Smrad

(lek.)
Sestra
mamy

Zhotov Žen.
meno

Mesto
vína

Odvod

Patriaci
Otovi

Pošta
(ang.)

Skupen.
vody

Okr.
ústav
onkológie

Nie
čierna

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

Všetci
(nem.)

Vyzdob

Armáda

Ozdoba

Vylúštenú tajničku vystrihnite, vyplňte svoje meno a adresu a vhoďte do schrán-
ky na hlavnej vrátnici alebo vo vestibule podnikového stravovacieho zariadenia
pod názvom " .KRÍŽOVKY" do 10. 02.2009

Tajnička z č. 1/2009 znie:

Meno a priezvisko :

Adresa (Pracovisko):

3 x Šálka s podšálkou

Výhercami sa stávajú:
- Dušan KOVÁČIK (Z.plasty)
- Róbert ŠOMŠÁK (Z.karbid)
- Lívia RIZMANOVÁ (ORK)

Vyhodnotenie krížovky

Podrvil

ŠPZ
Ostravy

Vážení čitatelia NOVÁCKEHO CHEMIKA,
keďže láska ide cez žalúdok nezabudnite poslať zaujímavý recept do rubriky „Chemik varí a pečie“.

Z minulých dvoch čísiel sme vyhodnotili a ocenili kovovou súpravou nástrojov na ovocie:
st. (závod chémia) a (závod karbid).

Ak chcete vyhrať kovovú súpravu nástrojov na ovocie, neváhajte a zašlite svoj recept e-mailom na adresu:
Jozefa BESEDU Blanku RYBÁROVÚ

.lubica.walova@nchz.sk

Hovorilo
akavsky

1. časť
tajničky

Amper-
závit

Potrebné prísady:

Cesnakovo-syrová pomazánka:

Postup prípravy:

Toustový chlebík (alebo sendvič)

(250 g masla, 2 syrokrémy, 2 strú-
čiky cesnaku, 4-5 PL pochúťkovej
smotany, soľ)
šunka, domáca klobása, plátky tvrdé-
ho syra, zelenina na aranžovanie (pa-
prika, cherry rajčinky, šalát, vajíčka.....)

Toustový chlebík (sendvič) ukladá-
me na podnos do akéhokoľvek tvaru.
Potrieme cesnakovo-syrovou poma-

Pascal

3. časť
tajničky

„Chemik varí a pečie“

Predám

0905 571 695.

Predám

0907 538 452

spálňovú zostavu, t.j.
skrine, nočné stolíky, toaletný sto-
lík, zrkadlo, taburetku a stenu do
obývačky čiernu, zachovalú.
Cena dohodou.

Kontakt:

prietokový ohrievač
MORA, výkon 17,5kW, váha
13,5kg. Cena dohodou.

Kontakt:

Inzercia
zánkou a ukladáme plátky tvrdého
syra a na to šunku. Znovu potrieme
pomazánkou a uložíme ďalšiu vrstvu
chlebíka. Potrieme pomazánkou
a poukladáme na kolieska nakrájanú
klobásku. Znovu potrieme pomazán-
kou a položíme vrstvu chlebíka.

Celú tortičku potrieme pomazán-
kou, obložíme po bokoch strúhaným
tvrdým syrom a dozdobíme podľa
ľubovôle čerstvou zeleninou.

Podávame ku akémukoľvek alko-
holickému nápoju. (jh)

Ručná
páka

Kom.
banka

Mriežka

Starý
otec

2. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Manílske
konope
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Ceny si môžete vyzdvihnúť na
č.t. 4663. Gratuľujeme!

Ostatní neváhajte a zapojte sa
do súťaženia ! (ľw)

Rady chemikov navždy opustili:

Anna BRUŇOVÁ

Viktor DUTKA

rch

26.12.2008 vo veku 70 rokov

1.1.2009 vo veku 51 rokov

Navždy nás opustili

Slaná torta pre pánov

ODOR
ASENT

LOT

CANO
ALLE

ABAKA

Krížovka z č.12/2008 znie: "Ovocie patrí všetkým, zem nikomu."
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Dnes nie je žiadnou výnimoč-
nosťou, že po návšteve lekára so
zdravotným predpisom zájdeme
do lekárne a vyberieme si liek. No
v Novákoch to nebolo takou
samozrejmosťou ešte ani pred 60
rokmi. Dovtedy Nováčania s „re-
ceptom“ od doktorov Jakuba Špíru
alebo Kolomana Sedláčka museli
cestovať do Oslian k lekárnikovi
Arpádovi Šimkovi, alebo do Prievi-
dze, do „Lekárne u Matky Božej“
Samuela Galla, či do „Lekárne
u Spasiteľa“ Fridricha Straussa.
Predstaviteľov obce Nováky to trá-
pilo a preto už vo februári 1938
zastupiteľstvo zo svojho stredu
delegovalo členov Štefana Petra
a Rudolfa Böcka, aby „interve-
novali a zakročili v záležitosti súrne-

Kalendárium
1.2.1894

2.2.1929

4.2.1834

5.2.1669

7.2.1879

7.2.1979

8.2.1889

10.2.1769

10.2.1774

11.2.1909

11.2.1929

14.2.1934

17.2.1854

17.2.1864

19.2.1759

19.2.1924

20.2.1979

22.2.1664

22.2.1889

23.2.1934

23.2.1949

24.2.1704

24.2.1864

25.2.1939

26.2.1884

27.2.1949

- zomrel František Tagáni,
kanonik, zakladateľ Matice sloven-
skej, narodil sa v Oslanoch

- vznikol Športový klub
v Prievidzi

- zomrel Vojtech Thott,
kňaz, básnik, pôsobil v Prievidzi

- evanjelická kongregácia
v Diviakoch nad Nitricou

- zomrel Michal Rodoľub
Šitanc, publicista, národovec,
pôsobil vo Valaskej Belej

- zomrel Štefan Drozd,
cirkevný hodnostár, literárny histo-
rik, narodil sa v Hradci

- otvorená detská opa-
trovňa v Prievidzi

- narodil sa v Nitrian-
skom Pravne Anton Breštenský,
národný pracovník

- zomrel Michal Beznák,
SŠ prof., kňaz, narodil sa v Divia-
koch n./Nitr.

- zomrel Pavel Štiasny,
redaktor, narodil sa v Oslanoch

- zaznamenaná rekord-
ná zima na hornej Nitre s teplotou
36°C

- narodila sa Etela
Kukanová Jesenská, poetka, pôso-
bí v Prievidzi

- narodil sa Jozef Maliak,
historik, pedagóg, národovec,
zomrel v Prievidzi, pochovaný v Boj-
niciach

- narodil sa Jozef Mur-
gaš, kňaz, fyzik, vynálezca, pôsobil
v Chrenovci Brusne

- narodil sa Juraj Hollý,
cirkevný hodnostár, pedagóg, ber-
nolákovec, pôsobil v H. Vesteni-
ciach

- narodil sa Augustín
Šuška, cirkevný sudca, pôsobil
v Novákoch

- zomrel Vladimír Veste-
nický, akademický maliar, narodil
sa v Brusne, pôsobil v Prievidzi

- zomrel Matej Zárevut-
ský, ev. kňaz, učiteľ, básnik, študo-
val v Prievidzi

- narodil sa v Nitrian-
skom Rudne Imrich Turčáni, advo-
kát, politik

- demonštrácia neza-
mestnaných vo Valaskej Belej

- zomrela Mária Irenea
Vavrová, rehoľná sestra, učiteľka,
dramatička, pôsobila v Prievidzi

- narodil sa v Zemian-
skych Kostoľanoch Melchior
Tarnóci, kňaz, spisovateľ

- vznikla verejná knižnica
pri nedeľnej škole v Chrenovci

- firma Baťa odkúpila
zámok, kúpele a veľkostatok v Boj-
niciach

- narodil sa Michal Vin-
cent, kňaz, spolkový pracovník,
pôsobil a zomrel v Brezanoch

- narodila sa Božena
Miklošovičová, basketbalistka,
olympionička, pôsobila v Prievidzi

ho vybavenia otázky zriadenia
verejnej lekárne v Novákoch“. Inter-
vencia bola úspešná.

Už 15. mája 1938, členovia
obecného zastupiteľstva vyjadrili
súhlas s udelením lekárnickej kon-
cesie PhMr. Ladislavovi Čánimu,
rodákovi z Kluknavy pri Gelnici, oby-

vateľovi Prievidze. No tu sa dovte-
dy jednoznačná záležitosť skompli-
kovala. Nové obecné zastupi-
teľstvo 24. marca 1939 síce o zria-
dení lekárne v Novákoch rokovalo
a vyjadrilo iniciatíve súhlas, no ako
sa neskôr ukázalo, na niekoľko
rokov to bolo naposledy. Napriek
tomu, že počet obyvateľov Novák

Školský rok je ako rozbehnutý vlak. Prvú zastávku mal v čase, keď
sme všetci čakali Martina na bielom koni. Študenti tretích ročníkov v spo-
lupráci so svojimi triednymi učiteľmi pripravili slávnostnú imatrikuláciu.

vzrástol budovaním priemyselných
závodov i pričlenením Laskára
a Horných Leloviec. Až dva roky po
vojne, 18. apríla 1947 sa plénum
MNV pod predsedníctvom Antona
Jakubisa jednohlasne uznieslo, že
zriadiť sa majúca lekáreň v Nováko-
ch. Mala byť dočasne umiestnená
v dome č. 13 Anny Géciovej, na
ktorý bola uvalená národná správa.
Vtedy sa Nováčania konečne
dočkali.

Prvým lekárnikom sa stal PhMr.
Andrej Országh. Ten sa potom
ešte snažil vyriešiť umiestnenie
lekárne odkúpením pozemku pod
bývalým notárskym úradom, no
neúspešne. Obec nesúhlasila. No
aj tento problém sa napokon
vyriešil. - Erik Kližan -

Významného životného jubilea 85 rokov sa v týchto dňoch dožíva
čestný občan nášho mesta, jedna z najvýznamnejších osobností Slo-
venska 20. storočia, kardinál Ján Chryzostom Korec.

(Za hrsť histórie, LVIII. časť)

Tretiaci pre prvákov pripravili pe-
strý program. Skôr ako ich pred-
stavili starším spolužiakom, pekne
ich upravili, trošku zmaľovali. Po-
tom absolvovali skúšku odvahy
a trochu sa „pohostili“. V závere ofi-
ciálnej časti zložili študentskú prí-
sahu, v ktorej starším spolužiakom

nasľubovali hory - doly.
Druhú zastávku mal náš vlak

2. decembra 2008, kedy sa brána
našej strednej odbornej školy otvo-
rila pre budúcich prvákov. A to už
po tretíkrát. Študenti v spolupráci
so svojimi učiteľmi chceli ukázať, čo
sa v nich skrýva.

Školu sme prezentovali z pohľa-
du odborných predmetov. Pred-
metová komisia chémie odkryla
tajomstvo výroby sladkého medu,
želatínových medvedíkov, ale uká-
zali nám aj techniku čistenia
striebra. Strojári nám svoj odbor
predstavili s troškou humoru a rece-
sie. Zaviedli nás do čias grófky
Alžbety Báthoryčky, kde si v jej
mučiarni mohli budúci prváci potrá-
piť svoje hlavičky rôznymi jazykový-
mi úlohami. Deviataci si mohli svoje
zručnosti vyskúšať aj s takými
majstrami ako sú Lajči a Karči z relá-
cie SOS POMÁHAJBO. Tí, kto-
rých láka elektrika a počítače si tiež
prišli na svoje. Mohli si prezrieť rôz-
ne schémy našich študentov a nie-
čo si vyskúšať.

Na výstave Dotkni sa chémie, sa
žiaci deviatych ročníkov zasväcova-
li do tajomstiev chémie.

Mgr. Katarína Laginová
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Imatrikulácia a deň otvorených dverí v SOŠ Nováky

Kam s receptom?

Narodil sa 22. januára 1924
v Bošanoch. Vstúpil do Spoloč-
nosti Ježišovej, no po „barbarskej
noci“ sa ako kňaz dostal do väze-
nia. V roku 1950 bol tajne vysvä-
tený za kňaza, pre cirkev v zloži-
tom období prijal tajnú biskupskú
vysviacku. Musel pracovať v civil-
nom zamestnaní, no tajne organi-
zoval podzemný cirkevný život.
V roku 1960 ho štátna moc uväz-
nila. Po prepustení opäť musel
pracovať v civilnej sfére, pod neu-
stálym dohľadom štátnej bezpeč-
nosti. No nevzdal sa, pokračoval
v tajnej práci s mládežou a vydával
samizdaty. Zahraničná tlač ho

nazvala „biskupom v montér-
kach“. Po zmene režimu ho v roku
1990 pápež menoval nitrianskym
sídelným biskupom a vzápätí v ro-
ku 1991 kardinálom. Jeho publi-
kačná činnosť je mimoriadne
bohatá a počíta desiatky význam-
ných filozofických i teologických
diel. Za svoju prácu v cirkvi i za
obranu ľudských práv získal veľa
vyznamenaní. Od roku 2005 žije
na odpočinku. V roku 1999 sa stal
čestným občanom mesta Nováky.

Pri príležitosti životného jubilea
Miestny odbor Matice slovenskej
v Novákoch zaslal kardinálovi Kor-
covi pozdravný list. - Erik Kližan -

Vzácne jubileum
Pokiaľ plánujete vyradiť svoje

auto z evidencie vozidiel, od 1.
februára 2009 nadobúdajú plat-
nosť ustanovenia nového zákona
o cestnej premávke. Jedná sa o prí-
pady, kedy držiteľ odovzdal auto
do šrotu ešte predtým, ako zákon
o odpadoch stanovil povinnosť odo-
vzdávať takéto vozidlo autorizova-
nému spracovateľovi starých vozi-
diel a predložiť pri žiadosti o vyrade-
nie vozidla potvrdenie o jeho odo-
vzdaní na spracovanie. Nový cestný
zákon umožňuje občanom vyradiť
fyzicky už neexistujúce vozidlo z evi-
dencie na základe predloženého
čestného vyhlásenia o skutočnosti,
že vozidlo už fyzicky neexistuje.
Tento postup však môžete uplatniť
len do 31. októbra 2009. V čest-
nom vyhlásení musíte uviesť aj spô-
sob zániku vozidla. (erk)

Vyraďujete vozidlo?
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Ako to už v živote býva postu-
pom času dochádzalo ku generač-
nej výmene. Z mladších ročníkov
sa „ujali“ J.Zaťovič, Š.Krajčovič,
J.Štanga, Z.Szalay, P.Moravčík,
P.Oršula, L.Szibilla, E. a I.Zvalovci,
S.Petráš, M.Oršula. Dnes už síce
žiadna oficiálna súťaž v okrese nee-
xistuje, ale tí, ktorí chcú, si stále
cestu do telocvične nájdu. Aj tá
„bývalá omladina“ je dnes už dávno

V telocvični Strednej odbornej
školy v Novákoch sa už niekoľko
desaťročí pravidelne schádzajú
nadšenci basketbalu. Túto hru si
pôvodne ako doplnkový šport
zvolili bývalí vynikajúci pólisti
dnes už legendy: E. Balúch, E.
Prelovský, M. a J. Kupkovci, M.
Bielik, J. Matejovič, P. Gašparo-
vič, A. Čmiko. Doplnení R. Môci-
kom, M. Gogom, M. Zgančíkom
dokonca niekoľko sezón domi-
novali vo veľmi kvalitnej
okresnej lige.

V dňoch 2. až 6. januára 2009 sa uskutočnilo v NCVP v Novákoch
sústredenie vodnopólového družstva seniorov z Francúzska, klub Livry
Gargan, ktorého trénerom je Vladimír Prelovský, rodák z Novák. Vodno-
pólové družstvo z Paríža hrá druhú najvyššiu súťaž vo Francúzsku
a momentálne sa nachádza v tabuľke na 5. mieste.

po štyridsiatke a tak sa vôbec
nebránime novej vlne, ktorú pred-
stavujú V.Janko, M.Drozd, L.Mišti-
na, J.Baránek, M.Kohút, M. a J.Svit-
kovci, Ľ.Tulik, J.Hrnčiar, A.Szibilla,
R.Tulik.

Vlani sme po prvý raz zorganizo-
vali turnaj „O pohár primátora
mesta Nováky“. Vydarené poduja-
tie našlo pokračovanie aj v tomto
roku. Márne by ste zháňali oficiálne
výsledky tohto podujatia. Víťazom
sa stal basketbal, šport, ktorý
máme radi. Isteže hralo sa aj o ofi-
ciálnu trofej, ktorú vyhrali „starí vlci“,
teda veteráni. Avšak podstatnejšie
pre nás je, že v tomto upo-
náhľanom svete si ešte stále
dokážeme nájsť čas pre aktívne
športovanie. Na „basket“ sa vždy
tešíme i napriek tomu, že regenerá-
cia nám trvá už „ o niečo dlhšie“.

Touto cestou chceme vyjadriť
vďaku našim predchodcom za
vytvorenie tradície, ako i podporu
primátora Novák D.Šimku.

L.S.
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Vodnopólové družstvo z Paríža, ktoré hrá druhú najvyššiu súťaž.

Klub Livry Gargan hosťoval u nás

„Starí vlci“ - veteráni, ktorí to vyhrali.

O  POHÁR  PRIMÁTORA  MESTA  NOVÁKY

Vždy zvíťazí „šport“
KC MESTA NOVÁKY

GALÉRIA NOVA

KINO NOVÁKY

24.1.2009
MESTSKÝ PLES -

27.1.2009 SLEPÁ
ULICA -

10.1.-28.2.2009 PRIZMA -

18.1.2009 DOSTAN-
TE AGENTA SMARTA -

25.1.2009
VESMÍRNI OPIČIACI -

o 20.00 h - Veľká sála
KCMN -
moderuje Štefan Skrúcaný, boha-
tý program, švédske stoly, tom-
bola, vstupné 25 (750,- Sk)

- Kinosála -
protidrogový hudobný

program organizované predsta-
venie pre školy

-
výstava z tvorby fotografov ama-
térov regiónu hornej Nitry

o 18.00 h -
komé-

dia, USA, vstupné 1,99 (60,-
Sk)

o 18.00 h -
animova-

ný film, USA, MP, vstupné 1,99
(60,- Sk)

�

�

�

Informačný servis...

Čierna kronika
Ukradol buky

Falošná tisícka

Nepodarená lúpež

Tichý zlodej

Tri urastené buky vyrúbal v Divia-
koch nad Nitricou 41-ročný muž, kto-
rého o to požiadal iný, 61-ročný muž.
Ubezpečoval, že na výrub má povole-
nie. Nemal. Za spôsobenú škodu
195-tisíc Sk mu hrozí väzenie až na
dva roky.

V predposledný deň platnosti
zaplatil tisíckorunovou bankovkou
neznámy muž taxikárovi v Handlovej.
Ten si až neskôr všimol, že bankovka
neobsahuje ochranné prvky a je
falošná. Policajti teraz pátrajú po
neznámom páchateľovi, ktorému po
odhalení hrozí trest na 7-10 rokov.

Čerpaciu stanicu v Zemianskych
Kostoľanoch 8. januára 2009
o 17.50 h lúpežne prepadol nezná-
my zamaskovaný muž. Zamestnanky-
ňu ohrozoval ostrým predmetom
a žiadal od nej peniaze. Keď začala
kričať, ušiel. Páchateľ bol vysoký asi
165 cm, štíhlej postavy, mal obleče-
ný prešívaný kabát a kuklu. Po vypát-
raní mu hrozí väzenie na 7-12 rokov.

Nepozorovane vnikol do domu
v Oslanoch doposiaľ neznámy
páchateľ, ktorý bez použitia násilia
z kuchyne domu odcudzil obálku
s hotovosťou 140-tisíc korún. Po
páchateľovi pátrajú novácki policajti.
Za prečin krádeže mu hrozí trest až
na 3 roky. (erk)

1/ Hornets Košice 10 b.

3/ ATU Košice 6 b.
4/ ŠKP Košice 6 b.
5/ UK Bratislava 4 b.
6/ ŠKP Topoľčany 0 b.

2/ NCHZ Nováky 6 b.

Ing. Milan Kupka

V dňoch 13. až 15. februára
2009 odohrajú vodní pólisti
prvé zápasy v domácej vode
medzi súpermi z Košíc (ŠKP,
Hornets a ATU).

V klube Livry Gargan majú
družstvá od kategórie prípravky až
po seniorov, čo predznačilo pred-
bežný dohovor o spoločných špor-
tových sústredeniach s pólistami
NCHZ Nováky. V prvom polroku
2009 sme dohodli tri sústredenia
v NCVP. Počas pobytu mali trénin-
gový čas spojený s vodnopólovým
družstvom seniorov NCHZ Nová-
ky, ktoré tak isto je v období prípra-
vy na prebiehajúcu dlhodobú časť
extraligovej súťaže SR.

Vodní pólisti, seniori NCHZ

Nováky doposiaľ odohrali 5 zápa-
sov dlhodobej časti súťaže u súpe-
rov, kde po dvoch kolách je stav
v tabuľke nasledovný :


