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Patríme medzi najbohatšie 
mestá na Slovensku, čo 

sa týka rozpočtu na jedného 
obyvateľa, ale v skutočnosti 
obraz mesta pôsobí inakšie. 
Mestský majetok poznáte 
podľa toho, že je v dezolát-
nom stave, svojím výzorom 
pripomína tých, ktorí vládnu 
mestu od roku 1989.

Možnosti hlavne pre 
mladých a deti sú 

veľmi obmedzené, zhoršujú 
sa podmienky športových 
klubov, ktoré boli pýchou 
nášho mesta. Práve tie mesto 
celé desaťročia zviditeľňovali 
v očiach nielen okolia, ale 
celého Slovenska. 

V oblasti kultúry môžeme 
len spomínať na roky 

dávnejšie. Nemáme, žiaľ, v 
meste žiadnu vlastnú kultúru. 

Celá kultúra je k 
nám dovážaná, 
p r í p a d n e 
občania chodia 
za ňou do iných 
miest. Dotácie 
mesta do tejto 
oblasti sa míňajú 
účinku.

Demografi cký obraz 
zvlášť po r.1989 je 

neutešený. I napriek tomu, 
že mestu bol zrušený staveb-
ný uzáver, neprinieslo to 
zlepšenie podmienok hlavne 
pre mladé rodiny, mesto 
nedokázalo vyhovieť mno-
hým požiadavkám po bývaní. 
Počet obyveteľov neustále 
klesá. No nielen podmienky 
pre mladých, ale i pre starších 
bezvládnych ľudí sa zhoršujú 
a mesto neuveriteľne starne.

Starší občania 
nemajú vyt-

vorené možnosti 
pre dôstojné 
prežitie jesene 
života. Mnohí 

musia hľadať 
útočisko po okoli-

tých dedinách, kde 
dokázali vytvoriť domy 

dôchodcov či penzióny.

Vážení spoluobčania, 
veríme /hlavne mladším 

vekovým skupinám/, že 
pochopíte naše zámery 
vydávať mesačník a že s 
Vašou  pomocou dokážeme 
zvýšiť informovanosť a 
angažovanosť občanov 
v prospech a pros-
peritu nášho mesta na 
všetkých úsekoch jeho 
života, spoločne ich riešiť a 
predkladať mestskému par-

lamentu.

Obraciame sa preto na 
Vás, aby ste sa stali spo-

lutvorcami tohto mesačníka 
a zároveň tým pomôžete 
zmeniť neutešený obraz o 
našom meste.Poukazujte na 
nedostatky a chválte to, čo 
je dobré, čo nám všetkým 
pomôže. Za Vašu spoluprácu 
ďakujeme.
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VÁŽENÍ
SPOLUOBČANIA! 
Prichádza k Vám občasník Nováčan-hlas 

občana. Dáte si otázku a prečo? Mnohé 
mestečká, ba aj malé dediny dokážu rôzny-
mi spoločenskými, kultúrnymi, športovými či 
tradičnými ľudovými zvyklosťami zaujať, vzbudiť 
záujem, „zvečniť sa“ v povedomí vlastných 
občanov, ale i širokej verejnosti. Našou hlav-
nou pohnútkou je však niečo iné – poskytnúť 
občanom pravdivé informácie o dianí v meste, 
dať občanom možnosť vyjadrovať sa k dianou v 
meste,problémom, s ktorými sa denne stretávajú 
a ktoré sa celé roky neriešia alebo odkladajú. 

Nováky - kedysi a dnes
strana 2

Občan sa právom pýta 
prečo?

strana 3
Primátor 

strana 4
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Nováky mali do 80.rokov prívlastok mesto ze-
lene a kvetov. Svedčia o tom uvedené zábery.  
Množstvo zelene, stromov a kvetinová výsad-
ba na všetkých vhodných miestach. Obdiv 
u občanov i návštevníkov mesta vyvolávalo 
množstvo šípových ruží po celom meste.Možno 
konštatovať, že starostlivosť vtedajšieho vedenia 
mesta bola na vysokej úrovni.Počet obyvateľov v 
60.-70.rokoch dosahoval  6.000 /v r.1971 5.901/.
Dve základné školy mali po 700 žiakoch. Boli 
vytvorené všetky podmienky pre rozvoj mesta a 
spokojnosť občanov.

Starostlivosť mesta o 
mladé rodiny je mizivá, a 
preto mnohí mladí ľudia 
hľadaljú byty v okolitých 
obciach. To sa prejavilo aj 
na poklese žiakov základ-
nej školy /súčasne 360/, 
ale aj občanov mesta /
okolo 4.400/.Mesto zos-
tarlo, dôchodcovia tvoria 
takmer štvrtinu občanov. 
Mnohí z nich chceli 
by prežiť jeseň svojho 
života dôstojne s vyššou 
starostlivosťou, a preto 
hľadajú možnosti v pen-
ziónoch v okolí. Súčasná 
atmosféra v meste nie 
je dobrá. Občania nie sú 
spokojní s riešením svo-
jich problémov i nedostat-
kov v meste.Narastajú 
rozpory medzi vedením 
mesta a občanmi, roz-
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 PETÍCIA PREBIEHA, ZÚČASTNITE SA A ZMEŇTE TOTO MESTO K LEPŠIEMU.
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Mesto
ZELENE

A KVETOV

 PETÍCIA PREBIEHA, ZÚČASTNITE SA A ZMEŇTE TOTO MESTO K LEPŠIEMU.

Mesto
NE

A KVETOV
NE

A KVETOV N o v á k y 
-  kedysi a dnes

pory vedenia mesta s 
poslancami. Občania 
volajú po zmene, 
jedine ona môže 
pomôcť k ďalšiemu 
úspešnému rozvoju 
mesta a spokojnosti 
občanov.

Obraz
 starostlivosti

   v súčasnosti!
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Vážení občania!

Po vzhliadnutí fotografi í a prečítaní predchádzajúceho textu 
sa mnohí spýtate, čo sa vlastne v našom meste za posled-

né roky zmenilo? Môžeme s istotou povedať, že za posledné 
roky toho veľa nebolo. I napriek tomu, že mesto je jedným z 
najbohatších, čo sa týka rozpočtu, žiaľ, na vzhľade,čistote a 
kvalite života občanov, na ochrane a zveľaďovaní mestského 
majetku sa to výrazne neprejavilo.

Občan sa právom pýta prečo? 
Prečo mesto stagnuje vo svojom rozvoji, 
prečo chátra mestský majetok,
prečo počet obyvateľov sa stále znižuje,
prečo je teplo drahšie ako v susednej Prievidzi /z toho is-
tého zdroja/,
prečo sa vypracoval protipovodňový projekt, a nebol reali-
zovaný,
prečo kultúra v meste je na takej úrovni, ako je  -  všetko z 
dovozu, i napriek tomu, že tu máme veľa talentov a prospe-
rujúcu Základnú umeleckú školu,
prečo sú osočovaní predstavitelia športových klubov, ktorí 
celý svoj život venujú mladým športovcom a iba ich kluby 
prinášajú mestu popularitu a slávu,
prečo sú v poslednom čase osočovaní poslanci mestského 
zastupiteľstva,
prečo je na poslancov podávané trestné oznámenie,
prečo je podávané trestné oznámenia na funkcionárov 
športových klubov?

Tých prečo, žiaľ, je om-
noho viac. Vynára sa 

otázka, kde je problém? Či 
v tých niekoľkých desiat-
kach funkcionárov, poslan-
cov a občanov, ktorí svojou 
dobrovoľne vykonávanou 
nezištnou prácou v prospech 
mesta, alebo len v tom 
človeku, čo dlhé roky stojí 
na čele mesta a žiaľ je od-
trhnutý od reálneho života v 
meste. Keď sa pozrieme do 
okolitých obcí a miest, tam 
sa taká nevraživosť nevysky-
tuje. Tam vedenia obcí spo-
lupracujú s občanmi, radia 
sa s nimi, hlavne s tými, 
ktorí sú ochotní pomáhať a 

nepodávajú na nich trestné 
oznámenia. Tam sa všetky 
sily spájajú pre rozvoj obcí, 
a nie sú osočovaní tí, ktorí 
majú iný názor. Veď moc 
nie je daná človeku, aby 
ju zneužíval, ale aby 
ju využíval v prospech 
všetkých. 

Ako vyviaznuť z tej-
to ničotnej situácie? 

Sú predsa na to zákonné 
možnosti  -  vypísanie petí-
cie za odvolanie primátora a 
následné referendum, alebo 
prečkať do nasledujúcich 
volieb. Čas však nehovorí v 
prospech mesta  -  bude sa 
pokračovať v likvidácii opo-

nentov vedenia mesta a v 
zhoršovaní celkovej atmos-
féry? Je všeobecne známe, 
že jedno z najväčších 
umení je umenie odísť z 
funkcie v pravý čas. Vte-
dy, keď je funkcionár na vr-

3

Foto
DNESObčan sa

pýta prečo?

chole svojich možností a 
schopností, a keď sa nestáva 
brzdou rozvoja a udavačom 
svojich občanov. Žiaľ, toto 
umenie u nášho pána primá-
tora absentuje!
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---
SVEDOMIE

------

Vážený
pán primátor

Úprimne Vám ďakujeme 
za Váš záujem o nás 

a Vašu priam otcovskú 
starostlivosť.

Ďakujeme Vám, že nás 
nechávate sledovať, že 

ste informovaný o každom 
našom kroku, že viete kedy, 
o koľkej a s kým sme proti 
Vám „spriadali pikle“ .Veď 
znalosť primátora o tom, čo 
jeho občania robia, s kým 
sa stretávajú, zvyšuje ich 
bezpečnosť. Myslíme si 
ale, že služby Vašich infor-
mátorov-nohsledov by ste 
mali rozšíriť aj o informá-
cie, ktoré by pomohli mes-

tu a nielen úzkej skupine 
občanov, resp.ako ich naz-
val informátor Vlado dare-
bákov. Vaše presviedčanie 
občanov, že uvedené listy 
ste dostali anonymne, že 
neviete, kto ich písal, je 
taká pravda, ako keby sme 
my tvrdili, že v pondelok sa 
zrazí Venuša s Marsom. Čo 
tak použiť služby informá-
torov, aby Vás oboznámili 
so zlým stavom mestských 
komunikícii, ako napr.cesta 
za potokom, či cesta na 
ulici Tajovského a mnoho 
ďalších. 

Čo tak porozmýšľať o 
tom, čo s futbalovým 

ihriskom za pekárňou, do 

mierkou boli ste ako jedna 
ruka.

Chápeme, že pri Vašom 
spôsobe myslenia a ria-

denia mesta nemáte čas a 
ani síl na spravovanie vecí 
verejných. Zaoberáte sa-

roky vecami pre toto mesto 
nepodstatnými a sústavne 
vyhľadávate nových a 

nových nepriateľov, čo Vám 
už uberá na dôstojnosti a 
strápňujete sa pred občanmi. 
Sám sa pasujete za jediného 
správneho, bezchybného, 
najspravodlivejšieho, ktorý 
jediný to myslí s mestom 
dobre a ostatní sú podľa 
Vás skorumpovaní /hlavne 
tí, čo Vás celé roky držali 
pri koryte/a sú nepriateľmi 
mesta.

Aj v biblii sa píše, že len 
ten, kto je bez viny, nech 

prvý hodí kameňom.Vy / 

navonok príkladne veriaci 
/ tie kamene – svoju zlobu 
hádžete na všetky strany a 

Vašu nespochybiteľnú vinu 
vidieť okrem polarizácie 
medzi občanmi aj na stave 
a rozvoji nášho mesta. Dolu-
podpísaní žiadame Vás, aby 
ste sa verejne ospravedlnili 
za osočovanie, špicľovanie, 
ktoré sa vymyká základným 
morálnym a etickým pravid-
lám.

Vladimír Zaťko
Mgr. František Petriska

Anton Sabo
Anton Rexa

Ing. Emília Kusá
Ing. Stanislav Kusý

ktorého sa vložili nemalé 
prostriedky a teraz tam rastie 
burina.

Čo tak spytovať si sve-
domie, keď ste boli po-

slancom VÚC a nedokázali 
ste zabezpečiť fi nančné 
prostriedky na prevod bu-
dovy bývalého internátu a 
vybudovať tam penzión pre 
starých spoluobčanov, a 
nie ich posielať do Zemian-
skych Kostolian. Čo tak 
zamyslieť sa nad chátrajúcim 
mestským majetkom–krytá 
plaváraň, kúria, kino, budovy 
škôl/viď. zrekonštruované 
školy na okolí/.

Bolo by vhodné, keby sa 
Vaši informátori zaujímali 

o to, prečo Nováky z fondov 
EÚ čerpajú prostriedky s 
viac ako 30% spluúčasťou a 
napr.Bojnice pri rekonštrukcii 
Hurbanovho námestie len s 
5 %, podobne i Prievidza a 
Handlová.Nebolo by vhodné, 
aby ste sa opýtali okolitých 
starostov a primátorov, ako 
sa to robí? Veď Váš pro-
jekt protipovodňových opa-
trení bez jeho realizácie má 
taký význam, ako obliecť 
nebožtíkovi hubertus, aby 
mu nebolo zima.

Pritom sa vychvaľujete v 
televízii, že s bývalými 

ministrami a pani expre-

Občasník
NOVÁČAN-HLAS OBČANA

ev. č. 4597/12
Redakcia

Martin Petriska
 kontakt:

0903 738 590
e-mail: novacan@zoznam.sk

Prispievať  fotografi ami a 
článkami môže každý

na  e-mail novacan@zoznam.sk
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