
OBČASNÍK NOVÉHO ŠTÝLU 2/2012

Hlas občanaHlas občana

Hlas občana

Mea 
c u l -
pa, mea 
culpa, mea 
maxima culpa

/fi ktívna spoveď/

Milí občania, ako hlboko 
veriaci človek prizná-

vam s pokorou, že 
počas mnohých rokov 
som myslel viac na 
seba ako na Vás, 
že nestrpím, ak 
sa niekto uchád-
za o o môj post, 
ktorý mám určený 
len pre seba, kto ma 
nerešpektuje, považujem ho 
za úhlavného nepriateľa, že 
som málo dbal o prestárlych 
občanov a vyháňal som ich 
do starobincov do okolitých 
dedín,     že som nedokázal 
vytvoriť podmienky pre mla-

dé 

r o d i n y , 
ktoré hľadali zá-

chranu v dedinských by-
tovkách v okolí, že mi ne-
vadí, ak niektorí poslanci 

za celé roky nepre-
javili záujem o 

prácu poslanca 
a  odchádzajú 
predčasne z 
MsZ, ale nie sú 

proti mne,

     že som k väčšine 
p o s l a n c o v 

hrubý, verejne ich 
znevažujem, urážam, že som 
občanovi na MsZ nadal do 
chrapúňv, že som podnikol 
kroky voči tým poslancom, 
ktorí nezdieľajú moje názory, 
že sa nesplnilo pri privatizá-
cii mestských podnikov to, 

čo som sľuboval  -  že 
mesto ušetrí, že som 
nadštandartne up-
ravený byt, ktorý mal 
slúžiť ako služobný, 
lacno kúpil a dra-
ho predal, že nie 
vždy som využíval 
n e o z n a č e n é 
služobné vo-

zidlo len pre 
pracovné 

účely,

     že roky 

zneužívam 
m e s t s k ú 
televíziu, aby 
som správne 
u s m e r ň o v a l 
občanov, a tak 
bojoval proti tým, 
ktorí ma ohovárajú 
a chcú mi škodiť.

Milí občania, na záver 
kajúcneho priznania 

musím zdôrazniť, že jedine 
mne môžete veriť, jedine ja 
dokážem zveľaďovať mesto,

      jedine ja som ten správny 
človek na správnom mieste,

      jedine ja zaručím mestu per-
spektívny rozvoj, jedine ja 
zabezpečím  občanom spo-
kojný život v našom prekvita-
júcom meste.

                                       Ďakujem za dôveru, Váš 
obľúbený, dlhé roky 

volený primátor.
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DUCHA – PAUL 

GAUGUIN
VYSTRÍHAJTE SA 

ŠLIAPNUŤ NA NOHU
 VZDELANÉMU 

HLUPÁKOVI. 
JEHO UHRYZNUTIE JE 

NEVYLIEČITEĽNÉ.
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mesto ušetrí, že som 
nadštandartne up-
ravený byt, ktorý mal 
slúžiť ako služobný, 
lacno kúpil a dra-
ho predal, že nie 
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Kto bol slušný, bol slušný vždy.
Kto bol verný, je verný i teraz.

Kto sa krútil s vetrom, krútil sa s vetrom aj prv.
Kto si myslel, že teraz prišla jeho chvíľa, 

       myslel vždy iba na seba.

Nikto sa nestáva prebehlíkom,
       kto ním nebol vždy.

Kto mení vieru, nemal nijakú.
Kto nenávidí, mal v sebe nenávisť vždy.

Kto slúžil, bude slúžiť ďalej.
Kto chcel dobro, bude zas chcieť dobro.

Vážení občania! 
Slová spisovateľa Karla Čapka sú aktuálne i po 74

rokoch od jeho smrti. Každý z nás nájde svoje 
miesto

v niektorej z jeho myšlienok.
Pokúsme sa sami zamyslieť nad 

sebou, aj Vy p.primátor.

Kto bol slušný, bol slušný vždy.

KAREL ČAPEK 
Odozva čitateľa
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Mea 

culpa,
Ospravedlnenie 
Vážení občania!
Redakcia časopisu Nováčan 
sa Vám ospravedlňuje, ak 
časopis nesplnil Vaše očaká-
vanie. Sme len amatéri a úro-
veň časopisu bude závisieť 
aj od Vás. Pomôžte nám ho 
skvalitniť, aby sme dosiahli 
spoločný cieľ – informovano-
sť občanov o všetkom, čo sa 
deje v meste. Tešíme sa na 
spoluprácu. Ďakujeme



!
Koncom júna a 

začiatkom júla vystú-
pili teploty ovzdušia do ex-
trémnych výšok, čo spô-
sobilo u mnohých občanov 
aj stopy na uvažovaní. 

Napadlo ma to, keď 
som počúval komen-

tár p.primátora k prvému 
číslu časopisu Nováčan.
Nezaujímal sa o množstvo 
faktov uverejnených v 
tomto časopise, ale ho 
zaujímalo to nepodstat-
né, kto si to dovolil podať 
žiadosť o vydávanie na 
ministerstve, či to má byť 
občasník či mesačník, 
či prvé číslo malo byť 
uverejnené v apríli či v júni 
a pod. 

Na problémy, ktoré 
sa vyskytujú v mes-

te reagoval spôsobom 
jemu vlastným – že za 
všetko môžu poslanecké 
zbory, ktoré tu doteraz 
boli. Primátorovi / staros-
tovi pripadá  najväčšia 
zodpovednosť za stav 
obce a jej rozvoj. 

Nie nadarmo sa hov-
orí, že ryba smrdí od 

hlavy! Bolo by vhodné, 
keby sa k problematike 
mesta vyjadril jasne, 
stručne a bez dlhých a nič 
nehovoriacich monológov.

Preto dovoľte, vážení 
občania, zopakovať, 

čo nás najviac znepoko-
juje a kde sú najväčšie 
problémy, o vysvetlenie 
ktorých p.primátor nemal 
záujem: 

prečo mesto stagnuje vo 
svojom rozvoji, prečo 
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z obradnej siene. Sám však rezolútne odmietol účasť 
na stretnutí poslancov s občanmi, ktoré sa uskutočnilo 
22.júna, a tak asi 150 občanov konštatovalo, že nie sú 
preňho vhodní partneri. Nečudujem sa preto, že občania 
nemajú záujem o jeho stretnutia pred kamerou, pretože 
jeho stále sa opakujúce únavné monológy nikoho ne-
zaujímajú.

   sa

Koncom júna a 
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kto si 
to dovolil Odozva čitateľa

chátra mestský majetok, 
prečo počet obyvateľov 
neustále klesá, prečo sa 
nerealizoval vypracovaný 
protipovodňový projekt, 
prečo kultúra je len z dovo-
zu, prečo sú podávané 
trestné oznámenia na 
ľudí, ktorí venujú celý svoj 
život mládeži, prečo sú 
podávané trestné ozná-
menia na poslancov?

Tých prečo, žiaľ, je om-
noho viac. Zaujala ma 

však reakcia primátora na 
kultúru, keď vymenúval 
niekoľko mien z oblasti 
kultúry, ktorí navštívili 
mesto. Nie je predsa prob-
lém cez agentúry za veľké 
peniaze zabezpečiť aj sa-
mého Gotta. Lenže potom 
peniaze chýbajú na opravu 
strechy, kanalizácie, kúre-
nia, celkového vzhľadu 
DK. Pani riaditeľka KCMN 
je vo funkcii už šesť rokov 
a to je dostatočne dlhá 
doba, aby mesto mohlo 
získať fi nančné prostried-
ky aj z fondov EU.

Niekoľko rokov dozadu 
DK mal pod gesciou 

amatérsky činoherný sú-
bor, bábkové divadlo, 
folklórny detský súborček, 
dychovku, rôzne záu-
jmové aktivity a pod. 
Bohužiaľ, na fašiangy sme 
nútení zavolať si pochovať 
basu niektorý folklórny sú-
bor z okolitých dedín.

P.primátor volá po di-
alógu a vyzval niek-

torých občanov, aby 
sa zúčastnili priameho 
televízneho vysielania 

NÁZORY ČITATEĽOV

    «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Som rád, že sa v 
našom mestečku 

začal vydávať aj printo-
vý časopis, kde sa 
občania viac dozvedia 
o dianí v meste. Verím, 
že k týmto novinám si 
nájdu cestu nielen naši 
občania, ale aj naši po-
slanci, ktorí nás budú 
informovať o dianí v 
meste a na úrade. V 
dnešnej situácii môžem 
povedať, že ak občan 
príde na mestské 
zastupiteľstvo, hoci je 
pozývaný mestským 
rozhlasom „občania 
sú vítaní“, nedostane v 
diskusii slovo. 

Preto si myslím, že no-
viny budú oživením a 

budú nápomocné nám 
občanom, aby sme aj 
cez tieto noviny mohli 
poukazovať na dobré 
veci, ale aj na hlbokú 
stagnáciu našej loka-
lity. Ja osobne som bol 
už minimálne päťkrát 
na zastupiteľstve, chcel 
som diskutovať o pro-
blémoch v meste, ale 
p.primátor verejne vyh-
lásil, že s občanmi na 

zastupiteľstve nebude 
diskutovať. To je tá jeho 
demokracia, takto si on 
predstavuje riešiť, resp.
neriešiť problémy v mes-
te. 

Prajem si, aby sa tie-
to noviny udržali a 

boli impulzom pre rozvoj 
nášho mesta.
Občan mesta Nováky V.P.

Verejne Vás pod-
porujem, ako bý-

valý Nováčan môžem 
porovnať, čo sa v 
Novákoch za primátora 
Ing.Šimku zmenilo. 

V podstate nič a ak sa 
niečo zmenilo, tak 

iba k horšiemu. Je síce 
pravda, že p.primátor 
sa opakovane odvoláva 
na mestskú televíziu, 
ktorej však vysielanie 
sa dá sledovať len so 
sebazaprením. Ešte sa 
na túto adresu vyjadrím 
tak, že poukážem 
na mnohé negatíva, 
ktoré sa týkajú mesta 
Nováky.

  JUDr.V.M.
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Skolaudované byty v Novákoch sú k dispozícii 
na odpredaj alebo ako nájomné byty. O nových 
možnostiach kvalitného bývania hovorí Ing.Pe-
ter Kiaba, predseda predstavenstva spoločnosti 
Priemstav stavebná,a.s.

Umiestnenie bytového komplexu
Bytový dom Téčko sa nachádza v centre mesta Nováky 
na Ul.M.R.Štefánika. Výstavba bola ukončená v máji 
2012.Téčko ponúka prístupné jedo-,dvoj- a trojizbové 
byty. Na štyroch podlažiach nájdete moderné dispozí-
cie bytov s dobre presvetlenými izbami, individuálnym 
vykurovaním, skladovým priestorom na bicykle pria-
mo na poschodí bytu. Výťah v objekte umožňuje bez-
bariérový prístup do každého bytu. Pri výstavbe boli 
použité moderné materiály
a technologické postupy.

Termín odpredaja, nájmu 
Byty sú už k dispozícii na odpredaj resp. ako nájomné 
byty. Bližšie informácie si môžete nájsť na internetovej 
stránke www.priemstav.eu. Stačí kliknúť na názov 
„Téčko“a tu je možné nájsť aj podrobné informácie o 
celej novostavbe s fotografi ami.

Kontakt
Záujemcovia o byt môžu nás kontaktovať na adrese 

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., Hviezdoslavova 3,
971 01 Prievidza

v čase od 7,00 – 15,00hod.
Telefonicky na čísle

0915 056 674 a 0907 888 353
a dohodnúť si prehliadku bytu, o ktorý majú záujem.

Parkovanie
Pri bytovom komplexe od ulice i vo dvore je vybudo-
vaných 26 parkovacích miest. V prípade záujmu si oby-
vatelia domu môžu parkovacie miesta odkúpiť.

Vykurovanie
Každý byt má samostatné plynové kúrenie. Tento spô-
sob vykurovania je veľmi výhodný,  obyvatelia sami si 
môžu regulovať kúrenie a ohrev teplej vody podľa vlast-
nej potreby.
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Foto
BYTYNovácke

téčko?



Paroplynový cyklus je 
moderný a vo svete 
často používaný typ ele-
ktrárne, ktorá využíva 
zemný plyn ako palivo na 
kombinované získavanie 
el.energie a tepla.

Paroplynová elektráreň
sa skladá z troch hlavných 
častí: plynová turbína, 
spalinový kotol a parná 
turbína. Najdôležitejšou 
a najzložitejšou časťou je 
plynová turbína. Ide tak-
mer o totožné zariadenie, 
aké poháňa aj moderné 
lietadlá s turbínovým po-
honom. Plynová turbína je 
vybavená v pred-nej časti 
kompresorom, ktorý stláča 
nasávaný vzduch prúdiaci 
do motora a ženie ho do 
spaľovacej komory. V nej 
sa zmieša stlačený vz-
duch so zemným plynom, 
prípadne iným palivom a 
následne zhorí. Vzniknuté 
rozťahujúce sa výfukové 
plyny prechádzajú k zad-
nej časti turbíny. Tieto ply-
ny roztáčajú turbínu vysok-
ou rýchlosťou a vzniknutá 
rotačná sila cez hriadeľ 
turbíny poháňa generá-

tor na výrobu el.energie. 
Horúce výfukové plyny 
z plynovej turbíny /cca 
500°C/ následne odovz-
dajú svoje teplo v spalino-
vom kotli, kde sa z napá-
jacej vody vyrobí para. 
Vyrobená para sa využije 
na výrobu el.energie v 
parnej turbíne, prípadne 
na vykurovanie a prípravu 
TUV alebo pre potreby 
technológií v priemysle. 
Táto dvojitá výroba pod-
statne zvyšuje energetic-
kú účinnosť. 

V porovnaní s klasickou 
uhoľnou elektrárňou, 
ktorá dosahuje účinnosť 
30% - 38%, paroply-
nová elektráreň dosa-
huje účinnosť v rozmedzí 
50% - 61%. Plánovaná 
mala by dosahovať 
účinnosť 54,5%. Snaha 
o dosahovanie vysokých 
účinností je zakotvená 
aj v európskej legislatíve 
pod pojmom BAT /Best 
Available Technique/. 
Podľa Prílohy č.4 k smer-
nici Rady 96/61/EC, BAT 
– technológie predstavujú 
technicky najdokonalejšie 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

k l a s i c k é 
uhoľné elektrárne. Pre 
porovnanie - paroplynová 
elektráreň Nováky PPC 66 
MWe  bude mať limit pre 
NOx 50 mg/m3 a limit NOx 
pre Elektráreň Zemianske 
Kostoľany bloky B je 400 
mg/m3.

Preto je vo svete i na 
Slovensku podporova-
ná výstavba paroply-
nových elektrární ako 
najekologickejš ieho 
a technologicky naj-
vyspelejšieho zdroja 
výroby elektrickej ener-
gie.
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NCHZ
?

NCHZNajaktuálnejšia  
správa

technoló-
gie, podložené najnovšími 
vedeckými poznatkami z 
oblasti ochrany životného 
prostredia. Používaním 
takýchto technológií sa 
preukazateľne znižuje 
množstvo znečisťujúcich 
látok vypúšťaných do 
ovzdušia. S použitím 
ekologického paliva – 
zemného plynu sa tým 
výrazne znižuje zaťaženie 
životného prostredia opro-
ti klasickým uhoľným blo-
kom.

Emisné limity pre paro-
plynové elektrárne sú 
výrazne nižšie ako pre 

V našom meste stáva sa aktuálnou otázkou výstavba paroplynovej elektrárne /PPC/ v areáli 
NCHZ. Čo to znamená pre občanov napojených na diaľkové vykurovanie:
 miliónová investícia
 ekologické vykurovanie /PPC bude mať limit NOx 50 mg/m3, ENO má 400 mg/m3/
 lacnejšie teplo
 pracovné miesta počas výstavby 300-400 pracovníkov
 dokončenie výstavby r.2014.
Bližšie informácie  si  môžete  prečítať vo vyjadrení zástupcu fi rmy CPP Strážov, s.r.o. 
Strážske Ing. Bartoša:
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Pekný je pohľad na 64 bytov na obrázku, ktoré sľuboval 
Ing.Dušan Šimka ako kandidát na primátora  vo svojom 

volebnom programe r.2010. Projekt bol vypracovaný v máji 
2010.Firma ASTRA INVEST však v 15.septembra 2010 vy-
dala stanovisko, v ktorom oznámila p.primátorovi, že projekt 
sa neuskutoční a pozemky, na ktorých mali stáť bytovky, 
sú určené na výstavbu 8 súkromných rodinných domov. 
Predvolebná propagácia 64 bytov však v mestskej televízii 
bežala až do volieb 26.novembra 2010. Nadšenie niektorých 
občanov bolo by opadlo po poznaní pravdy. Kto a prečo zatajil 
pravdu? Ešte stále platí, že u niektorých ľudí je klamstvo a lož 
pracovná metóda?
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OZNAMY 
– RÔZNE
OZNAMY 
– RÔZNE
OZNAMY 
– RÔZNE

F A N T A Z M A G Ó R I A 
alebo po novácky
P R E D V O L E B N É     S Ľ U B Y

Viete, že PaedDr.Mária Grmanová vyhrala 
súdny spor s primátorom
Ing.Dušanom Šimkom,

ktorý ju bezdôvodne prepustil zo zamestnania.

Kto zaplatí
5.800 € súdne trovy

a
15.000 € odškodné?
Kto nesie vinu na tom, že tak skončil

súd s naším občanom?
Aký máte názor Vy - občania?

Aký majú názor poslanci, ktorí sú zodpovední
za hospodárenie s mestskými fi nanciami?
20.800 € pôjde z našich vreciek či

z primátorových?

Aký je Váš názor?

Za prenájom kina na stretnutie 
občanov s poslancami p.primátor 

nariadil
zaplatiť 20x2 hodiny=40 €

a za vyhlásenie oznamu na toto 
stretnutie v mestskom rozhlase 

3,50x5-krát=17,50 €.
Je to normálne, aby p.primátor 
považoval takéto stretnutia za 

podnikateľské aktivity poslancov 
a občanov?

Je to svojvôľa alebo pomsta?

Nezabudnite,
že sväté omše sa konajú od 16.júla až do augusta

v kinosále kina Nováky. 
Stavebné práce pri rekonštrukcii kúrenia si vyžadujú 

úplné uzatvorenie chrámu.

Za 2,2 milióna eur získala NCHZ 
spoločnosť Via Chem Slovakia.
NOVÁKY. Protimonopolný úrad SR schválil predaj 
Nováckych chemických závodov. Česká Via Chem Group 
získa nepriamu kontrolu nad chemičkou prostredníctvom 
Via Chem Slovakia, a to na základe zmluvy uzatvorenej 
v polovici januára tohto roka. Ako ďalej úrad informoval, 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. júla tohto roka.

Čítajte viac: http://prievidza.sme.sk/c/6470554/
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ŠPORT
75 rokov

futbalu v Novákoch
1937 – 2012

Vážení priaznivci 
futbalu!

Je to už 75 rokov, čo 
v našom meste bol 
založený futbalový oddiel 
pod názvom „Vojenská 
XI – Nováky“. Za toto 
obdobie zažil novácky 
futbal veľa úspechov, ale 
aj  pádov. Pôsobilo tu 
veľa trénerských osob-
ností, množstvo vynika-
júcich hráčov, odohralo 
sa neskutočné množstvo 
zápasov, turnajov, ako aj 
medzištátnych a medzi-
národných stretnutí.
Pri tejto príležitosti chceme 
vydať knižnú publikáciu 

bu, ktorí sa podieľali na 
75-ročnej histórii futbalu v 
Novákoch. 

Materiály, ktoré nám 
zapožičiate, si prefotíme 
a vrátime vlastníkom. Tí, 
ktorí by nám svojimi ná-
padmi, myšlienkami alebo 
podkladovými materiál-
mi chceli pomôcť, majú 
možnosť sa kontaktovať u 
p.Vladimíra Zaťku na t.č. 
0903 805 413.
Touto cestou sa zároveň 
chceme poďakovať pá-
nom
J . Š u m i c h r a s t o v i , 
M.Trčovi, J.Oršulovi, 
I.Grnáčovi, A.Kiabovi, 
J.Daňovi, J.Rusovi ako 

aj ďalším, ktorí nám už 
niektoré materiály dodali.
Aj keď v súčasnej dobe 
sa futbal v našom meste 
nachádza v hlbokej kríze, 
veríme, že spoločnými 
silami sa nám podarí 
zrealizovať tento his-
torický projekt.

S úprimnou vďakou Vladimír 
Zaťko a kolektív spolupra-
covníkov

„Vzostupy a pády futba-
lu v Novákoch“, resp.“75 
rokov organizovaného 
futbalu v Novákoch“.

Touto cestou chceme 
poprosiť našich občanov, 
priateľov futbalu, ktorí 
vlastnia historické doku-
menty z obdobia rokov 
1937 – 2012, aby nám ich 
zapožičali, a tak nám po-
mohli dôveryhodne zma-
povať celú históriu futbalu 
v našom meste.
Vydaním publikcie chceme 
vysloviť vďaku všetkým 
funkcionárom, trénerom, 
hráčom, dobrovoľným 
pracovníkom, ako aj 
fanúšikom nášho klu-
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Začiatkom júla sa tradične 
konajú preteky Novácka 
päťstovka. Tento rok to bolo 
už po štyridsiatykrát.Preteky 
sa uskutočnili 7.-8.júla 2012. V 
rámci osláv okrúhleho výročia 
bola zorganizovaná slávnost-
ná recepcia s kultúrnym pro-
gramom, ktorý zabezpečila 
Základná umelecká škola v 
Novákoch. Ocenení boli orga-
nizátori i sponzori, ktorí po dlhé 
roky sa podieľali na úspešnej 
činnosti klubu. Účastníci recep-
cie obdržali pamätné medaily 
s emblémom 40.ročníka. Pri 
príležitosti okrúhleho výročia 
bola vydaná i informačná 
brožúra o histórii jedného z 
najvýznamnejších pretekov na 
Slovensku.
Samotné podujatie bolo pri-
pravené na vysokej tech-
nickej i spoločenskej úrovni.
Na štartovacej listine bolo 
prihlásených 385 pretekárov 
zo všetkých vekových ka-

postaral M.Zaťko, ktorý zvíťazil 
pred olympionikmi P.Gellem a 
M.Jankovcom.
Novácka päťstovka bola 
zároveň aj Majstrovstva-
mi Slovenska chlapcov a 
dievčat 11-14-ročných. Tu sa 
darilo odchovancom trénera 
D.Cachovana – získali tri maj-
strovské tituly: M.Jedinák, 
M.Plevková a J.Zatlkajová s 
P.Myšákovou. Tretie miesto 
obsadila M.Plevková.
Zverenci trénera Ľ.Hagaru 
získali titul M.Zgančík s 
M.Nemčekom a tretie miesto 
M.Nemček. Celkové výsledky 
na www.n500.kanoe.sk
Tak náročné podujatie ne-

bolo možné zorganizovať bez 
dobrovoľných organizátorov 
z KRK, rodičov pretekárov, 
sponzorov reklamných part-
nerov.
K úspešnému podujatiu prispe-
li sponzori DAK Kiaba, Auto-
komplex Prievidza, Noving 
Nováky, Mesto Nováky, ENO 
Zem.Kostoľany, Sloveca Sa-
sol Slovakia, NyNa Lehota 
p.V., Vepos Nováky, Nestle 
Prievidza, Nadácia Bane 
pre zdravie,...Klampiarstvo 
S.Líška, Hostinec Amadeus, 
PPC Prievidza.
    

Milan Oršula, prezident KRK 
Nováky

tegórii.Medzi pretekármi sme 
mohli vidieť šesť účastníkov 
Olympijských hier v Londýne – 
odchovancov nováckej kanois-
tiky I.Kmeťovú a Ľ.Hagaru a 
ďalších M.Kohlovú, P.Gelleho, 
M.Jankovca a J.Tarra. K spe-
streniu podujatia prispela 
účasť dvanástich pretekárov z 
Nového Zélandu, ktorých vie-
dol 2-násobný olympijský víťaz 
Alan Thompson, čím prispeli k 
atraktívnosti celého podujatia.
Víťazom nováckej 500-stovky 
v K-1 muži sa stal P.Gelle z 
Dukly Trenčín.

V kategórii žien víťazka naša 
Ivana Kmeťová pred svojou 
rivalkou M.Kohlovou. Domá-
ca pretekárka L.Mištinová 
skončila na 5.mieste.
V kateg.C-1 muži zvíťazil 
R.Kohút z Dukly Trenčín, 
domáci J.Oršula skončil na 
4.mieste.Zaujímavosťou bola 
kvalifi kácia žien na OH na 
200 m trati.Víťazstvo si vy-
bojovala naša odchovankyňa 
I.Kmeťová. O veľký zážitok sa 
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