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Hneď v úvode si dovolím vy-
sloviť názor na miestny občas-
ník, ktorý svojím vyhlásením 
v mestskej televízii p.primátor 
nepochopiteľne tvrdo napadol. 
Z doposiaľ vyprodukovaných a 
vyexpedovaných k čitateľom 
v počte 2 vydania miestneho 
občasníka, ako ho sami tvor-
covia nazvali-Nováčan sa dá 
skutočne povedať, že autori sa 
snažia priniesť pluralitu názo-
rov a   snažia sa sprehľadniť 
občanom aktuálne témy. Je 
prirodzené, že sa venujú aj 
konfrontáciám   a z toho zjavne 
sa dá očakávať, že protichod-
né reakcie často vyústia v živú 
polemiku. Tak to v slobodnej 
spoločnosti so slobodou tlače 
chodí.
Pán primátor však vo svojom 
vyhlásení v mestskej televízii 
v snahe britké otázky a kritiku 
na svoju činnosť v postave-
ní predstaviteľa mesta otupiť, 
obrátil pozornosť úplne inam. 
Pán primátor, sloboda preja-
vu sa označuje ako základné 
ľudské právo, ktoré sa objavilo 
už v dokumente francúzskej 
buržoáznej revolúcie z 18.stor. 
nazvanom Deklarácia práv 
človeka a občana. Citujem z 
jej článku IV.:“Slobodná vý-
mena myšlienok a názorov je 
jedným z najcennejších práv 
človeka: každý občan môže 
preto slobodne hovoriť, písať, 
tlačiť, tým nie je dotknutá jeho 
zodpovednosť za zneužitie te-
jto slobody v prípadoch stano-
veným zákonom“. 

Sloboda prejavu je jedným zo 
základných ľudských práv a 
je zakotvená  v Ústave SR a v 
medzinárodných dohovoroch 
o ľudských právach./Článok 

26 Ústavy, doporučujem Vám 
prečítať si ho  a najmä zapa-
mätať/.
Preto si myslím, že úsmevné 
osobné dohady pána primáto-
ra a „konšpirácie“ o pozadí ob-
časníka Nováčan v pôsobivom 
televíznom podaní nepriniesli 
pre občana nič a je ozaj preto 
pod moju úroveň, nech mi je 
odpustené za moje vyjadrenie, 
sa k daným nezmyslom vyja-
drovať.
Mestské aktuálne témy v 
súčasnosti sú aj s prispieva-
ním práve pána primátora há-
klivé, a preto sa nečudujem, že 
vyvolávajú istú nevôľu dotknu-
tých. Sú veci, ktoré niektorí ľu-
dia robia nezištne, čo si však 
zase naopak niektorí ľudia ne-
vedia predstaviť, že niekto má 
cieľ robiť ľuďom to dobré, pre 
všetkých a nie len pre seba. O 
tom je aj práca našich poslan-
cov a ich nezištnosť, aj keď 
možno len niektorých, avšak 
zatiaľ chvalabohu väčšiny. Po-
tom sa dá pochopiť, že niektorí 
ľudia sa k nezištnosti poslan-
cov uchyľujú k vyhrážkam a 
osobným útokom.
Chcem vysloviť presvedčenia, 
že Nováčan nebude a tu si 
dovolím použiť načítanú myšli-
enku, „len ako slnečné hodiny, 
ktoré ukazujú len vtedy, keď 
svieti slnko, ale bude prinášať 
reálny pohľad na naše spoloč-
né veci bez populizmu“. Želám 
si ako občan tohto mesta, aby 
nebol naozaj „opak pravdou“.                                                                               
Mgr.P.B.
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Vážení občania!
Petičný výbor pripomína 
Vám-občania mesta, že 
petičná akcia za odvola-
nie primátora mesta po-
kračuje. Počas dovolen-
kových letných dní sme 
obmedzili svoju činnosť. 
Petičnú akciu chceme 
ukončiť v mesiaci sep-
tember. Dúfame, že vyjde-
te nám v ústrety, aby sme 
spolu dosiahli náš spo-
ločný cieľ.

Úsmev
Úsmev nestojí nič a 

prináša mnoho.
Obohacuje toho,kto ho 

príjma a neochudobňuje 
toho,kto dáva.Trvá len 
chvíľku, ale spomienka 

naň je niekedy večná. Nik 
nie je taký bohatý, aby sa 

bez neho zaobišiel.
A nik nie je taký chudobný, 
aby ho nemohol darovať.

Úsmev vytvára v dome 
šťastie, v starostiach je 

oporou a je citlivým zna-
kom priateľstva.
V únave prináša 

odpočinok, v znechutení 
vracia odvahu, 

v smútku je potechou a 
pre kažého je prirodzeným 
liekom. Dobré je, že úsmev 

si nemožno kúpiť,
ani ukradnúť, pretože má 

hodnotu
len od chvíle, keď sa dáva. 
A keby si niekoho stretol 
a nemal by pre teba ús-

mev, hoci naň čakáš, buď 
veľkodušný a oblaž ho 

svojím
úsmevom ty, pretože nik 

tak nepotrebuje
úsmev ako ten,

kto ho nemá pre iných.

Myšlienka z Písma svätého
Človeka nepoškvrní to, čo do neho 

prichádza  zvonku, ale poškvrní ho 
to, čo

vychádza z jeho vnútra

Blahoželáme
Redakcia občasníka 
Nováčan blahoželá 

úspešným nováckym 
olympionikom. Želá 

ďalšie športové úspechy 
a ďakuje im za šírenie 

dobrého mena
nášho mesta a svojho 

klubu.
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chceme uviesť, že náš pán primá-
tor, takmer v každom vysielaní 
mestskej televízie, najmä pri preno-
soch mestského zastupiteľstva a 
akýchsi  imaginárnych stretnutiach  
s občanmi vo forme tzv. „živých 
televíznych vysielaní“  po vypočutej 
kritike jeho osoby od mladých ľudí, 
či svojich rovesníkov,  na svoju ob-
ranu zabŕdne v poslednom období 
kriticky do rodinných zväzkov našich 
spoluobčanov (p. Kolibka)  s hodno-
tením rodín, rodinných príslušníkov 
a pod.  Vždy sa jedná  najmä o tých 
mladších občanov, ktorí  sa kriticky 
postavili voči jeho spôsobu  vedenia 
mesta Nováky, teda nášho mesta. 
Väčšine občanov sa takýto postoj 
pána primátora nepáči a rovnako 
ani mne. 

Položme si preto vážení 
spoluobčania aj my, obyčajní 
občania otázku, a skúsme  najmä 
mladým ľuďom, ktorí v období rokov 
1989 s ohľadom na ich vek nechápali 
podstatu zmeny politického režimu, 
t.j. dnes občanom vo veku okolo 20 
rokov a viac na ňu zodpovedať, kto 
to teda je, ten náš pán  primátor  a 
ako spravuje už viac ako dvadsať 
rokov po „nežnej revolúcii“  mesto 
Nováky ako to rád on - pán primá-
tor pripomína  a zároveň hľadajme 
spoločne odpoveď na množstvo ne-
zodpovedaných otázok, ktoré z jeho 
činnosti, resp. nečinnosti vyplývajú.

Nie je tomu tak dávno, čo  pán 
primátor oslávil svoje životné ju-
bileum  50 rokov. Jeho Curricu-
lum Vitae, ktoré  nerád vystavuje 
verejnosti,  je občanom, najmä 
mladšieho rangu, neznáme a preto 
aspoň z časti si ho pripomeňme v 
podobe, ktorá podáva o pôsobení 
p. primátora viac ako sa dočítate 
na stránkach internetu, pretože tam 
sa život p. primátora začína pôso-
bením vo verejnej správe v roku 
1990. Tento životopis je uverejnený 
na stránke internetu „ www. osob-
nosti.sk“.

Tak sa na to pozrime ako vy-
zerá životopis pána primátora po 
jeho politickej a verejnej línii od 
súčasnosti až po jeho začiatky. 

Ing. Dušan Šimka 
primátor mesta Nováky
* 05.10.1961 Bojnice
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Ha ...
ha, ha

Kto ste,
pán primátor?

životopis 
Dušan Šimka je primátorom mesta 

Nováky už šieste volebné obdobie. 

Pôsobenie vo verejnej správe: 
apríl 1990 – november 1990: 
- predseda Mestského národného 

výboru v Novákoch 
Funkciu primátorom mesta 

vykonáva už piate volebné obdobie: 
1990 – 1994, 1994 – 1998, 1998 – 
2002, 2002 – 2006, 2006 - 2010. 

Roky 1995 – 1999, 1999 - 2003: 
- podpredseda  Združenia   miest 

a obcí Slovenska (ZMOS) a predse-
da Komory miest 

Roky 2003 - 2007: 
- člen predsedníctva ZMOS a 

predseda sekcie práce a sociálnych 
vecí 

Roky 2001 – 2003: 
- zvolený Národnou radou SR za 

člena predstavenstva Národného 
úradu práce (NÚP) 

2005: 
- člen Predsedníctva ZMOSu 
Od r. 1995: 
– podpredseda Slovenskej aso-

ciácie pre káblové telekomunikácie 
(predtým Slovenská spoločnosť pre 
káblovú televíziu) 

Roky 2001 – 2005: 
- poslanec Trenčianskeho samo-

správneho kraja 

Zo života pána primátora počas 
jeho študentských čias

Ako je to pred aprílom roku 
1990? Tak sa na to spolu pozrime. 
Po absolvovaní ZŠ , zmaturovaní 
na Strednej škole nastúpil na  
Vysokú školu - fakulty ekonomiky 
v Bratislave a túto  ukončil   v os-
emdesiatych rokoch   ako inžinier 
ekonómie. Vysokú školu študoval 
nielen on, ale aj jeho brat, dvojča 
Marian . 

Po skončení VŠ, nejakú nepatrnú 
dobu obaja bratia  odpracovali  v 
materskej fabrike, avšak ihneď 
nastúpili na základnú vojenskú 
službu (ďalej len „ ZVS“) a krátko po 
ukončení  tejto ZVS sa bratia z fab-
riky za záhadných  okolností   jed-
noducho „stratili“ . Ako je to možné? 
To by dnes už snáď  vedeli  vysvetliť 
iba ľudia, zamestnanci  Che-mick-
ých závodov Wilhelma Piecka ,n.p. 
Nováky (ďalej len CHZWP,n.p.), 
ktorí   pracovali  v tom čase na 
vedúcich postoch výchovy a vzde-

lávania a kádrovej politiky, resp. 
výchovy kádrov. 

Brat p. primátora Ing. Marian 
Šimka  sa schoval pod krídla svo-
jho otca, dnes už nebohého , ktorý 
sa vypracoval z vodiča autobusu 
na funkciu garážmajstra v pod-
niku  Československá autobusová 
doprava,  detašované pracovisko, 
resp. prevádzka v Novákoch( ďalej 
ČSAD).  Ing. Marian Šimka teda 
nastúpil  do technickej funkcie  na 
bývalé  ČSAD, prevádzka  Nováky. 
Zakrátko toto zamestnanie na-
koniec musel po rôznych ľudských  
a  pracovnoprávnych peripetiách 
opustiť. Súvislosti s  bratom pána 
primátora si preto ďalej nebudeme 
všímať.

Inak to však bolo   u p.  primá-
tora, ktorý sa rozhodol nastúpiť po 
skončení základnej vojenskej služby 
v Československej ľudovej armády  
cestu  politickej kariéry . Nástup p. 
primátora do politiky začal zaují-
mavo. Celozávodná organizácia 
Socialistického zväzu mládeže pri 
CHZWP, n.p. ( ďalej len CZO SZM  
pri CHZWP,n.p. Nováky ) bola ak-
ousi  zálohou, či zásobárňou, resp. 
kádrovou rezervou mladých ľudí 
zasadzujúcich sa o presadzovanie 
politiky Komunistickej strany Slov-
enska v radoch mládeže. CZO SZM  
pri CHZWP, n.p. Nováky  z radov 
svojich členov  nominovala do funk-
cií a aj nimi  obsadzovala vrcholové 
funkcie Okresného výboru Socialis-
tického zväzu mládeže. 

Ako sme spomenuli , že po ro-
zhodnutí sa Ing.Dušana Šimku, 
dnes nášho p. primátora upriamiť 
svoju životnú púť  vstupom  do 
politiky, byť len zväzáckej , bol 
aj on sám, teda Ing. Dušan Šimka 
na základe ( čo je doteraz divné 
mnohým bývalým zväzákom a 
spoluzamestnancom jeho mater-
skej fabriky, keďže nemal prax a 
skúsenosti zo zväzáckej práce  ) 
záhadného výberu a  odporúčaní  
straníckych a zväzáckych orgánov  
v roku 1988 vybraný ako člen ZO 
SZM  pri CHZWP,n.p. Nováky a 
už spomínaným zamestnávateľom 
zo svojej zamestnaneckej funkcie 
rovnako záhadne  „ uvoľnený“ 
na funkciu   aparátčika Okresného 
výboru socialistického zväzu 

mládeže  v Prievidzi . Ako nový 
nominant  ZO SZM pri CHZWP, n.p.  
Nováky bol dosadený a to hneď  do 
funkcie   podpredsedu OV SZM, so 
zodpovednosťou za presadzovanie 
ideológie Socialistického zväzu 
mládeže pod vedením Komunis-
tickej strany Slovenska.

 Ing.Dušan  Šimka sa pustil do 
zväzáckej práce. S  plnou vervou sa 
zasadzoval  za presadzovanie ide-
ológie Komunistickej strany.

Dušan Šimka svoju zaniet-
enou prácou vo zväzáckej or-
ganizácii prekračoval hranice 
nášho mestečka a okresu. O jeho 
účinkovaní v tejto organizácii by 
sa takisto čosi dalo  písať, ale 
posuňme sa historicky o nejaký 
ten čas ďalej a vhupnime do čias 
„nežnej revolúcie“.

V tomto období  sa Ing. Dušan 
Šimka v  začiatkoch svojej funk-
cie,  akosi nijako nevedel zaradiť 
do štruktúr nášho mesta ( keďže 
študoval na VŠ v Bratislave vznikla 
prirodzene, aby sme boli objek-
tívni, v jeho vzťahoch s občanmi, 
spolužiakmi,  medzera, určitý 
odstup spôsobený absenciou jeho 
pobytu v našom mestečku) a tak 
ako  aparátčik OV SZM obtiažne  
získaval kontakt s mladými ľuďmi v 
našom  meste. Postupne však  sa 
mu to naveľa , naveľa čiastočne 
podarilo. Nemožno poprieť, že to 
mohlo byť  čiastočne jeho „osobným 
šarmom“, ale viacmenej  tým, že ov-
plýval funkčným postavením v hier-
archii politickej moci v okrese, ktorá 
musela byť rešpektovaná, či sa to 
niekomu páčilo, alebo nepáčilo, čo 
si on plne uvedomoval a vo svojich 
stretnutiach s obyčajnými členmi 
SZM to dával aj patrične najavo 
rovnako tak, ako to dáva najavo i 
dnes na poste primátora mesta.  

To bola počiatočná éra  pána 
primátora a jeho  nástupu o dobytie 
svojho postavenia v meste Nováky, 
ktorú všakmožno hodnotiť prístu-
pom Ing.Šimku ako rozporuplnú, 
pretože inak bol  Ing. Dušan Šimka   
veľmi  netransparentný, s vlažným 
až nijakým postojom k dianiu v mes-
te, teda  takmer bez akéhokoľvek 
záujmu  o dianie v meste, v 
spoločenských organizáciách .

pokračovanie v budúcom čísle
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Nemecký dietológ Detlef Pape /54/ zostavil v súvislosti s dié-
tami a chudnutím zoznam 16 najväčších vžitých omylov a lží:
1. Z tukov sa priberá – Nie! Mäso/až 0,5 kg denne/ a tuk /80 
až 120g denne/ sú úplne v poriadku.
2. Ak budem jesť menej, schudnem – Nie! Kto je menej, 
stráca svalstvo, ktoré je spaľovačom tukov. Ak obmedzíte ra-
dikálne príjem kalórií, začne si vaše telo vytvárať väčšie tu-
kové zásoby na „horšie časy“.
3. Ovocie je dobré na chudnutie – Nie! Nikdy nejedzte ovo-
cie večer. Fruktóza aktivuje inzulín a zastaví nočné spaľovanie 
tukov. Naviac – ovocie je kalorické. Napr.jeden veľký banán 
má v sebe 192 kalórií - to je ako 12 kociek cukru. Podobne je 
to aj s džusmi.
4. Soľ zvyšuje krvný tlak – Nie! Štúdie ukázali, že ani veľké 
množstvo soli /15-20g denne/ nespôsobuje vyšší tlak. Soľ sa 
ukladá v kostiach a pokožke. Ak máte však nadváhu, mali by 
ste obmedziť príjem soli.
5. Cukor spôsobuje cukrovku – Nie! Telo bezpodmienečne 
potrebuje 100 až 200g cukru denne. Jednak pre mozog a jed-
nak ako zdroj energie pre ľadviny, krvné doštičky, pečeň a 
svalové tkanivo. Naviac sa vďaka nemu bielkoviny z potravy v 
tele rozkladajú na teplo.
6. Po hranolkách sa tlstne. Nie! Viazaním zemiakové-
ho škrobu na tuky spôsobujú hranolky omnoho menej 
inzulínových reakcií ako napr. celozrnný chlieb.
7. Kečup škodí deťom. Nie! Vysoká koncentrácia červeného 
farbiva lycopinu dokonale chráni bunky v tele, omnoho lepšie 
ako jablko.
8. Po ovocnom jogurte sa chudne. Nie! Zmes živočíšnych 
bielkovín a cukru núti telo spotrebovávať inzulín a usadzovať 
tuky.

        Pokračovanie nabudúce a budete prekvapení!
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16 
lží
16 16 
lžíOdborník šokuje –     

najväčších diétnych
                    mýtov a lží

Mesto Nováky vyhlasuje
 

priamy nájom nebytového priestoru č.05/2012
Mesto Nováky vyhlasuje

podľa ustanovenia § 9 a nasl.Zák.č.138/1991 Zb.
O majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

podľa čl.6 Zásad o hospodárení s majetkom
mesta Nováky 

 priamy nájom nebytového priestoru č.05/2012

A) Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor po-
zostávajúci zo siedmich miestností /reštaurácia, 
2xWC, 3xsklad, chodba/ nachádzajúci sa na prízemí 
so samostatným vchodom objektu súpis.č.947/24 na 
ul.Rastislavovej, 972071 Nováky, postavený na parc.
reg. C KN č.305/2 v k.ú.Nováky, celková výmera podla-
hovej plochy určená na prenájom je cca 88,30 m2.

Náš komentár: Jedná sa o priestory Futbalky na fut-
balovom štadióne. Škoda, že toto zariadenie, ktoré 
zabezpečovalo občerstvenie, fi nancie pre činnosť fut-
balových mužstiev nášho klubu, zachytávalo spomien-
ky a históriu futbalu v našom meste a kde sa stretávali 
priaznivci futbalu, sa dnes ponúka rôznym súkromným 
osobám, ktoré nemajú nič spoločné s futbalom. Chystá 
sa opäť výberové konanie a dúfajme, že pán primátor 
nepodľahne fetišu peňazí a benefi tov a konečne bude 
toto zariadenie slúžiť rozvoju futbalu v Novákoch.

                                    Webová stránka NOVÁKY.COM

Príspevok  SAXANY
 Ďakujem, p.Bošiak, za kádrový posudok súdruha Šimku. Asi by sme mohli zabŕdnuť aj do spisov ÚPN, či tam nemá 
spis pod nejakou prezývkou, lebo tie jeho praktiky, ktoré používa proti občanom a poslancom sa veľmi podobajú na tie, ako 
používala ŠTB – kamery, prenasledovanie, klamstvá, polopravdy a zákernosti, na priame otázky nepriame odpovede. To je 
práca, akou sa prezentuje náš najvyšší.
On pozná svoje mesto len zo sedačky služobného /súkromného / passata. Toho sa my občania Novák isto nedočkáme, aby 
sa primátor ukázal medzi bežnými občanmi.   
Dôvod je jednoduchý a to je, že svojím správaním a konaním si narobil toľko nepriateľov medzi občanmi, že má strach sa 
ukázať medzi ľuďmi. Ukazuje sa len tam, kde ho točia na kamery, aby mal všetko zdokumentované, aby mohol prípadne 
podať trestné oznámenie, alebo zneužiť samotnú nahrávku a to sa aj deje!!! Pán primátor, si neuveriteľne zákerný človek a 
si schopný položiť na kolená všetkých a všetko len preto, aby si zostal pri moci. Deje sa ale pravý opak, všetko je síce na 
kolenách, ale to, že svojím konaním, chvalabohu, si už potopil aj seba je jediné pozitívum na tom, čo robíš. Najhoršie na tom 
všetkom je, aby si padol Ty primátor, musí padnúť aj celé mesto!!! 

Pozdravujem všetkých slušných ľudí.
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Po úspešnom vystúpení 
našich občanov na OH 
v Londýne zorganizoval 
Klub rýchlostnej ka-
noistiky Nováky stret-
nutie s olympionikmi 
Ľubomírom Hagarom a 
Ivanou Kmeťovou,
odchovancami  novác-
kej kanoistiky. Po 
Nováckej päťstovke 
to bolo v tomto lete už 
druhé významné podu-
jatie. Významné bolo 
v tom, že to bolo bez-
prostredne po skončení 
OH, na ktorých bolo 
vystúpenie Ľubomíra 
Hagaru hodnotené ako 
najväčšie pozitívum 
slovenskej výpravy. 
Obaja sú zamestnaní 
mimo Novák a museli 
sme rešpektovať ich 
možnosti. Stretnutie sa 
uskutočnilo 16.8.2012. 
O stretnutie bol mi-
moriadny záujem zo 
strany členov klubu, 
pretekárov, rodičov, ale 
aj priateľov kanoistiky. 
V príhovore  prezident 
klubu p.Milan Oršula 
poďakoval úspešným 
olympionikom, ktorí 
svoju športovú dráhu 
začali vo svojom meste. 
Ku gratuláciám sa pripo-
jili viceprezident klubu 
p.M.Mičo, člen komisie 
kultúry a športu pri 
MsÚ p. M.Miština a po-
slanci MsZ p.P.Miština a 
p.I.Hvojnik a ďalší. 
Po tom nasledoval 
príhovor úspešného 

olympionika Ľubomíra 
Hagaru. Poďakoval v 
ňom za podporu svo-
jim rodičom, ale i klubu 
za dlhoročnú podporu. 
Jeho slová doplnila 
Ivana Kmeťová. Po zá-
pise do klubovej kroniky 
nasledovala neformálna 
diskusia s menovanými, 
ale i oslava dosiahnu-
tého úspechu. O stret-
nutie bol záujem aj z 
regionálnych médií. Za 
televízie to bola RTV 
Prievidza a za tlačové 
médiá MY Hornonitrian-
ske noviny. Škoda len, 
že za Televíziu Nováky 
tam nebol nikto.

4 Nováčan - Hlas Občana
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Naši  olympionici
na lodenici v Novákoch

Dúfame, že konečne aj pán primátor bude 
akceptovať a tešiť sa z úspechov našich 
športovcov a nebude ich osočovať pred políciou 
a dávať na nich trestné oznámenia!

  privítanie olympionikov na lodenici po návrate z Londýna

  primátor na polícii

3_sep-Novacan.indd   4 13. 9. 2012   12:45:06



Nováčan - Hlas Občana 5

Kedy sa občania Novák dočkajú nového káblového rozvodu?

V r.1991 bola v Novákoch zriadená káblová televízia, ktorá 
slúžila občanom až do r.2010, kedy vedenie mesta ro-

zhodlo, že po 21 rokoch je potrebné zrekonštruovať káblové roz-
vody. Toto občania privítali v nádeji, že sa zlepší televízny príjem. 
Na rekonštrukciu káblového satelitného rozvodu zobralo si mesto 
Nováky úver  cca 100.000 E ešte v r.2010.Práce cez fi rmu BENET 
realizovala prievidzská spoločnosť TelSat. Uplynuli pomaly už tri 
roky a občania sa stále pozerajú na nekvalitný, zrnitý obraz a márne 
čakáme na pekné sľuby. Pravidelne telefonujeme do BENETU, ale 
márne, nikto nám nedáva spoľahlivú odpoveď, len samé prísľuby a 
výhovorky. Mnohí občania už rezignujú a dávajú si inštalovať satelit. 
Dnes, keď má veľká väčšina veľkoplošné obrazovky, odpovede 
sa nedočkáme. Za nekvalitný televízny signál fi rma BENET nie je 
oprávnená účtovať poplatky za káblovú televíziu. 

Podobne je to aj s mestským rozhlasom. Nefunguje tak, ako je to 
bežné aj v malých obciach. Vysielanie je často nezrozumiteľné, 

ostáva si ho zapnúť cez káblovku, ak náhodou nezabudnú ju zapojiť. 
Je načase, aby sa kompetentní  a zodpovední predstavitelia zao-
berali týmito skutočnosťami a problémami, ktoré trápia občanov a 
nevybíjali sa v žabomyších vojnách s poslancami, športovcami a 
niektorými občanmi. Je tak, p.primátor? 

Dobre sa podniká v našom meste niektorým vyvoleným 
spoločnostiam, kde náklady znáša mesto svojím úverovým 

zaťažením a zisky idú do súkromných spoločností . Typické „novácke 
Kocúrkovo“.

Pýtame sa, nemohla si zobrať úver spoločnosť, ktorá má na sta-
rosti satelitné rozvody a 20 rokov vyberá od každej domácnosti 

fi nančné prostriedky? Čo myslíte, vážení občania, keď sa za mest-
ské peniaze /teda aj Vaše/zrekonštruujú káblové rozvody, kto bude 
vyberať poplatky? Mesto či fi rma BENET? 

Jedna otázka pre pána primátora

Vo svojom tzv.ofi ciálnom predvolebnom stanovisku ku svojim 
protikandidátom ste uviedli, že sa „nikomu nepodarilo Vás 

skorumpovať, aj keď sa o to mnohí snažili“, čo voliči prijali určite s 
nadšením. Otázkou je, či ste si splnili svoju zákonnú povinnosť a 
podali na tieto údajné osoby trestné oznámenia príslušnej Okresnej 
prokuratúre v Prievidzi. Široká verejnosť preto od Vás očakáva, že v 

mestskej televízii uvediete, ktoré 
konkrétne osoby sa Vás snažili 
„skorumpovať“ a tiež konkrétne, 
proti ktorým osobám ste podali 
trestné oznámenia.
Pokiaľ ste „náhodou“ tieto trest-
né oznámenia nepodali, alebo 
keď nezverejníte osoby, ktoré sa 
Vás snažili skorumpovať, súdny 
človek si pomyslí svoje a možno 
aj Váš volič, aj keď je už nes-
koro.
Čo sa v Novákoch zmenilo?
Pán primátor mal by zverejniť, 
hoc aj v občasníku Nováčan 
všetky svoje volebné programy s 
tým, že tieto zároveň vyhodnotí 
tak, aby široká verejnosť mohla 
posúdiť, či kritika na jeho osobu 
je dôvodná alebo nedôvodná, 
resp.čo sa za každé volebné ob-
dobie splnilo alebo nie. Možno 
by bolo vhodnejšie takýto postup 
zvoliť v mestskej televízii, ktorá 
by sa tým stala sledovanejšou 
a zaujímavejšou. Naviac by sa 
p.primátor mal možnosť ukázať  
v tom pravom svetle, veď ako 
sám hovorí, všetci vieme, aký 

je to dokonalý človek. Prosím 
občanov, aby mu tú šancu dali 
s očakávaním, že p.primátor ju v 
plnej miere využije.
Pán primátor dlhodobo býva v 
mestskej časti Lelovce, mal by 
on sám verejne posúdiť, resp.
zhodnotiť, čo sa zmenilo alebo 
nezmenilo v tejto lokalite. Zlé 
jazyky tvrdia, že v podstate nič, 
okrem dvoch okázalých rodin-
ných domov na Duklianskej ulici 
a novo vybudovanej úzkej, ťažko 
priechodnej cesty od hlavnej 
cesty č.50 smerom k starému 
cintorínu. Prečo tomu tak bolo a 
čo bránilo vytvoreniu širšej cesty 
vedia len občania, ktorí v tejto 
časti bývajú. Sú toho názoru, 
že tá cesta bola vybudovaná 
účelovo kvôli jednej rodine. Stačí 
sa pozrieť.
Poznámka redakcie: s televízny-
mi siahodlhými nezáživnými 
monológmi pána primátora 
občania majú svoje dlhoročné 
skúsenosti! Chýba priamy kon-
takt s občanmi. Kto sa však bojí, 
nechodí do lesa.

5

OZNAMY 
– RÔZNE

Pozvanie - Mestské zastupiteľstvo sa bude 
konať 18.septembra 2012 o 15.hodine

v obradnej sieni.
----------------------------------------------------------------------------
Výzva - V mesiaci september petičný výbor na 
požiadanie predstaviteľov športových klubov 
chce zvolať celomestské zhromaždenie pod 
názvom „Kam kráča /po minulé roky veľmi 

úspešný/ novácky šport? /do záhuby?/.
Pán primátor,

chyťte sa iniciatívy aj Vy!
Na toto stretnutie pozývame všetkých 

priaznivcov športu ako aj pána primátora a 
poslancov.

Presný termín a miesto konania bude
oznámené cez mestský rozhlas.

OZNAMY 
– RÔZNE
OZNAMY 
– RÔZNE

Ohlasy občanov
- občania sa pýtajú -                
     očakávajú odpovede

Poďakovanie
Futbaloví nadšenci, u ktorých láska k futbalu je 

súčasťou ich života, predčili očakávania výzvy na 
zhromažďovanie

futbalových dokumentov k pripravovanej
publikácii

75-ročnica futbalu v Novákoch.
Srdečná vďaka.
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OZNAMY 
– RÔZNE

Športové turnaje

 Medzištátny futbalový zápas
Po aprílovom medzištátnom zápase Chorvátsko-Dánsko v rámci Slovakia Cup sa

na futbalovom štadióne v Lehote p.Vtáčnikom dňa 21.8.2012 odohralo ďalšie
medzištátne futbalové stretnutie Slovensko – Česko hráčov do16 rokov.

V zápase veľmi dobrej úrovne pred takmer 700 divákmi zvíťazili slovenskí futbalisti
nad svojimi rovesníkmi 6-1, polčas 1-1.

Na tomto stretnutí boli prítomní manažéri z Anglicka, Talianska, Čiech a ďalších štátov.
Aj takto sa robí propagácia obce a regiónu v rámci Európy. Je na škodu nášho mesta, že takéto 

akcie sa do r.2010 konali na štadióne v našom meste a teraz sa musia
realizovať na peknom štadióne v Lehote p.Vtáčnikom.

Je to smutné, ale súčasná realita v meste Nováky je taká.

 14.ročník pohára Matice slovenskej 

Dňa 29.8.2012 uskutočnil sa v Lelovciach 14.ročník 
turnaja o pohár Matice slovenskej. Zúčastnilo sa ho 

5 mužstiev. Bol výborne zorganizovaný vďaka obeta-
vosti členov Miestneho odboru Matice slovenskej. 

Slávnostný úvod urobil predseda MO MS Mgr.Srna, v 
ktorom zdôraznil nezastupiteľnosť Matice slovenskej 

pri formovaní národného povedomia.

Konečné umiestnenie družstiev:

 l.miesto – Chémia Nováky
     2.miesto – Matica slovenská

     3.miesto – Lelovce I.
     4.miesto – Lelovce II.

     5.miesto - MFK
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ŠPORTŠPORTŠPORTReakcia Mestského futbalového
klubu Nováky na posledné 
vystúpenie p.primátora
                    v mestskej televízii

Vážení občania, 
dovoľte, aby sme 

Vám dali objektívne in-
formácie o dianí vo fut-
balovom klube. Opak je 
pravdou to, čo tvrdí náš 
najvyšší, že za rozvrat a 
úpadok futbalu je zod-
povedná Správna rada 
MFK

Pán primátor tvrdí, 
že na základe zin-

scenovaného vystúpenia 
bývalého trénera mládeže 
p.Patrika Mojžiša  Správ-
na rada pod vedením 
p.Ďurecha robí podvratnú 
činnosť.

Odpoveď: Pán primá-
tor, podvratnú 

činnosť robí p.Mojžiš, s 
tvojím súhlasom a krytím. 
Veď zbytočne nechodí 
na úrad, kde si ho školil 
ako má urobiť prevrat 
vo futbalovom klube. 
Stále ho ospevuješ, lebo 
robí všetko pre to, aby 
mládežnícke mužstvá 
nefungovali, odhovára 
hráčov, trénerov, aby 
nešli do Novák hrávať a 
trénovať, a dokonca sa 
neštíti ani toho, aby v škole 
žiakom, našim hráčom 
povedal, keď išli na tré-
ning, že tréning nebude. 
Smutné je, že tohto tzv. 
vynikajúceho trénera platí 
mesto Nováky cez Cen-
trum voľného času a tento 
pán trénuje v Prievidzi.

Pozvánka na Mestskú 
radu od p.primátora.

– rozhodcovia /4 270 E/, 
SAD /2 670 E/, prestupy a 
hosťovanie      /1 340 E/, 
prihlášky do súťaží /563 
E/ a poplatky zväzom /689 
E/ nás stáli 9 539 E. A 
kde je občerstvenie, ktoré 
musíme zabezpečiť na 
majstrovské zápasy, kde 
je cestovné pre hráčov a 
trénerov, kde je zaplate-
nie kameramana, ktorého 
musíme povinne mať, kde 
sú kancelárske potreby a 
mnoho ďalších drobných 
vecí, ktoré  futbal obnáša 
a Ty o tom nemáš ani po-
tuchy.

Títo ľudia si zaslúžia 
pranierovať.

Odpoveď: A za  čo? 
Za to, že vo svojom 

voľnom čase sa snažia, 
aby pri týchto podmien-
kach, ktoré im Ty vytváraš, 
fungovali mládežnícke 
družstvá aspoň ako-tak. 
Skôr by mali občania 
pranierovať Teba. Tak ako 
si sa snažil rozbiť klub 
rýchlostnej kanoistiky, tak 
od januára 2011 sa snažíš 
rozbiť futbalový klub .Aj sa 
Ti to darí!

Oklamali ste hráčov.

Od p o v e ď : 
Správna rada 

mala s hráčmi dohody o 
náhrade cestovného, že 
všetko bude vyplatené, ak 
p.primátor pošle peniaze, 
ktoré schvália poslanci. 
Ty si chodil za hráčmi do 
kabíny, kde si ohováral 
vedenie klubu a uisťoval 

Odpoveď: Samozre-
jme, že žiadna poz-

vánka od p.primátora 
neprišla. Prišla len SMS 
správa, že posielaš poz-
vánku – preukáž, že si 
pozvánku poslal a komu? 
Keď sme si dali na MsÚ 
žiadosť, že MFK si chce 
otvoriť občerstvovacie 
stánky počas Nováckeho 
letného dňa, aby sme 
mohli získať fi nančné 
prostriedky na činnosť a 
kúpu športovej výstroje, 
tak si nám doručil zami-
etavé stanovisko cez mes-
tskú políciu na druhý deň, 
ale pozvánku na mestskú 
radu si nevedel poslať 
dodnes.

Pán Ďurech je za-
lezený.

Odpoveď: Opäť opak 
je pravdou. Každý 

víkend p.Ďurech organizu-
je majstrovské futbalové 
stretnutia v obmedzených 
podmienkach na futbalo-
vom štadióne, kde sa stre-
táva s občanmi, diskutuje 
o probléme futbalu na roz-
diel od Teba.

Pán primátor tvrdí, že 
32.000 E je na túto 

súťaž postačujúce.

Odpoveď: Peniaze 
nie sú len túto súťaž, 

ale aj na súťaže ostat-
ných družstiev. Do kon-
ca augusta sme z tejto 
čiastky dostali len 9.727 
E /apríl-5.700 E, júl-4.027 
E/. A pýtaš sa. Kde sú 
peniaze? Len 5 položiek 

hráčov, ak nevyspytateľní 
poslanci schvália dotáciu, 
tak peniaze pošleš. Po-
slanci peniaze schválili 
a Ty si poslal peniaze o 
výrazne zníženú čiastku. 
Tak kto klamal hráčov?

Vyzývaš nás ,aby sme 
prišli na mestské 

zastupiteľstvo.

Odpoveď: Na MsZ  
chodíme pravidelne 

a Ty takmer vždy nedáš 
občanom slovo a ešte aj 
občana mesta, zhodou 
okolností člena Správnej 
rady MFK, nazveš 
chrapúňom.

Nepravdivé informá-
cie verejnosti a no-

vinárom.

Odpoveď: Pán primá-
tor, dokáž aspoň 

jedno svoje tvrdenie, ktoré 
sme dali novinárom, že je 
nepravdivé.

Nezasahuješ do MFK.
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ŠPORT
Reakcia Mestského futbalového

klubu Nováky na posledné 
                                  vystúpenie p.primátora

v mestskej televízii

Ukážka toho, ako pán 
primátor „nezasa-

huje“ do činnosti MFK. 
Fotografi e dokazujú, ako 
znemožňuje činnosť klu-
bu aj takýmto spôsobom, 
že zapečatil a zatvoril  
všetko, čo sa dalo.

Odpoveď: Samozrej-
me, že zasahuješ, a 

to cez mestskú televíziu a 
printové médiá neustálym 
útočením a ohováraním 
členov, čo si dokázal aj 
v poslednom vysielaní 
10.08.2012, ako aj v 
novinách MY Prieboj 
/13.8.2012/, ako aj eko-
nomicky, keď dotáciu sch-
válenú na činnosť v roku 
2011 pošleš 30.12.2011,aj 
to svojvoľne zníženú.

Pýtame sa, prečo MFK 
nemá schválenú 

nájomnú zmluvu, ktorú 
mal uzatvorenú na dobu 
neurčitú, ale koncom roka 
2010 si ju jednostranne 
zrušil? Povedz občanom, 
aké záväzky si neplnil 

dorast, zrušili sa športové 
triedy  na základnej škole. 

Toto je pravá tvár Tvo-
jej práce! Pán primá-

tor prosíme Ťa, prestaň 
už útočiť, daj pokoj, 
nech môžeme pracovať 
v dôstojných podmien-
kach a nie sa strachovať, 
či nám mestská polícia 
na tvoj pokyn navymení 
zámky na kanceláriach 
ako sa to stalo už viac 
krát.

Podpíš konečne ná-
jomnú zmluvu a fut-

bal sa postupne môže 
pozviechať aj bez Teba 
ako v r.2005-2010, keď si 
na futbalový štadión chodil 
len príležitostne.

V budúcom čísle:
Ako byť úspešný vo 
voľbách primátora mesta
Kto ste, pán primátor?

/pokračovanie/ 
Odborník šokuje i naďalej

čelní predstavitelia SFZ.

Pán primátor, 
podotýkame, že 

toto všetko zariaďovali 
a zabezpečovali ľudia, 
ktorých Ty teraz po 
voľbách 2010 označuješ 
za „podvraťákov a 
chrapúňov“.

Je zaujímavé podľa 
Tvojho tvrdenia, že títo 

ľudia nechcú robiť futbal. 
Od januára 2011 neu-
tále zasahuješ do diania 
v MFK, intriguješ s pra-
covníkmi na ktorých máš 
dosah po pracovnej strán-
ke /p.Mojžiš a p.Jakubis/ , 
výsledkom vašej práce je, 
že z postupu mužov do 3. 
Ligy je nula, skončil mladší 

MFK, keď si ju zrušil a viac 
neobnovil? Prečo majú  s 
mestom zmluvy kanois-
tika, vodné pólo, KCMN a 
iné občianske združenia, 
len futbal nie?

Seniorsky futbal v 
r.2005-2010 sa vy-

pracoval takmer z nuly na 
boj o postup do 3.ligy.V 
tomto období vybudovali 
futbaloví nadšenci dve fut-
balové ihriská, hrali sa tu 
medzištátne zápasy, orga-
nizovala sa tu Jedenástka 
roka ZsFZ 2009. Naše 
mesto a futbalový klub 
navštívili predstavitelia 
FIFA /Walter Gagg/,ako aj 
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