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Pri pohľade na 
krásu interiéru 

chrámu Sv.Mikulá-
ša mnohí z nás si 
neuvedomujú, aké 
skvosty skrýva 
tento chrám. Pod 
vedením miestne-
ho pána farára Mgr.
Ivana Iskru počas 
letných mesiacov 
došlo k náročným 
stavebným prá-
cam priamo v interiéri. Išlo 
hlavne o montáž podlahové-
ho kúrenia, celkovú úpravu 
podlažia a následnú výmena 
podlahovej krytiny, čiastoč-
nú maľovku, výmenu dverí 
na sákristii.Tieto náročné 
práce sa uskutočnili za obe-
tavej pomoci mnohých ob-
čanov mesta. Spomenieme 
aspoň tých najaktívnejších: 
pp.Marián Rus, Jozef Ďuri-
na, Ján Oršula/Vrškeje/, Va-
lent Oršula /Cifríkeje/, Štefan 
Bobok, Miroslav Trčo, Stani-
slav Kasala, maliari pp Ada-
mec a Kesely.

Nezahanbili sa ani ženy 
– panie Otília Svitková, 

Anna Húsková, Mária Rohá-
čová s Katkou /Šparáková/, 
Emília Fábryová, Mária Špá-
niková. Redakcia Občasníka 
vyjadruje poďakovanie aj v 
mene občanov všetkým me-
novaným i nemenovaným, 
ktorí sa zúčastnili týchto 
náročných prác a prispeli k 
zveľadeniu nášho chrámu. 

Poďakovanie patrí aj 
všetkým tým, ktorí pris-

peli akoukoľvek fi nančnou 
sumou. Boli sme svedkami, 
že pri takýchto náročných 

úlohách vedia byť naši ob-
čania nápomocní, ochotní, 
obetaví.

Pripomíname, že v našom 
meste sa zachovali dve 

sakrálne historické pamiat-
ky – chrám Sv.Mikuláša po-
stavený koncom 18.storočia 
v klasicistickom slohu na 
mieste pôvodného román-
sko-gotického kostola a Ma-
riánsky stĺp – súsošie Boho-
rodičky z r.1716,  postavený 
ako vďaka za ochranu pred 
morovou epidémiou.
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VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA! 

Janko Silan – Jubilantov sen
Šesťdesiatku sme už dávno oslávili,

ako viete, vážení a milí.
Ja, keď som vtedy o tom premýšľal,
Také tajné prianie som pri tom mal.

Pridaj, Pane, ešte desať,
bude rovných sedemdesiat.

Ale keď by som ešte dlhšie žil,
aj tomu by som sa potešil.
Osemdesiat – krásne číslo,

toľko dožiť by sa zišlo.
Ale ,Bože, dožiť deväťdesiat,
veď treba pridať len desať.

A ako by to bolo dobré,
veď o dlhý vek každý žobre.
Ale ak desať ešte priložíš,

aj to dobrú vec, Pane, urobíš.
Sto liet, to je počet rovný,

nech sme toho, Bože, hodní.
 

Janko Silan patrí medzi popredných
katolíckych básnikov.

  Vo svojej básni určite vyjadruje aj sny  
nováckych seniorov.
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V tejto časti sa venujeme  postojom 

pána primátora k mestu a k životu 
v meste, k spoluobčanom.  Ing. 
Dušan Šimka , a to nám  potvrdia 
aj mnohí spoluobčania teraz už st-
redného a vyššieho veku ako občan 
mesta Nováky a zväzácky funk-
cionár okresného rangu žil životom 
občana bez výnimočného zapájania 
sa do verejnoprospešných prác a 
je teda pravda taká, že  ho nebo-
lo  vídať  na prácach pri budovaní 
mesta, na výstavbe v rámci akcie 
„Z“, skrášľovaní mesta,  ani iných 
aktivitách, ktoré  mesto nejakým 
spôsobom popularizovali, či propa-
govali, či zviditeľňovali.  

V roku 2010, v roku volieb, v 
snahe čosi zmeniť,  bolo ústavné 
právo voliť a byť volený  pre našich 
niektorých občanov  výzvou, využili 
ju a občanom- dnes už poslancom 
Mestského zastupiteľstva,  občania 
- voliči  dali dôveru a  zvolili si ich 
ako svojich zástupcov do mest-
ského zastupiteľstva. Div sa svete,  
pánovi primátorovi  sa však legálne 
a zákonne zvolení zástupcovia 
občanov hneď od samého začiatku 
volebného obdobia  nepáčia. Veď 
práve, ak chceli títo neraz mladí 
ľudia brať účasť na práci v meste 
s cieľom a túžbou viac zveladiť  
naše mesto, upraviť pomery medzi 
časťou občanov, ktoré ako výsledok 
morózneho vystupovania  primátora 
sa veľmi svojou morálnou a etickou 
úrovňou znížili,   tak nie preto, že 
bol pán primátor a predchádza-
júci poslanci vo vedení mesta takí 
skvelí, ale asi preto, že občania  
chceli zmeniť pomery  k lepšiemu. 
To je všetko, čo sa dá v tejto chvíli o 
tom povedať.

Teda, že niečo sa občanom nášho 
mesta - voličom naozaj na práci 
pána primátora  a poslancov do ob-
dobia volieb v roku 2010 nepáčilo, 
o tom svedčí aj  vo voľbách preuká-
zaný fakt, že si zvolili väčšinu 
nových poslancov. To znamená, 
že kandidáti na poslancov chceli 
pracovať, ale aj občania chce-
li  meniť  skostnatelosť  riadenia 
mesta súčasným pánom primáto-
rom a to sa pánovi primátorovi na 
postoji občanov, ktorí volili mladých 
poslancov  nepáči a dáva im to a 
ich zástupcom –poslancom mest-
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Kto ste,
pán primátor?

ského zastupiteľstva neprimeranou, 
nedôvodnou až chorobnou a  veľmi 
ambivalentnou kritikou najavo. Je 
preto na počudovanie, prečo  sa 
pán primátor  súčasných poslancov 
mestského zastupiteľstva  doteraz 
ani jedenkrát  neopýtal, či sa im – 
poslancom zvoleným  v posledných 
komunálnych voľbách  páči jeho 
pracovný spôsob a systém.

Keďže poslancom takú otázku 
nepoložil, tak sa poslanci domáha-
jú  zmeny metódy riadenia mesta 
a to dávajú hlasne najavo na jed-
notlivých zastupiteľstvách,  aj keď 
niekedy „ neomaleným „ spôsobom. 

Verím, že občania – voliči sú však 
trpezliví a počkajú si na čas, keď sa 
poslanci skutočne naučia   „posla-
neckému grífu“ ( keď napríklad sa 
budú môcť sústrediť na zapojenie 
sa do diskusie tak, aby nemuseli 
dávať pozor, či im z ruky nevypadnú 
pripravené podklady, ktoré musia 
mať nedôstojne porozkladané po 
podlahe,či ich hlas zachytí mikrofón 
kamery, či nezhodia  na kolene 
naukladané materiály kolegovi a 
pod.) čo znamená najmä , že sa 
naučia ako zabrániť p. primáto-
rovi mesta   „masírovať mozog 
občanom “, obchádzať zákony , že 
sa naučia ako ho primäť ctiť si zák-
ony, ctiť si spoluobčanov, rodičov 
mladých ľudí a obyvateľov nášho 
mesta, ale aj orgány vyššieho ran-
gu, orgány a funkcionárov okolitých 
obcí , ktorých podpora nášmu  mes-
tu v súčasnosti je na bode mrazu a 
pod. 

Poďme však ďalej. Keďže podľa 
rozkazu predsedu vlády Dr. Čiča 
ku dňu 31.12.1989 ukončil  činnosť 
aj  Socialistický zväz mládeže, 
dnes  nám už je  známe,  kto, ako a 
akým spôsobom sa začal diskrétne 
v našom meste „ recyklovať do 
nového režimu“. Recyklácia pána  
primátora  do nového režimu, mu-
sím konštatovať, začala  v období 
po „nežnej“, celkom excelentne, 
t.j.  keď sa   ponúkol, povedzme 
zakladateľom VPN v Novákoch za 
hovorcu  miestnej VPN a moderáto-
ra pre zakladajúcu  schôdzu  VPN v 
našom meste, ktorá sa uskutočnila 
v miestnom kine.  Dôležitým mo-
mentom pre Ing.Šimku však bolo, 
že miestne VPN ho do tejto role 
moderátora akceptovala a ešte 

dôležitejším momentom bolo,  že 
za svoj nie veľmi vydarený výkon 
moderátora si  za svoju službu  na 
zakladajúcej schôdzi VPN doslova 
vydrankal  kandidatúru za VPN na 
kooptovanie do funkcie a to hneď 
predsedu Mestského národného 
výboru v Novákoch.  Teda nie je 
pravda, ako tvrdí pán primátor, že 
bol statočne a demokraticky zvolený 
v demokratických voľbách. Opak 
je pravdou. To znamená, že až 
po  úpravách  v politickom zložení 
poslancov  vtedajšieho poslaneck-
ého zboru Mestského národného 
výboru , t.j. po nedobrovoľnom 
odstúpení  časti poslancov – za 
KSS,   ho navrhla miestna Verejnosť 
proti násiliu ako nominanta do funk-
cie predsedu MsNV a takto politicky 
upravený „mestský parlament“ 
nomináciu Ing. Šimku „odklepol“ 
a VPN mu pomohlo  odštartovať 
novú kariéru. Po určitých tlakoch na 
poslancov,  mu pomohlo získať aj 
podporu poslancov a neskôr v jed-
notlivých volebných obdobiach aj 
podporu nováckej verejnosti!

Všetko sa to však dialo na škodu 
vznikajúcej demokracie, pretože 
čím silnejšiu podporu zo strany 
vládnucej VPN, neskôr HZDS 
pán primátor mal, tým rýchlejšie 
„začal viac umravňovať a dodnes 
umravňuje “ zakladajúcich členov 
VPN, HZDS.  Časom sa  začal  od 
svojich, nazvime to s odpustením  
za pejoratívny výraz  „chlebodarc-
ov“,  dištancovať až rozchádzať 
politicky aj názorovo . 

Tento spôsob správania a kona-
nia vo vzťahoch k občanom a aj k 
súčasným poslancom mestského 
zastupiteľstva prijal pán primátor za 
svoju pracovnú metódu a vlastne 
dnes môžeme s istotou potvrdiť, 
že  skupinu občanov , resp. jednot-
livcov, ktorí mu v presadzovaní sa 
na poste komunálneho politika po-
mohli, dnes už  ako nevyhovujúcu 
garnitúru spoluobčanov „nemusí“, 
či lepšie povedané nechce a vylúčil 
ich  zo svojho pracovného prostre-
dia a možno aj osobného života.

Po takejto   „vyraďovačke“  
určitej skupiny ľudí – občanov, 
ako dobre poučený , na udržanie 
svojej osoby vo funkcii , v rámci 
svojej pracovnej metódy,  nasadil 
trend  tzv.“argumentácie“ a „opaku 
pravdy“, najmä na základe na hrane 

zákona končiacich podozrievaní, 
televíznych, hovorových nahrávok, 
sledovačiek, donášačiek, trestných 
oznámení a pod. Naposledy to pot-
vrdzuje vyšetrovanie súčasných po-
slancov Vyšetrovacím úradom boja 
proti korupcii v Nitre len za to, že sa 
stretli s občanmi mesta.

Musíme znova zdôrazniť, že 
žiaľ, a to si aj dnes sami zaklada-
júci členovia VPN v našom meste 
priznali na stretnutí občanov  v 
mestskom kine, kde sa pán Mgr. 
Gašparovič ospravedlnil za koop-
táciu Ing. Šimku, ako nie veľmi vy-
darený výber na predsedu MsNV 
,priznal ,  že je to  popol na  ich 
hlave, teda na hlave  funkcionárov 
bývalej VPN, HZDS.  Ťažko  však  je 
už teraz sa ostatným spoluobčanom 
ospravedlňovať, už je to kameň na 
kameni.  Prečo považuje pán primá-
tor poslancov za  „obskúrne indi-
viduá?“   Pán  primátor v snahe 
vyplašiť, či zastrašiť poslancov , 
mnohých z nich takých, ktorí sa 
nestretli vo svojom  živote s takou 
absurditou,  ich  vystavil  tak na 
základe jeho  vlastnej pracovnej 
metódy k poznaniu, ako ľahko  
možno vystaviť človeka trestnému 
stíhaniu .   

Týmto konaním však  pán primá-
tor len potvrdil skutočnosť, ktorú už 
aj vrabce na streche čvirikajú, že 
pod falošným kepienkom vzťahu k 
„jeho mestu“ si vybavuje osobné 
nevraživosti , ukája osobné ambície 
– žiaľ často na úkor schopnejších !  
Takto pán primátor saturuje svoju 
osobu a svoje potreby  vo funkcii 
primátora nášho mesta.  Potom 
nech sa nečuduje sám pán primátor, 
pretože je len prirodzené, že reak-
cia poslancov na takýto ním zave-
dený nezdravý jav, vedie  mladých 
zástupcov našich spoluobčanov k  
ľahostajnosti k verejným veciam a 
osudu mesta.

Záverom si však neodpustím  
poznámku, že je veľmi dôležité  
však upozorniť, že  svojim 
konaním si vystavil primátor 
vysvedčenie tým, že vyvolal v 
rodinách časti  poslancov, ale 
možno aj u ďalších občanov  
maximálne opovrhnutie voči 
sebe a jeho rodine !!!

občan
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Nemecký dietológ Detlef Pape /54/ zostavil v súvislosti s dié-
tami a chudnutím zoznam 16 najväčších vžitých omylov a lží:
/dokončenie/

 9. Zelenina chráni pred rakovinou. Nie! Štúdie vedcov z 
celej Európy blahodarný vplyv zeleniny nepreukázali.
10. Vajcia zvyšujú hladinu cholesterolu. Nie! Prebytočný 
cholesterol z potravy je črevami vylučovaný z tela.
11. Čokoláda je nezdravá. Nie! Správna čokoláda obsahuje 
rastlinný tuk, kakaový olej, často i zdravý orechový tuk a 30 
až 40 g cukru, ktorý sa do krvi dostáva vďaka svojmu viazaniu 
na tuky veľmi pomaly.
12. Po produktoch „light“ sa chudne. Nie! Často je u nich 
len znížený prídavok tukov. Energetická hodnota ale zostáva 
kvôli prirodzenému zloženiu stále vysoká.
13. Syry sú zdravé. Nie! Väčšina druhov syrov obsahuje om-
noho viac tukov ako hociktorá saláma.
14. Kto neraňajkuje, ľahko zhodí kilá. Nie! Telo bez raňajok 
nedosahuje ideálnej teploty /37°C/, aby látkovou výmenou 
spálilo dostatočné množstvo tukov. Ľudia, ktorí neraňajkujú, 
sú náchylnejší k nadváhe.
15. Čím viac budem športovať, budem chudší. Nie! Vyber-
ajte si šport, pri ktorom sa spaľujú tuky a nie cukry. Cukry sa 
spaľujú pri intenzívnom výdaji energie. Aby sa spaľovali tuky, 
je nutné udržiavať dlhšiu dobu nižšiu pohybovú frekvenciu. 
Športové tempo, pri ktorom sa spaľujú tuky je také, pri ktorom 
ste schopní ešte hovoriť.
16. Po 17.hod. sa neje. Nie! Odborníci doporučujú jesť po-
sledné jedlo 2 hod.pred spaním.
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16 
lží
16 16 
lžíOdborník šokuje –     

najväčších diétnych
                    mýtov a lží

Myšlienky na zamyslenie:
                                                          
Jestvujú ľudia, pri ktorých sa zdá,                                          

že sa narodili ako panovníci.                                   
Všade, kam prídu, si vyžadujú obsluhu.                      

Vždy sa tlačia do popredia.                                            
Vždy, keď nemajú v rukách moc,                               

hoci je to len na niekoľkých metroch štvorcových,   
zastrašia vás a správajú sa ako tyrani.                        

Poriadne nepochopili svoj život
a ani život svojich blížnych.

Život neznamená vládnuť, ale slúžiť,
nie je o svojvôli ,ale o láske a ľudskosti.

Úryvok z knižočky
Adalberta Ludwiga Ballinga

Malý darček pre teba

 P e r l i č k a
možná len v Novákoch

V našom meste po 22 rokoch vládnutia 
p.primátor nevie, že súkromná firma BENET,  

sídliaca v mestských objektoch, ako distribútor
   vykurovania pre mesto,

má elektrické vykurovanie

Tomu sa hovorí – poznám svoje mesto.

Ako byť úspešný vo voľbách primátora                                         
     Pretože všetci vieme, že pán primátor Ing.Dušan Šimka 
je človek priamy, že vyslovuje svoje názory nahlas a 
zrozumiteľne, že pomenúva veci pravým menom, ako to sám 
o sebe tvrdí a podsúva verejnosti, vydal tzv.ofi ciálne stanovis-
ko pred voľbami, ktorým účelovo znevažuje svojich protikan-
didátov. Toto stanovisko, ktoré som našiel deň pred voľbami 
vo svojej poštovej schránke, žiadam zverejniť vo Vašom 
občasníku v plnom znení.
Vyjadrenie redakcie: 
Redakcia chápe rozhorčenosť  pisateľa. Pre rozsiahlosť pam-

fl etu len toľko –pamfl et bol úmyselne načasovaný tesne pred 
voľbami, aby zneistil váhajúcich voličov. Nevyberaným spô-
sobom/ na hrane zákona/ znevažuje svojich protikandidátov. 
Je známe u p.primátora, že veľmi často klamstvami a lžami 
dosahuje to, čo by čestným konaním nedosiahol. Uvedený 
pamfl et občana  - primátora bol vytlačený  na MsÚ a dis-
tribuovaný /p.Th./ za  peniaze občanov pre všetky 
domácnosti. Je to jasný dôkaz, ako sa zneužívajú mest-
ské peniaze a akými metódami p.primátor celé dvadsaťročie 
pracuje. Zbaviť sa za každú cenu svojich protivníkov. 
 
/Ak autor príspevku trvá na svojej požiadavke, zverejníme 
pamfl et v budúcom čísle/

fl etu len toľko –pamfl et bol úmyselne načasovaný tesne pred 
voľbami, aby zneistil váhajúcich voličov. Nevyberaným spô-

PREDVOLEBNÝ
NOVÁCKY RECEPT 
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Nádherné
vianočné sviatky

Š t e d r á k
Zamiesime polotuhé cesto z nasledovných ingrediencií: 
50 dkg polohrubej múky, 3 dl.mlieka, 12 dkg masla, 10 

dkg prášk. cukru, 2 dkg droždia, 3 žĺtky, vanil.cukor, soľ. 
Necháme vykysnúť a rozdelíme na 5 častí.

Vyvaľkáme a postupne ukladáme na plech a natierame 
plnkami.

Orechová plnka – 18 dkg mletých orechov, 2 dl mlieka, 
3 dkg strúhanky, 8 dkg prášk.cukru, vanilkový cukor, 

citrón. kôra. Maková plnka – 20 dkg maku, 2 dl mlieka, 
18 dkg prášk. cukru, 1 dkg masla, vanil. cukor, citrón.
kôra.Tvarohová plnka – 30 dkg tvarohu, 8 dkg práš.

cukru, 8 dkg masla, 2 dkg hrozienok,
2 žĺtky, sneh z bielkov, vanil.cukor, citrón.kôra.
Lekvárová plnka – 20 dkg slivkového lekváru,

citrónová kôra.

K a p u s t n i c a  s  klobásou
1 kg kyslej kapusty,0,5 l kapustnice/voda z kyslej ka-

pusty/,1 l vody,400 g bravčovej krkovičky,niekoľko zrniek 
čierneho a nového korenia,rascu,2 klinčeky,2 bobkové 

listy,3 zrnká borievok,2-3 strúčiky cesnaku,postrúh.
muškát oriešok,hrsť sušených hríbov,soľ,2 cibule,400 g 
pikant.údenej klobásy, mletú sladkú i pálivú papriku,0,5 
l kyslej smotany,lyžicu hlad.múky.Kyslú kapustu trocha 
pokrájame,vložíme do hrnca aj s kapustnicou,zalejeme 
vodou a necháme variť.Pridáme krkovičku pokrájanú 
na kúsky,rozotretý cesnak,korenie,hríby,cibuľu,soľ.
Keď kapusta s mäsom zmäknú,pridáme pokrájanú 

klobásu,papriku a varíme ešte pol hodiny.
V smotane rozhabarkujeme múku,nalejeme

do kapustnice a necháme povariť.
Dobrú chuť!

 Nezadržateľne sa blíži ten čas, keď rozlúskneme orechovú škrupinku a pod tanier si 
dáme z kapra šupinku, keď na oblátky rozdáme si med, keď budeme snívať o tom,že 
bude krajší svet, keď do daru si dáme pohodu a lásku a budeme mať dobrú náladu, 

keď ľudia k sebe blízko sú, veď predsa Vianoce sú pohladením pre dušu.

 Nádherné  vianočné  sviatky  plné  radosti,  pokoja  a  odpúšťania,
veľa  šťastia,  spokojnosti  v  novom  roku  2013

Vám  úprimne  želá  redakcia Občasníka. 

Neodmysliteľne k Vianociam patria i typické vianočné pokrmy. Predkladáme Vám dva.
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- Vážení občania!
Ste spokojní s kvalitou televízneho príjmu po nemalej investí-
cii mesta /niekoľko sto tisíc E/do káblových rozvodov? Po-
zorujete zmenu?
- Čím sa previnili občania nášho mesta voči p.primátorovi, keď 
za uverejnený príspevok v časopise Nováčan sú predvolávaní na 
vypočúvanie na políciu? Tomu sa hovorí sloboda vyjadrovania po 
novácky! Kto bude v poradí ďalší?
- Kam idú peniaze za jarmočné miesta, ktoré vyberá KCMN? 
Zdôrazňujem – za verejné priestranstvá? A prečo práve KCMN, a 
nie mesto?
Odozvy občanov na priame televízne vysielanie /z emailovej 
schránky Občasníka/
- Bol to zlatý klinec nad všetky doterajšie „živé“ vysielania a 
záznamy z mestských zastupiteľstiev.
- Klamstvá, lži, upodozrievania, dohady, výmysly.                                                                                                                                         
- Pani Mgr.Gabriela Oršulová usvedčila pred všetkými občanmi 
p.primátora z klamstva. Je neodškriepiteľné, že primátor robí nát-
lak na zamestnávateľov poslancov /NCHZ, Baňa Nováky, Gym-
názium/. Takto sa predstaviteľ mesta stará o svojich občanov, je 
to výsmech!
- Pán primátor neodpovedal na moju otázku o využívaní 
multifunkčného voza. Je to majetok mesta a on ho poskytol súk-
romnej fi rme VEPOS, aby na ňom vykonávala svoju podnikateľskú 
činnosť.Čo má z toho mesto?
- Páni poslanci, zopakujem prívlastky, ktorými Vás častuje 
p.primátor počas dvoch rokov:
buldoci, ste nesvojprávni, vykonávate podvratnú činnosť, ste 
deštrukčná skupina, nerozumiete problematike, nemáte záujem o 
rozvoj mesta, všetko negujete, ste synom toho či onoho občana. 
Pridám aj urážky občanov na verejných mestských zastupiteľstvách 
– diletant, chrapúň. Otázka pre Vás – dokedy budete znášať aro-
ganciu moci primátora mesta, dokedy Vás bude znevažovať, 
urážať, chcete čakať až do volieb?
- Pán primátor, ste arogantný, srší z Vás nenávisť a pritom chodíte 
každú sobotu do kostola /prečítajte si slová Sv.Kataríny 
Sienskej/.
-Pán primátor, zopakujte si z 2.čísla Občasníka 
svoju Mea culpa ...a prebuďte sa do nováckej 
reality.
- Páni poslanci, žiadam Vás, aby ste znemožnili 
cirkus  zvaný „živé“vysielanie. Je to nedôstojné, 
je to hanba pre celé mesto. Záznamy poslúžia  
ďalším generáciám ako názorná ukážka, aké ne-
schopné vedenie mesta vládlo dvadsať rokov. Pýtam sa Vás, 
čo priniesli doterajšie /hlavne posledné/ vysielania mestu a jeho 
občanom? Absolutne nič, len jatria nespokojnosť. Koľko občanov 
doteraz vystúpilo, keď p.primátor vraví, že každý má možnosť prísť 

a vyjadriť svoj názor. Prečo sa 
p.primátor bojí osobného kon-
taktu s občanmi? Prečo neus-
tále unavuje svojimi siahodlhý-
mi monológmi o ničom?
-Pán primátor, neurážate aj 
svojich dvoch verných poslan-
cov, keď ich hádžete do jed-
ného vreca s deštrukčnou sku-
pinou? Jeden z nich stále pýta 
peniaze na neexistujúcu kultúru 
a druhému je všetko, čo sa deje 
v Novákoch, na háku.
- Vyslovujem moderá-
torke „živého“ vysielania 
poďakovanie za silné nervy, 
objektivitu vedenia relá-
cie. Dúfam, že zážitky, ktoré 
v našom meste získava na 
takýchto prenosoch, nemajú 
obdobu na Slovensku.  
- Sme radi, že konečne je úplný 
poslanecký zbor. Nový po-
slanec je pán Anton Hajnovič. 
Dúfam, že zaveje nový vietor 
aj v našom mestskom parla-
mente. Pripomínam mu, že 
na MsZ žiadal p.primátora, 
aby zverejnil stanovisku 
Okresného súdu v tzv.kauze 
PaedDr.Mária Grmanová. Žiaľ, 
nedozvedeli sme sa to ani v 
„živom“vysielaní. Vieme len 
toľko, že mesto/primátor/preh-
ralo súd a my obyčajní občania 
budeme znášať nedomyslené 
rozhodnutia vedenia mesta.

-Páni poslanci, čo keby ste 
splnili výzvu p.primátora a 
vlastnou iniciatívou pod-
porili aj Vy petičnú akciu, 

keď ste inú formu nespoko-
jnosti za dve roky nenašli?                                                                                                                                         
        Vážení občania!
Po vzhliadnutí televízneho 
vysielania sa presviedčame, že 
klamstvo sa stáva bežnou vecou 
nováckej politiky. Niekoľkokrát 

počas teleprenosov sa snažil 
p.primátor znevážiť nielen po-
slancov, ale aj občanov, ktorí 
pracujú v rôznych občianskych 
združeniach. Ak sa niečo po-
darilo v meste, to je jeho záslu-
ha a ak nie, to je vina poslancov. 
Jeho neschopnosť komunikovať 
a pristúpiť ku kompromi-
som sa stáva veľkou nezná-
mou. Sústavné vyhľadávanie 
nepriateľov mestu škodí a on sa 
stáva brzdou ďalšieho rozvoja. 
Prečo nevyužil počas baníc-
kych dní prítomnosť premiéra 
a niektorých ministrov, aby po-
mohol mestu? No preto, lebo 
na najvyšších miestach nie je 
vítaný. Pán primátor sa chváli, 
že priniesol mestu peniaze, ale 
tie predsa mestu patria zo záko-
na/dane z NCHZ/, to nie je jeho 
zásluha. Nech ukáže občanom, 
aké fi nančné prostriedky prin-
iesol v tomto volebnom období 
svojou vlastnou iniciatívou, ako 
spolupracuje s podnikateľmi a 
s akým prínosom pre mesto! 
Žiadným! Chýbajúca sebare-
fl exia uňho je aj dôvodom, že 
sa chce uchádzať o post primá-
tora v nasledujúcich voľbách. 
Sústavným  bedákaním, že 
platom je na nule, sa v očiach 
občanov sám zhadzuje. Plat 
starostov a primátorov sa má 
odvíjať predovšetkým od kval-
ity práce a prínosu pre mesto. 
K jeho „nulovému“ platu 
1.706 E (51.394 SK) treba 
pripočítať aj benefi ty, ktoré 
poberá, a to neobmedzené 
používanie mestského au-
tomobilu, neobmedzené 
telefónovanie/!!!/, stravné, 
reprezentačné, príspevok na 
ošatenie,  atď. 

/So/

5

OZNAMY 
– RÔZNE
OZNAMY 
– RÔZNE
OZNAMY 
– RÔZNE

Občania sa pýtajú,
no odpovedí sa
                         nedočkajú 

ďalším generáciám ako názorná ukážka, aké ne-

rozhodnutia vedenia mesta.
-Páni poslanci, čo keby ste 
splnili výzvu p.primátora a 
vlastnou iniciatívou pod-
porili aj Vy petičnú akciu, 

keď ste inú formu nespoko-
jnosti za dve roky nenašli?                                                                                                                                         

Mea 

culpa,
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OZNAMY 
– RÔZNE

„Vychytaj problémy 
svojho mesta“ svojho mesta“ svojho mesta“ svojho mesta“ svojho mesta“ svojho mesta“ svojho mesta“ 

POMALY SA PREBÚDZAJÚ AJ  MLADÍ OBČANIA NÁŠHO MESTA. AJ ONI BY CHCELI ŽIŤ V KRAJŠOM, ZDRAVŠOM, 
PRÍJEMNEJŠOM  PROSTREDÍ. SO SÚHLASOM  AUTORA PRIBLÍŽIME VÁM ZO STRÁNKY NOVÁKY.COM

SÚŤAŽNÚ PRÁCU 17-ROČNÉHO ŠTUDENTA  IVANA SLUŠNIAKA
NA TÉMU „VYCHYTAJ PROBLÉMY SVOJHO MESTA“. TU ICH MÁME V SKRÁTENEJ FORME ASPOŇ NIEKTORÉ:

 znečistené verejné priestranstvá   novácka stavba storočia

  poškodené zastávky autobusov

  znečistené verejné stavby

  parkovanie mimo zóny
Pripomienka redakcie /namiesto autora/:

Kto je za takýto dlhodobo neutešený obraz  nášho mesta zodpovedný?
Obrázky sú zároveň navigáciou pre vedenie mesta, aby skutočne spoznalo svoje mesto!
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OZNAMY 
– RÔZNE

Novácka realita
Úvodom chcem vyjadriť 
potešenie nad tým, že aj my 
Nováčania máme vlastný 
občasník, do ktorého môže 
prispievať každý občan 
nášho mesta bez zásahu 
iných osôb, vyjadrujúc tak 
svoj slobodný názor na veci. 
Treba však jedným dychom 
dodať, že hneď sa našiel 
jeden občan, ktorý napadol 
existenciu týchto novín. Od 
neho som však kladné stano-
visko k vydávaniu novín ani 
nečakal, pretože pokiaľ to nie 
je ním „požehnané“, podľa 
jeho úsudku to nemôže byť 
ani dobré.
Občania nášho mesta práve 
v dôsledku vyjadrení tejto 
osoby mňa poznali za obdo-
bie posledných 10 rokov iba 
ako veľkopodnikateľa, tune-
lára, prepierača špinavých 
peňazí, človeka s mafi áns-
kymi praktikami, ba neváhal 
vyjadriť aj podozrenie z mojej 
účasti na vražde! V článkoch 

vam názor, že v slobodnej 
a demokratickej spoločnosti 
má právo každý občan slo-
bodne sa vyjadrovať, ale 
nesmie bezdôvodne iného 
krivo obviňovať. V mojom prí-
pade však to neplatí, pretože 
tento občan vo svojej činnosti 
neprestal a zrejme ani nikdy 
neprestane.
Jeho nezaujíma, že v dôsled-
ku jeho nepravdivých trest-
ných oznámení a mediali-
zovaním svojich „výmyslov a 
bludov“ som ako podnikateľ 
prišiel o miliónové zákazky, 
Kto vám dá zákazku, keď 
ste v médiách opisovaný ako 
človek s mafi ánskymi prak-
tikami, tunelár a podobne? 
Keby išlo iba o moju osobu, 
možno by som to nebral tak 
vážne, ale že v dôsledku 
toho prišlo o prácu množstvo 
zamestnancov, pripomí-
nam vo viacerých prípadoch 
rodákov Nováčanov, to už 
je veľmi vážna vec. Ale jeho 

pre týždenník Život, Plus 
7 dní, rôzne denníky takto 
popisoval moju osobu a vo 
viacerých prípadoch podal na 
mňa trestné oznámenia. Ich 
počet som doposiaľ nestihol 
spočítať, ale iste ich bolo na-
jmenej 10. V dôsledku tých-
to trestných oznámení bol 
som mnohokrát vypočúvaný 
asi na všetkých typoch út-
varov Policajného zboru 
SR – od základného na OO 
PZ Nováky, cez okresný v 
Prievidzi, krajský v Trenčíne, 
špeciálny v Nitre až po 
najvyšší na Ministerstve vnú-
tra. Pre mňa je potešiteľné, 
že vždy som si obhájil svoju 
bezúhonnosť a česť. Ani 
v jedinom prípade z toho 
množstva lživých, nepravdi-
vých tvrdení a oznámení 
mi nebola preukázaná vina 
a nebolo voči mne začaté 
trestné stíhanie. Mám stále 
čistý štít a môžem chodiť so 
vztýčenou hlavou. Zastá-

tento problém nezaujíma. On 
mňa má zafi xovaného ako 
najväčšie zlo pre Nováky a 
robí všetko preto, aby ma 
znemožnil. Myslíte si, že 
jeho zaujíma, že každoročne 
som riadne odvádzal odvody 
do  poisťovní, prispieval 
do štátneho rozpočtu ako 
podnikateľ platením daní, že 
som vytváral pracovné mie-
sta pre nových zamestnan-
cov /Nováčanov/, prispieval 
som na charitu a podporoval 
šport nielen v meste, ale aj v 
regióne?
Tento príspevok do 
Občasníka nemá za cieľ, 
aby som sa občanom Novák 
akosi „glorifi koval“, staval sa 
do pozície nejakého martýra. 
Chcem len, aby si tí, ktorí 
boli kŕmení lživými informá-
ciami zo strany najvyššieho 
zástupcu občanov nášho 
mesta posledných minimálne 
10 rokov, otvorili oči a začali 
počúvať hlas väčšiny.      AK

««««««««««         Ako sa staráme o náš majetok?       ««««««««««
Prispievatelia po svojich 
potulkách po meste „objavili“ 
príklad toho, ako sa staráme o 
majetok, vybudovaný za nemalé 
fi nančné prostriedky. Zašli na 
mestské futbalové ihrisko.
17.novembra 2012 uplynulo 7 
rokov, čo sa v našom meste vy-
budovalo multifunkčné ihrisko 
s umelým osvetlením o intenz-
ite 1.600 W a rozmeroch 33x18 
m. Bolo prvé na Hornej Nitre, 
až o ďalšie dva roky pribud-
lo v Prievidzi a následne v 
ďalších obciach nášho regiónu. 
Toto ihrisko slávnostne otvoril 
Stanislav Kosorín z Minister-
stva školstva SR, prezident 
SFZ JUDr. František Laurinec a 
ďalší predstavitelia SFZ. 

Slávnostný výkop na tomto 
ihrisku uskutočnil Ľubomír 
Faktor, bývalý slovenský 
reprezentant, pôsobiaci aj v 
našom meste v r.2001-2.
Mestskí poslanci schválili na 
tento projekt 230.000 Sk a ostat-
né fi nančné prostriedky v hod-
note takmer 2 mil.Sk zabezpečil 

vtedajší prezident MFK 
p.Vladimír Zaťko spolu 

s futbalovými nadšencami. Na 
výstavbe bolo odpracovaných 
1400 brigádnických hodín. 
Momentálne je hracia plocha v 
dezolátnom stave.
Na r.2011 bola pripravená gene-
rálna výmena umelého trávnika 

v hodnote 20.000 E, ale žiaľ si-
tuácia po r.2010 to nedovolila, 
nakoľko mesto jednostranne a 
bezdôvodne MFK vypovedalo 
zmluvu, a tak investor, ktorý 
chcel sponzorsky vymeniť hra-
ciu plochu od výmeny odstúpil. 
V súčasnosti je umelá tráva v 
nevyhovujúcom stave, hrozí 
nebezpečie úrazu. 

Plocha pripomína skôr pies-
kovisko ako umelý trávnik. 
Veríme, že vlastník objektu /

mesto Nováky/ v blízkej budúc-
nosti zabezpečí fi nančné pros-
triedky na jej výmenu, aby 
naši športovci mohli na jedi-
nom miniihrisku v Novákoch 
športovať.
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ŠPORT
Skončila futbalová

jesenná časť
súťaže I.A triedy
okresu Prievidza

Po nie celkom vydarenej jesennej časti súťažného ročníka 2012-2013 si naši muži 
aspoň v závere napravili chuť a v domácom stretnutí rozstrieľali ŠK Liešťany 8:2. Na 
posledný zápas cestovali do Máčova. V tomto stretnutí prekvapili domácich a po do-
brom výkone zvíťazili 2:1, keď góly za naše mužstvo strelili A.Hajnovič ml.a M.Roháč.
Futbalisti v tomto súťažnom ročníku odohrali 13 zápasov, z nich 5 vyhrali, 7 prehrali a 
1 remizovali. So skóre 22:34 získali 16 bodov a umiestnili sa na 9. mieste v tabuľke. 
Hráčsky káder tvorili: Ľ.Hurtiš, A.Hajnovič st., M.Sedlák, J.Stankovský, A.Karak, 
D.Riziky, M.Prekop, A.Hajnovič ml.,M.Tarageľ, P.Oršula, M.Bránik, M. a J.Krajči, P.a 
B.Daubner, T.Dovičin, M.Roháč, a J.Sedlák.

Občasník
NOVÁČAN-HLAS OBČANA

Redakcia:
Martin Petriska

 registrácia:
MK SR EV. Č. 4597/12

kontakt:
e-mail: novacan@zoznam.sk

Prispievať  fotografi ami a 
článkami môže každý

na  e-mail novacan@zoznam.sk

Posledný októbrový víkend 
sa začal nový ročník ex-

traligy vo vodnom póle. Hneď v 
prvom zápase nás čakal súper 
z kategórie najťažších – ŠKP 
Košice. V tomto nerovnom 
súboji nášho mládežníckeho 
družstva proti reprezentantmi 
nabitým  mužstvom sme preh-
rali 8:18. Trénerovi Petrovi 
Tkáčovi sa nepodarilo udržať 
hráčsky káder z minulej sezó-
ny.

Veľkou stratou bola opora 
nášho mužstva Peter 

Nižný, ktorý sa vrátil späť 
do ŠKP Košice. Musíme byť 
realisti v súčasnej situácii a 
budeme radi, ak sa nám po-
darí obhájiť vlaňajšie 4.miesto.

Tkáč 4. V ďalšom domácom 
stretnutí naši muži zvíťazili nad 
KPŠ Žilina 15:10. Medzi strel-
cami vynikli: Bielik 6, Ferjanc 4 
a Košian 3.                                                                                                              

Sme radi, že u 
mládežníckych družstiev 

potvrdzujeme kvalitnú 
základňu a naši vodní pólisti 
patria vo svojich kategóriách 
medzi najlepšie na Slovensku.
Veríme,že aj v tomto ročníku 
sa nám podarí obhájiť domi-
nantné postavenie medzi 
mládežou.

Medzi najväčších favoritov 
budú patriť ŠKP Košice,ČH 
Hornets Košice a Slávia UK 
Bratislava.V súčasnosti nev-
ieme v Novákoch vytvoriť 
stabilné silné družstvo.
Nedostatok fi nančných pros-
triedkov nám neumožňuje 
udržať našich najlepších 
odchovancov / Nižný,Gogola, 
Zaťovič,Cipov .../,ktorí nám 
odchádzajú do mužstiev s 
lepšími podmienkami.

V druhom domácom stretnutí 
s mužstvom  Topoľčian  

zvíťazili sme vysoko 20:4, 
keď hostia sa ani na chvíľu 
nepriblížili k výkonu našich 
hráčov. Najviac gólov strelili 
Marek Tkáč 6,Bielik 6 a Maroš 

Výsledky mládežníkov v 13.kole III.ligy
starší a mladší žiaci 

Mladší žiaci: Dohňany – Nováky 0:8 /Tomík 4, 
Štanga 2, Záhorský, Fergeľ/

Starší žiaci: Dohňany . Nováky 0:0
Dorast 14.kolo IV.liga  -  Nováky – Boleráz 3:1 

/J.Belko 2, Šnirc/

Poďakovanie za účinkovanie v jesennej časti patrí 
všetkým hráčom, trénerom, vedúcim mužstiev, ktorí 
aj v súčasných  ťažkých podmienkach pre futbal v 

našom meste zabezpečovali chod MFK Nováky

Posledný októbrový víkend Tkáč 4. V ďalšom domácom Medzi najväčších favoritov 

Začala sa extraliga   
vo vodnom póle

Tradičnou bodkou za pretekárskou 
sezónou rýchlostných kanoistov KRK 
Nováky býva spoločensko-športové 
podujatie – uzamykanie vody. Za nád-
herného počasia 20.11.2012 uskutočnil 
sa už 15.ročník. Výbor klubu zara-
dil do programu interný pretek klubu 
na 500m, vyhodnotenie, pretekárov,           
najlepšieho pretekára za 2012. Prip-
ravené boli i ďalšie súťaže pretekárov 
i rodičov.Toto podujatie je celodenné,a 
preto o guláš sa postarali rodiny 
Baránekových a Gombarčíkových.
Prvým bodom programu boli preteky 
jedntlivých vekových kategórií.

Na štarte sa zúčastnilo 43 pretekárov. 
Po skončení pretekov nasledo-
valo uzamykanie vody Novácke-
ho jazera,ktoré uskutočnili tréneri 
Ľubomír Hagara,Dušan Cachovan a 
Janka Zatlkajová.U dospelých preteky 
vyhrala Lucia Mištinová, u kadetov Ve-
ronika Mokrá, u juniorov Denis Myšák, 
u starších žiakov Martin Nemček, 
u mladších žiakov Matúš Jedinák a 
mladších žiačok Jessica Zatlkajová.
Talentom roka sa stala Jessica Zatlka-
jová a športovcom klubu za r.2012 De-
nis Myšák.V neformálnom programe 
vystúpila za rodičov p.Jedináková.So 
„slovami“ neviem, ako robíte, ale deti 
sem rady chodia“poďakovala trénerom.
Po guláši, zákuskoch a torte nasledovala 
súťaž v kopaní jedenástok mamičkami-
víťaz p.Marta Gombarčíková.
V minifutbale rodičov proti pretekárom 
stali sa víťazmi rodičia.Výbor Klubu 
rýchlostnej kanoistiky aj touto for-
mou ďakuje všetkým, kto sa podieľal 
na činnosti klubu v r.2012 – mesto 
Nováky a jeho občania, z daní ktorých 
je podporovaný klub, p.Anton Kiaba za 
poskytovanú dopravu a fi nančnú pomoc 
pri Nováckej 500-ke, Noving Nováky, 
ENO Zemianske Kostoľany, Nadácia 
Slovenskej sporiteľne, Nadácia bane 
pre zdravie, vzdelanie...,JUDr.Andrea 
Oršulová, Sloveca Sasol Slovakia, 
NyNa Lehota p.Vtáčnikom, Hostinec 
Amádeus, Vepos Nováky, Klampiar-
stvo S.Líška, Motorest Nováky, Nestle 
Prievidza, PPC Prievidza.

Zároveň ďakujem aj všetkým 
nemenovaným podporovateľom a pria-
znivcom kanoistiky v Novákoch.

Tradičnou bodkou za pretekárskou Na štarte sa zúčastnilo 43 pretekárov. 

Voda v jazere je uzamknutá
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