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Po vzhliadnutí priameho televízneho 
prenosu som nadobudol presved-

čenie, že náš p.primátor sa pri svojich 
klamstvách, ignorovaní, znevažovaní 
a zastrašovaní svojich oponentov 
čím ďalej tým viac stáva ne-
dôveryhodnou osobou. Ako 
nazvať skutočnosť, že ani 
po 23 rokoch vládnutia v 
kresle primátora nevie, 
čo je a čo nie je mestský 
majetok. Mám na mysli 
vlastníctvo pozemkov 
pod komunikáciami Les-
nej a Nábrežnej ulice. 
Ako nazvať ďalšiu sku-
točnosť, že doteraz nebol 
schopný preukázať žiadny 
listinný dôkaz o tom, že rád 
Notre Dame skutočne  chce pre-
dať svoju nehnuteľnosť za sumu, 
ktorú ústne prezentuje on. O akú sumu 
vlastne ide – o 100.000 € či o 110.000 
€? Každý súdny človek je za to, aby sa 
park stal oddychovou zónou pre našich 
občanov, ale cestou transparentnou, 
ktorú nemôže nikto spochybniť. Na mar-
go tohto problému treba pripomenúť, že 
na uvedenej nehnuteľnosti má svoj ma-
jetok aj mesto, a preto možný predaj inej 
osobe je diskutabilný.

Bol som zhrozený návrhom p.vicepri-
mátorky Mgr.Hornej, ktorá navrhla 

prístavbu  Základnej školy na  Pribino-
vej ul. Uvažovala nad tým, čo by taká 
prístavba stála, či je stavebne realizova-
teľná a aké využitie by mala budova na 
Ul.J.C.Hronského. Nečakal by ju taký 
istý osud ako krytú plaváreň, kino, chát-
rajúce bývalé Centrum voľného času? 
Pred nejakým časom som zachytil sprá-

vu, že štát z rozpočtu uvoľní 870.000 € 
a tak podporí zakúpenie 70 digitálnych 
premietacích prístrojov. Podala p.riadi-
teľka KCMN ako štatutár 
ž iado-

sť o túto 
fi nančnú výpomoc? Predpokladám, že 
nie. Veď je jednoduchšie robiť či vlast-
ne nerobiť kultúru a brať za to obrovské 
mestské fi nancie, ktoré nemá právo 
nikto kontrolovať, iba samo zvolení čle-
novia správnej rady. A my občania, ktorí 
sa podieľame na takomto šafárení, sa 
môžeme iba čudovať. 

Pán primátor až chorobne zabúda na 
svoje sľuby. Na niektorom z mest-

ských zastupiteľstiev sľúbil poslanco-
vi p.Hajnovičovi, že prečíta rozsudok 
medzi mestom a PaedDr.Grmanovou. 
Čakáme aj my, obyčajní občania, kto a 
koľko fi nančných prostriedkov vynaloží 
mesto, teda my občania Novák, za neu-
vážené činy p.primátora.

Pán primátor sa rád oháňa, čo všet-
ko spravil a nasľuboval. Zabudol na 

jedno totálne klamstvo pred voľbami – 
že sa začne výstavba 64 bytov za budo-

vou bývalého chemického učilišťa. V 
čase veľkých sľubov totiž vedel, 

že pozemky v týchto pries-
toroch investor Astra-

-Invest rozpredával 
na IBV a žiadna 

sa tam stavať 
nebude. 

Posledné 
tzv.živé 

v y s i e l a n i e 
bolo  ex-
c e l e n t n o u 
ukážkou ne-

mohúcnos t i 
vedenia mesta. 

Primátor, ktorý 
sa chváli, že vlád-

ne už 23 rokov, sa 
predvádzal ako diletant, 

ktorý neovláda rokovací po-
riadak MsZ, elementárne základy 

slušnosti, namiesto priamych odpovedí 
úplne od vecí vedie monológ. Očakával 
som po vecnom vystúpení p.Vladimíra 
Špánika – predsedu ZOMOS-u, že úro-
veň dialógov bude iná. No čuduj sa sve-
te – ešte trápnejšia.

Nenávisť p.primátora k p.A.Kiabovi 
/a nielen k nemu/ je známa nielen v 

našom meste, ale vďaka médiám aj na 
Slovensku a už súvisí s určitou diagnó-
zou. Zapracovala zasa fantazmagória 
p.primátora aj vo veci údajného odkúpe-
nia parku pánom A.Kiabom? Je hanbou 
vedenia mesta, že pozemky okolo by-
tovky č.116 nebolo schopné vyriešiť za 
20 rokov.

Pán primátor v poslednej dobe si 
mýli poslancov so zamestnanca-
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Myšlienky
na zamyslenie

Nedôvera je múdrosťou hlupákov.       
SHAW

Múdri ľudia hovoria, pretože majú čo povedať. 
Blázni preto, lebo by radi chceli niečo povedať.

PLATÓN

Zo všetkých vied, ktoré človek môže a musí 
ovládať, tou hlavnou je umenie žiť tak, aby 

spáchal čo najmenej
zlého a urobil čo najviac dobrého.

L.N.TOLSTOJ

vu, že štát z rozpočtu uvoľní 870.000 € 
a tak podporí zakúpenie 70 digitálnych 
premietacích prístrojov. Podala p.riadi-

Pán primátor sa rád oháňa, čo všet-
ko spravil a nasľuboval. Zabudol na 

jedno totálne klamstvo pred voľbami – 

KAM ZO ZAČAROVANÉHO 
KRUHU?

bezplatné

mi MsÚ. Vyžaduje od poslancov za-
bezpečovať úlohy, za ktoré sú platení 
jeho zamestnanci. Čo nedokážu vedúci 
pracovníci, je tam predsa on, štatutár, 
ktorý je zodpovedný za činnosť úradu. 
Ak je zaneprázdnený inými „súrnejší-
mi“ povinnosťami, to je jeho problém! 
Ale nech nezvaľuje vinu na iných. Ak 
sa dačo nedarí, na vine sú poslanci a 
hlavne terajší. Pán primátor sa čas-
to oháňa papierom, čo všetko počas 
svojho „mocipanovania“ dokázal. Vtedy 
poslanci nerozhodovali o ničom, len on 
samojediný?

Na záver – môj názor na tzv.živé vy-
sielania: absolutne nespĺňajú svoje 

poslanie, pretože sa zakaždým zvrh-
nú na ostré výmeny názorov /inak to v 
meste asi za terajšieho vedenia ani nie 
je možné/. Žiadne doterajšie vysielania 
nepriniesli pre mesto ani pre občanov 
žiadne riešenie problémov, ba naopak, 
situácia sa vyhrocuje, nespokojnosť ob-
čanov narastá. Apelujem na pána primá-
tora ako na veriaceho človeka /to som 
prekvapený/, aby si usporiadal v hlave 
a hlavne v duši svoje myšlienky, aby v 
jeho srdci nenávisť urobila miesto 
láske, klamstvo ustúpilo pravde a po-
msta  odpusteniu /slová pápeža Fran-
tiška/.                                               SO  
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OKIENKO
ZDRAVIA 

Zdravie z Božej lekárne
O vďačnosti voči

prírode                                                                                                            

S akou trpezlivosťou rodí 
zem šťavnaté plody,

nešetriac pritom krásou.
S akou výdržou nám 

zneužitá zem vychádza 
stále v ústrety,

aby sme mohli žiť, hoci 
zanechávame na nej 

mŕtvych a ruiny!
Ešte stále nám korene ne-

odopierajú možnosť
žiť v pokoji.

S akou pravidelnosťou nás 
príroda obdarúva!

Nielen krásou kvetín, 
kríkov a stromov, riek a 

jazier, potokov
a kopcov, oblakov a púští. 

Ale aj krásou ľudí,
pôvabom detí

a živelnosťou mladých 
zvierat.

Príroda nám „ďakuje“ za 
našu snahu o jej

zachovanie.
Teší sa s nami, keď 

sa zasadzujeme za jej 
očisťovanie.

Raduje sa, keď sa na ňu 
pozeráme očami Stvoriteľa.

Ďakujeme prírode 
za jej veľkorysosť!
                                     
A.L.Balling – Ďakujem

Poznámka:
Ďakujeme našej čitateľke 
Ing. Ľ.K. za pripomienku – 
banán obsahuje  fruktózu a 
glukózu. V dnešnom čísle 
sme  sa  pokúsili spestriť 
okienko zdravia o liečivých 
bylinách. Ak máte záujem o 
pokračovanie, vyjadrite svoj 
názor, prípadne budeme 
radi, ak nám pošlete svoje 
príspevky alebo pripomienky.      
Ďakujeme.

Vážení čitatelia! Každý z nás vie, že príroda je jedna 
veľká lekáreň, ktorá po celé tisícročia pomáhala ľuďom 
prekonávať zdravotné neduhy. V dnešnej civilizovanej 
dobe sa často od prírody odvraciame a spoliehame sa na 
„silu“ liekov. Prejdime sa po našich lúkach a zbierajme si 
zdravie z Božej lekárne. Prvé jarné liečivé byliny:

 Púpava lekárska
Zber: list stále, koreň v III.-IV.a VIII.-IX.

POUŽITIE: CHOROBY ŽLČNÍKA A PEČENE, 
TRÁVIACI SYSTÉM, ŽLČOVÉ KAMENE, 

OBLIČKOVÉ A MOČOVÉ ŤAŽKOSTI, CUKROVKA, 
ÚNAVA, PREČISŤUJE ŽALÚDOK A KRV, DNA 

A REUMA, PODPORUJE POTENIE A MOČENIE, 
CHUDOKRVNOSŤ

UŽÍVANIE:
– čaj z listov i koreňa                                                                                                                      
– jarný šalát z čerstvých listov,                                                                                                    
– sirup1 l vody, dve hrste kvetov dáme zovrieť a 
vyluhovať, scedíme, pridáme l kg cukru,
½ citróna, slabo povaríme
-čerstvá šťava -2 lyžičky na metabolizmus

Pŕhľava dvojdomá /žihľava/
Zber: listy v V.-IX. a  koreň v 
III.-IV.,X.
Použitie: exémy, bolesti hlavy, 
ľadvinový piesok, čistenie krvi, 
zápaly močových ciest, choroby 
pečene a žalúdka, únava, vy-
padávanie vlasov, zúženie ciev, 
bolesti krížov, reuma a dna.
U ž í v a n i e :                                                                                                                                       
- dôležité sú jarné čajové kúry,                                                                                                     
-čaj – 3 šálky denne

 -tinktúra z koreňa
 -kúpeľ nôh – macerát z koreňa 
a čerstvých listov /vyluhovať 
v studenej vode 6-12 hodín/       
-umývanie vlasov v zápare z 
listov alebo v maceráte z koreňa
 -tinktúra na vlasy – 1 lyžica 
listov a koreňa, 3 lyžice alko-
holu vyluhovať na svetle 14 dní, 
prefi ltrovať a zriediť v ¼ l vody-
masírovať do vlasov.
-exktrat z listov a koreňa – 20-

30 kvapiek 3x za deň pred jed-
lom
Baza čierna
Zber: list z kvetov na jar a 
červené plody na jeseň
Použitie: choroby z prechlad-
nutia a dýchacích ciest, reuma, 
inhalácie pri zápale ucha, obkla-
dy pri kŕčových žilách, neuróza 
a migréna
Užívanie: -čaje, inhalácie, klok-
tanie, obklady, z plodov sirup
 Hloh obyčajný
Zber: kvet a listy počas kvitnu-
tia, plody.
Použitie: znižuje krvný tlak, vá-
penatenie ciev, nespavosť a os-
labenie organizmu, po infarkte, 
po angíne pektoris
Užívanie: 2 lyžičky na šálku 
2-3x denne
Vŕbovka malokvetá
Zber: kvitnúca vňať. Existuje 
niekoľko druhov liečivých: 
ružová, malokvetá, horská, kopi-
jovitá, močiarna. Dva druhy: 
úzkolistú a chlpatú nesmieme 
zbierať. Liečivé poznáme podľa 
malých kvietkov  ružovkastej, 
bieloružovej až bielej farby. 
Druhy, ktoré nezbierame, dosa-
hujú výšku až 150 cm a majú 

veľké purpurovočervené kvety. 
Liečivá vŕbovka rastie aj v 
záhradách. Vŕbovka má veľmi 
liečivé účinky hlavne na:
-choroby prostaty /u mužov/ - 
zdúrenie, rakovina, zápaly
-choroby ľadvín a mechúra
-u žien choroby lona
Užívanie: čaj-zápar 2-3 šálky 
denne.

 Podbeľ liečivý
Zber: kvet v III.-IV., list v V.-IX.

POUŽITIE: ZÁPALY DÝCHACÍCH CIEST, TRÁVIACI 
SYSTÉM, VYLUČOVANIE MOČU A POTU, PARA-
DENTÓZA, ZÁPALY ŽÍL, HEMOROIDY, KOŽNÉ 
VREDY, RANY, EXÉMY, OPUCHY NÔH, UVOĽNENIE 
HLIENOV.

UŽÍVANIE: 
– čaj  –  1 lyžičku na  ¼ l vody,

nechať  vyluhovať 10 min, 
môžeme sladiť medom, 3xdeň                                                                                                                                            

–odvar – priložiť na bolestivé miesto
–čerstvú šťava z listov zmiešať s mliekom a medom, 

piť 3x za deň po lyžici                         
–čerstvé listy priložiť na bolestivé miesta                                                                         

– inhalácie – inhalovať odvar     
–sirup-na priedušky a pľúca - vrstvy čerst.listov a 

cukru vyluhovať 6 týždňov, piť po lyžičkách
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Primátor mesta sa v rámci tel.vysielania dňa 13.4.2013 pri 
odpovedi na otázku p.Jozefa vrátil k minuloročnej kontrole 
NKÚ na MsÚ. Zistené nedostatky nepovažuje za závažné, čo 
dokazuje i tým, že voči mestu neboli vyvodené žiadne postihy. 
19 nápravných opatrení odsúhlasil s kompetentnými a vyjadril 
s kontrolou spokojnosť. Ja to považujem za „tendenčné“ s 
jasnou tendenciou bagatelizovať výsledky NKÚ. Nálezy o 
porušenie zákonov SR nie sú dostatočne vážne? Celý 
protokol NKÚ má 19 strán s 3 odporúčaniami v závere. Na 
stránkach č.7-8 sú popísané nedostatky okolo KCMN a je mu 
venované aj jedno z 3 odporúčaní, ktoré znie: Zabezpečiť 
priebežné monitorovanie hospodárenia KCMN. Pred-
posledné z prijatých opatrení znie takto: Odporúčanie na 
zabezpečenie monitorovania hospodárenia KCMN bude 
vykonané na zasadnutí MsR. Termín: po ukončení polroka. 
Zodpovedný: riaditeľka n.o. KCMN.
       Tak toto si myslím, ďalší komentár už nepotrebuje!              
                                                                                   Ing. V.R.

V mojom príspevku č.3765 dňa 17.3.2013 o KCMN som 
nekritizoval jeho činnosť, ale formu hospodárenia. Vôbec by 
som nemal dôvod , keby KCMN ako nezisková organizácia 
skutočne fungovala ako organizácia, ktorá si svojimi aktivi-
tami  zaistí dostatok fi nančných prostriedkov na svoju správu 
a dosiahne zisk. Zisk potom použije na verejnoprospešné 
služby v oblasti kultúry. Dotácia z rozpočtu mesta by bola 
doplňujúcim zdrojom na fi nancovanie uvedených služieb. 
Nasledujúce čísla dokazujú, že to tak nefunguje.

3

.comNOVÁKY.COM
VÁŽENÍ ČITATELIA! NIE KAŽDÝ Z VÁS MÁ MOŽNOSŤ SLEDOVAŤ STRÁNKU

NOVAKY.COM,

A PRETO UVEREJŇUJEME NIEKTORÉ PRÍSPEVKY Z TEJTO STRÁNKY.

KONTROLA NKÚ – TENDENČNÉ ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV

Prehľad o dotáciách z rozpočtu mesta pre 
KCMN za roky 2007-2013
2007 – 3 343 000 Sk
2008 – 3 631 000 Sk
2009 – 129 107 €  / 4 403 000 Sk/
2010 – 145 735 € / 4 858 000 Sk/
2011 – 103 307 € / 3 443 000 Sk/
2012 –  146 500 € / 4 883 000 SK/
2013 –  130 000 € / 3 916 380 Sk/

To boli výdavky!!!

Aké boli príjmy KCMN? Priemerný ročný príjem z podnikania 
za roky 2004-2007 činil 786 000 Sk.
Aké príjmy z podnikania dosahovalo KCMN za roky 2008- 
2012 , je tajomstvom. To môže vedieť len správna rada či 

dozorná rada. Každému súdnemu človeku musí byť jasné, 
že tie príjmy KCMN z podnikania nebudú významné a vych-
válená úroveň činnosti KCMN je dobre zaplatená z rozpočtu 
mesta z našich peňazí.                                               Ing.V.R.

Pripomienka redakcie: Podotýkame, že ide o neziskovú 
organizáciu so 100 % účasťou mesta. Čo na to povedia 
ostatní novácki podnikatelia? Dajme si ešte otázku: Aký 
bol skutočný úmysel p.primátora a p. riaditeľky MDK pri 
zakladaní neziskovej organizácie a prečo vtedajší „dobrí“ 
poslanci tento „podfuk“ na meste spáchali? Nezaváňa to 
jasnou k...ou?

Príjmy za riaditeľa PhDr. R.Géczyho boli  priemerne do 1 
milióna ročne! Príjmy  Mgr.D.Hornej za sedem rokov sú 
nulové, pretože všetky akcie v kultúre platí mesto so svo-
jimi občanmi!!! Komu sa oplatí v našom meste podnikať? 
Odpovedzte si sami!

ASTA   /skrátené/
Odmeny poslancov:      Prievidza: 10 € za hodinu
                                        Handlová: štvrťročne 76 €
                                        Bojnice: 6,60 € za hodinu
Nováky: poslanec v Novákoch má za svoju funkciu od 
primátora: urážky, nadávky, znevažovanie a dehonestáciu 
jeho osoby, ale i jeho rodiny na každom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva, v TV Nováky, ale aj v regionálnych a 
celoštátnych médiách. Za svoju činnosť majú iné odmeny: 
chodenie  po policajných vyšetrovaniach a súdoch, prí-
padne ohováranie u jeho zamestnávateľa.

Marcela

Zdravím prispievateľov a čitateľov tejto stránky. Chcela 
by som sa vyjadriť k pár veciam. Už dlhší čas nežijem 

v Novákoch, momentálne pôsobím v Bratislave. Dlho som 
váhala, či napísať príspevok na táto stránku. Minulý víkend 
som prišla pozrieť svojich rodičov., ktorí ma upozornili na 
Novácke vysielanie. Ostala som nemilo prekvapená. Pán 
primátor, patrila som k Vašim sympatizantom spolu s mo-
jimi rodičmi. Ale to, čo ste predvádzali v živom vysielaní, 
ma rozhodilo. Vy ste nedokázali odpovedať na jednoduché 
otázky, ktoré Vám položil p.Putiška, radšej ste dookola ro-
zprávali o inom, len aby ste sa vyhli odpovedi. List, ktorý 
čítala p.Oršulová, ktorý bol podpísaný jej nadriadenou, bol 
tiež v podstate zarážajúci, ak to, čo čítala, je pravda, mali 
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by ste sa hanbiť....To, ako 
obviňujete poslanca, že na 
súde krivo vypovedal, je tiež 
trochu smelé tvrdenie. No 
a p.Kunovský, ktorý Vám 
vyslovil pochvalu, že rétor 
ako ste Vy, široko-ďaleko v 
okolí nie je, ja k tomu mám 
poznámku. Je rozdiel ré-
tor ako rétor, poznám pár 
rétorov, ktorí keď rozpráva-
jú dve hodiny, tak ich s 
úžasom počúvam, ale Vás 
sa dá počúvať asi tak 5 min. 
To je asi všetko, čo som 
mala na srdci, bolo tam om-
noho viac, ale je zbytočné 
sa ku všetkému vyjadrovať. 
Myslím si, že ste prišli o 2 
voličské hlasy, myslím mo-
jich rodičov, ktorí sú o tom, 
že Vám viac hlas nedajú, už 
dlhšie presvedčení. Prajem 
všetkým občanom príjem-
ný deň /moje meno nie je 
pravé z bezpečnostných 
dôvodov/.

STOCH
Pán primátor  nám včera 
znovu ukázal, že je schopný 
všetkého. Televízia JOJ vo 
večernej spravodajskej re-
lácii odvysielala Šimkove 
konšpiračné teórie pri pre-
daji stránky Nováky.com v 
súvislosti s rozsudkom OS 
v Prievidzi.
Redaktori tejto „objek-
tívnej“ televízie si nedali 
ani toľko námahy, aby dali 
priestor na vyjadrenie pro-
tistrane. Nám, čo sledujeme 
kauzu od samého začiatku, 
je rozsudok OS v Prievi-
dzi logickým vyústením 
všetkého, čo sa odohralo. 
Súd len potvrdil to, k čomu 
dospel vyšetrovateľ aj 
prokurátor tým, že neobvinil 
Zaťku z vydierania, ako to 
žiadal Šimka.

Potvrdilo sa, že sa jednalo o 
obchod, ktorý zmaril Šimka 
oznámením veci na políciu. 
Tento pán nerešpektuje 
orgány činné v trest-
nom konaní, nerešpektu-
je súdy, nerešpektuje 
NKÚ, nerešpektuje MsZ, 
rešpektuje len to, čo si sám 
myslí. Je poľutovaniahodné, 
že médium pôsobiace na 
národnej úrovni je ochotné 
takýto pamfl et pustiť von a 
dá priestor na jednostranné 
vyjadrenie v živom spore. 
O tom, že spor rozsudkom 
OS v Prievidzi nekončí, 
avizoval Šimka vo svojom 
vyjadrení. To však redakcii 
JOJ vôbec nevadilo pustiť 
ho do vysielania. Udivuje 
ma, že tento pán ešte stále 
nachádza priestor, aby 
prezentoval ním vymyslené 
kauzy. Alebo sa to len hodi-
lo do celkového obrazu kra-
jiny, ktorý táto „nestranná“ 
televízia prezentuje? Vôbec 
by som sa nečudoval, keby 
protistrana žiadala satis-
fakciu od konkrétnej redak-
torky a redakcie.

KAZO
Ja sa nechcem v tomto 
príspevku zaoberať poli-
tikou v tomto meste. Prečo 
by som sa aj mal, keď stále 
neviem, kto vôbec v tomto 
meste má pravdu. Pokiaľ 
klame jeden či dvaja, môže 
byť, ale pokiaľ klamú de-
viati a dvaja sú vždy čestní 
a verní p.primátorovi 
/p.Horná, p.P.Oršula/, to 
samozrejme nie je nič 
nové. A keď spomínam 
P.Oršulu, tak mi nedá, aby 
som nepoukázal na to, či si 
p.primátor všíma, koľkokrát 
je dotyčný pán zúčastnený 
na zasadnutiach. Aj keď 

príde, tak určite po chvíli 
odíde...radšej poukážem 
na to, či si vôbec p.primátor 
okrem toho, aké divadlo 
predvádza na zasadnutiach 
všíma, ako mu mesto vyze-
rá. Nemôže vedieť, lebo si 
toto mesto nikdy neprejde 
po „vlastných“. Keby tak 
učinil, tak by videl, či sa 
bude i naďalej vystatovať, 
čo on za 22 rokov spravil 
pre mesto. Určite spravil, 
čo je pravda, je pravda, 
ale za tie roky je to veľmi 
málo, veľmi málo. Ja byť 
ním, tak to vôbec nespomí-
nam, pretože za 22 rokov 
to, čo bolo vybudované /on 
to vtedy iba oprašoval/, je 
už dávno zničené, zdevas-
tované.
A teraz, keď je to potrebné 
opätovne opraviť, tak mu 
je to ukradnuté, nechce to 
vidieť, alebo sa vyhovorí, že 
nie sú na to peniaze, je to 
najlepšia výhovorka. Len sa 
pozrime, ako vyzerá naše 
mesto: špinavé, bez kveti-
nových záhonov, zničené 
chodníky, cesty.  Poďme 
od chemických závodov: na 
spadnutie krytá plaváreň, 
okolo výškových budov roz-
padajúci sa plot, KCMN na 
spadnutie zvnútra i 
zvonku /posta-
vený r.1959/. 
Tzv. „hotel“ 
na hanbu a 
posmech a 
to vedľa stánku 
kultúry. Veď to tu vyzerá 
ako v Košiciach na LUNIKU 
IX....Pani Horná každý deň 
chodí do zamestnania a vô-
bec jej  nevadí, ako vyzerá 
okolie. Kino, starý hriech, 
nič sa doposiaľ neudialo, 
fasáda opadaná..., okolie 
škôl neporiadok, ale aj v 

chem.či ban.kolónii.
Ak sa presunieme na ná-
mestie, stará na spadnutie 
bývalá MŠ a tie pneuma-
tiky, ktoré sú tam už aspoň 
štyri mesiace a nehovo-
riac o tom neporiadku...
Aj okolie priemyslovky a 
gymnázia by mohli byť 
lepšie udržiavané. Aj to je 
na zamyslenie, či vôbec 
niekde v centre mesta je 
VEPOS, no a tie mestské 
WC pri MsÚ...Ale aspoň 
máme všetko jak sa hovorí 
po ruke: kultúru, neporiad-
ok, WC, tech.služby a tzv.
pódium na kultúrne poduja-
tia...úplne nevhodne post-
avené a ani sa to nepodobá 
na to, k čomu má slúžiť. 
Ja by som to pomenoval 
na „MÚR  NÁREKOV“, 
kde by sa občania tohto 
mesta mohli vyplakať za 
všetky hriechy, ktoré boli 
v tomto meste za vedenia 
p.primátora spáchané. Veď 
aj medziľudské vzťahy v 
našom meste zničil, celé 
mesto rozoštval. Už tá jeho 
politika, vystupovanie a 
správanie má koho baviť. 
To jeho predvádzané di-
vadlo, je tak aktuálne do 

Radošinského 
divadla. Nech sa už 
konečne aj nad sebou za-
myslí a to svoje „EGO“ 
krotí, už by bolo načase. Bol 
by som rád, keby príspevok 
bol zverejnený v najnovšom 
čísle NOVÁČANA. /mierne 
skrátené/

4
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spadnutie zvnútra i 

to vedľa stánku Radošinského 

www.
novaky.com
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- Pán primátor, bol som pre-
kvapený, keď som počul v mest-
skom rozhlase, že zasa chystáte 
svoje obľúbené „živé“ vysielanie. 
Len som nevedel pochopiť, že 
v rozpočte máte vyčlenených 2 
000 € na televíziu a Vám to ne-
prekáža, že ich prečerpáte jed-
ným vysielaním.                                

                               /občan BO/  

- Pani Mgr.Horná, dostali ste 
neoprávnene 130 000 € na rok 
2013. Ste nezisková organizácia 
s veľmi podivným hospodáre-
ním. Podľa „kultúry“ za január-
-apríl nevieme, koľko ste vyčer-
pali aj z mojich peňazí a koľko 
ste si zarobili vlastnými iniciatí-
vami. 

- Pán poslanec Mgr.Pavel Or-
šula – bol som Vaším voličom. 
Žiadam Vás, aby ste odovzdali 
svoj poslanecký mandát, preto-
že voliči nášho okrsku sú s Vami 
nespokojní. Za tri roky ste ne-
vystúpili ani raz, nenavrhli žiad-
ne riešenia pre občanov svojho 
volebného okrsku. Hanbíme 
sa za Vašu sústavnú absenciu 
na zasadnutiach MsZ. Dúfam, 
že ako vzdelaný človek, viete, 
čo je Vaša morálna povinnosť!                       
/volič z chem.kolónie/

- Pán primátor, na pobavenie 
našich návštev si otvoríme no-
vácku televíziu. Neviem doteraz, 
prečo sústavne celé mesiace 
sa opakujú do osprostenia 
Vaše fantazmagórie. Mali by 
ste počuť názory ľudí, ktorí 
nepoznajú novácke pomery, 
ale sú to normálni ľudia a to, čo 
vidia, často im vyráža dych. Pod-
ľa Vášho titulu ide o vzdelaného 
človeka, no to, čo zo seba vychŕ-
lite, podobá sa často prejavu člo-
veka s lekárskou diagnózou xxx.                 

                      /občan z Bujakova/

- Pani moderátorka, musí Vás 
p.primátor dobre platiť, keď ste 
vysielanie viedli veľmi tendenč-
ne, očividne ste boli neobjektív-
na, neusmerňovali ste diskusiu, 
ako sa žiada od fundovanej 
moderátorky a umožňovali ste 
primátorovi sústavne odbočovať 
od  tém a kladených otázok! Viď 
otázku p.Putišku a hneď úvodnú 
časť o parku. Nováčania podob-
né odbočenia počuli už 10-100-
krát, takže sú na ne už alergicky. 
/názory mnohých Nováčanov/

- Páni poslanci, prečo  dovo-
ľujete primátorovi sústavne jeho 
excesy na zastupiteľstvách i v 
živom vysielaní. Keď má problé-
my so sebakontrolou, treba mu 
to pripomínať, kde je a čo sa od 
neho požaduje.

- Vážení občania, prečo stále 
nechápete snahy nášho p.pri-
mátora Ing.Dušana Šimku, ktorý 
jediný chce pomôcť tomuto mes-
tu a bojuje zo všetkých síl s hlú-
pymi poslancami. Veď pre mesto 
obetoval 23 rokov svojho života, 
svoje pohodlie /Zlaté piesky/, po-
kojný rodinný život a všeličo iné.                                                                                   

                     /novácky srandista/

Do e-mailovej stránky nášho 
občasníka NOVÁČAN-Hlas ob-
čana dostali 
sme 

od niekoľkých občanov mesta 
otázku, či je to pravda, že p.A.
Kiaba chce odkúpiť park v na-
šom meste, pretože to odznelo 
v priamom televíznom prenose. 
Išli sme za ním a tu je  jeho vy-

jadrenie:
Som prekvapený z dezinformá-

cie nášho p.primátora, ktorý sa 
opäť prejavil svojou nenávisťou 
voči mojej osobe, keď informoval 
v poslednom živom vysielaní o 
tom, že som sa informoval o od-
kúpení Parku Dr.Štefana Moyze-
sa v nejakej realitnej kancelárii. 
Musím, vážení občania, konšta-
tovať, že to nie je pravda, nero-
koval som so žiadnou agentúrou 
o odkúpení parku a ani nemám 
záujem o tento pozemok. Mys-
lím si, že táto nehnuteľnosť by 
sa mala stať majetkom mesta a 
pri lepšej starostlivosti by sa mo-
hol park využívať ako oddychová 
zóna pre našich spoluobčanov. 
Tieto vyjadrenia primátora majú 
podľa môjho názoru slúžiť ako 
nátlak na občanov a poslancov 
MsZ, aby v meste vládla napä-
tá atmosféra, lebo len v takomto 
rozvadenom meste sa mu dobre 
bačuje.

Smutné však je, že primátor 
všetky problémy v meste zakrý-
va problémom odkúpenia parku, 
ale nepovie, že v decembri 2012 
počas vianočných sviatkov nás 
všetkých kŕmil a verejne pra-
nieroval poslancov v mestskom 
rozhlase, že neschválením 
mestského rozpočtu na rok 2013 

dostali mesto do 
kolapsu. Na 

poslednom 
mestskom 
z a s t u -

p i t e ľ s t v e 
poslanci väč-

šinou hlasov roz-
počet schválili a on ho 

doteraz nepodpísal. Vôbec mu 
nezáleží na tom, že občianske 
združenia v meste sú takmer 
pred kolapsom, lebo doteraz ne-
boli podpísané zmluvy na čerpa-
nie fi nančných prostriedkov.

5

OZNAMY 
– RÔZNE

Odozvy na „živé“
vysielanie,
e-mailová stránka Nováčan 

- Pán primátor, na pobavenie 
našich návštev si otvoríme no-
vácku televíziu. Neviem doteraz, 

vidia, často im vyráža dych. Pod-

sme kolapsu. Na 
poslednom 
mestskom 
z a s t u -

p i t e ľ s t v e 
poslanci väč-

šinou hlasov roz-
počet schválili a on ho 

doteraz nepodpísal. Vôbec mu 

e-mail

novacan@zoznam.sk

V zastavanej časti mes-
ta sa plánuje súkromná 
výstavba štyroch rodin-
ných nízkoenergetických 
domov na pozemkoch 
asi 400 m2, Viac info na 
www.haloreality.sk ID: 
PD-16018 alebo na 0903 
738 590.

V zastavenej časti mes-
ta sa plánuje súkromná 
výstavba šiestich ra-
dových nízkoenergetick-
ých domov. Viac info na 
www.haloreality.sk ID: 
PD-15715 alebo na 0903 
738 590.

Tri garáže na predaj v 
meste. Viac info na www.
haloreality.sk ID: PD-
14882, 15232, 15680 alebo 
na 0903 738 590.

Trojizbový kompletne 
prerobený (bez investícií) 
byt na ulici Kukučinovej. 
Viac info na www.halorel-
ity.sk ID: PD-14714 alebo 
na 0903 738 590.

Dvojizbový byt v centre 
mesta, prerobený (bez 
investícií). Viac info na 
www.haloreality.sk ID: 
PD-13727 alebo na 0903 
738 590.

Rodinný dom, pozemok 
1725 m2, tichá lokalita 
vo výbornom stave, tri 
spálne, letná prístavba. 
Viac info na www.halor-
eality.sk ID: PD-13320.

Rodinný dom v pôvod-
nom stave, v tichej lokalite 
mesta, udržiavaný, vyku-
rovaný, suchý určený na 
rekonštrukciu. Viac info 
na www.haloreality.sk ID: 
PD-7158. 

Viac nehnuteľností na už 
spomínanej stránke a tel. 
čísle.

INZERCIA
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OZNAMY 
– RÔZNE

 Pozor na oriešky
Okrem nižšie uvedeného odporúča nekupovať potraviny 
z Číny a USA, ktoré sú geneticky modifi kované /ZDA/ ale-
bo inak kontaminované /Čína/.
Túto správu posiela právnička, redaktorka Barbara Rous 
zamestnankyňa v Bruseli.
Vyhýbajte sa všetkých:
- orieškom a arašidom – Brazília, Čína, Egypt
- pistáciám /Iran/
- sušenému ovociu
- pistáciám, orieškom /Turecko/
Existuje veľa nebezpečenstva, že obsahujú afl atoxíny 
spôsobujúce rakovinu pečene /už v malom množstve/.
Nekupujte wasabi peas /Japonsko/ - obsahuje dva veľmi 
jedovaté aditívy, ktoré sú vo väčšine krajín zakázané. Vy-
brala z dokumentov Mgr.M. Borovská

Ministerstvo
hospodárstva varuje

««««««««««         DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIE!       ««««««««««

na základe skúseností z minulého týždňa, kedy nebola pripravená 
hlavná hracia plocha (i napriek tomu, že mesto v súlade s Obchod-
ným zákonníkom prijalo od nás objednávku na tieto činnosti), sme 
požiadali  príslušný riadiaci orgán v Nitre na udelenie výnimky odohrať 
všetky nasledujúce majstrovské zápasy do konca ročníka 2012/2013 
na umelom trávniku. Dnes 30. apríla o 16,45 hodine sme sa dozve-
deli, že umelý trávnik nie je k dispozícii, vzhľadom na rekonštrukciu. 
Žiadame o výnimku na zajtrajší zápas, nakoľko predpokladáme, že 
umelý trávnik, nie je v takom zlom technickom stave, aby sa nedal 
odohrať jeden majstrovský zápas dorastencov. Nakoľko podľa futba-
lových noriem je potrebné oznámiť zmenu hracej plochy najneskôr  24 
hodín pred začiatkom futbalového stretnutia, nevieme túto požiadavku 
zabezpečiť, a preto žiadame o odsúhlasenie odohratia tohto futbalového 
zápasu na umelej tráve. Zmena hracej plochy bez súhlasu nadriadeného 
orgánu podlieha sankciám a to kontumačná prehra a fi nančná pokuta.
 Veríme, že tieto skutočnosti prehodnotíte a umožníte našim deťom 
tento zápas zajtra odohrať. Zároveň žiadame o informáciu, dokedy 
je predpokladané ukončenie rekonštrukcie ihriska, aby sme mohli v 
dostatočnom predstihu oznámiť na  nadriadený orgán ako aj súperom a 
rozhodcom miesto konania zápasu.  

     Za kladné vybavenie vopred ďakujeme
Správna rada MFK Nováky

Príspevok rodičov.
V stredu 1. mája sme sa celá ro-
dina tešili na futbalové stretnutie 
dorastu, ktoré mali dorastenci 
odohrať so svojimi rovesníkmi z 
Tr. Stankoviec. Aké bolo pre nás 
prekvapenie, keď po rozcvičke 
hráčov prišiel na štadión mest-
ský policajt a zakázal dorasten-
com odohrať majstrovský zápas 
na umelej hracej ploche.  Na 
otázku mňa rodiča, či sa nehanbí 
vyháňať deti z ihriska a brániť 
mladým ľuďom športovať, len 
lakonický odpovedal, že on si 
len plní príkaz nadriadeného. 
Je smutné, že pri tomto akte mu 
asistoval starší pán, (podľa infor-
mácií správca štadióna), ktorého 

VÁŽENÝ
PÁN PRIMÁTOR
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ŠPORT

Vážení priaznivci nováckeho futbalu!
Začiatkom mesiaca jún 2013 bude do spoločenského 
športového života uvedená  kniha o histórii nováckeho 
futbalu pod názvom „75 rokov futbalu v Novákoch 1937 
– 2012.
 Snahou autorov a ich spolupracovníkov pri zo-
stavovaní publikácie bolo zosumarizovať doterajšiu his-
tóriu futbalu v našom meste, ktorú za 75-ročné obdobie 
písali stovky futbalistov, trénerov a funkcionárov. Na 
zostavovaní jednotlivých kapitol sa podieľali bývalí i sú-
časní nadšenci nováckeho futbalu.
Aj keď z objektívnych dôvodov nedalo sa všetko pres-
ne zdokumentovať, pretože sa v minulosti v Novákoch 
neviedla futbalová kronika, snažili sme sa urobiť krôčik, 
ako zachovať históriu nováckeho futbalu.
Kniha vychádza v náklade 500 ks a obsahuje  275 strán s 
vyše 200 snímkami fotodokumentácie.

Publikácia vychádza
pod záštitou
Mestského futbalového 
klubu Nováky.
Na jej „krst“ sú pozvaní najmä 
najstarší žijúci futbalisti, ďalej 
futbalisti, ktorí dlhodobo repre-
zentovali futbalové kluby Che-
mozávod, Iskra, CHZWP, NCHZ-
-DAK  a MFK vrátane predsedov 
jednotlivých klubov, trénerov i ďal-
ších hostí zo športového hnutia. Kniha 
opisuje aj desaťročnú históriu Dukly VOZ 
Nováky, ktorá naše mesto preslávila v národnej 
lige v rokoch 1962 – 1972.
 Pri tejto príležitosti bude vyhodnotená anketa, 
ktorá prebiehala v našom meste od začiatku tohto roka o 
TOP jedenástku generácie 1937 – 1980 a TOP jedenástku 
generácie 1981 – 2012. Futbaloví priaznivci sa dozvedia 
aj to, kto zvíťazil v ankete o TOP futbalistu 1937 – 2012.
 Ocenení budú aj traja  vyžrebovaní tipujúci, ktorí 
sa zapojili do spomínanej ankety. O tom, kde a kedy si 
budú môcť zakúpiť záujemcovia túto futbalovú publiká-
ciu, budeme informovať športovú verejnosť.                                             

V.Zaťko

vydávam chodiť do kostola a aj ten len plnil prikázania primátora. 
Takto sa staráme o rozvoj mladých ľudí. Nečudujeme sa, že človek, 
ktorý nikdy nevychovával deti, ma takýto postoj k výchove mladej 
generácie, ale čudujeme sa ľuďom, ktorí dokážu plniť takéto nez-
myselné nariadenia, alebo sa všetci boja, že príde nejaký paranoik a 
prepusti ich z práce?

Pýtali  sme sa  aj  štatutárov  futbalového klubu, prečo  
neoslovili primátora, keď nemá kto pripraviť hraciu 

plochu, aby mohli hrať na umelej ploche ?

Ich stanovisko nás všetkých prekvapilo, keď 
futbaloví činovníci nám predložili žiadosť, 
ktorú zaslali priamo primátorovi a ten nam-
iesto odpovede poslal na štadión mestskú 
políciu, nie aby naháňala mládež športovať, 
ale aby ich zo športoviska vyhnala. My rodičia 
sme z toho zhrození, nechceme robiť ďalšie 

problémy v tak napätej atmosfére, aká vládne 
na futbalovom štadióne, ale prosíme Vás reda-

kcia „Nováčana“ zverejnite vo Vašom Občasníku 
tento náš príspevok, aj so žiadosťou, ktorá bola zaslaná 

na vedenie mesta, aby občania vedeli, kto stojí za likvidá-
ciou futbalu v Novákoch. Vážení funkcionári, ďakujeme Vám, že 
ste brigádnicky pripravili náhradnú hraciu plochu, aby sa stretnutie 
mohlo odohrať a aby dorastenci neprehrali kontumáčne (3:0),tak 
ako pred týždňom prehrali žiaci. Ak budete potrebovať pomoc pri 
príprave hracej plochy na zápasy, radi Vám pomôžeme, lebo vieme, 
že sa snažíte vytvárať dobré podmienky pre naše deti. Veríme, že 
čo nevidieť aj nad Novákmi vyjde svetlo nádeje a budete sa môcť 
starať o rozvoj futbalu tak, ako to bolo v nedávnej minulosti.

Vážený pán primátor budeme sledovať, kedy začnete s 
rekonštrukciou umelej hracej plochy a fandíme Vám, aby ste 
tieto práce ukončili v čo najkratšom čase.
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ŠPORT
Výsledky Mestského 

futbalového klubu 
Nováky

Poslednú aprílovú sobotu 
odohrali muži na domá-

com štadióne majstrovské 
futbalové stretnutie s futbalis-
tami Slovan Čavoj. Stretnutie 
sa hralo za silného vetra, kto-
rý bol veľkou prekážkou pre 
obe mužstvá. Lepšie sa ne-
priaznivému počasiu prispô-
sobili domáci hráči , ktorí po 
góloch  Dovičina 2, Hajnoviča 
ml. a Hvojnika zvíťazili 4:0.

V predzápase mali nastúpiť 
mladší a starší žiaci No-

vák proti  svojim rovesníkom 
zo Svinnej. Zápas III.ligy sa 
však neodohral z dôvodu ne-
pripravenosti hlavnej hracej 
plochy. Keďže správca mest-
ského futbalového štadióna 
Anton Šimášek nezabezpečil 
a nepripravil hraciu plochu, 
prehrali naši žiaci obidve  

Občasník
NOVÁČAN-HLAS OBČANA

vydavateľ:
Anton Kiaba

M.R. Štefánika 117, 972 71 Nováky

Redakcia:
Martin Petriska

 registrácia:
MK SR EV. Č. 4597/12

ISSN 1339-2476
kontakt:

e-mail: novacan@zoznam.sk

Prispievať  fotografi ami a 
článkami môže každý

na  e-mail novacan@zoznam.sk

17.mája 2013 uplynú tri roky, čo Mest-
ský futbalový klub Nováky zaznamenal 
veľký úspech na diplomatickom poli, 
keď v spolupráci so Slovenským fut-
balovým zväzom zorganizoval pri príle-
žitosti účasti Slovenska na MS 2010 v 
JAR dvojdňový seminár na tému „Sve-
tové trendy vo futbale a pripravenosť 
štadiónov na MS 2010 v JAR“.

Teoretická časť seminára prebiehala v 
priestoroch Športcentra Bojnice a hlav-
nými prednášajúcimi boli Walter Gagg – 
riaditeľ FIFA a Jozef Vengloš – prezident 
Aliancie futbalových trénerov Európy /
AFTE/.

praktickej ukážky tréningových 
jednotiek mládežníckych aka-
démií FC Nitra a FC Brno.

Pri tejto príležitosti bola uza-
tvorená zmluva medzi MFK 
Nováky, Športcentrom Bojnice 
a SFZ o vytvorení mládežníc-
keho reprezentačného centra 
Slovenska na Hornej Nitre.

Futbal v Novákoch mal pred 
troma rokmi sľubnú perspek-
tívu napredovania., žiaľ, situ-
ácia s futbalom v súčasnosti v 
našom meste je takmer pred 
kolapsom. Je to veľmi smut-
né konštatovanie hlavne pre 
priaznivcov nováckeho futbalu, 
ktorí si budú  v týchto dňoch pri 
príležitosti vydania prvej špor-
tovej futbalovej publikácie na 
území mesta pripomínať „75 
rokov organizovaného futbalu 
v Novákoch“.
    

S úctou Vladimír Zaťko

Okrem popredných sloven-
ských a českých trénerov sa 
seminára zúčastnili Prezident 
SFZ František Laurinec, Ho-
norárny konzul v Juhoafrickej 
republike Milan Lopašovský., 
člen exekutívy MOV Martin 
Benko, predseda VUC-TSK 
Pavol Sedláček a ďalší po-
prední predstavitelia verejného 
i športového života na Sloven-
sku.

Vzácni hostia boli prijatí vice-
primátorom na radnici v Nová-
koch a zúčastnili sa v objekte 
futbalového štadióna Nováky 

Vážení

športoví priatelia!

Vyjadrenie detí a ich ro-
dičov – je to tragédia, 

keď zlosť a intrigy sa do-
týkajú už aj našich najmen-
ších športovcov.

Toto by si mal konečne 
uvedomiť aj najvyšší 

predstaviteľ mesta, ktorý 
by mal ľudí spájať a chrá-
niť, a nie po súdoch vláčiť 
a likvidovať.

stretnutia kontumačne 3:0. 
Na otázku, prečo nebola pri-
pravená hracia plocha, me-
novaný správca povedal, že 
mu zakázal primátor mesta 
Dušan Šimka s odôvodne-
ním – nech si hraciu plochu 
pripravujú členovia Správnej 
rady mestského futbalového 
klubu.

Pre informáciu uvádzame, 
že vedenie futbalového 

klubu nemôže zasahovať do 
prevádzky futbalového šta-
dióna, lebo nemá podpísanú 
nájomnú zmluvu a nemá prí-
stup k technickému zariade-
niu na prípravu hracej plochy. 
Dokonca dobrovoľní funkcio-
nári nemajú kľúče od kance-
lárie a zápisy o stretnutiach 
musia písať v šatni.

Viete si predstaviť, vážení 
čitatelia, čo by nasledo-

valo, keby členovia Správnej 
rady MFK nejakým zásahom 
poškodili niektoré technic-
ké zariadenie štadióna? /no 
predsa trestné oznámenie zo 
strany mesta/. Veľmi smut-
ný bol pohľad na naše deti, 
ktoré sa tak tešili, že budú 
hrať majstrovské stretnutie  a 
napokon stretnutie pre nepri-
pravenosť ihriska nehrali. 

Ešte smutnejší bol pohľad 
za odchádzajúcimi mla-

dými športovcami a ich rodin-
nými príslušníkmi, ktorí neve-
riacky krútili hlavami, čo sa to 
v našom meste deje. Žiaľ, v 
takejto atmosfére sa v súčas-
nosti  robí futbal v Novákoch. 
Najviac však trpia naše deti, 
ktoré začínajú doplácať na 
zlú atmosféru v meste.

05_2013-Novacan.indd   8 9. 5. 2013   12:00:41


