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Vec: Žiadosť o uverejnenie opravy 
správy mestského rozhlasu.
Dňa 1.júla 2013, ďalej 2.júla a 3.júla 
2013 bola v mestskom rozhlase mesta 
Nováky zverejnená informácia v znení:
Primátor mesta oznamuje občanom 
mesta, že od 1.júla je vypnutý video-
text Nováky, a preto správy mestského 
úradu už nebude možné počuť z tele-
víznych prijímačov, pretože poslanci 
mestského zastupiteľstva dňa 14.júna 
pri schvaľovaní rozpočtu zrušili mestskú 
televíziu k 30.júnu. Za zrušenie televí-
zie hlasovali z ôsmich prítomných šiesti 
poslanci Milan Oršula, Martin Zgančík, 
Ivan Hvojnik, Peter Miština, Marian Miš-
tina a Miroslav Gogola, preto už bude 
v pravidelných časoch v piatok, sobotu, 
nedelu a pondelok odvysielaná len dru-
há časť z rokovania mestského zastupi-
teľstva zo dňa 14.júna.

Nepravdivosť tejto správy o zrušení 
mestskej televízie poslancami je v 
tom, že poslanci MsZ nehlasovali o 
zrušení mestskej televízie, nakoľko 
takáto televízia neexistuje. Existu-
je len Televízia Nováky a táto patrí 
spoločnosti BENET,s.r.o., ktorej 
majiteľom je p. Ladislav Bittara . Na 
majetkové práva tejto spoločnosti 
mestské zastupiteľstvo nemá dosah, 
a preto poslanci MsZ nemohli a ani 
nehlasovali o jej zrušení.
Na základe tejto nepravdivosti uvedenej 
správy žiadam o uverejnenie opravy v 
uvedenom znení:
Ospravedlnenie poslancom.
Primátor mesta sa dotknutým poslan-
com mestského zastupiteľstva ospra-
vedlňuje za zverejnenie nepravdivej 
správy o zrušení mestskej televízie k 
30.júnu. Nepravdivosť tejto správy o 

zrušení je v tom, že poslanci MsZ ne-
hlasovali o zrušení mestskej televízie, 
nakoľko takáto televízia neexistuje. 
Existuje len Televízia Nováky a táto 
patrí spoločnosti BENET,s.r.o., ktorej 
majiteľom je p. Ladislav Bittara . Na 
majetkové práva tejto spoločnosti mest-
ské zastupiteľstvo nemá dosah, a preto 
poslanci MsZ nemohli a ani nehlasovali 
o jej zrušení. Opravu správy mestského 
rozhlasu žiadame vykonať v rozsahu 
a času primeranom k odvysielaniu ne-
pravdivej správy.
                          Poslanec MsZ I.Hvojnik
Dodatok redakcie:
Poslanci MsZ reagovali na nepravdi-
vé mestské vysielanie z 1.-3.júla tým, 
že poslali 4.7. žiadosť o uverejnenie 
opravy odvysielanej správy. Nebolo im 
vyhovené, a tak znova 8.7. opätovne 
žiadali odvysielanie svojej žiadosti. Tá 

POSLANCI  REAGUJÚ
--- NA  NEPRAVDY! ---

bezplatné

bola v mestskom rozhlase prečítaná 
ale bez ospravedlnenia a  p.primátor 
si neodpustil a po jej odvysielaní /ako 
často robieva/ trval na svojom tvrdení, 
že poslanci zrušili mestskú televíziu. 
Pripomíname ešte raz, že poslanci MsZ 
do dnešného dňa nezrušili mestskú 
televíziu ani TELETEXT, ani prepoje-
nie mestského rozhlasu cez televízne 
prijímače. Za zrušením mestskej te-
levízie stojí osoba p.primátora Ing.
Dušana Šimku. Aj keď poslanci majú 
v rukách fakty, p.primátor opäť musí 
mať pravdu /aj keď ju nemá/, pretože 
v Novákoch je to  jedine len jeho vý-
sada a všetci ostatní /aj keď pravdu 
majú/, podľa neho klamú!!!

Skutočnosť o zrušení, resp. o nezrušení Televízie Nováky

v Novákoch je to  jedine len jeho vý-
sada a všetci ostatní /aj keď pravdu 
majú/, podľa neho klamú!!!

Ak si národ neváži vlastné dejiny, nezaslúži si byť národom
Vážení občania! 

Tieto slová sú aktuálne práve v týchto 
dňoch, keď je výročie vyhlásenia Dekla-
rácie o zvrchovanosti. Bolo to 17.júla 
1992. Týmto vyhlásením začal sa pro-
ces, ktorým sa napĺňala stáročná túžba 
mnohých generácií po samostatnom a 
zvrchovanom štáte. Generácie bernolá-
kovcov a hlavne štúrovcov beznádejne 
bojovali s maďarskou neústupčivosťou 
voči všetkým národom Uhorska. Ale sny 
a túžby neutíchali a vytryskli v čase, keď 
na to bola vhodná chvíľa. Mnohé veľké 
národy sú hrdé na svoje dejiny, poznajú 

ich, pýšia sa nimi, pretože sú ozaj bohaté 
a známe vo svete. Ale čo my, malý ná-
rod? O to viac mali by sme byť hrdí na 
svoju krásnu zem, naše Slovensko, ni-
elen pri futbalových či hokejových úspe-
choch. Mali by sme mať väčšie národné 
povedomie, byť skutočnými vlastencami i 
v takých ťažkých časoch, aké prežívame. 
Mali by sme mať lepší vzťah aj k svojmu 
mestu, pomáhať ho zveľaďovať, voliť si 
takých predstaviteľov samosprávy, ktorí 
majú úprimný vzťah k mestu a chcú všet-
ko najlepšie pre nás.

V tomto roku si pripomíname aj vý-
znamné historické výročia – 1150 výro-
čie príchodu vierozvestov Konštantín 
a Metoda. Ich príchodom získali starí Slo-
váci nielen kresťanskú vieru, ale aj písmo, 
kultúru a základy štátnej legislatívy podľa 
rímskeho práva.

Vďaka týmto hodnotám prenik-
li aj na medzinárodnú arénu. Veď Sv. 
Otec v roku 869 potvrdil učenie 
solúnskych bratov a schválil staro-
sloviensky jazyk ako štvrtý liturgický 
jazyk na svete, do ktorého boli prelo-

žené liturgické texty a Písmo sväté.                                                                                                                                           
Ďalším výročím, nám veľmi blízkym, je 
založenie Matice slovenskej v r.1863 
– teda 150.výročie.

Karol Kuzmány pri jej vzniku povedal: 
„Vznikom Matice slovenskej sa vyko-
nal skutok, rozhraničený pre celú his-
tóriu tohto národa. Postavil sa pomník 
minulosti, základ budúcnosti, dvojitá 
brána zatvorená pre krivdu minulých, 
otvorená pre slávu budúcich vekov.“ 
                                                   matičiari

Myšlienky
na zamyslenie                                                                                                       

Ten, kto sa chce vážne 
uplatniť v živote, musí vždy 
konať tak, ako by mal dlho 
žiť a správať sa tak, ako 
by mal čoskoro zomrieť.            

LITTRÉ

Ten, kto chápe, nie je 
schopný nenávidieť.           

LAGERLOFOVÁ

Moc nie je daná človeku, aby  
utláčal slabého, lež aby ho 
podporoval a pomáhal mu.

RUSKIN
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OKIENKO
ZDRAVIA 

Rodičia – chcete, aby Vaše dieťa bolo zdravé?
Čo zhoršuje obranyschopnosť dieťaťa?
 1. Príjem sladkých jedál a nápojov, slané jedlá /hranolky, lupienky/
 2. Nedostatok zeleniny, ovocia, mliečnych výrobkov
 3. Veľký nedostatok pohybu
 4. Pobyt v uzavretých priestoroch plných vírusov a baktérií
 5. Obrovský defi cit toho najlacnejšieho – pobyt na vonku.

V posledných rokoch stáva sa zlozvykom v mnohých rodinách, že namiesto pobytu 
vonku, v prírode svoje vychádzky nasmerujú do supermarketov /nevetraných , plných 
baktérií a vírusov/. Pobyt na čerstvom vzduchu pomáha stimulovať obranyschopnosť 
detského organizmu. S dieťaťom mali by sme vyjsť každý deň, stačí polhodinu až hodinu. 
Vonku s dieťa vybehá, psychicky odreaguje, vybije nadbytočnú energiu, pri hre či športe 
kvalitnejšie dýcha, zdravá je chôdza po trávniku či drobnom štrku, piesku.

Použitie:
choroby dýchacích ciest – 
kašeľ, zápal pľúc, bronchití-
da, zápaly močových ciest, 
upravuje tráviaci systém, 
prečisťuje organizmus, pri 
nervových ťažkostiach, 
nespavosť.
Užívanie: čaje, kúpele/pri 
neuróze/, tinktúra, sirup, 
voňavé vankúšiky.

Materina dúška
Zber: vňať V.-IX.
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Materina dúška
Zdravie z Božej lekárne

K  uzneseniu  MsZ č.356/2013
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch svojim uznesením č.356/2013, berie na 
vedomie poslanecký návrh na vypovedanie zmlúv a :
Odporúča primátorovi mesta Ing.Dušanovi Šimkovi, aby ako štatutár mes-
ta Nováky vypovedal nasledovné zmluvy s fi rmou Benet s.r.o.- 3x nájomné 
zmluvy……, 1x mandátna zmluva
Primátor mesta Ing.Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č. 356/2013 
podľa § 13 ods.6 zákona č.369/1990 Zb. …… Možno sa niekto bude 
diviť,prečo sa vraciam k veci o ktorej som už písal dňa 2.7. v príspevku 
č.3969. Nuž vedie ma k tomu "vážne" vystúpenie primátora mesta o svojom 
dôležitom čine, pred vysielaním záznamu z rokovania MsZ dňa 14.6.,ktorý 
som práve sledoval.Dozvedel som sa tiež,že “demontáž demokratického 
systému musí od 1.1.2014 skončiť.”Keďže v normálne fungujúcom de-
mokratickom systéme sa nepatrí vyhlasovať do verejnosti názory bez kon-
frontácie s opozičným,resp. iným názorom,považujem za svoju povinnosť 
sa ozvať. Predmetné uznesenie je ODPORÚČANIE,teda primátor mesta 
ho môže,ale nemusí akceptovať.Aký výkon teda pozastavil?Ako sa dá 
rozumieť pozastavenému odporúčaniu?V terminológii matematiky sa 
tomu hovorí-LOGICKÝ NEZMYSEL.

Alebo si pán primátor “robí srandu”(jeho frekventovaný výraz)
z nás-občanov mesta?                                                    V. Richter

Je ľan taký 
zázračný?

V poslednej dobe sa dozvedáme 
o výnimočných liečivých 
vlastnostiach niektorých 
semien. Jedným z nich 
je nám dobre známy 
ľan. Semienka ľanu sú 
najbohatší zdroj Omega 
3. 
 Vyskúšajte túto radu:1 diel 
ľanového oleja a 3 diely tvarohu 
/viac tučného/, možno dosladiť 
včelím medom.
Užívajte 7-10 dní. Pobudnite viac 
na slnku. Namiesto oleja môžeme 
použiť ľanové semienka. Účinky: 
protirakovinové, na artritídu, 
sklerózu, lupienku, ekzémy.

Čo podporí imunitu dieťaťa?
 
1. Dojčenie bábätka čo najdlhšie
2. V staršom veku pestrá a kvalitná strava
3. Postupné otužovanie – striedanie teplej a vlažnej vody
4. Obmedziť pasívny oddych /počítač, televízia/
5. Dostatok spánku
6. Pobyt na čerstvom vzduchu
    /takmer za každého počasia/, hlavne v prírode
7. Primerané oblečenie podľa počasia,
    nie podľa ročného obdobia /pozor na extrémne výkyvy počasia v lete/
8. Poskytnúť čo najviac aktívneho pohybu v škole
    /v šport.krúžkoch, doma spoločne s členmi rodiny/.

Memento: Za posledných 20 rokov fyzická schopnosť našich detí 
klesla o 50%. Naše deti poznávajú častejšie choroby dospelých – 
cukrovku, choroby chrbtice, obezitu. Neveríte? Zájdite k detskému 
lekárovi či do MŠ, ZŠ. Možnože v našom meste to celkom tak nie 
je vďaka obetavým funkcionárom športových klubov – kanoistika, 
vodné pólo, futbal, karate, tenis. Prečo  ste Vaše dieťa  ešte ne-
prihlásili do niektorého z nich? Ak Vám na zdraví dieťaťa záleží, 
máte možnosti!
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O práci poslancov mestského zastupiteľstva som už písal. 
Po odsledovaní záznamu z prvej časti rokovania mes-

tského zastupiteľstva dňa 11.6. som nadobudol dojem, že 
musím niečo napísať aj o práci mestského úradu. Ono to 
vlastne svojím spôsobom spolu súvisí. Keď som na niektorom 
dávnejšom zasadnutí  mestského  zastupiteľstva videl inici-
atívu poslanca na zriadenie akejsi, nazvem to, energetickej 
komisie na prehodnotenie systémov vykurovania mestských 
budov, hneď ma napadlo, že sa mu jeho iniciatíva časom 
môže vypomstiť.

A už je to tu. Primátor mesta to poslancovi /myslím, že 
práve nie tomu, ktorý s uvedenou iniciatívou vyšiel/ 

vychrstol do tváre týmito slovami: „Sami ste si dali úlohu a 
doteraz nie je žiaden výstup. Vy ste s niečím prišli a nič ste 
neurobili.“Nevadí, to sa dá napraviť veľmi jednoducho. Pred-
metnú komisiu treba tak ako bola zriadená, teda uznesením 
mestského zastupiteľstva aj zrušiť a úlohu zadať mestskému 
úradu. Dovolím si tvrdiť, že takáto úloha prislúcha profesion-
álom, nie poslancom. Energetická alebo tepelná náročnosť 

3

NÁZORY
OBČANOVNOVÁKY.COM

 -- O PRÁCI MESTSKÉHO ÚRADU --

Posledné vyjadrenie primá-
tora mesta dňa 11.6.2013 a 

10.7.2013 na MsZ a niektorých 
diskutujúcich na stránke www. 
Nováky. com, ma  prinútilo 
reagovať ohľadom problema-
tiky výstavby umelej hracej 
plochy s osvetlením v roku 
2008. Je pravda, že za vybu-
dovaním umelej hracej plochy 
som stal ja , ako vtedajší pre-
zident MFK. Inšpirovala ma k 
tomu myšlienka, že ako čelný 
predstaviteľ Slovenského futba-
lového zväzu som mal možnosť 
ovplyvniť rozdelenie dotácií na 
výstavbu umelých ihrísk na Slov-
ensku. Tak ako som v roku 2005 
priniesol fi nančné prostriedky 
cez projekt „Hattrick“na výstav-
bu malého multifunkčného 
ihriska (33mx18m) s umelou 
trávou a vybudoval s kolek-
tívom priateľov futbalu v našom 
meste prvé multifunkčné ihrisko 

na Hornej Nitre v hodnote cca 
2 milióny Sk.( Mesto Nováky 
prispelo na toto dielo sumou 
cca 230 tis. Sk), tak som cez 
projekt SFZ priniesol v roku 
2008 na výstavbu veľkej umelej 
hracej plochy(100m x64m) s 
umelým osvetlením o intenzite 
400 luxov, v prvej etape 2 mil-
ióny Sk a v druhej etape bolo 
schválené výkonným výborom 
SFZ dňa 2.9. 2010 ďalších 
35 000 eur na dofi nancovanie 
umelého osvetlenia. Nikdy som 
netvrdil, že zo SFZ príde 5 mil. 
Sk, ako tvrdí primátor, nakoľko 
som vedel, že je to nereálne, 
lebo projekty SFZ na výstavbu 
ihrísk po celom území Sloven-
ska garantovali spolufi nanco-
vanie vo výške maximálne 3 mil. 
Sk. Okrem týchto fi nančných 
prostriedkov som zabezpečoval 
aj projektovú dokumentáciu. 
Za vypracovanie projektu a 

objektov a ich vykurovanie nie je taká banálna záležitosť, aby 
ju dokázali posudzovať neodborníci a k tomu ešte zdarma. 
Úlohy mestskému úradu nemusí zadávať len primátor, môže 
to urobiť aj mestské zastupiteľstvo, ktoré je tiež orgánom 
mesta. Oprávňuje ho k tomu Zákon o obecnom zriadení, 
ktorý v par.16, odsek 2, písmeno c ustanovuje: „Obecný úrad 
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie 
obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií.“ 

V   uvedenom ustanovení možno nájsť aj obrazne povedané 
„jablko sváru“ v prípade kúpy Parku Dr.Š.Moyzesa. 

Keby bol k rokovaniu predložený písomný doklad, nemuselo 
dôjsť k dvojnásobnému neschváleniu kúpy. Spomenutý súd-
noznalecký posudok o predmetnej nehnuteľnosti by bol po-
slancom určite  povedal viac ako  niekoľkonásobné siahodlhé 
reči primátora mesta. Ako sa nakoniec ukázalo, zadokumen-
tovanie transakcie malo svoju váhu. Že sa na tom zúčastnil 
aj radový občan, vôbec nie je na škodu veci, podobne ako 
petícia.                                                              Ing.Vl.Richter

STANOVISKO BÝVALÉHO PREZIDENTA MFK NOVÁKY

udelenie licencie UEFA sa 
malo zaplatiť 100 000 Sk, po 
vzájomnom osobnom  dojed-
naní s projektovým manažérom 
SFZ na výstavbu štadiónov sa 
od zaplatenia upustilo. Keďže 
problematiku výstavby ihrísk 
som poznal z titulu mojej funk-
cie v SFZ,(zúčastnil som sa ako 
delegát SFZ otvárania viacerých 
ihrísk na Slovensku – Senec, 
Topoľčany, Lipany....),preto som 
ako prezident MFK Nováky a 
zároveň viceprimátor mesta 
koordinoval práce pri výstavbe. 
Mrzí ma, že primátor 11. 6. 2013 
na MsZ klamal pred poslanca-
mi, keď tvrdil, že on nevedel o 
prácach naviac, ktoré vznikli pri 
výstavbe ihriska. Všetky práce 
podľa projektu a takisto práce, 
ktoré boli nevyhnutné urobené 
naviac boli konzultované s in-
vestorom, pracovníkmi oddele-
nia výstavby /Ing.Pavlíková, 

p.Horný / u primátora mesta za 
jeho účasti na pravidelných pra-
covných stretnutiach. Opaku-
jem, nie je pravda, že by primá-
tor nevedel o prácach ktoré sa 
realizovali.

A prečo vznikli práce na-
viac? Pri výkopových prá-

cach vznikol problém s podkla-
dom / spodné vody / musela sa 
urobiť dvojitá drenáž, odvodniť 
hlavné  trávnaté ihrisko, ktoré 
tlačilo vodu pod lôžko umelého 
trávnika a urobiť zberná kanal-
izácia s tromi studňami, ktoré by 
mali slúžiť na zachytávanie vody 
a následné zavlažovanie ihrísk. 
V projekte sa nenachádzali spe-
vnené plochy, ktoré sa  následne 
vybudovali  okolo celého ihris-
ka, musela sa zvýšiť intenzita 
osvetlenia(boli plánované  štyri 
stĺpy, zrealizované šesť), navyše 

 pokračovanie strana 4 

07_2013-Novacan.indd   3 17. 7. 2013   11:17:31



NOVÁKY.COM
4 Nováčan - Hlas Občana

www

oproti projektu bolo dodané tech-
nické vybavenie ihriska / preno-
sné Al bránky, siete, prečesávač 
umelej trávy, časomiera a iné /. 
Je pravda, keď sme išli do re-
alizácie diela, mali sme všetky 
tieto problémy vyhodnotiť, aby 
nedošlo k navýšeniu prác a 
tým zvýšeniu nákladov. Praco-
vali sme však pod tlakom, lebo 
na SFZ bolo množstvo žiadosti  
o pridelenie fi nančných pros-
triedkov a keď sme aj mi chceli 
dotáciu zo SFZ, museli sme 
urýchlene konať. Myslím si, 
že to nie je ani prvá a ani po-
sledná stavba, ktorá je drahšia 
ako sú podpísané zmluvy.  
Prekvapuje ma však, že takmer 
po piatich rokoch od otvorenia / 
17.11.2008 / nie je toto dielo do-
fi nancované. Myslel som si, že 
taký manažér a ekonóm, ktorý je 
na čele mesta už 23 rokov si s 
týmto problémom hravo poradí. 
Záväzok mesta voči investorovi  
podľa vyjadrenia p primátora je 
82 000 eur. A teraz rátajme,aké 
mal možnosti len za posled-
né 2 roky vyrovnať záväzok 
voči spoločnosti SportService 
s.r.o.Martin, ktorý vznikol pri 
vykonaných prácach naviac. 
V minulom roku  24.2.2012 na 
MsZ deklaroval, že na základe 
podpísanej zmluvy so Sloven-
ským futbalovým zväzom ešte 
v  roku 2010 mesto dostane do 
konca roku 2012 35 000 € zo 
SFZ / kópiu schválenej dotácie 
môžem predložiť /. Prečo uve-
dené prostriedky ešte nedostal 
? Pán primátor,kde sú fi nančné 
prostriedky za prenájom umelej 
hracej plochy za posledné  2 
roky??? ( mesto ako vlastník ob-
jektu prenajímalo v rokoch 2011 
a 2012 umelú trávu iným futba-
lovým organizáciám a peniaze 
sa vyberali na doklady“ Mesto 
Nováky – 3“. Keď po vybudovaní 
hracej plochy prenajímal ihrisko 
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.com

MFK, pribudlo do pokladne 
klubu v roku 2009 – cca 11.819 
eur a  v roku 2010 – cca 9.796 
eur. Celkovo za dva roky pribud-
lo do pokladne MFK Nováky 
21.615 eur. Predpokladám, že 
približne toľko peňazí ste vybrali 
aj Vy, pán primátor, ako štatutár 
mesta.. Ďalší príjem mohlo mať 
mesto z prenájmu reštaurácie 
“Futbalka“ na štadióne. Od 
mája 2012 do dnešného dňa 
sa prišlo minimálne o ďalších 
7200 €, nakoľko reštaurácia je 
zatvorená. Ja, ako prezident 
MFK Nováky som mal vybavený 
sponzorský príspevok vo výške 
20 000 €, ktorý sponzor ponúkal 
za prítomnosti členov správnej 
rady . Po voľbách v roku 2010 a 
neustálom útoku primátora mes-
ta na moju osobu a celý futba-
lový klub sponzor tieto fi nančné 
prostriedky odmietol dať.

Tu vidíte, že za uvedené 2 
roky mohlo mesto získať cca 

82 000 €, o ktoré sa stavba ihris-
ka, prácami naviac predražila a 
dnes nemuselo mať mesto na 
krku súdny spor s investorom. 

Na záver by som chcel 
podotknúť a stojím si za 

tým, že všetky práce, za ktoré 
si investor žiada zaplatiť boli 
vykonané, čo skonštatoval aj ne-
závislý znalec v odbore staveb-
níctva a orgány činné v trestnom 
konaní, ktoré vykonané práce 
preverovali.
Všetky zmluvy a faktúry za 
mesto môže podpisovať len 
štatutárny zástupca, alebo 
ním poverená osoba mest-
ského úradu, ktorou som ja 
nikdy nebol.
Vybudovaním veľkej umelej 
hracej plochy sa vytvorili 
výborné podmienky pre rozvoj 
futbalu nielen v našom meste, 
ale v celom regióne hornej Ni-
try. Kvalitnými podmienkami 
na štadióne sa mali pritiahnuť 

do Novák mladí adepti futbalu z celého okolia, ktorí by využívali 
tieto podmienky a zároveň by na tom profi tovala škola, lebo by 
sa zvyšoval počet žiakov a vytvárali by sa športové triedy na 
ZŠ.
V roku 2010 vzniklo tréningové centrum Nováky – Boj-nice, 
ktoré bolo zaradené do štruktúry prípravy  mládežníckych 
reprezentácii Slovenska. 
Samozrejme, že aj na tomto by profi toval novácky futbal nielen 
ekonomicky, ale aj zviditeľňovaním nášho mesta. Prečo sa túto 
víziu nedarí napĺňať, nech si dá odpoveď občan Novák sám.
Týmto príspevkom sa nechcem obhajovať,lebo priateľov a kamarátov 
nemusím o svojej pravde presviedčať a neprajníkov nepresvedčím 
ani argumentmi.                                                                    V. Zaťko
Pripomienka redakcie: Páni poslanci, nie je trápne naťahovať 5 ro-
kov trvajúci problém a dohadovať sa, kto ho zapríčinil. Horeuvedené 
slová hovoria jasnou rečou. Ale v našom meste je dlhoročná tradícia, 
že ak je zle, musí to byť vždy niekto, a nie skutočný vinník!

 Do Novák prichádza
nemecký investor, 

zamestnať chce 200 ľudí
Do areálu fi rmy VAŠA prichádza nový investor, nemecká 
fi rma Carcoustics. Celkovo by tu do budúceho roka malo 
nájsť prácu 200 ľudí. Výrobu plánujú začať 1.septembra 
2013. Budú vyrábať pre všetkých renomovaných výrobcov 
automobilov polyuretanové a hliníkové diely na tepelnú izo-
láciu. „Plánujeme vybudovať jedno zo základných stanovísk 
fi rmy“, povedal riaditeľ spoločnosti Thomas Maier. Pred-
pokladané investície sú podľa neho 5 miliónov E. Nový 
výrobca bude v prenájme vo fi rme Vaša v dvoch halách 10 
rokov. Plocha oboch hál má plochu 6 900 m2. 
„Priamo do výroby bude nový zamestnávateľ potrebovať 
ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti zo strojárskej výroby,“ 
informoval riaditeľ prievidzského úradu práce Radko Gav-
liak s tým, že fi rma s nimi pri výbere zamestnancov spolu-
pracuje .
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Ale čo tomu predchádzalo?
V decembri 2012 primátor vytýkal 

„nezodpovedným“ poslancom, že 
neschválením rozpočtu na rok 2013 
paralyzovali mesto, ba dokonca ich 
menovite vyhlásil v mestskom roz-
hlase /je to zatiaľ svetový unikát, 
ako zhadzovať a dehonestovať člo-
veka /.

Vo februári poslanci rozpočet 
schválili, ale primátor ho nepodpísal 
a tým vlastne paralyzoval mesto. To 
je však podľa jeho myslenia demo-
kratické. Rozpočet teda bol schvále-
ný, no čakáme na podpis.

Komu sa ublížilo nepodpísaním 
rozpočtu primátorom vo februári? 
Na základe nepodpísania rozpoč-
tu bolo rozpočtové provizórium a 
okrem rozvojových programov mes-
ta trpeli aj občianske združenia v 
meste. Výnimkou, ako obvykle, bolo 
Kultúrne centrum mesta Nováky, 
ktoré dostávalo pravidelne mesač-
ne 1/12 zo svojho /neschváleného/ 
rozpočtu, teda 6/12 ,kým ostatné 
organizácie nedostali nič alebo iba 
1/12 za celý I.polrok. Aj tomu sa ho-
vorí podľa primátora spravodlivosť a 
čestnosť v jeho konaní.                                                            

                         člen obč.združenia

Rozdávame ako Jánošík
Pán primátor a poslanci! Bolo vr-

cholne trápne sledovať záznam z 
MsZ. Na jednej strane ste boli ne-
skutočne štedrí voči Mgr.Horn ej, 
keď ste jej nadelii 130 000 € a plus 
10 000 € na akciu celomestského 
charakteru z mestského rozpočtu 
na rok 2013 – z toho 60 000 € na 
mzdy!!!, 40 000 € na energie a ču-
duj sa občan, na vynikajúcu kultúru 
v meste len 30 000 €. Predchodca 
pani riaditeľky mal určenú povinnosť 
okrem schváleného prídelu z mesta/
približne 2 mil/ aj získať fi nančné 
prostriedky vlastnou iniciatívou a tie 
sa pohybovali do 1 mil Sk (33000 

euro). Dnes je to neporovnateľné, 
pretože p.Hornej poslanci nade-
lili dokonca 135.000 € a vlastnou 
iniciatívou by si mala zarobiť mini-
málne 33.000 € /to je zatiaľ tabu!/.
Na konci roka zistíme, že na ener-
giách je nedoplatok a páni poslanci 
schváľte ďalšiu dotáciu.Už teraz má 
za i.polrok 2013 ne uhradené fak-
túry za teplo vo výške 32.000 €.To 
Vás však, otcovia tohto mesta a pán 
hlavný kontrolór, nezaujímalo a ve-
selo sa bačuje s našimi fi nanciami. 
Na druhej strane primátor bol až 
surový voči riaditeľke ZŠ PaedDr. 
Chlupíkovej, ktorá žobronila, pro-
sila, žiadala pre deti našich obča-
nov len to, čo na iných dedinách je 
samozrejmé . Pevne verím, že tie 
scény preberú zo spánku mnohých 
„neveriacich“ občanov.                                                                                      

                                         redakcia

Vážený pán hlavný kontrolór!
Mnohí občania sledujú situáciu v 

našom meste. Potešila som sa aj ja, 
keď konečne pán primátor sa roz-
kýval až na výtku NKÚ/čím vážne 
porušil zákon/ a bol zvolený nový 
kontrolór. Vo svojom úrade ste od 
apríla a pevne verím, že máte veľa 
roboty v tom ekonomickom maraz-
me. Chcela by som vedieť, či a ako 
sa napĺňajú uznesenia NKÚ o ziste-
ných nedostatkoch v hospodárení 
mesta a hlavne prečo KCMN dostá-
va automaticky ničím nepodlože-
nú sumu z rozpočtu mesta. 
Veď v bode 5 NKÚ / i bod 
9-11/ jasne konštato-
val porušenie zákona 
– „Poskytnutím dotá-
cie n.o.KCMN bez urče-
nia konkrétnych  úloh a akcií 
vo verejnom záujme a v prospech 
obce, poskytlo dotáciu aj na správu 
n.o. a aj na výdavky súvisiace s pod-
nikateľskou činnosťou n.o.“                   

                                      ekonómka

Keď sa hovorí inak a koná sa 
inak

Kto sledoval posledný záznam z 
rokovania MsZ, musel byť otrase-
ný vystupovaním p.primátora voči 
pani riaditeľke PaedDr.Chlupikovej. 
Ja ako rodič bol som šokovaný. Vi-
dieť, pán primátor, že nechápete to 
najzákladnejšie, čo deti, budúcnosť 
tohto mesta, potrebujú.Dôvod je 
jednoduchý,  neviete to pochopiť, 
lebo nie ste rodič. Toľko neprofesi-
onálnosti, neschopností a znevažo-
vania vo vystúpení primátora mesta 
sa často nevidí u  obecných funk-
cionárov v iných obciach. Vy, pán 
primátor, Ing.Dušan Šimka ste po-
zastavili výkon uznesení tým, že ste 
ich nepodpísali! Tak prečo iné tvrdíte 
a iné konáte? Prečo ste ohľaduplní, 
ba dokonca sa zastávate a chráni-
te organizácie /BENET, VEPOS a 
KCMN/, ktoré sú najväčšími „požie-
račmi“ mestských peňazí? Ako ste 
splnili opatrenia NKÚ, ktorý konšta-
toval vážne porušenie zákona voči 
týmto organizáciám? Prečo baga-
telizujete, zovšeobecňujete vážne 
nedostatky vo Vašej práci, keď sú 
Vám vytýkané občanmi či poslan-
cami? Prečo často používate výrazy 
transparentný/transparentne, keď 
v doterajšej činnosti je veľa výhrad 
voči Vašej „transparentnosti“ od po-
slancov, občanov a 

N a j v y š š i e h o 
kontrolného úradu?        

Otázka pre pána primátora
„Budem sa starať  a zveľaďovať 
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OZNAMY 
– RÔZNE

mestský majetok...“, aj takéto slo-
vá ste vyriekli pri svojich nespočet-
ných inauguráciách. Ja ako občan 
mesta, ktorý prišiel do tohto mesta 
pred 20 rokmi, nevidím žiadne zve-
ľaďovanie, iba chátranie, pomalé 
devastovanie budov, ktoré mnohé 
desaťročia slúžili občanom mesta. 
Aké možnosti ste poskytli mladým 
ľuďom, keď naše mesto starne a 
počet obyvateľov sústavne klesá? 
Pomaly nás predbiehajú obce v 
okrese v počte občanov – Lehota  
p.V., Kanianka. Prešli ste sa niekedy 
po námestí v Prievidzi? Ak nie, tak 
vedzte, že tam sa dokážu postarať 
aj o najmenšie deti. Sú tam detské 
kútiky, čitáreň, možnosti hier, roz-
ptýlenia v čistom prostredí! U nás 
máme „múr nárekov“, vodotrysk a 
stánok s kebabom.

Bol som u p. Bizoňovej
Zasmiala som sa na plné ústa, keď 

som v zázname z MsZ  počula, kde 
všade p.primátor bol a počula som 
meno úradníčky na Ministerstve 
školstva. Pán primátor, to nikoho 
nezaujíma, s akou slečnou či paňou 
ste trkotali, aké komplimenty ste im 
hádzali, ale to, čo ste vybavili. Na 
to sa chodí na služobné cesty! Ale 
viete sám veľmi dobre, že cesta 
do Novák z vyšších miest a pomo-
ci je počas Vašej vlády zarúbaná.                                                                            
bývalá tiež úradníčka 

Poďakovanie
Vážení občania, tou-

to cesto ďakujem  
nášmu občanovi  
pánovi Vladimírovi 
Zaťkovi a ing.Voj-

techovi Čičmancovi,  
poslancovi VÚC, ktorí za-

bezpečili pre nášho ťažko cho-
rého spoluobčana  Janka Nižného 
polohovateľnú nemocničnú posteľ 
s diaľkovým ovládaním. Aj takýmto 
spôsobom  pomohli ľahšie znášať 
ťažký životný údel jednému z nás.                   

                                           A.Sabo

OZNAMY 
– RÔZNE11. - 15.6.

2013

mesta a hlavne prečo KCMN dostá-
va automaticky ničím nepodlože-
nú sumu z rozpočtu mesta. 

nia konkrétnych  úloh a akcií 

Vážení občania, tou-
to cesto ďakujem  

nášmu občanovi  
pánovi Vladimírovi 
Zaťkovi a ing.Voj-

techovi Čičmancovi,  techovi Čičmancovi,  
poslancovi VÚC, ktorí za-

bezpečili pre nášho ťažko cho-
rého spoluobčana  Janka Nižného 

e-mail

novacan@zoznam.sk

mestský majetok...“
vá ste vyriekli pri svojich nespočet-
ných inauguráciách. Ja ako občan 

HURÁÁ!   Máme rozpočet!

11. - 15.6.
11. - 15.6.

2013

Odozvy na „záznam“
zo zasadnutia,
e-mailová stránka Nováčan
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OKIENKO
ZDRAVIA

Zdravie z Božej lekárne
Kostihoj lekársky

                            /čierny koreň/
Zber: kvitnúca vňať, koreň na jar 
a v jeseni.
Použitie:
pri zlomeninách, opuchoch kĺbov, zápale okostice, 
odreninách, pomliaždeninách, podliatinách, pri vredoch a 
exémoch, kŕčové žily, poruchy prekrvenia nôh.
Užívanie: čaj z koreňa – macerát piť po dúškoch, čaj-
zápar miešaný /koreň i listy/ piť 3-4 šálky pri žalúdoč.vre-
doch, kašovité obklady z múčky /zomletý koreň s vodou a 
olejom/, obklady z čerstvých listov, tinktúra z koreňa, piť po 
lyžičkách, ale aj na obklady, masť z koreňa na rany, vredy, 
opuchy, zlomeniny/postrúhaný koreň zvaríme v nesolenej 
bravč.masti, necháme vylúhovať, mierne zohrejeme a na-
lejeme do nádobiek/.

Nechtík lekársky
Zber: kvet počas 

vegetačného obdobia

Použitie:
má veľmi dôležité miesto medzi liečivými rastlinami. 
Prečisťuje krv, pri infekčnej žltačke, choroby žalúdka, 
pečene, kŕčové žily, pleseň nôh, opuchy, preležaniny, rany,  
krvavý moč, choroby kože/vredy, starec.škvrny, lišaje, bra-
davice, svrab.../chrastavenie nosa/čerstvá šťava/, para-
dentóza, ženské choroby.
Užívanie: čaj-zápar 1-2 lyžičky na ½ l vody na vnútorné 
použitie, 1 lyžička na vonkaj.použitie, sedací kúpeľ, obkla-
dy, omývanie, tinktúra, masť/podobne ako u kostihoja, hrsť 
kvetov na 1/2 kgl masti/,čerstvá šťava.

Praslička roľná
Zber:

vňať v V.-X.
Použitie:
ochorenia ľadvín a 
mechúra, poruchy 
medzistavcových platničiek 
/sedací kúpeľ/, pri fi stu-
lách a polypoch v ústach, 
konečníku /hemoroidy/, 
črevách, u žien pri výtokoch/
kúpeľ/ a menštruačných 
ťažkostiach, pri vredoch, 
hnisavých ranách,poruchy 
zraku, potenie nôh/kúpeľ a 
tinktúra/, lupiny vo vlasoch 
/umývať vo výluhu+olej/, 
vápenatenie tepien, tuber-
kulóza.
Užívanie: čaj-zápar 2 lyžice 
na pohár vody 3-4x za deň, 
odvar l lyžica na pohár vody 
krátko povariť a kloktať 
ústa/, obklady zo zapa-
renej vňate, sedací kúpeľ-
macerát 24 hod v studenej 
vode s 50 gr.vňate, tinktúra, 
olej, obklady z kaše.

Rebríček obyčajný
/myší chvost/

Zber: kvet a vňať v V.-IX.
Použitie:
rebríček nazývajú „spása všetkých chorôb“
Pre ženy – nepravidelná menštruácia, prechod, choroby 
rodidiel, výtoky, prepad maternice, svrbenie v pošve, pod-
poruje krvotvorbu, účinkuje na kostnú dreň, zápaly nervov, 
závraty, návaly krvi do hlavy, migréna, choroby očí, krvá-
cajúce hemoroidy, choroby chrbtice, reumatické bolesti, 
zápaly tráviaceho traktu, upravuje chod stolice, angína 
pektoris, atď.
Užívanie: čaj-zápar na vnútorné použitie 2 lyžičky na po-
hár a piť pred jedlom, na vonkajšie použitie 4 lyžičky na 
pohár a ¼ hod nechať vylúhovať, tinktúra, masť, sedací 
kúpeľ-macerát.

Vážení čitatelia, čakáme odozvy
na zdravotné okienko.

Na Vaše návrhy sme uviedli spomenuté 
liečivé byliny
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Výročie futbalu
v Novákoch oslávili publikáciou

Nováčan - Hlas Občana 77

Futbalový klub v Nová-
koch oslávil 75. výročie 
existencie klubu publiká-
ciou knihy „75 rokov fut-
balu v Novákoch.“ 

   Na úspechy v klube si za-
spomínali bývalí hráči, tréneri, 
funkcionári a priatelia futbalu v 
Novákoch.
Sláva na prelome tisícročí
Futbal v Novákoch prežíval 
najväčšiu slávu na prelo-
me tisícročí, keď v rokoch 
1997 až 2002 pôsobili No-

váčania v druhej najvyššej slovenskej súťaži a až na jednu vý-
nimku sa vždy umiestnili v hornej polovici tabuľky, ba v ročníku 
1999/2000 im len tesne ušiel postup do vtedajšej Mars superligy.
Na tieto skvelé časy, ale aj ďalšie sezóny spomína dlhoročný 
funkcionár klubu Vladimír Zaťko vo svojej publikácii „75 rokov 
futbalu v Novákoch.“„Do futbalu v Novákoch si momentálne 
každý iba „kopne“, a tak sa ho pokúsime pozdvihnúť knihou, na 
ktorej spracovaní sme pracovali 8 mesiacov. Kompletne sme v 
nej zdokumentovali históriu, nakoľko doposiaľ žiadna kronika 
tak neučinila.“ 
Hostia, ktorí sa zúčastnili slávnostného uvedenia knihy do špor-
tovo – spoločenského života a na knižný trh si z tejto akcie od-
niesli knihu a nezabudnuteľné spomienky na minulosť strávenú 
na futbalových ihriskách.Nielen na vydarené sezóny, ale aj na 
ďalšie zápasy, tréningy či futbalové výjazdy zasp omínali futba-
loví nestori Novák na slávnosti v Dome kultúry.
Všetci pozvaní hostia dostali takmer 300-stranovú publikáciu, 
ktorú za pomoci Floriána Leitmana, ktorý už niekoľko publi-

kácií o športe na hornej Nitre vydal, napísal Vladimír Zaťko s 
kolektívom autorov.

„Prvým trénerom bol už v roku 1940 niekdajší kominár 
Jakabovič, a tak sa len veľmi ťažko hľadali materiály z 
tridsiatych rokov, veď prví priekopníci futbalu už nie sú 

medzi nami. Z toho dôvodu sme zachytili až druhú nastu-
pujúcu generáciu,“ vysvetlil Zaťko.
Na tvorbe knihy sa podieľali i občania, ktorí s ochotou autorom 
knihy poskytli zábery. „Nadšenie bolo neuveriteľné. Je to najstar-
ší šport v našom meste a ľudia o jeho zmapovanie prejavovali 
veľký záujem,“ dodal.
Účasť 104 ročného šoféra autobusu
Pozvanie na slávnosť prijal aj 104-ročný Jozef Daniška, šofér 
OplaBlizt, prvého dopravného prostriedku, ktorý v roku 1948 
vozil futbalistov Novák. Na slávnosti nechýbali ani bývalí hráči: 

Adrián Guľa, Peter Černák, Ivan Belák, Ján Papaj, Vladimír Figu-
ra, Norbert Čoknay, úspešní tréneri  Štefan Zaťko, Pavol Veterník, 
Jozef Cifrík, Viliam Ilko, Rudolf Šefčík, ale aj hráči zo staršej ge-
nerácie ako František Danek, Pavol Greguš, Július Roháč, Jozef 
Kopal a ďalší. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia SFZ na čele 
s viceprezidentom zväzu Dr. Jánošíkom. Môžeme povedať, že 
tejto futbalovej „párty“ sa zúčastnila drvivá väčšina hráčov, kto-
rá úspešne v minulých rokoch až po súčasnosť reprezentovala 
Nováky.
Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia Dukly Nováky pp. Zde-
nek Červený, Ján Lovás, Viliam Klinga a tréner Ľudovít Abraham, 
ktorí  v období rokov 1962 -1972 tak úspešne reprezentovali naše 
mesto v SNL. Som rád, že pozvanie prijali aj zástupcovia iných 
klubov pôsobiacich na území mesta (vodné pólo, kanoistika, ly-
žovanie). Stretnutia sa zúčastnilo 218 z 235 pozvaných hostí. Sa-
motný obrad uvítania knihy do života urobili za staršiu hráčsku 
generáciu Ján Oršula a za mladšiu Anton Kiaba. Knižná publiká-
cia  sa „krstila“ symbolicky, čerstvo nastrihanou trávou. 
Na stretnutí boli  vyhlásené  ankety o TOP futbalovú jedenástku 
Novák za obdobie rokov 1937 – 1980 a za obdobie 1981 – 2012. 
Za najlepšieho futbalistu  v 75-ročnej histórii futbalu v Novákoch 
na základe vyhodnotenia  ankety  bol vyhlásený František Zahus-
tel. Ocenenie a ďakovnú plaketu si prevzal aj nestor nováckeho 
mládežníckeho futbalu František Líška. Futbalová rodina v Nová-
koch sa v príjemnej atmosfére, ktorú dotvárala hudobná skupina 
„Šmýkalovci“ z Nitr. Sučian zabávala až do neskorých hodín. 
   Dúfam, že  zanechávame krásne dielo pre ďalšie generácie a 
veríme, že toto dielo bude veľkou inšpiráciou pre budúci rozvoj 
futbalu v našom meste.“ uzavrel Vladimír Zaťko.
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 Vladimír Zaťko   foto Ľ. Šesták
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ŠPORT
Výročie futbalu

v Novákoch
oslávili publikáciou

Organizátori na 
tomto slávnost-

nom akte pri príleži-
tosti osláv 75 rokov 
futbalu v Novákoch 
vyslovili úprimnú 
vďaku nášmu bý-
valému futbalistovi, 
funkcionárovi, spon-
zorovi Antonovi 
Kiabovi za fi nanč-
nú podporu, ktorá 
umožnila vydanie tejto knihy.

Aby sa k športovej publi-
kácii dostali aj ďalší záu-

jemcovia, ktorí sa nezúčastnili 
slávnostného uvedenia knihy 
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Pretekár Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky Myšák Denis vybojoval maj-
strovský titul  so svojím reprezentačným kolegom zo Šamorína Linkom Ti-
borom  v kategórii K2 na päťsto metrovej trati. Tento vynikajúci výsledok 
dosiahol na Majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do dvadsaťtri  ro-
kov v poľskej Poznani. Výborný výsledok dosiahol aj s posádkou K4 na tisíc 
metrov, kde skončil na štvrtom mieste. Tieto výsledky ho oprávňujú štarto-
vať na majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v Kanade. K medaile na 
týchto majstrovstvách mal veľmi blízko aj odchovanec Klubu rýchlostnej 
kanoistiky Miroslav Zaťko, ktorý skončil v kategórii K1 dvesto metrov na 
štvrtom mieste. Podľa reprezentačného trénera ho od medaily pripravilo  
veterné počasie s veľkými vlnami, čo spôsobilo jeden záber pádla bez do-
statočného kontaktu s vodou. Uvedených majstrovstiev Európy sa zúčast-
nili aj ďalší pretekári klubu Drienovská Patrícia, Zatlkajová Nikola,  Mokrá  a 
Ďuriš Jakub. Týmto sa až tak nedarilo . Vo svojich kategóriách sa im nepo-
darilo prebojovať do fi nále. 
Posledný víkend sa konal v Novákoch 41. ročník Novácka päťstovka. Zau-
jímavosťou tohto podujatia bola kvalifi kácia mužov na majstrovstvá sveta 

Patrícii v K1 junioriek, Šišmišovi Mi-
lanovi v C1 veteránov 500 aj 200 m, 
Klemanovi Tomášovi v C2 200 m a 
Myšájkovi Denisovi v K2 200 m.
Z domácich pretekárov druhé mies-
ta dosiahli Chudá Kristína K1 diev-
čatá desaťročné, Gatialová Chiara 
K1 dievčat deväťročných, Myšáko-
vá Petra v K1 dievčat trinásťroč-
ných 500 aj 200 m, Oršulová Lenka 
v K1 kadetiek, Kleman Tomáš v C1 
chlapcov štrnásťročných 500 aj 200 
m, Myšák Denis K1 a K2 juniori 500 
m, Ďuriš Jakub v C1 juniorov 500 aj 
200 m, Zatlkajová Janka v K1 vete-
ránok, Jedinák Matúš v K1 chlapcov 
trinásťročných, Oršulová Lucia v K 
1 aj K2 dievčat 13 a 14-ročných,Drie-
novská Patrícia v K1 juniorky 200 m.
Medailové umiestnenia, ziskom tre-
tieho miesta dosiahli Zgančík Mar-
tin s Kutným Kristiánom v K2 chlap-
cov 13-14-ročných, Oršulová Lucia 
K1 dievčat štrnásťročných 500 m, 
Zatlkajová Nikola v K1 junioriek 500 
m, Zatlkajová Jessica s Myšákovou 
Petrou v K2 dievčat 13 a 14-roč-
ných, Myšák Denis v K1 juniorov 
200 m, Zatlkajová Nikola v K1 junio-
riek 200 m.
V nominácii na majstrovstvá sveta 
sa darilo aj odchovancom klubu 
Hagarovi Ľubomírovi v C1 200 m 
a Zaťkovi Miroslavovi v K1 200 m, 
ktorí svoje disciplíny vyhrali. Zaťko 
Miroslav s Beňom Ľubomírom vy-
hrali aj disciplínu K2 200 m. Týmito 
víťazstvami si vybojovali  miesto 
v reprezentácii SR na uvedenom 
podujatí. Ďalšou účastníčkou je aj 
ďalšia Nováčanka Kmeťová Ivana 
v K2 žien.
Výbor Klubu rýchlostnej kanoisti-
ky Nováky aj touto cestou ďakuje 
všetkým usporiadateľom Nováckej 
päťstovky za prípravu uvedených 
pretekov a tým i dobrú reprezentá-
ciu nášho mesta. Zároveň ďakuje aj 
sponzorom a reklamným partnerom 
za fi nančnú a materiálnu podporu 
podujatia.

v nemeckom Duisburgu , ktorá pri-
lákala aj viacero štábov z celoštát-
nych  televízii. V sobotu sa preteka-
lo na päťsto  a v nedeľu na dvesto 
metrovej trati. Chlapci a dievčatá 
jedenásť a dvanásť- roční súťaži-
li na dvetisíc metrovej trati o tituly 
majstra Slovenska. Najúspešnejšia 
bola Jakubisová Romana, ktorá 
zvíťazila a stala sa majsterkou SR 
v kategórii K1 dievčat dvanásť roč-
ných. V majstrovských kategóriách 
ešte strieborné umiestnenie získal 
Iliaš Martin v K1 chlapcov jedenásť 
ročných a bronzové umiestnenia 
dosiahli Ďurišová Marcela v K1 
dievčat jedenásť ročných, Hvojnik 
Martin v K1 chlapcov dvanásťroč-
ných, Očenáš Dávid v K1 chlapcov 
jedenásť ročných a  Valjentová Eliš-
ka v K2 dievčat jedenásť a dvanásť 
ročných. V nemajstrovských ka-
tegóriách sa podarilo svoju kategó-
riu vyhrať Kukučkovi Jurajovi v K1 
chlapcov deväťročných, Rusovej 
Dominike v K1 dievčat deväťroč-
ných, Zatlkajovej Jessice v K1 diev-
čat trinásť- ročných 500 aj 200 m, 
Drienovskej Patrícii so Zatlkajovou 
Nikolou v K2 junioriek 500 aj  200 m, 
Oršulovej Lenke v K2 kadetiek 500  
aj 200 m a K1 200 m, Drienovskej 

Novácki kanoisti majú 
majstra Európy!

do športovo 
–spoločen-
ského živo-
ta, rozhodli 
sme sa vy-
dať už druhú 
edíciu v 500 
kusovom ná-
klade a kniž-
ku v hodnote 
10 eur si 
budete môcť 

zakúpiť v stávkovej kancelárii 
Fortuna pri pošte v Novákoch 
alebo v pivárni Kviták.

V prípade záujmu o zakúpe-
nie DVD zo slávnostného 

aktu sa môžete obrátiť taktiež 

na menované zariadenia.
Pripomienka: 
Autori publikácie mali jediný 
zámer – oživiť po rokoch histó-
riu nováckeho futbalu. Nebola 
to práca jednoduchá, veď sa 
na nej podieľali desiatky bý-
valých aktívnych futbalistov 
i fanúšikov. Možno, že sme 
niekoho opomenuli, pozabudli, 
mrzí nás to. Nájdu sa však aj 
takí neprajníci, ktorí túto pub-
likáciu budú bagatelizovať a 
hľadať zádrapky, ako znevážiť 
kolektív autorov.
Posúďte sami, vážení priaz-
nivci futbalu, či je alebo nie je 
publikácia prínosom pre špor-
tový život nášho mesta. 
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