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bezplatné

ĎAKUJEME, PÁN PRIMÁTOR,

ZA DVADSAŤTROJROČNÉ „ÚSPEŠNÉ“ PÔSOBENIE! 
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ZMENA- 
ALE ČO 

Čo sa zmenilo – no 
predsa celkom nič

?
Niekoľko týždňov trvalo, 

aby si pán primátor uve-
domil /a mám dojem, že ešte 
celkom nie/, že nie občania 
sú tu pre neho , ale že on je 
tu pre občanov nášho mesta, 
že on má vytvárať pre občanov 
podmienky, pri ktorých by 
sa mohli kultúrne, športovo, 
spoločensky rozvíjať, že 
školy nebudú v havarijnom a 
zdravie ohrozujúcom stave, 
že nebude sústavne dávať 
sledovať spoluobčanov s tým, 
kde a s kým sa schádzajú a 
konečne prestane podávať 
trestné oznámenia a urážať 
ich nevhodnými prívlastkami.

Mám na mysli znovu 
spustenie videotextu 

a tým aj spustenie vysie-
lania mestského rozhlasu 
cez videotextové vysielanie. 
Pravdepodobne sám prišiel na 
to, že jeho argumenty sú len vý-
plodom jeho bujnej fantázie a 
že znovu spustenie vysielania 
nemá absolútne nič spoločné 
s ekonomickými nákladmi pre 
mesto. Otázne však zostáva, 
z akých fi nančných zdrojov 
sú platené záznamy z mes-
tských zastupiteľstiev a ich 
donekonečna sa opakujúce 
reprízy. Je choré, aby záz-
nam z jedného zastupiteľstva 
sa reprízoval niekoľko mesia-
cov. Aký to má zmysel, ak sa 
úmyselne zo strany primátora 

opakuje jeho „velikášstvo“, 
jeho „ja, ja som primátor 
mesta a ja budem o tom 
rozhodovať“.....Nepripomína 
to starším občanom doby to-
talitnej éry?

Už niekoľko rokov mi 
vŕtajú v hlave tie známe 

„služobné cesty“ pána primá-
tora. Najčastejšou destiná-
ciou je naše hlavné mesto. 
Nedávno to boli Košice, kde 
sa konalo trojdňové stretnutie 
primátorov banských miest. 
Čo je však zarážajúce, že o 
výsledku týchto ciest nevie 
nikto a čo priniesli pre občanov 
mesta okrem nákladov z ich 
vreciek. Načo máme webovú 
stránku mesta? Občania stále 
nie sú v obraze, čo sa deje 
v meste /okrem hašterivých  
záznamov/.

Nie som rodený Nováčan, 
ale žijem tu takmer 

päťdesiat rokov. Teda mesto 
mi prirástlo k srdcu a bolí ma, 
keď vidím, čo sa tu deje, či skôr 
nedeje. Od detstva  som  bol 
náruživý hráč, neskôr fanúšik 
futbalu. Keď som videl, ako 
pán primátor dehonestoval 
vydanie vynikajúcej publikácie 
„75 rokov futbalu v Novákoch“, 
bol som zhrozený. Nejde 
tu predsa  o autora, mimo-
chodom, ktorého by ste od 
určitého obdobia najradšej 
pod čiernu zem zniesol, ale ide 
predovšetkým o prvú ucelenú 
históriu trištvrte storočia 

futbalu v meste, o stovky 
nadšených hráčov, trénerov, 
fanúšikov, ktorí písali túto 
históriu svojimi činmi, láskou, 
vzájomnou pomocou. Publiká-
cia je zároveň aj poďakovaním 
živým i mŕtvym, ktorí vyorávali 
brázdy tohto populárneho 
športu. Pán primátor, tu nejde 
o Vaše žabomyšie vojny s 
občanmi, ale svojím záporným 
postojom ste znevážili tisícky 
poctivých a čestných ľudí, ktorí 
neraz v ťažkých situáciách 
sa nevzdali i na úkor svojich 
rodín. Dokázali by ste to aj 
Vy? Vyjadrovať sa negatívne 
môže len ten, ktorého občania 
považujú za hrobára nováck-
eho futbalu. Podľa informá-
cii ľudí, ktorí sa v kultúrnom 
dome zúčastnili slávnostného 
uvedenia športovej publikácie  
do športovo-spoločenského 
života  a na knižný trh boli dojatí 
a nadšení zo spracovanej 
histórie futbalu v Novákoch. 
Pán primátor, môžem Vás 
ubezpečiť, že na tomto stret-
nutí futbalovej rodiny ste Vy, 
najvyšší predstaviteľ mesta, 
nikomu nechýbali.

Posledné dni sa rozšírilo 
v meste, vážený pán 

primátor, ako zneužívate 
právomoc verejného činiteľa. 
Chcete kandidovať do 
VÚC ako nezávislý a na to 
zneužívate pracovníkov Mest-
ského úradu, ktorí Vám zbier-
ajú podpisy. Pýtam sa aj pána 

hlavného kontrolóra, či mu to  
nevadí.    
                                            AS

Myšlienky
na zamyslenie                                                    

                                                   

Ak sa chceš zapáčiť 
všetkým, nebudeš 
sa páčiť nikomu  

STENDHAL

Nikto nie je 
zbytočný

na svete, kto 
uľahčuje bremeno 

niekomu inému                           
DICKENS

Nedôvera je 
múdrosť hlupáka   

SHAW

Múdri ľudia hovo-
ria, pretože majú 
čo povedať. Blázni 

preto, lebo by 
radi chceli niečo 

povedať    
PLATÓN
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Začiatkom septembra bol predseda vlády Róbert Fico 
na pracovnej návšteve v Novákoch. Navštívil BME, stro-
jársky odštepný závod Hornonitrianskych baní. V sprie-
vode predstaviteľov podniku si prezrel priestory a zau-
jímal sa o produkciu banskej mechanizovanej výstuže, 
ktorú v baniach vyvinuli pre zložité banské podmienky 
Hornonitrianskeho uhoľného ložiska.
Okrem tohto podniku navštívil aj VOP Nováky  - rezort ob-
rany od januára prenajal podnik na 20 rokov spoločnosti 
MSM Martin, ktorý plánuje od júna 2014 rozšíriť výrobu 
a vytvoriť približne 200 nových pracovných miest.
Chceli sme Vás, vážení spoluobčania informovať aj o 
návšteve premiéra na Mestskej radnici v Novákoch. 
Návšteva sa samozrejme neuskutočnila. Je to obrovská 
škoda, že pán premiér navštevuje podniky v nováckej 
lokalite a pritom obchádza čelného predstaviteľa nášho 
mesta. Určite má na to svoje dôvody. Žeby sa premiér 
bál, že po stretnutí na radnici bude podané aj na 
neho trestné oznámenie.

Peniaze určené pre Prievidzský okres 
si rozdelí dvadsať obcí z regiónu.

Novácka radnica dotáciu nezíska!
V stredu, 9.10.2013, na výjazdovom zasadnutí sa 
členovia vlády venovali viacerým regionálnym otázkam. 
Najviac peňazí má ostať v Handlovej, ktorá dostane viac 
ako milión eur na sanáciu zosuvných oblastí, 37-tisíc 
eur na vybudovanie mestskej parkovacej zóny, 100-ti-
síc eur na vybudovanie oddychovej zóny v Senior cen-
tre, 100-tisíc eur na rekonštrukciu ZŠ na Školskej 
ulici a 200-tisíc na dobudovanie expozície Banského 
uhoľného múzea.
Vláda odklepla dotáciu 80-tisíc eur Bojniciam na mode-
rnizáciu mestského parkoviska a 100-tisíc eur aj bo-
jnickej nemocnici na obstaranie zdravotníckej techniky 
na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny ur-
gentnom príjme. Ostatné peniaze určené pre Prievid-
zský okres si rozdelí dvadsať obcí z regiónu.
Novácka radnica tak ako pri výjazde vlády v roku 
2008, tak ani teraz, dotáciu nezíska, Prievidzi by sa 
mala ujsť časť balíka na sanačné práce po zosuvoch. 
Podľa vyjadrenia nášho najvyššieho predstaviteľa mes-
ta, že na toto stretnutie nebol pozvaný, len podotýkame, 
že ani nemohol byť, lebo práve v tom čase ho videli 
občania Novák na okresnom súde v Prievidzi, kde sa 
súdil s našim spoluobčanom.
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OZNAMY – 
ZAUJÍMAVOSTI

OZNAMY – 
ZAUJÍMAVOSTI

OZNAMY – OZNAMY – Predseda vlády
          v   Novákoch

Vážení občania!

Blíži sa termín volieb do vyšších územných cel-
kov. Uskutočnia sa 9.novembra 2013. Okres 

Prievidza budú reprezentovať 10 poslanci.  Z veľkého 
množstva navrhnutých kandidátov za jednotlivé politické 
strany vyberme si takých, ktorí skutočne chcú pomôcť 
riešiť problémy nášho okresu a nie sú malé. Mnohé sa 
dotýkajú priamo nášho mesta – zotrvanie stredných 
škôl v našom meste, vytváranie nových pracovných 
príležitostí pre občanov nášho mesta v priemyselnom 
parku VAŠA, skvalitnenie starostlivosti o seniorov a bu-
dovanie domov pre nich atď. Bolo by od nás neuvážené, 
ak by sme volili kandidátov, ktorí sú brzdou rozvoja i v 
našom meste, ktorí majú ďaleko k vlastnému občanovi, 
ktorí nedokázali za mnohé roky povzniesť naše mesto, 
ktorí sú na vyšších miestach „persona non grata“ ...  
V priebehu budúceho roku nás čakajú ešte troje voľby 
– do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta a ko-
munálne voľby.

Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu na 
riešenie dopravnej situácie na stanici.

Ako poslancovi mi bola v rámci rozpočtu predložená 
požiadavka 10.000 eur na vodorovné značenie, čo 

sme viacerí poslanci neakceptovali a navrhovali sme 
krátenie z tejto položky s tvrdením, že predsa deliaca 
čiara cez stanicu nemôže stáť toľko eur. Zo strany 
mesta nikdy smerom k poslancom nebol ako argu-
ment predložený predmetný projekt. Dokonca, keď to 
celé vyšlo na povrch, som si overoval informáciu, či 
tento projekt bol odobrený komisiou výstavby alebo 
aspoň MsR. Žiaľ nebol. Teraz si počkám na čerpanie 
fi nančných prostriedkov za tento polrok a v prípade, 
že pôjde o svojvoľné prečerpanie daného, budem 
zvažovať ďalšie právne kroky, ktoré by usvedčili primá-
tora a zodpovedných zamestnancov zo zneužívania 
právomoci verejného činiteľa a svojvoľného zaobchád-
zania s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov.

Priamy televízny prenos k aktuálnej prob-
lematike mesta

Dňa 10. októbra 2013 vo štvrtok o 17.30 hod. sa 
uskutočnil priamy televízny prenos k aktuálnej 

problematike mesta. Do živého televízneho vysielania 
boli pozvaní: primátor mesta a všetci poslanci mest-
ského zastupiteľstva. 

pokračovanie strana 6 
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Po vzhliadnutí priameho tele-
vízneho vysielania ma prekva-
pilo, ktože to prišiel obhajovať 
pána primátora?!! Bol to jeho 
brat, ktorý v dlhšom monológu 
sa snažil vyliať svoju ukrivde-
nosť na iných. Ako keby si ne-
uvedomil, že práve jeho brat 
sústavne ponižuje poslancov 
mestského zastupiteľstva a že 
mnohí občania, ktorí majú iný 
názor ako pán primátor, sú v 
jeho očiach gauneri. Existuje 
predsa porekadlo: "ako sa do 
hory volá, tak sa z hory ozý-
va... " Najviac ma však zauja-
lo, že okrem osočovania rodi-
ny Oršulovej pozerá televízny 
seriál Búrlivé víno a aj práve 
preto prišiel do tejto relácie. 
Týmto činom však spravil 
svojmu dvojčaťu medvediu 
službu, lebo starosta fi ktívnej 
obce Vinné bol v prvom rade 
udavač, smilník a intrigán. 
Žeby to bola podobnosť čisto 
náhodná? Na otázku jedné-
ho z diskutujúcich, prečo pán 
primátor nepodpísal mestský 
rozpočet už v mesiaci marec, 
keď bol poslancami schválený 
a okná v tom prípade už cez 
prázdniny na základnej škole 
J. C. Hronského mohli byť ho-
tové, odpovedal jeho známou 
alibistickou logikou, že po-
slanci mohli zvolať mimoriad-
ne zastupiteľstvo do 15 dní a 
v tom prípade by časový sklz 
nemusel byť taký veľký. Takže 
nie on, ktorý nepodpísal rozpo-
čet, ale zase poslancom zostal 
v rukách „čierny Peter“. Pán 
primátor nechce prijať ponuku, 
kde sa o investičnú zákazku 
uchádzajú menej ako tri spo-
ločnosti, aj keď realizácia tejto 
ponuky by bola pre mesto vý-
hodná. Netýka sa to však súk-
romných fi riem Vepos a Benet. 
Ako vidno, pána primátora ne-
zaujíma, či bude základná ško-

la do konca roka zateplená, ale 
zaujíma ho len to, či poslanci 
schvália na rok 2014 peniaze 
na mestskú televíziu. Toto sú 
starosti pána primátora! 

Ešte by som sa chcel spýtať, 
aký problém vyriešila táto živá 
diskusia o problematike v mes-
te Nováky?!

Pripomienky
občanov na Nováky.com 
– novacan@zoznam.sk

Myšlienky na zamyslenie 
pre pána primátora

    „Nebudeš sa mstiť  sy-
nom svojho ľudu a nezane-
vrieš na nich, ale budeš mi-
lovať svojho blížneho ako 
seba samého. Ja som Hos-
podin...“      Biblia, Lv 19, 18

      Tieto múdre slová z Bib-
lie som vybral hlavne preto, 
lebo Vy, pán primátor, sa tvá-
rite ako veriaci človek /podľa 
Vašich sobotných návštev na 
Sv.omši/. Ja som tiež veriaci, 
ale Vaše správanie pokladám 
za nekresťanské. Pridám Vám  
ešte jednu  múdrosť, ktorá má 
platnosť celé veky:

     „Nečiň iným, čo by ťa 
hnevalo, keby to učinili 
tebe“                    SOKRATES

Pán primátor, Vy to robíte už 
23 rokov!!!                            Št.

Redakcia ďakuje pánu Štefa-
novi  V. za jeho pripomienku. 
Časopis tvoria za pomoci pri-
spievateľov  neprofesionálni 
nadšenci /bezplatne/, preto 
berieme  každú kritiku na prí-
padné nedostatky či, nebodaj, 
aj nejaké chyby. Časopis je 
necenzurovaný a uverejníme 
príspevky aj opačného názo-
ru – tie nám zatiaľ od občanov 

chýbajú.
Zároveň sa ospravedlňuje-

me, že neuverejňujeme mená 
prispievateľov, lebo v tejto na-
pätej situácii, ktorá vládne v 
našom meste, nás prispieva-
telia prosia o anonymitu, preto 
rešpektujeme ich rozhodnu-
tie.

Vážený pán hlavný 
kontrolór!  

Od apríla toho roku uplynulo 
dosť času a udialo sa vo svete 
mnoho dobrého i zlého, len v 
Novákoch stále stojí čas. Po-
kračujú do osprostenia zázna-
my z nováckeho „cirkusového 
predstavenia“, v ktorom hlavný 
Bandalíro karhá a dáva ponau-
čenia poslancom, ako sa majú 
správať, pretože nerešpek-
tujú jeho zaužívaný systém z 
dôb totality. Na Vašom poste 
poslanci schválili aj zvýšenie 
pracovného úväzku, aj plato-
vé zvýhodnenie/ a nie malé v 
porovnaní s príjmami väčši-
ny občanov mesta/, ale zatiaľ 
sme sa nedozvedeli nič o Va-
šej kontrolnej činnosti, na ktorú 
sme dlho čakali. Nikto z nás 
sa nedozvedel, ako ste riešili 
výsledky kontroly NKÚ, prečo 
mesto  stále stagnuje, aj keď v 
porovnaní s ostatnými obcami 
/približne s rovnakým počtom 
obyvateľov/ mesto má kráľov-
ský rozpočet! Pripadá mi to, že 
funkcia HK je akýsi „pľac“ pre 
dôchodcov, aby si privyrobili k 
dôchodku. Tak to totiž bolo v 
minulosti, a tak, nechce sa mi 
veriť, je to i naďalej. Nemám 
k Vašej osobe žiadnu osobnú 
zaujatosť,  nepoznám Vás, ale 
žijem v tomto meste a chcel 
by som, aby konečne sa vrá-
tila zašlá jeho sláva. Dosť bolo 
mesto v posledných 10 rokoch 
i s jeho občanmi potupne me-

dializované pánom primáto-
rom – jediným na Slovensku, 
ktorý sa súdi pomaly s celým 
mestom!!!Prajem Vám, aby sa 
rozbehla Vaša kontrolná  čin-
nosti k spokojnosti občanov a v 
súlade so zákonom. P.A.

Načo sú nám mest-
ské kamery, ktoré, 
keď potrebujeme, aj 
tak nefungujú?

Dobrý deň, vážená redak-
cia!

Rada by som uverejnila 
článok, keďže môže prispieť 
do Vášho časopisu každý. 
Chcela by som napísať v 
mene svojho blízkeho pria-
teľa.

Stalo sa to 4.8.2013 na 
nováckom námestí, kde sa 
zastavil so svojou malou 
dcérkou na miestnej zmrzli-
ne. Všetko prebiehalo pod-
ľa plánu. Malá ho žiadala 
o zmrzlinu, ktorú v letných 
mesiacoch tak strašne mi-
luje. Potom mal vyzdvihnúť 
svoju manželku, ktorá akurát 
vystúpila z autobusa. Tele-
fón zazvonil, on sa zodvihol 
a smeroval k autu. Pripútal 
malú a už veselo vyrazili za 
maminou. Zvítanie a radosť 
v detských očiach, keď po 
týždni zbadá svoju mamu. 
Zaparkoval auto a vtom zis-
til, že mu chýba peňaženka, 
ktorú naposledy použil prá-
ve na tejto zmrzline. Všetko 
mu prebehlo hlavou, znova 
nastúpil do auta a vyrazil k 
danému miestu. Samozrej-
me, keď prišiel na námestie, 
peňaženky už nebolo aj s po-
riadnym obnosom v nej. Čo 
spraviť? Prebehne mysľou 

NOVÁKY.COM
4
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Reakcia občana na živé vysielanie
v televízii Nováky dňa 10.10.2013
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každého človeka. Doklady, 
peniaze a iné osobné veci. 
Vybral sa správnym smerom 
rovno na políciu. Ešte dúfal, 
že sa nájde človek, v ktorom 
je kúsok ľudskosti a prinesie 
to, čo mu nepatrí, k mužom 
zákona. Prešiel jeden , dva, 
tri dni . Na tretí deň sa ozval 
človek, ktorý našiel peňa-
ženku odhodenú v kríkoch. 
Ďakuje aspoň za doklady. 
Otvorí a nič.....Keby, ale čo? 
"Fungovali tie známe mest-
ské kamery", ktoré by mali 
chrániť nás občanov. Keby? 
Ale v ten inkriminovaný čas 
4.8.2013 medzi 13.30-14.00 
,podľa vyjadrenia mestskej 
polície, akurát nefungovali. 
Smola. Teraz išlo len o peňa-
ženku s nemalým obnosom, 
ale pýtam sa, čo sa stane 
vtedy, keď pôjde o ľudský 
život a tie kamery ani vtedy 
nebudú fungovať.

Čo potom? A rada by som 
oslovila človeka, ktorý vybral 
daný obnos peňaženky, nech 
sa trochu zamyslí nad sebou. 
Teraz mu to prešlo, ale raz 
mu to nemusí vyjsť. Nech si 
uvedomí, že to, čo spravil je 
trestný čin a obohatil sa na 
cudzom nešťastí. Prajem mu 
nech sa mu v živote len darí, 
aby raz za takéto skutky ne-
skončil v base.

 Ďakujem za  uverejnenie, K.B.

ROLAND
Pán Vladimír,
ďakujem, že ste mi odha-

lili prívlastok gauner, ktorý 
poukazuje na rôznorodosť 
porušovania zákonov pod 
taktovkou primátora. Ďaku-
jem prevádzkovateľovi tejto 
stránky novaky.com, pretože 

je to jediný zdroj vzájomnej 
komunikácie medzi občanmi 
– GAUNERMI, ktorí tiež po-
ukazujú na nekalé praktiky 
celého MsÚ, pod taktovkou 
už spomenutého primáto-
ra. Veríme a podporujeme 
p.poslancov, aby vo svojom 
presadzovaní overených ne-
dostatkov boli jednotní, ne-
kompromisní a každú vec do-
viedli do víťazného konca.

Pán Jozef 22 pomeno-
val poslancov, ktorí 

jednoznačne trvajú na svo-
jich princípoch. Vymenoval 
dvoch poslancov a jednu 
poslankyňu, ktorým vyslovil 
akúsi nedôveru. No ja k tým-
to trom poslancom tiež mám 
výhrady a hneď aj uvediem 
dôvody prečo.

Pani poslankyňa D.H. 
presadzuje iba svoje 

zámery z pozície  vicepri-
mátorky, riaditeľky KCMN a 
zistené nedostatky NKÚ na 
tomto úseku ma presvedčili 
o jej osobných zámeroch. Iba 
vysávať fi nančné prostriedky 
z mestskej kasy a potom ne-
hospodárne zaobchádzanie 
s nimi. P. poslanec  P.O. má-
lokedy je prítomný na zasad-
nutiach, keď aj je, nie je žiad-
nym prínosom pre občanov. 
Ešte som nezaznamenal 
žiadny návrh z jeho tvorby, 
ktorým by nejakým spôso-
bom vylepšil, zmenil, pou-
kázal na daný stav v meste. 
Tiež som si všimol,  keď sa 
ide schvaľovať nejaký dôle-
žitý zámer, radšej doslova 
zdrhne, aby nevyjadril svoj 
názor – stanovisko. Poslanec 
A.H. – váš poslanecký man-
dát a Vaša pôsobnosť v tom-
to orgáne je tzv. hurá systém. 

Myslel som si, že Vaša práca 
bude napĺňať dôslednosť pri 
poukazovaní na nedostatky v 
činnosti celej radnice na čele 
s primátorom. Takto ste sa mi 
javili ako občan, keď ste sa 
zúčastňovali na rokovaniach 
MsZ.

Ako náhle ste sa stali po-
slancom, Vaša rétorika 

sa úplne zmenila. Do dnešné-
ho dňa sme sa nedozvedeli o 
požiadavke prečítania súd-
neho rozhodnutia vo veci 
neoprávneného rozviazania 
s pracovníčkou M.G., ktorá 
túto záležitosť dala na súd,  
o opodstatnenosti alebo ne-
opodstatnenosti rozviazania 
pracovného pomeru. Za va-
šou zmenou rétoriky sa skrý-
va obava o stratu zamestna-
nia manželky, alebo?? Ďalej 
mi tiež prekáža Váš súhlas 
bez voľby vedomia do orgá-
nu KCMN. Považujem to za 
netransparentné konanie, a 
to je dôvod vyjadriť nedôveru 
voči Vám. Ja by som ešte po-
ukázal na p. poslanca M.M., 
ktorý tiež prijal nomináciu do 
KCMN bez vedomia za ne-
transparentnú. Čo sa za ta-
kýmito činmi skrýva? Objasní 
nám to niekto? Považujem to 
za nekalé praktiky.

VLADIMÍR
Ako som sa stal “gaune-
rom.”
Dnes, deň pred štátnym 
sviatkom, tesne pred “klade-
ním vencov”,  som mal česť 
stretnúť pred MsÚ primátora 
mesta.

Zotrvali sme v krátkom nefor-
málnom rozhovore a aj som 
sa niečo dozvedel. Dozvedel 

som sa, že som “gauner”. 
Prečo? Nuž preto, že mojimi 
príspevkami na tejto stránke 
som sa pridal ku “gaunerom” 
,ktorí tu píšu.(Nech mi je od-
pustené, môj názor to nie je). 
Ako pozitívum by som vzal 
fakt, že pán primátor pozorne 
číta moje a iné príspevky, do-
konca aj cez mobil.

Prečo vlastne píšem?
V prvom rade asi preto, že 16 
rokov práce pri správe vecí 
verejných zanechalo na mne 
akúsi profesionálnu deformá-
ciu a nie je mi ľahostajné, čo 
sa v našom meste deje.

Prečo na tejto stránke? No 
jednoducho preto, že táto 
stránka mi poskytuje mož-
nosť o verejných veciach 
diskutovať. Keby bolo spl-
nené posledné opatrenie 
platného PHSR mesta No-
váky, podľa ktorého podob-
né diskusné fórum malo byť 
pod kuratelou mesta už od 
r.2009,určite by som upred-
nostnil túto možnosť. Refl e-
xia by musela byť povinnou 
či prirodzenou súčasťou dis-
kusie. Tá mi na stránke No-
váky.COM z pochopiteľných 
dôvodov chýba.
                               V.Richter

VLADIMÍR
DESATORO DOBRÉHO 

STAROSTU (1936)
(uverejnené: Občianska 
náuka a výuka pre meštian-
ske školy, 1936)

1. Si starostom nielen tých 
občanov, ktorí Ťa volili, ale aj 
tých, ktorí Ťa nevolili.

5

NÁZORY
OBČANOVNOVÁKY.COM

NAČO SÚ NÁM MESTSKÉ KAMERY, KTORÉ, KEĎ PO-
TREBUJEME, AJ TAK NEFUNGUJÚ?
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OZNAMY 
– RÔZNE

2. Dôvera spoluobčanov Ťa 
postavila na čelo obce. Byť 
prvým občanom v obci je veľ-
ké vyznamenanie. Sľúb sám 
sebe na svoju česť a svedo-
mie, že túto dôveru neskla-
meš!

3. Práve tak nerozlišuj pri 
výkone svojho čestného úra-
du príslušníkov rôznych po-
litických strán – máš v nich 
vidieť len občanov!

4. Usiluj podľa síl a možnos-
tí obce, aby si uľahčil život 
starých, chudobných a práce 
neschopných občanov!

5. Podporuj všetko, čo 
napomáha školstvu Tvojej 
obce. Nič lepšieho ako dob-
ré vzdelanie, okrem zdravia, 
nemôžeme želať našim de-
ťom.

6. Nezabúdaj na obecnú 
knižnicu, ktorá poskytuje 
ušľachtilú zábavu a vzdeláva 
občanov!

7. Máš byť úprimným pria-
teľom všetkého, čo skrášľuje 
a zveľaďuje zdravotnú úro-
veň obce.

Zasadiť dobrý strom na 
správnom mieste znamená 
vykonať dobrý skutok!

8. Vynasnaž sa osvojiť 
si čím skôr najdôležitejšie 
právne predpisy a zákony, 
aby si na nič nezabudol, čo 
by mohlo byť obci na pro-
spech!

9. Obecný majetok spra-
vuj a nakladaj s ním opatr-
nejšie a úzkostlivejšie ako 
so svojím vlastným majet-
kom.

Ak pregazduješ zo svoj-
ho, bude to Tvoja škoda, 
ak premárniš obci, bude 

ka pána Dudáša , kde sa vy-
mieňajú ističe, ale aj spájajú 
merania .Riešili sme aj havá-
riu el. prípojky. Ale všetko je 
pripravené tak , aby školský 
rok mohol začať nerušene. 
V školách a školských za-
riadeniach je zabezpečená 
plná kvalifi kovanosť a odbor-
nosť vyučovania jednotlivých 
predmetov.

Vážení pedagogickí, od-
borní a nepedagogickí 

zamestnanci, dovoľte mi v 
mene mestského úradu, ako 
aj v mene svojom, popriať 
Vám veľa pracovného elánu 
a tvorivých síl, ktoré zohrá-
vajú dôležitú úlohu v proce-
se skvalitňovania výchovy a 
vzdelávania.

Budem rád, ak sa škol-
ský rok 2013/2014 vy-

darí podľa Vašich predstav, 
budem sa tešiť spolu s Vami“.                           
                   Ing. Holodňák Ján 

Svidník, ako je známe, je 
okresné mesto “miniokresu-
”s cca 30 tis. obyvateľmi na 
východe republiky. Neviem 
,kde získavajú zdroje na 
opravy školských objektov. 
Neverím, že sú na tom lepšie 
ako Nováky.

Dovolím si na záver pro-
vokatívnu otázku, na ktorú 
nech si odpovie každý čitateľ 
tejto stránky sám pre seba, 
prípadne aj na tejto stránke, 

stratená Tvoja česť!
10. Dávaj obci pekný prí-

klad nielen dobrého starostu, 
ale aj riadneho občana v súk-
romnom živote. Jediný tichý 
príklad máva väčšiu cenu 
ako mnoho rečí a veľké ká-
zanie!

            
Toto “Desatoro” má na ste-

ne v kancelárii aj náš primá-
tor už asi 20 rokov.(Teda dú-
fam, že tam ešte je). Páčila 
sa nám je ho univerzálna 
aktuálnosť. Obsahuje všet-
ko , čo by mal mať na zreteli 
dobrý starosta či primátor pri 
svojej práci. 

            

Začal sa nový školský 
rok a je teda aktuálne 

si všimnúť “Prikázanie” č.5. 
Zaujal ma príhovor primátora 
mesta Svidník, zverejnený 
na stránke “Noviny e-DUK-
LA”pod č.2013/9/36.Dovolím 
si sem vsunúť aspoň záver 
jeho príhovoru: 

„Školy a školské zariadenia 
vstupujú do nového školské-
ho roka s predsavzatím čo 
najlepšie plniť úlohy výchov-
no-vzdelávacieho procesu. 
Veľmi nám záleží, aby deti sa 
cítili v škole a škôlkach dob-
re, preto dbáme aby školské 
priestory boli v čo najlepšom 
stave.

Keďže I.ZŠ a III.ZŠ boli kom-
pletné rekonštruované , naj-
viac investícií sa vykonalo na 
ZŠ ul.Karpatská . Po rekon-
štrukcií plochej strechy za 
sedlovú nad telocvičňou  pre-
bieha rekonštrukcia strechy 
hlavnej budovy ,kde takisto 
bude nová sedlová strecha 
.Taktiež sa podarilo opraviť 
terasu ,ktorá už bola sku-
točne v havarijnom stave a 
inštalovali sa nové termosta-
tické ventily , aby sme mohli 
plynule regulovať dodávku 
tepla. Samozrejme aj v os-
tatných školách a škôlkach 
sa vynovili priestory ,prebehli 
maľby, zakúpili sa nové sto-
ličky, stoly , koberce, vymenili 
sa dvere v počte 29 kusov a 
inštalovali kúpeľňové zosta-
vy priehradkové .

Pristupujeme aj k ener-
getickým úsporám na 

základe odborného stanovis-

v perspektíve budúcich ko-
munálnych volieb, ktoré budú 
asi o 15 mesiacov:

Ako sa náš pán primátor 
pri svojej práci pridŕža “De-
satora dobrého starostu?”

V.Richter
ASTA
A klame, klame a klame. Ná-
božne založený človek po-
kiaľ nie je pokrytec,  mal by 
dodržiavať desať Božích pri-
kázaní. Tu je jedno z nich, čo 
náš pokrytec porušuje:

8. prikázanie - Nepreriek-
neš krivého svedectva pro-
ti blížnemu svojmu.
Pravda je to, čo máme hovo-
riť. Nemožno o druhých zle 
hovoriť, osočovať ich, odsu-
dzovať, posudzovať, hovoriť 
klamstvá a poškodzovať ich 
dobré meno a česť. Ak člo-
vek oklame, má to napraviť. 
Nemožno krivo svedčiť.

POSTREH OBČANA
Čo poviete na to, že refe-
rentské vozidlo Škoda Fabia 
s erbom mesta Nováky bolo 
videné v minulých dňoch v 
okolitých obciach aj so za-
mestnancom MsÚ a s neja-
kými hárkami? Čo myslíte, 
aké to boli hárky? Neblížia 
sa náhodou voľby do VÚC?
Treba sa pýtať, vážení po-
slanci, dajte úlohu hlavnému 
kontrolórovi!

Poznámka redakcie:  Kto je tá tajná osoba, ktorá pozývala 
primátora a poslancov? Aj tak všetci vedia, že je to pod 

taktovkou pána neomylnodokonalého. A akosi sa v pozvánke 
pozabudlo na ľudí tohto mesta, ale veď tí budú potrební až na 
voľby! Toto (ne)verejné “live“ vysielanie ešte  nikdy nič poz-
itívne neprinieslo a teraz tomu bolo tak isto.  A koľko vôbec stojí taká-
to vec daňových poplatníkov? Ale môžeme byť kľudní Novačania, 
veď mesto vedie ekonóm a on vie!

A čo sa udialo? No ako vždy, to nevzdelané, vulgárne a neslušné 
komando zase predviedlo to svoje zaplatené divadlo. Ako vždy ne-
mali pravdu a opak bol pravdou, nemali žiadne podložené, vecné 
argumenty, ľahko overiteľné,  Zase len klamali a zavádzali občanov. 
Pán ing. ekonómie ich opäť rozmetal svojimi trefnými, vecnými a 
hlavne logickými úvahami a samozrejme podloženými faktami a ko-
rektnou rétorikou, ktorou nikoho neurazil ani sa nedotkol a zase opäť 
dokázal, že opak je pravdou.              Alebo, že by to bolo naopak?!

Ďalšia poznámka redakcie:
To ako sa pán riaditeľ Prioru a pán ekonóm vyjadrujú k ľuďom 
a rodinám v meste je smutné a nechutné. Ale všetko zlé sa 
každému raz vráti. 

 dokoncenie z 3 strany
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KULTÚRA 
ŠPORT

Na prechádzke s deťmi som sa náhodou zahľadel na program
Kultúrneho centra mesta Nováky /strašne honosný názov/.
Zaujala ma  jeho „pestrosť a bohatosť.“
Posúďte sami: 

V dňoch 17.-21. júla 2013 sa študenti Gymnázia 
Nováky zúčastnili medzinárodného olympijského 
tábora vo Vysokých Tatrách. Bolo to ocenenie za vyni-
kajúce výsledky v rozvoji olympizmu v SR. Zúčastnili 
sa štyria žiaci Gymnázia Nováky: Jakub Oršula, An-
drej Hruška, Samuel Sýkora a Matej Klement. Gym-
názium Nováky bolo vyhodnotené ako najlepšia 
škola medzi zahraničnými účastníkmi z Rakúska, 
Maďarska, Poľska a Česka. Predviedli prezentáciu o 
Slovensku, ktorá zožala veľký úspech a reprezentova-
li školu, mesto a SR na vysokej úrovni. Škola získala 
certifikát SOV za rozvoj olympizmu na Slovensku. 

Do pozornosti  občanov
tohto mesta !!!

5.10. – Unity HipHop párty, vstup 3 €                  Náklady KCMN - 0
Dávam do pozornosti p. hl. kontrolórovi propagáciu vodky, čerešne, hrušky len za 1,50 €.
V Novákoch aj tomu sa hovorí kultúra!
12.10. – posedenie  záhradkárov v ich réžii         Náklady KCMN - 0
13.10. – šarkaniáda                                                  Náklady KCMN - minimálne
Donedávna to robilo Centrum voľného času.
Ale p. riaditeľka KCMN takéto akcie zaradila k drahej kultúre. Divné, že? Aby mala bohatšiu kultúru.
25.10. – Spievankovo
zábavný program pre deti predškolského veku, vstupné 3 €!!!             Náklady KCMN – minimálne
31.10. – Divadelné predstavenie         Náklady zo vstupného 6-8€  + navyše 
/Dávam do pozornosti , je to výborné predstavenie!/
Galéria Nováky  - otvorená od júna – História mesta očami detí   Náklady – nie veľké

Vážení občania!
Toto je kultúra mesta Nováky za 11.250 €  ? /beriem priemerný mesačný príjem z mestského rozpočtu/ - na koruny to činí 
338.917 Sk! Ďalej chcem upozorniť na prímy, ktoré tečú do tejto mestskej ustanovizne za prenájom priestorov KCMN (stuž-
kové, zumba, niektoré  športové podujatia, rôzne výpredaje, sponzorstvo, atď.) Čo je tam okrem kúpeného divadelného 
predstavenia čomu sa hovorí kultúra?
Čo robia pracovníci KCMN počas celého mesiaca, aké náročné činnosti si vyžaduje takýto mesačný plán KCMN? Akú pra-
covnú náplň má pani riaditeľka KCMN, ako tvorí tu jej predraženú kultúru, keď po nej nič nevidieť, ako sa stará o budovu 
kultúrneho domu, keď je schátralý, prečo nikto nesmie vedieť o fi nančných tokoch pre KCMN, prečo nechce žiadnu kontrolu? 
Interiér budovy je samá fotka pani riaditeľky, budova je jej osobné vlastníctvo, keď sa takto prezentuje? 
Páni poslanci, Vás to nemrzí, že ste schválili na KCMN 135.000 €  na rok 2013 a 10000 € na novácky letný deň? Informo-
vala Vás samozvolená Správna rada KCMN alebo aspoň prekvapivo novozvolení členovia dozornej rady, ako sa nakladá s 
fi nančnými prostriedkami? Ktoré z týchto programov si objednalo mesto u KCMN a sú zahrnuté menovite v rozpočte? Vy ste 
pozabudli, že to je konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu!
Nespomínam p. hlavného kontrolóra, ktorý by mal byť strážcom zákona v meste, zatiaľ to nikto nevidel ani nepočul.                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Občan Š.O.

MEDZINÁRODNÝ OLYMPIJSKÝ TÁBOR 
ŠTUDENTOV GYMNÁZIA NOVÁKY

29. augusta sa v Lelovciach 
odohral tradičný turnaj v nohej-
bale o putovný „Pohár Matice 
Slovenskej”, ktorého organizá-
torom bol Miestny výbor Matice 
slovenskej  v Novákoch.
Turnaj sa každoročne koná z 
príležitosti vyhlásenia Ústa-
vy Slovenskej republiky                      
Na 15.ročníku tohto obľúbené-
ho turnaja sa zúčastnili tieto 
kolektívy:                            
Fortischem, MO MS Nováky, 
Lelovce I a Lelovce II.

Výsledky:
Fortischem – MO MS      2:1
Fortischem – LelovceI     2:1
MO MS – Lelovce I          2:1
Lelovce I –Lelovce II        2:0
MO MS – Lelovce II         2:0 
Fortischem – LelovceII    2:0

Poradie : 
 1. Fortishem  6 bodov
               2. MO  MS   4
               3. Lelovce I   2
               4. Lelovce II  0

Po turnaji boli ocenené nielen 
zúčastnené družstvá, ale vecnú 
cenu dostal aj najlepší nohej-
balista, ktorým sa stal Anton 
Kmeť z družstva Leloviec I.
Ďakujeme zúčastneným hrá-
čom a organizátorom za pekný 
športový zážitok.                          VZ

29. augusta sa v Lelovciach 

Matičný turnaj 
v  nohejbale
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ŠPORT Výsledky
futbalistov MFK 

Nováky
Jesenná časť súťažného ročníka 

2003- 2004 sa prehupla do druhej po-
lovice jesennej časti. Po vydarenom 
žiackom turnaji “memoriál Mareka Kia-
bu“, ktorý sa odohral v júli na novác-
kom štadióne, podávajú žiaci výborné 
výkony aj v majstrovskej súťaži. 

    Starší žiaci účastníci III. ligy sú po 
8.kole na prvom mieste so ziskom 17 
bodov pred svojimi prenasledovateľmi 
z Nového Mesta n/Váhom a Nemšo-
vou. U starších žiakov sa začína preja-
vovať dobrá práca trénera Petra Balaja 
ml.

 Výsledky posledných  troch odohra-
ných zápasov : Nováky – Kanianka 1:0 
(M. Fergel)

Horna- Nitra Handlová – Nováky  2:2 
( Sedlák, vlastný), domáci vyrovnali v 
nadstavenom čase.

Nováky – Nové Mesto nad Váhom           
2:2  (M. Fergel-2)

  V súboji prvých dvoch mužstiev v 
súťaži sa zrodila remíza.

     Mladší žiaci pod vedením trénera 
Jakuba Belku  podávajú striedavé vý-
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Úspechy rýchlostných 
kanoistov

Vyvrcholením domácej ka-
noistickej sezóny sú kaž-

doročne Majstrovstvá Slovenska 
na krátkych tratiach. Vrchol je 
to preto, lebo sa preteká na tra-
tiach, ktoré bývajú zaradené do 
programu Olympijských hier. A 
snom každého pretekára a pre-
tekárky je účasť na OH. K tomu 
prispôsobujú aj svoje tréningové  
i pretekárske snaženie. Platí to 
aj o pretekároch Klubu rýchlost-
nej kanoistiky Nováky. Tieto pre-
teky preveria každého účastní-
ka, koľko síl venoval do prípravy 
v zime, na jar  i začiatkom leta. 
Vyvrcholením letnej prípravy klu-
bu bola desaťdňové sústredenie 

vá Nikola v juniorkách. Okrem 
už menovaných majstrov Slo-
venska, ktorí získali v rôznych 
lodných a traťových disciplínach 
ďalšie medaily, si strieborné me-
daily  vybojovali ďalší pretekári 
klubu: Oršulová Lucia v dievča-
tách štrnásťročných, Nemček 
Martin v kadetoch, Mokrá Ve-
ronika v juniorkách a Mištinová 
Lucia v kategórii žien. Na tretie 
miesto dosiahli a tým i bronzovú 
medailu získali Zgančík Martin 
a Kutný Kristián v chlapcoch 
štrnásťročných a Rus Tomáš v 
kadetoch. Okrem uvedených 
pretekov sme absolvovali aj ďal-
šie domáce pohárové preteky v 
Bratislave. Na 41. ročníku ceny 
Interu sme ako klub skončili 
na druhom mieste, na Poháre 
SNP v Piešťanoch klub dokon-
ca zvíťazil. Veľmi zaujímavé a 

v Nitrianskom Rudne. A že boli 
pretekári dobre pripravení, sved-
čia o tom dosiahnuté výsledky 
na tohtoročných Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa konali v 
auguste v Piešťanoch. Zo zú-
častnených trinásťročných až 
dospelých pretekárov KRK No-
váky umiestnenie na stupni víťa-
zov zažili skoro všetci. Majstrami 
Slovenska, niektorí i viacnásob-
nými, sa stali Jedinák Matúš v 
kategórii chlapcov trinásťroč-
ných, Ztlkajové Jessica a Myšá-
ková Petra v kategórii dievčat 
trinásťročných, Kleman Tomáš v 
chlapcoch štrnásťročných, Oršu-
lová Lenka v kadetkách, Myšák 
Denis a Ďuriš Jakub v junioroch, 
Drienovská Patrícia a Zatlkajo-

Úspechy rýchlostných 

vá Nikola v juniorkách. Okrem 
už menovaných majstrov Slo-
venska, ktorí získali v rôznych 

Klub rýchlostnej 
kanoistiky

úspešne preteky klub absolvo-
val v Ostrožskej Novej Vsi na 
Medzinárodných majstrovstvách 
Moravy. V hodnotení zúčastne-
ných klubov z viacerých okoli-
tých štátov KRK Nováky  v cel-
kovom hodnotení obsadil prvé 
miesto. Zaujímavosťou týchto 
pretekov bolo najmä záujem fa-
núšikov pretekárov nášho klubu. 
Okrem ofi ciálnej klubovej výpra-
vy sme napočítali ešte šestnásť 
osobných  aut s poznávacou 
značkou PD. Našim pretekárom 
vytvorili ozaj domáce prostredie. 
Na medzinárodnom poli nás na 
Majstrovstvách sveta juniorov 
a do 23 rokov v Kanade repre-
zentoval Denis Myšák . Nepoda-
rilo sa mu zopakovať úspech z 
Majstrovstiev Európy. V kategórii 
K2 1000 m spolu s reprezen-
tačným kolegom zo Šamorína 
získal siedme miesto. Na týchto 
majstrovstvách sedel ešte v K4, 
ktorá obsadila na 1000 m šieste 
miesto. Na uvedených pretekoch 
bojoval o medailu aj náš odcho-
vanec Zaťko Miroslav v kategórii 
K1 200 m. Medaila mu v tomto 
kanoistickom superšprinte ušla 
po zaváhaní pri štarte. Celkove 
obsadil šieste miesto. Pekné 
umiestnenie na Majstrovstvách 
sveta seniorov, ktoré sa konali 
v Nemecku, dosiahla aj ďalšia 
odchovankyňa KRK Nováky 
Kmeťová Ivana. V olympijskej 
kategórii K2 500 m obsadila so 
svojou reprezentačnou kole-
gyňou Kohlovou M. vynikajúce 
štvrté miesto.           Milan Oršula

kony a po 7. kolách sa nachádzajú na 
8. mieste  so ziskom 8 bodov. Posled-
né výsledky :  Nováky – Kanianka  5:5  
(Uhliar-2, Štanga, M. Fergel).

Horna – Nitra    -  Nováky  7:2 (Uh-
liar-2) 

Dorastenci po domácom víťazstve s 
Belušou 6:2 ( Vida-2, Hagara-2, Šnirc, 
Beták), cestovali za svojím súperom do 
Ilavy, kde prehrali 3:0.  V poslednom 
domácom zápase  hostili dorastenci 
svojich rovesníkov z Dolných Vestenic. 
Vo vyrovnanom zápase prehrávali no-
vácki dorastenci ešte v 60.min 0:3, ale 
záver stretnutia zvládli bravúrne, keď 
hosťom nastrieľali štyri góly a zvíťazili 
4:3 (Šnirc-2, Hagara, Mojžiš).

Mužstvo dorastu je po 9.kole so 
ziskom 12 bodov na 9.mieste. Tréner-
skému tandemu Dalibor Zaťko, Anton 
Hvojník sa pomaly darí doplňovať muž-
stvo novými hráčmi a postupne konso-
lidovať hráčsky káder.

Veríme, že v ďalších zápasoch  sa 
prejaví ich práca v stúpajúcej výkon-
nosti mužstva.

Muži po domácom víťazstve s Ča-
vojom 3:1 (Hajnovič, Žiak, P. Oršula), 
odohrali ďalšie majstrovské stretnutie 
u favorita súťaže v Nitr. Sučanoch. Po 
dobrom disciplinovanom výkone podo-
prenom vynikajúcim výkonom novác-
keho brankára Jakuba Belku, ktorého 
domáci prekonali len z pokutového 
kopu, remizovali 1:1, keď vyrovnáva-
júci gól  Nováčanov v 80. min strelil 
Peter Oršula.

Veľmi dobrú atmosféru zápasu vy-
tvárali hosťujúci fanúšikovia, ktorí toto 
stretnutie navštívili v hojnom počte  a 
slušným spôsobom povzbudzovali 
svojich hráčov.

V poslednú septembrovú sobotu 
muži odohrali na domácom štadióne 
ďalší majstrovský zápas so Sláviou 
Chrenovec a po slabšom výkone pre-
hrali 0.2 (0:0).

V zápase sa prejavila neprítomnosť 
niektorých hráčov základného kádra. 

Seniori  sú po 8.kole na 4.mieste so 
ziskom 17 bodov.


