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VIANOCE
Najvýznamnejším kresťanským 
sviatkom /popri Veľkej noci/ sú 
Vianoce. Slávia sa od 4.storočia 
/336/. Všeobecne sa považujú 
za sviatky pokoja, mieru a ro-
diny.                   

Vianočná doba má dve časti:

1.časť – Advent od 1.decembra 
do Štedrého večera.
Počas tohto obdobia v našich 
príbytkoch zažiaria 4 advent-
né sviečky /4 adventné týždne/
na adventnom venci. Adventný 
veniec je okrúhly, čo zname-
ná nekonečnosť, symbolizuje 
večnosť Boha, nesmrteľnosť 
duše a večný život. Svetlo na 
sviečkach znamená Kristovo 

svetlo sveta. V domoch je naj-
vhodnejšie zapáliť sviečky na 
adventnom venci večer, keď 
sa schádza celá rodina a môžu 
tak v rodinnom kruhu očakávať 
príchod Ježiša Krista. Počas 
adventu si pripomíname 6.12. 
Svätého Mikuláša . Tešia sa naň 
hlavne deti pre darčeky, ale i 
dospelí. Svätý Mikuláš nie je 
vymyslená postava, skutočne 
žil, nar. sa okolo r.270. Bol bis-
kupom a jeho dobrota, spravod-
livosť a obetavosť mu priniesli 
obľubu medzi ľudom. V živote 
Sv.Mikuláša sa často objavuje 
číslo 3 – zachránil 3 dcéry chu-
dáka pred potupným životom, v 
búrke zachránil 3 námorníkov, k 
životu vzkriesil 3 mladíkov, pred 
smrťou zachránil 3 nevinne od-
súdených...Mikuláša sprevádza 
biely anjel, predstavujúci dobro 
a čert symbolizujúci zlo. 

2.časť vianočného obdobia za-
čína Štedrým večerom 24.12., 
pokračuje polnočnou omšou, 
ktorou začíname sláviť príchod 
Ježiša Krista 25.12. – narodenie 
Ježiša Krista, sviatky jeho vtele-
nia, sviatky vykúpenia, pokoja a 
lásky. Najväčšie sviatky pokra-
čujú 26.12. – Sviatkom Svätej 
rodiny. Vianočné obdobie ukon-
čujú ďalšie sviatky – 1.1. Svia-
tok Panny Márie Bohorodičky, 
6.1. Sviatok Zjavenia Pána /
Troch kráľov/ a nakoniec  9.1. 
Sviatkom Krstom Krista.

Vianoce  slávia na celom svete 
2 miliardy kresťanov. Vianoce 
sú zároveň sviatkami, kedy sa 
ľudia navzájom obdarúvajú, 
a tak vyjadrujú pocity lásky 
a spolupatričnosti. Vianočné 
zvyky, tak ako ich poznáme, 
pochádzajú zo 16.storočia. K 

Výroky
významných 

ľudí
Sv.Ignác z Loyoly –Čím 
štedrejší si k Bohu, tým 
väčšmi objavuješ jeho 
veľkodušnosť k tebe.

Nič veľkého pre Boha 
nevykoná, kto sa bojí 

ľudí.
Bohu je každá vec milá 
iba natoľko, nakoľko 

pomáha ako nástroj ku 
konaniu dobra.

Kde je láska,
tam sa dejú veľké veci.
kde sa nič nedeje, je to 

preto, lebo tam niet        
nijakej lásky.

Lásku je treba vložiť viac 
do skutkov ako do snov.

Život človeka má zmysel, 
ak po ňom zostane vo 

svete o trochu viac lásky
a dobra.

VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA! 

Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, lásky a odpúšťania.
V novom roku vinšujeme na zdraví pevnosti,

na majetku hojnosti,
na dietkach radosti, v láske a v šťastí stálosti –

                       Vaša redakcia Nováčana

9/2013, december     2. ročník
bezplatné

Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Je to čas, kedy sa do mnohých rodín 
vracajú ich členovia, aby prežili spolu ten čarovný čas. Nielen v rodinách, ale 
všeobecne, ľudia majú k sebe bližšie, vytráca sa z nich  celoročná unáhlenosť, 
namrzenosť. Zabúdame aspoň na krátky čas na každodenné starosti a trápenie, 
veď sú tu Vianoce sviatky pokoja, rodinnej pohody a lásky.

Vianociam patria aj vianočné 
symboly – koledy /od 11.stor./, 
stavanie jasličiek  -betlehemov 
/od 13.stor./, adventný veniec /
od 1839/, vianočný ozdobený 
stromček /od 19.stor./ a rôzne 
vianočné zvyky a obyčaje, via-
nočné jedlá a koláče.
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Vianočná zabíjačka v Novákoch!
                                                          

Mestský futbalový klub a Klub rýchlostnej kanoistiky v Novákoch v spolupráci s Motorestom 
pri jazere Vás pozývajú na predvianočnú zabíjačku, ktorú organizujú novácki športovci

z vďaky k občanom a fanúšikom Novák. 
Zabíjačková slávnosť bude 21.12.2013, t.j. v sobotu od 10 hod.

na školskom ihrisku pri ZŠ J. C. Hronského (za poštou).
Na tomto stretnutí si budete môcť pochutnať na zabíjačkových špecialitách (kapustnica, 

kaša, klobásky, jaternice..), ktoré budú pripravovať majstri mäsiari Robo a Števo. 
Na dobrú náladu Vám bude hrať hudobná skupina TRI-M. 

Občania sa budú môcť stretnúť s našimi úspešnými športovcami a účasť prisľúbili poslanci
mestského zastupiteľstva a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ako som prisľúbil na 
zhromaždení občanov v kine 
v piatok veče, tu je moje sta-
novisko k návrhu rozpočtu 
mesta na rok 2014:
Návrh rozpočtu mesta na rok 
2014 je oproti návrhu na rok 
2013, ktorý bol prekladaný na 
schválenie MsZ pred rokom, 
lepší. Lepší je v tom. že ob-
sahuje sumár-rekapituláciu 
bežných a kapitálových vý-
davkov a jednotlivé položky 
je možné porovnávať so 
skutočnosťami v r.2011,2012 
,so schváleným rozpočtom 
r.2013,resp. s očakávanou 
skutočnosťou r.2013.
Mám však k niektorým 
číslam návrhu zopár krit-
ických pripomienok:
Najviac ma prekvapili čísla v 
programe 14-Administratíva.
Naša republika v súčasnej 
dobe prežíva neľahké obdo-
bie. Sme členmi EÚ a máme 
voči nej aj záväzok -znížiť 
defi cit verejných fi nancií pod 
3%.Obce a mestá majú na 
tomto záväzku tiež svoj po-
diel, čo za nich spečatil vo 
forme memoranda s vládou 
ZMOS. Ja rozumiem tomu 
tak, že každá obec, či mesto, 
majú do istej miery povinnosť 
znižovať náklady hlavne v 
oblasti administratívy. Keď 
vidím čísla návrhu, zdá sa, že 

Alebo si ozaj niekto z nás 
občanov robí srandu. Veď 
priemerná mzda v národnom 
hospodárstve sa pohybuje 
okolo 800 eur mesačne. Doz-
vedel som sa tiež, že na výz-
namnom úrade štátnej správy 
s okresnou pôsobnosťou, 
priemerná mzda nedosa-
huje ani 700 eur mesačne, 
hoci tam pracujú pracovníci 
prevažne s VŠ vzdelaním.
Mám tiež výhrady k 
plánovanému výdavku na 
PHSR a k dotácii pre KCMN. 
Nebudem o nich písať, sú v 
podstate totožné s tým, čo 
som už viackrát písal v pred-
chádzajúcom období.
                               V.Richter

pre naše mesto to neplatí. Na 
administratívu pre rok 2014 
je navrhovaný objem 560580 
eur, čo je o 13 % viac, ako sa 
očakáva skutočnosť v tomto 
roku, resp. o 26,6 % viac 
oproti skutočnosti roku 2010!
Ešte vypuklejšie to vyznieva 
v mzdách. Na mzdy celkom, 
t.j. na tarifné platy+ príplatky+ 
odmeny (bez odvodov),sa 
v roku 2014 navrhuje ob-
jem 336000 eur, čo v rámci 
MsÚ, pri 20-tich zamest-
naných osobách -počnúc 
primátorom mesta a končiac 
upratovačkou, predstavuje 
priemerný mesačný príjem 
rovných 1400 eur na jed-
ného pracovníka. Oproti 
očakávanej skutočnosti roka 
2013 (celkom 279350 eur) 
to znamená nárast platov o 
20,2 % a oproti skutočnosti 
roka 2010 (celkom 266262 
eur) nárast platov o 26,2%.
V dôvodovej správe som sa o 
tejto veci dočítal -citujem:
“V programe 14 Adminis-
tratíva sú plánované výdavky 
na chod mestského úradu a 
príspevok mesta Nováky do 
SOÚ v položke 640.”Skutočne 
vyčerpávajúce zdôvodne-
nie výrazných nárastov v 
návrhoch -ospravedlňujem 
sa za iróniu, lebo to nie je na 
smiech, ale skôr do plaču. 

K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA NA R.2014 Šimon ho sprevádzal.
Cestou z nákupu Janko za-
vadil kolesom o obrubník a 
spadol tak nešťastne hlavou 
na hranu chodníka, že zos-
tal ležať v neprirodzenej 
polohe na zemi a dostal 
akoby epileptický záchvat.
Šimon napriek tomu, že zos-
tal z pohľadu na kamaráta 
šokovaný, nespanikáril 
a okamžite začal volať 
na dospelého človeka v 
najbližšom dome, lebo ve-
del, že sám si neporadí. Ten 
mu ihneď poskytol prvú po-
moc a volal záchranku.
Záchranári povedali, že 
to bol veľmi dôležitý krok, 
ktorý ho zachránil a to isté 
mi povedala Jankova mam-
ina: „ Keby nebol ten chla-
pec hneď reagoval, Janko 
by to neprežil.“ Janko si 
ešte niekoľko dní poležal v 
nemocnici. Po zlej skúsen-
osti je určite opatrnejší.
Šimon sa tiež dlho spamä-
tával z negatívneho zážitku 
a to, čo pre Janka urobil, 
berie ako samozrejmosť. 
Nikde sa stým nechválil a 
ja som sa to dozvedela len 
od druhých detí a Jankovej 
maminy. “
List napísala Mgr. Darina 
Bučková, triedna učiteľka 
oboch chlapcov, skutok 
vykonal Šimon Rus, v šk. 
roku 2012/2013 žiak 8. 
triedy, ZŠ Pribinova 123/9, 
Nováky

ČIN ROKA
„Šimon a Janko sú 
spolužiaci a obaja sa radi 
bicyklujú nielen po uli-
ciach v meste, ale hlavne 
v prírodnom teréne, kde 
môžu prekonávať prekážky 
a „zjazdovať.“ 
Sú v tom dobrí. Bez prilby a 
potrebnej výstroje nejazdia.
V jedno popoludnie sa 
dohodli, že pôjdu trénovať, 
ale Janko potreboval ešte 
urobiť nákup v neďalekých 
potravinách a myslel si, 
že to zvládne aj bez prilby. 
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OZNAMY – 
ZAUJÍMAVOSTI

Odozvy na stretnutie
         poslancov s občanmi

?
Poslanci Mestského 

zastupiteľstva zorga-
nizovali verejné stretnutie s 
občanmi mesta /konečne po 
mnohých rokoch/ 29.novem-
bra, na ktorom sa zúčastnilo do 
140 občanov. Stretnutie malo 
takmer pokojný priebeh až na 
dvoch občanov, ktorí pozabud-
li na normy spoločenského 
správania sa. Tým sa zhodili 
v očiach väčšiny prítomných 
občanov. Najväčším problé-
mom stále ostávajú vysoké 
náklady na vykurovanie. 

Dovoľte, pán primátor, 
koľko rokov tento prob-

lém riešite? Keby tu bola iná 
fi rma, ktorá dodáva teplo, už 
by to bolo dávno vyriešené. 
Zdá sa mi, že priam naháňate 

kšeft nám známej fi rme. Preto 
je priam očividné, že zavrhu-
jete návrh poslancov, aby sa 
zmenil systém vykurovania na 
školách! Ďalej je zarážajúce, 
a to platí pre všetkých funk-
cionárov mesta, že návrhy na 
opatrenia, ktoré uvádza NKÚ, 
sú stále nedoriešené /aj keď už 
máme niekoľko mesiacov „ne-
závislého“ hl. kontrolóra. Aj tam 
ide o nemalé fi nančné čiastky, 
pretože nevyhovujúce zmluvy  
s dvoma stálymi dodávateľmi 
/a hlavne bez výberových 
konaní v dnešnej dobe/ nes-
merujú k šetreniu. Pán primá-
tor, aj na spomínanom stret-
nutí ste stále všetko zvaľovali 
na terajších poslancov – aj 
tie chátrajúce /takmer všetky/ 

mestské budovy, ktoré ste 
obhospodarovali Vy 23 rokov! 
Ak to neviete ako najvyšší 
predstaviteľ mesta, skúste 
si odskočiť na návštevu do 
okolitých prekvitajúcich obcí /
Lehota p.Vt., Kanianka.../, radi 
Vás o tom poučia. V novom 
rozpočte určite, otcovia mesta, 
navŕšite pre Kultúrne centrum 
tak štedro, ako to bolo v tomto 
roku. Hlavná vec, že si kupu-
jeme hlavne spevákov a sku-
piny, i keď na to nemáme mať, 
ale my máme!

Skúsme zatvoriť na jeden 
mesiac dom kultúry, čo 

sa stane, no ani nikto o tom 
nebude vedieť, že sme ušetrili 
okolo 12.000 € /vyše 361.512 
Sk/.Alebo – skúsme poveriť 

jedného človeka riadením celej 
„nováckej kultúry“ a zistíme, že 
to bez problémov zvládne bez 
celého aparátu zamestnan-
cov KCMN a ušetrí tisíce eur. 
Na záver chcem zdôrazniť, 
že na takýchto stretnutiach, 
pán primátor a páni poslan-
ci, možno si vypočuť názory 
občanov, a nie v diskutabilne 
vedenom televíznom „živom“ 
vysielaní.

A tu si môžu na svoju stra-
nu mestskí funkcionári 

získať občanov. Na tomto 
stretnutí to tak určite dopadlo, 
ale nie v prospech p. primá-
tora.                                  S.O.

Ako sme si už v Novákoch 
zvykli na neustále trá-

pne výstupy pána primátora v 
televízii Nováky, tak sme si aj 
zvykli na nehorázne nezmysly, 
ktoré nám stále podsúva.

To že využíva televíziu na 
svoj prospech a manipuluje 

fakty, je u neho asi v poriadku. 
U neho áno, u normálnych ľudí, 
ktorí si ctia férovosť a pravdu, 
nie. Napadol obsah občasníka 
Nováčan, že klame. Musím ale 
použiť jeho obľúbenú frázu, 
opak je pravdou.

Všetky články v občasníku 
Nováčan sú na rozdiel 

od tvrdení primátora pravdivé 
a overiteľné. Stačí sa prejsť 
po Novákoch a každý uvidí 
tú paseku, ktorá tu vznikla 
a vzniká za pána primátora, 
alebo asi vidíme všetci krásnu 
krytú plaváreň, nové okná a 
zeteplenú fasádu škôl, alebo 
špičkový hotel Gastro pólo, 
alebo krásny stánok kultúry 

plný akcií pre všetkých, alebo 
pekný domov pre dôchod-
cov, alebo prijateľné nájomné 
byty, alebo reprezentačný fut-
balový štadión vo výbornom 
stave, alebo krásnu športovú 
plochu za pekárňou, alebo 
zrekonštruované mestské bu-
dovy, alebo čistotu verejných 
priestranstiev, tých alebo je tu 
veľa. Ďalšie overiteľné fakty sú 
ceny za teplo od fi rmy Benet, 
sami občania vedia, koľko pla-
tia a koľko platia tí, čo sú odpo-
jení od centrálneho zdroja.

Prečo?

Pán primátor určite 
vie. Takto sa dá 

pokračovať veľmi dlho. Opýta-
jme sa ale my, prečo tak neho-
spodárne a neekonomicky tu 
pán primátor hospodári? Veď 
je, že vraj ekonóm. Vie vôbec o 
tom? Vyzná sa v týchto veciach 
vôbec? Alebo mu ide iba o to, 
aby bol primátor až do dôchod-
ku? V občasníku Nováčan sa 

snažíme ukázať a povedať veci 
a problémy mesta Nováky nah-
las, ale to sa niekomu nepáči a 
neustále nám podsúva už toľko 
otrepané klamstvá, ktoré sú 
už neuveriteľné. Na záver, p. 
primátor, názory v občasníku 
a na Nováky.com, to sú názo-
ry mnohých občanov, ktorí v 
tomto meste reálne žijú a tie 
Vaše názory sú od volanta 
mestského auta v úplnej izo-
lácii od skutočného života 
a potrieb občana. P. primá-
tor, ak by ste boli skutočným 
predstaviteľom svojich 
občanov, nedopadli by ste tak 
katastrofálne vo voľbách do 
VÚC v Novákoch.

Ani jeden starosta či primá-
tor neprehral vo svojej obci/

meste tak, ako Vy. Prehrali ste 
s kandidátom z Lehoty pod 
Vtáčnikom. Tomu sa hovorí 
dôvera v občanovi u Vás?
Redakcia občasníka Nováčan.

REAKCIA NA PRIMÁTOROV VÝSTUP
V TELEVÍZII NOVÁKY 

Z dennej tlače
Od 1.1.2014 sa o odvoz ko-
munálneho odpadu v Prievidzi 
postará žilinská fi rma T+T. Táto 
fi rma vyhrala vo verejnej súťaži 
potom, ako poslanci vypovedali 
ešte v apríli zmluvu z prievid-
zskou fi rmou TEZAS. Ten sa o 
odvoz KO staral 20 rokov. Firma 
T+T ponúkla najnižšiu cenu, 
necelých 1,3 mil eur. Takto 
Prievidza ušetrí 300.000 eur.
Do pozornosti p.primátora a po-
slancov:
Vážení, skúsme aj my konečne 
zmeniť pravidlá a cez riadne 
výberové konanie / a nie au-
tomaticky dávame miliónové 
zákazky stále tým istým dvom 
fi rmám/ hľadať výhodnejších 
dodávateľov, akých máme 20 
rokov v našom meste. Za toľké 
roky nikto nevie, ako tieto dve 
súkromné fi rmy, ktoré profi tujú 
predovšetkým z našich daní, 
pomáhajú športovým klubom, či 
spoločenským organizáciám, či 
charite.
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8. decembra 2013 ukončili 
účinkovanie starší žiaci v je-
sennej časti súťažného ročníka 
2013/2014.
Vyhodnotenie urobil tréner 
úspešného mužstva Peter Balaj, 
ktorý skonštatoval, že žiaci v III. 
lige obsadili tretie miesto s bilan-
ciou deviatich výhier, troch remíz 
a so skóre 46:14 získali 30 bodov. 
Za vedúcou dvojicou strácame 
jeden bod. Najlepšími strelcami 
mužstva boli Tomáš Fraz a Mi-
chal Fergel, ktorí strelili zhodne 
po 12 gólov. Tréner ďalej vyjadril 
poďakovanie hráčom za vzornú 
tréningovú dochádzku a disci-

Tréner Jakub Belko mal k dispozí-
cii týchto hráčov:
Jaroslav Šnirc, Ľuboš Tomík, 
Patrik Bobok, Juraj Fergeľ, Pe-
ter Záhorský, Adam Baránek, 
Adam Štanga, Erik Bielik, 
Adrián Jakubis, Ján Uhliar, 
Dávid Hrdý, Andrej Hurtiš, Vrat-
ko Bobok, Dominik Dovičin, 
Nikolas Stankovský.
Výbor futbalového klubu ďakuje 
rodičom našich mladých nádejí, 
ktorí sa v hojnom počte zúčastnili 
slávnostného ukončenia sezóny a 
tiež prisľúbili, že budú nápomocní 
pri ďalšom rozvoji futbalu v Nová
koch.                                        VZ

plinovaný prístup k zápasom. 
Hráčsky káder tvorili:
Erik Okoličány, Tomáš Mikloš, 
Bohuš Biely, Martin Pánis, Leon-
ard Daubner, Michal Fergeľ, 
Tomáš Fraz, Branislav Homola, 
Ondrej Černák, Mário Šiška, 
Adam Tomík, Tomáš Košian, Pa-
vol Sedlák, Mário Beluš a Patrik 
Ország. 
Futbalový klub dobre reprezen-
tovali aj mladší žiaci, ktorí sú po 
jesennej časti na jedenástom mie-
ste, keď z 13 zápasov 3 vyhra-
li, 3 remizovali a 7 prehrali. 
Najlepšími strelcami sú Uhliar - 18 
gólov a Štanga 7 gólov.

Pamätníci futbalu v našom meste si tento rok po krste knihy 
"75 rokov futbalu v Novákoch" budú môcť prísť opäť na 
svoje, keď 20.12.2013, t.j piatok, sa o 16 hod. na futbalo-
vom štadióne v Novákoch stretnú bývalé legendy nováckeho 
futbalu, ktoré pôsobili  v našom klube v rokoch 1995-2002. 
Účasť prisľúbili V. Figura, Ľ. Faktor, J. Vágner, R. Žember, 
M. Bednár, I. Belák, P. Černák, A. Guľa, T. Boháčik a ďalší... 
Stretnutia sa zúčastní aj úspešné trio trénerov P. Veterník, Š. 
Zaťko a J. Cifrík.
Veríme, že využijete možnosť stretnúť sa s týmito 
úspešnými futbalistami.

ŽIACI MESTSKÉHO FUTBALOVÉHO 
KLUBU NOVÁKY BILANCOVALI...

Blíži sa koniec roka a je čas 
bilancovať výsledky činnosti  aj v 
Klube rýchlostnej kanoistiky Nováky. 
Prvé hodnotenie dosiahnutých 
výsledkov bolo vykonané z príležitosti 
16. ročníka uzamykania vody, ktoré 
sa konalo po skončení pretekárskej 
činnosti na konci mesiaca október. 
Už tradične sa zišli všetci domáci 
pretekári, členovia klubu, ale i 
rodičia, starí rodičia, bývalí kluboví 
pretekári, sponzori a ďalší priatelia 
kanoistiky. Spolu sa zišlo okolo 120 
občanov.  Klub sa postaral o suroviny 
na tradičný lodenicový guláš, ktorý 

sa varil v réžii rodiny Baránekovej.  
Nakoľko celé podujatie sa robí 
hlavne kvôli deťom a sladkosti sa u 
nás stále považujú ako niečo, čo na 
oslave nemôže chýbať, o napečenie 
zákuskov sa postarali rodičia 
pretekárov. Vďaka rodičom bolo 
sponzorsky zabezpečené občerstvenie 
pre deti  i pre dospelých.  Celá ak-
cia začala uvítacím príhovorom 
prezidenta klubu  a oboznámením 
o programe uzamykania vody s vy-
hodnotením najlepších pretekárov 
klubu . Po tomto úvode nasledo-
vali posledné tohtoročné „klubové“ 

Blíži sa koniec roka a je čas sa varil v réžii rodiny Baránekovej.  

BILANCOVANIE KANOISTOV
preteky za účasti asi štyridsiatich 
pretekárov všetkých vekových kate-
górií. Nakoľko tieto preteky sú sym-
bolické, vyhodnotení a ocenení boli 
všetci pretekári a pretekárky malou 
sladkosťou. Po tomto akte nasle-
dovalo vyhodnotenie najlepších 
pretekárov klubu po jednotlivých  
vekových kategóriách. Ocenenie 
vykonal vedúci tréner  Ľubomír 
Hagara a asistovali mu naši bývalí 
pretekári, reprezentanti SR,  Miro-
slav Zaťko a Ivana Kmeťová. Ako 
najlepší boli vyhodnotení: v kategó-
rii osem až dvanásťročných dievčat 

Romana  Jakubisová, v chlapcoch 
Martin Iliaš. V kategórii trinásť 
až štrnásťročných dievčat Jessica 
Zatlkajová a chlapcoch Tomáš Kle-
man. V kadetoch a kadetkách sa 
víťazkou stala Lenka Oršulová, v 
junoioroch Denis Myšák  a v dospe-
lých Lucia Mištinová. Mimoriadne 
ocenenia, s titulom hviezdička klubu 
bola ocenená Dominika Rusová a v 
chlapcoch  Juraj Kukučka. Talentom 
klubu za tento rok bol ocenený Mar-
tin Hvojnik. V závere hodnotenia bol 
vyhlásený najlepší pretekár klubu za 
rok 2013, ktorým sa stal juniorský 
majster Európy v K2, Denis Myšák.  
Prekvapením podujatia bolo i ocen-
enie trénerov klubu Janky Zatlkajo-
vej, Dušana Cachovana a Ľubomíra 
Hagaru asi 10 kg tortou. Na jej 
zjedení sa však  podieľali  všetci 
účastníci. Podujatie pokračovalo 
tradičným futbalovým zápasom, 
rodičia proti pretekárom, kopaním 
jedenástok mamičiek. Atraktívnym 
spestrením podujatia bolo humor-
né vystúpenie rodičov pretekárov  
v rôznofarebných parochniach, 
dresoch a sukničkách. Po vyhodno-
tení  výsledkov jednotlivcov je potreb-
né spomenúť aj tretie miesto KRK 
Nováky v hodnotení Slovenského 
pohára za rok 2013. Na záver by som 
chcel aj touto cestou poďakovať 
všetkým účastníkom, ktorí toto podu-
jatie materiálne  podporili . Tak isto 
by som chcel poďakovať v mene 
pretekárov klubu všetkým sponzorom  
za fi nančnú a materiálnu pomoc klu-
bu v roku 2013, ako i občanom tohto 
mesta za podporu, ktorá sa mu dos-
táva z rozpočtu mesta.        M.Oršula
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