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QUO VADIS, MESTO NOVÁKY?

Túto otázku som si dal sám 
sebe, keď som navštívil v 

minulom roku niekoľkokrát  svoju 
milovanú rodnú dedinu, pardon 
mesto. Som rodený Nováčan, 
svoju mladosť som prežil tu, ale 
život si žiada svoje. Dlhé roky 
žijem so svojou rodinou inde, a 
preto rád sa vraciam, ak sa mi 
naskytne príležitosť navštíviť 
Nováky. Svoje rodné mesto 
mám v predstave také, ako bolo 
pred 25-30 rokmi – čisté, plné 
kvetov, zelene, kríkov, v lete 
pracovníci Technických služieb 
osviežovali ulice, obchodná 
sieť zabezpečovala všetky 
potreby pre obyvateľov. Mesto 
dýchalo malomestským živým 
rytmom, občania v ňom radi žili. 
Využil som preto počas svojich 
návštev každú chvíľu, aby som 
sa zoznámil so starými miesta-
mi, miestami našich detských 
zákutí, kde sme hrávali rôzne 
hry a snívali o budúcnosti. Aké 
bolo moje prekvapenie, keď 
som uvidel schátrané bývalé 
stánky bohatej vtedajšej kultúry, 
chátrajúce mestské budovy, ne-
upravené miesta zelene a čo ma 
najviac zarazilo – žiadna kveti-
nová výzdoba a kde sa podeli 
záhony šípových ruží, veď 
Nováky boli známe ako mesto 
ruží!

To bolo prvé nie celkom 
príjemné stretnutie s mojou 

rodnou dedinou, pretože okolité 
dediny sa jej dávno vyrovnali, ba 
predbehli toto ospalé mesto. 

O čo strašnejšie na mňa 
zapôsobilo sledovanie 

nováckej televízie pri pohári vína 

s mojimi príbuznými. Odvádzali 
moju pozornosť od jej sledova-
nia, ale ja som bol zvedavý, ako 
pracujú poprední predstavitelia 
mesta – najváženejší občania. 
Moje zhrozenie sa nedá vyjadriť 
slovami, lebo to, čo som videl 
a hlavne počul od primátora 
mesta, sa mi doteraz zdá ako 
neskutočný sen. Žiaľ je to re-
alita. Bližšie nepoznám toho 
pána, ale je to asi ojedinelé 
na Slovensku, čo sa stváralo 
pred kamerami a servírovalo 
všetkým občanom. Neverím, 
že to mnohí občania sledujú, 
lebo to sa ani nedá sledovať 
dve hodiny. Predovšetkým 
som nechápal vzťah medzi 
primátorom mesta a najvyšším 
orgánom miestnej moci - mest-
ským zastupiteľstvom. Primátor 
mal by byť osobnosťou, ktorá 
usmerňuje, spája, zjednocuje 
a vedie poslanecký zbor v 
práci pre blaho celého mesta. 
Tu som však videl hašterenie, 
nadávky, ponižovanie poslan-
cov, občanov, ktorí niečo ro-
bia, obetujú sa pre budúcnosť 
tohto mesta – mladých ľudí. Ak 
sú nám ľahostajní mladí ľudia, 
deti, žiaci, študenti a odrádzame 
ich od športu, tak čo chceme, 
čo má z nich vyrásť? Chceme, 
aby sa ponevierali po krčmách, 
povaľovali po kanáloch napití a 
nadrogovaní? Tak som to pocho-
pil pri výpadoch p.primátora pro-
ti športovým oddielom futbalu 
a kanoistiky. Nepoznám prípad 
na Slovensku, aby primátor 
šiel, ba bojoval proti každému 
a všetkým. Vrcholom televíznej 

šou s hlavným moderáto-
rom, p.primátorom,  bol útok 
proti dáme, riaditeľke známej 
základnej školy. Preboha, veď 
bojovala za samozrejmosti, 
za deti občanov! /Potom mi 
naznačili moji známi, ako môže 
chápať problémy, keď nemá 
deti/. Zasmial som sa v pasáži 
prenosu, keď p.primátor o sebe 
hovoril, že je nepodplatiteľný, 
neskorumpovateľný, hovorí 
vždy pravdu,/ale počas preno-
su to tak nevyznelo o jeho 
pravde/,slušný a vie si priznať 
chybu. Ukážkou jeho vzťahu 
a slušnosti boli jeho nadávky 
a podceňovanie poslancov. 
Jeho urážky hlboko prekračujú 
medze zákona.

Keď som sa dozvedel, 
že p.primátor vládne 

už 23 rokov, bol som z toho 
rozčarovaný. Človek, ktorý pô-
sobí toľké roky v riadiacej funk-
cii a neovláda rokovací poriadok 
MsZ! To nebolo zasadnutie, to 
nemalo žiadne pravidlá, žiaden 
systém, to bol chaos, hádky, 
naťahovačky o všeličom, len nie 
k meritu veci. Dozvedel som sa 
neskôr, k čomu bolo toto MsZ 
zvolané. No počas rokovania 
to bolo o všeličom inom, len nie 
o rozpočte mesta a prelomení 
veta primátorom. Následne som 
sa dozvedel, že je to bežné za 
posledné volebné obdobie, že 
primátor odmieta podpisovať 
rozpočet mesta.A ešte môj 
názor, takýto záznam by som 
sa neodvážil zverejniť mestskej 
televízii, veď je to hanba, veď 
je to urážka občanov – voličov, 

dehonestácia celého mesta. 
Záznam mal by poslúžiť ako 
odstrašujúci príklad pre staros-
tov a primátorov na Slovensku.  

Nedá mi, aby som nespo-
menul poslancov, ktorí 

nevedia prekuknúť p.primátora, 
že takýto štýl ničnerobenia v 
meste mu vyhovuje a za všetky 
neúspechy viní poslancov. 
Najdôležitejší orgán v meste mal 
by reagovať zodpovednejšie a 
razantnejšie a v žiadnom prí-
pade  mestské zastupiteľstvo by 
nemalo byť cirkusovou arénou, 
kde si jedna osoba vybíja svoje 
ego.                                  Ing. Š.

Výroky slávnych                                                    

Rozum musí každý 
nadobudnúť,

hlúposť sa šíri sama
E.Kästner

Len dve veci sú nekonečné 
– vesmír a ľudská hlúposť    

A.Einstein

Nadanie nemusí byť pre 
človeka prínosom,
lebo je možné byť

nadaný i hlúposťou
O.Fišer

Aj nekonečné more má 
svoje brehy, bezbrehá je len 

ľudská hlúposť 
Konfucius

Niet väčšieho nešťastia než 
to, že sa človek začína báť 

pravdy,
aby neukázala, aký je zlý

B.Pascal
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Nováčan-odozvy občanov
Portál Nováky.com pozná už 1450 návštevníkov 

Facebooku. Stávame sa široko-ďaleko známi 
našimi najvyššími predstaviteľmi  mesta.

www
Koľkože ich už bolo? Za 23 

rokov vládnutia p.primátora 
bolo tu nespočítateľné množ-
stvo občanov tohto mesta, 
ktorí mali iný názor ako on, 
a tak postupne po jednom 
boli znevažovaní, vláčení 
po súdoch, očierňovaní cez 
„najstaršiu káblovku Slo-
venska“.A kto to vlastne boli 
títo previnilci, ktorí si dovolili 
vyjadriť svoj názor a hlavne 
prijateľní aj pre ostatných ob-
čanov? Boli to  najbližší pria-
telia p.primátora, boli to ľudia, 
ktorí svoj život zasvätili tomu 
najcennejšiemu, čo ľudstvo 
má – zasvätili ho deťom, mla-
dým ľuďom-športovcom. Boli 
pranierovaní a vláčení po sú-
doch. Slovo futbalista alebo 
kanoista  pôsobí na nášho 
otca mesta ako žeravý uhlík. 
Boli to ľudia, ktorí ho dosadili 
na jeho primátorské kreslo a 
teraz im nevie nájsť meno.

Najnovšou obeťou nášho 
p.primátora je riaditeľka zá-
kladnej školy PaedDr.Chlupi-
ková.Pokiaľ ho na zastupiteľ-
stvách chválila a ďakovala aj 
za drobnosti, bolo dobre. Ale 
si dovolila mať na problémy 
školy iný názor, logický návrh 
ako ušetriť, nasledovalo to, 
čo s inými občanmi mesta – 
znevažovanie, ponižovanie, 
nádavky /na MsZ ju nazval 
diletantom// a spôsobom 
jemu svojským – cez jeho 
milovanú televíziu /mala by 

sa pomenovať jeho menom/. 
P.primátor bol som jedným 
z tých, ktorých ste zneváži-
li, a preto sa pýtam – koho 
môžete nazvať svojím pria-
teľom, môžete si sadnúť 
bez obáv s niekým na pivo, 
môžete zastaviť niekoho 
na ulici a opýtať sa ho, ako 
sa mu žije? Nie! Ostali ste 
sám, izolovaný, opustený 
a práve v tom je Vaša tra-
gédia.

Kto robí rozbroje?
Vzhľadom na opakované 

a neopodstatnené útoky pri-
mátora mesta Nováky Ing. 
Dušana Šimku voči pani 
riaditeľke Základnej školy 
PaedDr. Anne Chlupíkovej, 
sa pracovníci Základnej ško-
ly rozhodli napísať list primá-
torovi mesta Nováky v nasle-
dujúcom znení: 

ĎALŠIA OBEŤ V KARIÉRE 

--  P. PRIMÁTORA? --

Naša škola je miesto, 
kde to žije. Žije nielen 
na papieri, ale v reálnom 
každodennom živote. Tento 
život je zachytený na inter-
netovej stránke našej školy. 
Je tam množstvo fotografi í, 
ktoré dokumentujú prácu 
a výsledky žiakov, ped-
agógov aj priateľov školy. 

Nie je tam však vidieť 
množstvo práce venovanej 
príprave, plánovaniu a 
zabezpečovaniu vhodných 
podmienok pre našich 
žiakov. Neprekvapuje 
nás, že nezainteresovaný 
človek nedokáže primerane 
posúdiť, prípadne ohodnotiť 
našu prácu. Úprimná poch-
vala, poďakovanie, povz-
budenie je pre nás, učiteľov, 
však motiváciou a hna-
cou silou. Preto nás tešia 
slová uznania od rodičov 
našich žiakov, nášho vede-
nia, a dokonca aj školskej 
inšpekcie. Žiaľ, nie od oso-
by nášho zriaďovateľa. Mrzí 
nás, že náš zriaďovateľ 
nevidí úspechy „svojej“ 
školy. Mrzí nás správanie 
sa pána primátora voči 
pani riaditeľke na mests-
kom zastupiteľstve prezen-
tované v TV Nováky, 
považujeme ho za nedôs-
tojné, neúctivé a neprofe-
sionálne a ohradzujeme sa 
voči nemu. O to zvlášť, že 
heslom Vašej predvolebnej 

kampane do VUC, p. primá-
tor, bolo SOM TU PRE VÁS 
, kde v bode 3. ste prokla-
movali: „Chcem podporovať 
školstvo, najmä vzdelanosť 
mladých ľudí v odvet-
viach, v ktorých sa neskôr 
môžu v regióne aj uplatniť. 
Školstvo treba prispôsobiť 
potrebám regiónu, musí 

na ne pružne reagovať.“ 
Na základe postojov, ktoré 
pán primátor zaujíma voči 
potrebám školy, tým pádom 
i jej žiakom je zjavné, že 
pani riaditeľke školy záleží 
na naplnení týchto slov 
oveľa viac ako samotnému 
p. primátorovi. Dehones-
tácia jej projektov, ktoré v 
minulosti vypracovala a boli 
úspešné pre zabezpečenie 
skvalitnenia pedagogick-
ého procesu školy, je pre 
nás neprijateľná. Za touto 
činnosťou je kus vykonanej 
práce v mimopracovnom 
čase, po večeroch, po 
víkendoch. Nemôžeme 
súhlasiť s tým, že nam-
iesto spolupráce, pomoci 
a poďakovania je jej odm-
enou znevažovanie jej os-
obnosti a práce.
Týmto otvoreným listom 
vyjadrujeme podporu našej 
pani riaditeľke a chceme 
oceniť jej prácu, ktorú 
vykonáva v prospech školy, 
v prospech jej žiakov a 
zamestnancov, v konečnom 

dôsledku aj v prospech 
tohto mesta. Zároveň 
týmto vyjadrujeme hlboké 
sklamanie nad postojom 
pána primátora k práci pani 
riaditeľky, ako i k jej osobe.

Pracovníci Základnej školy 
Nováky.

OTVORENÝ LIST 
PÁNOVI PRIMÁTOROVI MESTA NOVÁKY



Nováčan - Hlas Občana 33

NÁZORY
OBČANOVNOVÁKY.COM

Ako sa v Novákoch informuje?
PaedDr. Anna Chlupíková pravidelne informuje o aktivi-
tách Základnej školy Nováky na stránke školy zspribno.
edupage.sk, či na facebook stránke školy. Za rok 2013 
informovala o viac ako 130 novinkách na stránke no-
vaky.com zatiaľ čo Ing. Dušan Šimka v roku 2012 na-
jazdil na služobnom, mestskom aute 21678 km (to je 
86,71 km na deň). Nikto nevie, kde bol, čo vybavil, s 
kým sa stretol... Občania sú bez informácie o jeho ak-
tivite... 40-krát v Bratislave, 50-krát v Prievidzi... Kto tu 
neinformuje?

Pozná nás celé Slovensko!
Žiaľ, po tej zápornej stránke!

Slovenská komora učiteľov sa pripája k otvorenému 
listu zamestnancov Základnej školy na Pribinovej ul. 
9 v Novákoch,  ktorým vyjadruje jej riaditeľke PaedDr. 
Anne Chlupíkovej plnú podporu. P. Anna Chlupíková sa 
podieľa nielen na riadení školy, ale ako aktívna členka 
SKU vďaka svojim skúsenostiam a odbornosti nema-
lou mierou prispieva k hľadaniu riešení v slovenskom 
školstve. 

PaedDr. Anna Chlupíková sa angažuje vo výkonnom 
manažmente za Trenčiansky kraj, svojimi odbornými 
návrhmi sa významne podieľa na skvalitňovaní sys-
tému výchovnovzdelávacieho procesu a jeho humani-
stickým princípom, je aktívna vo vzťahu k podnetom 
a pripomienkam k zákonom, vyhláškam a k iným nari-
adeniam predkladaných MŠ SR. Ako predstavitelia 
učiteľskej obce sme znepokojení problémovou situá-
ciou, v ktorej zamestnanci – učitelia sú nútení verejne 
deklarovať podporu svojej riaditeľke. Sme presvedčení, 
že v súčasnosti je učiteľská profesia jedna z najťažších 
, práca učiteľov vykazuje významné faktory stresu 
a záťažových situácií so žiakmi a rodičmi, a nezhody 
so zriaďovateľom neprispievajú k stabilizácii napätia a 
k vytvoreniu pokojného pracovného prostredia, ktoré 
je nevyhnutným determinantom úspešného výkonu 
učiteľského povolania.
Veríme, že nám spoločne ide o to najvzácnejšie, o 
budúcnosť detí a vytvorenie bezpečného a tvorivého 
školského prostredia.

Za SKU podpísaní :
PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU
Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident 
Mgr. Ivan Dudáš, výkonný riaditeľ pre KSK

Mgr. Ibolya Straussová, výkonný manažment 
Mgr. Vladimír Crmoman- výkonný riaditeľ pre BSK
PhDr. Ján Papuga, PhD, výkonný manažment
RNDr. Soňa Puterková, výkonný manažment
Mgr. Lucia Porubčanská, výkonný riaditeľ pre ŽSKj
Mgr.Mária Peťová, výkonný manažment
PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonný riaditeľ pre TSK
PaedDr. Katarína Vargová, výkonný riaditeľ pre NSK
PaedDr. Jana Brigantová , výkonný riaditeľ pre TSK
RNDr.Jana Kontúrová, výkonný manažment
Mgr. Daniela Brašeňová , výkonný riaditeľ pre BSK
PaedDr. Danka Jarabová, výkonný manažment

Aj Rodičovské združenie
vyjadruje podporu

Ako predseda Rodičovského združenia pri 
Základnej škole v Novákoch informujem, že 
Rodičovská rada, ktorá je najvyšším orgánom 
rodičovského združenia /má 19 členov – 
za každú triedu ZŠ je členom Rodičovskej 
rady jeden rodič/ na svojom zasadnutí dňa 
22.01.2014 vyjadrila podporu p. riaditeľke 
školy, vyjadrila súhlas s otvoreným listom pra-
covníkov ZŠ.

Rodičovská rada vyjadrila dôveru a podporu 
p. PaedDr. Anne Chlupíkovej ako osobe i ako 
riaditeľke školy. Rovnako Rodičovská rada 
vyjadrila dôveru pedagogickým a nepeda-
gogickým zamestnancom školy a nesúhlasí so 
správaním pána primátora voči pani riaditeľke 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, 
prezentované v TV Nováky. Hlasovanie: prí-
tomných členov Rodičovskej rady 14, za hlaso-
valo všetkých 14 členov, proti 0 členov, zdržalo 
sa 0 členov Rodičovskej rady.

Predseda Rodičovského združenia pri Základ-
nej škole v Novákoch Mgr. Ivan Putiška
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Bývalý pedagóg
Prežil som celý aktívny ži-

vot v škole, z toho 40 rokov v 
našom meste.

Po vzhliadnutí záznamu zo 
stretnutia primátora s peda-
gogickým zborom bol som 
otrasený. Preboha, človek, 
v záujme ktorého má byť na 
prvom mieste, aby sa vše-
možne staral o najlepšie 
vyučovacie podmienky pre 
budúcnosť tohto mesta, sa 
takto správa k riaditeľke ško-
ly a tým vlastne aj k celému 
učiteľskému zboru, sa takto 
prezentuje pred televíznymi 
kamerami a občanmi tohto 
mesta?

Dosiahli ste pravý opak! 
P.primátor, hovorí Vám nie-
čo akademická pôda?

Vy sa dáte pozvať na ko-
morné stretnutie s pedago-
gickým zborom, aby ste im 
vysvetlili odlišné názory na 
riešenie problémov, ako má 
p.riaditeľka a Vy bez dovo-
lenia p.riaditeľky si tam nain-
štalujete kamery  a vrcholom 
Vášho divného myslenia a 
bez súhlasu p.riaditeľky si 
dovolíte celý cirkus predviesť 
občanom mesta a sám sa in-
štalujete ako hlavný šéf, čo je 
nonses, je to fraška a v tom 
máte záľubu a myslíte si, ako 
Vám za to občania fandia.
Áno, ale s odporom!
Je to ojedinelý prípad na 

Slovensku, je to úbohosť, 
je to hanba pre celé mesto, 
je to zneváženie postu pri-
mátora. V iných mestách by 
primátor/starosta bol hrdý, 
pyšný na svojich pedagógov, 
ktorí dosahujú vynikajúce vy-
učovacie výsledky, športové 
úspechy v rámci Slovenska. 
Lenže, žiaľ, my žijeme v 
Novákoch a tu je všetko 
možné a hlavne klamstvo, 
znevažovanie, urážky ľudí, 
ktorí niečo robia pre toto 

mesto a nikto z nich sa ne-
chváli, koľko rokov pre toto 
mesto niečo spravil, ale kaž-
dý z nich vidí a je pyšný na 
to čo robil a čo tu po ňom 
zostalo. Tu je rozdiel, p.pri-
mátor – nevychvaľovať sa, 
že tu vládnete 23 rokov, ale 
čo tu po Vás za tie roky zo-
stalo a to si pozrite, keď pôj-
dete konečne raz pešo, ako 
toto mesto vyzerá. Nebuďte 
trápny výpadmi na p.riaditeľ-
ku školy. Konajte, ako Vám 
radila, kde sa dá ušetriť na 
vykurovaní, ale to odmietate 
a ste vlastne príčinou celého 
problému.

Prečo?
Ale občania to vedia! A ešte 

jedna prosba, p.primátor, 
pošlite záznamy z Vašich 
stretnutí /MsZ, škola, kino/ do 
celoslovenských médií a uvi-
díte, aká bude na Vás odo-
zva, ako Vám budú „fandiť“. 

P.S. Názorná ukážka No-
váčanom, ako sa plnia 
predvolebné sľuby!!!Nie 
pozdvihnúť, zveľadiťzák-
ladné a stredné školstvo 
v meste, ale zdeptať tých, 
ktorí majú vlastný zdravý, 
logický názor na problémy! 
pt

Podivné strácanie 
dôležitých dokumentov!

V minulom roku sme vás 
informovali o prevádzke slu-
žobného motorového vozidla 
PD101CM, ktoré využíva 
primátor mesta Nováky Ing. 
Dušan Šimka. Podrobnú šta-
tistiku za rok 2012 sme vám 
priniesli na vhttp://www.no-
vaky.com kde je okrem iného 
uvedené aj:
Počet dní v aute - No-

váky 97x – čo sa vyba-
vilo, ohľadne čoho bolo 
stretnutie?
Počet dní v aute - Prie-

vidza 51x – čo sa vyba-
vilo, ohľadne čoho bolo 
stretnutie?
Počet dní v aute - Bra-

tislava 40x (7x spanie v 
Bratislave) – čo sa vyba-
vilo, ohľadne čoho bolo 
stretnutie?
Počet dní v aute - Tren-

čín 10x – čo sa vybavi-
lo, ohľadne čoho bolo 
stretnutie? a ďalšie...
Najazdené kilometre v 

roku 2012 spolu: 21.678 
km a to je 86,61 km na 
jeden pracovný deň.

Veľmi nás potešila žiadosť o 
sprístupnenie kópie dokladu 
o prevádzke MV PD101CM 
za rok 2013 od poslanca Iva-
na Hvojnika.

Ohlasy rodičov
Načo obnovila plot, to ne-

bolo tak potrebné?
To bola jedna z výčitiek 

p.primátora proti p.riaditeľ-
ke. Je vidieť, že náš najvyš-
ší predstaviteľ mesta nevie 
absolútne, ako vyzerá naše 
mesto.

Môj syn sa poranil na ostna-
tom drôte, ktorý trčal z rozpa-
dajúceho sa plota. Koho som 
mala obviňovať? Riaditeľku 
školy alebo majiteľa chátrajú-
ceho zariadenia?

Pozrite sa, vážení občania, 
ako vyzerá plot pred Klubom 
dôchodcov, nie je to hanba 
tohto mesta a jeho vedenia? 
Podporujem p. riaditeľku v jej 
snažení, pretože to robí pre 
deti – budúcnosť tohto mesta 
a sme na ňu my rodičia hrdí. 

Tu je ten rozdiel, p. primá-
tor – pracovať pre mesto, a 
nie ho hanobiť, ako to ro-
bíte celé roky svojimi súd-
nymi fraškami a medializá-
ciou Vašich fantazmagórií.

Ďakujeme!

Rodičia žiakov na roční-
koch 1.-4 na ul.J.C.Hronské-
ho ďakujú poslancom Mest-
ského zastupiteľstva za to, 
že prispeli svojou aktivitou a 
dopomohli k výmene okien 
na škole. Poďakovanie, sa-
mozrejme, neplatí tým po-
slancom, ktorí zbabelo pod-
ľahli nátlaku vyššej moci a 
vždy hlasujú nie tak, ako im 
káže svedomie. Myslím si, že 
netreba ich vymenovať, veď 
občania ich poznajú.

“Lesk a bieda” TV 
Nováky

Dočítal som sa, že “Rada 
pre vysielanie a retransmi-
siu”(RVR) udelila TV Nová-
ky pokutu 700 Eur za poru-
šenie podmienok licencie 
tým, že počas štyroch 
konkrétnych dní minulého 
roka nevysielala 24 hodín 
denne a že ani na požia-
danie nedodala záznamy o 
vysielaní z týchto dní.

Ja teda neviem, či bola tá 
pokuta udelená správnemu 
adresátovi. Lebo ak áno, 
po ostatné dni roka sme tu 
mali mať vysielané celoden-
né programy TV Nováky. Že 
by som si ich nebol všimol? 
Alebo otáčajúci sa videotext 
je vlastne tým 24-hodinovým 
programom?

Domnievam sa, že tu chýba 
vysvetlenie. Nebolo by vlast-
ne najlepšie, keby si to vy-
sielanie prišla preveriť sama 
RVR?

Neraz v priebehu minulého 
roka sa pán primátor nadchý-
ňal prvenstvom TV Nováky. 

Mňa pritom napadá len 
jedno. Je to vlastne vôbec 
nejaká televízia? Kto zapla-
tí tú pokutu?

                             V.Richter

NOVÁKY.COM
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Dôchodkyňa
Pán primátor, bola som celé roky Vašou voličkou, vážila som 

si Vás, boli ste mi sympatický, milý,vedeli ste sa porozprávať, 
hlavne medzi dôchodcami. No v poslednej dobe mi na Vás 
strašne vadí, že  občanov znevažujete, vybíjate si energiu na 
všetkom možnom, len nie na zveľaďovaní nášho mesta, ktoré 
neustále upadá. Na prvý pohľad cudzí návštevník si myslí, že 
tu zastal život. V každom zázname zo zasadnutia zastupiteľ-
stva /nestačilo by záznam opakovať len jeden víkend, a nie 
otravovať nás x-tými opakovaniami/ sa pasujete za čestného, 
slušného človeka, ktorý si vie priznať chybu, ale skutočnosť je 
iná. Moji vnuci mi napísali zoznam niektorých Vašich výrokov 
na adresu  poslancov, p.riaditeľky, občanov:

ste nesvojprávni, ste/si rozpoltená osoba, chrapúň, ste zá-
škodnícka skupina, ste diletanti,

ničomu nerozumiete,nehospodárne narábate s fi nanciami /
je to asi pravda, keď to hovorí „ekonóm“/, prečo, načo a pre 
koho to robíte, za tým sú vaše osobné záujmy,viem, kto je za 
tým všetkým.

A čo je na tom najhoršie, že  sa sústavne opakujete a Vaše 
monológy už vopred poznáme.

Ak Vám trocha na nás záleží, vstúpte si do svedomia a ako 
veriaci človek konajte v medziach kresťanskej morálky a tej je 
Vaše konanie veľmi vzdialené.

Tak si to zhrňme:

05.09.2013 Vykradnutý dom 
viceprimátorky mesta Nováky 
- ukradnuté dokumenty KCMN 
+ pracovný počítač vedúce- ho 
výstavby MsÚ.
13.12.2013 Stratená kniha jázd zo služobného auta 

primátora mesta Nováky.
29.01.2014 Vykradnuté KCMN - ukradnuté doku-

menty z trezora.
Pripojíme k tomu aj to, že pán primátor chodí po 

nociach do úradu - asi skartuje dokumenty?
- V piatok večer služobné auto pri úrade, skarto-

val? zametal? nepovie nám, lebo neinformuje o 
svojej práci.
- V nedeľu večer služobné auto pri úrade, skar-

toval? zametal? nepovie nám, lebo neinformuje o 
svojej práci.
Vozí sa po celom Slovensku za naše peniaze, stra-

vuje sa za naše peniaze, ktovie čo ešte všetko robí 
za peniaze nás občanov?
Je to babrák, akého niet nikde na svete azda, v 

jeho záujme je len jeho osoba a pretŕčanie sa pred 
ľuďmi. 
Dušan, si hanba pre celé mesto!!! Všade pred te-

bou zatvárajú dvere!!!

5

OZNAMY – 
ZAUJÍMAVOSTINOVÁKY.COM

Už sa zbaľ a odíď čo najďalej z tohto mesta!
Veľmi ma pobavila jedna Tvoja veta: ČAS UKÁŽE, 

ako konajú poslanci v neprospech mesta. Dušan, 
ale veď ČAS UŽ UKÁZAL, ako ty konáš 23 rokov v 
neprospech mesta!!! Myslím, že dôkazov je viac než 
dosť!!! Už sa uvedom!

Výzva
Vážená pani riaditeľka Chlupikova, a vážený poslanecky 

zbor. Je na zamyslenie, aby ste sa naďalej zúčastňovali na 
mediálnych hrach pána Šimku, myslím tým vystúpenie v ži-
vom vysielaní 13.3. Lebo akákoľvek racionálna argumentácia 
z Vašej strany je účelovo dehonestovaná, bez priamej odpo-
vede. Navyše sa Vám dostanú akurát urážky. Je najvyšší čas 
viesť rokovania politických strán, aby sa dohodli na jednom 
akceptovateľnom spoločnom kandidátovi na post primátora. 

Postrehy z karnevalu
Musím vyjadriť veľké  rozčarovanie po návšteve karneva-

lu pre deti v dome kultúry. Kedysi to malo nejakú úroveň a 
pre deti to bola udalosť. Žiadne privítanie, nefunkčné šatne...
oblečte sa a dajte si veci, kde chcete....všetko organizoval 
nejaký klaun Pepele a za hodinu a pol bolo po zábave. Určite 
pod týmto vedením takúto kultúrnu udalosť v budúcnosti ne-
navštívime.

Vodu káže, víno pije
Ja, na rozdiel od vás, si pána Bošiaka pamätám ako praktic-

kého a skúseného komunálneho politika vyznávajúceho iné 
metódy riadenia chodu mesta ako súčasný primátor. Neču-
dujem sa preto jeho názorom prezentovaným na týchto strán-
kach. Sú dlhodobé a tým aj predvídateľné. Ak zverejnením 
skutočností okolo problematického pripojenia domu p.primá-
tora na kanalizáciu otvoril pandorinu skrinku, tak máte prav-
du. Pokiaľ budú kompetentné úrady konať podľa zákona, tak 
to môže byť ešte zaujímavé. Mali by k tomu povedať zásad-
né stanovisko napríklad úradníci Stavebného úradu Nováky, 
Úradu životného prostredia, STVaK . A nakoniec aj sám pán 
primátor. Za tie roky / zrejme  vedomého / neplatenia za od-
padové vody, alebo uvádzania nepravdivých údajov v staveb-
nom konaní, môžu byť nepríjemné, nie len politicky. A v tejto 
kauze sa toho črtá ešte o čosi viac. Takže, áno pán Adrian. 
Môže to byť pandorina skrinka, lebo nevieme, čo z toho vyle-
zie, ako a či budú kompetentné orgány konať alebo nie. A aj 
keď konať nebudú, môže sa stať, že do budúcna sa vystavia 
konzekvenciám za to, že nekonali.

Počúvam a čítam všeličo. Na Duklianskej sa vraj " zahla-
dzujú stopy " , stavebný úrad " dolaďuje " doklady. Nezávidím 
pánovi primátorovi, ani úderke verných. Nepríjemné. Ale ne-
verím, že sa dá zahladiť všetko. To určite nie. Takže pozor na 
ďalšie kroky, aby ste sa do toho nezamotali ešte viac. Šidlo 
je z vreca von a budeme sa zaujímať aj o to, aké bude mať 
pokračovanie. 
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 Vážený pán primátor! 
My bývalí pedagogickí pra-
covníci ZŠ v Novákoch, tiež 
sledujeme život v našom 
meste. Oceňujeme úspe-
chy, trápia nás neúspechy a 
veľmi citlivo vnímame prob-
lematiku základnej školy. Pri 
stretnutiach, ktoré vedenie 
školy organizuje s nami, bý-
valími pracovníkmi, máme 
možnosť vidieť a počuť, ako 
sa mení výchovno-vzdelá-
vací proces a aké úspechy 
škola zaznamenáva. Za tým 
sú konkrétni ľudia - učite-
lia pod vedením riaditeľky 
PaeDr Anny Chlupíkovej 
a všetko to robia pre naše 
deti, naše vnúčatá a vlastne 
pre budúcnosť nášho mes-
ta. Je to zaslúžená práca, 
ktorú nemožno bagetelizo-
vať, či nejakým spôsobom 
znevažovať. To sa medzi 
ľuďmi nerobí.

Vážený pán primátor, bol 
si tiež žiakom našej ško-
ly. Nezaslúži si táto škola 
viac pozornosti na rieše-
nie jej technických prob-
lémov z Tvojej strany? Ne-
zaslúži si riaditeľka tejto 
školy ústivejšie jednanie s 
vďakou za to, čo pre naše 
mesto Nováky a jeho bu-
dúcnosť robí? Podpísalo 
13 bývalých pedagógov. 

Čo je dovolené 
bohovi, nie je 

dovolené volovi

Toto staré porekadlo 
ma napadlo, keď som 

si prečítal príspevok PB k 
splaškom, vypúšťaným ne-
legálne do dažďovej kana-
lizácie z rodinného domu 
pána primátora. Je náš pán 
primátor boh, ktorý môže 
všetko? Môže on doneko-
nečna všetkých označovať 

Ja len veľmi stručne 
doplním PB, tie deti v 

základnej škole nie sú jeho 
voličmi. A on, za tie roky 
vládnutia presne vie, koho 
a kedy má podporovať pre 
svoj budúci volebný výsle-
dok. On presne vie vo svoj 
prospech využiť aj to zlé, čo 
spôsobil, prípadne spôsobu-
je. To nie on nepripravil roz-
počet a nesplnil si zákonnú 
povinnosť. On to nechal na 
poslancov, to oni spôsobili. 
A stokrát opakovaná lož sa 
stáva  u problematiky ne-
znalých občanov pravdou. 
Jeho pravdou, lebo len „on" 
má pravdu, len „on" má na 
všetko dôkazy. 

Že táto fi lozofi a ubíja 
toto mesto, to je preň-

ho úplne ľahostajné. Takže 
jeho prioritou je len volebný 
výsledok a túto prioritu plní. 

                                  M.O.

Za krajšie, čis-
tejšie naše 

mesto

Bývam, žijem a chodím 
nielen autom mestom 

Nováky, teda sa prechá-
dzam. Prechádzam sa uli-
cami s rodinou, chodím na 
prechádzky s mojím psom. 
Niekedy len k záhradkám, 
k jazeru, k vápenkám či do 
lesa. To, čo cestou vidím, 
mi zdvíha žalúdok. Nesku-
točné, čo ľudia dokážu za-
hodiť na ulici, alebo v prí-
rode. Chcem požiadať ľudí 
žijúcich v Novákoch, aby 
viedli svoje deti k tomu, že 
papierik z čokolády nepatrí 
na zem, ale do koša, pro-
sím mládež aj dospelých, 
aby plechovku z vypitého 
piva nezahodili do kríkov, 
aby sklenenú fľašu z nápo-

za klamárov, záškodníkov, 
grázlov , mafi ánov a pritom 
on konať v rozpore so sta-
vebným zákonom a inými 
zákonmi? Musíme my, ktorí 
sme napojení na kanalizá-
ciu, platiť vodárňam, okrem 
poplatku za pitnú vodu aj za 
stočné a on nemusí? Museli 
si iní stavebníci rodinných 
domov, aby dali zadosťuči-
nenie zákonu, budovať dra-
hé zariadenie na prečistenie 
splaškov z rodinného domu 
a on nemusel? 

Je on ozaj boh a my všet-
ci sme tí voly? Ako chce 

toto úradné stanovisko, ci-
tované v príspevku PB , o 
porušovaní zákonov vo svoj 
prospech zdôvodniť? Som 
zvedavý, na koho sa toto 
bude snažiť zvaliť. Akým 
spôsobom to bude bagate-
lizovať? Koľko má ešte ta-
kýchto kostlivcov zavretých 
v skrini? Na základe jeho 
deklarovania, že keď vidí, 
čo sa tu deje, bude opätov-
ne kandidovať na post pri-
mátora v nadchádzajúcich 
voľbách, sa pýtam, nie je to 
náhodou snaha o oddiale-
nie zistení, čo sa tu za jeho 
vládnutia dialo? Nie preto 
opätovne sám seba zvolil do 
správnej rady KCM? Nie je 
to náhodou kvôli tým kostliv-
com?

Myslíte si, že takýto 
človek má morálne 

právo kandidovať na funk-
ciu primátora, funkciu, ktorá 
nám občanom má byť vzo-
rom? Ja som presvedčený, 
že nemá. Nemyslíte si, že 
takýto spôsob konania proti 
zákonom je vlastne zneuži-
tie postavenia verejného či-
niteľa?

                                   M.O.

jov nerozbíjali po chodní-
koch a za koľajami . Chcem 
upozorniť aj tých ľudí, ktorí 
vytvárajú čiernu skládku v 
záhradkárskej časti pri rieke 
Nitre, že na prechádzky so 
psom budem nosiť fotoapa-
rát a nebudem mať problém 
vyfotiť aj niekoho, kto ma 
pozná. Naposledy som stre-
tla rodinku s malým dieťat-
kom na prechádzke. Keby 
toto dieťa spadlo na zem 
v miestach, kde je rozbitá 
sklenená fľaška a prerezalo 
si ruku, asi by to bola dosť 
nepríjemná chvíľa pre rodi-
čov, aj pre to malé. Môj pes 
má prerezanú labku a liečim 
mu to od decembra. Hlavný 
dôvod, prečo píšem na túto 
stránku, spočíva hlavne v 
tom, že sa chcem vopred 
ospravedlniť.

Ospravedlňujem sa ob-
čanom, ktorí ma uvi-

dia vysypávať smeti do ich 
kontajnerov. Rozhodla som 
sa, že na každú prechádz-
ku so psom, zoberiem jed-
nu igelitku, do ktorej budem 
tieto svinstvá zbierať. Pro-
sím všetkých, ktorí mi budú 
chcieť vynadať za využitie 
ich kontajnerov, nech mi od-
pustia. Doma to skladovať 
nebudem, behať s každou 
taškou plnou smetí na mest-
ský úrad nemám čas. Tak-
tiež zdvihnem smeti na ulici 
len tak, aby to tu ubúdalo a 
opäť využijem najbližší sme-
tiak. 

Prosím všetkých, ktorí 
tu prispievajú, aby túto 

informáciu šírili ďalej, lebo 
len tým, že sa o tom ľudia 
dozvedia, snáď mi vyhode-
nie pozbieraných odpadkov 
do ich smetiakov a kontajne-
rov odpustia. Ďakujem,               

                                  M. H.  

NOVÁKY.COM
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Zhodnotenie zimného
sústredenia “SD“ MFK Nováky

VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA! 
Koncom roka 2013 po mojom návrate z dovolenky bol som oboznámený so stanoviskom primátora mesta Ing.
Dušana Šimku k „aktuálnym“ udalostiam v meste. Toto stanovisko bolo zverejnené v mestskom vysielaní dňa 
29.10.2013.V predmetnom stanovisku ma primátor obvinil, že som ho údajne dňa 24.10.2013 ohrozoval na diaľnici 
do Bratislavy, ba dokonca , že som ho obmedzoval v jazde, fotografoval a fi lmoval. Podrobnosti, ktoré primátor 
uvádza, nebudem opakovať, nakoľko jeho tvrdenia sú nepravdivé.
Primátor Ing.Dušan Šimka ma už niekoľko rokov sústavne ohovára, očierňuje, neustále podáva na mňa trestné 
oznámenia, zverejňuje o mne články v rôznej tlači, či už miestnej alebo celoslovenskej. Aj obsah jeho posledného 
stanoviska je zameraný na moju diskreditáciu pred občanmi mesta a snaží sa ma vykresliť ma ako nečestného 
človeka, ba dokonca vraha či mafi ána.
Občanov mesta takéto výmysly nezaujímajú a sú zo všetkých podobných jeho avantúr unavení a znechutení. 
Každý z nás má svoje rodinné či pracovné problémy. Radil by som pánu primátorovi, nech sa radšej venuje a 
využíva pracovnú dobu na iné záležitosti, ako sú spríjemnenie života občanov, zveľadenie mesta a hlavne riešenie 
aktuálnych problémov.To chcú občania, a nie jeho šarvátky pomaly s celým mestom.                                       A.K.

Kanoisti o tituly
na pádlovacích trenažéroch

Zimné obdobie je pre kanoistiku 
obdobím prípravy na nadchádzajú-
cu sezónu. Tréningy boli v minulosti 
zamerané hlavne na naberanie hru-
bej sily najmä posilňovaním s činka-
mi, prípadne na inom posilňovacom 
náradí. Vytrvalosť sa trénovala be-
hom na suchu alebo na lyžiach.

Postupne sa tréning spestroval v 
pádlovacích bazénoch, kde prete-
kár točil vodu a on stál. V posled-
nej dobe prišli, vo svete ale i nás, 
do módy pádlovacie ternažéry bez 
vody. Zariadenie je vybavené mik-
ropočítačom, ktorý zabezpečuje 
meranie časových ale i dĺžkových 
parametrov. Tým pádom sa dá na 
takomto zariadení pretekať. Slo-
venský zväz rýchlostnej kanoisti-
ky usporiadal  začiatkom februára  
majstrovské  preteky na trenažé-
roch aj tento rok .

Podujatie sa uskutočnilo v Bra-
tislave v nákupnom centre Avion 
shopping park. Pretekalo sa na 
1000 m a 200 m trati. Tohto spes-
trenia zimnej prípravy sa zúčast-

nili aj pretekári KRK Nováky od 
trinásťročných až po dospelých. V 
jednotlivých vekových kategóriách 
sa do šesťčlenných fi nálových jázd 
prebojovali dvanásti pretekári a 
pretekárky. Majstrom Slovenska, v 
tomto prípade dokonca na oboch 
tratiach, sa stali Nemček Martin v 
kategórii kadetov a Myšáková Petra 
v kategórii dievčat štrnásťročných.

Druhé miesta vo svojich vekových 
kategóriách získali Zatlkajová Jessi-
ca(14) na oboch tratiach, Ďurišová 
Marcela (13) na 200 m (štvrtá na 
1000 m), Oršulová Lucia (kadetky) 
200 m, Mokrá Veronika (juniorky) 
1000 m. Tretie miesta  Hvojnik Mar-
tin (13) 200 m (štvrtý na 1000 m, Je-
dinák Matúš (14) 200 m (šiesty na 
1000 m), Oršulová Lenka (juniorky) 
200 m a Zatlkajová Nikola (ženy) 
200 m. Do fi nálových jazdách ešte 
postúpili a obsadili Myšák Denis 
(muži) 1000 m štvrté miesto a Zgan-
čík Martin (kadeti) šieste miesto.       
M.O.

Sústredenie sme absolvova-
li v termíne od 3.2.2014 do 

8.2.2014.

Zahájili sme ho na futbalovom 
štadióne o 9:00 kde sme ab-

solvovali aj prvú tréningovú jed-
notku. Po nej sme sa presunuli do 
priestorov Národného centra vod-
ného póla, kde sme sa ubytovali. V 
priestoroch NCVP nám boli vytvo-
rene nadštandardné podmienky po 
cely čas nášho pobytu. Pre regene-
ráciu sme využili bazén aj saunu. 
Každý deň sme trénovali dvojfázovo 
a to ráno v posilňovni a poobede na 
Mestskom futbalovom štadióne. Vy-
vrcholením celého sústredenia bolo 
piatkové stretnutie s úspešným No-
váčanom, trénerom a osobnosťou 
Slovenského futbalu s pánom Šte-
fanom Zaťkom, ktorý prijal pozvanie 
na besiedku kde nám odovzdal svo-
je skúsenosti ale aj otvorene odpo-
vedal chlapcom na otázky.

Sústredenie sme ukončili v so-
botu prípravným zápasom s 

mužstvom Bystričian. Veľké poďa-
kovanie patri pánovi Ing. Milanovi 
Kupkovi, zodpovednému vedúcemu 

NCVP Nováky ako aj všetkým za-
mestnancom za ich bezúhonnosť a 
ústretovosť.

Ďalej poďakovanie patri pá-
novi Františkovi Včelíkovi 

majiteľovi Champions Gym, ktorý 
nám vyšiel v ústrety a mohli sme v 
jeho priestoroch vykonať tréningo-
vé jednotky. Ďakujeme  majiteľovi 
reštaurácie Motorest pri jazere ako 
aj celému personálu, kde nám bola 
pripravovaná pestrá strava 3 krát 
za deň, pánovi Štefanovi Zaťkovi, 
že si našiel čas a prišiel medzi nás 
a samozrejme chcem poďakovať  
celému vedeniu MFK za vytvorené 
podmienky počas zimnej prípravy.

Chcem novácku športovú ve-
rejnosť ubezpečiť, že fi nanč-

né prostriedky, ktoré nám schválilo 
mestské zastupiteľstvo boli maxi-
málne efektívne využité na zabez-
pečenie materiálneho vybavenia 
klubu ako aj na športovú prípravu 
mládežníckych družstiev počas 
zimnej prípravy

. 
Anton Hvojník
druhy tréner “SD“ MFK Nováky
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ŠPORT Stanovisko MFK 
Nováky

Správna MFK Nováky sa zaobe-
rala vyjadreniami primátora mesta 
na zasadnutí MsZ dňa 7.1.2014. Po 
odvysielaní záznamu z uvedeného 
zastupiteľstva sa Správna rada roz-
hodla reagovať na skreslené infor-
mácie, ktoré podal primátor mesta. 
Dňa30.12.2013 sme na MsÚ doru-
čili zúčtovanie dotácie, ktorú nám 
schválili poslanci MsZ a už o osem 
dní  primátor mesta skonštatoval, že 
vo futbalovom klube bolo obrovské 
šafárenie aj napriek tomu, že ešte 
nebola urobená kontrola zo strany 
kontrolóra mesta. Nechceli sme rea-
govať na invektívy primátora, ale kto 
mlčí ten svedčí, čo nie je pravda, a 
preto chceme podať niekoľko nasle-
dovných informácií. Nie je pravda, 
že mestské peniaze si delili medzi 
sebou funkcionári a 11 300 € išlo 
funkcionárom pre osobný prospech. 
Nakoľko na rozdiel od primátora si 
ctíme zákon na ochranu osobných 
údajov, prehlasujeme, že na odme-
ny bolo v roku 2013 použitých 6 282 
€, čo pri desiatich pracovníkoch / 6 
trénerov, 2 hospodári, 1 upratovačka 
a 1 manažér / činí v priemere 52 € 
na mesiac. Nie je pravda, že pre-
zident klubu si účtuje cestovné vo 
výške 100 eur z ulice I. Krásku na 
futbalový štadión, ale má cestovné 
ako manažér klubu na zabezpečenie 
chodu celého MFK. Aký je rozdiel 
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Nováky boli v dňoch 11.2 
a 15.2 2014  dejiskom 

zápasu Svetovej ligy (s Čier-
nou Horou) a barážového 
zápasu o postup na Majstrov-
stvá Európy (s Chorvátskom).

Na oboch zápasoch bola 
aréna vypredaná a di-

váci boli svedkami výborných 
zápasov slovenských repre-
zentantov proti  aktuálnej špič-

ťazmi Chorvátskom 8:16- pre-
hrali, patrí im poďakovanie za 
predvedené výkony. Chorváti 
si zápas užívali a niekoľkokrát 
ukázali prítomným divákom 
svoje športové umenie.Do 
záverečnej osemminútovky 
vstupovali Slováci za nepriaz-
nivého stavu 5:13 . 

V poslednej štvrtine hostia 
kontrolovali svoje vede-

ke svetového vodného póla. 
Do Novák zavítali v priebehu 
jedného týždňa vodnopólové 
hviezdy ako Mladjan Janovič 
(Čierna Hora), Maro Jokovič, 
Paulo Obradovič, či Niksa 
Dobud (všetci Chorvátsko). Aj 
keď sa našim reprezentantom 
výsledkovo nedarilo, pretože 
obidva zápasy - s Čiernou 
Horou 5:8 a s olympijskými ví-

Nováky boli v dňoch 11.2 ťazmi Chorvátskom 8:16- pre-ke svetového vodného póla. 

V Novákoch sa predstavili majstri
Európy a olympijskí víťazi nie. Zo Slovákov sa podarilo v 

závere skórovať Kratochvílo-
vi, Ďuríkovi a Bielikovi . Bodku 
za stretnutím dal v poslednej 
minúte výborne hrajúci Mila-
kovič, ktorý stanovil konečné 
skóre na 8:16 .

Cieľ organizátorov, uká-
zať slovenským divá-

kom svetové vodné pólo 
a po dlhej dobe zaplniť tri-
búny, sa naplnil.

medzi manažérom klubu a pracov-
níkom, ktorého platí Mestský úrad 
za správcovstvo umelého trávnika ? 
Rozdiel je ten, že náklady na pracov-
níka mesta sú takmer trojnásobné. 
Primátor mesta argumentoval tým, 
že súčasný správca má odmenu v 
rovnakej výške ako predchádzajúci 
správca, člen MFK, len zabudol po-
dotknúť, že vtedy to bolo iba na ob-
dobie troch mesiacov /január –marec 
/, kedy sa robila údržba a prenajíma-
la umelá tráva a súčasný správca má 
odmenu celoročne. 

 Údržbu hracích plôch si do roku 
2010 zabezpečoval MFK z fi nanč-
ných prostriedkov, ktoré si vlastnou 
aktivitou zabezpečovali funkcionári 
klubu. Každoročnú  údržbu umelej 
hracej plochy sme zvládli do 2000 
Eur. Zrazu v roku 2011, keď údržbu 
zabezpečoval primátor, nás stala 
údržba 9 600 eur, podivuhodný ná-
rast. Je pravda, že väčšiu časť prác 
sme realizovali brigádnicky, okrem 
odborných prác, ktoré realizovala 
špecializovaná fi rma. V oboch prí-
padoch bolo na umelú hraciu plochu 
dovezených 14 ton granulátu tej is-
tej kvality. Je pravda, že pri údržbe, 
ktorú zabezpečoval primátor, bolo na 
hraciu plochu vysypaná štrková drť o 
priemere 4-8mm, ktorú potom z hra-
cej plochy odstraňovala súkromná 
mestská fi rma.

Ďalej informoval, že sme platili za 
telocvičňu 300 eur, ktorú počas zimy 
využívali mladší a starší žiaci. Áno 

je to pravda, že v minulosti sme za 
telocvičňu neplatili, lebo sme to rie-
šili reciprocitou. Stredná škola počas 
leta využívala futbalový štadión na 
svoje aktivity, v zime futbalový klub 
telocvičňu. Opäť ste tieto vzťahy na-
rušili Vy, pán primátor. Pani riaditeľka 
strednej školy sa nám ospravedlnila, 
že to musela urobiť, lebo aj stredná 
škola musela na príkaz primátora 
platiť za ihrisko, pričom nám ukázala 
doklad o zaplatení.  

 Zvýšené výdavky sme v roku 2013  
mali aj z dôvodu nariadenia primá-
tora, ktorý zakázal hospodárovi na 
štadióne pripravovať hraciu plochu 
pre mládež na majstrovské zápasy. 
Museli sme preto zaplatiť ľudí a za-
bezpečiť materiál na prípravu hracej 
plochy.

 Futbalový klub si v minulom ob-
dobí zabezpečoval fi nančné pro-
striedky na činnosť vlastnou akti-
vitou.  Klub mal v minulosti príjem 
okrem dotačných príjmov aj príjmy 
z vlastných aktívit, ako bola  reštau-
rácia “Futbalka“, prenájom hracích 
plôch(boli vybudované hlavne vďaka 
aktivite funkcionárov), organizoval 
spoločenské podujatia v priestoroch 
štadióna, príjem bol z prekládkovej 
stanici na smetisku, futbalisti kosili 
mestské cintoríny...... Žiaľ od roku 
2011 všetky aktivity skončili. 

V súčasnosti je už pán primátor 
spokojný, lebo nám všetko zakázal. 
Príjmom za hracie plochy napĺňa 
mestský rozpočet, reštaurácia“ Fut-
balka“ je už vyrabovaná a dva roky 
zavretá, príjem z prekládkovej stani-
ce zatrhnutý, kosiť v meste od roku 

2011 zakázaný, otvorenie bufetu 
počas športovo- kultúrnych podujatí 
prísne zakázaný.    Dotáciu (75%), 
ktorú schválili poslanci na rok 2013, 
poslal na účet futbalového klubu až 
v novembri a nezaujímalo ho, z čoho 
sme zabezpečovali činnosť celý 
rok.

Vážení spoluobčania, nechceli 
sme na všetky invektívy reagovať. 
Vieme, že šport ako aj kultúra sú 
nadstavbou,  a preto treba v našom 
meste riešiť dôležitejšie problémy, 
ktoré naše mesto trápia. Príspevkom 
sme len chceli poukázať na činnosť 
pána primátora voči ľuďom, resp. or-
ganizáciám, ktoré nesúhlasia z jeho 
praktikami. Touto cestou chceme aj 
my športovci podporiť pani riaditeľku 
Základnej školy, ktorá statočne boju-
je za rozvoj našej školy proti človeku, 
ktorý tak nenávidí úspešných ľudí v 
našom meste. Veríme, pani riaditeľ-
ka, že to spoločne zvládneme.


