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NOVÁKY: 60 ROKOV S MESTSKÝMI PRIVILÉGIAMI 

PRIMÁTOR: NOVÁKY SÚ VEĽKÝ PRIEMYSELNÝ
PARK, ALE AJ BAŠTA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV
Nováky si v týchto dňoch pripomínajú šesťdesiate výročie udelenia štatútumesta. Za tým, čo všetkomajú doteraz za sebou, sa ohliadol primátor
Dušan Šimka.

Nováky získali štatútmesta
k 1. septembru 1961, dovtedy
boli obcou.
Najskôr všakmuseli splniť

viacero podmienok, naprí-
klad v mestemuselo byť
funkčné školstvo, zdravot-
níctvo či podniky, vďaka
ktorým sa z Novák stalo
najpriemyselnejšiemesto
v regióne.
V štyridsiatych rokoch

minulého storočia sa v mes-
te budoval banícky priemy-
sel, potompribudol chemic-
ký a energetický priemysel.
Nováky vminulosti pos-

tihla stavebná uzávera.
Mesto nemohlo ísť do rozvo-
ja z dôvodu poddolovania
územia banskou činnosťou.
Podľa slov súčasného pri-
mátora DUŠANA ŠIMKU to
bol najväčší hendikep, ktorý
mesto ovplyvnil na dlhý čas.

Ako ovplyvnila stavebná
uzávera život v Novákoch?

V tých rokoch sa nestavali
v Novákoch byty, generácie,
ktoré u nás vyrastali, tu ne-
mohli bývať, ale sa sťahovali.
Vedľa nás preto vyrástla
Prievidza, ktorá sa z pôvod-
ných päťtisíc obyvateľov za
socializmu dostala až na
päťdesiattisíc obyvateľov.
Počtomobyvateľov preto
Nováky stagnovali a stali sa
jednýmveľkýmpriemysel-
nýmparkom.

Ako by ste
charakterizovali súčasné
Nováky?

Nováky sú nielen priemy-
selným, ale aj športovým
mestom, kde vyrastajú
úspešné športové talenty,

ktoré nielenmesto a región,
ale aj Slovensko reprezentu-
jú namedzinárodných špor-
tových podujatiach. Naprí-
klad novácki vodní pólisti
boli od roku 1990mnohoná-
sobnýmimajstrami Sloven-
ska. V tých rokoch pravidel-
ne reprezentovali Slovensko
na európskych súťažiach.
Dokonca v roku 1998 v dru-
hej najvyššej súťaži PVP do-
siahli úžasný úspech a boli
medzi štyrmi najlepšími tí-
mami celej Európy spolu
s gréckymklubomOlym-
piakus Pireus,maďarským
FerencvárosomBudapešť
a talianskouAssitaliou Rím.
Vmeste športovo vyrástli
viacerí úspešní olympionici,
medzi nimi vodnopólisti,
rýchlostní kanoisti a lyžiari.
Rád by somvšetkýmpoďa-
koval za skvelú reprezentá-
ciumesta.

Vmeste je obľúbenýmaj
futbal.

Nováčaniamôžu byť hrdí aj
na úspechy našich futbalis-
tov, ktorí na prelome tisíc-
ročí bojovali o postup do
najvyššej futbalovej súťaže.
Sedem rokov sa pritom
úspešne držali v druhej lige.
V tých časoch na novácky
štadión bežne prichádzalo
futbalistov povzbudiť až tri-
tisíc divákov.
Mesto vtedy sedem rokov

naplno žilo futbalom, bola to
naša radosť. Ako primátor
sombol pri týchto úspe-
choch, v tom čase sompô-
sobil ako prezident futbalo-
vého klubu.

Ako samospráva
pristupuje k športu?

Mesto podporuje všetky
športové kluby na svojom
území a zo svojho rozpočtu
imprispieva na chod a fun-
govanie. V rámci vyhodno-
covaní najlepších športovcov
v okrese, je najviac ocene-
ných práve z Novák.

Ako si spomínate na vaše
začiatky na poste
primátora Novák?

Do vedeniamesta somna-
stúpil ako dvadsaťosemroč-
ný. Deväťmesiacov sombol
poslednýmpredsedom
mestského národného vý-
boru, potomhistoricky pr-
výmprimátorom.Nepochy-
bujemo tom, žemoji pred-
chodcovia sa snažili robiť čo
najlepšiu prácu, ale politika
štátu za bývalého režimu
bola taká, že do rozvoja išli
všetky tri hornonitrianske
mestá, Prievidza, Handlová
a Bojnice, a Nováky boli od-
súvané na vedľajšiu koľaj.
V meste chýbala základná
infraštruktúra. Hneď po
mojomnástupe som sa sna-
žil, aby sme ľuďom zabezpe-
čili základné podmienky pre
kvalitný život.

Aké stemali po nástupe
na primátorský post
priority?

Mojou prioritou bola plyno-
fikáciamesta a rekonštruk-
ciamiestnych komunikácií.
Pustili sme sa do toho bez
zbytočného otáľania,
z okrajových častímesta
sme postupne budovali
a opravovali chodníky a ces-
ty smeromdo centra. Celých
dvadsať rokov sommal vždy
väčšinovú podporu poslan-

covmestského zastupiteľ-
stva.
VNovákoch sa nepolitizo-

valo, ale pracovalo, a vtedy
sa námpodarilo zariadiť veľa
potrebných vecí, akomest-
ská kanalizácia, plynofiká-
cia, rekonštruovali sa cesty,
opravovalo verejné osvetle-
nie a budovalo namiestach,
kde chýbalo, napríklad okolo
jazera v mestskej časti Le-
lovce. Boli to najkrajšie roky
v samospráve, vtedy bola
radosť pracovať. O tom, že
sme to robili dobre, svedčil aj
fakt, že somv tom čase ne-
mal protikandidáta na post
primátora. Beriem to tak, že
ľudia boli s mojou prácou
spokojní.

Nováky sú prvým
slovenskýmmestom,

ktorémalo svoju televíziu
a pripravovalo pravidelné
mestské vysielanie. Ako si
spomínate na začiatky
Nováckej televízie?

Hneď po prvých slobodných
komunálnych voľbách sa
konštituovali orgánymesta
a hneď o dva a polmesiaca
nato smemalimestskú tele-
víziu.Medzimoje priority
patrilo, aby boli ľudia infor-
movaní o tom, akou cestou
ideme, akémáme plány a čo
sa v meste deje. Okrem toho
sompred voľbami chcel
umožniť v televízii vystúpiť
všetkýmkandidátomna
post primátora v diskusnej
relácii. Keďže somale nemal
protikandidáta, diskutoval
som s predsedami jednotli-
vých politických strán

a hnutí. A od roku 1998 pra-
videlne diskutujú v Novác-
kej televízii všetci kandidáti
na primátoramesta v pria-
mych televíznych preno-
soch.
Dňa 14. 8. 2021 Televízia

Nováky prvýkrát vo svojej
histórii vysielala priamy te-
levízny prenos z mestského
futbalového štadióna z osláv
60. výročia udelenia štatútu
mesta Nováky. Vďaka tomu
všetci Nováčaniamohli cez
mestskú televíziu sledovať
z pohodlia svojho domova
atraktívny kultúrny prog-
ram. Priamy televízny pre-
nos bol vysielaný aj na you-
tube kanálimesta,mohli si
ho tak pozrieť tisícky ďalších
divákov nielen z Novák.

Pokračovanie na strane II

Televízia Nováky

Od roku 1991 sa Nováčania dozvedajú všetko podstatné z diania v meste cez svoje televí-
zory. Novácka televízia im roky prináša zaujímavé reportáže, dôležité informácie či
oznamy a aj živé prenosy z rokovanímestského zastupiteľstva.
Pred tridsiatimi rokmi sa v Novákoch partia nadšencov na čele s primátoromDušanom
Šimkompustili do projektu, ktorý pripravili takpovediac na zelenej lúke. Bez skúseností
inšpirácie z inýchmiest a dostatočných informácií sa im 15.marca 1991 o pol siedmej
večer podarilo odvysielať prvú reláciu s názvomVideonovinyNováky. Táto udalosť zna-
menala vznikNováckej televízie – historicky prvej lokálnej televízie s vlastnýmprogra-
momna Slovensku.
Prakticky od začiatku fungovania televíziemali Nováčaniamožnosť sledovať nielen
dvojtýždennú reláciu, ktorámapovala dianie v meste, ale aj viacero priamych prenosov
z diskusií vedeniamesta s obyvateľmi.
Mestská televízia začala každé dva týždne vyrábať a vysielať 30-minútové relácie Video-
novinyNováky, ktoré obsahovali reportáže z rôznych oblastí života v meste.
ProgramTelevízie Nováky tvoril aj videotext s čítanýmkomentárom, ktorý vypĺňal
a dodnes vypĺňa väčšinu jej vysielacieho času.
V roku 1995 zaznamenala Televízia Nováky ešte jedno prvenstvo. Už pred dvadsiatimi
piatimi rokmi, presnejšie 13. decembra 1995,malimožnosť Nováčania prvýkrát vidieť
rokovaniemestského zastupiteľstva v priamom televíznomprenose, ktorý trval viac ako
päť hodín. Primátor a poslanci riešili naživo pred občanmimesta jednotlivé body prog-
ramu, ale hlavne rozpočetmesta na rok 1996.

z FKNCHZNováky v čase svojej najväčšej slávy.z foto: archívDušana Šimkuz PrimátorNovákDušanŠimka.z foto: archívDŠ
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Dokončenie zo strany I.

Na čo ste v rámci vášho
pôsobenia v čelemesta
hrdý?

Somveľmi rád, že sami
v deväťdesiatych rokoch po-
darilo dostať domajetku
mesta bezodplatnýmprevo-
dommajetok za niekoľko
miliónov korún od chemic-
kých závodov.
Išlo napríklad o domkul-

túry s reštauráciou Gastro-
polo s ubytovňou, dve výš-
kové osemposchodové slo-
bodárne so stoštyrmi bytmi,
dve slobodárne pri kúpalisku
so 48 bytmi, slobodáreň na
UliciM. R. Štefánika 116, kde
sme vybudovali 43 jedno-
a dvojizbových bytov pre
mladé rodiny. Chemické zá-
vodymali v majetku aj tri
veľké bytové domy so 132
bytmi pri futbalovom štadi-
óne, ktoré sme takisto do-
stali zadarmo domajetku
mesta.
Tieto byty sme odpredali

ľuďom, ktorí v nich bývali.
Zisk z týchto predajov prešiel
domestskej kasy a za tieto

peniaze sme investovali do
výstavby ďalších bytov. Aj
areál futbalového štadióna
bol v minulostimajetkom
chemických závodov, taktiež
sami ho podarilo získať
bezodplatnýmprevodomdo
majetkumesta.

Počas privatizácie ste
získali domajetkumesta
aj dom služieb, ktorýmal
byť predaný v prospech
štátu. Ako sa vám to
podarilo?

V rámci privatizácie samal
predať dom služieb ako celok
a peniaze z odpredajamali
ísť štátu. Napriek tomu, že
už bolo rozhodnuté, sami
podarilmalý zázrak. Žiadal
som, aby dom služieb prešiel
domajetkumesta a aby sa
dražili iba samostatné pre-
vádzky. Našťastie sa to po-
darilo, leboNováky by z toho
inak nič nemali.
Nechcel sompripustiť, že

niekto to kúpi a bude si tam
robiť, čo chce, zatiaľ čomes-
to príde o služby. Štát teda
odpredal jednotlivé pre-
vádzky, ale len na päť rokov,

po ktorých aj tie prešli do
majetkumesta.

Venovali ste sa aj
rekonštrukciám ciest a
chodníkov, po ktorých
ľudia často volajú vo
väčšine samospráv?

Počasmôjho pôsobenia sa
zrekonštruovalo nanovo
dvadsať ulíc, opravilo sa
15-tisícmetrov štvorcových
chodníkov, vybudovali sme
nové parkovacie plochy, na
ktorých dodnes garantujeme
bezplatné parkovanie. V de-
väťdesiatych rokoch sme sa
rozhodli upraviť a zhodnotiť
Lehotskú ulicu, ktorá bola
v zlom a zanedbanom stave.
Najskôr sme vybudovali in-
fraštruktúru, potom sme
predalimestské pozemkyna
výstavbu rodinných domov.
V tejto ulici tak vznikla prí-
jemná lokalita na bývanie.

Na čo ste sa ešte počas
svojho pôsobenia
sústredili?

V centremesta boli v minu-
losti technické služby a za-

nedbaný oplotený priestor.
Podarilo sami nájsť investo-
ra, ktorý tamvybudoval su-
permarket. Táto lokalita sa
tak stala najnavštevovanej-
šou v meste. V súčasnosti je
v meste vybudovaná široká
obchodná sieť.
Vlani sme zrekonštruovali

budovumestského úradu,
verím, že tento rok dostane-
me dotáciu z environmen-
tálneho fondu aj na rekon-
štrukciu obradnej siene
a úrad bude vynovený ako
celok.
V minulých rokoch sme zo

štátnych dotácií zrekon-
štruovali aj námestie a jeho
okolie, z eurofondov sme
vynovili osvetlenie v meste.
V celejmestskej časti Lelov-
ce je kompletne zrekonštru-
ované verejné osvetlenie
a taktiež pri vjazdoch a vý-
jazdoch z mesta.
Osvetlili smemestské

cintoríny a opravili všetky
detské ihriská v meste. V ro-
ku 2020 sa námpodarilo zre-
konštruovať tepelné rozvody
vmeste za približne 1,5mi-
lióna eur s finančnou účas-
ťou mesta cca 200-tisíc eur.

Aké sú investičné plány
Novák v najbližšom
období?

V roku 2005 sa námpodarilo
vybudovaťmalé umelé fut-
balové ihrisko, o tri roky ne-
skôr aj veľké futbalové ihris-
ko s umelým trávnikom.
Slávnostné otváranie týchto
ihrísk bolo naozaj veľkolepé,
prišli dôležití funkcionári
slovenského futbalu aj oko-
litých podnikov. Veľké ihris-
ko je totiž jediné svojho dru-
hu v celom regióne. Odvtedy
uplynulo už šestnásť, res-
pektíve trinásť rokov, za ten
čas sa tráva, prirodzene, po-
užívaním znehodnotila.
Preto sme sa rozhodli tieto
ihriská obnoviť. Najskôr
príde na radmalý trávnik,
následne aj veľký. Na práce
sme získali dotáciu z minis-
terstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu. Cena prác je
vyčíslená na 170-tisíc eur
s 50-percentnou spoluúčas-
ťoumesta. V prípade veľkého
ihriska chcemenajskôr od-
vodniť okolie a na jar budú-
ceho roka by sme pristúpili
k samotnej rekonštrukcii.

Úpravami nedávno prešiel aj
hlavný futbalový štadión,
dve budovy dostali novú fa-
sádu, vynovili sme priestory
aj vo vnútri štadióna, strie-
dačky a na tribúne pribudol
veľký erb a názovmesta.

Môžu obyvateliamesta
očakávať aj investície do
zdravotníctva vmeste?

Ďalšou novinkou, ktorú sa
mi podarilo prostredníctvom
TSK zabezpečiť a obyvatelia
mesta ju určite ocenia, je
nový röntgen za približne
stotisíc eur. V súčasnosti re-
konštruujeme priestory
pracoviska, kde bude nový
prístroj umiestnený. Peniaze
zo svojho rozpočtu na
röntgen vyčlenil Trenčian-
sky samosprávny kraj, pre-
vádzkovať ho bude bojnická
nemocnica. Nové pracovisko
bude pacientomk dispozícii
ešte tento rok. Podali sme aj
projekt aj na rekonštrukciu
polikliniky, čakáme, či bude
úspešný a plánujeme ju
opraviť za približne 800-tisíc
eur.

z (PW)

z Mesto sa sústreďuje na rekonštrukcie ulíc.z foto: archívMsÚ

z Nový vzhľadmáaj okolie nováckeho jazera.z foto: archívMsÚz Nováky súnajpriemyselnejšímmestomv regióne.z foto: Petit Press

z Centrumprešlo vminulosti rekonštrukciou.z foto: archívMsÚ

z Poliklinika sa dočkánového röntgenu.z foto: archívMsÚ

z Mesto je hrdéna vianočnú výzdobu, ktorá každý rokdoNovákprilákamnožstvo ľudí.z foto: archívmestaz Novéuvítacie tabule v Novákoch.z foto: archívMsÚ

z Rekonštrukcia tepelných roz-
vodov vmeste bola najväčšou in-

vestičnouakciou v roku 2020.
z foto: archívMsÚ
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HISTÓRIA MESTA NOVÁKY V SKRATKE

1960y Prišiel deň volieb do
Národného frontu – 12. jún
1960. Za predsedu bol zvole-
ný p. Gogola Ján, ktorý je u
našich občanov obľúbený, je
tichej a spoločenskej povahy.
TajomníkomMNVbol

zvolený tiež znovu s. Gula
František, ktorý si podobne
svojou otvorenou povahou
získal obľubu u občanov.
1961yBola ukončená re-
novácia kina s nákladom
620 000 Kčs, ktoré bolo pre-
stavané na širokouhlé kino
pod názvom „Kino Vostok“.
Je to najmodernejšie široko-
uhlé kino v okrese.
Ako najväčšia udalosť roku

je tá, že naša obec bola v
tomto roku premenovaná na
mesto. Udelenie štatútu
mesta došlo z titulu rýchleho
zvyšovania počtu našich
obyvateľov, vzhľadomna
neustály rast priemyslu,
hlavne chemického a ban-
ského. Z tohto hľadiska vy-
chádzal ajMsNV, ktorý po-
žiadal Krajský národný vý-
bor v B. Bystrici o udelenie
štatútumesta pre Nováky.
Tento slávnostný akt sa ko-
nal dňa 17. decembra
v miestnosti veľkej zasadač-
kyMsNV v Novákoch za prí-
tomnosti zástupcov
strany, škôl, závodov, ďalších
politických a verejných or-
ganizácií.
Štatútmesta prečítal

predsedaMsNVp. Gogola
Ján a týmto okamihom stá-
vajú sa niekdajšie hospo-
dárskeNováky najväčším
priemyselnýmmestečkom
nahornej Nitre.
OBDOBIEROKOV

1962 – 1963y Na čele
riadenia je, ako v rokoch
minulých, predseda JánGo-
gola, podpredseda Ján Str-
harský a tajomník JánMi-
chalko, ktorý do tejto fun-
kcie nastúpil v apríli 1962 po
Františkovi Gulovi, keď sa
menovaný ujal vedenia JRD.
V roku 1963 bola v Nová-

koch najvyššia návštevnosť
filmov v okresnomporov-
naní. Najväčšia návštevnosť
bola zaznamenaná na slo-
venskom filme „Boxer
a smrť“, ktorý sa natáčal
priamo vNovákoch – a to

v miestach, kde stáli vojen-
ské objekty (tieto v dobe Slo-
venského štátu slúžili ako
koncentračný tábor).
V komparze účinkovalo
mnohomiestnych občanov.
Ďalšímnajviac navštíve-

ným filmombol film „Jáno-
šík“, ktorýmal u nás pred-
premiéru v rámci družby
Domukultúry ROH a
CHZWP s Československou
filmovou spoločnosťou. Prí-
jem z trojdňového premie-
tania bol 27 000 Kčs. Kapacita
miest je 340 sedadiel.
1964yNa počesť 20. výro-
čia SNP bol pred budovou
MsNVpostavený pomník
padlýmhrdinomv SNP v
hodnote 220 000 Kčs, pričom
na úprave priestranstva pred
pomníkombolo odpracova-
ných tisíce hodín v brigá-
dach, čo predstavuje koru-
novú hodnotu Kčs 35 000.
1968y 8. júna bola v na-
šommeste založená nová
mládežnícka organizácia
Slovenský junák (skautská
organizácia). Dočasne pove-
rený vedením zboru je Ru-
dolf Jurík.
Miestny odborMatice slo-

venskej po nedobrovoľnej
prestávke obnovil v jeseni
roku 1968 opäť svoju činnosť.
1969y September: Bola
daná do užívania prvá výš-
ková budova CHZWP. Budo-
va bola postavená s nákla-
dom 4,5mil. Kčs.
Nový rok sme začali s no-

vou československou vládou
v paritnom zastúpení Če-
chov a Slovákov. Slovenská
vláda, ktorámá 19 členov, je
zastúpená aj rodákom
z nášhomesta – p. Ing.
FrantišekHagara,minister
lesného a vodného hospo-
dárstva.
Futbalisti DuklyNováky

hrali v národnej lige. Vo fut-
balovom roku 1969/70 si vy-
bojovali 4.miesto.
1971y Banská uzávera v
Novákoch stále trvá, a preto
bolo v roku 1971 vydaných
len 10 stavebných povolení.
Pre radosť našich hlavne
mladýchmanželov boli odo-
vzdané dve osemposchodové
moderné budovy so 40 bytmi
na námestí priMsNV.

1972y Podľa schváleného
plánuONV v roku 1972MsNV
zahájil v akcií „Z“ výstavbu
Motorestu v H. Lelovciach s
celkovým stavebnýmnákla-
dom 1 896 000 Kčs.
1974y K rozvoju plavec-
kých športov v Novákoch
výdatne pomôže aj novopo-
stavená pretlaková hala na
kúpalisku „Delfín“. Vodní
pólisti sa konečne v tomto
roku dočkali lepších trénin-
gových podmienok.
1. 4. 1974 nastúpil do fun-

kcie riaditeľa Domukultúry
Kmeť Rudolf.
1975y Ďalej bola započatá
v rámci akcie „Z“ stavba
predajne potravín v H. Le-
lovciach a požiarna zbrojnica
premestoNováky. Uvedené
stavby budú dokončené v
roku 1976.
Spartakiáda 1975. Okresný

štáb a obvodový štáb v No-
vákoch za spolupráci zložiek
Národného frontu, usporia-
dali obvodovú spartakiádu –
prehliadku radosti, krásy a
sily. Dňa 1. 6. nastúpilo tak-
mer 1550 cvičencov.
1976y Uskutočnená a
skolaudovaná 30. 4. 1976 tri-
búna TJ (započatá 1973) s
rozpočtovýmnákladom 2,533
tis. korún
1977y Ďalšou náročnou
stavbou v akcii „Z“ v druhom
polroku s rozpočtovýmná-

kladom6.397,000 korún, je
Krytý bazén a jeho výstavba
sa začala v II. polroku 1977.
Patronát nad stavbou pre-
vzal podnik CHZWP, n. p.
Nováky, ktorý zabezpečuje
nákupmateriálu a stavebný
dozor. Zo stavu pamiatko-
vých objektov bola vyňatá
tzv. sýpka – bývalý rene-
sančný kaštieľ rodinyMajt-
henyiových, prestavaný v 19.
storočí na sýpku. Budova bo-
la v zanedbanoma dezolát-
nom stave a bola zbúraná.
1978y Došlo k rekon-
štrukcii obradnejmiestnosti
naMsNV, ktorá si vyžiadala
náklady 300 000 korún.
1980y Obvodová sparta-
kiáda vNovákoch – 25.mája
1980.
1981y Dňa 30. júna bola
dôstojná rozlúčka s predse-
domMsNV JánomGogolom,
ktorý odišiel po 25 rokoch
v štátnej správe na zaslúže-
ný dôchodok. Po slávnost-
nom zasadnutí plénaMsNV
bol zvolený s platnosťou od 1.
7. 1981 nový predsedaMsNV
Ing. Ján Takáč. Na uvoľnené
miesto vedúceho vnútorné-
ho odboru nastúpil vedúci p.
Milan Ilečko.
1984y Dňa 30. apríla bol
odvolaný na vlastnú žiadosť
z funkcie predseduMsNV
Ing. Ján Takáč. Od 1. 5. 1984
bol zvolený do funkcie pred-

seduMsNVPeter Bošiak,
ktorý do toho času zastával
funkciu tajomníkaMsNV.
UznesenímplénaMsNV zo
dňa 28. 6. za člena Rady a ta-
jomníkaMsNV bol zvolený
dňom 1. 7. 1984 p. Ľubomír
Hvojník.
1985y Bol predsedom
MsNVP. Bošiak, podpredse-
dom Ing. Ľ. Krcha a tajom-
níkomĽ.Hvojník.
Krytú plaváreň občania a

závody vybudovali v akcii
„Z“ v rokoch 1977 – 1985. Od
tohto času bude slúžiť bazén
nielen aktívnym športov-
com, ale i pre plavecký vý-
cvik detí a mládeže, ako aj k
osvieženiu občanovNovák i
okolia.
1988y Pokračovala aj vý-
stavba novej územnej polik-
liniky, najväčšej stavby VP
NFmesta. Nová budova v
hodnote 10miliónov 921-ti-
síc korún bola odovzdaná do
užívania OÚNZ v Prievidzi.
Projekt dokumentácie bol

vypracovaný takmer pred 10
rokmi a nie je prispôsobený
novým zdravotníckymprí-
strojom a zariadeniam. Do-
dávateľ a užívateľ uzavreli
dohodu, že spoločnými sila-
mi budú odstraňovať závady
z daného vyplývajúceho
stavu. Aj napriek skutoč-
nosti, že sa bytová otázka
v Novákoch začína vyvíjať

po dlhých stagnujúcich ro-
koch, neustále zaznamená-
vame pokles obyvateľstva.
Oproti roku 1987 je o 95 oby-
vateľovmenej, to znamená 4
551.
1990y Vo februári 1990
pod vplyvomniekoľkých
nadšencov vzniká Verejnosť
proti násiliu. Na ustanovu-
júcom zhromaždení 8. 2.
1990 sa zišlo okolo 300 obča-
nov, z ktorých 216 sa hlásilo
svojímpodpisom za členov
hnutia. Bol vytvorený pra-
covný výbor na čele s učite-
ľomPetromGašparovičom.
Odmarca začalo hnutie

spolupracovať s ostatnými
subjektami, DS a KDH.Na
stretnutiach postupne riešili
rekonštrukciu orgánov
MsNV. Vmarci 1990 bol zvo-
lený za predseduMsNV Ing.
Dušan Šimka. Túto funkciu
vykonával do novembra
1990, kedy ukončili svoju
činnosť národné výbory.
Nasledovali prvé priame
slobodné komunálne voľby
v novembri 1990. Za prvého
primátoramesta bol zvolený
Ing. Dušan Šimka. Vo funkcii
pôsobil nepretržite až do 2.
januára 2015, kedy sa na štyri
roky stal primátoromRNDr.
Daniel Daniš. V roku 2018 bol
siedmykrát zvolený na post
primátora Novák opäť Ing.
Dušan Šimka. z (MsÚ, PW)

z Spartakiáda, 1980.z foto: archívMsÚ

z Poklepanie základnéhokameňapred výstavboukrytej plavárne.z foto: archívMsÚz Udelenie čestnéhoobčianstva kardinálovi Korcovi.z foto: archívMsÚ
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NOVÁKY: 60 ROKOV S MESTSKÝMI PRIVILÉGIAMI 

VÝROČIE OSLÁVILI VO VEĽKOM ŠTÝLE
Šesťdesiate výročie udelenia
privilégiímesta Nováky
oslávili veľkolepýmniekoľ-
kohodinovýmkultúrnym
programomnamiestnom
futbalovom štadióne.
V atraktívnomprograme

vystúpili hviezdy slovenskej
aj českej hudobnej scény.
Najväčším lákadlombol

koncert legendárnej speváč-
kyHeleny Vondráčkovej.
Divákov svojím vystúpe-

ním zabavili aj populárni
speváci z televízie Šláger –
Karel Peterka,Mára a Fran-
kie Žirnov ako ŠlágerParta.
Vystúpila aj víťazka Su-

perstar za rok 2020 Barbora
Piešová, ktorá v Novákoch

navštevovala základnú
umeleckú škol, a nepláno-
vane aj skupina Rytmus
z Oslian. Celýmprogramom
návštevníkov sprevádzal
moderátor a zabávač Štefan
Skrúcaný. Súčasťou osláv
bola aj hra o atraktívne ceny.
Diváci, ktorí nemohli prísť
priamona štadión, simohli

programpozrieť v priamom
televíznomprenose v No-
váckej televízii alebo na
youtubovomkanálimesta.
V súčasnosti simôžu na

Youtube pozrieť záznam
z najzaujímavejšíchmo-
mentov podujatia v dvoch
samostatných videách.

z (PW)

z Navynovenú tribúnunováckeho futbalového štadiónaprišlomnožstvodivákov.z foto: archívMsÚ
z Hlavnouhviezdou večera bolaHelenaVondráčková.

z foto: archívMsÚ

z Zaspievala aj superstaristkaBarbora Piešová.z foto: archívMsÚ

z Ozábavubolo postarané ajmimopódia.z foto:MsÚ
z Trenčiansky župan JaroslavBaška a primátorNovákDušanŠimka.

z foto: archívMsÚ Podujatie bolo určenépre celé rodiny.z foto:MsÚ

z Programomsprevádzal Štefan
Skrúcaný.z foto: archívMsÚz Diváci videli bohatý kultúrny programv podaní viacerýchumelcov.z foto: archívMsÚ

z Pripravenábola aj hra o atrak-
tívne ceny.z foto: archívMsÚ

z foto: archívMsÚ
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