Hlas Novote
Glos Novoči

Obecné noviny občanov, rodákov a priateľov obce Novoť – občasník
Číslo 2/2006 | Júl 2006 | Ročník II. | Bezplatné

Vzácna návšteva

Ján Oparty, Mjr. Ing. Anton Meško, Mons. František Rábek,
Vdp. Karol Lihosit a Bc. František Poleta e-foto m. kondelová
V utorok 11. júla 2006 navštívil našu obec otec biskup
Mons. František Rábek, vojenský ordinár, ktorý je zodpo-

vedný za pastoráciu v armáde
a v policajnom zbore. Súčasne
je aj predsedom Rady pre vedu,
vzdelanie a kultúru pri Konfe-

Vdp. Karol Lihosit oslávil
60 rokov kňazstva

60 rokov uplynulo od kňazskej vysviacky vdp. Karola Lihosita, ktorú prijal v Spišskej katedrále z rúk otca biskupa Jána
Vojtaššáka 9. júna 1946.
Tento svoj veľký deň si pripomenul spolu s dvomi žijúcimi
spolužiakmi sv. omšou v deň výročia a novotskí farníci mu zablahoželali pri nedeľnej sv. omši 11. júna. Otec Karol je v súčasnosti štvrtým najstarším kňazom spišskej diecézy.

rencii biskupov Slovenska. Do
nášho kraja zavítal na pozvanie člena tejto rady Jána Opartyho, filmového režiséra a rodáka z Oravskej Lesnej.
Mons. František Rábek pozná Oravu už 30 rokov a stále ju obdivuje. Pozrel si Lesný náučný chodník v Oravskej
Lesnej a navštívil Oddelenie
hraničnej polície v Oravskej
Polhore i v Novoti. Bol veľmi
rád, že sa oboznámil s podmienkami výkonu služby v tej-

to oblasti. Absolvoval tiež výstup na Pilsko a po výstupe
prijal pozvanie starostu obce
Bc. Františka Poletu na obed
do Agropenzionu „AB“. Zaujala ho stála výstava členov
Umeleckej besedy slovenskej
aj drevorezby Cypriána Serdela v interiéri hotela. Pri odchode sa krátko stretol s členmi
hnutia „eRko“ z Korne, ktorí tu trávia prázdniny a svojho nitrianskeho biskupa si na
Orave srdečne privítali. –red

Novotská hrudka

Poľnohospodárskemu obchodnému družstvu Agrokovex v Novoti sa podarilo zorganizovať skvelé podujatie, ktorému prialo aj počasie. V sobotu 8. júla 2006 sa uskutočnila súťaž miestnych výrobcov syra.
viac sa dozviete na strANE 8
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Z rokovaní poslancov obce
Rokovanie OZ 26. 5. 2006
Územný plán rozvoja obce
– informácie o stave spracovania ÚP predkladal Ing. arch.
Kropitz. Hlavným bodom  bolo
prijatie stanoviska k sprísneniu stupňa ochrany životného prostredia obce. Ing. Kropitz, spracovateľ ÚP, informoval
o stave rozpracovanosti, pričom
sa zameral  na posledné legislatívne zmeny a na ich prípadný
dopad na schvaľovanie ÚP.
(Pozn. redakcie: O čo vlastne ide: Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyhláškou
č.   420/2003 nanovo vymedzilo hranice CHKO Horná Orava
a jej zóny, pričom celá Novoť bola zaradená do zóny D s 2. stupňom ochrany a niektoré oblasti do  prísnejšej zóny C, zatiaľ čo
susedné obce boli z toho vyňaté. Inou vyhláškou, č. 173/2005
zriadilo MŽP Chránené vtáčie
územie Horná Orava, ktoré sa
rozprestiera aj v katastri našej
obce. Obe vyhlášky prinášajú
isté obmedzenia hlavne v oblasti stavebného konania.)
V stanovisku sa namieta,
že zóna C s 3. stupňom ochrany v lokalite Malý Kopec je nevýhodná z hľadiska rozvoja obce a preto sa požaduje vyňatie
územia z tejto zóny podľa návrhu ÚP, t. j. hlavne pozemkov
s trvalým trávnym porastom.
V stanovisku sa tiež požadu-

Na voľbách
nízka účasť

Nezáujem slovenskej verejnosti o veci verejné prejavujúci
sa neustále klesajúcou účasťou
občanov na voľbách je zjavný aj
v našej obci. V prvých slobodných voľbách v r. 1990 prišlo
k urnám 95 %, v 1998 78 % občanov a v sobotu 17. 6. 2006 tak
urobilo iba 50 % Novoťanov.
Cez deň volebné miestnosti
zívali prázdnotou, no večer sa
už stálo v rade až do vestibulu.
Za posledné 3 hodiny prišlo voliť viac voličov, ako za celý zvyšok dňa, no účasť aj tak dosiahla iba 52,7  % čo je o 2   % menej
ako celoslovenský priemer.
Najstarším voličom-pamätníkom bol pán Serafín Subjak
(na snímke), ktorý má už 92 rokov a volil ešte za prvej republiky.

je vyňať celú obec zo zóny D na
taký stupeň ochrany, ako majú susedné obce Mútne a Zákamenné. Ing. Jozef Kondela vo
vystúpení navrhol rokovať so
správou CHKO Horná Orava
o možných ústupkoch na zníženie stupňa ochrany. Zároveň sa opýtal Ing. Kropitza na
termín ukončenia spracovania
ÚP. Podľa vyjadrenia spracovateľa sa s dokončením ÚP počíta
do mesiaca po vyjadrení MŽP
k uvedenému stanovisku.
V ďalšej časti rokovania starosta predniesol návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov.
Na záver starosta obce poďakoval poslancom aj občanom
za pomoc poskytnutú p. Terézii
Hujčákovej pri požiari.

„Markova“ jabloň
Ilustračné foto – autor A. Kondela

Rokovanie OZ 14. 7. 2006
Nakoľko sme do uzávierky
nedostali zápisnicu z rokovania
OZ zo 14. 7. 2006, uvádzame
Uznesenie z 26. 5. 2006 len stručný prehľad rokovania.
OZ schvaľuje:
1. Správu o čerpaní roz1. Vyčleniť finančné pros- počtu predniesla p. Kubániová.
triedky z rozpočtu obce vo výš- Uviedla stav čerpania za 1. polke 120 000 Sk na akciu „Roz- rok, ktoré zodpovedá schválešírenie vodovodu a rozšírenie nému rozpočtu.
vodovodnej siete” v obci Novoť.
2. O  čerpaní rozpočtu ško2. Vyčleniť finančné pros- ly informoval Mgr. Paták, riaditriedky z rozpočtu obce teľ ZŠ s MŠ. V správe o čerpaní
vo výške 333 460 Sk na ak- rozpočtu uviedol, že v mzdovej
ciu „Zakúpenie štiepkovača časti čerpanie 3,5 mil. Sk zoda traktora na spracovanie bio- povedá plánu, v prevádzkových
logicky rozložiteľného odpa- nákladoch došlo k prečerpadu” v obci Novoť.
niu, ktoré spôsobilo zaplatenie
3. Stanovisko OZ k sprísne- minuloročného dlhu. Ďalej inniu stupňa ochrany životného formoval o prípravách na nový
prostredia obce.
školský rok, pričom za problém
označil skutočnosť, že v niektorých triedach sú počty žiakov
na hranici stanovenej normou
a tak prípadné prestupy žiakov
po opravných skúškach koncom
augusta, môžu spôsobiť delenie,
resp. spájanie tried. V nasledujúcom období škola plánuje pokračovať s výmenou okien a predovšetkým s rekonštrukciou
osvetlenia v budove starej školy,
ktoré už dávnejšie nevyhovuje
hygienickým normám. Zo strafoto s. mikolajćík
ny poslancov bola pripomienka
ku koncoročným školským výV oboch okrskoch zvíťazilo letom, pretože jeden výlet sa stal
KDH pred SMERom a SNS.   predovšetkým návštevou superDo   parlamentu by sa podľa marketov. OZ preto odporúča
Novoťanov ešte   dostala ĽS- riaditeľovi školy, aby zabezpečil
HZDS a SDKÚ.
lepšiu prípravu týchto akcií so
Volebné výsledky v číslach: zameraním na prírodné, kultúrKDH 39,22 %; SMER 19,06 %; ne a historické pamiatky nášho
SNS 15,45%; ĽS – HZDS kraja, a aby venoval väčšiu po12,49 %; SDKÚ – DS 8,05 %; zornosť ich vyhodnoteniu.
KSS 1,30 %; NÁDEJ 1,20 %;
3. Mgr. Ondrejka, kronikár
SF 1,02 %; ostatné 1,76 %.
obce informoval o stave kroni-

ky, ktorú vedie od r. 2004. Ako
iste viete, pri príležitosti 300
rokov založenia obce bola v r.
1990 vydaná obrazová publikácia „NOVOŤ“. Jej autorom bola
zapožičaná existujúca kronika,
ktorá sa pri príprave publikácie
stratila. OZ schválilo návrh „zrekonštruovať“ etapy 1945 – 1968,
1968 – 1989 a 1989 – 2004. Začne sa obdobím 1945 – 1968, nakoľko „pamätníkov“ z tohto obdobia rok čo rok ubúda.
4. V poslednom bode starosta obce poskytol niekoľko
informácií – najdôležitejšie:
• Severoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá spravuje
aj náš obecný vodovod, sa rozdelila na viacero menších spoločností. Nie je jasné, aký to bude
mať dopad  na finančné dotácie
od štátu a z fondov EÚ na projekt „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Orava“.
• OZ bol na posúdenie predložený projekt na výmenu okien
a obnovu fasády na budove
zdravotného strediska.
• Firma Radasta spol. s r.o.
prišla s návrhom na prestavbu budovy bývalej škôlky na
kultúrno-športové centrum.
OZ vyslovilo predbežný súhlas
s prenájmom s tým, že firma zabezpečí financovanie projektu.
• došlo k predbežnej dohode
medzi obcou a Lesmi SR o úprave hlavnej cesty a spevnenia
brehu rieky pri cintoríne a tak
sa možno v blízkej dobe dočkáme chodníka aj v tejto časti obce.
• Postup futbalistov priniesol aj isté starosti (viac sa dozviete v športe).
Spracoval S. Mikolajčík

história
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40 rokov

nášho
kultúrneho domu

Kontrolný deň na stavbe KD
Koncom 50-tych rokov sa
predstavitelia obce odhodlali ku stavbe kultúrneho domu. Dedina mala vtedy 2 200
obyvateľov a vyše 420 obytných domov. Okrem školy tu
nebola žiadna verejná budova,
ak nerátame starú drevenicu,
v ktorej bola úradovňa miestneho národného výboru (ďalej MNV), malá sobášna miestnosť, pošta a sídlo „okrskára“
(príslušník VB zodpovedný za
poriadok v obci). Odhodlanie
k takejto stavbe bolo v tom čase veľmi odvážne, ale vtedajší
predseda MNV Anton Vojtkuľák a mladý tajomník Florián
Jakubjak sa do toho s pomocou
všetkých občanov pustili.
Stavebné povolenie bolo vydané 19. 8. 1959 a okrem iného sa v ňom uvádza, že   stavbu zrealizuje MNV v akcii „Z“
(svojpomocná výstavba občanov) a bude dokončená v 2. polroku 1961. V zápisnici Krajského národného výboru v Žiline
z mája 1960 sa schvaľuje stavba kultúrneho domu s kapacitou 300 sedadiel, pošty, MNV
a zdravotného strediska s rozpočtom 1 466 200 Kčs. Stavba sa realizovala pod odborným dohľadom Projektového
útvaru Pozemných stavieb n.
p. Žilina, ktorý viedol Ing. arch.
Skařupa. Napriek počiatočnému veľkému nadšeniu, výstavba sa posunula až do ro-

foto cyprián jakubjak

Novoť má 315 rokov
Naša obec slávi tohto roku 315. výročie založenia. Aj
keď nejde o guľaté výročie, je
vhodné spomenúť si na našich
predkov, ktorí Novoť zakladali. 11. júna 1691 bola vystavená Oravským komposesorátom zakladacia listina, ktorou
šoltýsovi Michalovi Jurčákovi rodom z Vasiľova stanovi-

li podmienky a vyčlenili chotár obce.
V nedávnej minulosti sme
si slávnostne pripomenuli 275.
výročie v novembri 1966 a veľkolepá oslava sa konala pri
príležitosti 300. výročia v októbri 1991.

sa pričinilo veľa šikovných novotských chlapov: Jozef Bartoš,
Anton Buľák, Jozef Hilbrycht,
Jozef Jendrašík, Gabriel Kormaňák, František Mozga, Karol Murín, Jozef Vlčák, Karol
Vojtkuľák, Stanislav Vojtkuľák,
Štefan Vojtkuľák a mnohí ďalší. Stavbyvedúcim bol na začiatku Štefan Račák a neskôr
ho nahradil Gabriel Rončák

(Mlynár).  Po siedmich rokoch
prác sa 19. februára 1966 konalo slávnostné otvorenie kultúrneho domu s pestrým programom. Vystúpil folklórny súbor
Oravan, nechýbalo divadelné
predstavenie a ani tanečná zábava. Obec získala moderné
a dôstojné priestory, ktoré nemali v okolí páru. Okrem pošty bola na prízemí ambulancia
(dnešná zasadačka), v ktorej
začal ordinovať MUDr. Ondrej
Genčík a neskôr ho nahradila jeho manželka MUDr. Anna
Genčíková. Na poschodí poskytla obec mladej rodine lekárov služobný byt (v súčasnosti
kancelária starostu).
Kultúrny dom v Novoti je
aj po 40 rokoch pekne udržiavaný, ale dúfame, že sa časom
dočkáme prístavby, lebo Novoťanov je teraz o 1 000 viac, ako
v čase jeho výstavby.

Kontrolný deň okresní funkcionári a Novoťania. Sprava: F. Jakubjak, A. Žatkuliak, G. Kormaňák, vzadu A. Buľák a druhý zľava A. Vojtkuľák.
foto cyprián jakubjak
ku 1966. Obec musela zápasiť
s nedostatkom financií, materiálu, mechanizmov i nedostatkom pracovných síl. Na stavebných prácach sa podieľali všetci
občania, ale neustále brigády
sa postupne všetkým zunovali. Florián Jakubjak, ktorý v júli 1964 prevzal funkciu predsedu MNV, viedol stavbu napriek
mnohým prekážkam ďalej, bohužiaľ, na úkor svojho zdravia
i šťastia rodiny. Veľké zásluhy
mali aj všetci pracovníci MNV
– tajomník Anton Vojtkuľák,
Anton Žatkuliak, Jozef Šimjak,
Jozefína Subjaková, ktorú neskôr vystriedal Anton Dibdiak.
O výstavbu kultúrneho domu
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Počkáme si na ďalšiu oslavu
až do roku 2016?

Pramene: archívne materiály Štátny archív Bytča MV
SR – Dolný Kubín a spomienky
Antona Dibdiaka.
Mária Kondelová

Stará Mnoheľova chalupa, ktorú poskytol obci Mons. Štefan
Mnoheľ bola v tom čase sídlom MNV a pošty
foto a. dibdiak
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významné osobnosti / anketa / dobrovoľníctvo

Ján Žatkuliak

Ján Žatkuliak – patrí k významnýmosobnostiamknižničnej a informačnej vedy
20. storočia.
Narodil sa 13. apríla 1914
v Oravskej Lesnej, kde jeho
otec Štefan Žatkuliak bol v tom
čase horárom. Matka Pavlína,
rodená Kurňavková, pochádzala zo Zákamenného, ale Ján
Žatkuliak sa vždy cítil Novoťanom. Mal 9 súrodencov –  4
bratov a 5 sestier, ale len tri sestry,  Kristína Vlčáková, Johana
Vojtkuliaková a Helena Rončáková zostali žiť v Novoti. Brat
Gabriel býval v Zákamennom.
Ostatní súrodenci Justína, Jozefína, Emil, Serafín a Štefan
sa po štúdiách usadili na rôznych miestach Slovenska.
V r. 1931 – 1935 študoval
na Učiteľskej akadémii v Spišskom Podhradí a pár rokov sa
venoval učiteľskej profesii. Už
v r. 1937 absolvoval štátny knihovnícky kurz a venoval sa propagácii literatúry na všetkých
miestach, kde pôsobil. Vysokoškolské štúdium absolvoval
v r. 1939 – 1944 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Roku 1947

získal doktorát filozofie v odbore pedagogika – sociológia za
štúdiu Pohraničná dedina, kde
sa venuje výskumu našej obce.
V roku 1970 získal titul kandidát vied (CSc.) a v r. 1979 sa stal
docentom v odbore knihovníctvo a vedecké informácie.
Ján Žatkuliak prispel k budovaniu osvety a systému vzdelávania na Slovensku. V r. 1942
– 1962   pôsobil v Osvetovom
ústredí v Bratislave, na Povereníctve informácií a v Československom červenom kríži. V tom
čase sa   pričinil aj o výstavbu
našej školy. Od r. 1963 pracoval
Slovenskej technickej knižnici a venoval sa metodickej činnosti v informačnom systéme.
V tom čase už publikoval práce z tejto oblasti. Od r. 1969 pôsobil na Katedre knihovníctva
a vedeckých informácii na Filozofickej fakulte UK. Je autorom
mnohých odborných článkov,
vysokoškolských učebníc a štúdií. Publikoval pod menom Ján
G. Žatkuliak, pričom písmenom G vyjadruje úctu k svojím koreňom – je skratkou slova GORAL.
Bol ženatý, jeho manžel
ka Mária bola jeho obetavou
asistentkou a životnou partnerkou. Ich manželstvo bolo bezdetné. Zomrel v Bratislave 28.
9. 1988. Mária Kondelová
Použité pramene: internet
a spomienky príbuzných
Poznámka redakcie: z pozostalosti J. G. Žatkuliaka sa
nám podarilo zapožičať štúdiu Pohraničná dedina Novoť
a v nasledujúcich číslach uvediem výsledky jeho výskumu
z obdobia druhej svetovej vojny a krátko po nej.

Okresná hasičská súťaž
V nedeľu 2. júla 2006 dopoludnia sa v Zákamennom
uskutočnili okresné previerky
pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov (DHZ), ktorý organizoval Oblastný výbor
Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO), DHZ v Zubrohlave
a Obec Zákamenné. Tieto previerky sú organizované za účelom preverenia akcieschopnosti

jednotlivých hasičských družstiev. Preverujú kvalitu prípravy DHZ: zásahovú činnosť –
požiarny útok, oblasť fyzickej
zdatnosti členov – požiarna štafeta, ako aj ich odborné vedomosti z ochrany pred požiarmi
a inými živelnými pohromami.
Hasičské družstvá, ktoré pri požiarnom útoku splnia časový limit do 1 min. stanovený republi-
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„O čom by sme mali písať“ – anketa
Milí čitatelia,
v minulom čísle v článku
„O čom by sme mali písať“ sme
zmapovali Vaše pripomienky
a sľúbili sa im venovať. Skôr,
ako začneme prvou z nich, zopár spoločných poznámok.
Pripomienky a otázky (aj
tie, ktoré sa do minulého čísla nevošli) budeme postupne spracovávať a žiadať odpovede od zodpovedných ľudí.
Je našou snahou i povinnosťou poskytnúť Vám informácie ohľadom vecí verejných či
obecných, no sú aj témy, ktorým sa pravdepodobne venovať nebudeme. Ide predovšetkým o otázky týkajúce sa
činnosti firiem a iných práv-

nických osôb v našej obci.
Všetky fungujú na základe
zákona, majú svoje vedenie,
svoje kontrolné orgány, ktorým sa zodpovedajú za svoju
činnosť. Môžeme im ponúknuť priestor v našich novinách, no domáhať sa informácií, alebo ich zverejňovať
bez ich vedomia jednoducho
nemôžeme, aj my sa totiž musíme pridŕžať zákona.
Tieto informácie Vám preto prinesieme iba v tom prípade, ak o to oslovené firmy prejavia záujem.
September sa blíži, a tak
v tomto čísle začíname horúcou témou – kolotoče.
Redakcia

J. Kondela preberá ocenenie
kovým štábom DPO, získajú od
oblastného výboru osvedčenie –
certifikát s platnosťou na 1 rok.
Tohoročnej previerky sa zúčastnilo 25 družstiev z okresu Námestovo v 3 kategóriách: muži,
ženy a muži nad 35 rokov. Novoť
po prvýkrát postavila 2 družstvá
v kategóriách muži a muži nad
35 rokov. Výrazne omladenému
družstvu Novoťanov sa nepodarilo obhájiť vlaňajšie prvenstvo,
ale iba 0,5 sekundy ich delilo od
3. miesta. Novozostavené družstvo mužov nad 35 rokov získalo
pekné 3. miesto. Naše družstvá,
aj napriek časovo veľmi krátkej
príprave, dobre zvládli požiarny
útok a požiarnu štafetu predviedli s dávkou istoty a bez akéhokoľvek zakolísania. S veľkou rezervou tak splnili stanovený časový
limit a zvládli to za 30 a 35 sek.
Obec Novoť koncom roka 2005
vložila nemalé prostriedky na
opravu a čiastočnú modernizá-

ciu zásahovej striekačky PS-12
a taktiež do materiálového vybavenia oboch družstiev. Treba
však priznať, že nášmu DHZ by
prospelo viac aktivity či disciplíny v jeho radoch a zodpovednejší
prístup k príprave. Ďakujem členom DHZ, ktorí nás už viackrát
reprezentovali: Štefan Bystričan
ml., František Garaj, Miroslav
Kovalčík, Miroslav Račák, Anton Škombár, Jozef   Vavriňák,
Štefan Veselovský ml., Vladimír
Veselovský a Stanislav Zavoďan.
Poďakovanie patrí aj novým
členom, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže: Milan Buľák, Felicián
Buľvas, Peter Serdel, Albín Veselovský a Anton Veselovský.
Výsledky
muži: 1. Breza, 2. Námestovo, 3. Vaňovka; Ženy: 1. Breza,
2. Klin, 3. Hruštín; Muži nad
35 rokov: 1. Zubrohlava, 2. Breza, 3. Novoť.
Jozef Kondela, veliteľ DHZ
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10. festival chrámovej piesne
Dňa 11. júna 2006 sa už desiaty raz uskutočnil festival
chrámovej piesne
Festival „Chváľme piesňou Pána“ sa stal prirodzenou súčasťou kultúrneho diania v našej obci. Prezentovali
sa tu mnohé mládežnícke cirkevné spevácke zbory z Oravy,
ako aj hostia – v posledných rokoch prevažne z Poľska. Medzi
tých, ktorí si k podujatiu vytvorili blízky vzťah a prichádzali
takmer pravidelne, patrili zbory z Nižnej, Brezovice, Rabčíc,
či súrodenci Bažíkovci z Habovky. Z Poľska tu vystupovali zbory Camerton z Podwilku,
z Milowky, Mika Miria z Pevle
Slemenskej, Geno z Przyborova, či Adeptus z Jelešne. Každý ročník bol niečím neopakovateľný, iný.  
Kvôli viacerým cirkevným
slávnostiam na Orave nemohli prísť kolektívy, pre ktoré
účasť na našom festivale bo-

la vždy srdcovou záležitosťou.
Radi sme po prvýkrát privítali
zbor Nádej z Oravskej Lesnej,
ktorý milo prekvapil dobrou
úrovňou. Ďalej to bol zbor Mária z Trstenej a samozrejme domáci zbor Burizón. Ako hostia
vystúpili vynikajúci zbor Co-

legium Cantus z Banskej Bystrice a mládežnícka hudob-

no-spevácka skupina z poľskej
Milowky. Veľmi nás poteši-

lo, keď sa odborný lektor podujatia, dirigent Pavol Bažík
s uznaním vyjadril o stúpajúcej
úrovni domáceho zboru Burizón pod vedením Mgr. Márie
Kobellovej.
Nepochybujeme o tom, že
10. ročník festivalu bol dôstojným sviatkom spevu, znejúceho v našom kostole z úst
mladých ľudí na oslavu Stvoriteľa.
Mária Smolárová

Anketa – Kolotoče a deti
Po krásnych prázdninových dňoch príde september,
ktorý so začiatkom školského roka priblíži aj našu odpustovú slávnosť. Tú si naše deti spájajú aj s nezameniteľnou
atmosférou kolotočov a iných
zábavných atrakcií. V posledných dvoch rokoch práve ich
neprítomnosť spôsobila rozčarovanie na tvárach detí, ale aj
starosti a množstvo neúspešných jednaní zo strany obce.
V minulosti k nám pravidelne chodievala so svojím lunaparkom pani Hanúšová, ktorá si účasť zabezpečovala vždy
rok dopredu formou dohody.
Keď v roku 2004 napriek takejto dohode bez vysvetlenia  
neprišla, hľadali sme náhradné riešenie. Oslovovali sme
rad radom viacerých podnikateľov v tejto oblasti, ale neúspešne. Odmietali k nám prísť
a ako argument uvádzali hrubý vandalizmus, s ktorým sa
v Novoti stretávajú. Údajne sa
často stávalo, že im návštevníci pohostinských zariadení
poškodzovali majetok, vyhrážali sa im, dokonca im pres-

trihli elektrické vedenie. Nijaké iné dôvody nikdy neuviedli.
Napriek nášmu telefonickému i osobnému presviedčaniu
a predbežnej dohode nakoniec neprišli. Svorne opakovali, že majú veľké obavy prísť do
Novote práve kvôli uvedeným
skutočnostiam.
Ťažko povedať, do akej
miery sú ich tvrdenia pravdivé. Ak však niekto mal takéto
skúsenosti, nečudujme sa, že
sa obáva a zo solidarity varoval aj svojich kolegov.
O tejto problematike sa
zmieňujeme hlavne preto, aby
sme vyvrátili nepravdivé tvrdenia o tom, že proti účasti
kolotočov na odpustovej slávnosti sú samotní zástupcovia
obce. Nie je to pravda. Kvôli deťom si uvedomujeme, že
kolotoče patria  oddávna k odpustovej atmosfére a snažíme
sa ich zabezpečiť. Všetko však
záleží od toho, či niekto z prevádzkovateľov kolotočov prijme našu objednávku. V tomto
čase je otázka prítomnosti kolotočov ešte stále otvorená.
Mária Smolárová

Naši minštranti na stretnuti so Svätým Otcom
Benediktom XVI. v Krakowe

Deň matiek
Dňa 14. mája sme v kultúrnom dome oslavovali jeden
z najkrajších sviatkov – Deň
matiek. Deti z rôznych krúžkov s trémou čakali na svoje vystúpenia, ktorými chceli potešiť
prítomné mamy, či staré mamy v hľadisku. Určite sa im to
podarilo. V úvodnom príhovore starosta Bc. František Poleta vyzdvihol nenahraditeľnosť
matky v rodine a prítomným
matkám odovzdal sladkú pozornosť a kvet. Potom sa už na

javisku rozkrútil kolotoč scénok, tancov, básničiek a folklóru, ktorý prítomných určite potešil práve pre svoju pestrosť.
Vystúpili malé mažoretky, výborní recitátori, krúžok moderného tanca, predstavil sa divadelný krúžok aj folklórny súbor
a najmenšie deti zo škôlky.
Im všetkým a samozrejme
učiteľkám, ktoré ich viedli, patrí poďakovanie za pekné zážitky z tejto slávnosti.
Mária Smolárová
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školstvo / pomoc

Školský rok v číslach

Bodka vo svete

O úspechoch a aktivitách
žiakov našej školy sme vás
priebežne informovali v predchádzajúcich číslach nášho občasníka. Keďže máme za sebou
ďalší školský rok, ponúkame vám niekoľko číselných bilancií, ako sa to na záver roka
zvykne robiť.
V tomto školskom roku navštevovalo našu školu spolu 575
žiakov. Tí boli rozdelení do 23
tried vrátane jednej špeciálnej triedy, ktorá bola zriadená
v priestoroch materskej školy. Prvý ročník má teda za sebou aj 6 žiakov tejto triedy. Zo
68 deviatakov všetci úspešne
ukončili základnú školu a po
prázdninách sa rozpŕchnu
do vysnívaných škôl. Väčšina
chlapcov si zvolila štúdium na
SPŠ, SOU elektrotechnickom,
mnohí sa rozhodli pre remeslo
murára, automechanika či stolára. Dievčatá si vyberali zväčša hotelovú a obchodnú akadémiu, mnohé sa chcú vyučiť ako
kaderníčky a kozmetičky. Pia-

Sme ako bodka vo svete,
veľa krásneho sa o nás dozviete.
Spevavé pahorky tatranské
vyliečia deti pozemské.
A sniežik biely a slniečko teplé
osviežia tváričky smutné i veselé.

ti deviataci a dvaja
žiaci 4. ročníka pokračujú v štúdiu na
Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove. Naše rady by sa
mali naproti tomu
v budúcom školskom roku rozšíriť o 50 prvákov.
Mnohí žiaci našej školy nás
výrazne reprezentovali nielen
na okresných, ale aj na krajských či celoslovenských súťažiach vedomostného, umeleckého i športového zamerania.
Deti aktívne pracovali v rozmanitých krúžkoch. V závere školského roka sa obnovila aj práca na „staronovom“
školskom časopise s názvom
„Moták“.
Oproti výsledkom z polroka sa prospech našich žiakov o niečo zlepšil. Napriek
tomu 4 žiaci v tomto polroku
neprospeli minimálne z troch
predmetov, takže si budú musieť zopakovať príslušný roč-

Deti pomáhajú deťom
meriava najmä na všestranný
rozvoj osobnosti dieťaťa – výživu, gramotnosť, vzdelanie,
zdravotnícku starostlivosť.
Deti dostávajú všetky školské
potreby, ktoré zahŕňajú knihy, školské tašky, dáždniky
pre obdobia dažďov, školské
poplatky, ako aj zdravotné
potreby. Pokroky detí v škole
sa pravidelne sledujú. Počas
Vianoc sa organizujú vianočné stretnutia, kde deti do-

Už sme vás v minulosti veľmi stručne informovali o tzv.
adopcii na diaľku, do ktorej sa
zapojili v tomto školskom roku
niektorí žiaci našej školy.
Adopcia na diaľku je projekt, ktorý prebieha pod záštitou Slovenskej katolíckej
charity (SKCH). Ide o pomoc
deťom v hospodársky zaostalých krajinách, ktoré žijú na
pokraji úplnej chudoby. Program adopcie na diaľku sa za-

Ak nevieš, čo priateľstvo zmôže,
ak nepoznáš pocit, keď ti niekto pomôže,
to všetko aj ty zistíš,
keď našu zem navštíviš.

ník. Štyroch žiakov
čakajú v auguste opravné skúšky, ktoré rozhodAj keď sme iba národ malý,
nú o ich prípadnom
kráčať Európou sa nám darí
postupe do ďalšiea zažiaria v nej ako kvietočky
ho ročníka. Situslovenské hlavy i pracovité rúčky.
ácia v oblasti správania je i naďalej
Margita Vojtkuľáková 7. C
alarmujúca. Dvaja
žiaci dostali napomenutie triednym učiteľom, 6 Pozn. redakcie: táto práca zísžiakov bolo triednym učiteľom kala v medzinárodnej súťaži
pokarhaných a 6 žiakov bolo „Európa v škole“ 1. miesto v okpokarhaných riaditeľom školy. rese Námestovo.
Zníženú známku zo správania
mali 4 žiaci.
stretli plní síl a chuti zdolávať
Všetkým našim žiakom pra- nový školský rok.
jeme príjemne strávené prázMgr. Viera Jantoláková
dniny, aby sme sa v septembri
stávajú rovnocenné darčeky
v mene svojich adoptívnych
rodičov. Adoptívni rodičia
sú pritom s deťmi v kontakte
prostredníctvom korešpondencie v anglickom jazyku.
Na našej škole sa do tohto programu zapojilo 152 detí 5. až 9. ročníka, čo je naozaj
pekný počet. Každé z týchto
detí prispieva 10 korún mesačne, resp. 120 korún ročne. Pre tieto účely bol zriadený osobitný účet, z ktorého
sú peniaze každý mesiac prevedené na účet centier SKCH
v príslušnej krajine. Tá dohliada na to, aby sa peniaze
dostali do rúk tých, ktorým
sú určené.
Momentálne si naši žiaci adoptovali dve deti z Indie
– chlapca Shankara Aruna
D´Silva a dievča Janet Lopis.
Na jedno dieťa z Afriky zatiaľ
čakajú.
Shankar Arun má 9 rokov
a chodí do 4. triedy. Rodina
je v žalostnej situácii. Otec
mu zomrel pred tromi rokmi
a matka vykonáva nádennícku prácu kuchárky v škole,
takže počas prázdnin si mu-

sí hľadať inú prácu. Žijú v malej poškodenej chatrči bez vybavenia vodou a elektrinou.
Shankar Arun by si chcel zabezpečiť svoju budúcnosť ako
policajt. Bez finančnej pomoci by musel školu zanechať.
Janet má síce oboch rodičov, ale v tejto rodine je finančná situácia rovnako žalostná. Otec je jediný zdroj
zárobku. Má však len príležitostnú sezónnu prácu za minimálnu mzdu. Janet má 12
rokov a chodí do 6. triedy. Je
veľmi šikovná a v budúcnosti
by chcela byť učiteľkou.   Aby
si toto dievčatko mohlo uskutočniť svoje sny, taktiež potrebuje finančnú pomoc.
Zmyslom zapojenia sa do
tohto projektu je vybudovať
u našich detí silné sociálne
cítenie a povzbudiť ich k pomoci. Napríklad aj tak, že si
raz za mesiac odrieknu nejakú sladkosť za peniaze zo
svojho vreckového a pomôžu tak tým, ktorí to naozaj
potrebujú.
Nezabudnime:
„Vďačnosť je kvet, ktorý nikdy nevädne.“
Mgr. Viera Jantoláková

šport
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Z besedy s Martinom Bajčičákom
V piatok 19. mája zavítal
na pôdu našej školy slovenský reprezentant v behu na lyžiach a účastník troch zimných
olympiád – Martin Bajčičák.
Návštevu prisľúbil v minulom
roku a slovo dodržal. Rodáka
zo susednej dediny Zákamenné privítali v telocvični ZŠ deti štvrtého až šiesteho ročníka,
aby od neho „vymámili“ odpovede na svoje zvedavé otázky.
Takto vnímali atmosféru zaujímavej besedy s Martinom žiaci
5. B triedy:
V piatok ráno nám náš triedny učiteľ oznámil, že si môžeme pripraviť otázky na besedu s olympionikom Martinom
Bajčičákom a že sa to uskutoční po piatej vyučovacej hodine. Tých päť hodín sa mi vlieklo veľmi pomaly. Napokon sme
sa však ocitli v telocvični. Martin nám najprv porozprával niečo o sebe. A potom prišlo na rad
to najlepšie – beseda. Zazneli rôzne otázky, ale najviac sa
mi páčila otázka, či má nejakú
prezývku. „Mám, prezývajú ma

Bajči,“ povedal Martin a my
sme sa zasmiali.
Jakub S.
Na besede s Martinom Bajčičákom, ktorý sa zúčastnil ZOH
v Turíne, sa zišlo mnoho detí i učiteľov. Nechýbali tam ani
zvedavé novinárky nášho nového školského časopisu. Po tom,
ako Martin odpovedal na naše
otázky, ukázal nám aj svoje cenné trofeje a medaily. Tie sme si
mohli prezrieť celkom zblízka,
pretože ich nechal medzi nami
kolovať. Od Martina sme sa dozvedeli, že sa narodil 12. júna
1976 v Dolnom Kubíne, takže

má 30 rokov. Mal veľa detských
snov, napríklad byť hokejistom
či futbalistom, no nakoniec sa
stal bežcom na lyžiach. Na záver nám rozdával svoje podpisy. Mal som z toho veľmi príjemný pocit.
Daniel M.
Besedy s Martinom Bajčičákom som sa nevedela dočkať.
Môj spolužiak zbieral do košíčka otázky, ktoré potom pán riaditeľ dával Martinovi. On na
ne trpezlivo odpovedal. Medzi
otázkami boli aj niektoré veselé,
napríklad aké má číslo topánok,
či má frajerku, koľko párov lyží

už zlomil a ako ďaleko musí dostreliť šípmi. To bol ale smiech!
Veď pri behu na lyžiach sa šípmi nestrieľa!
Barborka D.
Keď Martin celý usmiaty
vstúpil do telocvične, všetci sme
začali tlieskať a výskať. Trpezlivo nám odpovedal na otázky, ktoré sme predtým napísali
na papierik a hodili do košíčka.
Jedna otázka bola, či má rád deti. Odpovedal nám: „Mám veľmi
rád deti, a preto som vás prišiel
navštíviť.“ Dúfam, že si na nás
Martin nájde ešte niekedy čas.
Veronika K.

Historický postup do I. triedy
Novotským
futbalistom

sa prvýkrát
v

histórii

p o d a r i l o
postúpiť
z najnižšej
okresnej súťaže. Skupina nad
šencov okolo trénerov M. a V.
Hilbrychta a K. Godiša išla od
začiatku sezóny jednoznačne za týmto cieľom. Neprehrali ani jeden zápas a dosiahli to,
o čo sa snažili mnohé generácie pred nimi. O ich  kvalitách
svedčí napr. šnúra 20 neprehraných zápasov za sebou, či 9
zápasov po sebe v ktorých neinkasovali ani gól. Rozhodujúci krok k postupu urobili 21.
mája, keď zdolali svojho najväčšieho konkurenta – Zákamenné na jeho pôde 2:0. Súťaž
nakoniec vyhrali s jasným 10bodovým náskokom. Fotografiu „najslávnejšieho“ novotského futbalového mužstva sa
nám nepodarilo získať a tak as-

poň zostava tých, ktorí sa o to
pričinili: Ľ. Bartoš, R. Bartoš,
M. Hilbrycht, M. Hollý, E. Jašica, P. Jašica, Š. Jašica, Š. Kocúr,
Ľ. Kormaňák, Š. Kšendzulák,
M. Krišš, Ľ. Mikolajčík, M. Mikolajčík, J. Olašák, R. Pilšák,
D. Prokop, P. Vaterka, P. Vojtkuliak, A. Zavoďančík, L. Zavoďančík a T. Zavoďančík.
Tabuľka 2. triedy, skupina A
1. Novoť
18 14 4 0 46:12 46
2. Zákamenné 18 10 6 2 51:21 36
3. Breza
18 10 6 2 47:22 36
4. Bziny
18 8 3 5 29:32 29
5. Hruštín 18 8 4 6 28:25 28
6. Vasiľov
18 6 3 9 27:31 21
7. Lomná
18 5 1 12 32:46 16
8. Beňadovo 18 4 3 11 27:50 15
9. Istebné
18 4 1 13 23:50 13
10. Zázrivá 18 4 1 13 21:51 7

V tieni tohto úspechu mužov zostalo účinkovanie mladších futbalistov.
Dorastenci si po zimnej
prestávke udržali postavenie

v strede tabuľky a skončili na
7. mieste s 22 8 5 9 47:33 29b.
Žiaci si na jar horšie počínali a
po jarnej časti klesli zo 7. na 10.
miesto s  22 6 2 14 32:64 20b.
Najmladší futbalisti na jar
„zabrali“ a konečne priviezli prvé 2 víťazstvá, z ktorých najcennejšie je víťazstvo 1:0 nad večným rivalom Zákamenným.
Keďže Novoť vyššiu súťaž
nikdy nehrala a vybavenie ihriska je nevyhovujúce, obec sa
rozhodla investovať do výstav-

by šatní so sprchami, pričom
v budúcnosti by mala vyrásť aj
menšia tribúna. V týchto dňoch
sa už miesto futbalistov po ihrisku premávajú nákladné autá
(viď foto) a futbalisti vymenili
kopačky za čižmy. Peňazí nikdy
nie je nazvyš, a tak sa väčšina
prác bude robiť svojpomocne.
Vyzývame preto aj prostredníctvom novín všetkých priaznivcov futbalu, aby akoukoľvek
formou pomohli pri výstavbe.
S. Mikolajčík
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oznamy
ťažkú úlohu. Nakoniec ocenili
tri súťažiace bez určenia poradia – Máriu Brandýsovú, Martu Kocúrovú a Kristínu Račákovú. Tie si odniesli víťaznú
trofej – Novotskú hrudku a kyticu kvetov. Každý účastník
súťaže dostal od obce finančnú odmenu 500 Sk za aktívnu
účasť v tejto novej súťaži.
Podujatie, ktoré moderoval Štefan Kolenčík sprevádza-

lo vystúpenie hudobnej skupiny Profil z Topolčian. Tá potom
vyhrávala do rána nielen výrobcom, ale aj všetkým konzumentom syrových výrobkov.
Novoťania i návštevníci obce
dúfajú, že sa zrodila nová akcia, ktorá bude pre ľudí dobrou
zábavou a pomôže spropagovať šikovnosť našich ľudí.
Mária Kondelová
FOTO Ľ. Bystričan

Novotská hrudka
Dokončenie zo strany 1
Aj keď je v Novoti výrobcov
neúrekom, súťažiť sa odvážilo
len 11 výrobcov – Mária Brandýsová, Albín Bystričan, Margita Jantoláková, Marta Kocúrová, Emília Kuchťáková,
Emília Kyrczová, Jozefína Mikolajčíková, Elena Poletová,
Kristína Račáková, Mária Račáková a Kristína Sochuľáko-

vá. Aj týchto jedenásť výrobcov
ponúklo návštevníkov pestrú
ukážku toho, čo všetko dokážu
šikovné novotské ruky zo syra
vyrobiť.
Porotcovia – Ing. Karol Herian CSc. z Výskumného ústavu mliekarenského zo Žiliny,
Ing. Jozef Gulik z Poľnochovu
Veľké Dvorany a starosta obce Bc. František Poleta mali

Súťa Ž

POD Agrokovex a Obec Novoť vyhlasujú aj toho
roku súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu okien
a balkónov. Hodnotenie bude prebiehať koncom
leta a výsledky vyhlásia tradične v jeseni.

Program kina

K. Lihosit, G. Koziol, R. Szemik – organizátorka výstavy,
K. Wieczorkiewicz – Wójcik s dcérou a M. Kondelová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Skupina výtvarníkov „RÓZNI“ zo Żywca
Graźyna Biel, Gabriela Koziol, Tadeusz Witek, Piotr Dziki, Katarzyna Wieczorkiewicz – Wójcik a Regina Szemik vystavujú svoje diela vo vestibule DD a DSS. Skupina existuje už
40 rokov a tvoria ju ľudia, pre ktorých je výtvarné umenie ich
dlhoročnou záľubou. O výstavu sa zaslúžila pani Regina Szemik, ktorá tu mala svoju samostatnú výstavu v minulom roku.
Milo ju prekvapil záujem ľudí o výtvarné umenie a po výstave
v Dome kultúry v Námestove sa rozhodla sprístupniť starším
občanom a i celej obci ďalší umelecký zážitok.
Výstava je prístupná denne od 8.00 – 20.00
a potrvá počas letných prázdnin. Vstup je bezplatný.

Program kina v prázdninových mesiacoch je zameraný na detského diváka.
16. 7. 2006 o 16 00 hod.:
KARCOLKA, (animovaná komédia o Červenej čiapočke),
český dabing
30. 7. o l6.00 hod. – CESTA
OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ

(príbeh podľa slávneho románu Julesa Vernea), český
dabing.
6. 8. o 16.00 hod – PINOCHIO (hraný film o známom
príbehu drevenej bábky ), český dabing
Vstup na predstavenia je možný aj s kultúrnym poukazom!

Samovýroba palivového dreva
Lesná správa Zákamenné ponúka možnosť nachystať palivové drevo v mladších porastoch, ktoré boli
poškodené snehovou kalamitou.
Povolenie na samovýrobu bude vydávať
len do 31. 8. 2006.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na LS Zákamenné
vždy v utorok od 7. 00 do 8 .00 hod. Bližšie informácie na telefónnom čísle 5592305
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