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Kultúrny dom v Novoti bol 12. 
novembra 2006 zaplnený do 
posledného miesta. Podujatie, 
ktoré je prehliadkou záujmovej 
a tvorivej činností detí i dospe-
lých, je z roka na rok obľúbenej-
šie. Vo vstupe sme si už len na 
fotkách pripomenuli krásu na-
šich muškátov. Vystavené boli 
práce našich šikovných spolu-
občanov: Daniely Bartošovej, 
Moniky Dudisovej, Martina 
Durčáka, Františka Franeka, 
Štefana Franeka, Anny Korma-
ňákovej, Kristíny Kuhejdovej 
a Mareka Vojtkuliaka. Prácu 

a DSS v zo-
stave Václav 
Kasan, Má-
ria Šusteko-
vá a Margita 
Zavoďanová

Záver po-
dujatia pat-
ril vyhodno-
teniu súťaže 
v yh lás enej 
POD Agrokovex v Novoti 
o najkrajšie okná a balkóny. 

Tento rok komisia objavila no-
vé pestovateľky a ocenenie si 
odniesli: Ľudmila Bajčičáko-
vá č. 709, Monika Bartošová 
č. 980, Margita Durčáková č. 
527, Jana Durčáková č. 37, Má-
ria Jašicová č. 255, Mária Ko-
cúrová č. 599, Viera Kondelová 
č. 906, Anna Kosmeľová č. 354, 
Viktória Pacoňová č. 647, Joze-
fína Smolárov  č. 578.

Súčasťou programu bolo aj 
obľúbené losovanie tomboly, na 
ktorú prispeli firmy – Novšindeľ, 

Všetko, čo doma 
máme

reštaurácia Trend a VDD Orava.
–red, eFOTO Ľ. Bystričan 

Vážení čitatelia!
Po dlhšej prestávke Vám pri-

nášame zopár informácii o dia-
ní obce. Obsah týchto novín je 
ovplyvnený voľbami do orgánov 
samosprávy obce, ktoré budú už 
o týždeň, a preto sme posunuli 
aj termín ich vydania. 

Na stránkach obecných novín 
sme ponúkli priestor na predvo-
lebnú kampaň s rovnakými pod-
mienkami pre všetky politické 
strany a hnutia. Na predstavenie 
svojich kandidátov na poslancov 
mohli využiť priestor na jednej 
polovici strany. Každá strana 
mohla zvoliť spôsob predstavova-
nia kandidátov podľa vlastného 
uváženia (fotografie, informácie 
o poslancoch, volebný program 
atď.). Za obsah predvolebnej 
kampane zodpovedajú strany 
alebo samotní kandidáti. ĽS-
HZDS, SMER – SD a SNS ne-
dodali príspevok, preto majú uve-
rejnený len menný zoznam kandi-
dátov s údajmi, ktoré sú uvedené 
na kandidátnych listinách.  

V prípade podmienok na pred-
volebnú kampaň kandidátov na 
starostu pôvodná dohoda bola, 
že budú mať k dispozícii 1 stra-
nu, ale na požiadanie sme im 
poskytli väčší priestor. Dúfam, 
že zverejnené informácie Vám 
pomôžu správne sa rozhodnúť 
v pohodlí svojich domovov.

Nasledujúce číslo plánuje-
me vydať v januári, kde by boli 
zverejnené dôležité dokumenty 
obce – rozpočet 2007 a výsledky 
hospodárenia 2006. No vtedy 
už bude obec viesť nové zastu-
piteľstvo a v tejto chvíli nevieme, 
či bude mať záujem o vydávanie 
obecných novín. 

Ďakujeme Vám za doterajšiu 
priazeň a spoluprácu. Dúfame, 
že budeme pokračovať i v nasle-
dujúcom volebnom období.

Redakcia Hlasu novote

modelárskeho krúžku Mgr. J. 
Baju predstavili fotografie. 

Program bol bohatý a so zá-
ujmom si ho pozreli všetci, ale 
najviac fandili rodinní prísluš-
níci účinkujúcich. Pre oživenie 
vystúpenia uvádzame prehľad 
účinkujúcich s menami vedú-
cich krúžkov.

Mažoretky – Mgr. Emília 
Kozaňáková

Materská škola – Monika 
Dopaterová

Divadelný krúžok – Mgr. 
Milada Zavoďančíková a Mgr. 
Anna Urbanová

Joachim Kondela –  Michal 
Ďaďo zo ZUŠ Námestovo

Folklórny súbor Grapka 
– Mgr. Katarína Súkeníková 
a Martina Kozaňáková

Katarína a Margita Dibdia-
kové – Mgr. Júlia Habovštiako-

vá zo ZUŠ Námestovo
Divadelný krúžok pri DD 
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ZO Zápisnice Z rOkOva-
nia Obecného zastupiteľstva 
v novoti, konaného dňa 25. 9. 
2006 (skrátené).

Rokovanie OZ otvoril a vie-
dol starosta obce p. František 
Poleta. Z počtu 11 poslancov 
bolo prítomných 8. poslanci 
prejednali:

1. správu o výchovno-vy-
učovacom procese ZŠ s MŠ 
za školský rok 2005 – 2006 
a príprava školského roku 
2006 – 2007.

Správu predložil riaditeľ 
Mgr. Paták. Oboznámil poslan-
cov s organizáciou školy, Ra-
dou školy a Rodičovskou radou. 
Uplynulý školský rok ukončilo 
575 žiakov. Okrem 22 tried bola 
zriadená aj jedna špeciálna trie-
da pre žiakov s výchovno-vzde-
lávacimi poruchami (integro-
vaní). Pre školský rok 2006 – 
2007 je zapísaných do prvého 
ročníka 51 žiakov a 9 žiakov má 
odloženú školskú dochádzku. 

V prijímaní na stredné ško-
ly bola úspešnosť prijímania 
100%-ná a počet prijatých žia-
kov na stredné školy bol  71. 

Na konci školského roka 
bolo pre posilnenie disciplí-
ny využité napomenutie tried-
nym učiteľom: 3 žiaci, pokar-
hanie triednym učiteľom – 1 
žiak. Na II. stupni triedni uči-
telia uplatnili 36  opatrení a 15 
žiakom bolo udelené pokar-
hanie riaditeľa školy. Zníže-
nú známku zo správania malo 
10 žiakov, z toho na II. stupni  
1 žiak a na I. stupni 1 žiak.

 Po klasifikačnej porade na 
ročníku I. – IV. prospeli všet-
ci žiaci a na ročníku V. – IX. 
neprospelo 7 žiakov, pričom 
opravné skúšky robili 4 žiaci, 
z nich jeden žiak prospel.

Dochádzka do školy bola 
bez väčších problémov.

celoslovenské sledovanie 
prospechu žiakov 9. ročníka 
dopadlo nasledovne:

• Úspešnosť z matematiky 
bola 60 %-ná, približne ako ce-
loslovenský priemer a zo slo-
venského jazyka 84 %, čo je lep-
ší ako celoslovenský priemer.

• kvalifikovanosť učiteľov 
na I. stupni bola nasledovná: 8 
pedagógov je kvalifikovaných 
pre I. stupeň, dvaja sú nekva-
lifikovaní a 1 asistentka. Na 
II. stupni je 14 kvalifikovaných 
a 7 nekvalifikovaných, 3 učiteľ-
ky si dopĺňajú úväzok v ŠKD.

• v rámci dopĺňania si kvali-
fikácie, 1 pracovník študuje na 
PF, 2 učitelia študujú špeciálnu 
pedagogiku tiež na PF. Z apro-
bácií ďalší 2 študujú slovenský 
jazyk na PF, 1 učiteľ biológiu, 1 
študuje aj anglický jazyk a infor-
matiku a 2 študujúce v ŠJŠ AJ.

V rámci ďalšieho vzdeláva-
nia pedagógov, 8 učiteľov nav-
števovalo počítačový kurz 
a v rámci vzdelávania vedúcich 
pracovníkov, tento absolvovali 
traja pracovníci.

Z aktivít školy spomenul 
riaditeľ: plavecký výcvik žia-
kov pre 3. a 4. ročník, lyžiarsky 
výcvik pre 8. ročník, divadel-
né predstavenie v KD Novoť, 

v Martine a v Žiline. Priebežne 
úspešne pracuje  spevácky sú-
bor Burizón a folklórny súbor.

Okrem týchto aktivít sa dob-
re realizovali aktivity s ume-
leckou tematikou, protidrogo-
vou tematikou a súťaže pre de-
ti s rôznym zameraním. V rám-
ci súťaží a olympiád sa žiaci zú-
častnili cca 50 súťaží. 

Medzi najúspešnejšie patrí 
1. miesto okresného kola pytago-
riády a ocenenie prác v rámci re-
giónu, Slovenka a v medzinárod-
ných súťažiach. Dobre sa umiest-
nili žiaci v takých tradičných sú-
ťažiach ako je Európa v škole, 
Rozprávkové vretienko, Štúrov 
Zvolen, Matematická olympiá-
da, Slávik Slovenska, volejbalo-
vé súťaže, medzinárodná súťaž, 
vianočná pohľadnica, Biblia oča-
mi detí a niektoré ďalšie. 

Z oblasti spolupráce ro-
dičov a školy zdôraznil riadi-
teľ školy slabší záujem rodičov 
o výsledky detí v škole, ďalej 
chýbajúce zbierky v jednotli-
vých kabinetoch, vzhľad tried 
ako aj kvalifikovanosť učiteľov 
cudzích jazykov.

na záver správy poďakoval 
riaditeľ školy sponzorom ško-
ly, tým ktorí pomohli rozvoju 
a aktivitám celej školy.

2. kultúrny život obce – čin-
nosť Mks a obecnej knižnice

Správu predniesla p. Smo-
lárová. Správa sa zamerala na 
vyhodnotenie všetkých kul-

túrnych aktivít v obci za pred-
chádzajúce obdobie. Uviedla, 
že záujem si získavajú poduja-
tia so širším záberom, určené 
viacerým kategóriám divákov. 
Potvrdzujú to akcie ako sú: No-
votské furmanské dni, Novot-
ská hrudka, či víkendové po-
dujatia Agropenziónu – pose-
denia v prírode s hudbou, ďa-
lej rôzne druhy športových po-
dujatí a pod. Pochvalne sa vy-
jadrila o aktivitách Klubu dô-
chodcov. Okrem toho, že dáva-
jú priestor vzájomnému stre-
távaniu sa, pomáhajú aj udr-
žiavať niektoré tradície v obci. 
Sú to ich fašiangové stretnu-
tia, páračky… Na tieto poduja-

Poslanci prejednali činnosť školy, 
kultúru a problémy obce

tia im obec bezplatne poskytu-
je priestory, pomáha im s pro-
pagáciou. 

Pracovníčka kultúrneho 
strediska v správe vyhodnoti-
la priebeh 10-teho – jubilejné-
ho ročníka festivalu „Chváľme 
piesňou pána“. Uviedla tiež, že 
v štruktúre podujatia sa prip-
ravujú určité zmeny.

Spestrením kultúrneho ži-
vota v obci sú nepochybne vý-
stavy poľských výtvarníkov 
v Domove dôchodcov.

kultúrne stredisko chce 
dať priestor na realizáciu jed-
notlivým krúžkom záujmovej 
činnosti, ktoré môžu výsledky 
svojej práce predviesť pred di-
vákmi v KD. Sú to predovšet-
kým kolektívy zo ZŠ, s ktorými 
sa vytvára pestrý program pri 
rôznych príležitostiach miest-
neho charakteru ako je osla-
va Dňa matiek, stretnutie s dô-
chodcami, či pravidelné jesen-
né podujatie „Všetko čo doma 
máme. „Medzi najaktívnejšie 
kolektívy v tejto oblasti patria 
spevácky zbor Burizón, detský 
folklórny súbor, či divadelné 
krúžky. Svoju činnosť rozbieha 
tiež krúžok mažoretiek. V sú-
vislosti s touto činnosťou treba 
spomenúť účasť detského folk-
lórneho súboru na okresnej 
prehliadke detských spevác-
kych skupín v Nižnej a v tomto 
období pripravuje nový prog-
ram na vystúpenie v družob-
nom poľskom meste Suszec.

Prostredníctvom agentúry 
Igora Olberta sa snažíme spes-
trovať život mladým formou 
vystúpení jednotlivých inter-
prétov na diskotékach. V me-
dzisviatkovom období sa plá-
nuje vystúpenie skupiny „Dr-
vivá menšina“. Cez túto agen-
túru bolo sprostredkované aj 
vystúpenie humoristov Kaizer 
– Meluš.

V súvislosti s pripravova-
ným vyhodnotením celoobec-
nej súťaže o najkrajšie zakvit-
nuté okno či balkón bola na-
vrhnutá zmena v systéme hod-
notenia. Bude platiť pravidlo, 
že dva ročníky po sebe nebu-
de môcť byť vyhodnotená tá is-

tá pestovateľka balkónových 
kvetov.

Od mája 2006 je kino zare-
gistrované do systému kultúr-
nych poukazov na MK SR. Tá-
to podpora prístupu žiakov ku 
kultúrnym hodnotám má trva-
nie už len do polovice novem-
bra tohto roku. Využívaná bo-
la predovšetkým cez prázdni-
nové obdobie, kedy sa za tým-
to účelom vyberali filmy urče-
né žiakom. Do konca októbra 
bolo vstupné v kine takto uhra-
dené 756-timi kusmi kultúr-
nych poukazov, ktoré predsta-
vujú čiastku 37 800  Sk.

Výber filmov je značne ob-
medzovaný v dôsledku nových 
technológií (tzv. azúrovej sto-
py na filmových kópiách), kto-
ré si budú vyžadovať inštalova-
nie nového „čítacieho zariade-
nia“ na filmové premietačky.

v súvislosti s činnosťou 
miestnej knižnice pripome-
nula naliehavosť riešenia 
umiestnenia knižnice, čo uva-
žujeme pri nadstavbe dielni 
v ZŠ, kde by sme riešili kniž-
nicu školskú aj obecnú do spo-
ločných priestorov. Knižnica 
v našej obci eviduje 300 čitate-
ľov. Od začiatku roka do kon-
ca augusta navštívilo knižni-
cu 1450 návštevníkov, ktorí si 
zapožičali 2 460 kníh. Bolo to 
1915 ks krásnej literatúry pre 
mládež, 300 ks náučnej litera-
túry pre mládež, 100 ks krás-
nej literatúry pre dospelých, 

z rokovania obecného zastupiteľstva
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Naši starší spoluobčania 
a členovia Základnej organi-
zácie Združenia zdravotne 
postihnutých Oravy sa na po-
zvanie starostu obce Bc. Fran-
tiška Poletu stretli 8. novem-
bra 2006 v kultúrnom dome. 

Spolu bolo pozvaných 240 
dôchodcov. Vďaka priaznivé-
mu počasiu bola veľká účasť, 
neprišli len tí, ktorým to ne-
dovoľuje zdravotný stav. Tou-
to cestou ich srdečne pozdra-
vujeme a myslíme na nich. 

Starosta vo svojom príhovo-
re poďakoval spoluobčanom za 
statočne prežitý a prácou napl-
nený život v prospech svojich 
rodín a celej obce.

Tajomníčka Regionálneho 
centra Združenia zdravotne 
postihnutých Oravy v Tvrdo-
šíne, pani Marta Bakošová, 
odovzdala deťom špeciálnej 
triedy  ZŠ s MŠ Novoť odmeny 
za účasť vo výtvarnej súťaži. 

Všetkých účastníkov po-
zdravili v kultúrnom programe 
deti folklórnej skupiny Grapka 
z Novote a malí harmonikári 
z Rabčíc. Dôchodcovia si na-
vzájom pospomínali na prežité 
roky, na vážne i veselé obdobia 
svojho života. 

Dôležitá pre človeka je po-
treba ľudského šťastia, ktoré 
je skutočné, iba ak ho preží-
vame s inými ľuďmi v dobrom 

susedskom spolunažívaní ako 
aj spolunažívaní generácií. Ak 
sa oň vieme a máme s kým  po-

deliť, ak nám má kto pomôcť, 
keď to potrebujeme.

emília Orčíková

150 ks náučnej literatúry pre 
dospelých.

3. rôzne
V tomto bode vystúpil sta-

rosta obce a poslanci:
F. poleta – starosta: vyslovil 

myšlienku o hlbšej spolupráci so 
školou v Poľskej republike, kto-
rá by mohla byť na vyššej úrov-
ni; ďalej  upozornil na mož-
nosť využívania športových 
ihrísk a to tak v rámci školské-
ho vyučovania ale aj v popolud-
ňajších hodinách pre deti a ve-
rejnosť; v rámci výchovy ku 
skrášľovaniu prostredia obce 
pripomenul, že COOP Jednota 
prisľúbila prispieť finančne pre 
školu, ak sa budú zúčastňovať 
úprave okolia ich priestorov; in-
formoval poslancov o úsekoch 
, kde bolo prevedené asfalto-
vanie ciest; v rámci rozšírenia 
vodovodu sa bude pokračovať 
podľa plánu a schválenej do-
tácie z ministerstva životného 
prostredia; informoval o mož-
nosti výstavby cesty Bieran-
ka, čo je podmienené frézova-
ním materiálu z diaľníc (recyk-
láž), ktorá by bola použitá ako 
podkladové vrstvy na uvede-
nú cestu a následne ďalšiu kon-
štrukciu cesty; na úseku špor-
tu starosta informoval o prie-
behu realizácie výstavby so-
ciálnej budovy športového ih-
riska; rekonštrukcia nn sieti 
v obci pokračuje podľa schvá-
lenej dokumentácie, čo pred-
stavuje 36 lokalít; v súčasnos-
ti prevádzame rekonštruk-
ciu cca za 10 mil. sk; v rám-

ci zimnej údržby Mk staros-
ta informoval, že túto činnosť 
budeme prevádzať vlastným 
traktorom a Tatrou 815, kto-
rá bude prevádzať údržbu štát-
nej cesty a miestnych komuni-
kácií v obci; na základe petície 
občanov vio veci znečisťovania 
Mk Jarok bolo dohodnuté, že 
vedenie družstva sa bude sna-
žiť podľa možností obmedziť 
prechod hovädzieho dobytka 
cez túto komunikáciu – v prí-
pade znečistenia prevádzať čis-
tenie. Obec sa zaviazala na tento 
účel zabezpečiť cisternovú Tat-
ru 148, ktorou by sa prevádzalo 
umývanie komunikácie. v rám-
ci regiónu starosta informo-
val, že sa robia kroky na zabez-
pečenie jednotlivých inštitúcií 
(úradov, súd, prokuratúra, jed-
notlivé odbory), tak aby bol pl-
nohodnotný okres; informoval 
o možnom zrušení polikliniky 
námestovo, ktorá v súčasnej 
dobe nespĺňa počet ambulan-
cií (štátnych) a preto sa robia 
všetky kroky v spolupráci poslan-
cov NR, poslancov VÚC a staros-
tov, aby boli splnené požiadavky 
a tak sa zabezpečilo, aby polikli-
nika naďalej v Námestove plnila 
účel, na čom majú občania prá-
vom nárok v tomto regióne.

račáková Margita sa infor-
movala ohľadom výmeny okien 
na ObZS, že sa to viackrát pre-
jednávalo a zatiaľ sa s úpravou 
nepokračuje. Starosta informo-
val, že na úpravu bol spracova-
ný projekt a rozpočet  (podľa vý-
beru cien projektanta).  Na uve-

dený objekt bola daná jedna po-
nuka. Realizácia môže byť pod-
ľa poveternostných podmienok 
a možností dodávky okien.

ing. vlčáková v. vyslovila 
otázku, ktorá sa týkala inštalo-
vania lavíc v Dome smútku na 
„choruse“ a začatia spevnenia 
brehu pri cintoríne.

Otázku zodpovedal staros-
ta obce „už 5 rokov sa snaží-
me o zaradenie tejto akcie,“ le-
bo ide o potok, ktorý je v sprá-
ve štátnych lesov, od ktorých 
sme závislí – od ich možností 
financovania tejto akcie a ná-
sledne na to nadväzuje vybu-
dovanie chodníka z prostried-
kov obce. Obec sa bude sna-
žiť, aby túto akciu štátne le-
sy zaradili ešte v roku 2006.  
Tiež obec zabezpečí  realizá-
ciu lavíc do Domu smútku eš-
te v tomto roku.

stanislav Mikolajčík sa in-
formoval o výstavbe lavice 
popri moste  zo strany p. Su-
megu. Starosta odpovedal, že 
jednal s poslancom p. Florkom, 
ktorý zabezpečuje pre vlast-
nú firmu železné konštrukcie 
z likvidovanej stavby v Isteb-
nom, aby v rámci vlastnej do-
dávky nám zabezpečil kon-
štrukciu na uvedenú lávku.

na otázku p. Mikolajčí-
ka ohľadom textilu odpove-
dal p. Brodec, prednosta OcÚ: 
„firma,  ktorá sa týmto zberom 
zaoberá, nemá zatiaľ technické 
možnosti pre realizáciu zberu  
a o zbere textilu bude firma ob-
čanov včas informovať“.

pracovníčka obecného úra-
du p. Orčíková oboznámila po-
slancov o potrebe schválenia 
počtu volebných obvodov pre 
voľby do samosprávy obce.

UZnesenie č. 22 z rokova-
nia obecného zastupiteľstva 
v novoti, zo dňa 25. 9. 2006
Obecné zastupiteľstvo:

a. Berie na vedomie:
1. Správu o výchovno-vy-

učovacom procese ZŠ s MŠ 
za školský rok 2005 – 2006 
a prípravu na školský rok 2006 
– 2007.

2. Správu o činnosti MKS 
a obecnej knižnice

3. Petíciu občanov o zne-
čistení MK v časti obce Jarok 
s tým, že sa bude riešiť podľa 
technických možností PD.

B. schvaľuje
1. Pre voľby do samosprávy 

obce na obdobie 2006 – 2010, 
2 volebné obvody s tým, že v I. 
volebnom obvode bude 6 po-
slancov a v II. volebnom obvo-
de bude 5 poslancov.

2. Finančné prostriedky 
uvoľnené z Fondu národného 
majetku vo výške 48 220 Sk 
na úhradu nákladov obce za 
energetické zariadenia, aby 
tieto boli použité v rámci kapi-
tálových výdavkov na výstavbu 
vodovodu v obci Novoť.

3. Odpredaj akcií, ktoré obec 
vlastní v nových vodárenských 
spoločnostiach, ktoré vznikli 
rozdelením SVS. 

4. Objednávku lavíc na 
Dom smútku – chorus.

stretnutie dôchodcov

Poslanci prejednali činnosť školy, 
kultúru a problémy obce

z rokovania obecného zastupiteľstva / spoločenské posedenie
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pOZÝvaMe vás na kOMUnáLne vOĽBY 
2. DeceMBra 2006 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny 
do volebnej miestnosti v kultúrnom dome v novoti

ZOZnaM kanDiDáTOv na pOsLancOv – OBvOD 2
vO vOLeBnOM OBvODe č. 2 sa vOLí 5 pOsLancOv
 1. Babečka Jozef, 46-ročný, súkromný podnikateľ, Novoť, 

Novotský Duľov č. 1133, ĽS-HZDS
 2. Bolek Jozef, 34-ročný, murár, Novoť č. 853, SNS
 3. Godiš karol, 53-ročný, robotník, Novoť č. 765, ĽS-HZDS
 4. Halanová Ľubomíra Mgr., 28-ročná, sociálna pracov-

níčka, Novoť č. 808, SDKÚ-DS
 5. Jakubjaková elena Mgr., 39-ročná, sociálna pracovníč-

ka, Novoť č. 561, KDH
 6. Jašica emil, 38-ročný, živnostník, Novoť č. 441, ĽS-HZDS
 7. Jendrašík Štefan, 52- ročný, súkromný podnikateľ, No-

voť č. 172, ĽS-HZDS
 8. kondelová Mária phDr., 44-ročná, sociálna pracovníč-

ka Novoť č. 910, SDKÚ-DS
 9. kozaňáková Jana, 30- ročná, zdravotná sestra, 
  Novoť č. 983, KDH 
 10. kuhejdová Margita, 38-ročná, predavačka, 
  Novoť č. 1034, SMER
 11. kuchťák Štefan, 38-ročný, technik, Novoť č. 890, KDH
 12. Ondrejka Bernard Mgr., 65-ročný, dôchodca, 
  Novoť č. 327, ĽS-HZDS
 13. Orčík Ján MvDr., 52-ročný, veterinárny lekár, 
  Novoť č. 333, SMER
 14. poleta Dušan ing., 27-ročný, lesný inžinier, Novoť č. 515, 

SMER
 15. račáková Margita, 52-ročná, zdravotná sestra, 
  Novoť č. 755, SNS 
 16. serdel viktor, 60-ročný, dôchodca, Novoť č. 452, SNS
 17. vojtaššáková Ľubomíra, 26-ročná, čašníčka, 
  Novoť č. 739, SNS
 18. Zavoďančík Florián, 43-ročný, robotník, Novoť č. 876, 

SMER
 19. Zavoďančík Jozef, 44-ročný, robotník, Novoť č. 576, SMER
 20. Zavoďančíková Marta, 35-ročná, elektrotechnička, 
  Novoť č. 1018, SNS

kanDiDáTi na sTarOsTU OBce nOvOť
 1. stanislav Mikolajčík, 46-ročný, technik, Novoť č. 411, 

Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Bc. František poleta, 56-ročný, starosta, Novoť č. 515, 

Nezávislý kandidát

ZOZnaM kanDiDáTOv na pOsLancOv – OBvOD 1
vO vOLeBnOM OBvODe č. 1 sa vOLí 6 pOsLancOv
 1.  Beňušová Mária, 38-ročná, kuchárka, novoť č. 65, 

sMer
 2. Bernaťák Ján, 41-ročný, majster, novoť č. 31, kDH
 3. Bolek vladimír, 29-ročný, súkromný podnikateľ, 
  novoť č. 157, sns
 4. Bystričanová Marta, 37-ročná, ekonómka, novoť č. 70, 

sns
 5. Florek Jozef, 46-ročný, súkromný podnikateľ, 
  novoť č. 180, sDkÚ-Ds
 6. Gruchala pavol, 40-ročný, súkromný podnikateľ, 
  novoť č. 282, Ľs-HZDs
 7. Hilbrycht Milan, 37-ročný, robotník, novoť č. 147, 
  Ľs -HZDs
 8. Hilbrychtová Jozefína, 48-ročná, predavačka, 
  novoť č. 90, sns
 9. Jakubjak Milan ing., 40-ročný, súkromný podnikateľ, 

novoť č. 322, kDH
 10. Jantoláková Božena, 41-ročná, krajčírka, novoť č. 211, 

sns
 11. kavalierová Jana, 30- ročná, opatrovateľka, 
  novoť č. 133, sMer
 12. kolenčík Štefan, 55-ročný, technik, novoť č. 91, sns
 13. kondela Jozef ing., 50-ročný, poľnohospodársky ma-

nažér, novoť č. 288, sDkÚ-Ds
 14. kuhejda rafael, 39-ročný, stolár, novoť č. 363, 
  Ľs -HZDs
 15. poleta stanislav ing., 44-ročný, agronóm, 
  novoť č. 495, sMer
 16. Šustek rafael, 50-ročný, vodič, novoť č. 350, 
  Ľs -HZDs
 17. vajdiaková eva, 25-ročná, predavačka, novoť č. 257, 

sMer
 18. vajdiaková kamila, 48-ročná, krajčírka, novoť č. 257, 

sns
 19. veselovský vladimír, 37-ročný, elektromechanik, 
  novoť č. 157, Ľs-HZDs
 20. vlčák Dušan, 30-ročný, súkromný podnikateľ, 
  novoť č. 250, Ľs-HZDs
 21. vlčáková viktória ing., 39-ročná, ekonómka, 
  novoť č. 144, kDH
 22. vojtkulák albín, 57-ročný, súkromný podnikateľ, 
  novoť č. 201, sMer
 23. vojtkuľák Štefan, 52-ročný, robotník, novoť č. 225, 

sMer

kanDiDáTi na sTarOsTU OBce nOvOť
 1. stanislav Mikolajčík, 46-ročný, technik, novoť č. 411, 

kresťanskodemokratické hnutie
 2. Bc. František poleta, 56 ročný, starosta, novoť č. 515, 

nezávislý kandidát

komunálne voľby 2. december 2006

vOĽBY DO OrGánOv saMOsprávY OBcí sa konajú 
na základe všeobecného, rovného a priameho volebného prá-
va tajným hlasovaním podľa zákona č. 346/1990 v znení ne-
skorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 25. 9. 2006 roz-
hodlo o utvorení 2 volebných obvodov. 

vOLeBnÝ OBvOD čísLO 1 tvoria obyvatelia obce, kto-
rí majú trvalý pobyt v domoch, ktoré majú súpisné čísla 1 až 
550. Má 1186 zapísaných voličov a volí sa v ňom 6 poslancov. 

vOLeBnÝ OBvOD čísLO 2 začína od súpisného čísla 
551 do 1139. Počet zapísaných voličov je 956 a volí sa 5 po-
slancov. Na odovzdávanie hlasov sú utvorené 2 volebné okrsky 
s počtom voličov 2142, ktoré sú totožné s volebnými obvodmi.

V našej obci sa o 11 miest v obecnom zastupiteľstve uchádza  
43 kandidátov na poslancov a navrhlo ich 5 politických strán 
a hnutí – KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS.

kandidát na starostu Bc. František poleta kandiduje ako 
nezávislý a stanislav Mikolajčík je kandidátom Kresťansko-
demokratického hnutia. 
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vOLeBnÝ OBvOD 1 
 3.  vladimír BOLek, 
  29-ročný, súkromný 
  podnikateľ, Novoť č. 157
 4. Marta BYsTričanOvá, 

37-ročná, ekonómka, 
  Novoť č. 70
 8. Jozefína HiLBrYcHTO-

vá, 48-ročná, 
  predavačka, Novoť č. 90
 10. Božena JanTOLákOvá, 

41-ročná, krajčírka, 
  Novoť č. 211
 12. Štefan kOLenčík, 
  55-ročný, technik, 
  Novoť č. 91
 18. kamila vaJDiakOvá, 

48-ročná, krajčírka, 
  Novoť č. 257

pOZÝvaMe vás na kOMUnáLne vOĽBY 
2. DeceMBra 2006 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny 
do volebnej miestnosti v kultúrnom dome v novoti

komunálne voľby 2. december 2006

vOLeBnÝ OBvOD 1
 1. Mária BeňUŠOvá, 
  38-ročná, 
  kuchárka , 
  Novoť č. 65
 11. Jana, kavaLierOvá, 

30-ročná, 
  opatrovateľka, 
  Novoť č. 133
 15. stanislav pOLeTa, ing., 

44-ročný, 
  agronóm, 
  Novoť č. 495
 17. eva vaJDiakOvá, 
  25-ročná, 
  predavačka, 
  Novoť  č. 257
 22. albín vOJTkULák, 
  57-ročný, 
  súkromný podnikateľ, 
  Novoť č. 201
 23. Štefan vOJTkUĽák, 
  52-ročný, 
  robotník, 
  Novoť č. 225

vOLeBnÝ OBvOD 1
 6. pavol GrUcHaLa, 

40-ročný, 
  súkromný podnikateľ, 
  Novoť č. 282
 7. Milan HiLBrYcHT, 
  37-ročný, 
  robotník, 
  Novoť č. 147
 14. rafael kUHeJDa, 
  39-ročný, 
  stolár, 
  Novoť č. 363
 16. rafael ŠUsTek, 
  50-ročný, 
  vodič, 
  Novoť č. 350
 19. vladimír veseLOvskÝ, 

37-ročný, 
  elektromechanik, 
  Novoť č. 157
 20. Dušan vLčák, 
  30-ročný, 
  súkromný podnikateľ, 
  Novoť č. 250

vOLeBnÝ OBvOD 2
 2. Jozef BOLek, 
  34-ročný, murár, 
  Novoť č. 853
 15. Margita račákOvá, 

52-ročná, zdravotná 
  sestra, Novoť  č. 755
 16. viktor serDeL, 
  60-ročný, dôchodca, 
  Novoť  č. 452
 17. Ľubomíra vOJTaŠŠá-

kOvá, 26-ročná, 
  čašníčka, Novoť č. 739
 20. Marta ZavOďančíkO-

vá, 35-ročná, 
  elektrotechnička, 
  Novoť č. 1018

sLOvenská nárODná sTrana preDsTavUJe 
svOJicH kanDiDáTOv na pOsLancOv 

OBecnÉHO ZasTUpiTeĽsTva

vOLeBnÝ OBvOD 2
 10. Margita kUHeJDOvá, 

38-ročná, predavačka, 
Novoť č. 1034

 13. Ján Orčík, MvDr., 
  52-ročný,  
  veterinárny lekár, 
  Novoť č. 333
 14. Dušan pOLeTa, ing., 

27-ročný, lesný inžinier, 
Novoť č. 515

 18. Florián ZavOďančík, 
43-ročný, robotník, 

  Novoť č. 876
 19. Jozef ZavOďančík, 

44-ročný, robotník, 
  Novoť č. 576

vOLeBnÝ OBvOD 2
  1. Jozef BaBečka, 
  46-ročný, súkromný pod-

nikateľ, Novoť č. 1133
 3. karol GODiŠ, 
  53-ročný, robotník, Novoť 

č. 765
 6. emil JaŠica, 38-ročný, 

živnostník, Novoť č. 441
 7. Štefan JenDraŠík, 
  52-ročný, súkromný pod-

nikateľ, Novoť č. 172
 12. Bernard OnDreJka, 

Mgr., 65-ročný, dôchodca
  Novoť č. 327

ĽUDOvá sTrana – HnUTie Za DeMOkraTickÉ 
sLOvenskO preDsTavUJe 

svOJicH kanDiDáTOv na pOsLancOv 
OBecnÉHO ZasTUpiTeĽsTva

sTrana sMer-sOciáLna DeMOkracia preDsTavUJe 
svOJicH kanDiDáTOv na pOsLancOv 

OBecnÉHO ZasTUpiTeĽsTva
práca pOsLancOv OZ

Zostáva nám veľa otázok, na 
ktoré čakáte odpoveď. V tomto 
období sú obzvlášť aktuálne 
otázky týkajúce sa obce, ale 
oficiálne stanovisko vedenia 
obce sa nám do termínu uzá-
vierky príspevkov nepodarilo 
získať. Redakcia si netrúfa dá-
vať žiadne vyjadrenia k týmto 
okruhom. 

Teraz pred voľbami pova-
žujeme za aktuálne venovať sa 
problematike „práca poslan-
cov OZ, čitateľov zaujíma, čo 
robia pre dedinu, aké úlohy 
okrem vyberania finančných 
zbierok vlastne plnia“.

O povinnosti podieľať sa na 
organizovaní zbierok zákon 
vôbec nič nehovorí, ale v našej 
obci táto tradícia zostala z mi-
nulosti. Na jednej strane majú 
poslanci možnosť aspoň občas 
navštíviť občanov, ale treba 
vedieť, že si ich nevolíme kvôli 
tomu. Poslanci tvoria obecné 
zastupiteľstvo, ktoré rozhodu-
je o základných otázkach živo-
ta obce a schádza sa najmenej 
raz za 2 mesiace. Predpokla-
dom dobrej práce poslanca je 
dostatok informácií a podkla-
dov zo strany obce, podnetov 
od občanov, ale najmä ochota 
venovať svoj čas obecným zá-
ujmom. Postavenie poslancov, 
ich povinnosti a oprávnenie 

upravuje Zákon SNR o obec-
nom zriadení č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov, 
z ktorého vyberáme najhlav-
nejšie.

poslanec obecného zastu-
piteľstva je povinný najmä: 
zúčastňovať sa na zasadnuti-
ach obecného zastupiteľstva 
a jeho orgánov, do ktorých bol 
zvolený, dodržiavať organizač-
ný a rokovací poriadok, obha-
jovať záujmy obce a jej obyva-
teľov.

poslanec je oprávnený 
najmä: predkladať obecnému 
zastupiteľstvu i ostatným orgá-
nom návrhy, požadovať infor-
mácie od subjektov pôsobia-
cich v obci, zúčastňovať sa na 
previerkach, na kontrolách, na 
vybavovaní sťažností a ozná-
mení, ktoré uskutočňujú orgá-
ny obce.

Poslanec OZ skladá sľub, 
ktorý znie: „Sľubujem na svoju 
česť a svedomie, že budem riad-
ne plniť svoje povinnosti, ochra-
ňovať záujmy obce, dodržiavať 
Ústavu SR, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy a pri 
výkone svojej funkcie poslanca 
OZ ich budem uplatňovať pod-
ľa svojho najlepšieho svedomia 
a vedomia.“ Podľa obsahu toh-
to sľubu by sme si mali vyberať 
aj svojich poslancov. 

„O čom by sme mali písať?“

– red

anKeta – POKRačOVanie
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cHceMe sa ZasLÚžiť 
o slušný život v obci

 2.  Ján Bernaťák, 
  Novoť 31, 41 rokov, 
  ženatý, 5 detí, 
  majster 
  

komunálne voľby 2006

kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva v novoti 
za kresťansko-demokratické hnutie vás chcú zastupovať 

v každej časti obce a uchádzajú sa o vašu dôveru.

 9.  Janka kOZaňákOvá, 
Novoť 983, 30 rokov, 

  vydatá, 2 deti, 
  zdravotná sestra
  t. č. na materskej 
  dovolenke

vOLeBnÝ OBvOD 1

vOLeBnÝ OBvOD 2

 9.  ing. Milan JakUBJak, 
  Novoť 322, 40 rokov, 
  ženatý, 3 deti, 
  konateľ 
  súkromný podnikateľ

 21. ing. viktória vlčáková, 
Novoť 144, 40 rokov, 

  slobodná, 
  ekonómka

  Novoť 561, 39 rokov, 
  slobodná, sociálna 
  pracovníčka

 11. Štefan kUcHťák, 
  Novoť 890, 38 rokov 
  ženatý, 4 deti, 
  vedúci drevovýroby

Za dôstojný život občanov 
a príjemné prostredie 

pre návštevníkov 
obce

 5.  Jozef FLOrek
  Novoť 180, 46 rokov, 
  ženatý, 4 deti, 
  konateľ 
  K.V. N. spol. s r. o

kandidáti na poslancov  Obecného zastupiteľstva obce no-
voť za slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demok-

ratickú stranu sa uchádzajú o vaše hlasy.

  Novoť 910, 44 rokov, 
  slobodná, 1 dieťa, 
  riaditeľka 
  Domova dôchodcov a do-

mova sociálnych služieb 
pre dospelých v Novoti

vOLeBnÝ OBvOD 1

vOLeBnÝ OBvOD 2

13. ing. Jozef kOnDeLa
  Novoť  288, 50 rokov, 
  ženatý, 4 deti, 
  predseda 
  Poľnohospodársko-
  -obchodného družstva 

Agrokovex Novoť

  Novoť 808, 28 rokov, 
  slobodná, 
  referentka vo Všeobec-

nej zdravotnej poisťovni, 
expozitúra Námestovo

 4.  Mgr. Ľubomíra HaLanOvá

 8.  phDr. Mária kOnDeLOvá  

 5.  Mgr. elena JakUBJakOvá,
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cHceMe sa ZasLÚžiť 
o slušný život v obci

kresťanskodemokratické hnutie 
predstavuje kandidáta 

na starostu obce

cií obecného zastupiteľstva, 
obecnej rady, komisií, cestou 
informovania a spolupráce 
s verejnosťou, u nás sledujeme 
pravý opak. Systematické po-
silňovanie absolútnej a nekon-
trolovanej moci starostu, kde 
sa obecné zastupiteľstvo stáva 
iba pozorovateľom, očividné 
uprednostňovanie osobných 
záujmov, kde potreby a záujmy 
občanov zostávajú odsunuté na 

Nie je členom žiadnej politickej strany.
V roku 1978 skončil s vyznamenaním SOU elektro-

technické v Nižnej nad Oravou.
V rokoch 1978 – 1987 pracoval v ZVT Námestovo pri 

výrobe a oprave počítačov.
1987 – 1991 Kancelářske stroje Ostrava – servis po-

čítačov.
1992 – 93 firma In Orwel Námestovo – výroba zdro-

jov pre počítače.
1995 – 96 Kovovýroba Novoť – vývojový pracovník.

Od roku 1996 pracuje vo firme CRT electronic Orav-
ská Lesná, kde prešiel rôznymi funkciami, od roku 
2000 doteraz pracuje v technickej kancelárii, kde 

má na starosti prípravu nových výrob.
V rokoch 1990 – 1994 a 1998 – 2006 bol poslancom 

obecného zastupiteľstva.
V súčasnosti je druhé volebné obdobie 

členom Rady školy.

Vážim si všetko, čo dobré 
sa v Novoti doposiaľ urobilo, 
a viem, že mnohé úspechy sa 
dosiahli vďaka práci a snahe 
súčasného starostu. Na mno-
hé ciele a potreby obce máme 
rovnaký názor, no rozchá-
dzame sa v niektorých pod-
statných veciach. Medzi naj-
závažnejšie patrí rozdielny 
názor na postavenie starostu, 
obecného zastupiteľstva a na 
samotný spôsob rozhodova-
nia. Funkciu starostu chápem 
ako službu pre verejné dobro, 
ktorú berie na seba dobrovoľ-
ne, službu platenú, preto sku-
točnosť, že starosta pracuje 
pre dobro obce, pokladám za 
úplne samozrejmú. Starosta 
nakladá s majetkom a peniaz-
mi obce, preto má každý ob-

46 rokov, ženatý, 6 detí
stanislav Mikolajčík

pokračovanie – s. 8

Vážení SPOluObčania, 
o pár dní už po piatykrát od nežnej revolúcie pristúpime k voľ-

bám, v ktorých rozhodneme o tom, kto bude našu obec spravovať 
ďalšie štvorročné obdobie. budú to voľby iné ako po minulé roky. 
budú to už ozajstné voľby, v ktorých budeme môcť uvažovať a vy-
berať. Prečo budú iné, to je otázka, na ktorú Vám chcem dať tým-
to príhovorom odpoveď. bude to jednoduchá reč o tom, prečo som 
sa k tomuto kroku odhodlal.

V Novoti som sa narodil, tu 
od narodenia žijem, a preto ma, 
prirodzene, zaujíma všetko, čo 
sa v obci deje. Od novembra ´89 
sa intenzívne zaujímam o miest-
nu samosprávu, tri volebné ob-
dobia som bol poslancom Obec-
ného zastupiteľstva v Novoti,  
a preto do mnohých problémov 
obce vidím trochu hlbšie. Teší 
ma každý úspech, trápi neús-
pech a chcem, aby úspechov bolo 
čo najviac. Stretávam sa a dis-
kutujem s mnohými ľuďmi doma 
i mimo obce a mám možnosť po-
rovnávať.  Vidím, ako sa Novoť 

V týchto dňoch oveľa častejšie ako inokedy počúvame o tom, čo 
všetko naša obec za posledné roky dosiahla, ako sa buduje a roz-
rastá. tieto informácie sa na nás valia zo všetkých strán, pri všet-
kých možných príležitostiach, pričom sa nezabudne zdôrazniť, 
kto má na tom zásluhy a koho treba voliť. na prvý pohľad sa môže 
zdať, že nič viac si už nemôžeme želať, a treba povedať, že niekto-
rým ľuďom to aj stačí. no sú ľudia, a nie je ich málo, ktorí majú na 
to iný názor, a medzi týchto ľudí patrím aj ja.

rozvíja a „opeknieva“, a viem, 
že je to aj zásluhou vedenia 
obce, no predovšetkým usilov-
nosťou a pracovitosťou našich 
ľudí. Snažím sa však pozerať 
na svet triezvo, vidím aj mnoho 
nedostatkov a premýšľam. Pre-
čo niektoré veci v iných obciach 
fungujú a u nás nie? Prečo sa in-
de o obecných veciach diskutuje 
a rozhoduje spoločne a verejne 
a u nás – čo i len opýtať sa na 
niektoré veci – je takmer „zloči-
nom“? Prečo inde ponovembro-
vé zmeny prebehli dávno a u nás 
stále všetko funguje po starom?

MôJ pOHĽaD na riaDenie OBce 
čan právo vedieť, ako s nimi 
nakladá. Nemôže konať na 
vlastnú päsť, pretože obec nie 
je jeho vlastníctvom. Charak-
teristikou dobrého starostu 
musí byť teda predovšetkým  
čestnosť a poctivosť v rozho-
dovaní, ochota zrieknuť sa 
vlastných záujmov v prospech 
obce, ochota podeliť sa o moc 
s inými, ochota robiť čisté 
a jasné rozhodnutia a infor-
movať o nich občanov, snaha 
starať sa o potreby obyvateľov 
obce, jednoducho povedané, 
robiť nielen povinnosti, ale aj 
niečo naviac. Že to u nás tak 
nie je, o tom netreba  zvlášť 
silno presviedčať.  Zatiaľ, čo 
iné obce sa po novembri ´89 
vybrali cestou demokratizá-
cie, posilňovania kompeten-

okraj. Od roku 1990 máme zá-
kon o obecnom zriadení, ktorý 
presne vymedzuje postavenie 
starostu, obecného zastupiteľ-
stva, poradných orgánov, kon-
trolóra, financovania atď. Naša 
obec sa týmto zákonom riadi 
len príležitostne. Žiaľ, toto nie 
je „vyťahovanie špinavostí“, 
ale smutné konštatovanie na-
šej dnešnej reality.

volebný program Stanislava Mikolajčíka

Dajme Obci šancu 
na Zmenu 
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Jedna vec je pomenovať 
veci pravými menami, no 
podstatné je hľadať a navrho-
vať riešenia uvedených prob-
lémov. Tu sú niektoré z nich. 
Predovšetkým netreba rúcať 
všetko od základu. Treba roz-
líšiť, čo sa dosiahlo dobré, a na 
to treba nadviazať. V oblasti 
školstva, kde sa dosiahli isté ús-
pechy, hlavne v obnove budov, 
sa treba sústrediť na skvalitne-
nie vnútorného vybavenia. Tre-
ba pokračovať v úprave ciest, 
vodovodu i elektrickej siete, 
no musia sa určiť jasné pravid-
lá. Treba konečne dopracovať 
a schváliť územný plán rozvoja 
obce. Športu treba venovať viac 
pozornosti nielen pred voľbami, 
pretože je to jeden z najúčinnej-
ších prostriedkov prevencie pred 
negatívnymi vplyvmi na mládež. 
Projekt prístavby kultúrneho do-
mu treba čo najskôr zrealizovať, 
aby sa vytvorili priestory pre voľ-
nočasové aktivity detí, mladých 
ľudí, ale aj dôchodcov.

Sú problémy, ktoré zatiaľ 
nemajú jednoznačné rieše-
nia, no treba sa nimi zaobe-
rať. Jedným z nich je problém 
obecného vodovodu. Treba po-
súdiť možnosti jeho spätného 
odkúpenia do majetku obce, 
aby sme sa vyhli diktátu zo 
strany vodárenskej spoločnos-
ti. Ale najskôr treba odborne 
a zodpovedne posúdiť všetky 
dopady tohto kroku a podľa vý-
sledkov sa rozhodnúť.

No sú aj oblasti, ktoré tre-
ba zmeniť od základu:

• dosiahnuť, aby obecné za-
stupiteľstvo fungovalo ako pl-
nohodnotný orgán, ktorý bude 
zasadať pravidelne a rozhodo-
vať o dôležitých  záležitostiach 
obce;

• zriadiť obecnú radu so 
všetkými kompetenciami, kto-
ré jej vyplývajú zo zákona;

• sprehľadniť financovanie, 
výberové konania, jednoducho 
všetko, čo súvisí s majetkom 
obce;

• zaviesť všeobecnú infor-
movanosť občanov o rozhod-

Riešenia, KtORé POnÚKam
nutiach obce. Stál som pri zro-
de obecných novín i novotskej 
internetovej stránky, preto ob-

lasť informovanosti pokladám 
za kľúčovú.

Medzi najzávažnejšie 
problémy obce patrí problém 
zamestnanosti. Mnohí ľudia 
nemajú prácu, iní musia dochá-
dzať za prácou mimo obce. Iné 
obce a mestá idú už dávno ces-
tou vytvárania podmienok pre 
rozvoj podnikania, aby prilákali 
investorov. V tomto smere obec 
za 17 rokov neurobila nič. V ro-
ku 2003  tu bol záujem istej fir-
my postaviť v obci výrobnú ha-
lu, v ktorej by našlo prácu 150 
– 200 ľudí, prevažne žien. Len 
jedna súkromná firma chcela 
poskytnúť pozemok, ktorý bol 
však pre potreby firmy malý. 
Obec na niečo také nebola a do-
dnes nie je pripravená. Dnes 
firma stojí v inej hornooravskej 
obci a zamestnáva 250 ľudí.

Členstvo našej krajiny v EÚ 
poskytuje ďalšie možnosti 
rozvoja. Pred nami je nové 
programovacie obdobie 2007-

13, v ktorom sa budú z fondov 
EÚ rozdeľovať nemalé pros-
triedky novým členským kraji-
nám. Treba skvalitniť prípravu 
projektov, zapojiť do tohto pro-
cesu viacerých, najmä mladých 
ľudí, aby sme využili šancu, 
ktorá sa ponúka.

No nielen z chleba žije človek 
a ani v obci sa nemôže všetko 
točiť iba okolo peňazí. Treba ve-
novať pozornosť aj kultúrnym, 
spoločenským a duchovným 
potrebám občanov. Rozvinúť 
spoluprácu s družobnou obcou  
Suszec a podporovať spoločen-
ské aktivity v obci. Iste, táto 
oblasť závisí predovšetkým od 
iniciatívy občanov, no obec mu-
sí vytvoriť podmienky pre túto 
činnosť a niekedy musí dávať aj 
podnety.

Na obmedzenom priestore 
sa nedajú vymenovať všetky 
problémy, uviedol som len tie 
najdôležitejšie. Mnohé ďalšie 
prinesie život a všetky bude 
treba postupne riešiť. O tom, 
v akom poradí budú riešené, 
však nechcem rozhodovať sám. 
Som presvedčený, že riadenie 
obce musí byť predovšetkým 
tímová práca. Na prvom mieste 
spolupráca starostu, obecnej 
rady a obecného zastupiteľstva. 

Dajme Obci šancu 
na Zmenu 

Podstatným prvkom musí byť 
spoločné rozhodovanie.

Že sa dá pre obec robiť viac, 
ukázali udalosti posledných 
týždňov, keď sa vyvíja obrov-
ská snaha riešiť všetko naraz. 
Problémy, o ktorých sa roky 
iba hovorí, sa zrazu urýchlene 
riešia. Na mieste je teda otáz-
ka: Naozaj bolo treba čakať, 
až kým sa pod niekým zatrasie 
stolička?

Vážení spoluobčania, 
v živote som prešiel rôznymi za-
mestnaniami, rôznymi funkci-
ami. Keďže nemám meno ozdo-
bené titulmi, svoje pozície som 
si musel vždy vydobyť predo-
všetkým vlastnou schopnosťou 
a usilovnosťou. Vždy som musel 
preukázať veľkú mieru samos-
tatnosti a tvorivosti. Verím, že 
rovnako úspešne zvládnem aj 
náročnú úlohu starostu.

o čo teda pôjde v týchto voľ-
bách? určite nie o život, ako sa 
nám to niekto snaží nahovoriť, 
ani o existenciu obce. budeme 
rozhodovať o jej budúcnosti, 
o tom, či dáme prednosť skúse-
nosti so všetkými nedostatkami 
a praktikami minulosti, alebo 
sa odhodláme pre ozajstnú zme-
nu spôsobu riadenia obce. o tú-
to zmenu sa chcem s Vašou po-
mocou i s pomocou nového obec-
ného zastupiteľstva pokúsiť. 

s úctou 
stanislav Mikolajčík
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Zhodnotenie doterajšej práce 
a plán na ďalšie 
volebné obdobie

zhodnotenie a volebný program Františka Poletu 

vážení spOLUOBčania,
ubehlo ďalšie volebné ob-

dobie, ďalšie štyri roky práce 
v obecnej samospráve. chcem 
vám preto predložiť odpočet 
mojej práce za uplynulé ob-
dobie a oboznámiť vás s cieľ-
mi do ďalších rokov.

Dovolím si povedať, že no-
voť je dnes v mnohých strán-
kach vybudovanou a dyna-
micky sa rozvíjajúcou obcou 
Oravy. vždy ma poteší, keď 
počujem hodnotenia našich 
občanov, ale často i návštev-
níkov, ktorí našu obec radia 
medzi popredné v rámci celé-
ho slovenska.

aj v ďalšom období chce-
me rozvoj obce zabezpečiť 
tak, aby jej napredovanie ne-
poľavilo, ale naďalej sa zveľa-
ďovala vo všetkých oblastiach 
a potrebách občanov. 

Dovoľte mi zhodnotiť ob-
dobie po nežnej revolúcii, 
pretože jednotlivé aktivity sa 
prelínajú a majú dlhší čas re-
alizácie. Moja práca nadvä-
zuje na rozvoj obce, o ktorý 
sa zaslúžil môj predchodca 
Florián Jakubjak. vo vedení 
obce pôsobil od roku 1958 až 
do svojej smrti v roku 1982. 
Toto obdobie širokého rozvo-
ja dediny je zhodnotené v mo-
nografii novote vydanej v ro-
ku 1991 pri príležitosti 300-
tého výročia založenia obce.

na začiatok chcem pripo-
menúť, že ani pri najlepšej 
vôli a akejkoľvek veľkej sna-
he nie je pri riešení problé-
mov možné vyhovieť každé-
mu. a nie je to možné ani pri 
realizácii rozvoja a  predstáv 
o budúcnosti obce. Toto by 
sme mali mať na zreteli pri 
hodnotení minulých období, 
ako aj  plánov pre budúce ob-
dobia. realizácia volebného 
programu je vždy podmiene-
ná finančnými možnosťami 
obce a hlavne možnosťami 
získania financií zo štátnych 
zdrojov a fondov eÚ.

volebný program som sa 
vždy usiloval postaviť reál-

ne, s ohľadom na skúsenosti 
a možnosti zabezpečenia fi-
nancií, a vždy som sa pri tom 
opieral o pracovitosť a aktivi-
tu našich občanov

OBLasť živOTnÉHO 
prOsTreDia
vodovod
 S rozvojom výstavby ro-

dinných domov, ako aj rozvo-
jom podnikateľských aktivít, 
a hlavne postavením Domova 
dôchodcov a sociálnych služieb 
nastal v obci v 90-tych rokoch 
veľký nedostatok pitnej vody. 
Po rozličných úvahách a návr-
hoch sme v roku 1992 vypra-
covali projektovú dokumen-

táciu na zachytenie prameňa 
v časti obce Mastruľa. Projek-
tová dokumentácia riešila za-
chytenie prameňa, vybudova-
nie dvoch vodojemov, prívod 
vody z prameniska a jednotlivé 
siete rozvodu pitnej vody v ob-
ci, čo predstavovalo náklad  
25 mil. 894 tisíc Sk. Táto stav-
ba sa začala realizovať od roku 
1993 a do súčasného obdobia je 
preinvestovaných 23 mil. 514 ti-
síc Sk, pričom obec sa na nej po-
dieľala sumou necelých 4,5 mil. 
korún a 18 mil. 900 tisíc Sk sme 
zabezpečili zo štátnych zdrojov 
(jednotlivé ministerstvá).
 Dnes môžeme konšta-

tovať, že vodovodná sieť je za-

bezpečená takmer v celej obci 
– tam, kde to tlakové podmien-
ky umožňujú.

plán na ďalšie obdobie
• v rámci vlastného zdro-

ja pitnej vody je potrebné do-
končiť rozšírenie vodovodu 

pokračovanie – s. 10

Bc. František poleta
nezávislý kandidát
na starostu obce nOvOť 
56 rokov, 3 deti, starosta obce novoť



10 / Hlas Novote č. 3 November 2006zhodnotenie a volebný program Františka Poletu 

Dokončenie – s. 10

Zhodnotenie doterajšej práce 
a plán na ďalšie 
volebné obdobie
v časti obce Jarok. na túto 
stavbu už máme spracovanú 
projektovú dokumentáciu, 
stavebné povolenie a zabez-
pečené spolufinancovanie 
ministerstva životného pro-
stredia. akciu chceme usku-
točniť v roku 2007.

• pretože v obci stúpla 
spotreba pitnej vody a vlast-
né pramene už nepostaču-
jú, dodávka vody bude zabez-
pečená realizáciou projektu  
„Zásobovanie pitnou vodou 
v regióne Biela Orava“, kto-
rý je financovaný z prostried-
kov eÚ. stavba je pripravená 
po stránke projekčnej i sta-
vebného konania a realizácia 
sa začne v roku 2007. Týmto 
bude zabezpečený dostatok 
pitnej vody pre občanov, kto-
rí v súčasnosti používajú vo-
du z jestvujúcich prameňov. 
vybudovaním dotláčacej sta-
nice bude zabezpečená pit-
ná voda aj pre rodinné domy 
v častiach obce, ktoré sú po-
ložené vyššie.

• ďalší zdroj pitnej vody je 
z oblasti pilsko, odkiaľ máme 
v súčasnosti vybudovanú časť 
rozvodnej siete, končiacu pri 
poľnohospodárskom druž-
stve Mutné. To znamená, že 
je treba dokončiť prívod vo-
dy z tejto časti do obce novoť, 
časť Jarok. Zásobovanie pit-
nou vodou bude po realizá-
cii prívodu a ďalších menších 
úpravách pre budúce obdo-
bie vyriešené.

vodné hospodárstvo
 V predchádzajúcom ob-

dobí sme v spolupráci so Štát-
nymi lesmi zabezpečili úpra-
vu vodného toku Novoťan-
ka kamennou úpravou bre-
hov. Úprava bola realizova-
ná postupne od začiatku ob-
ce s celkovým nákladom  
4 mil. 450 tisíc Sk. Na úpravu pri 
moste v centre obce bolo vyna-
ložených 700 tisíc Sk. Finančné 
prostriedky boli zabezpečené 
z iných ako obecných zdrojov.
 Na toku Menzdrovka 

(Jarok) boli taktiež vykonané 
kamenné úpravy brehov a úp-
ravy dna koryta.
 Na rieke Mutňanka bo-

la urobená úprava toku, čím 
sa zabezpečila ochrana mostu 
Dúľov pred povodňami. 

plán na ďalšie obdobie
• v spolupráci s povodím 

váhu dokončiť oporné čas-
ti mostu Dúľov podľa pláno-
vanej projektovej dokumen-
tácie. 

• na toku Menzdrovka po-
kračovať s úpravami brehov. 
plánovanú úpravu s investič-
ným nákladom 1 mil. sk zre-
alizovať v roku 2007. Finan-
cie budú zabezpečené bez fi-
nančného príspevku obce.

• na toku novoťanka po-
kračovať so začatou úpravou 
oporného múru pri cintoríne 
s investičným nákladom 4,7 
mil. sk. Uvedená suma bude 
financovaná mimo rozpočtu 
obce.

• po dobudovaní oporné-
ho múru bude obec pokračo-
vať vo výstavbe chodníka, čo 
v kritickom úseku prispeje 
k bezpečnosti dopravy, hlav-
ne chodcov. akcia sa začala 
realizovať takmer po 10-roč-
nom úsilí.

• podľa plánu dobudovať 
požiarne nádrže v časti obce 
podkopec a Barútová.

kanalizácia
 Odkanalizovanie obce 

malo byť v predchádzajúcom 
období riešené samostatnou 
čističkou. V rámci tohto pro-
jektu bola už vybudovaná časť 
kanalizácie v časti obce Zim-
nicová (od Panenky po cen-
trum obce). Prestavaných bo-
lo vyše 3 mil. Sk, z toho prís-
pevok obec predstavoval 320 
tisíc Sk. Prostredníctvom mi-
nisterstva životného prostre-
dia bola zabezpečená suma  
2 mil. 700 tisíc Sk.
 V súčasnom období je od-

kanalizovanie jednotlivých ob-
jektov a rodinných domov za-
bezpečené septikmi a žumpami.

plán na ďalšie obdobie
• vstupom do európ-

skej únie a požiadavkami na 
ochranu životného prostre-
dia sa kladie veľký dôraz na 
odkanalizovanie miest a ob-
cí. v rámci tohto programu 
sa obec spolupodieľala na 
príprave regionálneho pro-
jektu „Odkanalizovanie re-
giónu Biela Orava“, ktorý je 
financovaný z prostriedkov 
eÚ. Hodnota projektu pred-
stavuje 3 miliardy sk. stav-
ba je projekčne pripravená, 
v súčasnosti sa začalo s re-
konštrukciou čističky odpa-
dových vôd (čOv) v námes-
tove. následne bude pokra-
čovať výstavba kanalizačné-
ho zberača a kanalizačných 
sietí v obciach. Zrealizova-
ním tohto diela bude zabez-
pečené odkanalizovanie obcí 
okresu námestovo, očistenie 
jednotlivých potokov a tým aj 
Oravskej priehrady.

ODpaDOvÉ HOspODár-
sTvO
 V obci bol zavedený od-

voz pevného domového odpa-
du (PDO) a v roku 2005 sa za-
čal realizovať separovaný zber, 
hlavne plastov, elektroniky 
a ostatného odpadu. Pre zau-
jímavosť môžeme povedať, že 
z obce sa ročne odvezie 500 ton 
odpadu (85 nákladných áut), 
ktorý končí na skládke PDO 
v Zubrohlave.

plán na ďalšie obdobie:
• naďalej chceme zabez-

pečovať čistotu obce a pre 
budúce obdobie chceme vyt-
várať ďalšie možnosti zberu 
odpadu a jeho separáciu, aby 
sme nezvyšovali náklady na 
jeho likvidáciu. 

• pre zabezpečenie čis-
tého a zdravého prostredia 
v obci chceme výchovne pô-
sobiť hlavne prostredníctvom 
mladej generácie a školy.       

skrášľovanie životného
prostredia
 Počas predchádzajúce-

ho obdobia sme sa venovali úp-
ravám jednotlivých verejných 
priestranstiev, a to údržbou ze-
lene, výsadbou okrasných stro-
mov a udržiavaním čistoty. 

 Pre skrášlenie rodinných 
domov, záhrad a balkónov bola 
každoročne vypísaná súťaž.
plán na ďalšie obdobie

• architektonicky riešiť 
centrum obce úpravou prie-
stranstva, výsadbou zelene 
a pod.

• naďalej sa venovať jed-
notlivým plochám pred verej-
nými budovami – úpravou ze-
lene a ďalším skrášľovaním.  

kOsTOL a kULTÚrne pa-
MiaTkY
 V rámci starostlivosti 

o objekty, ktoré sú vedené ako 
kultúrne pamiatky (kríže, kapl-
nky), sme v predchádzajúcom 
období začali s ich rekonštruk-
ciou. Pokiaľ ide o kostol, obec 
sa finančne podieľala na rekon-
štrukcii kúrenia, strechy, vnú-
torného a vonkajšieho osvetle-
nia, elektrického vedenia celko-
vou sumou 1 mil. 700 tisíc Sk. 

plán na ďalšie obdobie
• v duchu doterajšej dob-

rej spolupráce obce s miest-
nymi duchovnými sa chceme 
naďalej podieľať na zabez-
pečení opráv a údržby jed-
notlivých objektov, ktoré sú 
v správe cirkvi.

cesTY a MiesTne kOMU-
nikácie
 V obci máme 8 km štátnej 

cesty a 35 km miestnych komu-
nikácií, a k tomu verejné pries-
transtvá. V hodnotiacom ob-
dobí sa na štátnej ceste usku-
točnila jej rekonštrukcia, či-
že položenie koberca, rozšíre-
nie cesty cez celú obec od hra-
ničného priechodu až po začia-
tok Zákamenného a vybudova-
nie chodníka pre peších od cin-
torína po základnú školu. Hod-
nota tejto stavby predstavuje 
25 mil. Sk, pričom obec pris-
pela sumou 1,5 mil. Sk.
 Miestne komuniká-

cie, ktoré obec spravuje, bo-
li v predchádzajúcom období 
prašné. V posledných desiatich 
rokoch sme skoro na všetkých 
zabezpečili asfaltový povrch. 
Hodnota rekonštrukcií dosa-
huje 20 mil. 205 tisíc Sk, z to-
ho podiel obce bol 5 mil. 900 ti-
síc Sk.
 V rámci údržby sme za-

bezpečili rekonštrukciu mostu 
v časti obce Dúľov. Oprava bo-
la potrebná po jeho prelomení.
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plán na ďalšie obdobie
• pozdĺž  štátnej  cesty 

chceme dobudovať chodníky 
a kanalizáciu dažďovej vody. 
na túto stavbu je už priprave-
ná projektová dokumentácia. 
podľa zamerania jestvujú-
ceho stavu je potrebné ma-
jetkovo-právne vysporiadať 
pozemky.  stavbu chceme 
finančne zabezpečiť z dotácií 
európskych fondov.

• v novom plánovacom 
období chceme dokončiť ro-
zostavanú miestnu komuni-
káciu novoť – Dúľov, ktorú 
chceme financovať taktiež 
z európskych fondov. na 
stavbu máme zabezpečenú 
projektovú dokumentáciu, 
stavebné povolenie a je už 
schválená žiadosť o grant 
z fondov eÚ. v súčasnosti je 
žiadosť v zásobníku projek-
tov, financovanie bude v no-
vom plánovacom období.

• na miestnych komuniká-
ciách, ako aj verejných pries-
transtvách obec novoť zabez-
pečuje bežnú letnú aj zimnú 
údržbu. v predchádzajúcom 
období hlavne zimnú údrž-
bu obec zabezpečovala pros-
tredníctvom objednaných 
služieb. keďže náklady boli 
vysoké, v súčasnosti budeme 
údržbu zabezpečovať vlast-
nými prostriedkami. na to 
obec zabezpečila potrebné 
mechanizmy, vrátane Tatry 
815, s ktorou bude v spolu-
práci so slovenskou správou 
ciest zabezpečovať údrž-
bu štátnej cesty a niektoré 
miestne komunikácie. na os-
tatné miestne komunikácie 
má obec k dispozícii traktor 
s príslušenstvom (snežná 
fréza, pluh). Tatra 815 bola 
získaná z ministerstva vnút-
ra a traktor obec zabezpečila 
z dotácie vo výške 1 mil. 700 
tisíc sk.

nn sieTe
 Obec bola elektrifikova-

ná v roku 1958. Keďže bola pr-
vou obcou s rozvodom elektric-
kej siete na betónových stĺpoch, 
plánovaná rekonštrukcia bo-
la dlhé roky odsúvaná. Rekon-
štrukcie boli robené prednostne 
v obciach, kde boli drevené stĺ-
py. Neúnosný stav  obec vyrie-
šila tak, že v rokoch 1997-2000 
zabezpečila dotáciu 2 mil. 60 ti-
síc Sk z ministerstva životného 

prostredia, aby sa mohla začať 
prvá etapa rekonštrukcie tra-
fostaníc a NN sietí. Následne 
boli spracované projekty na 35 
lokalít rekonštrukcie NN sie-
te. Tie boli rozdelené podľa nut-
nosti rekonštrukcie a množstva 
odberu elektrickej energie. Prvá 
a druhá etapa sa realizuje v sú-
časnosti, čo predstavuje čiast-
ku približne 10 mil. Sk. Záro-
veň boli zrealizované aj rekon-
štrukcie vysokého napätia s vy-
budovaním trafostaníc, ktorých 
máme v súčasnosti 15. 

plán na ďalšie obdobie
• pre nové plánovacie 

obdobie zabezpečíme reali-
záciu ďalších rekonštrukcií 
a rozšírenie sietí pre jednot-
livé objekty a rodinné domy 
podľa spracovanej projekto-
vej dokumentácie. 

• v jednotlivých úsekoch 
chceme realizovať rozšírenie 
počtu, poprípade zvýšenie 
výkonu trafostaníc.

vereJnÉ OsveTLenie 
a MiesTnY rOZHLas
 Verejné osvetlenie 

a miestny rozhlas boli vybudo-
vané v 70-tych rokoch. Ich stav 
nevyhovoval po stránke bez-
pečnosti, ako aj energetickej 
náročnosti, preto sme sa roz-
hodli urobiť rekonštrukciu, čo 
sa v súčasnosti uskutočňuje.

plán na ďalšie obdobie
• plánujeme urobiť kom-

pletnú rekonštrukciu a za-
bezpečiť verejné osvetlenie 
a rozhlas aj do tých častí obcí, 
kde doposiaľ nie sú.

Hlavný dôraz chceme klásť 
na zníženie energetickej ná-
ročnosti zariadenia.

• v oblasti telekomunikácií 
obec spolupracovala pri za-
bezpečovaní telefónnych sietí. 
Zrealizovaný bol prístup sig-
nálu Orange a T-Mobile. rie-
šený je signál i. a ii. programu, 
s čím súvisí aj vybudovanie 
samostatnej trafostanice na 
Modlovom vrchu s prívodom 
vysokého napätia. To zas sú-
visí s posilnením napätia nn 
siete v časti obce Grúň.

• chceme naďalej spolu-
pracovať s firmami Orange 
a T-Mobile pri dobudovaní 
a posilnení signálu, aby bo-
la pokrytá celá obec, hlavne 
problémová časť Jarok.

vÝsTavBa a rekOn-
ŠTrUkcia BUDOv v sprá-
ve OBce

kultúrny dom
Tento objekt bol daný do uží-

vania v r. 1966. V r. 1998 sme 
začali rekonštruovať niektoré 
časti objektu (výmena radiáto-
rov, prestavba kotolne, vonkaj-
šie úpravy, rekonštrukcia javis-
ka a sály KD, prístavba požiar-
neho schodišťa a kuchynky) 
v celkovej čiastke asi 3 mil.Sk.

Objekt slúži pre kancelárie 
obecného úradu, pošty a časť 
slúži na kultúrno-spoločen-
skú činnosť, ktorú zabezpeču-
je miestne kultúrne stredisko.

plán na ďalšie obdobie
• Je spracovaná projekto-

vá dokumentácia na prístav-
bu kD v celkovom náklade 19 
mil. sk. pri realizácii sa chce-
me podľa možností uchá-
dzať o finančné prostriedky 
z fondov eÚ. Taktiež chceme 
urobiť rekonštrukciu vykuro-
vania na biomasu podľa pro-
jektu, na ktorý sme dostali 
dotáciu 350 000 sk.

Dom smútku
 V roku 1995 bola dokon-

čená stavba Domu smútku, 
ktorý slúži svojmu účelu. V sú-
časnom období sa vykonávajú 
menšie údržby objektu a pri-
ľahlého cintorína.

plán na ďalšie obdobie
• keďže kapacita hrobo-

vých miest na cintoríne je 
obmedzená, budeme musieť 
uvažovať o úprave a rozšírení 
cintorína.

Zdravotné stredisko
 Objekt zdravotného stre-

diska sa postupne rekonštruuje 
tak, aby bolo možné zabezpečiť 
služby obvodného lekára, det-
ského lekára, ženského lekára, 
zubného lekára a lekárne. 
 V týchto dňoch sa usku-

točňuje výmena okien, zatep-
lenie objektu a vybudovanie 
sociálneho zariadenia pre te-
lesne postihnutých s celkový-
mi nákladmi 500 000 Sk.

plán na ďalšie obdobie
• podľa možností z pros-

triedkov eÚ zabezpečiť vy-
kurovanie biomasou v rámci 
projektu, na ktorý sme dosta-

li dotáciu 350 000 sk z minis-
terstva životného prostredia.

Bytovky
 Obec zabezpečovala výs-

tavbu 27 bytov, ktoré boli sta-
vané v rámci technickej vyba-
venosti. Hodnota uvedeného 
objektu predstavovala sumu 
takmer 20 mil. Sk.
 Na uvedenú stavbu boli 

všetky prostriedky zabezpeče-
né mimo rozpočtu obce.
 Bytovky pri základnej 

škole boli sčasti zrekonštru-
ované a zateplené v roku 1995, 
čo predstavovalo čiastku 1 mil. 
400 tis. Sk, z toho štátna dotá-
cia bola 619 000 Sk.
 Na bytovke  ObZS bola 

zrekonštruovaná strecha.

plán na ďalšie obdobie
• na bytoch pri ZŠ a ObZs 

urobiť výmenu okien a rekon-
štrukciu ústredného kúrenia 
(výmena radiátorov).

Základná škola s Materskou 
školou
 Prechodom kompetencií 

zo štátu na obec v roku 2002 
prešla na obec aj oblasť škol-
stva.
 Obec je zriaďovateľom 

základnej a materskej školy. 
Okrem pedagogickej činnosti, 
ktorú zabezpečuje škola, bolo 
potrebné zo strany obce riešiť 
nevyhovujúci stav budov a za-
riadení školy. V preberacom 
protokole bolo konštatované, 
že škola bola prevzatá v de-
zolátnom stave, pričom mo-
dernizačný dlh predstavoval 
približne 12 mil. Sk. Od prev-
zatia tejto kompetencie sa sna-
žíme vylepšovať podmienky 
pre dobrý chod školy, hlavne 
v údržbe a rekonštrukcii bu-
dov. Ešte v predchádzajúcom 
období, a to v roku 1996, sme 
zabezpečili rekonštrukciu stre-
chy na budove základnej školy 
– prestavbou z rovnej strechy 
na sedlovú. Celková rekon-
štrukcia stála 1 mil. 408 tis. 
Sk. Podiel obce bol 358 000 Sk. 
Z iných zdrojov boli získané 
prostriedky v hodnote 1 mil. 
50 tis. Sk. 
 Ďalšia rekonštrukcia 

sa začala realizovať výme-
nou kotolne, rozvodov tepla 
a radiátorov. Náklady na túto 
opravu predstavovali okolo 

pokračovanie – s. 12
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8 mil. Sk. Finančné dotácie 
z ministerstva a fi Biomasa 
predstavujú 7 mil. 390 tis. Sk. 
Ďalšie skvalitnenie objektov 
sa realizovalo výmenou okien, 
vchodových dverí a zateple-
ním budovy, čo predstavuje 
čiastku 3 mil. 465 tis. Dotácia 
z iných zdrojov 1 mil. 690 tis. 
Sk. V súčasnosti je na minis-
terstve školstva v rámci hava-
rijných stavov požiadavka na  
2 mil. Sk.
 V areáli školy je vybudo-

vané tenisové ihrisko a ihrisko 
na plážový volejbal. 

plán na ďalšie obdobie
• v rámci projektu zá-

kladná infraštruktúra škôl 
máme schválený projekt na 
rekonštrukciu objektu ma-
terskej školy a školských 
dielní. rekonštrukcia rieši 
zastrešenie, nadstavbu hos-
podárskeho pavilónu MŠ, 
výmenu okien a zateplenie 
objektu. nadstavba dielní 
predstavuje zastrešenie, za-
teplenie, výmenu okien, roz-
šírenie tried, pričom celkové 
náklady obidvoch objektov sú 
18 mil. sk. projekt je schvá-
lený ministerstvom a zara-
dený v zásobníku projektov, 
postupne bude zaradený na 
financovanie. 

v roku 2007 chceme dobu-
dovať rozostavané tenisové 
ihrisko s umelou trávou.

inDiviDUáLna BYTOvá 
vÝsTavBa
 Od roku 2000 do roku 

2006 bolo v obci vydaných 75 
stavebných povolení a 40 ko-
laudačných rozhodnutí. 
 Rozostavaných rodin-

ných domov je v súčasnom ob-
dobí 35. Uvedený stav nasved-
čuje tomu, že obec sa naďalej 
zveľaďuje a stabilizujú sa v nej 
hlavne mladí ľudia.
 Podľa navrhovaného 

územného plánu chceme rie-
šiť ďalší rozvoj obce a výstavbu 
rodinných domov a s tým súvi-
siace inžinierske siete.

ŠpOrT
Na športové aktivity slúži 

v súčasnom období telocvič-
ňa v základnej škole a futbalo-
vé ihrisko v časti obce Podko-
pec. Na dosahovaní dobrých 
výsledkov vo volejbale, stol-
nom tenise, futbale sa obec po-
dieľa príspevkom 150 tis. Sk 
ročne a snaží sa vytvárať pod-
mienky pre zlepšenie športo-
vých aktivít.

V tejto oblasti môžeme klad-
ne hodnotiť podnikateľské sub-
jekty v obci, ktoré podporujú 
hlavne túto oblasť.

plán na ďalšie obdobie
• v roku 2006 sme začali 

s výstavbou objektu sociálnej 
budovy futbalového ihriska, 
v čom chceme naďalej pokra-
čovať a tým zlepšiť možnosti 
športových aktivít v našej 
obci.

• pokračovanie výstavby 
tejto budovy sa budeme snažiť 
zaradiť do projektu, s ktorým 
sa budeme uchádzať o získa-
nie finančných prostriedkov 
z rozvojových programov.

Majetkovo-právne vyspo-
riadať celý areál športového 
ihriska.

• Z terajšieho objektu 
knižnice vybudovať pri zá-
kladnej škole kultúrno-špor-
tové centrum, kde budú mať 
občania možnosť kultúrno-
športového vyžitia. realizá-
ciu chceme riešiť z rozvojo-
vých programov ministerstva 
hospodárstva.

sOciáLna OBLasť
 Tejto problematike ve-

nuje obec patričnú starostli-
vosť. Zabezpečovaná je pros-
tredníctvom 49 opatrovateliek 
v rámci opatrovania blízkej 
osoby a 6-timi opatrovateľka-
mi, ktoré zabezpečujú služby 
v starostlivosti o občanov pria-
mo financované obcou. Podľa 
možností je sociálna starostli-
vosť zabezpečená Domom dô-
chodcov a sociálnych služieb, 
ktorý obec postavila a dala do 

užívania v roku 1989. V súčas-
nosti tento objekt prevádzkuje 
VÚC Žilina.
 Nemalá starostlivosť sa 

tiež venuje starším obyvate-
ľom, invalidným dôchodcom, 
a taktiež nezabúdame na in-
tegrované deti, pre ktoré bo-
la zriadená špeciálna trieda, 
umiestnená v budove mater-
skej školy.

plán na ďalšie obdobie
• naďalej sa venovať ob-

lasti sociálne odkázaných, in-
validných a starých občanov, 
aby im boli vytvorené všetky 
podmienky pre kvalitné ob-
dobie jesene života.

pODpOra OBčianskYcH 
akTivíT

• Podporovať spolkovú, klu-
bovú činnosť a občianske akti-
vity, ktoré robia obci dobré me-
no (detský folklórny súbor, spe-
vácky súbor, divadelný krúžok, 
eRko, klub dôchodcov, klub in-
validných dôchodcov, ľudovo-
remeselná činnosť a pod.). 

• Taktiež podporovať rozlič-
né podujatia, ako sú napr. No-
votské furmanské dni, wester-
nová šou, prehliadka Chváľme 
piesňou Pána, detské fašiangy, 
požiarnické súťaže a iné, ktoré 
sa už stávajú v obci tradíciou.

rOZvOJ ceZHraničneJ 
spOLUpráce, cesTOv-
nÝ rUcH
 Túto oblasť môžeme 

uspokojivo zhodnotiť hlavne 
na základe skutočnosti, že sa 
nám podarilo vybudovať hra-
ničný priechod Novoť – Ujso-
ly, ktorého hodnota predsta-
vuje 40 mil. Sk. Tým sa otvorili 
možnosti prepojenia s Poľskou 
republikou a Českou republi-
kou a Novoť tak už nie je kon-
covou obcou. To má veľký vplyv 
na jej rozvoj po stránke turisti-
ky, agroturistiky, ale rozšíri-
li sa aj možnosti v oblasti kul-
túrnej, spoločenskej, športovej 
a hospodárskej. Obec venova-
la v tejto oblasti nemálo úsilia, 
ale ukazuje sa, že námaha ne-
bola zbytočná.
 V tejto oblasti môžeme 

dobre hodnotiť aktivity poľno-
hospodárskeho družstva, kto-
rého vedenie túto oblasť pre-

sadzovalo ako prvé v rámci 
Slovenska.

plán na ďalšie obdobie
• naďalej vytvárať pod-

mienky pre rozvoj cestovného 
ruchu v spolupráci s miest-
nym poľnohospodárskym 
družstvom. rozšíriť tieto ak-
tivity o oblasť kultúry a špor-
tu, hlavne u mladej generácie. 
na túto činnosť sa usilovať 
získavať granty z eÚ v rámci 
cezhraničnej spolupráce.

• vybudovať pri agroho-
teli amfiteáter v spolupráci 
obce, poľnohospodárskeho 
družstva a Štátnych lesov.

podľa možnosti obnoviť in-
vestičný zámer riešenia cen-
trálnej turistickej zóny Malý 
kopec – Hoľa, kde by sa ma-
lo riešiť rekreačno-športové 
a ubytovacie stredisko. 

• v spolupráci s minister-
stvom životného prostredia 
zabezpečiť realizáciu pláno-
vaných prieskumných vrtov, 
čo by napomohlo k rozvoju 
spomínaných aktivít a využi-
teľnosti územia.

OBLasť ZaMesTnanOsTi 
a spOLUpráce s pODni-
kaTeĽskÝMi sUBJekTMi
 Rozvinutím podnikateľ-

ských aktivít, spoločností a fi-
riem sa v obci zabezpečuje roz-
voj služieb, výroby, turistické-
ho ruchu, športu, čo má dob-
rý vplyv na zamestnanosť oby-
vateľov obce. Jednotlivé sub-
jekty v rámci spolupráce pod-
porujú rozličné aktivity (špor-
tové, kultúrne, spoločenské), 
čím napomáhajú rozvíjať život 
v obci vo všetkých oblastiach.

plán na ďalšie obdobie
• v tejto sfére i naďalej po-

kračovať v dobrej spolupráci 
pre spokojnosť všetkých na-
šich spoluobčanov.

• podporovať podnika-
teľov z obce, u ktorých za-
mestnanosť je stabilnejšia. 
pre cudzích a zahraničných 
investorov obec v spolupráci 
s ministerstvom hospodár-
stva podáva polročné hlásenia 
o voľných plochách a pries-
toroch na podnikanie. v obci 
na túto činnosť je plánovaná 
priemyselná zóna Jarok (poľ-
nohospodárske družstvo) 
a rekreačná oblasť – časť obce 
podkopec (Hoľa).

zhodnotenie a volebný program Františka Poletu
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Doposiaľ z jednania s inými 
podnikateľmi išlo len o pries-
kum a nie o konkrétnu výstav-
bu a zamestnanosť. 

OBLasť reGiOnáLneHO 
rOZvOJa

• v rámci regionálneho 
rozvoja obec spolupracuje 
s obcami okresu námestovo, 
a to pre zabezpečenie aktivít, 
ktoré sa týkajú rozvoja Bielej 
Oravy, ako aj celej Oravy.

Týka sa to hlavne spoloč-
ných aktivít pri budovaní 
cestného prepojenia Orava – 
kysuce, polikliniky v námes-
tove, vytváraní podmienok 
pre plnohodnotný okres ná-
mestovo zriadením jednot-
livých inštitúcií. ale aj akti-
vít pri spoločnej komunikácii 
v prospech rozvoja regiónu 
v nadväznosti na spoluprácu 
s vÚc, aby bol región patrič-
ne vnímaný aj z pohľadu vyš-
šieho územného celku a hlav-
ne zabezpečenia financií, 
ktoré bude vÚc spravovať 
pre región a obec.

• v rámci ZMOs-u spolu-
pracujeme s jednotlivými re-
giónmi slovenska po stránke 
kultúrnej, športovej, ako aj 
výmenou skúseností. 

• v medzinárodnom kon-
texte spolupracujeme s euro-
regiónom Beskydy, ktorý za-
hrňuje prihraničnú oblasť 

zhodnotenie a volebný program Františka Poletu / informácie

poľsko-česko-slovenského 
územia. 

vážení spOLUOBčania,
snažil som sa zhodnotiť do-

terajšiu činnosť a aktivity, aby 
sme si uvedomili, že je za ni-
mi kus práce a spolupráce 
s vami, poslancami obecného 
zastupiteľstva, pracovníkmi 
obecného úradu, jednotlivý-
mi organizáciami, podnika-
teľmi, školou, cirkvou, mlá-
dežou i staršími spoluobčan-
mi so spoločnou myšlienkou: 
„posunúť našu obec v jej rozvo-
ji ďalej, vylepšiť a skvalitniť pro-
stredie, v ktorom žijeme.“

využívam túto možnosť, 
aby som sa poďakoval všet-
kým organizátorom rozma-
nitých akcií a podujatí, pod-
nikateľom, duchovným v na-
šej farnosti, ale i všetkým ob-
čanom a priateľom obce, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom po-
máhajú zabezpečovať jej ďal-
ší rozvoj po stránke materiál-
nej, duchovnej a reprezentu-
jú našu obec doma i v zahra-
ničí a prispievajú k šíreniu jej 
dobrého mena.

Verím, že nesklamem Vaše 
očakávania ani v budúcom 
volebnom období, ak sa roz-
hodnete podporiť ma Vaším 
hlasom.

Bc. František poleta
starosta obce

Registrácia hospodárskych 
zvierat prebieha od 1. februára 
2001 podľa vyhlášky číslo 17 
O šľachtení a plemenitbe hos-
podárskych zvierat. 

Odvtedy sa aj v našej obci 
registrujú farmy a zvieratá 
drobno-chovateľov s poč-
tom zvierat 1 ks a viac, kde 
sú pridelené tzv. pasy zvierat 
a zvieratá sú označené ušnými 
známkami. 

Vzhľadom na to, že pri vý-
kone predpísaných zdravot-
ných skúšok je potrebné uviesť 
jednotlivé ušné čísla, treba 
postupne nahlasovať aj naro-
denie teliat do centrálnej evi-
dencie HZ. 

Dôležité je taktiež odhlaso-
vanie zvierat pri presunoch, 
t. j. predaj na bitúnok, predaj 
druhému chovateľovi, domáca 
porážka a iné straty. V súčas-
nosti sa na farmách vykonávajú 

Registrácia hospodárskych 
zvierat – upozornenie

zdravotné skúšky u hovädzie-
ho dobytka (na TBC) a odber 
krvi na vyšetrenie (brucelóza, 
leukóza, IBR), na základe kto-
rých každá farma bude mať pri-
delený štatút chovu bez výsky-
tu nákaz. Takéto farmy potom 
môžu predávať zvieratá iným 
chovateľom a odsúvať ich na 
bitúnok. Pri týchto návštevách 
veterinárneho lekára si môžete 
nahlásiť zvieratá na označenie, 
prípadný odsun zvieraťa, ktoré 
ešte nebolo odhlásené z evi-
dencie. 

Chovatelia, ktorí ešte nema-
jú registrovanú farmu sa môžu 
najprv prihlásiť na vybavenie 
registra farmy a potom na 
označenie zvierat. 

Žiadam chovateľov, aby 
si uvedené doklady (register 
farmy a pas zvieraťa) riadne 
uschovali. Bližšie informácie 
podá.

Na základe priamych otá-
zok, ako aj na internete, som 
nútený vyjadriť sa k uvedenej 
problematike.

Od roku 1969, kedy som 
ako stavebný technik začal 
s výstavbou školských bytov, 
základnej školy a následne  
ostatných obecných objektov, 
výstavby prevádzky SEZ, poľ-
nohospodárskeho 
družstva, domova 
dôchodcov a po-
dobne môžem 
povedať, že pri 
výstavbe som sa 
podieľal, či už men-
šou, alebo väčšou 
mierou.

Môžem zodpo-
vedne povedať, že 
som nesprivatizo-
val žiadny objekt. 

K pochybnos-
tiam o nadobudnu-
tí poľnohospodár-
skej pôdy, čo ma 
neprajníci obviňu-
jú, že som v rámci 
zákona o vydržaní 
(výveskou) vyspo-
riadal veľké množ-
stvo pôdy.

Bc. František poleta

Vyjadrenie k privatizácii 
a vlastníctve pôdy

K tejto otázke môžem uviesť, 
že také niečo som neurobil 
a v skutočnosti vlastním len 2,5 
ha pôdy, čo som nadobudol od 
svojich a manželkiných rodičov. 

Pokiaľ má niekto pochyb-
nosti, môže si to bez akýchkoľ-
vek problémov preveriť na kata-
strálnom úrade v Námestove.

akO sa vYHnÚť cHYBáM pri HLasOvaní
Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístku na voľbu starostu 

a voľbu poslancov obecného zastupiteľstva vstúpi volič do prie-
storu určeného na úpravu hlasovacích lístkov. 

HLasOvací LísTOk UpravUJe zakrúžkovaním kandi-
dáta, pre ktorého sa rozhodol.

Hlasovací lístok na voľbu starostu – na hlasovacom lístku 
volič zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta.

HLasOvací LísTOk na vOĽBU pOsLancOv – na 
hlasovacom lístku volič zakrúžkuje vo volebnom obvode č. 1 
najviac šesť kandidátov a vo volebnom obvode č. 2 najviac päť 
kandidátov. 

HLasOvací LísTOk Je nepLaTnÝ, ak
• nie je na predpísanom tlačive
• nie je upravený podľa § 31 ods. 4 (t. j. zakrúžkovaním  
poradového čísla)
• volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného 
kandidáta
• označil zakrúžkovaním viac kandidátov, ako má byť vo volebnom 
obvode zvolených
• neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na funkciu sta-
rostu obce
• označil viac ako jedného kandidáta na túto funkciu
Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. 

Dôležité informácie pre voličov

MvDr. Ján Orčík.
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stolný tenis
Tabuľka mužov – 3. liga
 1.	Čadca	C	 7	 7	 0	 0	 88	:38	 21
	 2.	Stránske	 7	 6	 1	 0	 90	:36	 20	
	 3.	Radoľa	 7	 4	 2	 1	 79	:47	 17	
	 4.		Martin	B	 7	 5	 0	 2	 78	:48	 17
			5.		Žilina	C	 7	 3	 2	 2	 70	:56	 15
			6.		Vrútky	B	 7	 4	 0	 3	 59	:67	 15
			7.		Černová	 7	 2	 2	 3	 58	:68	 13
			8. Novoť  7  3  0  4  55 :71  13
	9.	Medokýš	B	 7	 1	 1	 5	 52	:74	 10
	10.	D.	Kubín	 7	 1	 0	 6	 50	:76	 9
	11.		Tvrd./Niž.B	 7	 1	10	 6	 43	:83	 9
	14.	Bobrovec	 7	 0	 2	 5	 34	:92	 9

šport

2006 / 07 Dátum 1300 1400 1500 1600 1700
1. kolo 26.	11. Zimnicová	–	Žiaci Colorspol	–	KVN Krokodíl	–	Bar Medvede	–	Nitra BSS	–	Jašicovci
2. kolo 03.	12. Žiaci	–	Jašicovci Nitra	–	BSS Bar	–	Medvede KVN	–	Krokodíl Zimnicová	–	Colorspol
3. kolo 10.	12. Colorspol	–	Žiaci Krokodíl	–	Zimnicová Medvede	–	KVN BSS	–	Bar Jašicovci	–	Nitra
4. kolo 17.	12. Žiaci	–	Nitra Bar	–	Jašicovci KVN	–	BSS Zimnicová	–	Medvede Colorspol	–	Krokodíl
5. kolo 14.	01. Krokodíl	–	Žiaci Medvede	–	Colorspol BSS	–	Zimnicová Jašicovci	–	KVN Nitra	–	Bar
6. kolo 21.	01. Žiaci	–	Bar KVN	–	Nitra Zimnicová	–	Jašicovci Colorspol	–	BSS Krokodíl	–	Medvede
7. kolo 28.	01. Medvede	–	Žiaci BSS	–	Krokodíl Jašicovci	–	Colorspol Nitra	–	Zimnicová Bar	–	KVN
8. kolo 04.02. Žiaci	–	KVN Zimnicová	–	Bar Colorspol	–	Nitra Krokodíl	–	Jašicovci Medvede	–	BSS
9. kolo 11.	02. BSS	–	Žiaci Jašicovci	–	Medvede Nitra	–	Krokodíl Bar	–	Colorspol KVN	–	Zimnicová

TrETí roČNík NovoTSkEJ MiNiligy v STolNoM TENiSE
V nedeľu 19. 11. 2006  prebehlo v herni Colorspolu rozlosovanie tretieho ročníka Novotskej miniligy v stolnom tenise. Oproti minulému ročníku došlo 
k výraznému preskupeniu hráčov. Zanikli vlaňajší víťazi – Tigri i bronzové BHJK, no objavili sa nové družstvá. BSS na čele s Betíkom, prvé rodinné 
družstvo Jašicovcov, firemné družstvo KVN, zo zaniknutých družstiev sa zrodilo družstvo Zimnicovej a po dvojročnej prestávke sa prihlásili aj Žiaci.
rozlosovanie základnej časti súťaže

Tabuľka mužov – 2. trieda
	 1.	S.	Dubová	A		 4	 3	 1	 0	 53	:19	 11
	 2.	Krivá	 3	 3	 0	 0	 40	:14	 9	
	 3.	Novoť	B	 3	 2	 1	 0	 34	:20	 8	
	 4.		Trstená	 3	 2	 0	 1	 35	:19	 7
			5.		Dlhá	 3	 1	 1	 1	 30	:24	 6
			6.		S.	Dubová	B	 4	 1	 0	 3	 29	:43	 6
			7.		Bziny	C	 3	 1	 1	 1	 21	:33	 6
			8.	Horná	Lehota	 3	 1	 0	 2	 25	:29	 5
			9.		Mutné	C	 3	 0	 0	 3	 12	:42	 3	
10.		Breza	C	 3	 0	 0	 3	 9	:45	 3

novoťania zaslúžene vedú 
VOlejbal, 2. liGa 
muži

4. kolo
novoť – vk vráble 3:0 (17, 

23, 17) a 3:0 (13, 21, 18)
Zostava domácich: Jakub 

Paták, Roman Vrabček, Mar-
tin Gejdoš, Jaroslav Šebo, Jo-
zef Jašica, Marek Klimčík, Ra-
dovan Pánik, Jozef Smolár, Ján 
Furdek, Jozef Kacko.

Domáci volejbalisti privítali 
vo štvrtom kole na svojej palu-
bovke VK Vráble a už od úvodu 
zápasu naznačili kto bude na 
palubovke pánom. Domáci vo-
lejbalisti sa síce rozbiehali, ale 
postupom času úplne ovlád-
li hru. Hostia ich neprinútili 
hrať naplno a hráči Novote 
boli lepší vo všetkých herných 
situáciách. Najvyrovnanejšie 
boli druhé sety v obidvoch zá-
pasoch a z domáceho družstva 
dostali možnosť zahrať si všet-
ci hráči. Obidvaja zápasy trvali 
necelú hodinu. 

volejbalisti Novoti sú po 
ôsmich zápasoch na prvom 
mieste s jedinou prehrou. 

Zlaté Moravce – novoť 0:3
(-20, -21, -16) 
a 0:3 (-23, -15, -14) 
Zostava Novote: Jozef Kac-

ko, Jaroslav Šebo, Rado Pá-
nik, Ján Furdek, Jozef Molár, 
Marek Klimčík, Jozef Jašica, 
Jakub Paták, Roman Vrabček, 
Martin Gejdoš.

Volejbalisti Novote boli 
v oboch stretnutiach lepší vo 
všetkých herných činnostiach. 
V priebehu jednotlivých setov 
si vytvorili zo začiatku dosta-
točný náskok a len s prehľadom 
udržiavali do konca setov. Naj-
vyrovnanejšou časťou hry bol 
prvý set druhého zápasu, keď 
domáci spresnili hru, zlepšili 
príjem a hostia museli tvrdo bo-
jovať o víťazstvo. Ďalšie 2 sety 
už boli jednoznačnou záležitos-
ťou hostí, ktorí nedali domácim 
už žiadnu šan-
cu na možný 
obrať v stret-
nutí. 

Zdroj 
orAvA 46, 47 

Muži
Fantastický úspech dosiah-

lo naše družstvo kadetov na 
Majstrovstvách slovenska, 
ktoré sa uskutočnili v máji 
tohto roku v nitre. po veľmi 
napínavých a vyrovnaných 
zápasoch obsadili  pekné 4. 
miesto. 

Umiestnenie súťažiacich 
družstiev bolo nasledovné:

1. Humenné 
2. Prešov 
3. Nitra 
4. novoť 
5. Žilina 
6. Bratislava 
7. Nové Mesto n. Váhom 
8. Púchov

volejbal

Celková tabuľka
Poradie Družstvo Zápasy Výhry Prehry Sety Lopty Body
1. Novoť 6 5 1 16:7 558:506 11

2. Piešťany 6 4 2 14:9 534:511 10

3. Tlmače 6 4 2 13:10 498:477 10

4.
Zlaté 
Moravce

6 2 4 10:13 489:498 8

5. Hliník 4 2 2 6:7 284:290 6

6. Vráble 4 1 3 5:10 290:329 5

7.
Banská 
Štiavnica

4 0 4 4:12 343:385 4

Možno práve spomínaný 
úspech povzbudil našich vo-
lejbalistov, aby sa tento rok 
zapojili do II. ligy mužov. Po 
šiestich odohraných zápasoch 
sa zatiaľ naše družstvo drží na 
prvom mieste. 

ženy
Ani ženy po ukončení orav-

skej volejbalovej súťaže neza-
háľali. 

Na priateľskom medziná-
rodnom turnaji, ktorý usporia-
dala TJ Novoť, sa naše volejba-
listky tešili víťaznému poháru 
za prvé miesto. 

Okrem dvoch družstiev 
z Poľska (Wegierska Górka, 
Radziechowa) sa na turnaji 
zúčastnili aj mladé kadetky 
z Dolného Kubína.

Od ich trénera Mgr. Ľuboša patáka  sme sa dozvedeli, že 
úspechy dosahujú aj vďaka novým posilám. Ku zdravému no-
votskému jadru sa im podarilo stiahnuť najlepších oravských 
hráčov. Veľmi si cení, že prijali ponuku hrať v novotskom tíme. 
Uvedomuje si, že  na úspechoch sa podieľajú všetci sponzori , 
ktorí im pomáhajú fungovať. 

celé družstvo je podľa trénera  momentálne na vyso-
kej výkonnostnej úrovni, hráči svedomito pristupujú ku 
každému zápasu i tréningom, hoci nemajú celkom ideál-
ne podmienky. Pri študijných i pracovných povinnostiach 
je veľký problém zladiť termíny tréningov i zápasov. Cieľom 
volejbalistov je bojovať  na jar v baráži o postup do I. ligy. 

Počas prestávky sa družstvo prihlásilo do Oravskej volejbalovej 
ligy, ktorá začína už 24. 11. 2006.

Športové	 spravodajstvo	 pripravili  Ing. 
Buľáková Iveta a Mgr. Jantoláková Viera	
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Z troch našich futbalových 
družstiev sa zatiaľ najlepšie 
darí dorastencom, ktorí sú po 
jeseni na piatom mieste. Naj-
väčšiu pozornosť však pútajú 
muži, ktorí po vlaňajšom suve-
rénnom víťazstve postúpili do 
I. triedy. Po odohratí jesennej 
časti zápasov vyzerajú tabuľky 
nasledovne:

Tabuľka žiakov ii. trieda
 1. Istebné	 13	12	 0	 1	 65	:13	 36
	 2.	Breza	 13	 10	 0	 3	 36	:19	 30	
	 3.	Námestovo	B	13	 9	 1	 3	 30	:19	 28	
	 4.		Podzámok	 13	 7	 2	 4	 32	:22	 23
			5.		Habovka	 13	 7	 1	 5	 38	:25	 22
			6.		Sihelné	 13	 5	 5	 3	 22	:18	 20
			7.		Krivá	 13	 6	 0	 7	 30	:28	 18
			8.	Vasiľov	 13	 4	 3	 6	 25	:36	 15
			9.		Krušetnica	 13	 4	 3	 6	 25	:36	 15	
10.		Zázrivá	 13	 4	 2	 7	 39	:43	 14	
11. Novoť  13  3  3  6  20 :26  12
	12.	Podbiel	 13	 3	 3	 7	 11	:28	 12
	13.		Babín	 13	 3	 1	 9	 16	:25	 10
	14.	Bobrov	 13	 2	 0	11	 22	:67	 6

Tabuľka dorastencov i. trieda
 1. Polhora	 12	 10	 0	 2	 43	:11	 30
	 2.	Or.	Veselé	 12	 10	 0	 2	 39	:10	 30	
	 3.	Zubrohlava	 12	 8	 2	 2	 34	:19	 26	
	 4.		Vavrečka	 12	 6	 4	 2	 24	:13	 22
			5.  Novoť  12  6  1  5  26 :27  19
			6.		Or.	Lesná	 12	 6	 3	 3	 30	:26	 18
			7.		Mutné	 12	 5	 3	 4	 16	:12	 18
			8.	Zákamenné	 12	 5	 1	 6	 21	:27	 16
			9.		Siehlné	 12	 3	 3	 6	 33	:29	 12	
10.		Klin	 12	 3	 1	 8	 16	:30	 10	
11.	Bobrov	 12	 3	 1	 8	 17	:34	 10

PRiateľSKé StRetnutie našicH futbaliStOV V buRGHeime
Horný rad zľava: Jašica Š., Hilbrycht V., Godiš K. (tréner), Mikolajčík Ľ., Bartoš Ľ., Zavoďančík T., 
Kocúr Š., Jašica E.
Dolný rad zľava: Prokop M., Kormaňák Ľ., Jašica P., Mozga P., Zavoďančík L., Mikolajčík M., Bartoš 
R., Hollý M., Nodžák M.
chýbajúci hráči: Zavoďančík A., Krišš M., Vaterka P., Prokop D., Hilbrycht M., Florek Š., Maruščák 
J., Kšenzuľák Š., Bolek A.

Rozostavaná tribúna na futbalovom ihrisku 
Obec ďakuje za doterajšiu pomoc pri výstavbe športovcom, podnikateľom a občanom

e-foto ľ. bystričan

e-foto a. jašicová

	12.	Beňadovo	 12	 2	 1	 9	 15	:30	 7
	13.		Breza	 12	 2	 0	10	 13	:59	 6

Tabuľka mužov i. trieda
 1. Poruba	 13	 9	 2	 2	 26	:9								29		
	 2.	Zubrohlava	 13	 9	 1	 3	 26	:11	 28	

	 3.	Rabča	 13	 7	 2	 4	 31	:22	 23	
	 4.		Lokca	 13	 7	 2	 4	 28	:25	 23
			5.		Vavrečka	 13	 6	 3	 4	 24	:15	 21
			6.		Dlhá	 13	 6	 3	 4	 20	:17	 21
			7.	O.	Veselé	 13	 5	 4	 4	 22	:18	 19
			8.	Veličná	 13	 6	 1	 6	 26	:25	 19

Futbalový koniec jesene

			9.		Párnica	 13	 5	 2	 6	 24	:28	 17	
10.		Kraľovany	 13	 5	 1	 7	 21	:25	 16	
11.	Leštiny	 13	 5	 1	 7	 12	:24	 16
	12. Novoť  13  3  1  9  10 :26  10
	13.		Or.	Podz.	 13	 2	 3	 8	 16	:23	 9
14.		Klin	 13	 3	 0	10	 9	:23	 9

V prvej polovici novembra 
bola zahájená aj futbalová 
miniliga v Zákamennom, kde 
našu obec zastupujú družstvá 
Colorspol a K. V. N.

i. kolo: Colorspol – FC Šerif 
12:2, góly: Ľ. Jašica 5, M. Mikolaj-
čík 3, Ľ. a F. Mikolajčík, A. Račák, 
A. Smolár; Feribus – kvn 6:5, 
góly: M. Bolibruch 2, F. Bolibruch 
2. Ľ. a V. Šalata. 

ii. kolo: colorspol – konife-
rum 7:4, góly: A. Zavoďančík 3, 
A. Račák 3, J. Betík; kvn – Ora-
vice 2:7. 
 1. Colorspol  2  2  0  0  19 :6   6
	 2.	Feribus	 2	 2	 0	 0	 13	:10	 6
	 3.	Oravice	 2	 1	 1	 0	 8	:3		 4
	 4.		Bamas	 2	 1	 1	 0	 6	:5		 4
			5.		FC	Serif	 2	 1	 0	 1	 8	:14	 3
			6.		ALLOTEAM	 2	 1	 0	 1	 6	:9		 3
			7.		Horsantos	 2	 0	 2	 0	 4	:4		 2
			8.	FC	Profíci	 2	 0	 0	 2	 7	:10	 0
			9.		Koniferum	 2	 0	 0	 2	 7	:11	 0
	10.  KVN  2  0  0  2  7 :13  0

šport / výstavba

novoťania zaslúžene vedú 
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kultúra/informácie

Detský folklórny súbor 
Grapka reprezentoval 19. 11. 
2006 Novoť na otvorení kultúr-
neho podujatia u našich priate-
ľov v družobnej obci SUSZEC. 
„Dni Suszca“ začali prehliad-

v nedeľu 1. októbra 2006 sme pri slávnostnej svätej omši 
poďakovali za úrodu a znovu si uvedomili, že pán Boh nás 

požehnáva aj v tomto kraji.

kou folklórnych súborov a naši 
folkloristi spolu s Kamenča-
nom si získali priazeň celého 
publika. Deti milo prekvapil 
ohlas na ich vystúpenie i po-
hostinnosť našich priateľov. 

Oznam
Lekári pôsobia-

ci v novoti prosia 

svojich  pacientov,  

ktorí menia k 1. ja-

nuáru 2007 zdra-

votnú poisťovňu, 

aby včas oznámili 

túto zmenu a priš-

li si vypísať nové  

dohody

Grapka mala úspech v Poľsku Odmenou za vystúpenie i do-
terajšie pôsobenie v súbore pre 
37 detí bola aj návšteva zámku 
v meste Pszczyna. Zásluhu na 
vydarenom podujatí majú or-
ganizátori z poľskej i slovenskej 
strany – pani Krystyna Rygula, 
Czeslaw Smusz, Mária Konde-

lová, Katarína Súkenniková 
a Martina Kozaňáková. 

Podujatie sa uskutočnilo 
hlavne vďaka finančnej pod-
pore obce, ktorá financovala 
dopravu a Rada rodičov pri 
základnej škole prispela deťom 
na vstupné do zámku. –red

Začiatok filmových pred-
stavení v zimnom období 

je o 18.00 hod. 
26. 11. 2006 GarFieLD 2 
– 77 min. Komédia, rodin-
ný film o ďalších príbehoch 
obľúbeného kocúra.
3. 12. 2006 Mravčia pO-
LepŠOvňa – 89 min.
Kreslený film o rodinných 
dobrodružstvách školáka 
Lucasa. Poučný a citlivý prí-
beh pre malých a veľkých.
10.12. 2006 kÚZeLná 
OpaTrOvaTeĽka – VB, 
99 min. Pôvabná komédia  
s Emmou Thompson v ti-
tulnej role a podľa jej sce-
nára o tom, ako zvládne 7 
nezbedných detí.
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