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16. apríla 2007
Od veľkonočného rána pri 

slávení liturgie sme veľakrát po-
čuli, že tí, ktorí patria Ježišo-
vi ako jeho učeníci, sú vo veče-
radle. Táto „horná sieň“ v mes-
te Jeruzaleme je pre nich výni-
močným miestom. Tu pripravili 
veľkonočnú večeru. Pri tejto ve-
čeri sa pre nich stali výnimoč-
né udalosti, ktoré si zapamäta-
li na celý život a mnohokrát si 
ich sprítomňovali podľa Ježi-
šovho príkazu. Ježiš im tu ako 
Pán umýva nohy; dáva nové pri-
kázanie, aby sa navzájom milo-
vali; ustanovuje Eucharistiu – 
dáva im seba za pokrm a nápoj. 
A prikazuje im, aby toto všetko 
konali na Jeho pamiatku.

Neskôr, keď prichádzajú 
udalosti Veľkého piatku a Bie-
lej soboty, sú jedenásti apošto-
li za zatvorenými dverami ve-
čeradla. Majú strach. Ich Učiteľ 
a Pán zomrel na kríži. Čo bude 
s nimi? Toto je miesto, kde len 
nedávno prežili toľko výnimoč-
ného a krásneho. Boja sa ísť do 
sveta, vykročiť do mesta Jeru-
zalema.

Takto ich Zmŕtvychvstalý 
Kristus, plných strachu a obáv, 
nachádza v nedeľu, keď im odo-
vzdáva dar Ducha Svätého na 
odpustenie hriechov. V srd-
ciach apoštolov je radosť zo 
zmŕtvychvstania ich Pána, ale 
zároveň obava z vonkajšieho 
sveta. Vo večeradle prežili ešte 

mnoho dní. Jednomyseľne zo-
trvávali na modlitbách spolu 
so ženami, s Ježišovou Matkou 
Máriou a jeho bratmi. Keď pri-
šiel deň Turíc, boli všetci vedno 
na tom istom mieste. Všetkých 
naplnil Duch Svätý, otvára-
jú večeradlo a zvýšeným hla-
som, bez strachu, plní nadše-
nia zvestujú Zmŕtvychvstalé-
ho Krista všetkým, čo sú zhro-
maždení v Jeruzaleme.

Aj my sme sa v tieto dni  
zhromažďovali vo večeradle 
– našom chráme, aby sme mali 
účasť na Veľkonočnom tajom-

stve. Aj my sme dostali príkaz 
lásky. Aj my sme prijali  Ježi-
šovo telo a krv. Aj my sme bo-
li svedkami prázdneho hrobu. 
Aj k nám prichádza Zmŕtvych-
vstalý a povzbudzuje nás: „Ne-
bojte sa, ja som s vami po všetky 
dni.“ Z večeradla nášho chrá-
mu sa rozchádzame do sveta, 
za hranice našej domoviny. Za 
prácou do vzdialených miest, 
za vzdelaním do škôl a na uni-
verzity. Staňme sa aj my sved-
kami veľkonočnej radosti vša-
de, kde sa nachádzame. Ne-
buďme veriacimi len za zatvo-

renými dverami kostola. Práve 
vo večeradle chrámov nás Cir-
kev posiela: „Iďte v mene Bo-
žom.“ Nebojte sa. Pán je s na-
mi po všetky dni nášho živo-
ta. On sa na to narodil, zomrel 
a vstal z mŕtvych, aby sme ne-
boli ľuďmi strachu a obáv, ale 
aby sme boli plní života. Živo-
ta, ktorý vykúpil Ježiš Kristus 
a dáva nám ho v plnosti.

Nech aj my dokážeme opäť 
osloviť svet radostnou zves-
ťou Evanjelia, príkladom lásky, 
ktorý nám ukázal náš Pán.

Marián Dopater, Váš kňaz

VečeradloVečeradlo

Zhromaždenie veriacich na Veľký piatok eFOTO S. Mikolajčík

Mládenci zo Šoltýstva Všetky eFOTO J. Mikolajčíková
Kone A. Sochuľáka vozili 
tentoraz oblievačov

Najviac radosti z veľkonočnej 
oblievačky majú tí najmenší
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z rokovania obecného zastupiteľstva

UZNESENIE Z PRVÉHO 
ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA v Novo-
ti, konaného 29. 12. 2006. 
Obecné zastupiteľstvo v Novoti

A. Berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgá-

nov samosprávy obce;
2. vystúpenie novozvolené-

ho starostu obce.

B. Konštatuje, že:
1. novozvolený starosta 

obce Novoť Bc. František Po-
leta zložil zákonom predpísaný 
sľub starostu obce;

2. zvolení poslanci OZ zložili 
zákonom predpísaný sľub po-
slanca OZ. 

Ján Bernaťák, Jozef Florek, 
Ing. Milan Jakubjak, Mgr. Elena 
Jakubjaková, Ing. Jozef Kondela, 
PhDr. Mária Kondelová, Šte-
fan Kuchťák, MVDr. Ján Orčík, 
Margita Račáková, Ing. Viktória 
Vlčáková, Albín Vojtkulák.

VÝPIS Z UZNESENIA OBEC-
NÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
(OZ) č. 2 z 23. 2. 2007 
Obecné zastupiteľstvo v Novoti

A. Zriaďuje:
1. Obecnú radu v počte 3 

členov;
2. komisie obecného zastu-

piteľstva:
a) Komisia pre ochranu 

a tvorbu životného prostredia 
a rozvoja vidieckych aktivít

b) Komisia pre školstvo, 
mládež, kultúru a šport

c) Komisia sociálnych vecí 
a zdravotníctva

d) Komisia pre výstavbu, 
správu majetku a fi nancií

e) Komisia na ochranu verej-
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.

B. Volí:
1. zástupcu starostu: Ing. 

Milan Jakubjak;
2. členov Obecnej rady 

v zložení: Ing. Milan Jakubjak, 
Ing. Jozef Kondela, MVDr. Ján 
Orčík;

3. predsedov komisií obec-
ného zastupiteľstva:

a) Komisia pre ochranu 
a tvorbu životného prostredia 
a rozvoja vidieckych aktivít: 

Ing. Jozef Kondela;  
b) Komisia pre školstvo, 

mládež, kultúru a šport: Jozef 
Florek; 

c) Komisia sociálnych vecí 
a zdravotníctva: PhDr. Mária 
Kondelová;

d) Komisia pre výstavbu, 
správu majetku a fi nancií: Ing. 
Viktória Vlčáková;

e) Komisia na ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcioná-
rov: MVDr. Ján Orčík.

C. Schvaľuje: 
1. záverečný účet obce a celo-

ročné hospodárenie bez výhrad;
2. použitie prebytku roz-

počtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo 
výške 10 %, t. j. 120 125,91 Sk;    

3. 90 % prebytku – 1 081 
133,24 Sk sa prevedie do príj-
mov obce s tým, že tieto fi -
nančné prostriedky sa použijú 
na fi nancovanie kapitálových 
výdavkov obce; 

4. zloženie členov komisií:
a) Komisia pre ochranu 

a tvorbu životného prostredia 

Zo zasadnutia poslancovZo zasadnutia poslancov
a rozvoja vidieckych aktivít: 
Štefan Bulák, Štefan Bystri-
čan, Štefan Kolenčík, Albín 
Vojtkulák;

b) Komisia pre školstvo, 
mládež, kultúru a šport: Ján 
Bernaťák, Mgr. Ľuboš Paták, 
Štefan Veselovský, Mária Smo-
lárová, Mgr. Katarína Súkení-
ková, Ing. František Mikolaj-
čík, Viktor Kormaňák;

c) Komisia sociálnych vecí 
a zdravotníctva: Mgr. Elena 
Jakubjaková, Margita Račá-
ková, Marta Halanová, Emília 
Orčíková;

d) Komisia pre výstavbu, 
správu majetku a fi nancií: 
MVDr. Ján Orčík, Štefan Kuch-
ťák, Jozefína Jendrašíková, 
Mária Kozáková, Štefan Miko-
lajčík,  Stanislav Mikolajčík:

e) Komisia na ochranu verej-
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov: Margi-
ta Račáková, Ing. Jozef Konde-
la, Ing. Milan Jakubjak; 

5. rokovací poriadok OZ;
6. zástupcu obce do Rady 

školy: Štefan Kuchťák;
7. sobášiacich: Ing. Milan 

Jakubjak, MVDr. Ján Orčík; 
8. odmeny poslancom OZ 

za každé rokovanie 600 Sk; 
9. odmeny členom komi-

sií OZ za každé rokovanie 
200 Sk.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2007 – 2009
Príjmy v tis. Sk 2007/2008/2009

Daňové príjmy – daň z príjmov, dane z majetku – Výnos 
dane z príjmov: 16500/17000/17500, Daň z nehnuteľností: 
900/900/900; 
Daňové príjmy – dane za špecifi cké služby – Za psa: 
10/10/10, Za užívanie verejného priestranstva: 30/32/30, 
Za komunálne odpady a drobné stav. odpady: 900/900/900; 
Nedaňové príjmy – Z prenajatých bytov, priestorov, 
objektov: 600/620/630, Administratívne poplatky: 
77/110/110: Ostatné poplatky (miest. rozhlas, kopír., cint.) 
200/200/200, Za znečisťovanie ovzdušia: 15/15/10, Úroky 
z bankových účtov: 20/20/20; 
Tuzemské bežné granty a transfery – Transfer na matriku: 
99/100/100, Na školstvo: 15376/15400/15500, Na aktivačnú 
činnosť: 200/200/200, Životné prostredie: 13/13/10, 
Stavebný poriadok: 79/80/80; 
Kapitálové príjmy – Príjem z kapitálových aktív: 
300/300/300; Príjmové fi nančné operácie – Prevod 
z prostriedkov rezervného fondu 1081/1100/1100; 
Spolu: 36400/37000/37600 tis. Sk

Výdavky v tis. Sk 2007/2008/2009
Výdavky verejnej správy – Mzdy: 1800/1850/1950, Odvody 
do poisťovní: 630/650/680;
Tovary a služby – Cestovné: 10/10/15, Energia, voda, ko-
munikácie: 350/370/400, Materiál, výpočt. technika, tla-
čivá, software: 200/220/280, Reprezentačné: 90/90/100, 
Propagácia, reklama obce: 100/110/120, Dopravné, oprava, 
údržba, poistenie: 200/220/250, Údržba: 80/80/90, Služby, 
vydávanie ON, poistenie majetku, stravovanie, SF, príspe-
vok SU: 400/485/500, Odmeny mimo pracovného pomeru: 
100/120/130, Transfery: 65/65/65; 
Finančná a rozpočtová oblasť – Bankové služby: 20/25/30; 
Iné všeobecné služby – matrika – Mzdy: 63/64/64, Odvody 
do poisťovní: 22/22/22, Materiál: 14/14/14; 
Požiarna ochrana mat., poistné, odmeny: 70/100/100; 
Aktivačná činnosť – Mzdy: 147/147/147, Odvody do poisťov-
ní: 53/53/53; 
Cestná doprava – Letná údržba: 500/1000/1200, Zimná 
údržba: 700/800/900, Výstavba: 2000/1000/2000; 
Nakladanie s odpadmi: Odvoz a deponácia: 900/900/900; 
Verejná zeleň – Údržba ver. zelene: 100/950/200; 
Vodovod – Výstavba: 500/500/2000, Projekty: 25/-/-;
Verejné osvetlenie: Údržba, elektrina: 500/520/600, Rekon-
štrukcia: 300; 
Bývanie a občianska vybavenosť – Údržba: 500/400/600; 
Obvodné zdravotné stredisko – Údržba, vykurovanie: 
650/500/550; Športové služby – Príspevok TJ: 250/160/200, 
Tribúna: 2000/2000/–, Výkup pozemkov na športový areál: 
800/-/-; 
Kultúrne služby (KD); Mzdy: 190/200/210, Odvody do pois-
ťovní: 66/70/76, Vykurovanie: 350/350/400, Materiál, knihy, 
stoličky: 120/170/180, Údržba: 80/100/150, Čítacie zariade-
nie, kino: 40, Dokončenie prístavby: 300/700/500, Cirkevné, 
kult. pamiatky – údržba: 80/100/–;
Miestny rozhlas – Údržba: 68/500/70; 
Dom smútku, cintorín: Údržba, úprava cintorína: 
250/450/500, Príspevok ZMOS, BIOM., BESK: 75/75/80; 
Školenia pracovníkov – 16/23/37; 
Opatrovateľská služba – Mzdy: 260/250/250, Odvody do 
poisťovní: 90/87/87; 
Transfery v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácii: 
1000/1200/1500, Na živelné pohromy: 100/100/100, Výdav-
ky ZŠ: 15376/15400/15500, Výdavky MŠ: 3800/3800/3800; 
Spolu: 36400/37000/37600 tis. Sk
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výsledky komunálnych volieb / rozlúčka

Zo zasadnutia poslancov

VEDENIE OBCE  zvolené na obdobie 2006 – 2010

Výsledky komunálnych Výsledky komunálnych 
volieb 2006volieb 2006
Rečou čísel sa ešte vraciame 
ku voľbám 
do miestnej samosprávy, 
ktoré sa konali 2. 12. 2006. 
Počet kandidátov 
na starostu: 2, 
Počet kandidátov 
na poslancov obecného 
zastupiteľstva: 43. 
Účasť voličov: 69 %.

eFOTO Ľ. Bystričan

Kandidát Počet hlasov %
Voľby starostu

František Poleta, Bc. 780 54%
Stanislav Mikolajčík 654 46%

Voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
Obvod 1

Milan Jakubjak, Ing. 491 KDH
Jozef Florek 410 SDKÚ
Jozef Kondela, Ing. 353 SDKÚ
Viktória Vlčáková, Ing. 321 KDH
Ján Bernaťák 202 KDH
Albín Vojtkulák 189 SMER

Prvých 6 náhradníkov
Stanislav Poleta, Ing. 167 SMER
Rafael Šustek 160 HZDS
Vladimír Veselovský 157 HZDS
Vladimír Bolek 146 SNS
Rafael Kuhejda 143 HZDS
Jozefína Hilbrychtová 139 SNS

V januári tohto roku via-
cerých z nás prekvapila správa 
o úmrtí nášho občana, peda-
góga a dlhoročného riaditeľa 
miestnej základnej školy – pá-
na Mgr. Bernarda Ondrejku.

Narodil sa 25. novembra 
1941 v Liptovskom Mikuláši. 
Detstvo prežil v obci Liptov-
ská Ondrášová, ktorá je dnes 
súčasťou L. Mikuláša. Po 
absolvovaní Pedagogickej fa-
kulty v B. Bystrici a odslúžení 

ROZLÚČK A S BERNA R DOM ONDR E JKOMROZLÚČK A S BERNA R DOM ONDR E JKOM

Mária Smolárová

predsedu MNV a bol dlhoroč-
ným poslancom obecného za-
stupiteľstva. Na týchto postoch 
sa vždy zanietene angažoval 
predovšetkým v oblasti ochra-
ny životného prostredia. 

Myslíme si, že Bernard On-
drejka sa s prostredím našej 
obce dokonale zžil a mal našich 
ľudí rád. Viacerí oceňovali jeho 
nepovýšenecký, hlboko ľudský 
prístup ku všetkým, s ktorými 
sa stretával. Práve s touto ne-
falšovanou ľudskosťou sa snažil 
riešiť aj problémy a dohodnúť 
sa k obojstrannej spokojnosti aj 
počas zložitého obdobia, v kto-
rom zastával jednotlivé funkcie.

Obecné zastupiteľstvo obce 
Novoť ho pred časom zvolilo 
za kronikára obce. K tejto ná-
ročnej úlohe pristupoval zod-
povedne a chcel jej venovať 
svoj čas počas dôchodkového 
veku. Zhromažďoval postupne 
jednotlivé podklady, no osud 
nečakane uzavrel kroniku jeho 

vlastného života, a tak túto úlo-
hu pre Novoť už nedokončil. 

Na ľudí, ktorí spomedzi 
nás odišli – spomíname. 
V spomienkach pred naším 
zrakom výrazne zarezonuje 
niečo, čo bolo pre nich prí-
značné, čím boli iní, prečo 
sme ich vnímali. 

Pri spomienke na Bernar-
da Ondrejku si mnohí vyba-
via jeho úsmev, ktorý svedčil 
o ľudskosti, jeho kultivovaný 
slovný prejav, hodný učite-
ľa slovenčiny, a tí, ktorí ho 
poznali bližšie, možno aj ne-
obvyklé srdečné podávanie 
ruky. 

V jeho osobe odišiel člo-
vek, ktorý chcel ČLOVE-
KOM ostať za každých okol-
ností. Možno aj preto sa 
s ním v sychravú januárovú 
nedeľu bolo rozlúčiť toľ-
ko Novoťanov na cintoríne 
v Liptovskej Ondrášovej.

Kandidát Počet hlasov %
Obvod 2

Štefan Kuchťák 355 KDH
Margita Račáková 336 SNS
Ján Orčík, MVDr. 258 SMER
Elena Jakubjaková, Mgr. 224 KDH
Mária Kondelová, PhDr. 186 SDKÚ

Prvých 5 náhradníkov
Ľubomíra Halanová, Mgr. 149 SDKÚ
Jozef Zavoďančík 128 SMER
Florián Zavoďančík 122 SMER
Karol Godiš 121 HZDS
Jana Kozaňáková 113 KDH

si dvojročnej základnej vojen-
skej služby nastúpil v auguste 
roku 1965 ako učiteľ v základ-
nej škole v našej obci.

Ako dvadsaťštyriročný za-
čínajúci učiteľ, prichádzajúci 
na svoje prvé pôsobisko, určite 
netušil, že táto hornooravská 
obec sa na ďalších 42 rokov 
stane nielen miestom jeho pra-
covného pôsobenia, ale i jeho 
domovom. 

Prvé roky pracoval ako uči-
teľ, neskôr (od školského roku 
1970/71) s prestávkami 28 ro-
kov ako riaditeľ školy. Na svo-
jich prvých žiakov zapôsobil 
už v začiatkoch sympatickým, 
vysoko humánnym prístupom 
k pedagogickej práci. 

V Novoti si našiel aj životnú 
lásku a v roku 1968 sa oženil 
s Máriou Mastrákovou, s kto-
rou vychovali dve deti. 

V osemdesiatych rokoch 
minulého storočia zastával 
prechodne dva roky aj funkciu 
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informácie / spoločenská rubrika

NAJSTARŠÍ OBČANIA 

k 13. 4. 2007

nad 90 rokov
Anna Fafaláková 

(93) 
Žofi a Vojtaššáková 

(93), DD a DSS 
Janka Hilbrychtová 

(92)
Serafín Subjak (92)
Karolína Šprláková 

(92), DD a DSS
Mária Brandeburová 

(91), DD a DSS
Vendelín Kovalčík 

(90), DD a DSS
Vendelín Kaukič (90), 

DD a DSS
Verona Vajdiaková 

(90), DD a DSS
Stanislav Jadroň 

(90), DD a DSS

DETI NARODENÉ V RO-
KU 2006

Lukáš Padušák, Vladimír 
Chromuľák, Kristián Mu-
rín, Andrea Kyrczová, Da-
niel Bichel, Marek Laštík, 
Tibor Laššák, Tobias Kocúr, 
Ivana Kuchťáková, Eliška 
Kormaňáková, Ivana Bo-
leková, Sonja Cambero-
vá, Tadeáš Šustek,  Tomáš 
Buľák, Júlia Kuchťáková,  
Simona Dibdiaková, Sofi a 
Bystričanová, Aneta Koj-
diaková, Mário Mikolajčík, 
Lýdia Serdelová, Stanislava 
Durčáková, Adam Bulák, 
Jessica Bulvasová, Andrea 
Javorová, Štefan Judiak, Be-
áta Chudiaková, Tatiana La-
ššáková, Ráchel Durčáková, 
Nina Kubasová, Veronika 
Smolárová, Patrik Večerek, 
Lívia Skorková, Martina 
Pojezdalová, Adam Šustek, 
Kevin Hujčák, Martin Vojta-
ššák, Tobiáš Kubala, Renáta 
Kvaková, Dominik Veselov-
ský, Liliana Bruníková, Va-
nesa Vavriňáková, Aneta Ja-
kubjaková, Richard Vojtku-
liak, Martina Vojtkuliaková

SOBÁŠE Z ROKU 2006
Simon Paul Mair a Ivana Žatkuliaková | Štefan Jan-
tolák a Mgr. Viera Buľáková | Slavomír Murín a Sla-
vomíra Šimjaková | Miroslav Jakubjak a Martina 
Vojtkuliaková | Martin Palárik a Daniela Pacoňová 
| Anton Kovalčík a Beáta Mešková | Vladimír Janto-
lák a Irina Kulak | Miroslav Bolek a Mária Jašicová 
| Ing. Peter Kapusta a Ing. Silvia Vlčáková | Ing. Tomáš 
Péntek a Marcela Furagaláková | Pavol Todorov a Emí-
lia Hrubjaková | Pavol Antušák a Miroslava Serdelová 
| Dušan Florek a Martina Buľáková | František Subjak 
a Zuzana Vojtuľáková | Peter Skurcoňák a Katarína 
Smarkoňová | Milan Jančovič a Margita Dibdiaková 
| Peter Šogor a Anna Zavoďanová | Štefan Durčák 
a Katarína Šusteková | Branislav Mlich a Jana Judiaková 

| Stanislav Smolár a Mgr. Katarína Šusteková 

Prehľad o pohybe 
obyvateľstva 

Narodení: 44 
(19 chlapcov a 25 dievčat)
Zomrelí: 51 
(22 žien a 29 mužov; 19 zo-
mrelých bolo z DD a DSS)
Prisťahovaní: 49
Odsťahovaní: 13
Prihlásení na prechodný 
pobyt: 14

K 31. 12. 2006 mala obec 
Novoť 3 210 obyvateľov.

OZNAM 
Podľa zákona o pohrebníctve č. 470/2005 Zb. záko-
nov je obec správcom pohrebniska.
Schválený cintorínsky poriadok (článok 10) určuje sta-
rostlivosť o prenajaté hrobové miesto a ukladá nájomco-
vi hrobového miesta oznamovať správcovi pohrebiska 
všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie. 
Žiadame občanov – nájomcov hrobových miest, aby 
si na obecnom úrade spresnili údaje o všetkých hro-
boch, o ktoré sa starajú na obecnom cintoríne na Šol-
týstve.
Následne budeme uzatvárať s nájomcami nájomné 
zmluvy, v ktorých budú uvedené: osobné údaje nájom-
cu, sekcia a číslo hrobu, lehota prenájmu – doba neur-
čitá, nájomné za prenájom hrobového miesta, údaje 
o zosnulom, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 
a nájomcu, údaje o výpovedi nájomnej zmluvy, dátum 
uzatvorenia nájomnej zmluvy a podpisy prevádzkovate-
ľa a nájomcu.
V prípade zrušenia hrobového miesta a jeho využitia 
pre iný hrob je potrebné toto konzultovať s nájomcom 
a s jeho súhlasom možno toto hrobové miesto poskyt-
núť inému záujemcovi. Nájomca svoj súhlas so zruše-
ním prejaví čestným prehlásením.

Prehľad o vývine obyvateľstva obce Novoť Prehľad o vývine obyvateľstva obce Novoť 
za obdobie 1880 – 1945za obdobie 1880 – 1945

Rok Počet 
obyv.

z toho
slov. čes. maď. nem. žid. inej

1880 1488 1481 7
1890 1489 1478 3 5 3
1900 1532 1474 11 37 10
1910 1571 1521 20 19 11
1921 1462 1433 16 1 11 1
1930 1549 1512 27 7 3
1940 1795 1783 2 10
1945 1842 1841 1

Prehľad o počte obyvateľov a národnostnom zložení

Rok

19
16

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45 Spolu 

1916 – 45
Ročný 

priemer %

Muži 7 19 29 27 19 20 14 760 25,33 48,01
Ženy 16 24 46 30 24 23 29 823 27,43 51,99
Spolu 23 43 75 57 43 43 43 1583 52,77 100,00
Dvojčatá 2 4 1 1 1 31 1,03 1,96

Natalita – pôrodnosť

Mortalita – úmrtnosť

Vek
úmrtia 19

16

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45

Spolu
1916 
– 45

Ročný
priemer % %

mrtvo-
nar. 4 1 22 0,7 2,07

40,49do 1r. 7 13 21 12 5 5 8 289 9,6 27,21
1 – 5 1 2 3 4 6 2 4 92 3,1 8,66

6 – 10 3 1 1 27 0,9 2,54
11 – 20 1 1 1 2 33 1,1 3,11

25,52
21 – 30 1 3 5 3 1 44 1,5 4,14
31 – 40 2 5 1 1 1 45 1,5 4,24
41 – 50 1 7 2 2 5 46 1,5 4,33
51 – 60 2 10 5 1 1 3 103 3,4 9,70
nad 60 13 15 10 13 17 17 10 361 12,0 33,99 33,99
Spolu 35 55 45 34 34 29 33 1062 35,4 100,00 100,00

Prehľad spracoval J. G. Žatkuliak v roku 1947 vo svojej štúdii 
Pohraničná dedina
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ODPOČINUTIE VEČNÉ 
DAJ IM, PANE …
Rok 2006
Anna Veselovská, DD 
a DSS
Pavel Mešo, DD a DSS
Mária Mikolajčíková
Kristína Jašicová
Jozefína Bulvasová
Imrich Franek
Jozef Pelda, DD a DSS
Mária Olešová, DD a DSS
Dušan Vajdiak
Mária Antušáková
Jozefína Vlčáková
Milan Mastrák
Johana Durčáková
Kristína Račáková
Vendelín Garbiar, DD 
a DSS
Karol Račák
Ján Furgalák
Jozef Babečka, DD a DSS
Júlia Vajdiaková
Janka Vlčáková
Florián Judiak
Leopold Janoviak, DD 
a DSS
Ľudovít Jamuľák
Rudolf Bjaloň
Imrich Diškanec, DD 
a DSS
Stanislav Piták
Alojz Hollý
Apolónia Janckulíková
Alojz Bernaťák
Cecília Dechtárová, DD 
a DSS
Helena Rypáková
Jozef Kovalčík
Jozefína Kondelová
Terézia Murínová
Ľudovít Brišš, DD a DSS
Jozef Kavalier
Brigita Nedomlelová, DD 
a DSS
Štefánia Serdelová
Emília Valková, DD a DSS
Mária Kobolková, DD 
a DSS
Albín Serdeľ
Peter Sumka, DD a DSS
Žofi a Majchráková
Jozefa Kojdiaková
Ladislav Antony, DD 
a DSS
Milan Párička, DD a DSS
Serafín Muller, DD a DSS
Krištof Brandys
Jozef Páleš, DD a DSS
Iveta Franeková
Jozef Kvašnica, DD a DSS  

spoločenská rubrika / zo školy

†
SPOMIENKA NA SESTRU JOZEFUSPOMIENKA NA SESTRU JOZEFU

Väčšia časť školského roka 
2006/2007 je už za nami a s 
ňou aj množstvo práce, po-
dujatí a úspechov, ktoré deti 
pod vedením svojich pedagó-
gov dosiahli. 

Posledný januárový deň si 
žiaci v podobe vysvedčení pri-
niesli domov zhodnotenie svojej 
polročnej práce a úsilia. Z celko-
vého počtu 552 žiakov prospeli 
na 1. stupni všetci žiaci a na 2. 
stupni neprospelo desať žiakov. 
Siedmim žiakom 1. stupňa bo-
lo udelené napomenutie a pia-
tim pokarhanie triednym učite-
ľom. Na 2. stupni boli napome-
nutí traja žiaci, pokarhaní tried-
nym učiteľom ôsmi žiaci a po-
karhaný riaditeľom školy bol je-
den žiak. Rovnako jeden žiak 
mal za svoje správanie zníženú 
známku na druhý stupeň. 

Aj tento polrok sa deti našej 
základnej školy zapojili do via-

cerých výkonnostných, vedo-
mostných i umeleckých súťa-
ží. Väčšie úspechy získali najmä 
na počítačovej olympiáde, kde 
sa v krajskom kole žiak 8. A trie-
dy Tomáš Durčák umiestnil na 
2. mieste a žiak 9. A triedy Pe-
ter Durčák  na 4. mieste a postú-
pili tak do celoslovenského ko-
la. Tam obsadili 16. a 23. prieč-
ku z celkového počtu 160 súťa-
žiacich. Už tradične sa našim 
deťom darí aj vo výtvarnej sfére. 
Krásne 1. miesto získal vo svojej 
kategórii Marek Vojtkuliak zo 6. 
B v rámci celoslovenskej súťa-
že na tému: „Čo by som skúmal, 
keby som bol vedcom“. Rovna-
ko sa z 1. miesta tešil aj Damian 
Kocúr z 2. B, ktorý sa zapojil do 
celoslovenskej súťaže s názvom 
„Hravo, zdravo s Adamkom“.  
V súťaži „Talent, umenie, kum-
št“ postúpila Barbora Grucha-
lová z 9. A do užšieho celoslo-

venského výberu. Denník Prav-
da vyhlásil ešte pred Vianocami 
výtvarnú súťaž „Moje najkraj-
šie Vianoce“, v ktorej cenu za 
najlepšiu prácu získala Roma-
na Michalidesová zo 4. A. V me-
dzinárodnej súťaži „Vianočná 
pohľadnica“ sa umiestnila Sta-
nislava Michlíková z 5. B na 2. 
a Janka Smolárová zo 7. A na 3. 
mieste. Ocenenie v podobe veľ-
kého balíka dostali aj deti z 1. 
B triedy. Časopis „Vrabček“ ich 
takto obdaroval za kolektívnu 
prácu s témou: „Čo najradšej ro-
bím, keď prší“.

Obdobie pred Vianocami 
bolo bohaté na rôzne školské 
akcie a podujatia. V spoluprá-
ci s naším duchovným otcom 
Mariánom Dopaterom zor-
ganizovala škola mikulášske 
rozdávanie darčekov, ktoré 
prebehlo na pôde kostola 

Zo školských lavíc Zo školských lavíc Ź ŹŹ Ź  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ  ŹŹ

Pokračovanie – s. 6

Dňa 24. marca 2007 sa konala po-
sledná rozlúčka s našou rodáčkou, re-
hoľnou sestrou Jozefou – Johanou 
Michlíkovou, ktorú sme  medzi nami 
stretávali vždy usmiatu počas  jej náv-
štev v Novoti. Pohrebné obrady vykonal 
páter Peter Dušička, provinciál Spoloč-
nosti Božieho slova,  ktorý osobitne 
vyzdvihol veľké zásluhy sestry Jozefy 
v starostlivosti  o zdravie rehoľníkov, 
misionárov i obyčajných ľudí. Všetkým 
pomáhala nielen svojimi radami, ale aj 
obdivuhodným optimizmom.

Prvé rehoľné sľuby zložila 25. 
marca 1968 v Jindřichoviciach  
a večné sľuby 8. 12. 1973 v Zlatých 
Moravciach. 

V nemocnici bola zamestnaná až 
do roku 1988. Vtedy začína dôchod-
kový vek a pri odchode zo zamestna-
nia dostáva čestné uznanie od Ria-
diteľstva OÚNZ v Nitre za obetavú 
a svedomitú prácu. U sestry Jozefy 
však neprestáva zdravotnícke cíte-
nie a v decembri 1988 prichádza do 
charitného domu v Rubáni, aby tam 
poslúžila starším a chorým sestrám 
SSpS svojimi zdravotníckymi skúse-
nosťami. Aj po príchode do provinci-
álneho domu v Ivanke pri Nitre roku 
1991 zostáva až do roku 2003 zdra-
votnou sestrou. Keď jej už sily ubúdali 
a podlomené zdravie jej nedovoľova-
lo plne vykonávať jej obľúbenú zdra-
votnícku prácu, s ťažkým srdcom sa 
jej zrieka. Ráno 12. marca 2007 mu-
sela byť odvezená do nemocnice pre 
akútne zlyhávanie životne dôležitých 
funkcií. Tam prijala aj sviatosť poma-
zania chorých a viatikum. 

Po niekoľkých dňoch 22. marca 
v skorých ranných hodinách napriek 
intenzívnej zdravotníckej starostlivos-
ti odpovedala na volanie svojho Snú-
benca: „Poď, nevesta Kristova ...“

Jej miestom odpočinku je Ivanka 
pri Nitre, kde spolu so svojimi spolu-
sestrami čaká na slávne vzkriesenie.                                  

R.I.P. – Requiestam in pacem
Odpočívaj v pokoji.

JOHANA   MICHLÍKOVÁ 
Sestra Jozefa, 
členka Misijnej kongregácie 
Služobníc Ducha Svätého  
(ďalej SSpS)
Narodená: 10. 10. 1931 
v Novoti
Zomrela: 22. 03. 2007 v Nitre
Pochovaná: 24. 03. 2007 
v Ivanke pri Nitre.

Z Misijnej kongregácie Slu-
žobníc Ducha Svätého so sídlom 
v Ivanke pri Nitre nám napísali o 
živote sestry Jozefy. 

Sestra Jozefa sa narodila v Novo-
ti v katolíckej rodine rodičom Terézii 
a Serafínovi. Pochádzala zo šiestich 
súrodencov, z ktorých žije ešte brat 
Jozef a sestra Jozefína, tiež rehoľná 
sestra SSpS, ktorá prijala rehoľné 
meno  Alojza. Osem tried základnej 
školy vychodila sestra Jozefa v Novo-
ti a 3 roky meštianskej školy navšte-
vovala v Dolnom Kubíne. Ako mladé 
dievča sa dostala na liečenie do ne-
mocnice a tam sa jej zapáčila zdra-
votnícka práca. Rozhodla sa teda pre 
povolanie zdravotnej sestry.

Do kontaktu s misijnými sestra-
mi prišla v Mokradi pri Dolnom Ku-
bíne, kde sestry pracovali v dievčen-
skom ústave. 18-ročná sa stáva kan-
didátkou a prichádza do Nitry, kde 
si popri zamestnaní v tunajšej ne-
mocnici urobí štvorročnú zdravot-
nú školu s maturitou. Od roku 1950 
pracuje nepretržite až do roku 1988 
v OÚNZ v Nitre prevažne na chirur-
gickom a internom oddelení ako sta-
ničná sestra.

Jej prvý  vstup do Kongregácie bol 
v auguste 1949, ale už o rok dochádza 
k likvidácii ženských kláštorov. Sestra 
Jozefa ostáva pracovať ako  civilná za-
mestnankyňa v nitrianskej nemocni-
ci, ale v roku 1968 ofi ciálne vstupuje do 
Kongregácie. 
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zo základnej školy a materskej škôlky

AJ MY SME TUAJ MY SME TU
Špeciálna trieda v našej obci 

bola otvorená 1. 9. 2005. Trie-
da je umiestnená v priestoroch 
materskej školy. Navštevuje ju 
6 detí s kombinovaným teles-
ným a mentálnym postihnu-
tím. Tu sa deti vzdelávajú pod-
ľa učebných osnov špeciálnych 
základných škôl. V súčasnosti 
sú žiakmi druhej triedy.

V priebehu tohto školského 
roka sme sa zapojili do projek-
tu „Škola hrou“, ktorý realizu-
jeme prostredníctvom Hodiny 
deťom. Projekt je zameraný na 
vzdelávanie detí s kombinova-
ným telesným a mentálnym 
postihnutím. Vďaka nemu bo-
li pre triedu zakúpené rôzne 
pomôcky na rozvoj motoriky, 
vedomostí a zručností, na roz-
voj slovnej zásoby a rečových 
orgánov. Deti sa tak prostred-
níctvom hry vzdelávajú a zís-
kavajú nové poznatky a zruč-
nosti, ktoré sú veľmi potrebné 
pre ich zaradenie sa do bežné-
ho života, pre ich integráciu 
medzi zdravú populáciu. Po-
stupne sa učíme čítať, písať, 
počítať. Niektorým deťom to 
ide rýchlejšie, iným pomalšie. 
Avšak u všetkých môžeme 
pozorovať zlepšovanie sa gra-
fi ckého, písomného i ústneho 
prejavu.

Trieda sa zúčastňuje na 
rôznych aktivitách spoloč-
ne s ostatnými žiakmi školy 

– napr. vystúpenia pri rôznych 
príležitostiach (Mikuláš, Deň 
matiek), besedy (s p. zubár-
kou, s príslušníkmi PZ), spolu 
s deťmi z materskej školy sme 
na Vianoce piekli medovníčky 
a pod. Snažíme sa zapájať aj 
do výtvarných súťaží, kde sme 
už tiež mali menšie úspechy, 
keď bola práca našej Brigitky 
M. uverejnená v septembro-
vom čísle časopisu Vrabček. 
Dvakrát sme boli odmenení aj 
v televíznej relácii Elá Hop.

Naším najväčším úsilím 
a cieľom je dať týmto deťom 
šancu, aby sa v budúcnosti 
uplatnili v živote. Aby sa doká-
zali, v rámci svojich možností, 
o seba postarať.

Touto cestou sa chceme veľ-
mi poďakovať všetkým, ktorí 
nám doteraz pomohli, či už fi -
nančne alebo vecne, a berú nás 
takých, akí sme.

Naše aktivity prebiehajú aj 
vďaka podpore Nadácie pre de-
ti Slovenska, prostredníctvom 
projektu Hodina deťom.

Nadácia pre deti Slovenska 
je najznámejšia mimovládna 
nezisková organizácia na Slo-
vensku, zameraná výlučne na 
deti a mladých ľudí. Okrem po-
moci deťom poskytuje aj vzde-
lávanie dospelým, ktorí s deť-
mi pracujú. Za 10 rokov svojej 
činnosti udelila viac ako 1 200 
grantov a štipendií vo výške 
takmer 100 miliónov korún.  

Sme iní, ale nie horší . . . 
Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás!“

Hodina deťomHodina deťom

Mgr. Emília Kozaňáková

Hoci sa príroda už zobú-
dza k životu a všade navôkol 
cítiť jar, radi by sme si v mene 
našich škôlkarov zaspomína-
li na obdobie zimných rado-
vánok.

Aj keď tohtoročná zima ne-
priniesla so sebou takú boha-
tú snehovú nádielku, na akú 
sme boli zvyknutí po minulé 
roky, zorganizovali pani uči-
teľky zo škôlky aj tento rok 
koncom januára súťaž v sán-
kovaní. Deti si ráno priniesli 
do škôlky boby, sánky či klzá-
ky a teplo oblečené sa potom 
vybrali so svojimi pani učiteľ-
kami za novým dobrodruž-
stvom. Vyhliadli si zasneže-
ný vŕšok v blízkosti materskej 
školy a hurá na sánkovačku! 
Sneh bol výborný, aj počasie 
im v tento deň žičilo. Súťažilo 
sa po jednotlivých triedach. 
Úlohou detí bolo zošmyk-
núť sa po vyznačenej trase 
v čo najkratšom čase do cieľa. 
Hodnotil sa teda nielen čas, 
ale aj popasovanie sa so sán-
kárskou dráhou. Bez pomoci 
„dospelákov“ zvládli deti tú-
to náročnú disciplínu výbor-
ne. Odmenou im boli medai-
ly, sladkosti a teplý čajík, kto-
rý im prichystali pani kuchár-
ky. Napokon sa s vyštípanými 

červenými líčkami a noštekmi 
vrátili plné dojmov do vyhria-
tej škôlky.  

V prvej polovici februára 
oslávili aj deti v škôlke obdo-
bie fašiangov maškarným ple-
som. Na túto veselú akciu si pri-
zvali aj svoje mamičky a ockov. 
Hudba bola skvelá, takže žiad-
ny z rodičov neodmietol ponu-
ku do tanca, do ktorého ich deti 
vyzvali. Podávali sa šišky s dže-
mom a k dispozícii bol aj bufet 
s občerstvením. Keďže všetky 
masky boli krásne (vrátane pa-
ni učiteliek), každá detská mas-
ka získala ocenenie v podo-
be balíčka. Poďakovanie pat-
rí všetkým, ktorí sa na zorgani-
zovaní tohto príjemného popo-
ludnia podieľali.

Monika Dopaterová

Naši najmenšíNaši najmenší

Druháčka Biba zo špeciálnej 
triedy má rada písanie

a dodalo tak tomuto dňu sláv-
nostnejší ráz. V dňoch 8. – 9. 
12. usporiadali pani učiteľky 1. 
stupňa v spolupráci s rodičmi 
a obyvateľmi DD v Novoti  tvo-
rivú dielňu, kde si mohli naši 
mladší žiaci vyskúšať pečenie 
a zdobenie vianočného peči-
va a medovníkov, pečenie ob-
látok, vyrezávanie drevených 
vianočných ozdôb, zhotovova-
nie vianočných ozdôb a papie-
rových ruží či páranie peria. 
Celú akciu svojou hrou na har-
monike podfarbil pán J. Bro-
dec, s ktorým si deti rady za-
spievali. Na 2. stupni zorgani-
zovali pani učiteľky už tradič-
ne „Vianočnú ikebanu“, kde si 
dievčatá s ich pomocou vyskú-
šali vyrobiť vlastné vianočné 
ozdoby. V piatok pred Viano-
cami zavŕšili napokon naši žia-
ci sériu predvianočných podu- Mgr. Viera Jantoláková

Deti zo špeciálnej triedy sú s rodičmi pozývaní na podujatia 
Združenia  zdravotne postihnutých Oravy 

Dokončenie – s. 5
Zo školských lavíc Zo školských lavíc 

jatí kultúr-
nym progra-
mom „Via-
noce 2006“, 
na ktorom 
si vzájomne 
spestrili predvianočnú atmosfé-
ru svojimi scénkami, piesňami, 
básničkami a tancom. 

Škola nezaháľala ani v novom 
roku. Obdobie fašiangov a zavŕ-
šenie prvého polroka oslávili de-
ti karnevalom a následne det-
skou diskotékou. Novinkou bola 
tento rok „Burza hračiek“. Deti 
v priebehu jedného mesiaca ve-
novali staršie hračky, ktoré sa 
počas burzy 22. februára predá-
vali za symbolické ceny. Finanč-
ná čiastka, ktorá sa takto vy-
zbierala, bola venovaná na pro-
jekt „Adopcia na diaľku“. Ne-
predané hračky poputujú k de-
ťom do detských domovov. 
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šport / furmanské dní 

Štartovalo sa o deviatej ho-
dine od Agropenziónu v Novo-
ti. Organizátori zvolili nie príliš 
náročný terén, aby ho zvládli 
aj mladší priaznivci bežeckého 
lyžovania. Trasa dlhá takmer 
24 km viedla chotárom Mút-
ne - Novoť až po Menzdrovku, 
odtiaľ dolu mútňanským urbá-
rom smerom na Ráztoku ku 
Koniarke, ďalej na Krížne cesty 
a hranicou až k colnici, kde bo-
la naplánovaná kratšia prestáv-
ka. Tu si účastníci pochutili na 
varených párkoch a pečených 

klobáskach a zahriali sa teplým 
čajom. Po zaslúženom oddychu 
sa pokračovalo hore Črchľou 
na Novotskú hoľu, Frankovou 
cestou poza Veľký kopec až 
na hrebeň Chromkovky, ďalej 
smerom na Prípor a dolu okolo 
Antušákovej grapy až na Šol-
týstvo. Približne o tretej popo-
ludní dorazili bežkári cez Pu-
pinec do cieľa. V Agropenzióne 
ich potom čakala odmena v po-
dobe bohatého občerstvenia. 

Veríme, že bežecké lyžova-
nie nájde v našej obci opäť živ-

Bežecké lyžovanieBežecké lyžovanie

nú pôdu a že sa rady účastníkov 
tohto podujatia rozrastú na bu-

dúci rok o nových priaznivcov 
bežeckého lyžovania.

V sobotu 10. marca 2007 sa uskutočnil prvý ročník podujatia 
s názvom „Prechod novotským chotárom“. 

Účastníci prechodu

Novotské „farby“ v tomto 
ročníku hájil jediný súťažia-
ci Albín Sochuľák so svojím 
žrebcom Pejom a počínal si 
veľmi dobre, keď na stupňoch 
víťazov stál až dvakrát. Po tre-
ťom mieste v silovom ťahu, keď 
takmer 1,5-tonový klát potia-
hol na vzdialenosť tridsiatich 
metrov za necelú minútu, si v 
súťaži krásy ešte polepšil a  je-
ho Peja porota ohodnotila dru-
hým miestom. Rudolf Ďurana 
z Vavrečky sa stal najúspeš-
nejším účastníkom a jeho se- –red

OKOLO PÄŤTISÍC DIVÁKOV A NÁDHERNÉ POČASIE PRIVÍTALO SÚŤAŽIACICH V SOBOTU 17. FEBRUÁRA

Obľúbený III. ročník Novotských furmanských dníObľúbený III. ročník Novotských furmanských dní
na najznámejšom zimnom podujatí v našej obci, ktoré tento rok  zorganizovali Lesy SR OZ Námestovo v spolupráci  s poľ-
nohospodárskym družstvom a obcou. Teplé, priam jarné počasie začiatkom februára narobilo vrásky organizátorom a nad 
podujatím visel veľký otáznik. No osemstupňový mráz v noci a krásne slnečné ráno pomohli rýchlo zabudnúť na starosti a pre 
všetkých prichystali nádherný zážitok. Na štarte sa tentoraz zišlo dvadsaťtri koní, ktoré súťažili v troch disciplínach.

demročný žrebec Cigáň zvíťa-
zil hneď v dvoch disciplínach. 
Najzručnejším furmanom sa 
stal Martin Juriga z Lomnej.

Novotské furmanské dni sa 
stali v posledných rokoch za-
ujímavým a čoraz obľúbenej-
ším podujatím fašiangového 
obdobia. Všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o ich úspech,  patrí naša 
srdečná vďaka. Podrobnejšie 
informácie aj s výsledkami 
a fotografi ami nájdete na 
stránke www.novot.sk. S. MikolajčíkA. Sochuľák v súťaži o najzručnejšieho furmana

Š POR T
V tomto čísle sa nahromadilo 
veľa iných udalostí, preto špor-
tové dianie spomenieme iba 
stručne. 

Stolný tenis
Pomerne úspešnú sezónu 

majú za sebou obe stolnoteni-
sové družstvá. A-čku sa poda-
rilo splniť stanovený cieľ a udr-
žali sa v tretej lige. B-čko skon-
čilo v druhej triede rovnako 
ako vlani na výbornom treťom 
mieste.

Futbal
Po zimnej prestávke vybeh-

li na trávnik aj naši futbalisti a 
po troch jarných kolách sa ich 

postavenie v tabuľkách zmeni-
lo len nepatrne. Žiaci si polep-
šili o jedno miesto, dorastenci 
aj muži naopak o jedno miesto 
klesli, a tak sú obe mužstvá na-
ďalej ohrozené zostupom.

Volejbal
Volejbal je stále najúspeš-

nejším novotským športom. 
Zaslúžili sa o to hlavne mu-

ži, ktorí už pred posledným ko-
lom majú isté víťazstvo v dru-
hej lige a čakajú ich boje o po-
stup do prvej ligy. Všetci im dr-
žíme palce. Ako jednoznačne 
išli za svojím cieľom, vidno aj 
z priloženej tabuľky výsledkov.

Našim sa dobre darí aj 
v Oravskej volejbalovej lige, 

kde ženy skončili na štvrtom 
mieste, mužov čakajú ešte do-
hrávky a vyzerá to na konečné 
druhé miesto.

Toľko v krátkosti zo športu, 
o akcii lyžiarov – bežkárov 
si prečítajte v samostatnom 
príspevku. 

VŠETKY VÝSLEDKY na-
šich športovcov aj s tabuľka-
mi nájdete na 

WEBOVEJ STRÁNKE 
www.novot.sk 
v hlavnom menu 
v novozriadenej rubrike 
Šport.

II. LIGA, skupina Západ + Stred
Kolo Zápas Výsledky

1. Novoť – Piešťany 3 : 1, 1 : 3
2. Novoť  –  B. Štiavnica 3 : 2, 3 : 1
3. Hliník  –  Novoť 0 : 3, 0 : 3
4. Novoť  –  Vráble 3 : 0, 3 : 0
5. Zl. Moravce  –  Novoť 0 : 3, 0 : 3
6. Novoť  –  Tlmače 3 : 0, 3 : 2
7. Novoť  –  voľno 
8. Piešťany  –  Novoť 3 : 0, 3 : 2
9. B.Štiavnica  –  Novoť 1 : 3, 2 : 3

10. Novoť  –  Hliník 3 : 1, 2 : 3
11. Vráble  –  Novoť 0 : 3, 2 : 3
12. Novoť  –  Zl. Moravce 2 : 3, 3 : 0
13. Tlmače  –  Novoť 0 : 3, 0 : 3
14. Novoť  –  voľnoStanislav Mikolajčík

eFOTO Michal Kuchťák

–red
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Dňa 22. marca 2007 sa na-
ša trieda zúčastnila Oravskej 
súťaže detskej dramatickej 
tvorivosti v Dolnom Kubíne. 
Divadelnú scénku pod názvom 
„Hlúpy Janko a sedem tancujú-
cich princezien“, ku ktorej sce-
nár sme si vytvorili sami, sme 

predviedli na doskách Mest-
ského kultúrneho strediska. 

Našu školu v tejto súťaži 
reprezentovali aj ďalšie dva 
divadelné súbory – súbor 
Lienky s rozprávkou „O in-
dickom princovi a dievčine 

zo sna“ a divadelný krúžok 
Úsmev s humorne ladenou 
„Snehovou kráľovnou“. 

Program prehliadky bol 
rozdelený na tri časti, v kto-
rých sa jednotlivé súbory 

Hlas Novote č. 1/ 2007 • Vydáva obec Novoť • Šéfredaktor: PhDr. Mária Kondelová • Redakčná rada: Mária Smolárová, Stanislav  Mikolajčík, Mgr. Vie-
ra Jantoláková • Adresa redakcie: Hlas Novote, 029 55 Novoť č. 910,  e-mail:  hlasnovote@novot.sk • Tel.: 0905 299 057, 043 5590 191 • Rozširuje: ZŠ 
• Sadzba: Justína Brišová • Tlačiareň Kubík Námestovo • Náklad 800 ks • Uzávierka čísla: 20. 4. 2007 • Vydávanie povolené MK SR pod reg. č. RP 91/2004

kultúra/informácie

Novotská hrudka
POD Agrokovex  a obec No-
voť Vás pozývajú na súťaž 
miestnych výrobcov syra, 
ktorá bude 7. júla 2007 
pri Agropenzióne „AB“. 
Chceme vyzvať všetkých, 
ktorí sa venujú spracovávaniu 
syra, aby sa odvážili predstaviť 
svoje výrobky. Odmenou bu-
dú ocenenia, ale hlavne obdiv 
účastníkov podujatia. Pre 
všetkých je pripravená dobrá 
zábava so skupinou PROFIL.

SLOVO REDAKCIE
Vážení čitatelia, 

po dlhšej odmlke Vám po-
núkame prvé tohtoročné číslo 
obecných novín. Od uzávier-
ky posledného čísla uplynulo 
takmer päť mesiacov. Bude-
me sa usilovať, aby sa takáto 
dlhá prestávka neopakovala. 

Pokúsili sme sa zachytiť 
o niečo stručnejšie udalosti, 
ktoré sa za ten čas v našej ob-
ci udiali. Žiaľ, patria medzi 
ne aj smutné momenty. Celá 
obec – i náš malý kolektív re-
dakčnej rady – sa začiatkom 
roka rozlúčil s jedným z jej čle-
nov – Mgr. Bernardom On-
drejkom. Kvôli náhlej a ťažkej 
chorobe  sme sa mu nestihli  
poďakovať za spoluprácu. 
Pri tvorbe obecných novín bol 
veľmi aktívny a vždy sa tešil 
z každého nového čísla. Ďa-
kujeme mu za podporu a ak-
tívnu spoluprácu. 

Ambulancia praktického 
lekára pre dospelých
• povinné očkovanie proti 
tetanu
MUDr. Miloslav Pleva vyzýva 
svojich pacientov, aby prišli na 
povinné očkovanie proti teta-
nu. Očkovanie sa týka nasle-
dovných ročníkov: 

muži – rok narodenia: 1947, 
1957, 1967, 1977;

ženy – rok narodenia: 1952, 
1962, 1972, 1982.
• očkovanie proti kliešťovi
Zároveň oznamuje, že do kon-
ca júna je možnosť využiť zľavu 
na očkovanie proti kliešťovi. 
Bližšie informácie Vám po-
skytnú v ambulancii.

Zmena poisťovne
Lekári pôsobiaci v Novoti 
vyzývajú svojich pacientov, 
ktorí doteraz nenahlásili 
zmenu poisťovne, aby tak 
urobili vo vlastnom záujme 
čo najskôr.

Kreslím, čo som prečítal
Obecná knižnica opäť vyzýva 
svojich mladých čitateľov, aby 
sa zapojili do výtvarnej súťa-
že s názvom „Kreslím, čo som 
prečítal“, ktorú začiatkom 
apríla vyhlasujeme. Možno aj 
Vy budete medzi tými, ktorých 
na konci školského  roka odme-
níme peknou vecnou cenou.

Robo Kazík
Miestne kultúrne stredisko 
oznamuje, že v nedeľu 29. apríla 
o 15. 00 vystúpi v našom kultúr-
nom dome spevák Robo Kazík 
so svojím programom. Spolu-
účinkuje speváčka Mirka Kli-
mentová a ľudový rozprávač 
Strýc Izidor. Vstupné 150 Sk. 
Srdečne Vás pozývame.

Deň matiek
Pozývame všetky mamy 
a ostatných priaznivcov kul-
túrnych podujatí na oslavu 
Dňa matiek, ktorá bude 27. 
mája 2007 v Kultúrnom dome 
v Novoti. 

Deň detí
Dňa 3. júna 2007 bude Kino 
Beskyd premietať ďalšiu časť 
obľúbeného fi lmu  Asterix 
a Obelix.

Redakcia

Mnohí chlapi, mládenci 
a chlapci sú už pripravení 
aj tento rok postaviť máj. 
Tých, ktorí váhajú, chceme 
povzbudiť, že sa to ešte dá 
stihnúť. 

Tradícia stavania májov 
sa v našej obci ešte udržia-
va, aj keď mládencov, ktorí 
túto tradíciu ctia, ubúda. 
V minulosti stavali mládenci 
z každej „rale“ máj pre všet-

k y d i e v č a t á , 

Získali sme druhé miestoZískali sme druhé miesto

ktoré tam bývali. Stavanie 
mája bola hlavne záležitosť 
mládencov, dievčatá mali 
za úlohu vyzdobiť ho stuž-
kami z krepového papiera 
a ponúknuť mládencov pá-
lenkou. Jednotlivé par-
tie mládencov súperili, 
kto bude mať krajší 
a vyšší máj, preto 
boli bežné 20 – 30 m 

vysoké má-
je. Okrem 

takýchto 
vy-

„STAVIAME MY MÁJE ...“

predstavili podľa vekových 
kategórií. Podarilo sa nám zís-
kať 2. miesto, na čo sme veľmi 
hrdí, keďže sa na prehliadke 
zúčastnilo osem divadelných 
súborov. Diváci nás oceni-
li potleskom a organizátori 
krásnym diplomom, ktorý 
zdobí nástenku našej triedy. 

V Kultúrnom stredisku 
v Novoti ste mali možnosť vi-
dieť naše vystúpenie, ako aj 
vystúpenia divadelných súbo-
rov Lienky a Úsmev v nedeľu 
15. apríla. Veríme, že sme vám 
spestrili toto víkendové popo-
ludnie a dúfame, že sa na nás 
prídete pozrieť aj nabudúce.

–red

sokých májov sa v dedine obja-
vilo vždy zopár tzv. „detských 
májov“. V priebehu mesiaca 
máj sa mládež stretávala pri 
každom máji na „mojkovej“ 
a „vracanej“, kde bola príle-
žitosť zabaviť sa, zaspievať si 
a zatancovať pri harmonike.

Stavanie májov sa v súčas-
nosti udržuje hlavne vďaka 
otcom, ktorí pomáhajú svojim 
synom – školákom. Stalo sa 
dôležitou udalosťou aj v utu-
žovaní susedských vzťahov. 

Pri stavaní mája sa stretá-
vajú celé rodiny. Je to príleži-
tosť, aby si dospelí i deti spo-
ločne posedeli pri ohni a zaba-
vili sa.

Divadelný súbor 
My ôsmaci z 8. B

eFOTO V. Jantoláková
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