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Nový cirkevný rok v Do-
move dôchodcov budú pre-
žívať v novej Kaplnke Božie-
ho milosrdenstva v podkro-
ví. Obraz namaľoval Ladi-

slav Števár z Jasovej (okres 
Nové Zámky). Ďalšou novin-
kou je, že zvukový záznam zo 
svätých omší bude obohate-
ný aj obrazovým prenosom.

Detský folklórny súbor Grapka pod vedením Mgr. Katarí-
ny Súkeníkovej milo prekvapil pásmom Novotská svadba.

Mesiac november patrí už 
niekoľko rokov v našej miest-
nej kultúre podujatiu, v ktorom 
chceme dať priestor jednotliv-
com a záujmovým kolektívom 
v obci, ktorí sa aktívne venujú 
niektorej zo záujmovo-umelec-
kej činnosti. 

Aj tento rok sme si 18. no-
vembra pozreli pestrú plejádu 
vystúpení, v ktorých sa pred 
publikom (okolo 400 divákov) 
predstavili predovšetkým záuj-
mové krúžky zo ZŠ. 

Dôležitou súčasťou poduja-
tia bolo aj vyhodnotenie súťaže 
„O najkrajšie okno, balkón“. 

Podujatie sa uskutočnilo 
vďaka podpore obce Novoť, 
POD Agrokovex Novoť a fi-
riem Techno Florek, Mini-

Všetko, čo doma máme

ADVENT
Robíme prípravy, kupujeme darčeky
a zabúdame, že my sami sme darom.
Prídeš aj ku mne?
Zostane všetko ako doteraz?
Je moja viera dostatočná, aby som ťa mohol prijať?
Už si tu.
Obklopuješ ma v teple mojej izby.
Usmievaš sa na mňa v osobe, ktorú mám rád.
Stretávaš sa so mnou v zhone mojej práce.
Trápiš ma v osamelých myšlienkach v noci pred spaním.
Voláš na mňa v biede ľudí,
o ktorých nestojím.
Ty si tu v prúde slávnostných hodín.
Povedz mi, aby som otvoril dvere.
Pred dverami stojíš ty.
Prichádzaš ku mne.

Alfonso Pereira: Myšlienky a modlitby

market Colorspol, Kvetinár-
stvo M. Veselovská, Hostinec 
„U Gity“ a VDD Orava.

Úvod patril našim škôlkarom, ktorých viedla Monika Dopaterová.
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samospráva obce

V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA (OZ) č. 6 z 26. 10. 2007
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) berie na vedomie:
1. výchovno-vzdelávací pro-

ces na školský rok 2007/08;
2. kultúrny život v obci, čin-

nosť obecnej knižnice.

b) Schvaľuje:
1. VZN o dani z nehnuteľ-

ností 1/2007 na rok 2008;
2. VZN o miestnych da-

niach 2/2007 na rok 2008;
3. 5 000 Sk na výhru pre sú-

ťaž „O najkrajšie zakvitnuté 
okno“;

4. odpredaj cisterny + AV 15.

c) Ukladá:
1. Mgr. Patákovi dodať OZ 

rozvrh krúžkov;
2. zabezpečiť údržbu cesty 

(posyp) v časti smerom k Ag-
rohotelu. Zodpovedný: pred-
nosta obec ného úradu (OcÚ);

3. zabezpečiť úpravu úse-
ku (cesty) pri J. Vojtkuliakovi. 
Zodpovedný: prednosta OcÚ;

4. odstrániť kríky (stromy) 
v areáli OBZS kvôli zlej viditeľ-
nosti. 

Zodpovedný: prednosta 
OcÚ;

5. prizvať ochranárov k vy-
jadreniu sa na odstránenie lipy 
pri Jozefovi Franekovi. Zodpo-
vedný: prednosta OcÚ.

V Novoti 26. októbra 2007
bc. František Poleta, starosta

V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA č. 5 z 31. 8. 2007
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) berie na vedomie:
1. zoznam miestnych komi-

nukácií, ktoré sú navrhnuté na 
živičnú úpravu: 

Podkopec, Grúň (Bernard 
Kovalčík), Pri cintoríne, Ga-
briela Durčáková, Jarok (Mi-
kolajčík, Murín, Račák), Albín 
Antušák, Jozef Serdel-Fedor, 
Duľov.

b) Schvaľuje:
1. hospodárenie obce No-

voť za I. polrok 2007;

Zo zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva 
2. hospodárenie ZŠ s MŠ, 

školskej jedálne a školskej dru-
žiny za I. polrok 2007; 

3. zakúpenie kosačky v su-
me Sk 152 000;

4. zmluvu o prenájme pro-
jektovej dokumentácie na vyku-
rovanie biomasou v prie storoch 
kotolne kultúrneho domu a ob-
vodného zdravotného stredis-
ka – výška nájomného za obdo-
bie od 1. 4. 2007 do 31. 12. 2012 
predstavuje sumu Sk 42 867.

c) Ukladá:
1. komisii pre výstav-

bu, správu majetku a finan-
cií doriešiť informačné tabule 
s označením časti obce a súpis-
ných čísiel domov.

Zodpovedný: predseda ko-
misie. Termín: do 31. 12. 2007;

2. poslancom Jozefovi Flo-
rekovi a Ing. Milanovi Jakubja-
kovi v spolupráci s Farskou ra-
dou doriešiť parkovanie osob-
ných automobilov pri kostole;

Zodpovední: poslanci Jozef 
Florek a Ing. Milan Jakubjak.
Termín: 31. 12. 2007.

V Novoti 31. augusta 2007
bc. František Poleta, starosta

V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA č. 4 z 29. 6. 2007 
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) berie na vedomie:
1. informáciu o výstavbe 

oporného múru pri cintoríne;
2. informáciu o zriadení 

bankomatu.

b) Schvaľuje:
1. projekt koncepcie riade-

nia školy na rok 2007 – 2012;
2. správu o činnosti Dobro-

voľného hasičského zboru za 
rok 2006;

3. hlavné úlohy Dobrovoľ-
ného hasičského zboru na rok 
2007;

4. poplatky za znečisťova-
nie ovzdušia na rok 2007 pod-
ľa predloženého návrhu;

5. vypracovanie kúpno-
predajnej zmluvy na pozemok 
a objekt knižnice medzi obcou 
a firmou Radasta;

6. vypracovanie projekto-
vej dokumentácie na prístavbu 
kultúrneho domu;

7. na základe výberového 
konania menovanie riadite-
ľa ZŠ s MŠ Novoť, Mgr. Ľubo-
ša Patáka, do funkcie od 1. 7. 
2007 na dobu 5 rokov;

8. príplatok zamestnávate-
ľa na stravovanie pre pracovní-
kov obce Novoť, starostu, pra-
covníkov verejnoprospešných 
prác, brigádnikov, praktikan-
tov a pracovníkov aktivačných 
prác;

9. spolufinancovanie náku-
pu knižného fondu pre obecnú 
knižnicu v sume Sk 15 000 na 
rok 2007;

10. spolufinancovanie ná-
kupu pre folklórnu skupinu 
Grapka v Novoti v sume Sk  
20 000;

11. pridelenie bytov pre 
týchto obyvateľov: Roman Dib-
diak a manželka Janka, No-
voť č. 76, Pavol Rypák a man-
želka Janka, Novoť č. 1054, Jo-
zef Durčák a manželka Mar-
ta, Novoť č. 1111, Jaroslav Ka-
valier a manželka Hana, Záka-
menné č. 816;

12. odmeny členom Obec-
nej rady v hodnote Sk 300 za 
jedno rokovanie;

13. vstup obce Novoť do 
združenia Biomasa Biela Ora-
va za účelom projektu a reali-
zácie kotolní obvodného zdra-
votného strediska a kultúrne-
ho domu; zároveň poveruje sta-
rostu ďalším konaním v rámci 
združenia;

14. zmeny rozpočtu – pod-
ľa prílohy.

V Novoti 29. júna 2007

V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA č. 3 z 27. 4. 2007
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) Schvaľuje:
1. plán rozvoja obce na rok 

2007;
2. prenájom, prípadne od-

predaj pozemku a budovy pod 
výstavbu kultúrno-športové-
ho centra pre žiadateľa Antona 
Buľáka, Novoť č. 310;

3. pridelenie bytov: Pavol 
Kolenčík – 4-izbový, Pavol Be-
ňuš – 3-izbový, Božena Smo-
liarová – Hujčáková – 1-izbový, 
Miroslav Camber – 1-izbový;

4. predaj nepotrebného ma-
jetku obce;

5. zámenu bytov v bytovom 
dome č. 157, a to nasledov-
ne: 3-izbový byt č. 24 na 2. po-
schodí, t. j. na 3. nadzemnom 
podlaží, za 3-izbový byt č. 28 
na 4. poschodí, t.j. na 5. nad-
zemnom podlaží.

b) Ukladá:
1. rozpracovať plán odvozu 

veľkoobjemových kontajnerov 
komunálneho odpadu Komisii 
pre ochranu a tvorbu životné-
ho prostredia a vidieckeho tu-
rizmu. 

Termín: do 31. mája 2007. 
Zodpovedný: predseda ko-
misie;

2. poslať upozornenie ma-
jiteľke Hostinca u Gity, Margi-
te Žatkuľákovej, nech zabezpe-
čí parkovacie miesta pre hostí 
tak, aby nebola ohrozená bez-
pečnosť cestnej premávky a ru-
šenie nočného pokoja. 

Termín: do 31. mája 2007. 
Zodpovedný: Jozef Brodec, 
prednosta OcÚ;

3. doručovať spolu s po-
zvánkou aj zápisnicu z predo-
šlého OZ a materiál na rokova-
nie OZ podľa rokovacieho po-
riadku; 

Termín: trvale. Zodpoved-
ný: prednosta OcÚ.

4. zabezpečiť výstavbu la-
vičky pri autobusovej zastávke 
Colorspol; 

Termín: do 15. júna 2007. 
Zodpovední: Ing. Milan Jakub-
jak, Štefan Kuchťák.

c) Odporúča:
1. starostovi obce predisku-

tovať v Rade obce križovatku 
pri rodinných domoch Rafae-
la Jakubjaka, Novoť č. 21, a Se-
bestiana Bernaťáka, Novoť č. 
66, za účasti majiteľov;

2. starostovi obce preroko-
vať zriadenie bankomatu v ob-
ci Novoť so zástupcami Slo-
venskej sporiteľne a Poštovej 
banky;

3. starostovi obce vybu-
dovať v časti obce Jarok verej-
né osvetlenie v spolupráci ob-
ce s podnikateľmi, ktorí ma-
jú v tejto časti obce svoje pre-
vádzky.

V Novoti 27. apríla 2007
bc. František Poleta, starosta
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osobnosti

FlOrIáN JAkUbJAkZo zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva 
* 4. decembra 1930
+ 26. októbra 1982

koniec októbra pred dvad-
siatimi piatimi rokmi bol pre 
našu obec neobyčajne smut-
ný. Po krátkej a ťažkej choro-
be odišiel spomedzi nás dlho-
ročný predstaviteľ obce, kto-
rý ju takmer štvrťstoročie 
viedol a zveľaďoval.

Florián Jakubjak sa narodil 
4. decembra 1930 starším ro-
dičom Jozefovi a Márii, rode-
nej Durčákovej. O tri roky ne-
skôr sa im narodila ešte dcé-
ra Jozefína. Keď mal Florián 9 
rokov, jeho otec ťažko ochorel 
a v januári 1941 zomrel. Byť po-
losirotou počas 2. svetovej voj-
ny bol ťažký údel. Mnohí učite-
lia i kňazi si všímali vynikajú-
ce študijné výsledky nadaného 
žiaka, ale jeho matka nemala 
peniaze na štúdiá. Po skončení 
základnej školy pracoval, tak 
ako iní mládenci, v lete na poli 
a v zime pri ťažbe dreva v okoli-
tých lesoch. Popritom večerne 
navštevoval meštianku v Záka-
mennom.

V roku 1951 narukoval do 
Senice, no po polroku bol pre-
velený do Prešova. Práve toto 
mesto malo veľký vplyv na for-
movanie jeho osobnosti. Bo-
lo to obdobie začiatku päťde-
siatych rokov a práve v tom-
to meste sídlil jeden z neslávne 
známych táborov PTP (pomoc-
ný technický prápor), v ktorých 
vtedajší režim sústreďoval ľudí 
nepohodlných pre režim, kňa-
zov, rehoľníkov, umelcov, poli-
tikov a vôbec všetkých, ktorých 

režim pokladal za „triednych 
nepriateľov“. Tu mal mladý Flo-
rián možnosť stretať sa s mno-
hými ozajstnými osobnosťa-
mi tej doby. Jedným z nich bol 
aj prof. Pavol Florek, niekdaj-
ší poslanec slovenského sne-
mu, rodák z blízkej Krušetni-
ce. Častý kontakt s týmito ľuď-
mi mal veľký vplyv na formo-
vanie jeho budúcich životných 
postojov.

Z vojny sa vrátil na jeseň ro-
ku 1953. Znovu sa živil prá-
cou na poli a v zime aj ťažbou 
dreva v okolitých lesoch alebo 
v českom pohraničí. V januári 
1958 sa stal tajomníkom MNV 
(miestneho národného výboru) 
a 21. januára v tom istom roku 
sa oženil s Agnešou Kuchťáko-
vou z Novote. Roku 1963 sa im 
narodil syn Jozef. 

Na mladého tajomníka ča-
kali mnohé úlohy. V roku 1958 
sa v obci zavádzala elektrina 
a pretrvávalo tzv. obdobie kon-
tigentov. Roľníci museli po-
vinne odovzdávať do výkupu 

predpísané množstvá poľno-
hospodárskych produktov. Keď 
neboli schopní výkupy plniť, 
okresné orgány nútili miest-
nych funkcionárov riešiť také-
to prípady. Už tu sa prejavil cit 
k ľuďom a schopnosť pomáhať 
im. Jeho snahou bolo vybudo-
vať a povzniesť dedinu a dať ľu-
ďom príležitosť žiť lepší život. 
Od roku 1959 sa naplno veno-
val prípravám na stavbu kul-
túrneho domu, ktorý sa za mi-
moriadne ťažkých podmienok 
staval do roku 1966. Medzitým S matkou a so sestrou pred rodným domom na Šoltýstve

sa v júli 1964 stal predsedom 
MNV. Súčasne so stavbou kul-
túrneho domu rozvíjal činnosť 
miestnej prevádzky tak, aby 
bola obec samostatná v staveb-
ných činnostiach, ale aj finanč-
ne. Po dokončení kultúrneho 
domu rozbiehal ďalšie a ďal-
šie projekty. Obecný vodovod, 
školské bytovky, budova no-
vej školy, zdravotné stredisko, 
prevádzka SEZ, nákupné stre-
disko, cesty a mnohé iné pro-
jekty, ktorými sa snažil zlepšiť  

Pri žinčici na novotskom salaši 

Pokračovanie – s. 4

S pracovníkmi pri stavbe kultúrneho domu
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osobnosti

V úlohe sobášiaceho

FlOrIáN JAkUbJAk

Dokončenie – s. 3

Prevádzka v plnej paráde

S akademickým sochárom Fraňom Štefunkom 
pri diele Priadka vo Vyšnom Kubíne, ktorého 
stavbu realizovala Prevádzkareň MNV NovoťBirmovka v roku 1969. Privítanie vikára

Na stužkovej slávnosti syna Jozefa v deň svojich 51. narodenín 
– 4. 12. 1981 (pravdepodobne posledná zachovaná fotografia 
z jeho života)

podmienky života v našej obci. 
Väčšinu stavieb v tomto období 
realizovala miestna prevádzka, 
ktorá pod jeho vedením dosiah-
la nezvyčajný rozmach a stala 
sa pojmom známym v celej vte-
dajšej republike. 

No nielen materiálne hodno-
ty boli centrom jeho pozornosti. 
Veľmi dobre známa je jeho an-
gažovanosť na poli vzdelanosti. 
Dnes je štúdium na stredných 
a vysokých školách samozrej-
mosťou, no v šesťdesiatych ro-
koch, keď bolo obvyklé po skon-
čení základnej školy zostať pra-
covať na gazdovstve alebo sa za-
mestnať, musel vyvíjať mnoho 
úsilia, aby podnietil rodičov dať 
deti ďalej študovať, a tak im vy-

desiatych rokov výrazne pomo-
hol pri zaobstaraní nových zvo-
nov pre náš kostol.

Bol iniciátorom myšlienky 
postaviť v obci domov dôchod-
cov, kde by naši starší spoluob-
čania našli dôstojné podmien-
ky na prežívanie staroby. Za-
čiatkom osemdesiatych rokov 
intenzívne pracoval na príprave 
tohto projektu, avšak stavbu už 
nestačil zrealizovať. Jeho plány 
a zámery koncom leta 1982 za-
stavila zákerná choroba, ktorej 
26. 10. 1982 podľahol. Na če-
le obce stál nepretržite takmer 
štvrťstoročie. Za ten čas doká-
zal s pomocou pracovitých No-
voťanov zveľadiť svoju obec, no 
nielen to. Dokázal niečo omno-
ho podstatnejšie. Vzbudil v No-
voťanoch hrdosť na svoju obec, 
a tým zvýšil sebavedomie kaž-
dého občana tejto obce. Jeho ži-
votnou túžbou bolo, často a rád 
to hovorieval: „Novoť nech znie 

tvoriť lepšie podmienky. V tejto 
snahe našiel dobrého spolupra-
covníka a priateľa v osobe Ber-
narda Ondrejku, neskoršieho 
riaditeľa základnej školy.

Rovnako známa je aj jeho 
starostlivosť o potreby farnos-
ti. Aj v ťažkých časoch vedel 
nájsť spôsoby, ako pomôcť, ho-
ci o tom sa vtedy nahlas nesme-
lo hovoriť. Začiatkom sedem-

hrdo!“ Dnes, 
po mnohých 
rokoch, môže-
me s radosťou 
povedať, že tá-
to jeho túžba sa 
predovšetkým 
jeho zásluhou 
stala skutoč-
nosťou. „Novoť 
– to znie hrdo!“

Týmto prí-
spevkom chce-
me vzdať hold 
vzácnemu člo-
vekovi, nášmu 

rodákovi, Novoťanovi s veľkým 
„N“, ktorý celý život obetoval 
svojej rodnej obci. Za to mu pat-
rí naša veľká vďaka.  

Pozn.: poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí cennými in-
formáciami a fotografiami 
prispeli k tomuto článku.

Zostavili: M. kondelová,  
S. Mikolajčík



Hlas Novote č. 2 / 5November 2007
www.novot.sk | e-mail hlasnovote@novot.sk

samospráva obce

FlOrIáN JAkUbJAk

Vážení spoluobčania, v tom-
to príspevku by sme Vás chce-
li oboznámiť so zámerom fir-
my Radasta, spol. s r.o., posta-
viť v Novoti kultúrno-športové 
centrum.

V obci Novoť býva viac ako 
3 000 obyvateľov. Z tohto poč-
tu je takmer polovica mladých 
ľudí či rodín, ktorým mnoho-
krát chýbajú priestory pre ak-
tívny odpočinok v oblasti kul-
túrnej, spoločenskej, ale aj v ob-
lasti športovej. Firma Radasta 
preto prichádza s ponukou po-
staviť v Novoti kultúrno-špor-
tové centrum so zámerom plno-
hodnotného zvýšenia kultúrne-
ho a športového vyžitia obyva-
teľov obce, ale i hostí z blízkeho 
a ďalekého okolia, návštevníkov 
náhodných, jednotlivcov či celé 
rodiny, ktoré k nám každoročne 
prichádzajú na dovolenku alebo 
zotavenie sa.

Kultúrno-športové centrum 
by malo stáť na pozemku bý-
valej škôlky (terajšej obecnej 
knižnice), ktorý je ľahko prí-
stupný z hlavnej cesty. Budova 
bude mať rozmery 30 m x 17 m 
a jej výška bude dosahovať 9 
metrov. V prízemí budovy plá-
nujeme zakomponovať bow-
lingovú dráhu, squashovú kóju 
a tiež požičovňu squashových 
rakiet. V týchto priestoroch sa 
chystáme zriadiť aj kaviareň, 
ktorá by plnila viacero funkcií. 
Je tu naplánovaný bar a tiež je-
dálne stoly pre minútkovú ku-
chyňu. V kaviarni budú stoly 
vybavené počítačmi s prístu-
pom na internetové stránky. 
Súčasťou vybavenia kaviarne 
bude aj požičovňa dennej tla-
če zdarma. V priestoroch ka-
viarne plánujeme umiestniť bi-
liardový stôl a tiež šachový sto-
lík. Príjemné by malo byť po-
sedenie gaučového typu na 
sledovanie priamych športo-
vých prenosov či miestnosť na  
usporadúvanie uzatvorených 
spoločenských akcií. V príze-
mí je naplánovaná i recepcia, 
ktorá poslúži na poskytovanie 
informácií o kultúrnom i spo-
ločenskom dianí v mikroregió-
ne Oravy a tiež v širšom euro-

Obecné zastupiteľstvo sa na svojich zasadnutiach zaoberalo zámerom firmy radasta, spol. s r. o., postaviť v centre obce kul-
túrno-športové centrum. rokovania o tomto zámere ešte prebiehajú, ale chceme ponúknuť čitateľom možnosť oboznámiť sa 
s týmto novým projektom.

regióne Beskydy, do ktorého je 
obec Novoť začlenená. K pro-
jektu patrí aj vybudovanie par-
koviska pred budovou.

Komu by takéto centrum 
slúžilo?

1. Mládeži, pre ktorú sú ur-
čené hlavne squashové kurty 
a možnosť pripojenia sa na in-
ternet, ale i možnosť využitia 
posilňovne.

2. Strednej i staršej generá-
cii, ktorá by si mohla oddých-
nuť napríklad pri menej namá-
havom bowlingu.

3. Žiakom a študentom, kto-
rí by si tu trénovali pamäť pri 
rozličných logických hrách, 
klasických i novodobých.

4. Dámam, ktoré by tu vyu-
žívali služby maséra, pedikér-
ske a manikúrové služby.

5. Pánom, ktorým ponúka-
me príležitosť sledovať športo-
vé udalosti na veľkoplošnej ob-
razovke s možnosťou občer-
stvenia.

6. Mladým rodinám s deťmi, 
pre ktoré tu bude zriadený det-
ský kútik.

7. Každému, kto si dopraje 
chvíľku oddychu pri káve a čer-
stvej dennej tlači.

8. Všetkým, ktorí by chce-
li využiť možnosť občerstve-
nia a príležitosť najesť sa v štý-
le „rýchlo, zdravo a nie draho“.

9. Pre návštevníkov, ale 
i obyvateľov obce, by mal fun-
govať „minináučný chodník“ 
s názvom „Piesne a kultúrne 
tradície našich starých rodi-
čov“, ktorého úlohou bude vy-
stavovať a prezentovať rozličné 
historické úžitkové predmety, 
piesne, jedlá a večery v duchu 
miestnych tradícií. Uvažuje sa 
nad večermi na rozličné náme-
ty – pre rôzne generácie a s rôz-
nymi náplňami – rozprávky, ľu-
dová nôta, tradície obce, literár-
ne večierky, športové podujatia 
a súťaže v rámci obce atď. 

Nazdávame sa, že nielen 
v mestách sa ľudia vedia a chcú 
spoločensky stretávať, kultúr-
ne vzdelávať, podnikať moder-
né športové aktivity, starať sa 
o svoje duševné či telesné zdra-
vie a, samozrejme, aj aktívne 

–red

či pasívne oddychovať. Spomí-
nané služby a možnosti zatiaľ 
v obci Novoť nie sú k dispozícii. 
Preto veríme, že mnohí ľudia by 
podobné možnosti využívania 
svojho voľného času privítali. 
Vybudovaním kultúrno-špor-
tového centra by malo dôjsť 
v našej obci, ktorá má už bo-
hatú športovú minulosť v stol-
nom tenise, volejbale a futbale, 
k zlepšeniu a skvalitneniu špor-
tového a kultúrneho vyžitia aj 
v ďalších atraktívnych novodo-
bých športoch. Určite to bude 
aj nenásilné nadviazanie na už 
existujúcu zónu športu, ktorá 
sa rozvíja hlavne vďaka sponzo-
rom a prívržencom športu spo-
medzi obyvateľov Novote. V ne-
poslednej rade treba zobrať do 
úvahy to, že vybudovaním kul-

túrno-športového centra budú 
vytvorené nové pracovné mies-
ta, čo prispeje k väčšej zamest-
nanosti v obci.

Vážení čitatelia, toto je ví-
zia firmy Radasta, spol. s r.o. . 
Všetky dobré nápady sa stále 
môžu do projektu zakompono-
vať. Príďte, poraďte, pridajte sa 
k tomu, aby naša obec prekvi-
tala, aby sa tu cítili dobre pre-
dovšetkým občania obce, a tiež 
návštevníci či naši rodinní prí-
slušníci, ktorí bývajú vo svete, 
alebo úplne cudzí ľudia, ktorí 
budú o Novoti rozprávať s nad-
šením, pretože sa tu dobre za-
bavili a nenudili sa.

Píšte nám na e-mailovú ad-
resu: radastaspol@oranet.sk

Anton buľák

Budeme mať kultúrno-športové centrum?

Dňa 13. novembra sa v kul-
túrnom dome uskutočni-
lo tradičné jesenné stretnu-
tie s dôchodcami. Na pozva-
nie starostu sa ho zúčastni-
lo takmer 200 občanov No-
vote. Boli to predovšetkým 
starší ľudia, ktorí zavŕšili mi-
nimálne 70 rokov života, ako 
aj členovia organizácie zdra-
votne postihnutých v ob-
ci. Po slávnostnom príhovo-

Stretnutie so staršími 
občanmi re starostu obce, v ktorom 

ocenil ich prínos pre spoloč-
né dobro v obci, vyjadril úc-
tu ich životom, naplnených 
statočnou prácou, a poprial 
im všetko dobré do budúcich 
rokov, pozdravil prítomných 
detský folklórny súbor Grap-
ka. Po podaní občerstvenia 
hrali pre dobrú náladu účast-
níkom súrodenci Brodecov-
ci. Okrem príjemných poci-
tov z posedenia si dôchodco-
via odniesli aj vecné darčeky.
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letné udalosti

17. 6. 2007 sme mali vzác-
nu príležitosť stretnúť sa 
s členom rehole dominiká-
nov na Slovensku, frátrom 
Šimonom Jánom tyrolom, 
pôvodom z Oravskej Polho-

ry. Fr. Šimon je predstave-
ným Konvektu Nanebovza-
tia Panny Márie v Košiciach. 
Jeho vystúpenie mnohých 
nadchlo a povzbudilo k vrúc-
nejšej modlitbe sv. ruženca.

Na 11. ročníku festivalu 
chVáľME PIESňOU Pá-
NA sa  predstavili spevácke 
zbory: 

» Nádej z Oravskej Lesnej, 
» Maranatha z Rabče, 
» Burizón z Novote, 
» Mika Miria z Poľska.

13. mája pristúpilo  
58 detí prvý raz  
k sv. prijímaniu na slávnosti,  
ktorá sa tento rok  
niesla v znamení zvona.  

Pri Lurdskej jaskyni nám 
bude túto udalosť  
pripomínať zvonica,  
ktorej zvon pochádza ešte  
zo starého kostola.
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letné udalosti

Mimoriadne úspešným po-
dujatím bol 2. ročník Novot-
skej hrudky, ktorú zorgani-
zovalo Poľnohospodárske ob-
chodné družstvo Novoť. 

Počet vystavovateľov syro-
vých výrobkov narástol z vla-
ňajších 11 na 22 a dokáza-
li nám, že v tejto oblasti má-

me skutočných odborníkov. 
Ocenenie od poroty si odnies-
lo 6 účastníkov  súťaže: Jozefí-
na Durčáková (č.d. 10), Mar-
gita Chromuliaková (792), 
Marta Kocúrová (777), Emí-
lia Kuchťáková (859), Jozefína 
Mikolajčíková (879) a manže-
lia Kristína a Teofil Račákoví 

(488). Podujatie bolo obohate-
né aj  o súťaž v ťahaní korbáčov, 
ktorú vyhrala Justína Fedoro-
vá (414). Veľký záujem bol aj 
o ochutnávku výrobkov nášho 
družstva, výrobky remeselní-
kov, ale najmä o dobrú zába-
vu so skupinou Profil. Poduja-
tie navštívil aj poslanec NR SR 

Úspešná Novotská hrudka

–red

Prvá októbrová nedeľa bola príležitosťou poďakovať za 
tohoročnú úrodu. Náš chrám bol vyzdobený plodmi novot-
skej zeme, ktoré u ľudí vzbudili veľký obdiv. Najväčším pre-
kvapením bolo pravé novotské hrozno. Táto iniciatíva našich 
družstevníkov sa stretáva s veľmi príjemnými ohlasmi. Po-
ďakovanie  a počastovanie pri rôznych príležitostiach patrilo 
vždy k hodnotám, ktoré si Novoťania ctili.

Tibor Cabaj so svojimi priateľ-
mi. Ako povedal: „Prišiel som 
tu kvôli dobrým ľuďom a dob-
rým syrom.“  

Podujatie je ďalším dôka-
zom toho, že Novoťania majú 
čím zaujať návštevníkov, pre-
to by sme  sa mali snažiť aj na-
ďalej.

cez sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15.8.) usporia-
dal Klub dôchodcov púť do poľského Ludźmierza, ktorej sa zú-
častnilo 46 pútnikov.
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letné udalosti

Divadelný krúžok lienky, ktorý vedú Mgr. Milada Zavoďančí-
ková a Mgr. Anna Urbanová, zahral rozprávku „Drž sa rozumu!“

tento rok boli ocenené 
najkrajšie okná a balkóny:
Jozefína Hilbrychtová 90
Božena Klimčíková 109
Justína Vlčáková 123
Mária Vojtkuliaková 225

Jozefína Plaskúrová 226
Viktória Buláková 269
Emília Smarkoňová 398
Helena Boleková 764
Helena Zavoďančíková 876
Jana Ovšáková 1036

Všetko, čo doma máme

krúžok mažoretiek pod vedením  Mgr. Emílie Kozaňákovej 
predstavil svoj nový program.

O spestrenie podujatia sa pričinili zamestnanci DD a DSS 
v Novoti, ktorí zahrali scénku „Ťažký život našich detí“.

Publikum zaujali i sólové vystúpenia Jakuba Serdela a ka-
taríny Nodžákovej.

Sestry Margita a katarí-
na  Dibdiakové sa predstavili 
hrou na klávesoch.

Daniel Dibdiak zahral dve 
skladby na gitare. 

Okrem španielskej romance 
sa publiku predstavil sklad-
bou, ku ktorej sám vytvoril 
hudbu i text.
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samospráva obce

§ 1
Podľa zákona č. 599/2001 

Z. z. o osvedčovaní listín a pod-
pisov na listinách obec vykoná-
va osvedčovanie v rámci výko-
nu samosprávy obce.

§ 2
Osvedčovanie sa vykoná-

va na žiadosť. Za osvedčova-
nie sa vyberá správny popla-
tok podľa osobitného predpi-
su, ak nie je ustanovené inak. 
Správny poplatok sa platí 
v hotovosti do pokladnice ob-
ce, prípadne poštovou pou-
kážkou alebo prevodom z úč-
tu v banke. Tento poplatok je 
príjmom rozpočtu obce.

§ 3
Osvedčovanie sa vykoná-

va v úradnej miestnosti ob-
ce. Osvedčovanie možno vy-
konať aj na inom vhodnom 
mieste, ak to žiada fyzická 
osoba, ktorá sa zo zdravot-
ných dôvodov nemôže do-
staviť do úradnej miestnosti.

§ 4
Obec pri osvedčovaní listi-

ny zodpovedá za to, že odpis 
listiny alebo jej kópia sa zho-
duje s predloženým originá-
lom listiny alebo s jej osved-
čeným odpisom a že osved-
čenie bolo vykonané spôso-
bom ustanoveným zákonom. 
Pri osvedčovaní podpisu na 
listine obec zodpovedá za to, 
že podpis na listine urobi-

la fyzická osoba, ktorej pod-
pis je osvedčovaný, že sa pod-
písala do osvedčovacej knihy 
a že osvedčenie bolo vykona-
né spôsobom ustanoveným 
týmto zákonom. Fyzická oso-
ba, ktorej podpis sa osved-
čuje, preukazuje svoju totož-
nosť občianskym preukazom 
alebo cestovným pasom.

Osvedčením zhody odpi-
su alebo kópie listiny s pred-
loženou listinou sa neosved-
čuje obsah, správnosť ani 
pravdivosť skutočnosti uvá-
dzaných v listinách. 

§ 5
Obec nevykonáva osved-

čenie dokladov uvedených 
v tomto §, napr.:

• geometrických plánov, 
občianskych preukazov, slu-
žobných preukazov; 

• ak sa odpis listiny nezho-
duje s predloženou listinou;

• ak je listina napísaná 
v inom ako v štátnom jazyku; 
výnimkou je český jazyk.

Poplatky za osvedčova-
nie: 
•  osvedčenie  odpisu  listi-

ny: 50 Sk za jednu stranu; 
•  osvedčenie podpisu: 

30 Sk za jeden podpis.
Od poplatku sú oslobo-

dené osvedčenia na sociál-
ne účely.

(Zákon o správnych po-
platkoch § 4, č. 145/95 Zb.)
Emília Orčíková, matrikárka

Osvedčovanie listín a podpisov 
na listinách

VÝPIS Z rEgIStrA trEStOV

Ohľaduplnosť nadovšetko
Neustály nárast počtu au-

tomobilov prináša problémy 
nielen v mestách, ale aj na de-
dinách a v tomto naša obec nie 
je výnimkou. Doprava v oko-
lí kostola pred a po nedeľných 
sv. omšiach sa stáva čoraz 
komplikovanejšou a s prichá-
dzajúcou zimou aj oveľa ne-
bezpečnejšou. 

Vyzývame preto aj touto 
cestou všetkých vodičov, aby – red

dodržiavali dopravné predpi-
sy, boli voči iným ohľaduplní, 
hlavne voči chodcom, a pre-
nechávali parkovacie mies-
ta v blízkosti kostola pre sta-
rých a chorých. 

V okolí kultúrneho domu 
a nákupného strediska je do-
statok parkovacích plôch, 
z ktorých je navyše v čase špič-
ky omnoho rýchlejší prístup na 
hlavnú cestu.

Združenie obcí Biela Orava zís-
kalo z recyklačného fondu fi-
nančné prostriedky vo výške 4,5 
mil. korún na zakúpenie KUKA 
vozu, ktorým zabezpečuje zber 
komunálneho odpadu, plastov 
a skla. Z našej obce sa už teraz 
pravidelne (1-krát mesačne) od-
vážajú plasty a sklo, ale je po-

V e n u j m e  s a  V i a c 
S e P a r o V a N i u  o D P a D o V

trebné, aby sa triedenie robilo 
zodpovedne. V kontajneroch, 
ktorých je v obci 10, sa okrem 
skla nachádza aj odpad z iných 
materiálov a vrecia obsahujú 
nielen plasty. Takáto nedôsled-
nosť zdržuje a v konečnom dô-
sledku predražuje likvidáciu 
odpadov. –OcÚ

miestnych komunikácií bude za-
bezpečovať obec svojimi mecha-
nizmami (nákladným vozidlom 
TATRA 815 a traktorom). 

Údržbu štátnej cesty (hlav-
nej) zabezpečuje Slovenská 

správa ciest so sídlom v Dol-
nom Kubíne prostredníctvom 
svojich zmluvných partnerov. 

Pre skvalitnenie údržby 
týchto ciest je nevyhnutné do-
držiavať zákaz parkovania 
osobných i nákladných auto-
mobilov na krajniciach. 

Zimnú údržbu

DD a DSS

27. 11. 2007 usporiada-
li v DD a DSS tradičnú Ka-
tarínsku zábavu vo vynove-
nej spoločenskej miestnosti, 
na ktorej dôchodcom do tan-
ca vyhrávali ich najobľúbe-
nejší muzikanti –  Brodecov-
ci. Tohtoročná zábava bola 
výnimočná tým, že pozvanie 
na ňu prijal predseda Žilin-
ského samosprávneho kraja, 
Ing. Juraj Blanár, a pri tej prí-
ležitosti slávnostne prevzal 
do užívania stavbu – „Nad-
stavba výťahu a protipožiar-
na bezpečnosť budovy“,  kto-

rá sa realizovala od júna 2005 
do konca septembra 2007. Po 
slávnostnom otvorení sa pán 
predseda oboznámil s celým 
objektom, ale zaujímal sa naj-
mä o realizovanú rekonštruk-
ciu. A keďže bol na zábave, ne-
minul ho ani katarínsky tanec. 
Na podujatí sa zúčastnili aj po-
slanci ŽSK za okres Námesto-
vo a Mgr. Marta Pauková , ve-
dúca odboru sociálnych ve-
cí ŽSK a Štefan Balcerčík, ko-
nateľ firmy Pyrokomplex, kto-
rá realizovala poslednú etapu 
stavebných prác.

(Zák. 418/2002 Z. z.)

Výpis alebo odpis z regis-
tra trestov vydáva Generálna 
prokuratúra SR v Bratislave. 

K žiadosti o odpis alebo vý-
pis z registra trestov na obec-
nom úrade potrebujete:

» platný občiansky preu-
kaz alebo cestovný pas,

» rodný list,
» kolok v hodnote 100 Sk,
» 50 Sk v hotovosti (správ-

ny poplatok).
§ 8, zák. 418/2002 Z. z. 
Správnosť údajov overuje 

obec, ktorá je matričným úra-
dom, » z predloženého ob-
čianskeho preukazu, » u cu-
dzinca z predloženého ces-
tovného dokladu. 

Ostatné údaje sa preukazu-
jú len vtedy, ak je to potrebné 
na odstránenie pochybnosti 
o totožnosti osoby z iných do-
kladov, ktoré žiadateľ predlo-
ží. Obec pri overovaní postu-
puje obdobne ako pri osved-
čovaní podpisov.

Predseda ŽSk v Novoti

–OcÚ
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zo základnej školy a materskej školy

brány školy sa nám po 
dvoch letných mesiacoch opäť 
otvorili a všetci jej návštevní-
ci sa vrhli do práce. Prostred-
níctvom našich obecných no-
vín vám ponúkame stručný 
prehľad o tom, ako sme ten-
to nový školský rok odštar-
tovali.

V priebehu letných prázdnin 
sa naša škola opäť trochu vy-
novila. Vymenili sa svietidlá vo 
všetkých triedach novej školy 
a v budove bývalých dielní. Na-
inštalovali sa žalúzie v 5 trie-
dach a v zborovni starej školy, 
vymaľovalo sa 5 tried. V býva-
lých dielňach sa na chodbe na-
inštalovali radiátory a opravila 
sa zatekajúca strecha. Do tried 
pribudli nové skrinky, ktoré slú-
žia žiakom na ukladanie potreb-
ných vecí. Postupne sa v niekto-
rých triedach vymieňajú lavice 
a stoličky pre žiakov. Za školou 
sa dobudovalo  viacúčelové ih-
risko s umelou trávou a nalako-
vala sa podlaha v telocvični. 

Do školských lavíc si v škol-
skom roku 2007/08 sadlo 557 
detí, ktoré boli rozdelené do 
23 tried. Špeciálna trieda so 6 
deťmi je aj tento rok zriadená 
v priestoroch MŠ. Popri ško-
le fungujú dve oddelenia Škol-
ského klubu detí, ktorý navšte-
vuje 32 žiakov.

Ponuka záujmových krúž-
kov je aj tento rok skutočne 

ZO ŽIVOtA ŠkOly
pestrá. Svoju činnosť otvorilo 
40 záujmových útvarov, v kto-
rých trávi svoj voľný čas 487 
detí. Popri pedagogických pra-
covníkoch sa práci s deťmi vo 
voľnom čase venuje aj niekoľko 
externých pracovníkov.

Žiaci 3. a 4. ročníka už tra-
dične absolvovali začiatkom 
októbra plavecký výcvik. De-
viataci sa zase zúčastnili Bur-
zy práce v Námestove, aby sa 
mohli jednoduchšie a zodpo-
vedne rozhodnúť pre svoje ďal-
šie vzdelávanie sa. Pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším 
spríjemnili deti svojím kultúr-
nym programom sychravé ok-
tóbrové dopoludnie obyvate-
ľom Domova dôchodcov. Žiaci 
sa priebežne pripravujú a za-
pájajú do viacerých vedomost-
ných, tvorivých i športových 
súťaží.

NOVINkOU na našej škole 
je aj elektronická žiacka kniž-
ka, vďaka ktorej si môžu ro-
dičia overiť prospech a štu-
dijné výsledky svojich detí aj 
prostredníctvom internetu. 

Na webovej stránke ško-
ly zsnovot.edupage.org je po-
trebné zvoliť si sekciu Pri-
hlásenie a zadať prihlasova-
cie meno a heslo žiaka. tie 
si rodičia môžu vyzdvihnúť 
u triednych učiteľov svojich 
detí.

Podmienky ospravedlňova-
nia vymeškaných hodín žiakom 
základnej školy má každá ško-
la určené vo svojom vnútornom 
poriadku školy. Vnútorný poria-
dok našej školy umožňuje rodi-
čom ospravedlniť svoje dieťa z vy-
učovania v maximálnom počte 
10 hodín na prvom a 12 hodín 
na druhom stupni za polrok. Ne-
existujú žiadne vyhlášky, meto-
dické pokyny alebo usmernenia, 
ktoré by špecifikovali a upravova-
li dôvody ospravedlnenia vymeš-
kaných hodín z rodinných dôvo-
dov. To, či učiteľ žiakovi dané ho-
diny ospravedlní alebo nie, je na 
posúdení jeho samotného.

Začiatkom septembra tohto 
školského roka boli vyhlásené 
výsledky medzinárodnej výtvar-
nej súťaže „Krásná jako kvít-
ka je ta země …“, v ktorej vládli 
tento rok postavy čertov, diab-
lov a škriatkov. Do súťaže bolo 
zaslaných 2 350 obrázkov z 11 
európskych krajín. Je teda veľ-
kým úspechom, že práve žiak 
našej školy Joachim Kondela 
získal v 4. kategórii (5. – 6. roč-
ník) tejto medzinárodnej súťa-
že krásne 2. miesto. Rovnako sa 
mohli zo svojho úspechu tešiť aj 
Benjamín Mikolajčík z 2.A, An-
drea Bartošová a Marek Smo-

Mgr. Jantoláková

Vnútorné nariadenie školy tiež 
umožňuje uvoľniť žiaka z jednej 
vyučovacej hodiny príslušnému vy-
učujúcemu, s ktorým má žiak da-
nú vyučovaciu hodinu. Na uvoľne-
nie žiaka z viacerých vyučovacích 
hodín, najviac však z jedného vyu-
čovacieho dňa, dáva súhlas tried-
ny učiteľ žiaka. Z viacerých vyučo-
vacích dní môže žiaka uvoľniť iba 
riaditeľ školy.

Keďže je škola zodpovedná za 
bezpečnosť žiaka počas vyučo-
vania, nie je možné uvoľniť žiaka 
v priebehu vyučovania bez toho, 
aby ho vyzdvihol rodič, resp. iná 
blízka osoba staršia ako 18 rokov. 

ospravedlňovanie žiakov

Mgr. Jantoláková

Naši malí veľkí výtvarníci
lár z 8.A, Pavol Kovalčík z 8.C 
a Dominika Blahútová a Terézia 
Hrubjaková z 9.B, ktorých práce 
boli vystavené v Havířove počas 
celého septembra. Aj to, že poro-
ta vybrala obrázok na výstavu, 
je veľkým úspechom. Veď do vý-
stavnej siene sa dostal len každý 
desiaty obrázok. 

Výtvarné práce našich žia-
kov zaujali porotu natoľko, že 
sa rozhodla udeliť cenu  Kraj-
ského úradu v Ostrave za peda-
gogické vedenie pani učiteľke 
Márii Michalidesovej, pod ve-
dením ktorej zhotovovali deti 
svoje dielka. 

Dňa 25. 10. 2007 sme v na-
šej MŠ privítali starých rodi-
čov pri príležitosti Mesiaca úc-
ty k starším. Na toto posedenie 
sme sa všetci dlho pripravova-
li. Predstavili sme sa pásmom 
piesní, básní a tančekmi. Deti kolektív učiteliek MŠ

Pozvanie od škôlkarov prijal aj otec Karol

Koncom októbra sme sa už 
po tretíkrát zúčastnili na vý-
lete vo Viedni, hlavnom mes-
te Rakúska. Spomedzi stovky 
múzeí sme si prezreli to naj-
väčšie a najznámejšie. Príro-
dovedno-historické múze-
um nás zaujalo svojimi zbier-

kami živej i neživej prírody, 
ako aj expozíciou historic-
kých predmetov. Neskôr sme 
navštívili Dóm svätého Štefa-
na a prezreli sme si historické 
centrum mesta. Aj keď nám 
počasie veľmi neprialo, výlet 
sa nám páčil.

Opäť vo Viedni

Deti zo ZŠ

obdarovali svojich starých ro-
dičov srdiečkom, ktoré vlastno-
ručne vyrobili. Na záver si po-
sedeli pri šálke čaju a koláčiku. 
Veríme, že na túto slávnostnú 
chvíľu ostanú pekné a milé spo-
mienky.

» » »



Hlas Novote č. 2 / 11November 2007
www.novot.sk | e-mail hlasnovote@novot.sk

Naši malí veľkí výtvarníci

šport

Joachim Kondela pri preberaní ocenenia.

Horný rad: Štefan Veselovský – vedúci mužstva, Jozef Hupka, 
Jaroslav Šebo, Ján Furdek, Martin Gejdoš, Dušan Hupka, Ľuboš 
Paták – tréner.
Dolný rad: Jakub Paták, Jozef Jašica, roman Vrabček, Jozef Kacko, 
Lukáš Veselovský, Marek Klimčík.
Na fotografii chýbajú: Ján Kuchťák a radoslav Pánik.

StOlNÝ tENIS
III. liga
V tretej lige majú Novoťania 

cieľ jasný – udržať sa v súťaži. 
To sa im zatiaľ darí a takmer 
po polovici súťaže sa držia na 
siedmom mieste.

VI. liga
Po úspešnej minulej sezó-

ne má B-éčko podobný cieľ– 
udržať si ,,vydobyté“ pozície. 
Po rozpačitom začiatku, keď v 
dvoch kolách prehrali, sa chy-
tili,  bodovali s výnimkou sú-
boja v Krivej v každom zápase 
a držia sa na ôsmom mieste.

2. Divízia starší žiaci
Starší žiaci chcú v prvej se-

zóne najmä zbierať skúsenosti. 

V prvom kole hladko podľah-
li Oravskej Lesnej, ale v dru-
hom kole už dokázali bodovať 
v Breze a na poslednom mies-
te sú len o skóre.

FUtbAl
Prípravka
Po dvojročnej prestávke má 

Novoť opäť zastúpenie aj v naj-
mladšej futbalovej kategórii. 
Novotskí prípravkári nema-
li žiadne skúsenosti, čo sa pre-
javilo najmä v prvých zápa-
soch. S pribúdajúcimi zápasmi 
sa zlepšovali aj výsledky,  pri-
čom najlepší prišiel práve v po-
slednom jesennom zápase, keď 
Novoťania „vyprášili“ Lokcu 
6:1. Týmto výsledkom sa bo-
dovo dotiahli práve na Lokcu, 

Šport – mini
VOlEJbAl – MUŽI 
Novoť hrá prvýkrát v histó-

rii I. ligu. Zaslúžili sa o to na-
ši chlapci pod vedením ľubo-
ša Patáka.

Začiatky tohto prvoligové-
ho tímu siahajú do roku 2003, 
keď ako žiaci základnej školy 
vyhrali obvodové i okresné ko-
lo a na krajskom skončili tretí. 
Vtedy skrsla myšlienka zapí-
sať sa do celoslovenskej súťa-
že kadetov. V tejto súťaži hrali 
tri roky a dosahovali dobré vý-
sledky, ktoré vyústili do postu-
pu na turnaj o majstra Sloven-
ska kadetov. V Nitre si zmera-
li sily s volejbalistami z Brati-
slavy, Prešova, Humenného, 
Nového Mesta nad Váhom a 
Žiliny. V konečnom hodnote-

ní skončili štvrtí. V tomto tí-
me hrávali Jakub Paták, Ma-
tej Paták, Jozef Jašica, Lukáš 
Veselovský, Jozef Smolár, Ma-
rek Klimčík, Dušan Hupka, 
Jozef Hupka a Jaroslav Šebo. 
Minulý rok postúpili do II. li-
gy, mužstvo posilnili o nových 
hráčov, ktorí v minulosti hrá-
vali za Tvrdošín a Dolný Ku-
bín, a podarilo sa im vyhrať 
aj túto súťaž v oblasti Stred. 
Napokon chlapci odštartovali  
v jeseni svoje prvoligové zá-
pasy v oblasti Východ. Verí-
me, že aj v tejto súťaži budú 
našu obec vzorne reprezento-
vať. Tak či onak, za sebou ma-
jú dobrú základňu fanúšikov, 
ktorí ich dokážu správne vy-
burcovať, podporiť a odmeniť 
búrlivým potleskom.

Jozefína Mikolajčíková

ale s horším skóre zimujú na  
poslednom štvrtom mieste.

Žiaci
Žiakom sa v  jesennej časti mi-

moriadne darilo, po trinástich 
kolách sú s deviatimi víťazstvami 
a dvomi prehrami na tretej prieč-
ke s reálnou šancou na postup.

Žiaci II.trieda
	 1.	Krušetnica	 13	 11	 1	 1	 51:1	 34
	 2.	Sihelné	 13	 10	 3	 0	 54:7	 33
	 3.	Novoť	 13	 9	 2	 2	 46:11	 29
	 4.	Babín	 13	 9	 1	 3	 41:8	 28
	 5.	Breza	 13	 8	 1	 4	 45:23	 27
	 6.	Podzámok	 13	 7	 2	 4	 28:18	 25
	 7.	Bziny	 13	 7	 1	 5	 43:20	 22
	 8.	Bobrov	 13	 4	 3	 6	 14:32	 18
	 9.	Rabčice	 13	 5	 2	 6	 22:17	 17
	10.	Kraľovany	 13	 4	 2	 7	 30:35	 14
	11.	Zázrivá	 13	 2	 1	10	 18:47	 7
	12.	Krivá	 13	 2	 1	10	 6:65	 7
	13.	Beňadovo	 13	 1	 2	10	 20:52	 5
	14.	Podbiel	 13	 0	 2	11	 11:81	 2

Dorast
Dorastenci si v porovnaní 

s vlaňajškom pohoršili iste aj pre-
to, lebo najstarší a najskúsenejší 
z nich odišli pomôcť družstvu 
mužov, ktoré tak dostalo „mladú 
krv“ a na ich výkonoch to vidieť. 
No aj po tomto „oslabení“ sa do-
rast drží a zimuje na peknom ôs-
mom mieste s pomerne vyrovna-
nou bilanciou zápasov 6/1/7.

Dorast I.trieda
	 1.	Liesek	 14	12	 1	 1	 45:7	37
	 2.	Hruštín	 14	 9	 2	 3	 36:18	 29
	 3.	Dlhá	 14	 8	 0	 6	 33:27	 24
	 4.	Zákamenné	 14	 7	 2	 5	 29:21	 23
	 5.	Polhora	 14	 7	 2	 5	 27:26	 23

Podrobné a aktuálne infor-
mácie zo športu nájdete na  
www.novot.sk

	 6.	Zubrohlava	 14	 7	 1	 6	 37:17	 22
	 7.	Sihelné	 14	 6	 3	 5	 24:17	 21
	 8.	Novoť	 14	 6	 1	 7	 32:24	 19
	 9.	Lesná	 14	 6	 1	 7	 29:26	 19
	10.	Párnica	 14	 6	 1	 7	 30:34	 19
	11.	Lokca	 14	 4	 4	 6	 23:50	 16
	12.	Vavrečka	 14	 4	 0	10	 16:42	 12
	13.	Podzámok	 14	 2	 4	 8	 12:32	 10
	14.	Podbiel	 14	 3	 0	11	 16:48	 9

Muži
Muži sa po vlaňajšej premié-

re v prvej triede, keď im do pos- 
lednej chvíle hrozil zostup, 
vzchopili, posilnili svoje rady 
mládencami z dorastu a jasne dá-
vajú najavo, že už nechcú byť out-
siderom skupiny. Po pätnástich 
kolách sú so siedmimi víťazstva-
mi na výbornom šiestom mieste.

Muži I. trieda
	 1.	Veselé	 14	 10	 2	 2	 42:18	 32
	 2.	Veličná	 15	 10	 1	 4	 35:14	 31
	 3.	Lokca	 15	 10	 0	 5	 36:22	 30
	 4.	Podzámok	 15	 8	 3	 4	 31:24	 27
	 5.	Zubrohlava	 15	 8	 2	 5	 29:21	 26
	 6.	Novoť	 15	 7	 4	 4	 26:18	 25
	 7.	Vavrečka	 15	 8	 1	 6	 32:26	 25
	 8.	Rabča	 15	 7	 2	 6	 24:21	 23
	 9.	Párnica	 15	 5	 4	 6	 22:38	 19
	10.	Leštiny	 15	 6	 0	 9	 21:25	 18
	11.	Krivá	 15	 6	 0	 9	 28:34	 18
	12.	Bobrov	 15	 5	 3	 7	 19:27	 18
	13.	Breza	 15	 4	 1	10	 19:34	 13
	14.	Dlhá	 15	 4	 0	11	 23:34	 12
	15.	Podbiel	 15	 1	 1	13	 12:49	 4

Stanislav Mikolajčík
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služby/informácie

v Novoti oznamuje občanom, 
ktorí neboli zaočkovaní proti 
tetanu, aby tak vykonali čo naj-
skôr. Tento rok ide o mužov na-
rodených v rokoch 1977, 1967, 
1957, 1947, 1937 a o ženy na-
rodené v rokoch 1982, 1972, 
1962, 1952, 1942 a 1932. V bu-
dúcom roku, t. j. v roku 2008, 
sa budú  očkovať proti tetanu 
muži z ročníkov 1978, 1968, 
1958, 1948, 1938 a ženy na-
rodené v rokoch 1983, 1973, 
1963, 1953, 1943, 1933.

Zároveň všetci lekári Ob-
vodného zdravotného stredis-
ka – obvodný, detský, zubný 
a ženský lekár – upozorňujú 
občanov, ktorí si od 1. 1. 2008 
zmenia zdravotnú poisťovňu, 

Dňa 5. 10. 2007 sa konalo 
slávnostné otvorenie nového 
obchodného centra techno – 
Florek.

Ide o moderne zrekonštruo-
vanú budovu, ktorá ponúka ši-
roký sortiment potrieb pre do-
mácnosť, poľnohospodárske 
potreby a stavebný materiál.

Na poschodí už nové priesto-
ry našli kvetinárstvo a second 
hand. V budúcnosti sa počíta 
s predajňou suvenírov a drogé-
rie, pribudne aj niečo z oblasti 
služieb – kozmetika, manikúra 
a pedikúra. 

Noví návštevníci obce by sot-
va tušili, že tento dom má po-
merne dlhú a pohnutú históriu.

O nej sme sa pozhovára-
li s pánom Ľudovítom Jancku-
líkom, ktorý  v ňom vyrastal 
a neskôr tu 20 rokov pracoval.

Budova patrila židovskému 
živnostníkovi Arpádovi Hoch-
felderovi, ktorý v nej viedol 
obchod s rozličným tovarom 
a krčmu. Zadná  časť domu bo-
la vyčlenená na bývanie. Veľkou 
zvláštnosťou na tú dobu bolo, že 
vedľa budovy stála veľká a často 
navštevovaná kolkáreň. Krčma 
slúžila v prípade potreby aj ako 
spoločenský dom a konali sa tu 
rôzne podujatia, ktoré patrili 
k životu dediny (svadobné tan-

si Vám dovoľuje oznámiť, že vo svojich nových priestoroch 
(OD Jednota na prvom poschodí) zriadila fotoateliér špe-
cializovaný na pamätné portréty, rodinnú, reklamnú a pro-
duktovú fotografiu a pokryjeme aj rodinné i spoločenské ak-
cie. Radi zachytíme Vaše najkrajšie okamihy. Kontaktuj-
te nás na tel.č.: 043 5590 430

Firma Bystričan s.r.o.

obvodný lekár » » » » » » »
aby túto skutočnosť oznámi-
li svojim lekárom  v decembri 
2007 alebo najneskôr do 8. ja-
nuára 2008 tak, ako to vyplýva 
zo zákona. Nenahlásenie zme-
ny zdravotnej poisťovne v zá-
konnej lehote bude oznamova-
né Úradu pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou ako ne-
splnenie si oznamovacej po-
vinnosti. Úrad môže udeliť 
poistencovi pokutu do výšky 
5 000 Sk. 

Preto Vás žiadame, aby ste si 
túto povinnosť splnili ešte v de-
cembri 2007, a tým predišli 
zbytočným finančným posti-
hom. 

MUDr. Miloslav Pleva, 
praktický lekár pre dospelých

kINO bESkyD
kino beskyd oznamuje, že 
do konca roka 2007 nebu-
de premietať filmy kvôli re-
konštrukcii sociálnych za-
riadení v kultúrnom dome.

covačky, divadelné predstave-
nia, schôdze, voľby atď.). V ob-
ci bol zaužívaný názov „U Ar-
pada“. Rok postavenia budovy 
nie známy.

Roku 1927 budova vyhore-
la  a až v  roku 1932 sa poda-
rilo Arpádovi Hochfelderovi 
obnovu  dokončiť. Kolkáreň 
už neobnovil, ale k pôvodné-
mu domu urobil novú prístav-
bu. Jeho živnosti sa znova za-
čalo dariť, ľudia si ho vážili, 
ale počas vojny aj jeho rodinu  
postihol krutý osud kvôli  ich  
židovskému pôvodu. Rodi-
na  Arpáda Hochfeldera bola 
na  jar 1943 deportovaná. Ar-
pád s manželkou, jej dve ses-
try a syn Hugo zahynuli. Za-
chránil sa jediný syn Ľudovít  
(Lajoš), ktorý žil v tom čase  
v Aši. Po vojne  v roku 1947 
prišiel do Novote a celý dom 
predal Petrovi Janckulíko-
vi z Krušetnice, opustil Čes-
koslovensko a niekoľko rokov 
žil v Juhoslávii.  Tam sa ože-
nil, mal jedného syna, neskôr 
odišiel do Izraela a žil v Tel Avi-
ve. V auguste 1990 navštívil 
Novoť a stretol sa s mnohými 
rovesníkmi i susedmi. Zomrel 
koncom 90-tych rokov. 

Obchod s pohostinstvom 
viedol až do znárodnenia Pe-

ter Janckulík. Od roku 1949 si 
priestory prenajal spolok Bu-
dúcnosť a neskôr spotreb-
né družstvo Jednota. Budova 
stále slúžila pôvodnému úče-
lu – bolo tu pohostinstvo, ob-
chod s potravinami a vzadu 
súkromný byt rodiny Jancku-
líkovej. V 70-tych rokoch Jed-
nota tento objekt odkúpila. Po 
vybudovaní nového nákupné-
ho strediska Jednoty (1975) sa 
tu otvorila  predajňa nábytku 
a fungovala ešte začiatkom 90-
tych rokov. Neskôr bola budo-
va príležitostne prenajímaná 
súkromným firmám na sklady 

alebo dielne. Roku 2005 pre-
dala  Jednota objekt súkrom-
nému podnikateľovi Jozefo-
vi Florekovi a odvtedy zmeni-
la budova  svoj vzhľad na nepo-
znanie. 

Dúfame, že v novej podobe 
bude občanom dobre slúžiť. 

Mária kondelová

tEchNO – FlOrEk


