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Spevácky zbor Burizon 
má 15 rokov

Niečo o nás …
Náš názov Burizon sa via-

že na jednu smiešnu príhodu. 
Vtedy, keď sme sa pred pätnás-
timi rokmi dávali dokopy a za-
čínali sme našu cestu, išli sme 
sa prezentovať na istú súťaž 
ako začínajúci zbor. Pani uči-
teľka Kobellová, ktorá nás ve-
die doteraz, už vtedy úpenlivo 
premýšľala nad vhodným ná-
zvom. No, samozrejme, múza 
neprichádzala, a tak sme všet-
ko nechali na náhodu.

V tej dobe boli medzi decka-
mi veľmi populárne burizony 
ako zábavná farebná pochúť-
ka. Nesmeli chýbať, samozrej-
me, ani v našich ruksakoch. 
Prišiel moment zapísania zbo-
rov a prezentácie. Zbor bez 
mena? A bol problém. Vtedy 

sa však pán učiteľ Michal Flo-
rek pohotovo vynašiel a Buri-
zon bol na svete. Naše burizo-
ny boli všade, kam sme vkro-
čili – dokonca i vo vlasoch. 
Takto sme sa teda stali „buri-
zonkami“.

Odvtedy náš zbor prešiel 
mnohými zmenami. 

Leto 1998 – pohľad spod Veľkého kopca

sochy vierozvestcov sv. cyrila a sv. Metoda sú dielom akad. sochá-
ra petra hložníka. priečelie nášho chrámu zdobia od roku 1985.

–red

5. júl
Sviatok 
svätého 
Cyrila 
a svätého
Metoda

Za tie roky spestril svojím spevom nejedno náboženské, obec-
né či regionálne podujatie.  Vystriedalo sa v ňom  takmer 300 de-
tí. Mnohé z nich práve tu získali vzťah k hudbe a venujú sa jej aj 
naďalej.

Pri tomto výročí je namieste poďakovať pani Mgr. Márii Kobel-
lovej za obetavé vedenie zboru, ktorému sa venuje  skutočne na-
plno. Pani učiteľka Kobellová  začala vyučovať  hudobnú výchovu 
na našej škole v septembri 1993 a už o 3 mesiace sa so zborom zú-
častnili súťažnej prehliadky v Dolnom Kubíne.

Z pôvodne zmiešaného det-
ského zboru (teda aj s chlapca-
mi), ktorého repertoár bol zlo-
žený z piesní detských, ľudo-
vých alebo z vlastnej tvorby, sa 
vyformoval dievčenský zbor 
spievajúci prevažne chrámo-
vú hudbu a skladby náročnej-
šieho charakteru ako voľake-
dy. Aj počet členov sa neustále 
menil – boli časy, keď nás bolo 
takmer 90, čo v súčasnosti nie 
je ani zďaleka reálne číslo.

Ani počet členiek, ani re-
pertoár nie sú však samy o se-
be tým, čo nášmu spevu dáva 
tú správnu chuť. Je to úsmev 
na našich tvárach, ktorý, dúfa-
me, prináša radosť aj Vám.

Vaše „burizonky“

Naše prvé verejné vystúpenie v dolnom kubíne
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samospráva obce

Zo zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva 
V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA (OZ) č.7 z 28. 12. 2007
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) berie na vedomie:
Žiadosť o pridelenie by-

tu Oksany Durčákovej, Novoť 
č. 252; rozhodnúť po prehod-
notení pridelených neobsade-
ných bytov, ako aj žiadosti ďal-
ších žiadateľov.

Návrh rozpočtu na roky 
2009 a 2010.

b) Schvaľuje:
Rozpočet obce Novoť na rok 

2008.
Zámennú zmluvu medzi ob-

cou Novoť a Vladimírom Jan-
tolákom s manželkou Irinou, 
rod. Kulak, obaja bytom No-
voť č. 478, a to pozemky pod-
ľa GP č. 265/2007, pozemok 
CKN, parc. č. 4691/10, zasta-
vané plochy a nádvoria o vý-
mere 271 m² v celosti, kto-
rý manželia prijímajú výme-
nou za pozemok CKN parc. č. 
4961/12 TTP o výmere 250 m², 
ktorý odovzdávajú v celosti ob-
ci Novoť.

Výkup pozemku pod miest-
nu komunikáciu parc. č. 541/2 
o výmere 262 m² v k. ú. Novoť.

Výkup pozemku pod miest-
nu komunikáciu parc. č. 512/3 
o výmere 266 m² v k. ú. Novoť. 

Právomoc starostovi vyko-
nať zmeny v rozpočte v rozsa-
hu 10 %.

c) Ukladá:
Sociálnej komisii vypraco-

vať návrh VZN o sociálnej po-
moci.

termín: do budúceho OZ;                          
zodpovedný: predseda soc. ko-
misie.

D) Odporúča:
Starostovi obce zabezpečiť 

posypový materiál na stúpajú-
com úseku z hlavnej cesty na 
miestnu komunikáciu – cesta 
Jarok.

V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA č. 8 z 29. 2. 2008
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) Schvaľuje:
Záverečný účet obce a ce-

ROZPOčeT OBCe ZA ROK 2008
Príjmy v tis. SK
Výnos dane z príjmov 17000
Daň z nehnuteľností 900
Daň za psa 10
Za užívanie verejného priestranstva 20
Za komunálne odpady 900
Príjem z prenájmu bytov, priestorov, objektov 600
Správne poplatky 120
Poplatky za sálu KD 100
Poplatky za miestny rozhlas, cintorín 100
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 16
Úroky z bankových účtov 8
Granty a transfery – na matriku 100
• na základnú školu 15433
• na aktivačnú činnosť 100
• na životné prostredie 13
• na stavebnú činnosť 80
Príjem z predaja bytov 300
Zostatok finančných prostriedkov z roku 2007 8000
Spolu: 43800
Výdavky v tis. SK
Výdavky verejnej správy 5190
Bankové služby 27
Matrika 100
Požiarna ochrana 50
Aktivačná činnosť 100
Cestná doprava 4100
Odvoz PDO 900
Rekonštrukcia centra obce, verejná zeleň 600
Vodovod – výstavba, spevnenie potokov 1400
Verejné osvetlenie 700
Údržba bytov 600
Obvodné zdrav. stredisko – vykurovanie, údržba,
zateplenie 650
Šport – príspevok TJ, výstavba tribúny 3550
Kultúrne služby, MKS, knižnica, prístavba KD 2380
Miestny rozhlas – údržba 100
Dom smútku, cintorín 150
Materská škola – rekonštrukcia strechy 2200
Školenia pracovníkov 20
Príspevok prevádzke OÚ 1300
Príspevky občianskym združeniam 100
Opatrovateľská služba 350
Výdavky na základnú školu 15433
Výdavky na materskú školu 3800
Spolu: 43800

loročné hospodárenie bez vý-
hrad za rok 2007.

Použitie prebytku roz-
počtového hospodárenia 
na tvorbu rezervného fon-
du vo výške 10 %, t.j. Sk  
1 064 033,43.

90 % prebytku, t.j. Sk 
9 576 301, sa prevedie do príj-
mov obce s tým, že tieto fi-
nančné prostriedky sa použijú 
na financovanie kapitálových 
výdavkov obce.

Hospodárenie ZŠ s MŠ za 
rok 2007.

Vnútroorganizačnú smer-
nicu prevádzky obce Novoť na 
rok 2008.

Správu o hospodárení pre-
vádzky obce Novoť za rok 
2007.

Financovanie 5 % nákladov 
na realizáciu akcie výstavby 
a prestavby ZŠ s MŠ Novoť.

Všeobecne záväzné naria-
denie Obce Novoť č. 1/2008 
o opatrovateľskej službe, pod-
mienkach a postupe pri posky-
tovaní opatrovateľskej služ-
by, spôsobe a výške úhrady za 
opatrovateľskú službu.

Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Novoť č. 2/2008 o po-
skytovaní príspevku pri narode-
ní dieťaťa a o poskytovaní stravy 
dôchodcom v obci Novoť.

Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Novoť č. 3/2008 o jed-
norazovej dávke, podmien-
kach a postupe pri poskytova-
ní jednorazovej dávky, spôsobe 
a výške pomoci.

Predaj pozemku parce-
la č. 6746/12 o výmere 571 
m² v k. ú. obce Novoť a parce-
la č. 6746/13 o výmere 571 m²  
v k. ú. obce Novoť p. Mariánovi 
Jakubjakovi, Novoť č. 136.

Prísediacich na Okresnom 
súde v Námestove:

eva Kubániová, Novoť 157;
Bc. Mária Kozáková, Novoť 

229.
Predaj pozemku parc. č. 

6671/4 – zastavaná plocha 
o výmere 306 m² pod bytovkou 
č. 146 – Agrokovexu, poľno-
hospodárske obchodné druž-
stvo v Novoti.

Výrobu 6 ks informačných ta-
búľ podľa predloženého vzoru.

b) Zrušuje:
Všeobecne záväzné opat-

renie obce Novoť č. 1/2003 
o opatrovateľskej službe.

c) Odporúča:
Prehodnotiť projekt, rozme-

rové umiestnenie a osadenie 
stavby kultúrno-relaxačného 
centra tak, aby bola zachovaná 
prístupová cesta do areálu ZŠ.

Prehodnotiť žiadosť p. Jo-
zefa Floreka, Novoť č. 180, 
o odkúpenie časti pozemku č. 
6649/16 v k. ú. obce Novoť.

V Ý P I S  Z  U Z N E S E N I A 
ObEcNéhO ZAStUPItEľ-
StVA č. 9 z 25. 4. 2008
Obecné zastupiteľstvo v No-
voti

A) berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uzne-

sení.
2. Plnenie úloh na úseku ži-

votného prostredia.

b) Schvaľuje:
1. Plán rozvoja a výstavby 

obce Novoť na rok 2008.
2. Poplatky za znečisťova-

nie ovzdušia na rok 2008.
3. Otváracie hodiny v nede-

ľu v pohostinstvách obce No-
voť o 11. 30 hod.,s platnosťou od 
1. mája 2008.

4. Odkúpenie pozemku 
parc. č. 570/1 v k. ú. Novoť od 
Vendelína Kovalčíka.

Obecný úrad v Novoti
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c) Odporúča starostovi:
1. Určiť termín nástupu do 

23 b. j. p. Jozefovi Durčákovi.
2. Riešiť cestu Leopold Ju-

diak.
3. Požiadať Obvodné odde-

lenie PZ o kontrolu predaja al-

Obec Novoť v roku 2008 chce 
naďalej popri administratív-
nej činnosti a bežných úlohách 
obecného úradu zabezpečovať 
rozvoj obce v rámci investičnej 
činnosti, neinvestičnej činnosti, 
ako aj údržby, opravy zariadení 
a údržby infraštruktúry.

Investičnú činnosť chceme 
orientovať na nasledovné akcie: 
pokračovať v spolupráci s VÚC – 
dokončenie  oporného múru, roz-
šírenie cesty a vybudovanie chod-
níka v časti obce Šoltýstvo, s cel-
kovým nákladom 4,5 mil. Sk;

ďalšou investičnou stavbou 
sú práce na rekonštrukcii a roz-
šírení sietí VN a NN v obci. Pr-
vú časť sme už previedli v I. 
štvrťroku v časti obce Podko-
pec, s celkovým nákladom 3,7 
mil. Sk. Ide o zrekonštruova-
nie NN siete a domových prí-
pojok, ako aj vybudovanie ďal-
šej trafostanice a VN vede-
nia. Rekonštrukcia sa previe-
dla v časti od Dominika Vlčáka 
až po požiarnu nádrž. Postupne  
chceme prevádzať ďalšie rekon-
štrukcie v oblasti energetiky, 
sú pripravené projektové doku-
mentácie, je vydané stavebné 
povolenie. V súčasnosti vyba-
vujeme finančné prostriedky na 
spomínané akcie, ktoré sú pri-
pravené v 10 častiach obce;

na rozvoj a dobudovanie vo-
dovodnej siete do jednotlivých 
častí obce máme pripravenú ak-
ciu rozšírenia vodovodných sie-
tí. Je spracovaná projektová do-
kumentácia a vydané staveb-
né povolenie. Investičný náklad 
predstavuje 4,8 mil. Sk. Finanč-
né prostriedky zabezpečujeme 
cez enviromentálny fond a 5 % 
financuje obec. Týka sa to častí 
obce: Jarok, Vlčák – Granatier, 
bytovky – Motus, Brodec – Sub-
jak, Buľák – Kojdiak;

po stránke rozvoja športu pri-
pravujeme viacúčelové ihrisko 
pri ZŠ o celkovom náklade 1,6 
mil. Sk. 1 mil. Sk chceme zabez-

pečiť dotáciou zo SPP alebo Úra-
du vlády SR;

v tomto roku chceme dobu-
dovať sociálnu budovu (tribúnu) 
na futbalovom ihrisku. V prebie-
hajúcom roku počítame s nákla-
dom cca 2 mil. Sk. Na tejto stav-
be je potrebné dokončiť vnú-
torné priestory, omietky, dlaž-
by a vybavenie. V ďalšej časti 
plánujeme zateplenie budovy – 
vonkajšie omietky a dobudova-
nie časti pre divákov (sedenie) 
a terénne úpravy. Taktiež chce-
me podľa možnosti pokračovať 
s vykúpením pozemku športo-
vého areálu;

po stránke opráv MK  
chceme previesť celkové opra-
vy (vysprávky), čistenie ciest 
a rigolov. V ďalšej časti bude-
me prevádzať opravu krytu na 
cestách: Podkopec (3 500 m²), 
Grúň – Kovalčík (450 m²), cin-
torín (150 m²), Durčáková (300 
m²), Jarok (2 100 m²), Antušá-
ková (900 m²), Fedor (600 m²), 
horný koniec (600 m²), rezerva 
(600 m²). Celková úprava pred-
stavuje 9 200 m². Na túto stavbu 
bola vypísaná súťaž na dodáva-
teľa, z čoho vyplynie aj finančný 
náklad stavby;

v rámci financovania z eu-
rópskych fondov pripravujeme 
projekt na rekonštrukciu a nad-
stavbu budov ZŠ a MŠ; dokon-
čuje sa realizačný projekt, pre-
tože v predchádzajúcom posta-
čoval projekt na stavebné povo-
lenie. V spolupráci s firmou Sup-
por a Colsulting pripravujeme 
žiadosť na európske prostried-
ky. Akciu máme zaregistrovanú 
a predkladanie projektu a žia-
dosti máme rezervované na Mi-
nisterstve výstavby a regionál-
neho rozvoja na deň 13. 6. 2008;

na ďalšie finančné prostriedky 
z eÚ sa dopracúva projekt, aby 
sme po vypísaní výzvy mohli re-
agovať a dať žiadosť na akciu vy-
kurovanie biomasou (štiepka) 
v budove kultúrneho domu a ob-

Plán rozvoja obce Novoť 
na rok 2008

vodného zdravotného strediska;
ďalšiu stavbu z prostried-

kov eÚ pripravujeme – ces-
ta Bieranka, a popritom rekon-
štrukciu zastávok, verejného 
priestranstva, rozhlasu a pod., 
aby sme boli pripravení dať žia-
dosť na prostriedky z eÚ. V tej-
to časti žiadosti nemôžeme pod-
ľa dostupných informácií podať 
žiadosť len na jednu aktivitu, ale 
to musí zahŕňať súbor stavieb;

menšie opravy chceme prevá-
dzať v rámci údržby; ide o údrž-
by budov, ciest a rigolov, verejné-
ho osvetlenia, cintorína a verej-
nej zelene;

výmena okien v 3 x 6 bytov-
kách ŽS a ObZS;

vypracovať projekt prístavby 
sály kultúrneho domu. 

ODPOČINUTIE VEČNÉ  
DAJ IM, PANE …
Rok 2007
Vladimír Blahút, Bernard 
Ondrejka, Šimon Boboň, 
Štefan Kolenčík, Mária Ve-
selovská DD, Kristína Ron-
čáková DD, Mária Ber-
naťáková, Ján Dolník DD, 
Kristína Durčáková, Miku-
láš Gregor DD, Terézia Ja-
kubjaková, Kristína Ber-
naťáková, Margita Blažen-
cová DD, Jozef  Žatkuľák, 
Miroslav Mastrák, Terézia 
Gregušová DD, Jozefína 
Kyrczová, Mária Smoláro-
vá, Anton Durčák, Daniel 
Bartoš, Ján Mašura, Emil 
Boboň, Štefan Jašica, Jo-
zef Buľák, Serafín Subjak,  
Žofia Vojtaššáková DD, 
Ervín Žatkuľák, František 
Vajdiak, Emanuel Mich-
lík, Kristína Kuchťáková. 
Mária Ončáková DD, Má-
ria Prachárová DD, Zuza-
na Houdeková DD, Štefan 
Košťál DD

†

S O B Á Š E 
V ROKU 2007

Ľubomír Mikolajčík 
a Agneša Jašicová, Zde-
no Gerek a Bc. Daniela 
Bystričanová, Miroslav 
Zavoďan a Martina 
Trančová, Peter Kozák 
a Denisa Sochuľáková, 
Pavol Kovaľ a Stanislava 
Sochuľáková, Ing. Rasti-
slav Kovalčík a Mgr. Ma-
rianna Šándorová, Ľu-
bomír Letaši a Eva So-
chuľáková, Jozef Konár 
a Terézia Kovalčíková, 
Peter Bystričan a Jana Vl-
čáková, Martin Rončák 
a Zuzana Žatkuľáková, 
Tomáš Benek a Veroni-
ka Sochuľáková, Dušan 
Žatkuľák a Terézia Bul-
vasňáková, Milan Račák 
a Mgr. Katarína Sivčá-
ková, Vladimír Kovalčík 
a Martina Devošová, 
Vladimír Mikolajčík 
a Veronika Sumegová, 
Ľubomír Bartoš a Ivana 
Dibdiaková, Ján Olbert 
a Martina Bjaloňová, 
Štefan Žatkuľák  a Mar-
ta Fafaláková, Richard 
Dohnal a Zuzana Pilšá-
ková, Vladimír Smarkoň 
a Jana Boleková, Pavol 
Makúch a Eva Sochuľá-
ková, Marián  Veselov-
ský a Mariana Jakub-
jaková, Marek Vrábeľ 
a Martina Chromuľáko-
vá, Ing. Stanislav Piecka 
a Mgr. Mária Orčíková, 
Ľubomír Mikolajčík 
a Daniela Jašicová, Vla-
dimír Vrábeľ a Monika 

Durčáková 

Deti naroDené 
v roku 2007

Vladimír Vavriňák, Tomáš 
Franek, Pavol Kriš, Alica 
Jančovičová, Karolína An-
tušáková, Vladimír Bystri-
čan, Lukáš Jakubják, Matúš 
Durčák, Ivana Durčáková, 
Tomáš Durčák, Daniela 
Kyrczová, Ondrej Buckul-
čík, Adela Boleková, Martin 
Palárik, Andrea Bulvasňá-
ková, Tobias Večerek, Peter 
Veselovský, Artur Vojtkulák, 
Jozef Bystričan, Alexandra 
Jankolová, Jakub Ondrek, 
Adam Bolek, Miroslav Ja-
kubjak, Natália Jendrašíko-
vá, Sandra Mikolajčíková, 
Eva Buláková, Viktória 
Jantoláková, Aneta Bystri-
čanová, Miroslava Zavoďa-
nová, Jakub Bartoš, Tomáš 
Šogor, Jakub Durčák, Jesika 
Kozáková, Romana Dibdia-
ková, Sebastian Smarkoň,  
Alica Letašiová, Martin 
Boboň,  Barbora Murínová, 
Ester Brandysová, Martin 
Chudiak, Ema Paláriková, 
Jakub Palárik, Sofia Ma-
kúchová, Martin Rončák, 
Matúš Mikolajčík, Peter 
Holubčík, Johana Kondelo-
vá, František Joňák, Štefan 
Bystričan, Samuel Sliačan

koholu mladistvým v miest-
nych pohostinstvách.

4. Požiadať Obvodné odde-
lenie PZ o kontrolu dodržiava-
nia zákazu prechodu náklad-
ných vozidiel nad 7,5 t cez hra-
ničný priechod Novoť – Ujsoly.
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udalosti

V nedeľu 15. júna sa 
v priestoroch nášho kostola 
uskutočnil už 12. ročník Fes-
tivalu mládežníckych cir-
kevných speváckych zborov. 
Uskutočnil sa tradične v spo-
lupráci Miestneho kultúrne-
ho strediska obce a Farské-
ho úradu v našej obci. Tento 
ročník poňali usporiadatelia 
aj ako oslavu 15. výročia za-
loženia domáceho spevácke-
ho zboru Burizon. Celý kon-
cert teda vyznel ako blahože-
lanie tomuto jubilantovi, kto-
rý si po 15. rokoch tvorivej 
práce a pôsobenia v rámci ob-
ce i mimo nej uznanie určite 
zaslúžil.

Na tohtoročnom 12. roční-
ku vystúpili okrem domáce-

Prvé sväte prijímanie

Sviatosť birmovania

V našej farnosti bolo 18. 
mája 2008. K sviatosti pri-
stúpilo 62 detí, ktoré  ma-
li tento rok oblečené rovna-
ké slávnostné rúcha. Symbo-
lom slávnosti boli včely, ktoré 

predstavujú spoločenstvo pri 
vytváraní spoločného dobra 
pre seba i pre druhých. Ne-
zabudnuteľnú slávnosť bude 
deťom pripomínať aj včielka 
zhotovená z hliny. 

Od októbra 2007 sa na pri-
jatie tejto sviatosti pripravovali 
dve stovky mladých z našej far-
nosti v trinástich skupinách pod 
vedením vdp. Mariána Dopate-
ra a 28 animátorov. Veľmi dobre 
vypracovaná príprava, zamera-
ná na zdokonalenie vedomostí, 
prehĺbenie modlitbového a svia-

tostného života a prácu vo far-
nosti, bola zakončená dvojdňo-
vou duchovnou obnovou, ktorú 
viedol správca Oravského centra 
mládeže, dp. Branislav Kožuch. 
Dňa 20. apríla 2008 sviatosť bir-
movania udelil diecezný biskup 
Mons. prof. ThDr. František 
Tondra.

ho oslávenca zbory Adonaj 
z Hruštína, Gaudium z Niž-
nej, Mládežnícky spevácky 
zbor z Dolného Kubína a zbor 
Schola Canticum z poľskej ob-
ce Suszec. Nielen podľa názo-
ru usporiadateľov, ale aj pod-
ľa ohlasu divákov bol tento 
ročník kvalitatívne na dob-
rej úrovni, samozrejme, pre-
dovšetkým zásluhou účinku-
júcich kolektívov. Po pekných 
výkonoch oravských hostí sa 
pôsobivo predviedol domá-
ci zbor, ktorý okrem kvalitné-
ho speváckeho prednesu za-
pôsobil aj zaujímavým nástu-
pom, čím dotvoril slávnostnú 
atmosféru svojho sviatku. Hl-
bokým zážitkom pre milovní-
kov zborového spevu bolo tiež 
vystúpenie poľského zboru zo 

Suszca, ktorý svoj blok pred-
viedol na vysokej úrovni.

Oživením tohto ročníka bo-
lo vystúpenie novej speváckej 
skupiny, ktorú veriaci u nás 
mali možnosť zaregistrovať už 
na viacerých liturgických sláv-
nostiach. Boli to manželia Ka-
tarína a Peter Súkeníkovci, Oľ-
ga Durčáková a Daniel Dib-
diak. Podľa názoru viacerých 
môže toto zoskupenie konku-
rovať niektorým gospelovým 
skupinám na Slovensku.

Na záver podujatia bo-
lo v kostole vyhodnotenie vý-
tvarnej a literárnej súťaže, kto-
rú pre deti vyhlásil Farský úrad 
v Novoti. Vďaka všetkým účin-
kujúcim sme v našom kostole 
mohli opäť prežiť sviatok du-
chovnej piesne.

chváľme piesňou Pána

Vystúpenie Burizonu, diriguje členka zboru simona Brodecová, Mgr. kobellová je v dolnom rade vpravo

schola canticum – poľsko. diriguje Barbara Garus.

MK

SM

M. Smolárová
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osobnosti

Dňa 19. jú-
na si pripo-
menul 20. vý-
ročie kňazskej 
vysviacky náš 
rodák, vsdp. 
Mgr. Blažej 
Dibdiak, fa-
rár a dekan v Námestove.

Blažej Dibdiak sa narodil dňa 
12. júla 1961 v Novoti, pokrs-
til ho vtedajší správca farnos-
ti Karol Lihosit. Základnú ško-
lu navštevoval v rokoch 1967  
– 1975. Sviatosť birmovania pri-
jal z rúk spišského ordinára Šte-
fana Garaja 5. júna 1977. V ro-
koch 1975 – 1979 študoval na 
Gymnáziu v Námestove. Po ma-
turite sa viackrát hlásil do semi-
nára, lebo vtedajší režim počet 
seminaristov prísne obmedzo-
val. Pracoval na vtedajšom JRD 
Novoť a odslúžil si dvojročnú zá-
kladnú vojenskú službu. Do bra-
tislavského seminára bol prija-
tý až v roku 1983. Po úspešnom 
štúdiu prijal diakonskú vysviac-
ku 9. 12. 1987 v Bratislave. Za 
kňaza ho 19. júna 1988 vysvätil 
novovymenovaný trnavský ar-
cibiskup Ján Sokol. Primície, na 
ktoré si mnohí pamätáme, slávil 
26. 6. 1988. Primičným kazate-
ľom bol vtedajší správca farnos-
ti v Ľubici, Karol Lihosit.

V začiatkoch jeho kňazského 
života sa mu dostalo veľkej mi-
losti, že pôsobil v blízkosti vý-
znamných kňazov. Prvé kaplán-

DvaDSiate  výročie kňazSkej vySviaCky
ske účinkovanie začal v Levoči 
pri vtedajšom levočskom faráro-
vi Františkovi Tondrovi, ktorý sa 
o rok stal spišským biskupom. 
Potom rok kaplánoval v Tvrdo-
šíne po boku Júliusa Chalupu, 
známeho kazateľa a textára ná-
boženských piesní. V roku 1991 
ho biskup vymenoval za farára 
v Rabči a v roku 1997 sa stal fa-
rárom v Námestove a zároveň 

dekanom novovzniknutého ná-
mestovského dekanátu, kde pô-
sobí dodnes.

Za uplynulých 20 rokov sa 
v každej farnosti výrazne podie-
ľal na pozdvihnutí cirkevného 
života a zjednocovaní farského 
spoločenstva. Počas pôsobenia 
v Rabči sa zaslúžil o zriadenie sa-
mostatných farností v Oravskej 
Polhore a v Sihelnom. S tým sú-
visela obrovská námaha pri stav-
be kostola v Sihelnom, rozsiah-
lej rekonštrukcii kostola v Rabči 
a stavbe farských budov v Orav-
skej Polhore, Sihelnom a Rabči. 
Po príchode do Námestova ho 
čakala stavba fary a pastoračné-
ho centra. Všetky stavebné ak-
tivity nijako neovplyvnili jeho 
horlivosť v pastoračnej práci. Je 

o ňom zná-
me, že veľ-
kú pozornosť 
venuje pas-
torácii man-
želov a rodín. 
Zostavil prí-
pravu birmo-
vancov zná-
mu pod ná-
zvom Kurz 
Dominik. Je 
inšpektorom 
výuky nábo-
ženstva pre 

celú Oravu. Svoj dávny vzťah 
k chrámovej hudbe prejavuje 
značnou podporou festivalu Ve-
rím Pane, ktorý sa každoročne 
koná v Námestove. Kňazi ná-
mestovského dekanátu si ho veľ-
mi vážia pre jeho bratský a chá-
pavý prístup.

Otec Blažej nikdy nezabudol 
ani na svoje korene v rodnej ob-
ci. Rád a s úctou sa do nej vracia, 
svojich rodákov vždy povzbudí 
úprimným slovom a peknou go-
ralčinou. Spomeňme si na neho 
pri jeho výročí a modlitbou mu 
od nášho nebeského Otca vy-
prosujme pevné zdravie, veľa síl 
a hojnosť Božích milostí.

1. sv. prijímanie

diakonát

doma na hospodárstve so svojou mamou

sv. omša na festivale Verím pane v Námestove

Na hrade Likava

V Námestove 11. 7. 2004

primície

– red
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škola

V školskom roku 2007/2008 
navštevovalo Základnú ško-
lu v Novoti 557 detí, ktoré bo-
li rozdelené do 23 tried, z toho 
jednu triedu navštevovali de-
ti so špeciálnymi potrebami. 
Materskú školu tvorili 3 triedy 
so 77 deťmi.  

Deti sa počas školského ro-
ka zúčastnili na mnohých ve-
domostných, umeleckých 
i športových súťažiach, v kto-
rých získali viacero ocenení.

Divadelný súbor Lienky nás 
preslávil na Prehliadke det-
ských divadelných súborov 
v Dolnom Kubíne, odkiaľ si 
priniesol diplom s 1. miestom 
a vyslúžil si tak postup do kraj-
ského kola v Žiline.

V recitačných súťažiach nás 
tento rok úspešne reprezento-
vala Michaela Kozaňáková (6. 
B), ktorá v okresných kolách 
Hviezdoslavovho Kubína a Di-
longovej Trstenej získala pekné 
3. miesto. Z 2. miesta Štúrovho 
Zvolena, kde si deti zmerali svo-
je rečnícke schopnosti, sa tešila 
Andrea Durčáková (4. A).

Dominika Bulvasňáková (9. 
A) a Dávid Sivčák (7. C) sa stali 
úspešnými riešiteľmi Olympiá-
dy v anglickom jazyku v okres-
nom kole.

V Matematickej olympiáde 
sa úspešným riešiteľom stal Jo-
zef Pidík (7. A).

V Pytagoriáde bolo v okres-
nom kole Jakubovi Bartošo-
vi (5. B) udelené krásne 1. 
miesto a Štefan Jakubják (4. 
B) a Jozef Pidík (7. A) sa stali 
vo svojich kategóriách úspeš-
nými riešiteľmi.

Matematickými klokanmi 
na medzinárodnej úrovni sú 
v tomto školskom roku Lukáš 
Beňuš (2. A), Adam Bystričan 
(2. A), František Pilšák (2. A), 
Miroslav Vengrín (2. B), Patrik 
Kolenčík (3. B), Juraj Pidík (3. 
B), Anton Kozaňák (5. A), Pat-
rik Veselovský (5. B), Michae-
la Kozaňáková (6. B) a Jozef Pi-
dík (7. A).

V okresnom kole prírodopis-
nej súťaže Poznaj a chráň boli 
za úspešné riešiteľky vyhlásené 
Romana Michalidesová (5. A), 
Veronika Vlčáková (5. A) a Jana 
Bulvasňáková (6. A).

V dejepisnej súťaži o Antono-
vi Bernolákovi sa úspešnými rie-
šiteľkami stali Lucia Boboňová 

(9. C), Zuzana Fafaľáková (9. C) 
a Margita Vojtkuľáková (9. C).

V regionálnej Súťaži hliadok 
mladých zdravotníkov získalo 
naše družstvo mladých záchra-
nárok 7. miesto z celkového poč-
tu 17 súťažiacich.

O pohár Viliama Hrabovca 
bojovali na celoslovenskej úrovni 
zrakovo postihnuté deti, ktorých 
úlohou bola orientácia v priesto-
re. Tu získal náš Jakub Bartoš (5. 
B) výborné 2. miesto.

V umeleckej súťaži Slávik 

tomáš durčák, 9. a, kombino-
vaná technika

ZO žIVOtA šKOly túš Todorov (2. B), emma Ve-
selovská (2. B), Jakub Seke-
ráš (4. A), Stanislava Bulvaso-
vá (5. A), Ivana Jakubjaková 
(5. A), Romana Michalidesová 
(5. A), Jakub Bartoš (5. B), Pe-
ter Vrábeľ (6. A), Patrik Smo-
lár (6. B), Marián Buľák (7. A), 
erika Nodžáková (7. C), Ľuboš 
Kuhejda (8. B), Patrik Makúch 
(8. B) a Tomáš Durčák (9. A). 
V medzinárodných výtvarných 
súťažiach nás výborne repre-
zentovali a ocenenia získali es-
ter Skorková (2. B), Igor Pidík 
(4. A), Joachim Kondela (6. B) 

Športové hviezdy zažiari-
li aj v atletických disciplínach. 
Martina Pilšáková (9. C) zís-
kala najskôr v okresnom kole 
1. miesto a neskôr v krajskom 
kole skvelé 2. miesto v hode 
kriketovou loptičkou. V skoku 
do diaľky získal prvenstvo na 
okrese Michal Kuchťák (9. C) 
a následne v krajskom kole vy-
bojoval pre seba i školu pekné 
3. miesto. V rámci okresu vy-
nikli i Jozef Bulvasňák (8. A), 
ktorý v behu na 1000 m obsa-
dil 3. miesto, a Anton Pilšák (7. 
C), ktorý získal 2. miesto v sko-
ku do výšky. V celkovom hod-
notení atletických disciplín 
obsadili naše dievčatá (Teré-
zia Mikolajčíková, Kristína Pi-
díková, Veronika Vojtaššáko-
vá, Zuzana Veselovská, Kristí-
na Vlčáková, Júlia Hilbrychto-
vá, Adriána Brodecová, Lenka 
Brodecová, Mária Veselovská, 
Martina Pilšáková) na okrese 
3. priečku.

Poďakovanie a uznanie pat-
rí všetkým žiakom, ktorí takto 
vzorne reprezentujú našu ško-
lu, i všetkým tým, ktorí naše 
deti na súťaže pripravujú.

Mgr. Viera Jantoláková 

Počas školského roka pre-
behlo viacero podujatí a ak-
cií, ktoré deťom spríjemnili 
pobyt v škole i mimo nej. 

Na jeseň sme zorganizovali 
exkurziu do viedenských mú-
zeí, ktorá bola spojená s pre-
hliadkou mesta. V decembri 
sme v spolupráci s Farským 
úradom v Novoti pripravili 
pre deti mikulášske prekvape-
nie a záver kalendárneho roka 
sme si spestrili Vianočnou aka-
démiou, na ktorej sa deti pred-

Slovenska zažiarili na okre-
se Dominika Súkeníková (1. 
A) a Miroslava Mikolajčíková 
(9. B), ktoré sa tak prebojovali 
do krajského kola v Žiline. Ne-
zaostal ani Joachim Kondela, 
ktorý si v okresnom kole tejto 
speváckej súťaže vyslúžil pek-
né 2. miesto.

Už tradične žali naše deti 
nemalé úspechy v oblasti vý-
tvarného umenia. Deti získa-
li celkovo 41 cien a 5 čestných 
uznaní nielen v rámci Sloven-
ska, ale aj na medzinárodnej 
úrovni. V okresných a regio-
nálnych kolách obsadili 1. až 
3. miesto títo žiaci: Mário Ko-
cúr (2. B), Michaela Kyrczo-
vá (2. B), Michaela Serdelová 
(2. B), Ján Smolár (2. B), Miro-
slav Vengrín (2. B), Anton Ja-
bubjak (5. A), Ivana Jakubja-
ková (5. A), Peter Vrábeľ (6. A), 
Matúš Polťák (7. B), Tibor Bul-
vas (7. C) a Alžbeta Serdelová 
(9. B). V celoslovenských sú-
ťažiach obsadili prvé tri prieč-
ky výtvarníci Mário Kocúr (2. 
B),  Michaela Kyrczová (2. B), 
Michaela Rypáková (2. B), Mi-
chaela Serdelová (2. B), Ma-

a Lucia Zemanová (9. A).
V športových súťažiach do-

siahli najväčší úspech dievčatá 
– volejbalistky (Ivana Jakubja-
ková, Mária Subjaková, eliška 
Veselovská, Alžbeta Judiako-
vá, Veronika Kondelová, Bar-
bora Dopaterová a Klára Mi-
kolajčíková), ktoré sa v tom-
to školskom roku po prvýkrát 
zúčastnili na volejbalovej súťa-
ži Minimax volley 2007/2008 
a v oblasti Stred (ZA, BB, TN) 
si vybojovali 2. miesto, čím si 
zabezpečili postup do celoslo-
venského finálového kola v Ko-
šiciach. Vo volejbale vynika-
li naši športovci aj na okresnej 
úrovni. Tu získali staršie diev-
čatá 1. miesto a starší chlapci 
3. miesto v dlhodobej súťaži, 
ktorú organizoval VO TJ Ná-
mestovo. V žiackej volejbalovej 
lige, ktorá prebiehala medzi 
jednotlivými ZŠ, vyhrali na-
še dievčatá aj chlapci 2. miesto 
v okrese.

Úspešní boli aj chlapci – fut-
balisti, ktorí si v okresnej žiac-
kej súťaži vybojovali 3. miesto 
a vo futbalovej Lige majstrov 
obsadili na okrese 2. priečku.

divadelný súbor Lienky
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MŠ/udalosti/ šport

V  školskom roku 2007/2008 
navštevovalo Materskú ško-
lu v Novoti 77 detí, ktorým sa 
venovali štyri pani učiteľky – 
Katarína Brenkusová, Darina 
Srnčíková, Monika Dopatero-
vá a Michaela Sochuľáková.

Počas celého roka sme pre 
deti pripravili viacero akcií 
a zúčastnili sme sa na mno-
hých výtvarných, recitačných, 
speváckych i športových súťa-
žiach. V rámci projektu Zdra-
vá škola Orava, do ktorého 
sme sa zapojili, sme si v sep-
tembri pripomenuli Deň zdra-
vej výživy. Na jeseň sme už 
tradične usporiadali posede-
nie so starými rodičmi, aby 
sme takto oslávili október – 
mesiac úcty k starším. V de-

cembri sme okrem iného piek-
li medovníky a vianočné ob-
látky. V zime nás neminula ani 
sánkarská súťaž a karneval. 
Pri príležitosti mesiaca kníh 
sme v marci usporiadali hlas-
né čítanie s rodičmi a v tom is-
tom období sme sa učili maľo-
vať vajíčka a pliesť veľkonoč-
né korbáče. V máji sme, samo-
zrejme, nezabudli na naše ma-
mičky a ich veľký deň sme spo-
ločne oslávili v materskej ško-
le i v kultúrnom dome. Skve-
lou akciou bol aj spoločný vý-
let s rodičmi do Bojníc, kde 
sme navštívili zoologickú zá-
hradu. V júni sme sa rozlúčili 
s našimi predškolákmi, ktorí 
sa už v januári zapísali do pr-
vého ročníka ZŠ. Počas roka 

sme besedovali s príslušník-
mi PZ, s lesníkmi, usporiadali 
sme exkurziu do pekárne a na 
poľnohospodárske družstvo, 
zorganizovali sme brannú vy-
chádzku. Veľkým zážitkom 
boli pre nás i divadelné pred- Učiteľky Mš

stavili svojím programom. 
Veľkonočné zvyky a tradície 
si žiaci na prvom stupni pri-
pomenuli počas Popoludnia 
a noci v škole, ktoré pre nich 
pripravili ich pani učiteľky. 
Angličtinári si svoje spevác-
ke schopnosti zmerali v sú-
ťaži Sing a song, na ktorej sa 
prezentovali anglickými pies-
ňami a samostatne priprave-
nou tanečnou choreografiou. 
Aj počas MDD pripravili uči-
telia pre deti mnohé súťaže 
a aktivity. V priebehu škol-
ského roka sa deti mohli za-
baviť na maškarnom plese 
a diskotékach, ktoré sme pre 
ne zorganizovali. 

Viaceré z týchto akcií mohli 
prebehnúť aj vďaka príspev-
kom našich sponzorov, kto-
rým týmto ZŠ vyslovuje veľ-
ké ĎAKUJeMe.

SPONZOrI šKOly: 
Colorspol; Minimarket Co-

lorspol; K.V.N. Novoť; Tech-
no Florek; Radasta; Bar 
Trend; Pamino;  Jozefína Hil-
brychtová; Marta Gruchalo-
vá; Pavol Mikolajčík (Uniqa); 
COOP Jednota; Pohostin-
stvo Anton Durčák; Freno-
car; VDD Orava; PD Novoť; 
Autodoprava Roman Bartoš; 
Autodoprava Anton Jakub-
jak; DANAV Orava; Novšin-
del Štefan Bulák; Fotoateliér 
Ľubomír Bystričan; Farský 
úrad v Novoti; obec Novoť.

rok v materskej škole

stavenia, ktoré sme mali mož-
nosť vidieť v našej obci.

Veríme, že aj tieto aktivity 
povzbudzujú deti k tomu, aby 
pri vstupe do našej škôlky pre-
kračovali prahy s úsmevom na 
tvári.

Začalo leto, všetky špor-
tové súťaže ukončili sezónu 
2007/08.

Volejbal je stále naším naj-
úspešnejším športom. Muži si 
po vlaňajšom postupe do prvej 
ligy počínali výborne a po zá-
kladnej časti skončili na výbor-
nom 5. mieste. V oravskej vo-
lejbalovej lige hrali ženy aj ka-

detky. Najlepšie sa darilo žiač-
kam, ktoré sa stali majsterkami 
okresu. Pozoruhodný úspech 
však dosiahli ml. žiačky v sú-
ťaži MINIMAXVOLLeY, keď 
postúpili na majstrovstvá Slo-
venska. 

Futbal: najmladší – príprav-
ka – skončili tretí. Naším naj-
úspešnejším futbalovým druž-
stvom sa stali žiaci, ktorí v bit-
ke o prvú priečku remizova-

li v Krušetnici a ako to už bý-
va, radoval sa tretí – Sihel-
né – a naši sa museli uspokojiť 
s druhým miestom.

Dorastenci pomáhali mu-
žom, a tak skončili na 9. mieste.

Muži nám 6. miestom urobi-
li radosť. 

POctA MAtKáM
Druhú májovú nedeľu sme 

v kultúrnom dome opäť slá-
vili Deň matiek. Pre novotské 
mamy pripravili naše deti pes-
trý program. Vystúpili v ňom 
už tradične deti z materskej 
škôlky, ktoré viedla p. učiteľ-
ka Darina Srnčíková, ako aj 
členovia jednotlivých krúž-

kov zo základnej školy. Boli to 
malé mažoretky pod vedením 
p. učiteľky emílie Kozaňáko-
vej, divadelný súbor Lienky, 
ktorý pod vedením p. učiteliek 
Anny Urbanovej a Milady Za-
voďančíkovej úspešne repre-
zentoval svoju školu aj obec na 
tohtoročnej regionálnej pre-

hliadke detskej divadelnej tvo-
rivosti v Dolnom Kubíne, kde 
sa umiestnil na prvom mieste 
vo svojej kategórii a postúpil 
na krajskú prehliadku. Mamy 
v hľadisku potešil tiež detský 
folklórny súbor Grapka, ktorý 
sa predstavil novým blokom 
na motívy pastierskych hier. 
Tento kolektív vedie p. uči-
teľka Katarína Súkeníková. 
Program vhodne doplnili reci-
tátorky Katka Boleková a An-
drea Durčáková. Ďalším spes-
trením programu bolo spevác-
ke vystúpenie žiakov, ktorí zís-
kali ocenenia v okresnej súťaži 
Slávik Slovenska – Joachima 
Kondelu a Dominiky Súkení-
kovej. Na záver deti roznies-
li prítomným mamám pozor-
nosť, ktorú im venovala obec. 
Mala podobu kvetu a bonbo-
niéry. Teší nás, že hľadisko bo-
lo plné a deti mali pre koho tl-
močiť svoju vďačnosť preme-
nenú na spev, tanec či veršo-
vané slovo.

šport

podrobné a aktuálne in-
formácie zo športu nájdete na  
www.novot.sk

S. MikolajčíkVedenie Zš 

Vystúpenie na deň matiek

MS
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V dôsledku nízkej návštevnosti kino nepremieta pravidelne. 
20. júl – film pre deti (názov filmu včas oznámime) 
10. august – Indiana Jones , dobrodružný film USA
17. august – film pre deti
14. september – BAthory
Režisér a scenár: Juraj Jakubisko
Život grófky Alžbety Báthory a jej nenaplnená láska. 
Film je medzinárodným koprodukčným projektom štyroch 
krajín: SR, ČR, V. Británie a Maďarska. 
Milí čitatelia, podporte aj Vy svojou návštevnosťou 
existenciu kina v našej obci.

 V blízkosti slovensko-poľ-
skej hranice, približne na roz-
hraní novotského a mútňanské-
ho chotára v lokalite „Na Ko-
márnom,“ sa nachádza kameň 
tvaru ležiaceho kvádra z mo-
nolitického, hrubo opracované-
ho pieskovca. Nejeden z nás sa 
určite neraz zaoberal otázkou 
jeho pôvodu. Určujeme si pri 
ňom miesto opätovného stret-
nutia pri hubačkách či zbere ču-
čoriedok, ale inak je pre nás zá-
hadou.

Uprostred hornej steny je 
vyrytý kríž a vysekaný text:s 
„Opatrujme naše lesy, lebo ony 
sú pre naše žitie a zdravie osož-
né. Grófovi Zichy Edmundovi, pá-
nu riaditeľovi, pre jeho excelenciu, 
a Rowlandovi Wiliamovi, pánu 
lesmajstrovi, na pamiatku.“ Mút-
ňansky lesný personál 1886.

Pamiatke W. Rowlanda 
sú venované ďalšie 2 kame-
ne. Jeden je teraz premiestne-
ný k Lesnej správe v Zákamen-
nom (časť Oravice) a druhý je 
na „Panskom vrchu“ (na turis-
tickom chodníku v smere na 
Veľkú Raču).

Rowlandove kamene
Wiliam Rowland sa narodil 

10. 9. 1814 v Jiřikove pri Rum-
burku a zomrel 28. 11. 1888 vo 
Waldenburgu. V roku 1862 sa 
riaditeľom vtedy existujúceho 
oravského komposesorátu stal 
gróf edmund Zichy, ktorý začal 
s reorganizáciou panstva. Vý-
konom plánovaných zmien bol 
poverený lesmajster Rowland, 
ktorý takmer 20 rokov živo-
ta zasvätil hospodárskemu po-
vzneseniu Oravy a zveľadeniu 
jej lesov. Bol absolventom Les-
níckej akadémie v saskom Tha-
randte a v roku 1864 sa stal les-
majstrom Oravského kompo-
sesorátu v Oravskom Podzám-
ku. Po dôkladnej prehliadke zis-
til, že lesy v Zákamennom, Mút-
nom a Polhore boli v roku 1863 
postihnuté veľkým suchom 
a potrebovali dôkladné ošet-
renie. Preto Rowland naria-
dil zber lesných semien a v ro-
ku 1865 založil v Zákamennom 
prvú lesnú škôlku. Počas svoj-
ho pôsobenia sa zaslúžil o za-
lesnenie 30 % výmery orav-
ských lesov, ako aj o vybudova-
nie premyslenej siete lesných 

ciest, umožňujúcich priamy od-
voz dreva z lesa do drevárskych 
podnikov. Závažnou prekážkou 
pri zveľaďovaní lesov bol oddáv-
na vžitý zvyk roľníkov vyklčovať 
v horách lesné porasty pre po-
lia alebo pastviny. Tento škod-
livý zlozvyk si všimol gróf Zi-
chy pri jednej zo svojich lesných 
prehliadok. Rowlandovi dal 
príkaz, aby zakročil proti rozši-
rovaniu holí. Wiliam Rowland 
v roku 1868 napísal brožúru 
pod názvom „Z ktorého ohľadu 
je potrebno na hoľach a vysokých 
vrchoch nachádzajúce sa stromy 
a kroviny nenivočiť.“

Pri prehliadke zákamenské-
ho revíra našiel stromy pood-
lupované, obrúbané a popod-
tínané. Na svedomí to mali ná-

KINO bESKyD

jomcovia panských pastvín, 
aby tu lepšie rástla tráva. Wi-
liam Rowland im vysvetľoval 
vplyv lesa na zmiernenie klímy 
i na zdravie obyvateľov, na udr-
žiavanie vlahy v pôde a na zvy-
šovanie úrodnosti pôdy.

Môžeme o ňom vlastne po-
vedať, že bol priekopníkom 
ochrany životného prostredia 
19. storočia. Nepochybne je-
mu sme vďační za to, aký ma 
naša dedinka a jej okolie ma-
lebný, neopakovateľný a oča-
rujúci ráz. Letné obdobie môže 
byť dobrou príležitosťou na vy-
chádzku po stopách tohto mi-
lovníka lesov.

Mária Jendrašíková 
(spracované podľa mo- 

nografie obce Zákamenné)

Jeden z Rowlandových kameňov je zrenovovaný a umiestnený 
pred Lesnou správou v Zákamennom. Renovácia kameňa „Na 
komárnom“ sa pripravuje.

Obecná knižnica opäť vyhlásila v jarných mesiacoch pre 
svojich čitateľov výtvarnú súťaž s hore uvedeným názvom. 
Deti túto výzvu stvárniť na výkresoch svoju predstavu o pre-
čítaných príbehoch prijali. Boli to najmä žiaci 1. stupňa. 
V súťaži bolo zozbieraných okolo 70 prác, ktoré boli vystavené 
vo vestibule kultúrneho domu počas Dňa matiek. 10 najlep-
ších bolo vyhodnotených a malí ilustrátori boli odmenení vec-
nou cenou a diplomom na záver školského roku. Sú to: Klára 
Koleňová (I.B), Marián Bartoš (II.B), Jakub Boboň (II.B), 
Michaela Kyrczová (II.B), Miroslava Prokopová (II.B), Mi-
roslav Vengrín (II.B), Kristína Vojtkuliaková (II.B) a Tomáš 
Bulvas (V.A).

Kreslím, čo som prečítal


