
Hlas Novote
Glos Novoči Obecné nOviny ObčanOv, rOdákOv a priateľOv Obce nOvOť – Občasník

Číslo 2/2008 | December 2008 | Ročník V. | Bezplatné 

Ako sme prežívAli Advent

–red
Sv. Mikuláš v nádhernom bielom rúchu prišiel do nášho kostola už v piatok ráno. Vďaka mnohým štedrým darcom obdaril všetky 

deti a zostalo mu dosť darčekov aj pre starkých v domove dôchodcov.

V adventnom období, vždy v utorok a vo štvrtok, prichádzali deti s lampášmi na „roráty“ a pripravovali sa na príchod Božieho 
dieťaťa. Deti sa dozvedeli, že slovo advent (z latinského adventus) znamená príchod a je časom očakávania, túžby a radostného po-
kánia. Roráty (rorátne sv. omše) sú od slova „rorate“ –  roste. Názov vznikol podľa úvodného latinského spevu Rorate coeli desu-
per ... (rosu  sejte nebesá zhora ... ).

Na príchod Božieho syna sa pripravujú: A – anjeli D – deti  V & E – veriaci  N – nebo  T – Ty – red

Prajeme Vám,
radosť z narodenia  
Spasiteľa, 

nový rok  
plný Božích milostí 

Vám vyprosujú

Vaši duchovní otcovia

Vladimír Klein a Karol  
Lihosit

radostné Vianoce  
v kruhu svojich najbližších, 
ďakujeme za spoluprácu 
a pochopenie v uplynulom  
roku. 

V novom roku prajeme
šťastie, zdravie, samé dobré predsavzatia, vzájomné  
porozumenie a Božie požehnanie.

Bc. František Poleta, starosta obce
poslanci Obecného zastupiteľstva

a zamestnanci Obecného úradu v Novoti

Sv. Mikuláš v nádhernom bielom rúchu

Požehnané Vianoce,
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samospráva obce

Zo zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva 
UZnesenie obecného 
ZAstUpiteľstvA (oZ)  
č. 10 z 14. mája 2008 obecné 
zastupiteľstvo v novoti

1) schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP 

v rámci opatrenia 1.1 ROP na 
realizáciu projektu „Prestav-
ba a nadstavba ZŠ a MŠ No-
voť“, ktorý je realizovaný pre 
ZŠ s MŠ Novoť a ktorý je v súla-
de s Programom hosp. a sociál. 
rozvoja obce Novoť;

b) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiados-
ti o NFP;

c) financovanie projektu vo 
výške 5 % z celkových opráv-
nených výdavkov na projekt, t. 
j. vo výške Sk 2 306 041,88.

UZnesenie obecného 
ZAstUpiteľstvA č. 11 
z 27. júna 2008 

obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje:
1. VZN obce Novoť č. 

4/2008 o pripojení sa na verej-
nú kanalizáciu v katastrálnom 
území obce Novoť;

2. zmluvu o budúcej zmlu-
ve o nájme nebytových priesto-
rov medzi obcou Novoť a fir-
mou Radasta, spol. s.r.o.;

3. kúpnu zmluvu medzi ob-
cou Novoť a firmou Radasta, 
spol. s. r. o.;

4. členov komisie pre verej-
né obstarávanie na akciu „Pre-
stavba a nadstavba ZŠ s MŠ 
Novoť“, poslancov Ing. Milana 
Jakubjaka a Jozefa Florka;

5. čiastku Sk 8 500 na akciu 
„Chváľme piesňou Pána“, Sk 
1 000 na Deň učiteľov, čiast-
ku Sk 8 500 na akciu Novotská 
hrudka, Sk 13 000 na Deň ma-
tiek, Sk 3 000 na Deň detí, Sk 
5 000, na Mikuláša, Sk 7 000 
na Furmanské dni;

6. príspevok na kultúrne, 
spoločenské a športové podu-
jatia vo výške Sk 50 000 na II. 
polrok 2008;

7. byt pre Oksanu Durčákovú;
b) Ukladá:
1. do budúcej schôdze OZ 

oznámiť dátum skončenia 
funkčného obdobia obecného 
kontrolóra;

2. do budúcej schôdze OZ 
sociálnej komisii prehodnotiť 
VZN obce Novoť č. 3 o jedno-
razovej dávke,

3. opraviť strechu 27 b. j. 
Novoť, č. domu 157;

c) odporúča:
1. prehodnotiť presunutie 

autobusovej zastávky a čakárne 
Križovatka Fafalák v spolupráci

2. s Dopravným inšpekto-
rátom k budove MŠ Novoť;

d) berie na vedomie:
1. vyhodnotenie ochrany pred 

požiarmi v obci Novoť za rok 2007 
a hlavné úlohy na rok 2008;

2. správu o bezpečnostnej 
situácii v obci Novoť;

3. správu o kultúrnom živo-
te v obci Novoť a prípravu ak-
cie Novotská hrudka.

UZnesenie obecného 
ZAstUpiteľstvA č. 12 
z 28. augusta 2008 

obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje: 
1. odpredaj pozemku p. Jo-

zefovi Murínovi, bytom Novoť 
č. 137, parc. č. 6810/3 v  cene 
Sk 10 za 1 m2, vým. 576 m2;

2. odkúpenie pozemku parc. 
č. 6644/1 o vým. 334 m2 od 
p. Kristíny Murínovej, bytom 
Novoť č. 34, po Sk 50 za 1 m2.

3. odkúpenie pozemku  
– podiel 4/7 parc. č. 6649/12 
o vým. 756 m2 , čo tvorí výme-
ru 432 m2, zapísané na LV č. 
2941 od p. Jozefíny Mikolajčí-
kovej, Novoť č. 879; 

4. správu o hospodárení 
obce za I. polrok 2008;

5. správu o hospodárení ZŠ 
s MŠ za I. polrok 2008;

6. odkúpenie pozemkov 
parc. č. 3436 – roľa o vým. 171 
m2 a parc. č. 3438 – lúka   o vým. 
1220 m2, pozemky zapísané v PK 
č. 607 obce Novoť, LV č. 698;

7. odkúpenie pozemkov parc. 
č. 3436 – roľa o výmere 171 m2 
a parc. č. 3438 – lúka   o výmere 
1220 m2, pozemky zapísané v PK 
č. 607 obce Novoť, LV č. 698;  

8. odkúpenie pozemkov parc. 
č. 3436 – roľa o výmere 171 m2 
a parc. č. 3438 – lúka o výmere 
1220 m2, pozemky zapísané v PK 
č. 607 obce Novoť, LV č. 698; 

b) Ukladá:
1. prejednať internetovú 

stránku obce Novoť so správ-
com stránky, aby bola zriade-
ná samostatná časť na stránke 
ako informácie pre občanov;

Zodpovedný: prednosta 
OcÚ, Termín: do 30. 9. 2008;

2. preveriť sociálnu pomoc 
pre Veronu Jendrašíkovú  pri 
rekonštrukcii rodinného do-
mu;  Zodpovedné: Marta Hala-
nová Termín: do 15. 9. 2008 

Mgr. Elena Jakubjaková
c) odporúča:
starostovi obce upozorniť ma-

jiteľov firiem na parkovanie ka-
miónov v centre obce a na verej-
ných priestranstvách a odporučiť 
parkovanie len v časti obce Jarok.

UZnesenie obecného 
ZAstUpiteľstvA č. 13 
z 24. októbra 2008 

obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje: 
1. nadobudnutie prebytoč-

ného majetku štátu darovacou 
zmluvou na obec Novoť.

Jedná sa o nehnuteľnos-
ti: pozemky, administratívnu 
budovu a stavby v obci Novoť, 
okres Námestovo.
pozemky – parcely KN-C č.  
– zast. pl. a nádvoria: vým. 
2979/2 4 320 m2, 2979/4 vým. 
462 m2, 2979/6 vým. 92 m2, 
2979/7 vým. 37 m2, 2984/2 
vým. 1 642 m2, 2984/5 vým. 13 
m2, 2984/6 vým. 67 m2, 8148/2 
vým. 67 m2;
stavby: administratívna 
budova súp. č. 913 na parcele 
č. KN – C 2979/4, náhradný 
zdroj el. energie súp. č. 914 
na parcele č. KN – C 2979/7, 
garáž súp. č. 925 na parcele č. 
KN-C 2979/6, vedené na LV č. 
1484, k. ú. obce Novoť.

UZnesenie obecného 
ZAstUpiteľstvA č. 14 
z 30. októbra 2008 

obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje: 
1. správu o výchovno-vzde-

lávacej činnosti za školský rok 
2007/2008;

2. všeobecne záväzné na-
riadenie o určení výšky prí-
spevkov v ZŠ a MŠ;

3. výkup pozemkov: parc. 
č. 5984/21 o výmere 841 m2 od 
Terézie Durčákovej, Novoť č. 
192 po Sk 50 za 1m2;

4. finančný príspevok pre:
– základnú organizáciu 
Združenia zdravotne 
postihnutých Oravy – Novoť 
v sume Sk 15 000 – Simonu 
Bulákovú a súrodencov, Novoť č. 
355, v sume Sk 40 000 – Jozefa 

Črchlana, Novoť č. 125, v sume 
Sk 10 000 – Štefana Kovalčíka, 
Novoť č. 1023, v sume Sk 
10 000 – Špeciálnu základnú 
školu internátnu v Námestove, 
v sume Sk 1 000;

5. plán preventívnych pro-
tipožiarnych prehliadok na rok 
2008;

6. spolufinancovanie prí-
stavby Kultúrneho domu v No-
voti vo výške 5 % nákladov;

7. financovanie 5 % nákla-
dov na realizáciu akcie „Zme-
na palivovej základne v objek-
te zdravotného strediska v obci 
Novoť s napojením obecnej by-
tovky zavedením obnoviteľné-
ho zdroja –  biomasy“;

8. spolufinancovanie vý-
stavby cesty Novoť – Bieranka 
vo výške 5 % nákladov;

9. pridelenie bytu pre 
Mgr. Oľgu Durčákovú v bytov-
ke ObZS Novoť č. 298;

b) berie na vedomie:
1. žiadosť o 4-izbový byt 

pre Mgr. Katarínu Súkeníko-
vú po uvoľnení v bytovke ZŠ 
Novoť;

c)Ukladá:
1. pripraviť projekt prelože-

nia autobusovej zastávky Fafa-
ľák k budove Materskej školy; 
Termín: do 31. 3. 2009, Zodpo-
vedný: prednosta OcÚ;

2. upozorniť majiteľov Ba-
ru u Valentína na dodržiavanie 
otváracej doby: pondelok – štvr-
tok do 22.00 hod. a v piatok – ne-
deľa do 24.00 hod.; Termín: ihneď; 
Zodpovedný: prednosta OcÚ;

3. riešiť prístupovú cestu 
k stavebnému pozemku Bra-
nislava Mlicha; Termín: ihneď, 
Zodpovedný: predseda staveb-
nej komisie;

4. prehodnotiť žiadosť o fi-
nančný príspevok p. Heleny 
Kovalčíkovej, Novoť č. 1021; 
Termín: do 31. 12. 2008, Zod-
povedný: predseda sociálnej 
komisie;

d) odporúča:
1. Mgr. Elene Jakubjákovej 

konzultovať žiadosť o umiestne-
nie v Domove dôchodcov: Alžbe-
ta Otrubová, Novoť č. 1031;

2. prednostovi Obecného 
úradu upozorniť Okresnú sprá-
vu ciest na prečistenie priekopy 
okolo hlavnej cesty v obci Novoť 
–  v časti Podešťanská.

obecný úrad v novoti
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spoločenská udalosť

Folkórny súbor Grapka

Najmenšie mažoretky

Krúžok tanca Flamenco pod vedením Mgr. Hladekovej

„všetko, čo doma máme“
Dňa 16. novembra tohto ro-

ku sa v kultúrnom dome opäť 
stretli členovia viacerých záuj-
mových krúžkov z tunajšej ZŠ, 
aby svojím rodičom, súroden-
com, či kamarátom predvied-
li, čo sa od začiatku školského 
roka v jednotlivých  krúžkoch 
naučili. Zmysel podujatia vidí-
me predovšetkým v tom, že de-
ti, ktoré sa venujú rôznej záuj-
mom, majú možnosť predviesť 
svoje schopnosti pred vďač-
ným publikom. Toho roku sa 
nám predstavili: Materská ško-
la, Burizón, Grapka, Flamen-
co, Mažoretky, Lienky, Marek 
Brodec, Margita a Katarína 
Dibdiakové.

Podujatie „Všetko, čo doma 
máme“ je každý rok spestre-
né výstavou zaujímavých prác, 
ktoré dokazujú šikovnosť, 
zručnosť a tvorivosť mnohých 
Novoťanov.  
vyhodnotenie súťaže  
„O najkrajšie zakvitnuté okno, 
či balkón“ 

Uznanie patrí všetkým že-
nám, ktoré sa zasluhujú, aby na-
ša okná v lete nádherne zakvitli. 
Komisia, ktorá hodnotila, mala 
na výber  takmer 60 pestovate-
liek muškátov.

Ocenenie toho roku získali: 
Jana Žatkuliaková č. d. 48, Bo-
žena Klimčíková č. d. 109, Ja-
na Smolárová č. d. 198, Filomé-

na Vojtkuliaková č. d. 225, Marta 
Sumegová č. d. 236, Helena Po-
letová č. d. 277, Mária Beňušová 

č. d. 582,  Monika Bartošová č. d. 
980, Jana Kozaňáková č. d. 983, 
Helena Serdelová č. d. 995 M.S.

Ilustrácia k vyhláseniu súťaže

Mažoretky Divadelný súbor Lienky

Vystúpenie detí z materskej školy



4 / Hlas Novote č. 2 December 2008
www.novot.sk | e-mail hlasnovote@novot.sk

výročie

Farský kostol narodenia Panny 
Márie v novoti

Toho roku si pripomíname 
dve výročia – uplynulo 60 ro-
kov od jeho dostavby a 10 ro-
kov od generálnej obnovy in-
teriéru. Projekty kostola vy-
tvoril v roku 1940 známy slo-
venský architekt Milan Michal 
Harminc (narodil sa 7. októbra 
1869 v Kulpíne v Srbsku a zo-
mrel 5. júla 1964 v Bratislave). 
Harminc bol jedným z najak-
tívnejších slovenských archi-
tektov, ktorý patril k tzv. prvej 
generácii slovenských archi-
tektov. Ako projektant a stavi-
teľ bol činný 65 rokov (1886 – 
1951). Naprojektoval vyše 300 
budov v Európe, z toho 171 na 
Slovensku. Postavil 108 kos-
tolov pre rôzne vierovyznania. 
Pôvodný projekt nášho kos-
tola počítal aj so zachovaním 
starého kostola a nový kostol 
mal byť postavený na pozem-
ku tesne pod farou, ako je za-
chytené na projektovej štúdii. 
Obec sa však rozhodla posta-
viť nový kostol na pôvodnom 
mieste, a tak starý kostol ro-
ku roku 1938 zbúrali a posta-
vili provizorný prístrešok na 
slávenie sv. omší a pobožnos-
tí. Pri tomto rozhodnutí No-
voťanov zohrali svoje miesto 
aj obavy, že taká farnosť si ne-
môže dovoliť udržiavať 2 kos-

toly. Samotnej stavbe pred-
chádzalo výberové konanie, 
ktoré sa uskutočnilo 29. 4. 
1941 na Župnom úrade v Ru-
žomberku. Komisia vybrala 
z 3 ponúk staviteľa Františka 
Vorsu z Dolného Kubína, kto-
rý v ponuke uvádza stavebné 
náklady vo výške 839977,17 
Kčs a na stavebné práce po-
číta so sumou 90 646,50 Kčs. 
Náklady na stavbu kostola sa 
nakoniec prekročili. So stav-
bou sa začalo v lete 1941, po-
čas účinkovania pána farára 
Jozefa Fitta a starostu Jozefa 
Dibdiaka. Investorom (patró-
nom) bolo Ministerstvo škol-
stva a národnej osvety v Bra-
tislave, ktoré hradilo polovi-
cu nákladov a druhú polovi-
cu financovali veriaci. V sep-
tembri 1943 došlo k výmene 
farárov medzi farnosťami Lie-
sek a Novoť. Do Novote prišiel 
Štefan Šmiheľ a pokračoval 
v dostavbe kostola. Novoťania 
prejavili v ťažkých vojnových 
časoch veľa obetavosti a usi-
lovnosti počas celej stavby. 
Stavebné práce sa skončili ro-
ku 1948, starostom bol už vte-
dy Štefan Bystričan. V nasle-
dujúcich rokoch sa chrám po-
stupne zveľaďoval. Ešte v roku 
1946 sme zakúpili organ vy-

pôvodný projekt počítal so zachovaním starého kostola

Projektová dokumentácia – Štátny archív Dolný Kubín

Pri stavbe kostola brigádoval každý, kto vládal – od najmenších 
po najstarších.

robený v roku 1897 v Maďar-
sku firmou ORSÁGH SÁN-
DOR ÉS FIA (Šándor Orságh 
a syn). Po roku 1948 prišli taž-
ké časy pre veriacich i pre kňa-
zov. Ľudia mali záujem zve-
ľaďovať chrámy, ale správca 
farnosti musel na všetko žia-
dať súhlas cirkevného tajom-
níka. Ak ho nezískal, vysta-
voval veľkému riziku seba, ale 
aj robotníkov. Napriek tomu, 
Novoťania dokázali nájsť spô-
sob, ako dosiahnuť svoje cie-
le. V 70.-tých rokoch sa konala 

posviacka dvoch zvonov, v ro-
ku 1977 (pred vysluhovním 
sviatosti birmovania) sa uro-
bila veľká úprava vnútorného 
interiéru. Skutočná dostavba 
nášho chrámu sa zrealizova-
la roku 1984 nainštalovaním 
sôch svätých Cyrila a Metoda 
od akad. sochára Petra Hlož-
níka. V lete 1998 sa farnosť 
odhodlala na generálnu vnú-
tornú opravu. Náš chrám má 
odvtedy modernejší a kraj-
ší vzhľad. Po tejto oprave, na-
sledovala roku 2003 oprava 
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výročie

týždeň cirkvi pre mládež 
vyhlásila konferencia bisku-
pov slovenska od 15. do 22. 
novembra 2008. 

Do tejto akcie sa zapojila aj 
naša farnosť. Program „od-
štartoval“ sv. omšou  v nede-
ľu večer mladým dobre zná-
my správca Oravského cen-
tra mládeže, d. p. Branislav 
Kožuch. 

Každý deň bol pripravený iný 
program, a tak okrem diskoté-
ky, športu, filmu, či worksho-
pov boli v ponuke aj vážnejšie 
podujatia, napr. krížová cesta 
na Modlovku, stretnutie s Ko-
munitou Jána Krstiteľa, či dis-
kusia s kňazom, saleziánom 
don Jánom Zauškom. 

Týždeň zakončila koncer-
tom gospelová skupina Andže-
lino z Nitry.

Farský kostol narodenia Panny 
Márie v novoti

týždeň cirkvi pre mládež

V nedeľu 31. augusta sa naša 
farnosť po jedenástich rokoch roz-
lúčila s otcom Mariánom Dopate-

rozlúčka a privítanie

– red

lebo mládeže a detí je v Novoti po-
žehnane. Obom kňazom želáme 
všetko dobré v nových farnostiach 
a vyprosujeme hojnosť Božieho 
požehnania v ich náročnej pastier-
skej službe.Vdp. Marián Dopater na rozlúčkovej sv. omši

– red

Posledný zámer podľa pôvodného projektu – sochy sv. Cyrila a sv. Metoda, farnosť realizovala 
až v roku 1985

omietky, ktorá bola veľmi ná-
ročná aj pre nepriazeň poča-
sia. Po nej nasledovala v roku 
2005 rekonštrukcia elektro-
inštalácie a osvetlenia. Všet-
ky práce sa uskutočnili vďa-
ka zručnosti a usilnosti mno-
hých remeselníkov a brigádni-
kov. Ženy a dievčatá sa vzor-
ne starajú o čistotu a výzdobu 
chrámu počas celého roka, ale 
veľká vďaka patrí našim obe-
tavým kostolníkom – nebohé-
mu Jozefovi Bulákovi, ktorý 
túto službu obetavo vykonával  
60 rokov a Šebastiánovi Sub-
jakovi, ten prevzal službu v ja-
nuári 2001. Úprimné poďako-
vanie patrí všetkým kňazom, 
ktorí v našom chráme vyslu-
hovali sviatosti, povzbudzova-
li nás Božím slovom a prispeli 
k zveľadeniu chrámu.

Zdroj: Štátny archív D. Ku-
bín, História Parochiae Novo-
tensis

Nový novotský farár Vladimír 
Klein

rom, ktorý u nás pôsobil od 1. júla 
1997. Otec biskup ho s platnosťou 
od 1. septembra vymenoval za fa-

rára v Zuberci. Znovu využívame 
príležitosť, aby sme mu úprimne 
poďakovali za roky obetavej služ-
by pre našu farnosť.

Dňa 1. septembra sme privíta-
li nového farára, ktorým sa z po-
verenia otca biskupa stal vdp. 
Mgr. Vladimír Klein. Kňazskú vy-
sviacku prijal 19. 7. 1997 a po nej 
nastúpil ako kaplán v Starej Ľu-
bovni. Po roku sa stal správcom 
farnosti v Tvarožnej, ale po 3 me-
siacoch ho povolali na výkon zá-
kladnej vojenskej služby do Mar-
tin a neskôr do Brezna. Od 1. 10. 
1999 do 31. augusta 2008 bol 
správcom farnosti v Zuberci. V ro-
koch 2000 – 2003 bol členom ko-
misie pre mládež v našej diecé-
ze. Sme vďační, že pán farár Klein 
má tento vzácny dar, osloviť mlá-
dež a schopnosť pracovať s ňou, 

m. kondelová
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Tento rok navštevuje našu 
materskú školu 75 detí, ktoré sú 
rozdelené do 3 tried.  Srdiečkovú 
triedu navštevujú 5- až 6-ročné 
deti pod vedením p. uč. D. Srn-
číkovej. Kvietočkovú triedu 3- až 
4-ročných detí majú na starosti 
p. zást.  K. Brenkusová a M. Do-
paterová a pastelkovú triedu 5- 
až 6-ročných detí vedie p. uč. M. 
Sochuľáková.

Rok 2008/09 priniesol mno-
hé zmeny. Prvý rok pracujeme 
podľa nového štátneho vzdelá-
vacieho programu ISCED-O pre 
primárne vzdelávanie. Okrem 
tohto programu sme sa zapoji-
li do projektu Zdravá škola, pro-

Školský rok je v plnom prúde 
a všetci už túžobne očakávame 
vianočné prázdniny. Čas, keď 
okrem iného načerpáme novú 
energiu, aby sme pri rozdáva-
ní polročných vysvedčení mali 
dôvod usmievať sa. 

Počas uplynulých mesiacov  
tohto školského roka sme si nie-
len osvojili veľa nových informá-
cií, ale rozbehli sme aj činnosť 
krúžkov a viaceré školské akcie. 
Deti materskej školy a žiaci pr-
vého stupňa mali v tomto polro-
ku možnosť vidieť dve divadel-
né predstavenia priamo v našej 
obci. Úsmev na ich perách vy-
volala rozprávka „Ako šlo vaj-
ce na vandrovku“ a už tradične 
sa im zábavnou formou „Škola 
hrou“ prihovorili i žilinskí her-
ci.  Staršie deti vycestovali za 
kultúrou mimo našu obec. Pia-
taci a šiestaci navštívili diva-
delné predstavenie „Guliverove 
cesty“ v Mestskom divadle v Ži-
line,  žiaci 7. až 9. ročníka si zase 
pozreli divadelnú klasiku „Ino-
taje“ v Divadle J. G. Tajovského 
vo Zvolene. 

Koncom októbra sa už tra-
dične niektoré z našich detí vy-

jektu Orava a Bezpečné škôl-
ky. Pobyt detí v MŠ sa snažíme 
spestriť rôznymi akciami. V me-
siacoch  september až novem-
ber sme pre deti pripravili „Deň 
plný ovocia a zeleniny“, vystúpe-
nie pre starých rodičov, Šarka-
niádu, besedu s policajtom a zú-
častnili sme sa 2-krát na diva-
delnom predstavení v priesto-
roch ZŠ. Vystúpili sme taktiež 
na podujatí „Všetko, čo doma 
máme“. S deťmi sa zapájame do 
rôznych súťaží organizovaných 
Spoločným školským úradom 
so sídlom v Zákamennom. Pek-
né hračky sme dostali napríklad 
za  výtvarné práce. V mesiaci de-

brali do Viedne, aby navštívi-
li známe Prírodovedno-histo-
rické múzeum a oboznámili 
sa s pamiatkami v centre mes-
ta. Pre niektorých bolo neza-
budnuteľným zážitkom i to, že 
si po prvýkrát vyskúšali jazdu 
metrom.

Pre mladších žiakov – ang-
ličtinárov – pripravili začiat-
kom novembra ich pani učiteľ-
ky tvorivú dielňu s tematikou 
Halloweenu, aby im aj takouto 

cember sme v kostole privíta-
li sv. Mikuláša, učili sme sa piecť 
a zdobiť  medovníky  a vyzdobi-
li sme si vianočný stromček. Pre – mŠ

Zo životA Školy

ho zboru. Vzhľadom na blí-
žiace sa euro sa o našej budú-
cej mene dozvedeli deti nie-
len z triednických hodín, ale aj 
v rámci jednotlivých predme-
tov, najmä občianskej výcho-
vy. Deviataci sa počas „Bur-
zy práce“, ktorá sa už tradič-
ne konala v priestoroch MsKS 
v Námestove, mali možnosť 
zorientovať v jednotlivých štu-
dijných odboroch. 

Keďže Mikuláš pripa-
dol tento rok na sobotu, de-
ti našej školy ho oslávili o deň 
skôr. Ráno sa všetci, ktorí 
mali chuť pozdraviť Mikulá-
ša, stretli v miestnom kosto-
le, kde si najskôr pozreli krát-
ky príbeh o tom, kto to vlastne 
svätý Mikuláš bol. Potom im 
samotný Mikuláš rozdal vytú-
žené darčeky. Touto cestou sa 
chceme poďakovať všetkým 
sponzorom, ktorí sa zaslúžili 
o to, že aj tento rok mohol Mi-
kuláš zavítať medzi deti a ob-
darovať ich balíčkom plným 
sladkostí.

V predvianočnom čase 
usporiadala škola dve tvori-
vé dielne s vianočnou temati-
kou. Tá prvá bola zameraná 
na zhotovovanie adventných 
vencov, počas druhej vytvárali 
dievčatá s pomocou pani učite-
liek rozličné vianočné ikebany. 
Posledný školský decembro-
vý deň si všetky deti základnej 
školy spríjemnili vianočnou 
akadémiou.

materská škola

rodičov sme pripravili pestrý via-
nočný program.

Aj v roku 2009 chystáme pre 
naše deti veľa prekvapení. 

formou priblížili kultúru a zvy-
ky v anglicky hovoriacich kra-
jinách. Táto akcia mala u de-
tí veľký úspech, preto s podob-
nou aktivitou počítame i do bu-
dúcnosti. 

Počas školského vyučova-
nia prebehli u žiakov 8. a 9. 
ročníka prednášky o trestnej 
činnosti mládeže s výchov-
ným zameraním, ktoré vy-
konali príslušníci policajné-

Deti ZŠ  niekoľkokrát do roka prichádzajú do DD a DSS a vždy 
svojím programom upútajú a potešia.

– ZŠ

Vystúpenie detí z materskej školy
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Aj keď futbalové trávniky od-
počívajú, aspoň výsledkami sa 
vrátime k futbalu, ktorý je stále 
nielen najobľúbenejším, ale vďa-
ka mužom, aj veľmi úspešným 
športom. Pomerne dobré jesen-
né počasie futbalistom prialo, 
a tak majú za sebou už 15 kôl, po 
ktorých sú muži na výbornom 
druhom mieste. O čosi horšie sa 
darí žiakom i dorastu, ktorí zimu-
jú zhodne na deviatej priečke.

Muži
1. O. Podzámok 15 9 3 3 34:18 30 
2. Novoť 15 7 3 5 30:24 24 
3. Vavrečka 15 7 3 5 28:16 24 
4. Lokca 15 7 3 5 22:21 24 
5. Rabča 15 7 3 5 22:22 24 
6. Zubrohlava 14 6 5 3 41:19 23 
7. O. Poruba 15 7 2 6 31:27 23 
8. Breza 15 5 6 4 18:19 21 
9. Veličná 15 5 3 7 30:28 18 
10. Klin 15 5 3 7 21:27 18 
11. Bobrov 15 5 2 8 21:38 17 
12. Dlhá 15 4 4 7 17:30 16 
13. Krivá 15 4 3 8 26:32 15 
14. Leštiny 15 2 5 8 11:28 11

Šport

– red 

Volejbal
Naši prvoligisti tento ročník 

nezačali najlepšie. Od začiatku 
sa usadili na poslednej priečke 

Stolný tenis
Členská základňa starne, kon-

štatoval oravský stolnotenisový 
zväz, a tak sa vedenie novotské-
ho stolného tenisu rozhodlo uro-
biť zmeny. V A družstve v IV. lige 
zostali starší a skúsenejší hráči 
a v B-éčku v VI. lige dali šancu 
mladým, no tí zatiaľ toho veľa 
nedosiahli a „okupujú“ posled-

nú priečku v tabuľke. A-čko je na 
tom o čosi lepšie, no tiež sa pohy-
buje na spodných priečkach.

Koncom novembra sa už tra-
dične rozbieha Novotská mini-
liga, do ktorej sa tentokrát pri-
hlásilo 10 družstiev. Po štyroch 
kolách sa zatiaľ najlepšie darí 
Colorspolu. Konečné výsledky 
prinesieme v HN – 1/2009.

Podrobné a aktuálne informácie zo 
šPortu nájdete na  www.novot.sk S. Mikolajčík

a opustili ju až po šiestom kole 
rozdielom jediného setu. Dúfa-
me, že v druhej polovici sa vzcho-
pia a  ešte ukážu svoje umenie.

krAJské kolo v minivoleJbAle
– minimax volley 2008
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Kino Beskyd pozýva svojich divákoch na premietanie 
filmu CINKA PANNA (2008, 122 min.). Slovensko-
česko-maďarský koprodukčný film približuje životný 
príbeh prvej známej rómskej primášky. Réžia: Dušan 
Rapoš. Scenár: Ľubomír Slivka. Kamera: Ján Ďuriš. 
Hudba: Arpád Kákonyi. Hrajú: Anna Gurji, Martin 
Huba, Zuzana Krónerová, Jozef Vajda, Martin Dejdar, 
Balász Galkó, Lucia Gažiová, Marián Slovák, Balász 
Mózes a i. 

Premieta sa v nedeľu 25. januára 2009. 

Vážení čitatelia,

kino beskyd

Všetkých milovníkov dychovej hudby pozývame na vianočný kon-
cert moravskej dychovej hudby, ktorý sa uskutoční v nedeľu  
28. decembra 2008 o 16. 00 v našom kultúrnom dome. Vstupenky 
v hodnote 100 Sk predávame v kancelárii kultúrneho strediska a mi-
lovníkom dychovky ich ešte stihnete podarovať pod vianočný stromček.

Miestne kultúrne stredisko v Novoti

AmbUlAnciA 
mUdr. miloslAvA 
plevU, v novoti 
upozorňuje občanov, ktorí 
neboli zaočkovaní proti 
tetanu, aby tak vykonali,  
čo najskôr. 
Ide o mužov narodených 
v rokoch 1978, 1968, 1958, 
1948, 1938 a ženy narodené 
v rokoch 1983, 1973, 1963, 
1953, 1943, 1933. 
V roku 2009 je očkovanie 
proti tetanu povinné pre 
mužov z ročníkov 1979, 1969, 
1959, 1949 a ženy narodené 
v rokoch 1984, 1974, 1964, 
1954.  
Okrem pacientov narodených 
v uvedených rokoch, 

prajeme Vám požehnané  
vianočné sviatky a šťastný  
vstup do nového roka. 

Dúfame, že v roku 2009 Vám  
sprostredkujeme správy z pekných  
udalostí v obci a prinesieme veľa užitočných informácií.

PF 2009

Redakcia  Hlasu Novote 

– red

– red

Organizátori NFD

lekári obvodného 
ZdrAvotného 
strediskA v novoti 
opätovne vyzývajú svojich 
pacientov, ktorí zmenili 
zdravotnú poisťovňu, aby im 
to oznámili ešte v decembri 
2008 alebo najneskôr do  
8. januára 2009. 
Zanedbanie tejto povinnosti, 
hlásia lekári Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou a ten môže 
poistencovi udeliť pokutu do 
výšky 5000 Sk.

zaočkovať by sa mali všetci, 
ktorí neboli očkovaní viac ako 
10 rokov.

POZýVaMe VáS na jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravil fol-
kórny súbor Grapka a divadelný krúžok Lienky. 

Pobožnosť bude 25. 12. 2008 o 16.00 hod. v kostole.

poZvánkA nA JAsličkovÚ 
pobožnosť

priAZnivcom novotskÝch FUrmAnskÝch dní 
oznamujeme, že 5. ročník tohto podujatia sa koná v sobotu  
21. februára 2009. O priebehu celého podujatia budeme včas 
informovať.

poZvánkA nA novotské 
FUrmAnské dni


