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Tajomstvo Veľkej noci
Počas jednej spoločnej modlitby krížovej cesty pri dvanástom
zastavení
a rozjímaní o Ježišovej bolestnej smrti na
kríži jedna z účastníčok zrazu spontánne
povedala: „To nebolo
od neho pekné.“ Myslela tým nie to, že nás vykúpil, to bolo pekné,
ale to, že si na to vybral taký hrozný spôsob
– smrť na kríži. Veď to mohol urobiť ako všemohúci Boh hocijakým iným spôsobom. No
on si vybral smrť na kríži. Prečo?
Carlo Caretto píše, že preto, aby nám zjavil tajomstvo skryté od stáročí – že náš Boh
je ukrižovaným Bohom. Boh je Bohom, ktorý sa nechá premôcť. Boh je Bohom, ktorý sa
zjavuje v chudobnom. Boh je Bohom, ktorý
mi umyl nohy. Boh je Ježišom z Nazareta.
Na takého Boha sme neboli zvyknutí.
My by sme si predstavovali Boha mocného,
Boha, ktorý nám vyrieši všetky problémy,

Boha, ktorý vyradí všetkých zlých,
ktorý zvíťazí nad nepriateľom tak,
že to budú všetci vidieť.
A On? Prišiel ako dieťa. Ako chudobný robotník. Nevyužil božstvo,
aby si zaobstaral
chlieb.
Nespojil
sa s mocnými, aby
ovládol
národy. A keď prišla skúška,
neutiekol. A nedal si
pomáhať ani od
anjelov. Ako
človek, pravý
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a skutočný človek, prijal proces, prijal
odsúdenie, vzal kríž na plecia, kráčal
s plačom na miesto lebiek a tam bol
ukrižovaný. A až potom vstal zmŕtvych. To všetko urobil preto, aby nás
vykúpil, ale aj preto, aby nás naučil novému spôsobu zmýšľania a života.
Nie je ľahké veriť v Boha, ako nám
ho predstavil
Ježiš. Veriť,
že zvíťazíme
tým, že budeme
porazení. Veriť,
že obeta je najväčšia hodnota.
Veriť, že keď strácame,
vtedy najviac získavame.
Veriť, že láska je všetko. Veriť, že moc je veľké nebezpečenstvo, že
bohatstvo je otroctvo,
že pohodlný život je

nešťastie.
Nie je ľahké tomu všetkému uveriť, naozaj uveriť. Ale uveriť v Ježiša znamená uveriť tomu a toto prijať do svojho života.
Preto aj v tomto roku pod krížom, pri Božom hrobe i pri Zmŕtvychvstalom, sa tomuto chceme učiť. Chceme ďakovať Kristovi za to čo pre nás urobil. A chceme sa od
neho a s jeho pomocou učiť vo svojom živote uskutočňovať aspoň niečo z jeho tajomného konania – víťaziť cez obetu a získavať cez
strácanie.
Požehnanú Veľkú noc všetkým praje
Blažej Dibdiak, Námestovo
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. 12. a 3. 3.
Priebeh rokovaní Obecného zastupiteľstva v Novoti konaných dňa 16. 12.
2005 a 3. 3. 2006.
Rokovania obecného zastupiteľstva (OZ)
otvoril a viedol starosta obce František
Poleta. Konštatoval, že zápisnice z pred
chádzajúcich OZ boli overovateľmi podpí
sané a k zápisniciam neboli podané žiadne
pripomienky. Na obidvoch rokovaniach sa
zúčastnilo 8 a 7 poslancov a ako hostia tra
ja občania. Z prítomného počtu poslancov
vyplýva, že OZ bolo uznášaniaschopné.
Na OZ poslanci schválili nasledovný
program:
1. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2005
2. Čerpanie rozpočtu Základnej školy
s Materskou školou v Novoti za rok 2005
3. Informácie starostu obce
4. Schválenie rozpočtu obce na rok
2006
5. Prerokovanie VZN č. 1/2005 o dani
z nehnuteľnosti a VZN č. 2/2005 o miest
nych daniach a miestnom poplatku za ko
munálne odpady
6. Rôzne

Priebeh rokovaní:
K bodu 1:
Správu o čerpaní rozpočtu obce za
rok 2005 predniesla E. Kubániová. Uvied
la, že rozpočet obce sa v priebehu roka
upravoval v jednotlivých položkách podľa
dôležitosti a aktuálnej nutnosti. Rozpočet
v príjmoch tvoril výšku 20 mil. Sk, vo vý
davkoch 16 mil. Sk.
Najvyššiu časť bežných príjmov tvorili
podielové dane vo výške 14 mil. Sk. V tej
to sume bola zahrnutá čiastka na originál
ne kompetencie školstva vo výške 4 749
tis. Sk. Do originálnych kompetencií škol
stva patrí materská škola a školská jedá
leň pri MŠ a ZŠ. Bežné výdavky pokryli
hlavne výdavky na miestne komunikácie
vo výške 2 mil. Sk. Z toho zimná údržba
bola 800 tis. Sk. Zimnú údržbu štátnych
ciest zabezpečuje Slovenská správa ciest
prostredníctvom rôznych súkromných fi
riem. Miestne komunikácie udržuje obec
prostredníctvom Agrokovexu POD Novoť
a v prípade havarijných stavov vypomá
hajú aj vozidlá súkromnej firmy DANAV
a podnikateľský subjekt Bartoš.
Celkové náklady na vývoz a zneškodne
nie komunálneho odpadu boli v roku 2005
vo výške 1 mil. Sk.
Celkové náklady na originálne kompe
tencie školstva tvorili čiastku 3 800 tis. Sk.
Na výstavbu vodovodu sme vyčerpali
2 200 tis. Sk.
Na požiarnu ochranu bolo vyčerpa
ných 150 tis. Sk, z toho na generálnu opra
vu motora požiarnej striekačky 86 tis. Sk
a ďalšie vybavenie požiarnej techniky.
Z poskytnutých príspevkov tvorila čias
tku 200 tis. Sk rekonštrukcia elektrického

vedenia v tunajšom kostole. Príspevok na
rozvoj telovýchovnej činnosti v obci tvoril
96 tis. Sk.
Na činnosť opatrovateľskej služby bo
lo vyčerpaných 405 tis. Sk. Na aktivačnú
činnosť sa vyčerpalo 214 tis. Sk. Náklady
na matričnú činnosť boli 81 tis. Sk.
K bodu 2:
O čerpaní rozpočtu základnej školy
informoval Mgr. Paták, riaditeľ ZŠ. Roz
počet základnej školy tvoril čiastku 13 106
tis. Sk, vzdelávacie poukazy 366 tis. Sk
V roku 2005 sa pozornosť venovala
údržbe základnej školy, a to hlavne zatep
ľovaniu budovy, výmene radiátorov, vý
mene okien a ďalšej údržbe, napr. klam
piarskym prácam, výmene odkvapových
žľabov, rekonštrukcii jedálne pri ZŠ, oba
ľovaniu potrubia ústredného kúrenia
a pod. Celkové výdavky na tieto práce či
nili 2 400 tis. Neuhradené faktúry na tie
to práce činia 780 tis. Sk. Náklady na ak
tivačné práce činili 20 tis. Sk. V druhej
časti vystúpenia riaditeľ školy informoval OZ o výsledkoch výchovnovyučovacieho procesu za I. polrok šk. ro
ku 2005 – 2006. Ako uviedol, na I. stupni
prospeli všetci žiaci, na II. stupni nepros
pelo trinásť žiakov. Na posilnenie disciplí
ny uložili triedni učitelia spolu dvadsaťtri
napomenutí a pokarhaní a u šiestich žia
kov bola znížená známka zo správania na
2. stupeň, resp. u jedného žiaka na 3. stu
peň. Dochádzka na vyučovanie bola dob
rá, škola evidovala len dvadsaťštyri neo
spravedlnených hodín. Žiaci sa zapojili
do súťaží usporiadaných v rámci okresu,
resp. Slovenska. Niektoré akcie a súťaže
budú vyhodnotené v II. polroku školského
roka. Výsledky Monitoru 2006, písomnej
skúšky zo slovenského jazyka a matemati
ky, budú známe koncom marca.
K bodu 3:
V tomto bode informoval starosta obce o aktuálnych úlohách, ktoré sa pripravujú v roku 2006:
• cesta Dúľov – vykonané sú prípravné
práce na rekonštrukciu druhej časti uve
deného úseku cesty;
• plánuje sa výmena okien na kultúr
nom dome;
• keďže kotolňa pri ZŠ, ktorá pracu
je na podklade využitia biomasy, je v pre
vádzke, plánuje sa napojenie na starú bu
dovu školy (miestna knižnica);
• aby sa zlepšili pracovné podmienky
na zdravotnom stredisku, plánuje sa vý
mena okien; s podobnou rekonštrukciou
sa počíta i v garsónkach bytov patriacich
do správy obce;
• pre skvalitnenie zásobovania elek
trickou energiou sa plánuje rekonštrukcia
elektrickej siete;
• niektoré úlohy budú plnené pri rozši
rovaní obecného vodovodu;

• v I. polroku 2006 sa plánuje realizá
cia I. etapy čističky a kanalizácie, ktorá sa
začne rekonštrukciou centrálnej čističky
v Námestove a kanalizačným zberačom
postupne smerom do Lokce a následne
smerom do Novote;
• uvedené akcie sú podmienené finan
čnými dotáciami od štátu a fondov EÚ;
• na základe žiadosti podanej M. Žat
kuliakovou o predĺženie pracovnej doby
v miestnom hostinci uviedol, že žiadosť
bola po hlasovaní poslancov zamietnutá.
K bodu 4:
Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo
zo skutočného čerpania roku 2005. Rozpočet na rok 2006 bol schválený ako vyrovnaný tak v príjmoch ako aj vo výdavkoch.
Výška rozpočtu predstavuje 20 mil. Sk.
V rámci rozvojových programov chceme zabezpečiť rozvoj a rekonštrukciu
elektrických sietí. Ide jednak o predĺženie
sietí, rekonštrukciu starého vedenia ako aj
o posilnenie trafostanicami. Ďalej chceme
pokračovať vo vybudovaní vodovodnej sie
te v tých častiach, kde ešte nie je verejný vo
dovod a v častiach výstavby IBV.
V rámci údržby MK sa plánuje na nie
ktorých prašných komunikáciách polože
nie asfaltového koberca.
Rozpočet základnej školy bol schvále
ný vo výške 13 931 tis. Sk.
V rámci údržby základnej školy
plánujeme opravu elektroinštalácie a vý
menu niektorých svietidiel, dokončenie
tepelnej izolácie starej budovy základnej
školy a podľa finančných možností chceme
ďalej pokračovať s výmenou okien. Pokiaľ
budeme úspešní v rámci projektov a do
tácií z európskych fondov, je vypracova
ný projekt na rekonštrukciu striech budov
materskej školy a základnej školy. Táto ak
cia je v zásobníku projektov na Minister
stve výstavby a regionálneho rozvoja.
K bodu 5:
Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2005,
týkajúce sa daní z nehnuteľnosti na rok
2006 a podobne aj VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. K obom právnym normám neboli
zo strany poslancov žiadne pripomienky.
K bodu 6:
Diskusia poslancov:
• Vlčáková V. hovorila o probléme osa
denia zvodidiel okolo cesty pri cintoríne,
taktiež uviedla, že niektoré reproduktory
miestneho rozhlasu nie sú funkčné;
• Jakubjaková E. navrhla riešiť prob
lém, ktorý sa v dome smútku vyskytuje
v zime, a to zateplenie sedadiel;
• Orčík J. upozornil na možnosť zni
čenia striešok nad vchodom do školských
bytoviek.
Zapísala: Eva Kubániová
Bc. František Poleta, starosta obce
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Rozhovor s prednostom obecného úradu Jozefom Brodecom
Obecné zastupiteľstvo obce schválilo na decembrovom zasadaní dve všeobecne záväzné opatrenia (VZN) pre rok 2006. O zmenách
v týchto VZN sme sa rozprávali s prednostom OcÚ Jozefom Brodecom.
Zoberme si najprv VZN č. 2/2005
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Môžete stručne charakterizovať
zmeny oproti roku 2005?
Niektoré malé zmeny sa týkajú podnikateľskej
sféry (právnické
osoby). Podstatné
pre občanov (fyzické osoby) je, že
poplatky za odvoz
komunálneho odpadu (KO) ostávajú nezmenené,
t. j. 300 Sk za osobu, pričom rodine, ktorá má viac
ako 5 detí, sa poplatok odpúšťa za
každé ďalšie dieťa
do 18 rokov. Rodine, ktorá má viac
ako 7 členov, sa
poplatok odpúšťa
za každého ďalšieho člena. OZ chce
aj takouto formou
podporiť viacdetné a viacgenerač- e-foto m. kondelová
né rodiny.
Ktorá firma zabezpečuje vývoz odpadu?
Na vývoze odpadu sa podieľajú dve firmy.
Odvoz KUKA nádob zabezpečuje firma Brňák František so sídlom v Oravskej Lesnej
a odvoz kontajnerov zabezpečuje firma Čekospol z Námestova. Od decembra 2005 sa
komunálny odpad vozí na skládku do Širokej, lebo, napriek tomu, že je ďalej ako Zubrohlava, náklady sú vďaka poplatkom za
uloženie odpadu nižšie.
Mohli by ste uviesť prehľad o nákladoch
za odvoz a deponáciu (uloženie) odpadu
a tiež prehľad o poplatkoch od občanov?
V roku 2005 boli plánované príjmy:
• právnické osoby (PO) ....... 157 154 Sk
• fyzické osoby (FO)............. 761 677 Sk
• spolu ................................ 918 831 Sk
• Skutočný stav:
• príjmy od PO .................... 131 170 Sk
• príjmy od FO .................... 713 749 Sk
• spolu ................................ 844 919 Sk
• nedoplatok ......................... 73 912 Sk
Výdavky za odvoz a uloženie odpadu:
• firme Brňák ..................... 476 611 Sk
• firme Čekospol ................... 70 560 Sk
• spolu za odvoz .................. 547 171 Sk
• za uloženie odpadu . ......... 450 498 Sk
• celkom ............................. 997 669 Sk

Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi
príjmami a výdavkami je 152 750 Sk a ten
dopláca obec z vlastných zdrojov.
A ako sa obec plánuje vysporiadať s neplatičmi?

Prevažná väčšina občanov má poplatky
zaplatené, niektoré sú v štádiu vymáhania,
ale ak nebudú zaplatené, bude obec nútená
pristúpiť k exekúciám.
Okrem vývozu KUKA nádob organizuje obec aj ďalšie zbery. Mohli by ste uviesť,
ktoré sú to a ako sa organizujú?
Naša obec organizuje prostredníctvom
prepravcu ENZO-VERONIKA-VES a. s.:
• zber skla – v obci je rozmiestnených 7
kontajnerov na sklo a odvážajú sa po naplnení, t. j. zhruba 1-krát za 2 mesiace;
• zber plastov – uskutočňuje sa 1-krát
mesačne; spravidla posledný pondelok
v mesiaci odváža prepravca plasty z obce,
ale predtým, v piatok, zamestnanci OcÚ zabezpečujú zber plastov vo všetkých častiach
obce; o zbere plastov informuje vždy miestny rozhlas;
• zber elektronického odpadu – organizuje sa 2-krát ročne (jar, jeseň) po dohode s prepravcom a informáciu podáva
miestny rozhlas; súčasne s ním prebieha aj
zber akumulátorových batérií, neónových
žiariviek…;
• zber kovového šrotu – organizuje sa
2-krát ročne (jar, jeseň) po oznámení miestnym rozhlasom.
Z uvedeného vidieť, že organizácia zberu KO je na dobrej úrovni. Aj napriek to-

mu sa vyskytujú problémy. Čo spôsobuje
obci najväčšie problémy?
Podľa našich zistení občania odpadom
znečisťujú najviac vodné toky a odpad vyvážajú tiež na nepovolené skládky (napr. v časti Podkopec). Batérie z motorových
vozidiel niektorí nezodpovední ľudia
nedávajú do zberu,
ale vyhadzujú ich
do potokov, nechávajú ich pohodené
v rôznych častiach
obce (Grúň, Jarok)
alebo ich vyhadzujú
v lese. Chcem upozorniť, že uvedený odpad patrí medzi tzv. nebezpečný
a v prípade zistenia
vinníka je pokuta vo
výške od 5 000 Sk.
Vo VZN o dani
z nehnuteľnosti sa
oproti roku 2005
nič nezmenilo a jeho znenie sme uverejnili v Hlase Novote č. 1/2005.
Pán prednosta,
požiadavky, s ktorými za Vami prichádzajú občania na obecný úrad sa často opakujú. Ktoré sú to a ako ich obec rieši?
Veľmi často prichádzajú ľudia kvôli poruchám vodovodu. V súčasnosti sú poruchy odstránené a v obecnom vodojeme je dostatok
vody. Občanom odporúčame, aby prípadné
poruchy hlásili SEVAK-u č. t. 043 588 56 17
alebo v pracovných dňoch aj obecnému úradu. Zložitejšie je to pri ohlasovaní porúch
elektrického vedenia. Predtým, ako chce občan nahlásiť poruchu, mal by sa presvedčiť,
či nejde o poruchu na jeho vlastnej prípojke.
Poruchová služba zasahuje len v prípade poruchy verejných sietí, a vtedy treba volať tel. č. 0850 111 468 alebo to ohlásiť na
obecnom úrade.
Chcem tiež informovať občanov, že sa pripravuje nový cintorínsky poriadok, ktorý musí byť v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve. Budeme mať záujem o jeho
uverejnenie v obecných novinách. Zatiaľ chcem
občanov vyzvať, aby vždy pri nových hroboch
a hrobkách spolupracovali so zamestnancami
OcÚ a konali len so súhlasom obce.
Na záver chcem občanom povedať, že
obecný úrad má záujem riešiť problémy obce vo vašom záujme, ale je potrebné , aby ste
sa nebáli prísť za nami.
Rozhovor viedol: Bernard Ondrejka
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V roku 2005 uzavreli
manželstvo
Peter Smolár a Jozefína Bystričanová
Miroslav Camber a Eva Jendrašíková
Jozef Kovalčík a Eva Jakubjaková
Pavol Rypák a Janka Garajová
Ján Kompan a Zuzana Blahútová
Jozef Vavriňák a Lucia Serdelová
Jaroslav Čech a Mária Pilšáková
Ing. Juraj Kubala a Mária Serdelová
Peter Večerek a Marta Mrekajová
Arnošt Buľák a Ľubomíra Murínová
Martin Jozefiak a Mária Kovalčíková
Milan Smarkoň a Viera Jašicová
Štefan Veselovský
a Marta Kšendzuľáková
Ľubomír Bystričan
a Mgr. Eva Mikolajčíková
Deti narodené v roku 2005
Anna Serdelová, Oliver Vojtkulák, Marko Srogoň, Rebeka Kormaňáková, Kristína Godišová, Andrej Boboň,
Benjamín Bartoš, Adriána Ovšáková,
Giuliano Antonio Marek, Miroslav Rypák, Dorota Šusteková, Adriana Sochuliaková, Andrej Serdel, Matúš Kovalčík,
Adriána Beňušová, Peter Súkeník, Bibiana Rypáková, Jakub Bernaťák, Andrea Hilbrychtová, Martina Ovšáková,
Tatiana Godišová, Tomáš Balún, Tibor
Sochuľák, Tomáš Bulvasňák, Tomáš Sochuľák, Timotej Bichel, Mário Mikolajčík, Rebeka Camberová, Vladimír Kocúr, Sofia Šusteková, Chiara Poletová,
Marcel Dibdiak, Adriána Kovalčíková,
Andrej Kovaľ, Mária Vlčáková, Aneta
Chromuľáková, Štefan Jantolák, Karin
Pokusová, Darina Kyrczová, Sára Dominika Sekerášová, Benjamin Sivčák,
Zuzana Jakubjaková, Adam Kuchťák,
Dominik Murín, Matej Durčák, Samuel
Serdel, Filip Durčák, Lukáš Chromuľák

†††

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Tomáš Škombár (DD a DSS), Ján Kudlaňák (DD a DSS), Mária Heronková
(DD a DSS), Mária Štetáková (DD
a DSS), Karol Vojtkuľák, Verona Betíková (DD a DSS), Terézia Majerčíková,
Jozefína Dibdjaková, Johana Bystričanová, Agáta Jendrašíková, Helena
Čajková (DD a DSS), Helena Sopóciová
(DD a DSS), Emília Kojdiaková, Jozef
Hrubjak, Ján Durčák, Juraj Punčo (DD
a DSS), Katarína Kurtová (DD a DSS),
Anna Krištofíková (DD a DSS), Cyprian Kovalčík, Ján Svitač (DD a DSS),
Florián Maťuga (DD a DSS), Krištof
Kavalier, Stanislav Vojtkuliak, Mária
Furgaláková, Milan Serdel, Kristína Pitáková, Hieronym Chudiak, Emil Šimjak

Najstarší občania
nad 90 rokov
Mária Kobolková 95 r. (DD a DSS)
Ján Furgalák 93 r. (DD a DSS)
Anna Fafaláková 92 r.
Žofia Vojtaššáková 92 r. (DD a DSS)
Janka Hilbrychtová 91 r.
Serafín Subjak 91 r.
Karolína Šprláková 91 r. (DD a DSS)
Žofia Majchráková 90 r.
Apolónia Janckulíková 90 r.
Mária Brandeburová 90 r. (DD a DSS)

O čom by sme mali písať

Často sme vás vyzývali, aby ste poskytli
redakcii námety do ďalších čísel. Zatiaľ to
veľmi nefunguje, ale stáva sa, že pri rozho
vore s členmi redakčnej rady spomeniete
nejakú oblasť. Zmapovali sme tieto témy
a sme ochotní sa im v budúcnosti venovať.
Budeme sa usilovať získať stanoviská zod
povedných ľudí, ale uvítame aj Vaše prís
pevky k týmto alebo aj iným problémom.
• Práca jednotlivých poslancov obec
ného zastupiteľstva, čitateľov zaujíma, čo
robia pre dedinu, aké úlohy, okrem vybe
rania zbierok vlastne plnia
• Verejná kritika tých, ktorí odpadom
znečisťujú vodné toky, lesy a celé okolie
• Návrhy na skrášlenie obce – je tu na
pr. odporúčanie premeniť pekné priestory
pred obecným úradom a zdravotným stre
diskom na obecný park alebo presťahovať
z centra obce všetky „Unimo bunky“, kto
ré zbytočne kazia dobrý dojem
• Problematika parkovania v nedele
a sviatky v okolí kostola
• Urbár – informácia o vedení, činnosti
a hospodárení
• Správanie a disciplína detí na verej
nosti i v škole
• Informácie o údržbe a budovaní
miestnych komunikácií a poľných ciest
• Činnosť poľnohospodárskeho druž
stva – výsledky hospodárenia a spoluprá
ca s obcou
• Domov dôchodcov – informácia o služ
bách, ktoré poskytuje a ako je financovaný
• Program rozvoja agroturistiky v obci
• Porušovanie zákazu predaja rozlieva
ného alkoholu a cigariet mladistvým, stano
visko obecného úradu k tomuto problému
• Podmienky prideľovania a prenají
mania obecných bytov, občanov zaujíma,
prečo sú mnohé byty neobsadené
• Majetok obce – z čoho pozostáva,
aké sú výdavky a príjmy z tohto majetku
• Triedenie odpadov – občanov zaují
ma, ako budú zvýhodnení pri platení po
platkov za komunálny odpad tí, ktorí sa
zapájajú do triedenia odpadov
• Firmy, ktoré pôsobia v našej obci, ich
činnosť;
• Odpust a kolotoče (námet od detí) –red
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EVIDENCIA obyvateľov
Novote
K 31. 12. 2005 mala obec Novoť
3 181 obyvateľov

Prehľad o pohybe obyvateľstva
v roku 2005
• Narodení 48 (21 dievčat
a 27 chlapcov)
• Zomrelí 28 (14 žien, 14 mužov,
12 občanov žilo v DD)
• Prisťahovaní 48
• Odsťahovaní 18
• Prihlásení na prechodný pobyt 31
• Trvale prihlásení cudzinci 4
• Cudzinci, ktorí získali štátne
občianstvo SR 4
Emília Orčíková
Nariadenie obce
o odpade neplatí pre
všetkých?
Keď sme v našich novinách pred
rokom rozoberali VZN o odpade vy
slovili sme predpoklad, že aj táto
právna norma prispeje k ochrane prí
rody a životného prostredia v našej
obci.
Musíme však konštatovať, že nie
všetci občania rešpektujú literu zá
kona a životné prostredie je pre nich
len ich dom so záhradou.
Už v lete nás mnohí občania upo
zorňovali na menšie či väčšie previ
nenia voči prírode. Rôzny odpad od
starého železa, nefunkčné spotrebi
če, stavebný odpad a iné sme obja
vili na pozemku, ktorých vlastníkmi
sú Anna Franková, Viera Kovalčíko
vá a Jozef Mikolajčík. Žiaľ, meno vin
níka či vinníkov sa nám dodnes ne
podarilo zistiť, aj keď podniknuté
opatrenia smerujú k ich odhaleniu a
potom k zverejneniu. Takéto smetis
ko nie je len vizitkou necitlivosti, ba
až arogancie k prostrediu, ale aj ne
rešpektovanie zákona, ktorý chráni
vlastníctvo každého občana a poško
dzovanie, ktorého je trestné.
Jar je už tu a všetci budeme ro
biť jarné upratovanie vo svojom oko
lí, ale dúfame, že tak, aby sme nena
robili neporiadok v našom chotári.
Každého z nás by mala sprevádzať
myšlienka: „Čistý vzduch, čistú vo
du, čisté srdcia.“ Bernard Ondrejka
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Spomienka na k ňaza vdp. Štefana Šmiheľa
Počas Veľkého
týždňa roku 1958
bol z našej farnosti
preložený pán farár
Štefan Šmiheľ a 28.
apríla 2006 uplynie
23 rokov od jeho
smrti. Je to vhodná
príležitosť venovať
priestor spomienke na tohto vzácneho
kňaza a človeka.

na moc prena
sledovať kňazov,
ktorí sa nebáli
prečítať pastier
ske listy svojich
biskupov. Medzi
nich patril aj Šte
fan Šmiheľ, pre
to sa štátna moc
o jeho osobu veľ
mi zaujímala. No
voťania sa zľak
li o svojho kňaza
a celé leto, vo dne

Štefan Šmiheľ
Štefan Šmiheľ bol aj zanieteným včelárom
Narodil sa 20. mája 1914 v Hruštíne
v zbožnej roľníc
kej rodine, mal
deformáciám náboženského i spoločen
troch bratov. Od
ského života. Poukazoval na krivdy, akých
roku 1921 nav
sa od roku 1950 niektorí verejní činitelia
števoval päť tried
dopúšťali proti Cirkvi, kňazom, rehoľní
ľudovej
ško
kom a veriacemu ľudu. Sledoval tým cieľ,
ly v Hruštíne, je
aby si kompetentní verejní činitelia uvedo
den rok chodil do
mili, že sa dopúšťajú neľudskosti, aby kriv
meštianskej ško
dy napravili a poddaným dovolili slobod
ly v Senci, navšte
ne žiť. Súd túto jeho činnosť ohodnotil ako
voval osemroč
podvracanie republiky.“
né
gymnázium
Dňa 2.4. 1968 bol z väzenia prepuste
v Nitre a zmaturo
ný a pracoval ako vodárenský robotník
val roku 1934. Po
na Orave. V decembri 1968 dostal súhlas
tom nasledovalo S novotskými miništrantmi
ku kňazskej činnosti a vrátil sa, aj vďaka
štúdium teológie
prosbám veriacich, do farnosti Liptovská
v Spišskej Kapitule, kde bol 2.2.1939 vy i v noci, strážili faru – chodili na „vartu“. Teplá, ku ktorej patrili aj filiálky Bešeňo
svätený za kňaza.
Striedala sa celá dedina a ešte dnes žijú vá a Turík. Pôsobil tam dovedna 23 rokov
Na prvé miesto kaplána odišiel do Zázri mnohí účastníci „vartovania“. Vtedy si ve až do svojej smrti. Za toto obdobie zveľa
vej, od roku 1941 bol kaplánom v Podvlku riaci svojho kňaza ustrážili, ale koncom dil, vďaka milodarom veriacich, chrámy
a roku 1942 sa tam stal dočasným správ 50-tych rokov sa stal znovu nepohodl vo všetkých troch obciach, ale hlavne poz
com farnosti. Od roku 1943 bol správcom ným a na podnet štátnych funkcionárov dvihol duchovný život vo farnosti. Zomrel
farnosti v Liesku.
bol preložený do Liptovskej Teplej. Tam 28. 4. 1983 na fare v Liptovskej Teplej vo
Dňa 19. 10. 1943 prišiel za správcu do spravoval farnosť od 1. apríla 1958 do 16. veku nedožitých 69 rokov a pochovaný je
našej farnosti. Tu ho čakal rozostavaný februára 1966. Nepriateľský postoj štát na cintoríne v rodnom Hruštíne.
kostol, ktorý sa počas vojny budoval veľ nej moci voči jeho osobe vyvrcholil a Šte
Dôstojný pán Štefan Šmiheľ sa vyzna
mi ťažko. Posviacka chrámu sa konala ro fana Šmiheľa zatkli. Medzi ľuďmi rozšíri čoval obetavosťou, veľkým zmyslom pre
ku 1948, ale práce pri zveľaďovaní chrá li fámu, že vlastnil vysielačku na fare, ale poriadok, povestnou prísnosťou a zásado
mu pokračovali aj naďalej. Významnými nebola to pravda. V kronike je o tom taký vosťou, ktoré uplatňoval v prvom rade na
náboženskými udalosťami počas jeho pô to záznam:
sebe. Aj vďaka týmto vlastnostiam doká
sobenia boli birmovka 21. 6. 1948 a ľudo
„Dňa 16. februára 1966 Štefan Šmi zal pozdvihnúť farnosti, v ktorých pôsobil,
vé misie v apríli 1949. Udalosti, ktoré na heľ, správca tunajšej farnosti, bol za rovnako v oblasti duchovnej i materiálnej.
sledovali, boli odrazom politického vývoja tknutý, obvinený z protištátnej činnosti Popri záujme o Božie veci sa venoval aj
po februári 1948. V lete 1949 začala štát a uväznený v Banskej Bystrici. Po rôznych rôznym záľubám. Zaujímal sa o rôzne dru
prieťahoch vo vy hy športu a bol veľkým futbalovým fanúši
šetrovacej
väz kom. Veľkú záľubu mal vo včelárstve a rád
be bol 24. augus fotografoval. Väčšina fotografií v novot
ta 1967 Krajským ských rodinách z toho obdobia je práve od
súdom v Banskej neho. Venoval sa tiež histórii, napísal deji
Bystrici odsúde ny rodnej obce a obcí i farností, v ktorých
ný na 18 mesiacov pôsobil. Od príchodu do našej farnosti za
väzenia a päťroč čal písať Dejiny obce Novoť, ktoré vyšli
ný zákaz kňazskej v podobe samizdatu v 80-rokoch.
činnosti. Odsú
Mária Kondelová
dený bol preto, že
od roku 1958 čas
Použité pramene: Rastislav Waxmon
tejšie protestoval sky, Spomienka na kňaza Štefana Šmiheľa
proti náboženské (kázeň pri príležitosti 20. výročia smrti)
mu útlaku, prena
Štefan Šmiheľ, Historia domus
Š. Šmiheľ ako futbalový fanúšik (Liptov)
sledovaniu Cirkvi, (farská kronika Novoť)

 / Hlas Novote č. 1

školstvo

Veľkonočné ozdoby 1. – 4. ročník

e-foto v. jantoláková

Zo života našej školy
Ani sme sa nenazdali a pomaly sa blí
ži posledný štvrťrok tohto školského ro
ka. Popri každodenných školských povin
nostiach sa aj tento rok naša škola aktívne
zapája do rôznorodých súťaží a podujatí.
Rozbieha sa už v minulom čísle spomína
ná adopcia na diaľku, do ktorej sa zapoji
lo stopäťdesiatdva detí (bližšie informácie
o jej priebehu a fungovaní vám poskyt
neme v nasledujúcom čísle). Naše deti sa
viackrát predstavili svojím programom
v Domove dôchodcov v Novoti či vystú
peniami v kultúrnom dome. Vydarenou
detskou akciou bolo aj Popoludnie a noc
s rozprávkou, na ktorej sa zúčastnilo tak
mer stosedemdesiat detí 1. – 4. ročníka
tunajšej základnej školy. V týchto dňoch
prebieha na škole Súťaž o najkrajšiu veľ
konočnú kraslicu alebo ozdôbku, ktorá je
spojená s výstavkou v priestoroch budovy
prvého stupňa.
Ani v zapájaní sa do súťaží sme nezos
tali tento školský rok pozadu. Na 24. roč
níku oravskej súťaže detských divadelných
súborov o erb mesta Dolný Kubín obsadi
li žiaci 7. B triedy 2. miesto svojím divadel
ným dielkom Snehulienka a sedem trpas
líkov. Divadelný súbor „Lienky“ sa v tejto
súťaži predstavil rozprávkou O Červenej
čiapočke a obsadil tak 3. miesto.
Tento školský rok prebehol už 53. roč
ník medzinárodnej súťaže Európa v ško
le. Žiačka 7. B triedy Margita Vojtkuľáko
vá sa do jej literárnej časti zapojila básňou
„Bodka vo svete“ a získala tak 1. miesto
v okresnom kole a postup do celosloven
ského kola. Ani vo výtvarnej časti tejto sú
ťaže sme nezaostali. Žiačka 3. A triedy Ro
mana Michalidesová získala v 1. kategórii
v okresnom kole 2. miesto a rovnako sa
z 2. miesta tešil v 3. kategórii aj Ján Ovšák
zo 7. B. Azda najväčší úspech zaznamenal
v tejto súťaži Jakub Sekeráš z 2. A, ktorý sa
stal víťazom v celoslovenskom kole.
Vo výtvarnej súťaži Nakreslite nám

Vianoce, ktorú vyhlásila ešte v decembri
minulého roku redakcia novín „Naša Ora
va“, získal Matej Sekeráš (1. A) pekné 2.
miesto. Za výtvarnú prácu získal ocene
nie v žiackom časopise Vrabček aj Kristián

Účastníci „Popoludnia…“
Serdel (2. A). Medzi desiatku najlepších sa
dostala a postup do celoslovenského kola
si vybojovala Barbora Gruchalová (8. A),
ktorá zaslala svoj vlastnoručne zhotovený
šperk do súťaže s názvom Talent, umenie,
kumšt.
Z recitačných súťaží prebehli na na
šej škole už tradične Šaliansky Maťko
(prednes povesti), Rozprávkové vretien
ko (prednes rozprávky) a Hviezdoslavov
Kubín. Výraznejší úspech dosiahla na ok
resnom kole Šalianskeho Maťka Milada
Trančová (4. B), ktorá obsadila 3. mies
to. Z krásneho 1. miesta v okresnom kole
Olympiády zo slovenského jazyka sa tešil
aj žiak 9. A triedy Dávid Todorov.
Ani v matematických súťažiach deti na
šej školy nezaostali. V matematickej olym
piáde získal na okresnom kole Dávid Dur
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čák z 9. A krásne 1. miesto a postúpil tak
do krajského kola v Žiline. Dávid Todo
rov z 9. A sa v tejto súťaži tešil z pekného
3. miesta. V Pytagoriáde patrí v okresnom
kole vynikajúce 1. miesto Jakubovi Barto
šovi z 3. B a úspešným riešiteľom v okres
nom kole sa stal aj Juraj Jakubjak zo 4. A.
Aj na športovom poli podali žiaci novot
skej školy veľmi dobré výkony. V okresnom
kole získali naše dievčatá – volejbalistky 2.
miesto. V basketbale boli úspešnejší chlap
ci, ktorí sa v obvodnom kole umiestnili na
2. mieste, kým dievčatá obsadili 3. mies
to. V atletickom štvorboji získala Martina
Pilšáková (7. C) pekné 2. miesto v okres
nom kole. Okrem iného sa naši športovci
zapojili aj do súťaží vo vybíjanej, v hokej
bale a v cezpoľnom behu.
Niektorí žiaci 9. ročníka sa zapojili do
vedomostnej súťaže Superkvíz a podari
lo sa im získať podpisové kartičky svojich
hudobných idolov.
Mnohé súťaže ešte stále prebiehajú,
takže nám neostáva iné, iba popriať na
šim súťažiacim veľa šťastia pri reprezen
tovaní novotskej školy.
Mgr. Viera Jantoláková

e-foto m. zavoďančíková

Popoludnie a noc
s rozprávkou
Príjemný začiatok víkendu mali deti pr
vého stupňa možnosť prežiť v dňoch 24.
– 25. marca. Vstupenkou na toto poduja
tie bola okrem spacieho vaku, ktorý si de
ti priniesli so sebou, najmä dobrá nálada
a odhodlanie stráviť noc mimo svojich det
ských postieľok. V piatok popoludní pri
vítali v škole detských návštevníkov pa
ni učiteľky prvého stupňa a pomohli im
ubytovať sa v triedach. Po pestrom kul
túrnom programe v telocvični základnej
školy sa deti rozpŕchli do tried. V nich boli
pripravené tvorivé dielne s rozličnými ak
tivitami bezprostredne spätými s detskou
rozprávkou. Deti tak mali možnosť nie
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Za Imr ichom F r anekom
Koncom februára
tohto roku zomrel
náš rodák, ktorý nap
riek tomu, že väčšinu
svojho produktívne
ho veku prežil mimo
rodnej obce, dokon
ca v Českej republi
ke, zaslúži si našu
spomienku. Ide o pána Imricha Franeka,
človeka s výrazným výtvarným cítením
a veľkou záľubou vo fotografovaní. To boli
najvýraznejšie črty jeho osobnosti, ktorých
základom bola určite citlivá duša.
Narodil sa 8. 11. 1933 v obyčajnej rodi
ne, akých boli v Novoti desiatky. Rodičia
Ján a Terézia rodená Vlčáková boli roľní
ci. Jeho rodičovský dom stojí v prekrásnej
lokalite obecnej časti Podkopec uprostred
prírody s nádherným výhľadom na pri
ľahlé údolia. Človek sa pri návšteve toh
to miesta neubráni pocitu, že ten, komu
sa dennodenne naskytol tento úžasný po
hľad a mal čo len trochu vnímavú dušu,
podvedome túžil túto krásu nejakým spô
sobom zachytiť. Predpokladáme, že už tu
sa rodil jeho záujem o maľovanie. Imrich
mal troch bratov, z ktorých jeden zomrel
krátko po narodení. Navštevoval ľudovú
školu v Novoti, neskôr meštianku v Záka
mennom. V štrnástich rokoch utrpel váž
ny úraz oka a následne oň napriek liečeniu
prišiel. Bol to určite závažný hendikep pre
človeka, ktorý práve zrak potreboval pri
napĺňaní svojho sna o maľovaní.
Po skončení základnej školy neostal
tradične pracovať na gazdovstve, ale vy
učil sa za stolára v Turanoch, kde krátku
dobu aj pracoval. Neskôr, v rokoch l952
a 1953, pracoval aj na Miestnom národ
nom výbore v Novoti. O rok neskôr od
išiel do Brna, kde popri zamestnaní nav
števoval umeleckú priemyslovku. Práve
tu sa zoznámil s manželkou Máriou, s kto
len vypočuť si príbehy rozprávkových hr
dinov, ale aj zapojiť sa do diskusie či práce
na záložkách, rozprávkových leporelách,
divadielku. Všetky činnosti boli sprevá
dzané pohybom, hrami a tvorivosťou žia
kov. Po spoločnej večeri sa všetci pobra
li do svojich tried, kde si s pani učiteľkami
prečítali rozprávku na dobrú noc a pono
rili sa do rozprávkovej ríše snov. Aj nasle
dujúce doobedie sa nieslo v znamení roz
právok a spoločenských hier, ktoré si deti
rady zahrali so svojimi kamarátmi. Sobot
ňajšie dopoludnie im spestrilo aj divadiel
ko O Červenej čiapočke. V neskorých do
obedňajších hodinách sa napokon všetci
rozišli do svojich domovov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí túto
skvelú akciu pre deti zorganizovali a zúčast
nili sa na nej.
Mgr. Viera Jantoláková

rou sa v roku 1966 oženil. Mali spolu sy
na Martina. V roku 1959 sa zamestnal ako
výtvarník v strojárskej firme Elitex v Tře
bíči, kde pracoval a žil do mája roku l992,
kedy odišiel do dôchodku. V lete toho isté
ho roku sa vrátil späť do rodnej obce a bý
val sám v rodičovskom dome. Po náhlom
zhoršení zdravotného stavu žil od febru
ára 2002 v tunajšom domove dôchodcov.
27. februára 2006 po krátkej a ťažkej cho
robe zomrel.
Prečo považujeme za povinnosť spo
menúť si naňho na stránkach našich
novín? Pretože jeho talent pretavený
do tvorby v podobe obrazov či fotogra
fií môžeme už niekoľko rokov vnímať aj
my. Fotoobjektívom rád zachytával čas
ti chotára našej obce i niektorých ľudí.
Vznikli tak fotografie, ktoré majú pre
nás v súčasnosti vysokú dokumentač

Hlas Novote č. 4 / 
nú hodnotu. V roku 1991, pri príležitosti
300. výročia založenia obce, nám ochot
ne odovzdal niekoľko takýchto diel, kto
ré sú vo vestibule kultúrneho domu. Tam
je aj jeho obraz zachytávajúci oblasť no
votského salaša. Podľa fotografickej
predlohy nakreslil tiež obraz so starým
dreveným kostolom, ktorý dnes vlast
nia viaceré rodiny v obci. Jeden z jeho
obrazov krášli aj interiér Agropenziónu
„AB“ v Novoti. Niektoré z jeho fotogra
fií boli zverejnené v publikácii Pavla Ča
ploviča Čaro kresaného dreva.
Imrich Franek odišiel. Spred dve
rí rodičovskej drevenice, na úpätí Veľké
ho kopca, už nezachytí pohľadom krásu
okolitej prírody. Nebude hodnotiť neopa
kovateľnú hru svetla a tieňov, o ktorých
tak rád zasvätene rozprával. Ale časť krá
sy, ktorú počas života mnohokrát takto
precítil, zanechal aj nám. Zhmotnenú vo
svojich obrazoch a fotografiách.
Mária Smolárová

Autor obrazu: I. Franek
Bratislavský veľký piatok - 1988
Dňa 25. marca sme si pripomenuli Deň zápasu za ľudské práva. Od „sviečko
vej demonštrácie“ – pokojného zhromaždenia za náboženské a občianske slobody
v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uplynulo 18 rokov. Málokto vie, že Novoť
na nej zastupovalo 27 mladých ľudí. Novoťania zažili atmosféru vzájomnej jednoty
a súdržnosti pri modlitbe, ale tiež na vlastnej koži pocítili vodné delá, obušky a vrá
žanie áut do ľudí. Cesta polnočným rýchlikom v mokrom oblečení nebola príjem
ná, no niektorých čakali aj nepríjemnosti v zamestnaní kvôli účasti na tomto zhro
maždení. Mnohí ľudia si vtedy uvedomili, že režim, ktorý surovo napadne pokojné
zhromaždenie veriacich a diskriminuje ich za to, je bezmocný a nemožno mu viac
dôverovať. Účasť na sviečkovej demonštrácií bola aj naplnením výzvy Jana Pavla II
– „Nebojte sa!“
Dnes sa toto zhromaždenie považuje za najdôležitejšie vystúpenie občanov na
Slovensku proti vtedajšiemu režimu od roku 1968 a bolo začiatkom pádu komunis
tickej moci v Československu po novembri 1989.
Stanislav Mikolajčík
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Polovica krásy sveta je vraj v koňoch

Štefan Durčák pri silovom ťahu
„Novoťania sú svetoví, Tarzan – kráľ furmanky, Novotskí furmani v plnej rýchlosti“ také
a podobné titulky sa objavovali v regionálnej tlači po
ukončení II. ročníka Novotských furmanských dní,
ktorých organizátormi boli Obec Novoť, Agrokovex POD Novoť, Lesy SR š. p., odštepný závod Námestovo a desiatky sponzorov. V sobotu 18. februára 2006, po skúsenostiach z predošlých ročníkov,
pripravili organizátori pre viac ako dve tisíc divákov
kvalitnejšie podmienky a množstvo sprievodných
akcií. Na podujatie prišiel rekordný počet účastníkov – až 25 koní a furmanov z Nitry, Or. Lesnej, Štefanova n/Or., Or. Veselého, Zákamenného, Mútneho, Vavrečky, Or. Jasenice, Krušetnice, Lomnej, zo
Sobľówky v Poľsku a domácej Novote.
Práca furmana v lese s jeho nezištným pomocníkom koňom bola niekedy jedinou obživou u nás
v Novoti. Bola náročná, najmä pri približovaní dreva z lesa na skládky v blízkosti ciest za každého počasia, ale krásna v spolužití s verným pomocníkom
– koníkom.
Novoťania vozili drevo z Ráztoky na sklad do
Mútneho či z ostatných častí obce na sklad do Zákamenného – Oravíc, odkiaľ potom drevo putovalo lesnou železničkou do Oščadnice na hlavnú
pílu a potom po celom Slovensku. Ako a akým spôsobom sa robil zvoz dreva, mohli vidieť i účastníci na ukážke, ktorú organizátori pripravili a patrila najmä mladšej generácii. Drevo v celých dĺžkach
sa zvážalo na tzv. „vloukach“.

Čakanie na psí záprah

Atraktívnou novinkou tohto ročníka bolo spojenie rýchlostnej kategórie s jazdou
zručnosti, v ktorej furman so svojím koňom
musel nakladať a skladať pripravené bremená a premiestňovať ich
na určené miesta a prekonávať rôzne prekážky, pričom bol hodnotený výkon a čas.
Prvenstvo v tejto kategórii si vybojoval
e-foto l. smarkoň
12 ročný valach Bubo
majiteľa Pavla Kytaša s furmanom Marekom Kytašom z Nitry. V poradí
druhý skončil 6 ročný valach Gaštan a Martin Juriga
z Lomnej , len o sekundu pred 5 ročným žrebcom Pejom domáceho pretekára Albína Sochuliaka.
„Albín ťahaj!“, tak povzbudzovali Albína Sochuliaka diváci pri najdramatickejšej druhej disciplíne – silovom ťahu, keď kone mali potiahnuť

A. Sochuliak pri preťahovaní koňa lanom
24 m dlhý odvetvený dvojtonový klát. Albínov Pejo ho potiahol do vzdialenosti 25,42 m, čo stačilo na
druhé miesto, pretože 5 ročný žrebec Tarzan Mareka Vituľského zo Sobłowky s furmanom Tomášom
Tycom potiahol klát presne o 10 cm ďalej a obsadil
prvé miesto. Tretí v poradí skončil 4 ročný
žrebec Buran majiteľa
Petra Francuza s furmanom Jánom Ovšákom z Or. Veselého výkonom 21,41 m.
„Polovica krásy
sveta je vraj v koňoch“
týmito slovami oslovil
štáb Slovenskej televízie divákov vo svojom
spracovanom televíznom šote. Furmani
dodávajú, že kôň je aj
ušľachtilý a veľký poe-foto j. mikolajčík mocník. Na základe

hodnotenia 5 člennej odbornej poroty hlavná cena o najkrajšieho koňa tohto roku putovala do Poľska s 5 ročným žrebcom Tarzanom majiteľa Mareka Witulskeho. Ako druhý skončil 5 ročný žrebec
Ďuro Martina Brontvaja z Or. Jasenice a tretie
miesto obsadil 5 ročný valach Bubo majiteľa Vladimíra Durčáka s furmanom Štefanom Durčákom
z Novote. Tradičný účastník furmanských dní Rudolf Ďurana z Vavrečky opäť prekvapil, lebo mal v
súťaži až štyri kone. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení hodnotnými pohármi, vecnými i finančnými odmenami a každý zúčastnený koník dostal odmenu v podobe chrumkavého obilia.
Už tradične, počas podujatia, prebiehali v areáli PD aj mnohé ďalšie sprievodné akcie. Najpopulárnejšou atrakciou podujatia bolo vozenie detí
na psích záprahoch mašerov z Turian pri Martine.
Deti si zapamätali, že keď psík má ísť doprava, mašer naňho kričí „dži“ a doľava „hov“. Pre starších
bola vzácna jazda na snežných skútroch a pre všetky detí rôzne zimné športové súťaže, ktoré pripravila základná škola.
Organizátori pripravili pre účastníkov bohaté fašiangové rozptýlenie vo forme občerstvenia
a dobrej zábavy, o ktorú sa postarala hudobná skupina „Brodecovci“, ľudová hudba
„Kamenčan“ a DJ Miroslav Hladek. Spestrením bola aj súťaž
divákov v preťahovaní
koňa lanom. Výborné
boli fašiangové šišky,
ktoré chutili nielen deťom a dospelým, ale aj
niektorým koníkom.
Starší návštevníci si
mohli dopriať dobré vínko či hriatu mee-foto l. smarkoň dovinu, deti upútali
aj perníkové výrobky.
Niektorí si zas pochutili na obrovskom zákamenskom chlebe (moskoli), ktorý ukrajoval starosta
obce. Počas celého podujatia si mohli malí i veľkí
zajazdiť na koňoch a poníkoch alebo obdivovať domáce zvieratá v blízkosti hotela.
Neoddeliteľnou súčasťou furmanských dní je
tombola, do ktorej toho roku veľmi štedro prispeli organizátori a mnohí sponzori podujatia. Medzi
najatraktívnejšie ceny patrili farebný televízor od
Lesov SR a motorová píla od firmy STAVOR Zákamenné. Dramatické bolo losovanie výhercu motorovej píly, ktoré sa podarilo až na deviaty pokus,
ale nakoniec sa dostala do správnych rúk – vyhral
ju človek, ktorý sa prácou s drevom živí.
Skončilo sa významné spoločenské podujatie,
ktoré bolo sviatkom pre celú dedinu. Organizátori
boli spokojní, ale získali zasa ďalšie nové skúsenosti.
Vedia, aká náročná bola príprava podujatia, ale robili to s radosťou a už teraz plánujú III. ročník s novými netradičnými atrakciami. Vážení občania, ak
ste boli spokojní, príďte aj o rok, aby Novoť bola opäť
„svetová“.
Štefan Kolenčík
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Volejbal
V novotskom športe má
svoje miesto a tradíciu aj
volejbal. Popri družstve
kadetov, ktorí výborne
reprezentujú našu obec,
sú v tejto oblasti športu
už niekoľko rokov aktívne aj družstvá žien
a mužov. Aby tento zaujímavý šport v obci
nezanikol, venuje sa p. Štefan Veselovský
už tretí rok trénovaniu žiačok našej ZŠ.
Keďže v minulom čísle sme predstavi
li družstvo kadetov, radi by sme tentokrát
venovali pozornosť práve družstvu žien –
volejbalistiek. Tento tím nás už viac ako
6 rokov zastupuje v Oravskej volejbalo
vej súťaži. Hoci sa mu ešte nepodarilo zís
kať prvú priečku, musíme konštatovať, že
kvalita hry našich žien sa značne zlepši
la. Nasvedčuje tomu aj pekné tretie mies
to v tohtoročnom ročníku Oravskej volej
balovej súťaže.
O športovom duchu našich žien svedčí
aj ich chuť zúčastňovať sa každoročne me
dzinárodného priateľského stretnutia vo
lejbalových družstiev v Kopřivnici (Česká
republika). Dúfajme, že pri ich úsilí a chu
ti hrať sa im podarí získať vytúžené zlaté
medailové miesto. Držme im preto palce!
A kto to vlastne naše ženy – volejbalist
ky sú? Tento „mladý“ kolektív tvoria:

Stolný tenis
Začiatok roka bol na stol
ný tenis veľmi bohatý, preto
si všetky akcie pripomenieme iba struč
ne. Na prelome rokov sa uskutočnili tra
dičné turnaje o najlepších stolných tenis
tov obce.
Medzi žiakmi si najlepšie počína
li: 1. Ján Mikolajčík, 2. Štefan Bystričan
a 3. Marek Hilbrych, medzi dospelými do
minovali Jašicovci: 1. Štefan st., 2. Štefan
ml., tretí Jozef Betík. Ten si spolu s Vik
torom Kormaňákom dobre počínal aj na
Trojkráľovom turnaji v Oravskej Lesnej,
kde medzi 16-timi dvojicami nenašli pre
možiteľa a jasne zvíťazili.
Veľmi dobre sa v súťažiach darí obom
našim družstvám; A-čko si v tretej lige
dve kolá pred koncom drží stále výbor
nú siedmu priečku, B-čko má už za sebou
veľmi úspešnú sezónu, kde ako nováčik
II. triedy skončilo na výbornom treťom
mieste.
Tabuľka II. trieda sever
1. Rabča B
1412 0 2
2. Trstená
1412 0 2
3. Novoť B	
1410 0 4
4. Breza C
14 6 1 7
5. Beňadovo 14 6 1 7
6. Lokca C
14 5 1 8
8. Or. Lesná B 14 1 112

179:73 38
173:79 38
165:87 34
100:156 27
116:136 27
122:130 18
87:165 17

e-foto v. jantoláková

horný rad zľava: Jana Jakubjaková, Marta Za
voďančíková, Monika Dopaterová, Gabriela
Veselovská, Albina Veselovská, Viera Jantolá
ková; dolný rad: Mária Jurigová, Lucia Florko
vá, Lucia Klimčíková, Jozefína Mikolajčíková,
Martina Vlčáková, Iveta Buľáková; chýbajú:
Mária Jakubjáková, Monika Veselovská. –red

Oravská volejbalová súťaž
Konečná tabuľka – muži
1. Trstená
20 18 2 57:14 38
2. Orava DK
20 13 7 44:34 33
3. Nižná
20 12 8 45:34 32
4. Novoť
20 12 8 41:36 32
5. Domček DK 20 3 17 27:56 23
6. Námestovo 20 2 18 16:56 22

Dramatický priebeh mal záverečný tur
naj Novotskej miniligy, v ktorej tentoraz
jasne zvíťazili Tigri, pred Barom a BHJK.
Tí si bronzovú priečku museli vybojovať
s Colorspolom až v nadstavenej štvorhre.
Výsledky zápasov: Tigri – BHJK 6:4,
Bar – Colorspol 6:4; o 3. miesto, Colorspol –
BHJK 5:5, v dodatočnej štvorhre 2:3, finále
Tigri – Bar 7:3.
Konečné poradie: 1. Tigri, 2. Bar,
3. BHJK, 4. Colorspol
S. Mikolajčík

Konečná tabuľka – ženy
1. Tvrdošín
20 16
2. Trstená
20 13
4. Domček DK 20 12
3. Novoť
20 11
5. Námestovo 20 7
6. Vitanová
20 1

Mladí zorganizovali súťaž
v snoubordingu
e-foto ľ. bystričan

4
7
8
9
13
19

53:18 37
45:32 33
46:28 32
44:40 31
28:46 27
7:59 21

Futbal
Pre bohatú nádielku sne
hu nám futbal toho ve
ľa nepriniesol, jarná časť
súťaží sa iba rozbieha.
Jedinou akciou bol 6. ročník halovej ligy
v Zákamennom, v ktorej sme aj my ma
li svoje „želiezka“. KVN so 17 bodmi ob
sadilo 6. miesto a nepostúpilo do závereč
ného finále, no Colorspol si po víťazstve
v základnej časti poradil aj vo finálovej
a zvíťazil pred Feribusom a Oravicami. Mi
roslav Mikolajčík z Colorspolu s 27 gólmi
zvíťazil aj v súťaži o najlepšieho strelca.
Rozpis zápasov mužov
Doma: 16. 4. 16 00 Zázrivá, 30. 4. 16 30
Lomná, 14. 5. 17 00 Istebné, 4. 6. 17 00
Hruštín.
Vonku: 9. 4. 16 00 Bziny, 23. 4. 16 00 Bre
za, 7. 5. 17 00, Vasiľov, 21. 5. 17 00, Záka
menné , 28. 5. 17 00 Beňadovo.
S. Mikolajčík
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kultúra / oznamy / udalosti

Zasnežená krajina nás túto zimu sprevádzala od 17. 11. 2005

K I N O B ES K Y D
Skutočný zážitok
z filmu zažijete len na
filmovom plátne!
Prosíme všetkých milovníkov filmových
predstavení, aby svojimi návštevami podporili existenciu miestneho kina.
Prosíme Vás, aby ste sledovali informačnú
tabuľu kina a zvýšili jeho návštevnosť.

FILMOVÉ PREDSTAVENIA
Program kina Beskyd v NOVOTI
23. 4. 2006 o 18 00 hod.: Sklapni a zastřel
mě UK/ČR, 2005, 90
min., komédia o gang
strovom psovi, kne
dliach, topánkach, ne
posednej soche…
7. máj 2006 o 18 00 hod.:
Hovorí sa („Rumor
Has It...“), USA, 2005,
105
min. Sarah Huttinger
(Jennifer Aniston) je
zmätená. Konečne pri
jala ponuku na sobáš…
14. 5. 2006 o 18 00 hod.:
Ako sa krotia krokodíly
(Jak se krotí krokodýli),
ČR, 2005, 112 min.
strhujúci
príbeh,
rodinná komédia.
28. 5. 2006 o 18 00
hod.: Anjel Pána
(Anděl Páně), ČR,
2005, 90 min. Roz
právka. Príbeh o an

Pozývame
Vás Na oslavy
DŇA MATIEK,

ktoré budú v nedeľu 14. mája 2006
v odpoludňajších hodinách
v kultúrnom dome.
Deti ZŠ s MŠ pripravujú pre všetky
mamy pestrý program

OČKOVANIE PROTI
TETANU JE POVINNÉ!
MUDr. Miloslav Pleva, praktický le
kár pre dospelých, oznamuje, že očko
vanie proti tetanu je povinné:
• pre mužov – rok narodenia
1955, 1965, 1975
• pre ženy – rok narodenia 1959, 1960,
1961, 1969, 1970, 1971, 1980, 1981
jelovi, ktorý je vykázaný
z Neba na Zem a má deň
na to, aby...
4. 6. 2006 o 18 00 hod.:
Pýcha a predsudok
(Pride
& Pre
judi
ce),
Angl./Fran.,
2005, 127 min. Príbeh
lásky
a
nenávisti.
18. 6. 2006 o 18 00 hod.:
Doba ľadová 2, USA,
2006, 90 min., dobrodr.

K R E S L Í M , ČO SO M
PR EČ Í TA L
Obecná knižnica v Novoti opäť vy
hlasuje výtvarnú súťaž pre čitateľov z ra
dov žiakov s názvom „Kreslím, čo som
prečítal“. Deti v nej majú možnosť pod
ľa vlastnej fantázie stvárniť prečítané die
la. Práce môžu byť zhotovené akoukoľvek
technikou.
Termín odovzdania výkresov je 5. 5.
2006. Dátum vyhodnotenia súťaže účast
níkom včas oznámime. Všetky práce vy
stavíme v kultúrnom dome v deň osláv Dňa
matiek. Vyhodnotíme 10 najlepších prác,
ktoré budú odmenené vecnými cenami.
Obecná knižnica prosí čitateľov, kto
rí majú dlhodobo zapožičané knihy, aby
ich čo najskôr vrátili. Knihy môžete pri
niesť aj do kancelárie miestneho kultúrne
ho strediska.
Obecná knižnica – Novoť

Slovo redakcie

Milí čitatelia,
v tomto čísle Vám prinášame informácie za obdobie december až apríl. Budeme radi, ak sa dozvieme, či sa Vám naše noviny páčia alebo v čom by sa mali
vylepšiť. Toho roku plánujeme vydať 4
čísla, tak nabudúce vás oslovíme v lete. Dúfame, že si obecné noviny radi
prečítate aj počas veľkonočných sviatkov. Prajeme Vám ich radostné prežitie
v kruhu svojich rodín.
Redakcia Hlasu Novote
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