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Hlas Novote
OBECNÉ NOVINY OBČANOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE NOVOŤ – OBČASNÍKGlos Novoči

Veľká noc 2005 

Karol Lihosit

Pôstne obdobie je za nami. Mnohým 
z nás prešlo možno príliš rýchlo a zdá sa 
nám, že skutočné  pokánie sme ešte neza-
čali robiť.  Tento rok bolo akýmsi druhom 
pokánia aj odpratávanie snehu, ktorého je 
ešte všade dosť.

Počas pôstneho obdobia sme tradične ko-
nali pobožnosti krížovej cesty, tento rok pod 

vedením našich birmovancov. 
Od roku 1990 sa v našej farnosti ne-

pretržite udržuje tradícia modliť sa na 
Kvetnú nedeľu krížovú cestu smerom 
na „Modlovku“. 

Zdalo sa, že tá tohtoročná bude len 
pre tých najzdatnejších, ale nakoniec sa vyda-
rilo nádherné počasie a zišlo sa približne 600 
ľudí. Viedli ju birmovanci 8. a 9. skupiny. 

Myslíme, že účastníci budú  dlho spomí-
nať nielen na duchovný zážitok, ale aj na 
nádhernú panorámu okolitých vrchov. Po-
čas putovania na „Modlovku“ sa konala 
krížová cesta aj v kostole.

Prajeme Vám
radostné Veľkonočné 
sviatky a milé rodin-
né stretnutia počas 
nich. S príchodom ja-
ri želáme  veľa nových 

síl, zdravia a optimizmu, dievčatám a ženám 
len samých  príjemných  „oblievačov“. 

Obecné zastupi teľstvo obce Novoť, Fran-
tišek Poleta a zamestnanci obecného úra-
du, Hlas Novote

Pôstne obdobie
Toto je deň Krista 
Pána, radujme sa, 
aleluja! 

Ešte nikdy neza-
znela svetom taká 
správa, ako pred 

dvomi tisícami rokov v Jeruzaleme na 
Veľkonočnú nedeľu – Ježiš, ten Na-
zaretský, ktorého vo Veľký piatok 
ukrižovali a ktorý v ten istý deň 
zomrel, na tretí deň vstal z mŕt-
vych a žije.

Počujme, čo o tejto udalosti 
hovorí sekvencia na veľkonočnú 
nedeľu, čo hovorí Mária Magda-
léna, očitá svedkyňa:

„Povedzže nám, ó Mária, čos’ videla na 
ceste ?  Hrob som zrela oslávený,  kameň 
nebol na mieste. 

Videla som svedkov z neba, na kameni 
sedeli, plachtu, v ktorej Pán bol v hrobe, 
skladali už anjeli. 

Vstal Pán Kristus, nádej moja! Čuj 
a plesaj, ó svete! Náhlite do Galileje, tam 
ho aj vy uzriete“.  

Táto zvesť má nesmierny význam pre 
náš život. Hovorí nám o tom, že smrť nie 
je poslednou udalosťou v našom živote, ale 
že jestvuje aj život po smrti. Posledné slovo 
na svete nebude mať ani zlo, ale dobro,  ani 
nie klamstvo, ale pravda. Bolesť a utrpenie 
vystrieda  na konci radostný život s Pánom 
Ježišom, ak si ho zaslúžime.  Namiesto ne-
návisti zavládne láska a posledné slovo na 
konci vekov bude patriť Bohu, nie človeku.

Tento Ukrižovaný Ježiš, ktorého Otec 
prebudil zo smrti, prichádza k nám a po-
zdravuje nás: „Pokoj vám!“, 

zhromažďuje nás okolo svojho stola pri 
svätej omši a pozýva na hostinu. Ukazuje 
nám svoje oslávené rany, aby sme mali 
nádej, že aj naše bolestné rany budú oslá-
vené, ak ich prijímame a prežívame podľa 
Božej vôle.

V tomto jarnom období sa všetko prebú-
dza k životu. Aj my sa prebuďme v duchov-
nom živote! 

Nech nám v tom pomáha príhovor našej 
Nebeskej Matky, Panny Márie, ktorá mala 
zaiste najväčšiu radosť zo vzkriesenia 
svojho Syna. 

Prajem Vám, spolu s  duchovným 
otcom Mariánom, milostiplné Veľko-
nočné sviatky a radosť z prežívania ich 
tajomstva.
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Kresba kríža: A. Michlík, 3. B
E-FOTO: S. MikolajčíkKarol Lihosit
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Rokovanie obecného zastupiteľstva
Zápisnica z rokovania Obecného za-

stupiteľstva v Novoti (ďalej len OZ), ko-
naného dňa  25.  2.  2005

Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta 
obce p. František Poleta. Konštatoval, že 
zápisnica z predchádzajúceho OZ je ove-
rovateľmi podpísaná a k zápisnici nebo-
li dané žiadne pripomienky. Na rokova-
ní OZ sa zúčastnilo z 11 poslancov 9, čo 
znamená, že OZ je uznášania schopné. 
Okrem poslancov sa ako hostia zúčastnili 
4 občania. Za overovateľov zápisnice boli 
určení MVDr. Ján Orčík a Margita Račá-
ková. Poslanci OZ schválili program v na-
sledovnom znení:

1. správa o inventarizácii hospodár-
skych prostriedkov za rok 2004, závereč-
ný účet obce;

2. kultúrny život obce – činnosť Miest-
neho kultúrneho strediska a  Obecnej 
knižnice;

3. informácie starostu obce.

Priebeh rokovania
K bodu 1:
Finančné hospodárenie obce sa riadilo 

schváleným rozpočtom, ktorý sa v priebe-
hu roka upravoval v jednotlivých kapito-
lách z dôvodu naliehavosti. Ďalším dôvo-
dom bol prísun dotácií na prenesené kom-
petencie, a to na školstvo, opatrovateľskú 
službu, matriku a stavebnú činnosť.

Plánovaný rozpočet bol 12 100 000 Sk; 
upravený bol na 15 500 000 Sk tak 
v príjmoch ako aj vo výdavkoch. Zvýše-
nie rozpočtu spôsobila dotácia na akciu 
„Vodovod“ vo výške 2 500 000 Sk a spo-
mínané dotácie na prenesený výkon štát-
nej správy na samosprávu.

PRÍJMY v tis. Sk
podielové dane  ................................ 6 361
daň z nehnuteľností............................ 596
miestne poplatky ............................... 332
nájom  priestorov ............................... 720
príjem z predaja ..................................374
zber PDO........................................... 956
dotácie na kultúru................................ 10    
vodovod ...........................................2 500 
opatrovateľská služba ........................ 407
matrika ................................................ 79
aktivačné  práce ................................ 299
energetika.......................................... 152

VÝDAVKY v tis. Sk 
mzdové náklady .............................. 1.200
odvody do fondov............................... 449
odmena členom OZ ............................. 34
služby ................................................ 528
Hlas Novote ........................................... 5
reprezentačný fond .............................. 68  
dopravné.............................................170
údržba výpočet. techniky, kopírky ....... 39
školenia BOZP..................................... 33

plán hosp. a sociálneho rozvoja obce ... 60
príspevok na spoloč. úradovňu ............ 28
nákup výpočt. techniky ....................... 55
požiarna ochrana................................. 53
údržba miestnych komunikácií ........1 476     
zimná údržba miest. komunikácii ...... 568
odvoz PDO ........................................ 946
čistenie žúmp....................................... 55
vodovod ...........................................2 703
verejné osvetlenie............................... 332
údržba bytov........................................ 81
zdravotné stredisko ........................... 363
vykurovanie kult. domu, údržba ......1 495         
príspevok MKS .................................. 360
údržba cintorína, domu smútku......... 123
príspevok Telovýchovnej jednote ......... 85
príspevok ZMOS-u, BIOMASA ........... 31
príspevok cirkvi ................................. 100
príspevok ZŤP ..................................... 30
príspevok dôchodcom.........................116

V rámci dotácií na školstvo nám v roku 
2004 boli poskytnuté fi nančné prostried-
ky vo výške 14 285 000 Sk. Na originálne 
kompetencie školstva (školské jedálne, 
školské kluby) sme dostali fi nančné pro-
striedky vo výške 671 000 Sk, na havarijné 
stavy v školstve dotáciu vo výške 790 000 
Sk. Uvedená suma bola použitá na výmenu 
okien dverí a odkvapových žľabov v základ-
nej škole, ktoré boli vo veľmi zlom stave.

Rozpočet ZŠ v roku 2004 sa čerpal na-
sledovne:
mzdové náklady  (49 zamestnancov)7 588 
odvody do fondov.............................2 612
vykurovanie ZŠ............................... 1 840
údržba ZŠ, MŠ................................ 2 800
Ostatné fi nančné prostriedky boli čerpané 
na tovary a ostatné služby

Inventarizácia majetku obce sa kona-
la na základe príkazu starostu obce. Na jej 
realizáciu boli stanovené jednotlivé inven-
tarizačné komisie.

V majetku obce sú zahrnuté budovy 
(kultúrny dom, zdravotné stredisko, obec-
né bytovky, budovy ZŠ s  MŠ ), miestne ko-
munikácie, elektrické siete, miestny roz-
hlas, verejné osvetlenie a nedokončené in-
vestície (kanalizácia, vodovod). 

Obstarávacia cena hnuteľného aj ne-
hnuteľného majetku obce má hodnotu 
58 985 879 Sk

Finančné investície – akcie Severoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti majú 
hodnotu 16 062 000 Sk

Celková hodnota majetku obce je 
75 047 879 Sk. 

K bodu 2:
• O kultúrnom živote obce, činnos-

ti Obecnej knižnice a MKS referovala 
v správe pracovníčka Mária Smolárová. 

Podrobne sa zaoberala činnosťou Obecnej 
knižnice. Podľa prehľadu o výpožičkách 
konštatovala, že záujem o čítanie kníh je 
pomerne veľký, hlavne zo strany mláde-
že. Knižnica disponuje knižničným fon-
dom 4 796 kníh.      

Ďalej podrobne informovala o kultúr-
nych podujatiach, ktoré sa konali v dru-
hom polroku 2004 a do konca februára 
2005. Podľa ohlasu verejnosti boli tieto 
akcie na patričnej úrovni. Kladne hodno-
tila činnosť detského folklórneho súboru 
a začiatok činnosti divadelného krúžku 
pri ZŠ. Informovala o zakúpení  krojov pre 
členov folklórneho súboru.

Pri prevádzke kina je problémom malá 
návštevnosť. Je to však jedna z foriem kul-
túrneho vyžitia, a tak prevádzka kina za-
tiaľ pokračuje. Podrobná správa tvorí prí-
lohu č. 2 zápisnice.

V rozprave sa poslanci zhodli na názore, 
že činnosť MKS a jeho formy sú na primera-
nej úrovni. Je však  potrebné hľadať fi nančné 
zabezpečenie aj zo strany sponzorov.

K bodu 3:
Na úvod informácií starostu obce po-

slanci prerokovali KON CEPT RIEŠENIA 
ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NOVOŤ. 
Po informáciách starostu a prednostu ob-
ce Novoť poslanci odsúhlasili koncept 
riešenia územného plánu podľa alterna-
tívy č. 1. 

V podstate ide o riešenie intravilá-
nu t. j. výstavby rodinných domov v obci. 
Uvedené štúdie a materiály k územnému 
plánu sa nachádzajú na Obecnom 
úrade a občania majú možnosť sa s nimi 
oboznámiť.

Ďalšie informácie starostu
• Podrobne informoval o údržbe miest-

nych komunikácii v zimnom období, kde 
konštatoval, že vzhľadom na tohtoroč-
né nepriaznivé podmienky stúpli aj  vý-
davky za poskytované služby. K uvede-
nej informácii Ing. Kondela Jozef uviedol, 
že nepriaznivé podmienky majú dopad aj 
na opotrebovanie mechanizmov PD, kto-
ré zabezpečujú údržbu miestnych komu-
nikácii.

• Informoval  poslancov o úprave opor-
ných brehov potoka v časti od rodinného 
domu R. Jakubjaka po koniec obce. Úpra-
va toku je fi nančne zabezpečená cez Lesy 
SR – Námestovo.

• Podrobnejšie rozobral opravy, ktoré 
sa vykonali v roku 2004 na budovách ZŠ 
a MŠ po  prechode kompetencií na obec 
od roku 2003.

V rozprave ešte vystúpili:
Mgr. Jakubjaková  informovala  o nefunk-

 čnom osvetlení na niektorých miestach 
v hornej časti obce. Na uvedenú požiadav-
ku reagoval prednosta OcÚ Jozef Brodec 
so žiadosťou, aby podobné poruchy podľa 
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Karol Lihosit 
Na Veľkú noc, 

pred 47 rokmi, pri-
šiel po prvýkrát do 
Novote otec Karol 
Lihosit. Mnohí ho 
poznáme od svoj-
ho detstva, často 
sa s ním stretáva-
me, ale málokto 
pozná jeho životnú 
púť.

Karol Lihosit –
kňaz a správca našej farnosti v rokoch 
1958 – 1973.

Narodil sa 27. 10. 1921 v Jablonke (Poľsko) 
v roľníckej rodine a mal štyroch bratov. Zá-
kladnú  školu navštevoval v rodnej obci, stre-
doškolské štúdiá začal v Nowom Targu  a ma-
turoval v roku 1941 v Levoči. V rokoch 1941 
– 1946 študoval na Vysokej bohosloveckej 
školu  v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhra-
dí a 9. júna 1946 bol vysvätený za kňaza. Prvé  
miesto jeho  pôsobenia  bolo v Liptovskej sv. 
Alžbete  a potom bol kaplánom v Slovenskej 
Vsi. Odtiaľ ho v decembri 1951 povolali na 
výkon základnej vojenskej prezenčnej  služ-
by, ktorá trvala do mája 1954. Po návrate do 
civilu pôsobil ako kaplán v Poprade, Spišskej 
Novej Vsi a od roku 1957 v Námestove. Do 
Novote prišiel 3. 4. 1958 a pôsobil ako správca 
farnosti až do polovice novembra 1973.  Vte-
dy bol preložený do Ľubice a tam účinkoval 
nepretržite takmer 21 rokov. 

Od 18. 7. 1994 spravoval farnosť v Pod-
bieli a 1. 7. 1997 prišiel na odpočinok do No-
vote. Naďalej pôsobí ako kňaz a pomáha 
miestnemu farárovi v kňazskej službe. 

 To sú strohé životopisné údaje, ale my 
sme využili tú možnosť, že  otec Karol žije 
medzi nami, a prinášame vám rozhovor 

obecné zastupiteľstvo / osobnosť obce

Karol Lihosit ešte
ako mladý bohoslovec

možnosti oznámili, čo najskôr aj samotní 
poslanci, čím bude možné uvedený prob-
lém rýchlejšie odstrániť.

Zaujímala sa tiež o poskytovanie slu-
žieb v zubnej  ambulancii, ktorá je toho ča-
su neobsadená. Na túto otázku odpovedal 
starosta obce, že podľa predbežného roko-
vania by mala ambulancia začať pracovať 
od 15. 3. 2005.

Mgr. Paták  doplnil správu o inventari-
zácii majetku na ZŠ. Konštatoval, že pod-
ľa fi nančných možností sa aspoň čiastočne 
dopĺňajú chýbajúce učebné pomôcky.

Mgr. Ondrejka požiadal starostu o in-
formáciu k situácii v ZMOS-e. Starosta 
obce podrobnejšie informoval poslancov 
o záveroch posledného rokovania Rady 
ZMOS-u, na ktorom jednoznačne pre-
vládal názor, aby táto organizácia zosta-
la jednotná a neštiepila sa na ďalšie orga-
nizácie.

Po ukončení rozpravy predniesol návrh 
na uznesenie prednosta OcÚ Jozef Bro-
dec. Uznesenie bolo schválené v znení, tak 
ako je priložené k zápisnici.

Starosta obce poďakoval prítomným 
poslancom za účasť na rokovaní a vyslovil 
presvedčenie, že v nastávajúcich mesia-
coch sa všetci poslanci budú aktívne zú-
častňovať na plnení úloh v obci.

Overovatelia:  MVDr. Ján Orčík, Margi-
ta Račáková

Bc. František Poleta, starosta obce   

UZNESENIE č. 14 z rokovania Obec-
ného zastupiteľstva v Novoti, konaného 
25.2.2005

Obecné zastupiteľstvo: 
A:. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti MKS a Obecnej 

knižnice
2. Informácie starostu obce
3. Vydávanie obecných novín 4 – 6x do 

roka.
B: S c h v a ľ u j e :
1. Čerpanie rozpočtu, inventarizáciu 

hospodárskych prostriedkov a záverečný 
účet obce za rok 2004.

2. Koncept riešenia územného plánu 
obce Novoť – alternatíva č. 1.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2005
Rozpočet obce na rok 2005 v príjmoch 
aj vo výdavkoch je schválený vo výške 15 
mil. Sk.
PRÍJMY:
Podielové dane .............................. 12 551   
• v tom opatrovateľská služba............. 594
• originálne kompetencie školstva ...4 749
Matrika................................................ 75
Daň z nehnuteľností...........................  576
Zber PDO .......................................... 800
Miestne poplatky ................................. 54
Príjmy z nájmu................................... 560
Príjmy z predaja ................................. 300
Aktivačné práce ................................... 54
Úroky................................................... 30

VÝDAVKY
Mzdové náklady...............................1 300
Odvody do fondov.............................. 500
Odmeny obecnému zastupiteľstvu....... 35
Energie, voda, tel. služby ................... 243
Materiálové vybavenie ....................... 350 
Dopravné........................................... 130
Požiarna ochrana................................. 40
Rozšírenie elektrickej siete ................ 500
Výstavba miest. komunikácii .......... 1 500
Zimná údržba miest. komunikácii........ 400
Vodovod............................................. 600
Kanalizácia a ČOV............................. 300
Verejné osvetlenie ........................... 1 000
Odvoz PDO ....................................... 600
Aktivačné práce ................................... 54
MKS, Obecná knižnica...................... 500
Údržba bytov ..................................... 150
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu ... 200

 Zdravotné stredisko .......................... 400
Dom smútku, cintorín ....................... 180
Príspevky dôchodcom ....................... 115
Príspevky  ZŤP .................................... 20  
Príspevky cirkvi................................. 200 
Príspevky  telovýchovnej jednote......... 95
Príspevky  ZMOS, BIOMASA ............. 30
Príspevky spoločná úradovňa .............. 60
Opatrovateľská služba ....................... 594
Originálne kompetencie školstva..... 4 749
Matrika ............................................... 75
Rekonštrukcia kult. pamiatok.............. 80

ROZPOČET ŠKOLY ZŠ A MŠ
Rozpočet základnej školy bol defi nitívne 
upravený na sumu 13 026 000 Sk: mzdové 
prostriedky 7 600 (pre 49 zamestnancov), 
odvody do fondov (49 zamestnancov) 
2 600, vykurovanie 1 100, materiál 26.

V tejto rubrike si chceme pripomenúť a predstaviť Vám významné osobnosti, ktoré sa 
v Novoti narodili alebo pôsobili. 

Karol Lihosit ešte

Spomíname a predstavujeme 

o jeho pohľade na svoj život a o jeho kňaz-
skom účinkovaní.

Pomaly sa blíži Vaše ďalšie životné 
jubileum a okrúhle výročie kňazskej 
vysviacky. Aké pocity sa Vás zmocňujú 
pri pohľade na svoj život?  

Začnem poďakovaním Pánu Bohu za 
milosť, že ma povolal do kňazskej služby. 
V tomto povolaní som skutočne našiel 
zmysel svojho života a ten zmysel spočíva 
v tom, že chcem pracovať na česť a slávu 
Pána Boha a pre dobro ľudí. Za svoj po-
hľad na život vďačím predovšetkým náš-
mu špirituálovi v seminári ThDr. Jozefovi 
Ligošovi, rodákovi z Chlebníc, ktorý nás 
formoval v našom kňazskom povolaní.

Vaša rodná obec je v Poľsku a mnohí 
ľudia si automaticky myslia, že máte 
poľskú národnosť. Aká bola Vaša cesta 
na Slovensko?

Často sa ma pýtajú, k akej národnosti sa 
hlásim. Pre mňa kňaza, je národnosť dru-
horadá. Prvoradé je, že som kňazom Kato-
líckej cirkvi. Aj keď som sa narodil na území 
Poľska, moji rodičia boli Slováci a ja som tiež 
Slovák. Na Slovensko  ma zaviali vojnové 
udalosti, lebo poľská časť Oravy bola za Slo-
venského štátu znova pričlenená k územiu 
Slovenska a navyše kvôli vojne som musel 
prerušiť stredoškolské štúdiá a dokončil som 
ich v Levoči. Väčšiu časť vysokoškolských 
štúdií som absolvoval počas vojny. Často sme 
prežívali napätie a veľké obavy, lebo na dlhší 
čas obsadili seminár Nemci a na jednom po-
schodí si zriadili nemocnicu. Na jar 1945 nás 
pustili domov, lebo sa nevedelo ako sa budú 
vyvíjať vojnové udalosti. Keď končila vojna, 
vybral som sa v máji peši z Jablonky na Spiš, 
lebo som nemal žiadne správy, či seminár už 
funguje. Trvalo mi to 5 dní, prenocoval som 
vždy u nejakých Pokračovanie – s. 4
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1982 Birmovka v Novoti – uprostred ordinár Spišskej diecézy Štefan Garaj
Zľava: Ladislav Hágovský, Anton Oparty, Ondrej Sula (vzadu) a Karol Lihosit (vpravo) 

Dokončenie – s. 3
známych a prišiel som práve na začiatok 
skúšobného obdobia. Až neskôr som sa 
dozvedel, že mnohými miestami, ktorými 
som ja putoval, prešiel front a boli tam aj za-
mínované polia. Musel som byť pod mocnou 
Božou ochranou, keď sa mi nič nestalo.

Po skončení vojny bola Jablonka opäť 
pričlenená k Poľsku. Uvažovali ste o ná-
vrate?

Po skončení štúdia ma volali nazad do 
Poľska, ale cítil som sa povolaný pôsobiť 
v Spišskej diecéze, pre ktorú som bol 
vysvätený. Zdalo sa mi, že tu som potreb-
nejší, lebo začínalo náboženské  prena-
sledovanie. Po vysviacke som päť rokov 
kaplánoval – jeden rok v Liptovskej sv. 
Alžbete a štyri roky v Slovenskej Vsi. Roku 
1950 začalo tvrdé prenasledovanie Cirkvi 
a mnohí kňazi a rehoľníci boli uväznení.   
Začali tiež povolávať kňazov na výkon 
vojenskej služby, hoci sme boli predtým 
oslobodení. Musel som narukovať ku „pé-
tepákom“ (pomocné technické prápory), 
známe sú aj pod názvom „čierni baróni“, 
a boli sme určení na výkon manuálnych 
prác v armáde. V týchto práporoch sa sú-
streďovali ľudia, ktorí boli považovaní za 
politicky nespoľahlivých – kňazi, rehoľní-
ci, bohoslovci, predstavitelia inteligencie, 
synovia živnostníkov a veľkých gazdov.  
Prešli sme celú bývalú československú  
republiku a po dvoch rokoch nám pridali 
ešte pol roka. Odôvodnili to tak, že sme 
ešte stále politicky nespoľahliví a musia 
na nás pôsobiť, aby sme zmenili zmýšľa-
nie. Po smrti Stalina a Gottwalda nastalo 
isté politické uvoľnenie, tak nás prepustili 
a mali  sme sa hlásiť u cirkevných tajomní-
kov, ktorí rozhodovali o našom pôsobení. 

Ja som pôsobil ako kaplán v Poprade a od 
roku 1955 v Spišskej Novej Vsi.

Svoje mladé kňazské roky ste prežili 
v období, keď Cirkev  bola prenasledo-
vaná. Stretli ste sa aj  potom s nejakou 
formou prenasledovania?

Nie je ľahké spomínať tie časy práve 
preto, že to bolo obdobie náboženského 
prenasledovania, ktoré pocítili kňazi i ve-
riaci. Keď som bol kaplánom V Spišskej 
Novej Vsi, mal som nepríjemnú skúsenosť  
s príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, ktorí 
ma prehovárali k spolupráci. Nikdy som 
nebol veľmi výbojný, ale vtedy mi Boh dal 
takú silu, že som to rázne odmietol a stal 
som sa na Spiši nežiaducim. Zakrátko 
ma preložili za kaplána do Námestova, 
ale sotva som sa rozhliadol, povolali ma 
za správcu farnosti do Novote. Pán farár 

Šmiheľ sa dostal do nemilosti štátnej 
moci a ja som ho mal vystriedať. Vedel 
som,  ako si  Novoťania vážili pána farára, 
preto som sa veľmi obával, ako to ja zvlád-
nem.  Hneď na začiatku som zistil, že som 
zdedil vzorne spravovanú farnosť, a tak 
som mal uľahčenú prácu. Usiloval som 
sa pokračovať v jeho krokoch a postupne 
som  zavádzal aj  to svoje. Rád spomínam 
na toto obdobie aj preto, že tu, na Orave, 
sme mali my kňazi, veľmi pekné bratské 
spoločenstvo. Nemali sme veľa voľného 
času, lebo vyučovanie náboženstva bolo 
časovo naozaj veľmi náročné a neboli  
takmer žiadne technické pomôcky, ktoré 
by nám uľahčovali prácu, ale pri spoloč-
ných stretnutiach sme načerpali silu. 
V Novoti som prežil najlepšie roky svojho 
života, prišiel som tu 37 ročný a pôsobil 
som medzi vami 15 rokov.  Ako som pôso-
bil, to prenechávam na Pána Boha, aby  to 
zhodnotil. Samozrejme, aj vy veriaci máte 
právo hodnotiť. Ja sám si priznávam, že 
moje pôsobenie malo aj nedostatky. 

Pamätáme sa, že odchod z Novote si 
neželali cirkevní predstavení, ale štátna 
moc. Dôvody  nám však neboli známe. 
Poznali ste ich aspoň Vy?

Doteraz nepoznám všetky dôvody, pre 
ktoré ma odvolali, ale niečo som sa doda-
točne predsa dozvedel. Viem aj, kto sa o to 
zaslúžil, ale o tom nechcem hovoriť.  Ako 
zámienka na moje odvolanie poslúžilo, že 
som v lete, pri návšteve v Poľsku, zobral 
nejakú náboženskú literatúru, obrázky 
a ružence, ale to nebol pravý dôvod. 
Z Novote sa mi odchádzalo veľmi ťažko, 
lebo to prišlo tiež nečakane. Nejaký čas 
som ani nevedel, či budem môcť pôsobiť 
ako kňaz.   Zdalo sa, že pôjdem do výroby, 
ale nakoniec, na príhovor vikára Štefana 
Garaja som bol preložený do Ľubice len na 
skúšku, ktorá trvala skoro 21 rokov.

Spomíname a predstavujeme 

1969 Prvé sväte príjímanie s Karolom Lihositom

osobnosť obce

FOTO V ČLÁNKU – VLASTNÝ ARCHÍV
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2005 Dlhá zima s mimoriadnym množstvom snehu

Bola to veľká zmena?
Spiš a Orava, to sú dve oblasti s úplne 

odlišnou mentalitou ľudí, ale mňa to veľmi 
neprekvapilo, lebo som už Spiš poznal. Šiel 
som tam s presvedčením, že aj v tom pre-
ložení je Boží zámer. V Ľubici žili ľudia aj 
iných vierovyznaní, mal som  menej veria-
cich, ale mohol som sa na nich spoľahnúť. 
S pribúdajúcimi rokmi som si uvedomil, že 
už nestačím na takú veľkú farnosť a žiadal 
som pána biskupa Tondru o súhlas odísť do 
dôchodku. Dohodli sme sa, že ma preloží 
do menšej farnosti, lebo má málo kňazov, 
a tak som sa 18. júla 1994 ocitol znova na 
Orave – v Podbieli. Bol som tam len tri 
roky, ale veľmi som si ľudí obľúbil a doteraz 
udržujem niektoré kontakty.  

Čo rozhodlo, že ste si za miesto odpo-
činku vybrali Novoť?

Na to je ľahká odpoveď. V Novoti som 
vďaka tomu, že ma oslovil Štefan Bulák 
a pripravil mi tu ideálne podmienky na 
bývanie. Nebyť jeho pozvania,  netrúfol 
by som si uvažovať o tejto možnosti. Za to 
mu budem do smrti vďačný. Veľká vďaka 
patrí aj otcovi Mariánovi Dopaterovi, kto-
rý má so mnou veľkú trpezlivosť a môžem 
tak naďalej slúžiť Pánu Bohu aj  v  našom 
novotskom chráme. Keď som prišiel do 
Novote, mal som veľa pozvaní do rodín, ale 
rozhodol som sa, že užitočnejšie bude, keď 
budem  sedieť doma a modliť sa. Môj  voľný 
čas venujem modlitbe, ale rád sa prechá-
dzam a veľmi dobre sa cítim v Božej príro-
de. Keď som bol mladší, rád som chodil do 
hôr na túry, ale veľa  som ich nepochodil, 
lebo kým som bol doma, pomáhal som na 
gazdovstve a keď som sa stal kňazom, tiež 
som nebol pánom svojho času. 

Otec Karol, život Vám priniesol do 
cesty aj mnohé prekážky, ktorým sa 
nevyhne nikto z nás. Čo by ste nám po-
radili do života?    

Buďme radi, že žijeme v tejto dobe 
a každý vnášajme do života Cirkvi to naj-
lepšie. Nebedákajme nad zlými časmi. Ak 
chceme, aby bolo lepšie, buďme lepšími 
predovšetkým my. Viera bola vždy  veľkou 
oporou a pomáhala prekonať ťažkosti ži-
vota. Nech táto živá viera  bude oporou aj 
vo vašom ďalšom živote. Len ona vás môže 
zachrániť uprostred dnešného zmäteného 
sveta. Desatoro Božích prikázaní vždy 
platilo a nech platí pre vás aj v budúcnosti, 
ale „desatoro“ nefalšovaných!  Tak, ako to 
Pán Boh žiada. Nezabúdajte v živote na 
našu Nebeskú Matku Pannu Máriu, ktorá 
je patrónkou našej farnosti. Ona nech vás 
sprevádza svojou materinskou láskou  na 
ceste životom.

Poznámka redakcie: Možno Vás  prekva-
puje, že pri písaní priezviska otca Karola 
neuvádzame písmeno „h“, ale to mu pri-
dali úrady po príchode na Slovensko a píše 
si ho len v nevyhnutných administratív-
nych veciach.

osobnosti obce / osobnosť obce / životné prostredie

   Mária  Kondelová

POKRAČOVANIE 
II. V čísle 1/2005 
našich novín sme 
pod uvedeným titul-
kom informovali ob-
čanov o  význame, 
potrebe a realizácií 
zberu komunálne-

ho odpadu v našej obci. Pre ilustráciu sme 
uviedli výdavky za zber, prepravu a zneš-
kodňovanie komunálneho odpadu a publi-
kovali sme základné články Všeobecne zá-
väzného nariadenia obce (VZN), týkajúce 
sa uvedenej problematiky.

Opätovne chceme zdôrazniť, že prob-
lém odpadu je v súčasnosti jedným z kľúčo-
vých problémov znečisťovania životného 
prostredia vo svete, a preto je tejto otázke 
venovaná veľká pozornosť. Treba si uvedo-
miť, že odpad priamo i nepriamo negatívne 
pôsobí nielen na prírodu, ale aj na samotné 
zdravie človeka, ktorý je súčasťou prírody.

Po príklad neúcty človeka voči životné-
mu prostrediu nemusíme chodiť ďaleko. 
Stačí sa prejsť po katastri našej obce s otvo-
renými očami a vidíme dôkazy necitlivé-
ho, ba priam trestného znečisťovania oko-
lia. Stále možno nájsť tzv. čierne skládky, 
keď nezodpovední jednotlivci vyvezú hlav-
ne kovový odpad do prírody. Aj korytá na-
šich potokov sú plné „doma nepotrebných 
vecí“, od plechových nádob, pneumatík, 
cez vyradené stroje, textílie, plasty a pod. 
Ba poniektorí z našich občanov vyhodia do 
rieky aj uhynuté domáce zvieratá.

VZN o zbere, preprave a zneškodňo-
vaní odpadu pritom vytvára podmien-
ky, aby to, čo nepatrí do prírody, bolo da-
né do zberu. Treba si uvedomiť, že príroda 
nie je zadarmo. Ekologické škody spácha-
né znečisťovaním sa ťažko fi nančne vyčís-

ľujú, no odrážajú morálnu, kultúrnu i so-
ciálnu úroveň obyvateľov a škodia zdraviu 
nás všetkým. Preto aj v našej obci je orga-
nizovaný separovaný zber odpadu pod-
ľa druhov. Nariadenie  zdôrazňuje, že pô-
vodca odpadu   je povinný   komunálny od-
pad separovať.

V obci sa komunálny odpad zbiera a se-
paruje nasledovne:

• plasty – zbierajú sa do plastového vre-
ca modrej farby,

• papier a lepenka – zbiera sa do plasto-
vého vreca oranžovej farby,

• textil – zbiera sa do plastového vreca 
oranžovej farby,

• interval zberu je stanovený 1 krát me-
sačne, pričom dátum vývozu býva ozná-
mený miestnym rozhlasom. Plastové vre-
cia dostanú občania podľa potreby  pri od-
voze,

• sklo – zmluvná fi rma dodala 1 100 l 
veľkorozmerné kontajnery (1 ks na 500 
obyvateľov), ktoré sú umiestnené na tých-
to miestach:  šoltýstvo – predajňa Jedno-
ty, Colorspol – predajňa, centrum obce –  
predajňa Jednoty, križovatka –  predajňa 
Jednoty, Podkopec – predajňa Bulvasňák, 
Podešťanská – predajňa Koleň,

• železné a neželezné kovy – zmluvná fi r-
ma uskutoční zber veľkorozmerným kon-
tajnerom, ktorý bude pristavený na dohod-
nutom mieste – za budovou prevádzky ob-
ce Novoť podľa dohovoru s obcou, občania 
budú vyrozumení rozhlasom,

• elektronický šrot, spojený so zberom 
vytriedených odpadov z domácnosti, s ob-
sahom škodlivín – nebezpečného odpadu,

• interval vývozu je stanovený 2– krát 
ročne, fi rma dodá pre každú domácnosť 
plastové vrece čiernej farby,

POKRAČOVANIE 

Čistota obce – vec nás všetkých

E-FOTO S. MIKOLAJČÍK

Pokračovanie – s. 6
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Najsilnejší kôň
1. Štefan Kudla s koňom Maťom z Les-

nej správy Paráč – Oravská Lesná
2. Štefan Žatkuliak s koňom Arab maji-

teľa Rudolfa Ďuranu
3. Albín Sochuľák s koňom Pejo z Novote
Najkrajší kôň
1. štvorročný žrebec Cigáň  majiteľa Ru-

dolfa Ďuranu 
2. päťročný žrebec Arab majiteľa Rudol-

fa Ďuranu  
3. štvorročný žrebec Pejo majiteľa Ma-

reka Vitulskeho zo Soblovky (Poľsko)
Netradičné fašiangové podujatie sa napriek 

veľkej zime vydarilo a na svoje si prišli milov-
níci koní, ale i spoločenských podujatí. Od-
had účasti 1500 divákov. Za úspechom pod-
ujatia je však veľké zanietenie organizátorov 
a štedrá podpora viacerých sponzorov.  

• opotrebované pneumatiky – interval 
zberu a odvozu bude dohodnutý podľa po-
trieb obce, pričom zberné miesto bude za 
budovou prevádzky obce Novoť.

O niekoľko dní sa zopakuje jedineč-
ný úkaz života –  po zimnom odpočin-
ku otvorí pre nás príroda svoju úchvat-
nú náruč, aby nám ponúkla celé svoje 
bohatstvo, aby sme z nej čerpali silu pre 
náš život. 

Dajme vyniknúť jej kráse, chráňme ju 
a neznehodnocujme odpadom.

udalosti / životné prostredie

Dokončenie – s. 3

Čistota obce – vec 
nás všetkých

   Bernard Ondrejka

NOVOTSKÉ FURMANSKÉ DNÍ – 1. ročník
Po vlaňajšom veľ-

kom záujme o nul-
tý ročník  furman-
ských dní sa  sku-

pina nadšencov dala na organizovanie 
prvého ročníka tohto podujatia. Tými nad-
šencami boli samotní furmani Rudolf Ďu-
rana, Štefan Durčák a Štefan Žatkuliak, 
ktorí sa spojili s hlavnými organizátor-
mi PD Agrokovex v Novoti a  Ing. Antonom 
Kondelom. Po vlaňajších skúsenostiach ve-
deli, že s prípravami treba začať skôr, a tak 
sa už 2 týždne predtým  pracovalo na prí-
prave súťažného okruhu i na príprave sta-
novišťa  koní a parkoviska.

Podujatie začalo pôsobivým sprievo-
dom  zapriahnutých koní, ktorý prešiel de-
dinou na miesto súťaže k areálu Agropenzi-
ón „AB“. Pre návštevníkov bolo pripravené  
bohaté občerstvenie a po celý čas vyhrá-
vali „Brodecovci“, ktorých občas vystrie-
dala  ľudová hudba „Kamenčan“ zo Záka-
menného. Celé podujatie moderoval skú-
sený majster slova Štefan Kolenčík. Treba 
oceniť, že na tomto podujatí sa myslelo aj 
na detského diváka. Pre najmenších bola 
zážitkom jazda na poníkoch.  Učiteľky ZŠ 
pripravili pre deti rôzne súťažné disciplíny 
a víťazov odmenili cenami. Veľký záujem 
bol o lukostreľbu, ktorú deťom umožnil Lu-
kostrelecký oddiel v Novoti. Návštevníkov 
udržala v pozornosti aj bohatá tombola, do 
ktorej prispeli takmer všetky podnikateľské 
subjekty a inštitúcie v obci. 

O správnosť priebehu súťažných dis-
ciplín sa starali organizátori a najmä čle-
novia poroty v zložení:  Viktor Kormaňák, 
Jozef Kozák, Mgr. Ľuboš Paták, MVDr. Ján 
Orčík – predseda, Dušan Tarčák.     

Súťaž o najkrajšieho koňa hodnotila po-
rota, ktorú tvorili Ing. Jozef Brunčák (Le-
sy SR) a 2 členovia, vybraní spomedzi divá-
kov. Do súťaže  prihlásili furmani 21 koní, 

z toho 3 boli z Poľska a 1 súťažil v kategó-
rii krásy. Počas celej súťaže  platilo základ-
né pravidlo –  zákaz nútiť kone bitím k lep-
šiemu výkonu. 

Výsledky jednotlivých disciplín
Rýchlosť a vytrvalosť na 600 m
1. Ján Tisoň s koňom Fukso z Lesnej 

správy Paráč – Oravská Lesná
2. Štefan Chudjak s koňom  Kubo maji-

teľa Rudolfa Ďuranu z Vavrečky 
3. Rudolf Ďurana s kôňom Cigáň z Vav-

rečky
Zručnosť furmana
1. Štefan Durčák s koňom Pejo  z Novote
2. Jozef Venglaš s koňom  Gňady zo So-

le (Poľsko)
3. Martin Brontvaj s koňom Mišo 

z Oravskej Jasenice    –red

E-FOTO FURMANSKÉ DNÍ MICHAL GODIŠ
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 Mária Smolárová

Zo života základnej školy

Skončilo sa kreslenie,
maľovanie, písanie.
Ahoj slučka, vlnovka,
čakajú ma písmenká.

Zápis do 1. ročníka sa konal  9. 
2. 2005 o 12 30 hod. v budove 
ZŠ. Stretli sme sa v telocvični. 

Steny telocvične boli vyzdobené vymaľovanými 
číslami a písmenkami. Privítal nás pán ria-
diteľ Ľuboš Paták a pani zástupkyňa Milada 
Zavoďančíková. Predstavili sme sa krátkym 
programom. Deti zo ZŠ nám zahrali rozpráv-
ku o Zlatej rybke, ktorá sa nám veľmi páčila. 
Po programe sme sa rozišli do tried. Pod vede-
ním učiteliek sme plnili rôzne úlohy.

Určovali sme farby, čísla, pomenúvali ge-
ometrické tvary, písmenká, spievali, kreslili 
a počítali.  A tým sme učiteľky presvedčili, 
že sa pripravujeme a tešíme do školy. Za 
pekné popoludnie sme sa  všetkým poďako-
vali vlastnoručne urobeným kvietkom.

V prvom polro-
ku školského roka 
2004/2005 navšte-
vovalo školu v 22 
triedach 564 žiakov. 
Z uvedeného počtu 

neprospelo 16 žiakov: 8  z matematiky, 6 zo 
slovenského jazyka, z prírodopisu a zeme-
pisu neprospelo po 5 žiakov. Pre posilne-
nie disciplíny udelili triedni učitelia 7 napo-
menutí, 7 pokarhaní a 1 verejné pokarhanie 
udelil riaditeľ školy. Zníženú známku na 2 
stupeň mali 2 žiaci, na tretí stupeň 1 žiak.

V polovici februára sa uskutočnil zápis 
žiakov do prvého ročníka ZŠ. Bolo zapísa-
ných 63 žiakov, 7 žiakov má odklad povin-
nej školskej dochádzky. V školskom roku 
2005/2006 bude mať škola 22 tried.

Od školského roku 2004/2005 dostali 
žiaci a ich rodičia prvýkrát možnosť roz-
hodnúť sa, akú formu záujmovej činnos-
ti (krúžok) bude žiak navštevovať. Túto 
možnosť zrealizovala škola  prostredníc-
tvom  vzdelávacích preukazov. Vzdeláva-
cie preukazy tvoria osobitný ročný fi nanč-
ný príspevok štátu na záujmové vzdeláva-
nie pre jedného žiaka. Príspevok od 01. 01. 
2005 predstavuje 80 Sk na jedného žiaka. 
Podľa informácií Mgr. Patáka, riaditeľa 
ZŠ, túto formu záujmovej činnosti využi-
lo 479 žiakov a žiaci mali možnosť prihlá-
siť sa do 28 záujmových útvarov – krúž-
kov. Za vedúcich krúžkov sa môžu pri-
hlásiť aj občania, ktorých práca s deťmi 

zaujíma. Podmienkou je pravidelná čin-
nosť krúžku.

Na škole pracuje detský parlament, kto-
rý tvoria volení zástupcovia tried od tre-
tieho ročníka. Hlavným cieľom je ilustro-
vať žiakom, ako fungujú prvky demokra-
tického riadenia v praxi,  pričom návrhy 
zástupcov žiakov môžu byť realizované vo 
výchovnej a vzdelávacej práci školy.

Zasadnutia detskeho parlamentu sa us-
kutočňujú pravidelne 1-krát mesačne a jeho 
koordinátorkou je Mgr. Viera Buľáková.

Tak, ako každý rok, sa  v tomto období 
rozhodujú  žiaci 9. ročníkov o ďalšom štú-
diu na stredných školách – prakticky si vo-
lia svoje budúce povolania.  

Žiaci môžu podať dve prihlášky na dve 
školy, resp. odbory, ktoré chcú študovať.

Prvé kolo prijímacích skúšok bude 3. 
mája a druhé kolo 5. mája 2005.

Bernard Ondrejka

Už sme zapísaní

Predškoláci – MŠ Novoť   

Súťaž „Kreslím, 
čo som prečítal“
je vyhodnotená

Koncom februára bola uzávierka odo-
vzdávania výtvarných prác do súťaže mla-
dých čitateľov. Ocenili sme práce týchto 
účastníkov – I. stupeň ZŠ: Natália Kor-
maňáková, Dávid Blašťák, Simona Bo-
leková, Michaela Kozaňáková, Romana 
Michalidesová, Václav Kasan a Terézia 
Plaskúrová; II. stupeň ZŠ: Anna Jendra-
šíková , Alžbeta Serdelová, Veronika Voj-
tašáková a Romana Bartošová.  

V tomto roku sa do súťaže po prvýkrát 
zapojila aj MŠ. Deti  kreslili rozprávko-
vé príbehy, vyrozprávané pani učiteľka-
mi v škôlke. V tejto kategórii zaujali práce 
Simony Furgalákovej, Frederiky Buláko-
vej, Alexandra Polťáka, Evy Žatkuľákovej 
a Adama  Zavoďančíka. Týmto najmenším 
výtvarníkom doručíme ceny do škôlky.

Všetkým oceneným srdečne blahoželá-
me! Žiakom odovzdáme ceny pri trištvrteroč-
nom vyhodnotení v škole.

Kolektív  MŠ v Novoti ďakuje učiteľkám 
a vedeniu školy za slávnostný zápis do 
1. ročníka, ktorý deti veľmi zaujal.
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Medailón 
ochotníckeho divadla

Mária Smolárová                                                                                     

Vo fašiangovú nedeľu 6. februára 2005 
sa v kultúrnom dome uskutočnilo pod-
ujatie, ktorého cieľom bolo pripomenúť 
význam ochotníckeho divadla a zmapovať 
jeho históriu v Novoti. Pri tejto príležitos-
ti bol vydaný bulletin, ktorý zaznamenáva 
všetky dôležité fakty, týkajúce sa tejto ob-
lasti, predovšetkým dátumy premiér a me-
ná aktívnych hercov i režisérov od začiatku 
30-tych rokov minulého storočia až po sú-
časnosť. Podujatie  bolo venované  divadlu,  
a tak mu v úvodnej časti patrilo aj javis-
ko. V dvoch humorne ladených scénkach 
sa predstavili súčasní divadelní ochotníci 
z obce. Zamestnanci Domova dôchodcov 
a domova sociálnych služieb pre dospelých 
v Novoti  zahrali scénku „Nie je doktor ako 
doktor“. Skúsení ochotníci Jana Straková 
a Štefan Kolenčík sa  po dlhej dobe predsta-
vili spolu  v scénke o salaši. V nej si zahral aj 

Stanislav Dibdiak, ktorý  dnes žije 
v Námestove. Rozprávku O zlatej rybke za-
hrali deti ZŠ  pod  vedením  vyučujúcich 
Mgr. Milady Zavoďančíkovej a  Bc. Margity 
Kurňavkovej. Program podujatia spestrili 
aj  piesne  v podaní rodiny Milana Brodeca   
a vystúpenie detského folklórného súbo-
ru.   Oravské osvetové stredisko v Dolnom 
Kubíne,  zastúpené Emíliou  Janotíkovou,  
udelilo pamätné listy štrnástim ochotníc-
kym hercom a MSK v Novoti ich symbo-
licky odmenilo kvetmi a spomienkovými  
predmetmi. Ocenenia dostali: Viktor Buľ-
vas, Agneša Durčáková, Mária  Jančiko-
vá rod. Žatkuliaková,  Emília Janotíková 
rod. Subjaková,  Florián Jantolák, Jozef Ju-
diak, Václav Kasan, Justína Kormaňáková, 
Štefan Kolenčík, Angela Kuchťáková, Cyp-
rián Serdel, Jana Straková, Karol Žatku-
liak a kolektívu divadelníkov z  DD a DSS.  

kultúra

„MISIONÁR“
V marci tohto roku bolo v Bratislave 

založené Občianske združenie  Misio-
nár, ktorého hlavným cieľom je pomá-
hať v misijnej činnosti nášho rodáka 
pátra Pavla Sochuľáka SVD. Kontakt-
nými osobami pre Oravu sú Ing. Gabri-
ela Kocúrová a PhDr. Mária Kondelo-
vá. V najbližšej dobe chce združenie 
pomôcť pri vydaní knihy o živote na 
misiách, ktorej autorom je páter Pa-
vol. Tvorcovia dokumentárneho  fi lmu 
majú záujem pokračovať  v dokumente 
o našom misionárovi, ktorý by bol 
zameraný na jeho život na Slovensku 
a na jeho študentské roky.  Aj na tom 
sa chce podieľať  Občianske združenie 
Misionár. To je len časť jeho zámerov. 
Prosíme Vás o fi nančnú  podporu tohto 
nového združenia, ktoré bude podpo-
rovať konkrétneho človeka spomedzi 
nás v jeho ušľachtilom poslaní. 

Gabriela Kocúrová,  Mária Kondelová

Po ofi ciálnej 
časti sa uskutoč-
nilo krátke  spolo-
čenské stretnutie 
pozvaných diva-
delníkov, na kto-

rom si spoločne zaspomínali na zážitky 
spojené s účinkovaním na javisku. 

Jednotne sa zhodli v tom, že obdobie, 
keď sa venovali divadlu, patrilo k najkrajším 
v ich živote. 

Vyjadrili presvedčenie, že tento fenomén 
miestnej kultúry má stále svoje miesto me-
dzi inými kultúrnymi aktivitami, lebo stále 
dokáže obohatiť účinkujúcich  i  divákov. To 
bolo ústrednou myšlienkou celého spomien-
kového medailónu. 

E-FOTO M. KONDELOVÁ

rom si spoločne zaspomínali na zážitky 

WWW stránka Novote
Vo februári bola uvedená do pre-

vádzky nová, zatiaľ len testovacia ver-
zia internetovej stránky obce Novoť 
na adrese http://novot.info.tm/ (po-
zor, zatiaľ bez www). Bude postupne 
doplňovaná či už článkami, alebo no-
vými fotografiami z histórie a súčas-
nosti obce. Svoje pripomienky a návr-
hy k dizajnu, či obsahu stránky môže-
te podať priamo na uvedenej stránke.

ILUSTRÁCIE – IKONKY V NOVI-
NÁCH NAKRES LILI DETI Marcela 
Joňáková VI. C, Andrej Michlík 3. B, Šte-
fan Vlčák V. A, Štefan Bulák 4. B, Terezka 
Mikolajčíková 5. A, Matúš Kondela IV B, 
Dávid Sivčák IV. B, Matej Zavodňák 4. B, 
Tomáš Kovalčík 7. A, Jakub Srogončík 7. 
B, Štefan Bulak 4. B, pod vedením uči-
teliek výtvarnej výchovy Mgr. Márie Mi-
chalidesovej a Mgr. Márie Horváthovej.   
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Skončil sa súťažný 
ročník 2004 – 2005 
Oravskej volejbalovej 
súťaže, v ktorej novot-
ské družstvo žien do-
siahlo pekné 3. miesto.

Prvý ročník Novot skej mi-
niligy pokračoval dohrávkou 
základnej časti, v ktorej nedo-
šlo k  výrazným zmenám. Vý-

nimkou je iba družstvo Medveďov, ktoré po 
rozpačitom začiatku „vstúpilo do seba“ až 
tak, že skončilo na samom vrchole.

Víťaz základnej časti Colorspol sa stretol 
s Medveďmi, a tí po tuhom boji pochovali 
jeho víťazné ambície. Tigri s dosiaľ nepora-
zeným Betíkom  pomerne jednoznačne vy-
radili Bar a začal sa boj o medaily, ktorý sa 
ukázal byť veľmi vyrovnaným.

Najdramatickejší záver malo fi nále, kde za 
stavu 5:4 (18:15 na sety) pre Medvede nastú-
pili proti sebe Betík s Kuchťákom. Víťazstvo 
Betíka bolo viac-menej jasné, tentoraz iš-
lo o to „o koľko“. K rozhodnutiu došlo hneď 
v prvom sete, ktorý s veľkou dávkou šťastia 
vyhral Kuchťák a aj keď nakoniec prehral 3:
1, stal sa „hrdinom“, pretože tento set rozho-
dol o celkovom víťazstve Medveďov.

Ďakujeme všetkým súťažiacim, orga-
nizátorom, divákom a Colorspolu za ceny 
pre víťazov i za podporu stolného tenisu. 

Dúfajme, že ďalší ročník opäť podrastie 
v kvalite a už dnes naň pozývame všetkých 
priaznivcov bielej loptičky. 

1. Tvrdošín 20 18 2 56:12 38
2. Domček DK 20 15 5 49:19 35
3. Novoť 20 8 12 33:42 28
4. Námestovo 20 8 12 31:42 28
5. Vitanová 20 7 13 30:34 27
6. Podbiel 20 3 17 15:54 23
Kadeti – začala sa odvetná krajská 

súťaž kadetov vo volejbale. Prvými odo-
hratými zápasmi v Hriňovej si volejba-
listi Novote dvoma víťazstvami upevnili 
svoju 3. priečku v tabuľke, a to za vedú-
cou Prievidzou a druhou Žilinou.

Súťaž Euroregiónu Beskydy  
V dňoch 5. – 6. marca sa uskutočnilo 2. 

kolo súťaže Euroregiónu Beskydy, v kto-
rej mužské volejbalové družstvo Novote 
dosiahlo pekné výsledky: Novoť – Ra-
dziechowy Wieprz  1:2, Novoť – Lipowa  
2:0, Novoť – Lodygowice  2:0, Novoť – Or. 
Lesná  2 :0

Volejbalistky 
skončili tretie 

šport

Semifi nalisti Novotskej miniligy 

IV. liga – v nej sa našim mužom skutočne 
darí – zatiaľ zbierajú samé víťazstva.

Výsledky: Novoť – Mútne A 14:4; bo-
dy: E. Dedinský 4,5; J. Betík 4,5; P. Farský 
3,5; V. Kormaňák 1,5; Bobrov A – Novoť 5:
13; b.: E. Dedinský 4,5; P. Farský 4,5; J. Be-
tík 3; V. Kormaňák 1; Novoť –  D. Kubín B 
11:7; b.: P. Farský 4; E. Dedinský 3 J. Betík 
2,5; V. Kormaňák 1,5; Novoť –  Hruštín 14:
4; b.: E. Dedinský 4,5; P. Farský 4,5; J. Be-
tík 3,5; Š. Jašica 1; V. Kormaňák 0,5; Breza 
–  Novoť 5:13;  body: P. Farský 4,5; E. De-
dinský 4,5; J. Betík 3; V. Kormaňák 1; No-
voť –  Námestovo B 13:5; b.: P. Farský 4; E. 
Dedinský 4; D. Zboroň 3; J. Betík 2; Kru-
šetnica B –  Novoť 7:11; b.: P. Farský 4,5; D. 
Zboroň 3,5; J. Betík 2; V. Hilbricht 1. 

Majstrovstvá Oravy
Naši chlapci si dobre počínali aj v sú-

ťažiach jednotlivcov. Na majstrovstvách 
Oravy mužov Peter Farský  obsadil 3. mie-
sto, Jozef Betík si vybojoval postup zo zá-
kladnej skupiny. Svojich zástupcov sme 
mali aj na majstrovstvách Oravy žiakov 
v Dolnom Kubíne. Juraj Kasan a Ján Mi-
kolajčík v dvojhre postúpili zo základnej 
skupiny, v štvorhre skončili na peknom 
5. mieste.

IV. liga– v nej sa našim mužom skutočne 

Na postup stačí  
jedná remíza

Výsledky Play – off 

Colorspol K4 7:3

Tigri FBB 9:1

Bar Krokodíl 8:2

Medvede BHJK 8:2

Semifi nále

Colorspol Medvede 4:6

Tigri Bar 7:3

Finále

Medvede Tigri 5:5 
(19:18)

Zápas o 3.miesto

Colorspol Bar 5:5 
(21:19)

1. Medvede

2. Tigri

3. Colorspol

4. Bar

5. BHJK

6. FBB

7. K4

8. Krokodíl

9. FBY

10. JunioriS. Mikolajčík

S. Mikolajčík

Výsledná tabuľka I. ročníka 
Novotskej miniligy

Štefan Veselovský

Víťazí prvého ročníka Novotskej miniligy sú medvede

Víťazí Novotskej miniligy 

E-FOTO S. MIKOLAJČÍK
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kultúra / oznamy

7. 2. 2005 Pochovávanie basy FOTO M. BENDÍKOVÁ

PODUJATIA  –  KULTÚRNY DOM
10. 4. Koncert speváka Petra Stašáka 
–  predpokladané vstupné 150 Sk

FILMOVÉ  PREDSTAVENIE

 3. 4. 2005 o 18 00  Danyho 
  dvanástka
 17. 4. 2005 o 18 00  Vyháňač diabla

MUDr. Miloslava Pleva pozýva svojich 
pacientov na očkovanie proti tetanu, kto-
ré je povinné: pre mužov  –   rok narodenia  
1964 a 1974; pre ženy – rok narodenia 
1969 a 1979. Zaočkovať by sa mali aj tí, 
ktorí neboli očkovaní  najmenej 10 rokov.

MUDr. Janka Ja kubjáková oznamuje, 
že 19. apríla 2005 v čase od 9 00 do 13 00 hod. 
bude očkovanie detí proti detskej obrne. 
Očkovanie sa týka všetkých detí narode-
ných v  roku 2003.  

A m b u l a n c i e 
praktického lekára 
pre dospelých a deti

Dňa 7. februára 
2005 sme, podobne 
ako vlani, uskutoč-
nili fašiangové pose-
denie spojené s po-

chovávaním basy. Tým, ktorí sa radi za-
bavia, neprekážalo ani mrazivé počasie. 
V kultúrnom dome ich čakali vkusne pre-
streté stoly, pohostenie s pohárikom, vý-
bornou kapustnicou a zákuskami. O dob-
rú náladu sa postarala naša miestna kape-
la „Brodecovci“. Zabaviť sa prišlo asi 120 

Milí čitatelia, 
dúfam, že Vám toto  číslo spríjemní veľ-

konočné sviatky. Do našej redakčnej rady 
pribudla Mgr. Viera Buľáková, ktorá učí 
na tunajšej škole. Má blízko k deťom a mlá-
deži, venuje sa športu a veríme, že nám 
pomôže aj pri jazykovej úprave.  Snažíme sa 
predchádzať chybám, ale napriek tomu sa 
stáva, že „novinársky škriatok“  zapracuje 
a  nejaká chyba ostane nepovšimnutá. Stále 
sa ešte vyskytujú výhrady voči distribúcii 

AEROBIC
Srdečne Vás pozývame na rozhýbanie 

tela  a osvieženie ducha cvičením, a to 
každý pondelok o 18 00 hod. v telocvični 
ZŠ Novoť pod vedením J. Mikolajčíkovej. 

Poplatok je 10 Sk. Prineste si so sebou 
dobrú náladu, prezuvky a predovšetkým 
chuť cvičiť.

Dňa 16. februára 2005 zomrela v DD 
a DSS  v  Novoti Veronika Betíková, 
ktorá sa narodila 8. augusta 1903. Pre-
žila ťažký život,  bola vydatá a okrem 
manžela  prežila aj svojich dvoch synov. 
Jej rodnou obcou bola Breza, ale v No-
voti žila od roku 1991.

Zomrela najstaršia 
obyvateľka Novote 
i okresu  Námestovo

    –red

Zo života klubu dôchodcov
ľudí. Zlatým klincom programu bolo sa-
motné pochovávanie basy. Vtipný scenár, 
precízne vypracovanie masiek pohrebné-
ho sprievodu vyvolali úprimný, spontánny 
smiech a potlesk nás všetkých. Fašiango-
vého posedenia sa zúčastnil aj starosta ob-
ce Bc. František Poleta. Pozvanie prijali aj 
niektorí predstavitelia miestnych fi riem, 
ktorí pomáhajú klubu v jeho činnosti. Ná-
lada bola výborná. Hudba a spev sa rozlie-
hali do neskorých večerných hodín.

Milena Bendíková 

Slovo redakcie 

Mária Kondelová, šéfredaktor 

novín. Je dôležité, aby ste vedeli, ktoré deti 
budú mať vašu časť pridelenú a ich môžete 
požiadať o nápravu, ak ste noviny nedo-
stali. Svoje pripomienky a podnety, nielen 
k distribúcii novín, ale aj k ich obsahu, 
môžete adresovať členom redakčnej rady, 
členom obecného zastupiteľstva alebo za-
mestnancom obecného úradu.

Tretie číslo chceme vydať pred koncom škol-
ského roka, na prelome mesiacov máj a jún.

ČERVENÝ KRÍŽ
Hľadáme človeka,  ktorý sa podujme  

v najbližšom období viesť miestny spo-
lok  a nanovo rozbehne jeho činnosť. 
Zároveň ďakujeme predsedníčke Marte 
Prokopovej za jej doterajšiu prácu. 

Ľubica Dubnicayová, územný spolok 
Červeného kríža v Dolnom Kubíne


