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Misionár páter Pavol píše o Kolumbii
PAVOL SOCHUĽÁK sa narodil 26. 2. 1968 v Novoti. Stredoškolské štúdium absolvoval na SOU OFZ – Istebné a tu ukončil aj nadstavbové štúdium. Dva roky
bol na základnej vojenskej prezenčnej službe v Čechách a po návrate rok pracoval vo svojom vyučenom odbore ako zvárač na stavbách v rôznych častiach
Slovenska. Roku 1991 vstúpil do Spoločnosti Božieho slova – SVD a absolvoval
noviciát vo Vidinej pri Lučenci. Po roku ho rehoľa poslala na štúdium filozofie
na Teologický inštitút sv. Alojza v Bratislave. V rokoch 1992 – 1999 študoval
teológiu v Nemecku v St. Augustin a bol vysvätený za kňaza. Jeho prvým misijným miestom sa stala Kolumbia, kam odišiel na jeseň 1999. Po ročnej jazykovej
príprave pôsobil v hlavnej misijnej stanici Vigia del Fuerte až do únosu povstaleckou skupinou ELN dňa 24. 9. 2001. Po prepustení strávil takmer rok na Slovensku a v Nemecku a v jeseni 2002 odcestoval späť do Južnej Ameriky. Začínal v Paname a neskôr sa vrátil na
svoju prvú misijnú stanicu. Teraz trávi 3-mesačnú dovolenku na Slovensku a auguste pôjde späť na svoju misiu.
MILÍ MOJI RODÁCI,
som veľmi rád, že sa prostredníctvom
obecných novín môžem Vám všetkým
poďakovať za Váš záujem o moju misijnú prácu a tiež za pomoc, ktorú
som dostal na stavbu kostola na mojej
misii v dedinke Buchado.
Prešli 3 roky od mojej poslednej návštevy, keď ma moji predstavení po mojom únose a šťastnom prepustení poslali kvôli mojej bezpečnosti na Slovensko. Celý ten čas ste boli so mnou
v kontakte. Nezabudli ste na mňa ani
vtedy, keď som začiatkom roka 2002
znovu odišiel do Kolumbijsko-panamskej provincie na jednu z našich farností, na okraj hlavného mesta Panamy. Pracoval som tu s jedným starším
kňazom, preto som sa začal veno-

vať práci s mládežou. Snažil som sa
založiť mládežnícke skupiny v každej
štvrti našej farnosti. Už pri formovaní týchto mladých skupín ma prekvapil
silný vplyv siekt a iných náboženských
učení, ale aj útoky niektorých týchto siekt voči katolíckej Cirkvi. Panama
bola kvôli Panamskému prieplavu skoro celé storočie pod veľkým vplyvom
Spojených štátov amerických, čo sa
prejavuje aj v mnohotvárnych podobách viery v Boha. Mnohí mladí ľudia,
ktorí prichádzali na naše stretnutia,
mali už skúsenosti v rôznych sektách
a boli v štádiu, keď neboli schopní rozlíšiť katolícku Cirkev od nejakej sekty alebo iného náboženského vyznania. Na farnosti bolo vidieť tento vplyv
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obecné zastupiteľstvo / životné prostredie obce

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Rokovanie poslancov OZ sa konalo
29. 4. 2005. Poslanci prerokovali nasledov ný program:
1. Správa o činnosti Poľnohospodárskeho družstva Agrokovex Novoť
2. Bezpečnostná situácia obce za rok
2004 a I. štvrťrok 2005
O činnosti PD Novoť informoval poslancov jeho predseda, Ing. J. Kondela. Pozornosť sústredil najmä na realizáciu Transformačného zákona č. 42/1192
zb. o úprave majetkových vzťahov v družstvách v podmienkach tunajšieho PD.
V zmysle novely zákona č. 42/1192, ktorá
nadobudla platnosť k 1. 2. 2005, uskutočňovalo PD potrebné kroky. Podľa informácie predsedu boli zákonné lehoty splnené. Oprávnené osoby mali povinnosť
prihlásiť sa a otvoriť si účet do 30. 4. 2005,
pre družstvo vznikla povinnosť vydať DPL
do 31. 5. 2005. Na základe situácie v okolitých družstvách predstavenstvo tunajšieho PD schválilo skupovanie majetkových podielov družstva za hodnotu 10 %
z nominálnej hodnoty majetkových podielov. V súčasnej etape eviduje družstvo 293
členov, z toho 55 zamestnancov. Hlavným
cieľom v roku 2005 je neohroziť čerpanie
finančných prostriedkov z EÚ, t. j. hlavne
udržiavať krajiny a dodržiavať podmienky
správnej farmárskej praxe.
O bezpečnostnej situácií v obci za
rok 2004 a za I. štvrťrok 2005 informovali poslancov zástupcovia hraničnej kontroly PZ Novoť a zástupca OO policajného zboru.
Riaditeľ oddelenia HO PZ Novoť,
Ing. Anton Meško, objasnil úlohy hraničného oddelenia, ktoré zabezpečuje hraničnú kontrolu na priechode NOVOŤ
– UJSOĹY, kontrolu cestujúcich, motorových vozidiel, zamedzenie dovozu nebezpečných látok, výbušnín, drog, jedov
a pod., ako aj odhaľovanie prípadného nelegálneho prevádzania migrantov. Ďalej
toto oddelenie zabezpečuje ochranu štátnej hranice na úseku 27 km. V spolupráci
s PZ SR zabezpečuje aj výkon a dodržiavanie bezpečnosti občanov v obci, ako aj
úlohy na úseku dopravy. V hodnotenom
období za I. štvrťrok 2005 evidovalo oddelenie 126 priestupkov, z toho 124 bolo riešených blokovou pokutou vo výške
85 200 Sk. Na hraničnom priechode bolo vybavených spolu 16 881 osôb a 6 116
motorových vozidiel. Z pohľadu štatistických údajov zaoberajúcich sa kriminalitou možno obec zaradiť do kategórie obcí
s nízkou kriminalitou.
Zástupca OO PZ SR Bc. Jozef Kurňavka taktiež hodnotil bezpečnostnú situáciu
obce ako priaznivú v porovnaní s ostatnými obcami námestovského okresu. V roku 2004 bolo evidovaných 13 priestupkov,

z toho proti majetku 10, proti občianskemu spolunažívaniu 2 a proti poriadku 1.
Trestných činov bolo spáchaných celkovo 16 a týkali sa najmä ublíženia na zdraví, výtržníctva, ohrozenia mravnej výchovy, poškodzovania cudzej veci a krádeže.
Za I. štvrťrok 2005 bolo spáchaných celkovo 6 priestupkov, pričom, podobne ako
v roku 2004, bolo cieľom páchateľov najmä poškodzovanie majetku, krádeže pohonných hmôt, odcudzenie peňazí, dokladov a pod.
Zatiaľ boli spáchané 3 trestné činy
s charakterom krádeže, ublíženia na zdraví a výtržníctva.
Za hodnotené obdobie uskutočnili policajti spolu 102 výjazdov a predviedli 15
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osôb. Obidvaja predstavitelia PZ kladne hodnotili spoluprácu s orgánmi samosprávy i niektorými občanmi.
V rozprave predniesli poslanci niektoré otázky týkajúce sa uvedenej problematiky, na ktoré im zástupcovia PZ zodpovedali. Poslanci Stanislav Poleta a Jozef
Florek navrhli, aby majitelia terénnych
motocyklov, spôsobujúcich okrem hluku
aj devastáciu určitých miest v prírode, porozmýšľali o založení klubu motorkárov,
ktorý by ich združoval a vytvoril pravidlá
i priestor pre ich činnosť.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
finančnú výpomoc vo výške 200 000 Sk
z rozpočtu obce na rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia v miestnom kostole.
Pozn. redakcie – v čase vydania HN
3/2005 rokuje OZ a aktuálne informácie
prinesieme v budúcom čísle.

Čistota obce – vec nás všetkých III.
V pr e dchád z ajú cich číslach našich
novín sme sa oboznámili so Všeobecne záväzným nariadením obce Novoť
o zbere, preprave
a zne škodňovaní
komunálneho odpadu – VZN. Zdôraznili sme význam ochrany životného prostredia, kde práve nezodpovednosť niektorých
občanov a nedodržiavanie obecného nariadenia robia škodlivé vrásky na životnom prostredí.
Tak ako každý právny predpis, aj VZN
pamätá na tých, ktorí by sa dopúšťali porušenia povinnosti tohto nariadenia.
V článku 8, ods. 8.3, sa charakterizuje pojem priestupku a aj výška pokuty. U fyzických osôb je to od 5 000 do 20 000 Sk. A ak
sa porušenia dopustí právnická osoba,
výška pokuty môže dosiahnuť až 200 000
Sk. Tieto represívne opatrenia by mali dostatočne pripomenúť každému, že zákon
treba rešpektovať aj preto, že jeho porušenie sa dotýka prostredia, v ktorom žijeme všetci, a akékoľvek poškodzovanie má
negatívny vplyv aj na zdravý život každého z nás.
Udeľovanie pokút však nie je cieľom záväzného nariadenia. Ono vytvára podmienky pre to, aby prostredie nášho života, prostredie obce, prispelo k zdravému
štýlu našej existencie. Treba si uvedomiť,
že ochrana životného prostredia sa nerobí pre životné prostredie samé! Konečným
efektom, ktorý sa ňou sleduje, je zdravie človeka – občana. Ako sme ilustrovali v predchádzajúcich príspevkoch, musíme konštatovať, že ekologické vedomie
našich občanov nie je také, aby sme mohli
byť spokojní. Preto aj VZN má prispieť
k jeho posilňovaniu.

Kde však začať?
Tak ako pri iných oblastiach ľudskej činnosti, aj tu treba začať výchovou. A to už
v rodine, odmalička! Ak dieťa nezíska základy ekologického povedomia v detstve,
v dospelosti je už neskoro. Tak ako výchova detí v rodine, v rôznych smeroch aj
výchova k ochrane životného prostredia
a k čistote v obci má tu mať svoje miesto.
A pritom na takéto výchovné usmernenie
detí netreba osobitné predpoklady rodičov. Stačí to najdôležitejšie: PRÍKLAD
RODIČOV A DOSPELÝCH.
Čo sa však vytvára v detskej hlávke, keď
mladý človiečik vidí „dospelákov“ odhadzovať na ulici papiere, fľaše, hádzať do rieky rôzny odpad, poškodzovať stromy a pod.
V neskoršom veku nám už naše poučovanie
veru nepomôže. Veľká väčšina našich občanov už chápe význam čistého prostredia
aj z pohľadu estetického. Záhrady a dvory rodinných domov sú čoraz krajšie a čistejšie. Ale akoby za naším plotom už to nebolo naše, akoby nás nezaujímal neporiadok na verejných priestranstvách. A pritom
našu obec navštevuje čoraz viac návštevníkov i zo zahraničia. Ich predsa nevodíme do
našich domov a dvorov. Oni si urobia obraz o nás práve na základe prostredia obce,
ulíc, verejných priestranstiev a okolitej prírody. Urobme všetko pre to, aby tento obraz
o nás bol čo najlepší.
Chráňme a zveľaďujme našu obec aj cez
čistotu nášho prostredia. Je to náš životný
priestor, nech je teda čoraz lepší aj pre budúce generácie.
Nemalo by sa stať napríklad to, že obecný úrad zakúpi pre skrášlenie verejných
priestranstiev kvety či okrasné kríky, tieto
sa vysadia, no po niekoľkých dňoch zostávajú na trávnikoch len jamky po vytrhnutých a ukradnutých kvetoch.
Bernard Ondrejka
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Birmovka

V mesiaci máj zažila
naša farnosť dve významné slávnosti.
1. mája prijalo 131
dievčat a chlapcov
z rúk otca biskupa Štefana Sečku sviatosť birmovania. Tento slávnostný deň bol zavŕšením
8-mesačnej prípravy pod vedením otca Mariána Dopatera s pomocou 18 animátorov. Prinášame vám fotografie z tejto slávnosti, ale
spomíname aj na slávnostnú atmosféru z 11.
mája 1969. Na prijatie sviatosti birmovania
sa vtedy naša farnosť pripravovala s veľkým
nadšením, lebo predchádzajúca birmovka
bola 21. 6. 1948 a vtedy u nás sviatosť birmovania vysluhoval otec biskup Ján Vojtaššák.
E-FOTO: STANISLAV MIKOLAJČÍK

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Deň 15. máj 2005 bol veľkým
sviatkom pre 55 tretiakov, ktorí
prvý raz pristúpili k svätému prijímaniu.
Aj tohto roku čakalo na prvoprijímajúce deti prekvapenie – prameň živej vody
vyvieral priamo v našom
chráme.
Krásne modré džbániky na
živú vodu boli
darčekom na
pamiatku z tejto slávnosti.

FOTO: CYPRIÁN JAKUBJAK

Zbohom, škola, leto volá
Školský rok v číslach: počet žiakov 564,
počet tried 22, počet pedagogických pracovníkov 30, počet prevádzkových pracovníkov
10, počet záujmových útvarov 22, neprospeli 2 žiaci, opravné skúšky 6 žiakov, znížená
známka zo správania 3 žiaci.
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
Rozmiestnenie žiakov na jednotlivé typy stredných škôl je nasledovné: SOU
3-ročné 15 žiakov, hotelová akadémia 3
žiaci, obchodná akadémia 1 žiak, Gymnázium v NO 2 žiaci, bilingválne gymnázium 1 žiak, SZŠ 2 žiaci, SOU 4-ročné
a ostatné stredné školy 32 žiakov.
Žiaci zvládli prijímacie skúšky na vybrané stredné školy v prvom termíne. Podľa kritérií jednotlivých stredných škôl mali
výhodu žiaci, ktorí v priebehu jednotlivých
ročníkov dosahovali čo najlepší prospech.
Podľa stanoveného priemerného prospe-

chu boli totiž prijatí bez prijímacích skúšok. Tento fakt by si mali uvedomiť žiaci
v nižších ročníkoch a ich rodičia, pretože
svedomitá práca a dobré výsledky sú predpokladom prijatia žiaka na zvolenú školu.
Rodičia budúcich deviatakov v spolupráci so školou by pri voľbe budúceho povolania mali zvážiť predovšetkým záujem
dieťaťa o zvolené povolanie a jeho rozumové i fyzické predpoklady. Prechod na
strednú školu, teda voľba budúceho povolania, je pre žiaka prvým vážnym krokom
do jeho budúceho života a mal by byť bez
zbytočných psychických stresov. Mal by to
byť prvý úspešný krok.
Predovšetkým rodičia by mali zvažovať
nielen zvolenú strednú školu, jej odborné zameranie, ale aj fakt, či po skončení školy bude mať žiak reálnu možnosť zamestnať sa.
Znamená to, že vo vlastnom záujme by ma-

li rodičia monitorovať pracovné možnosti
nielen v blízkom okolí, na Orave, ale aj na celom území Slovenska. EÚ poskytuje a v budúcom období bude poskytovať ešte väčšie
možnosti zamestnania sa v európskych krajinách. Takýto európsky pohľad zo strany rodičov na zamestnanie ich detí je realitou.
V tejto súvislosti vystupuje do popredia aj jazykové vybavenie žiakov. Škola v tomto smere ponúka žiakom možnosti vzdelávania sa
v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom.
Z 56 vychádzajúcich žiakov sú prijatí na
stredné školy všetci.
Podľa odborného zamerania najviac
žiakov sa prihlásilo na tieto odbory:
maliar, stolár, obrábač kovov, kuchár, čašník, obchodný pracovník, obchod a podnikanie, doprava, technické a informačné služby, elektrotechnické odbory.
Všetkým žiakom prajeme na nových
školách veľa úspechov.
Bernard Ondrejka
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Misionár páter Pavol píše o Kolumbii
čakal môj 65-ročný španielsky spolubrat
a veľa ďalších milých farníkov.
Môj kolega misionár už čakal iba na
môj príchod, aby hneď na druhý deň
mohol odcestovať do Medellinu na lekárske vyšetrenia a krátke zotavenie sa. Pre
mňa nebol problém ostať na tomto mieste, ktoré som veľmi dobre poznal. Občianska vojna v tejto oblasti už veľa zničila. Od môjho odchodu vojaci vytlačili
po krvavom masakri v kostole Bellavista
povstalcov z niektorých osád, ktoré ležia na brehu rieky Atrato, ale bojovalo sa
tam niekedy iba niekoľko stoviek metrov
od nás. Vojaci sa pomaly a len veľmi ťažko dostávali do bočných riek a horských
osád. Tieto osady sa dostali priamo do
vojenského konfliktu, a mnohí preto radšej, keď hrozilo stretnutie medzi vojenDokončenie – s. 1
moderného konzumného sveta, v ktorom má jedinec prístup k všetkým materiálnym veciam a informáciám. V náboženskej oblasti je pre týchto ľudí široká ponuka a mnohí, bez základov pevnej
kresťanskej viery, nachádzajú spásu práve v týchto sektách.
Po niekoľkých mesiacoch práce
v Paname ma oslovili moji predstavení, či by som mohol nejaký čas pracovať na mojej prvej misii v Kolumbii, kde
som pracoval na začiatku. Táto misia sa
ocitla opustená a rýchlo potrebovali niekoho, kto by mohol nejaký čas pracovať na tejto misii a znova ju oživiť. Bol
som vždy ochotný vrátiť sa na svoje prvé miesto, ktoré som musel bez jediného slova rozlúčky opustiť. Neprešli ani 3
týždne a opäť som pristál na hlavnej misijnej stanici vo Vigia del Furte, kde ma
skými skupinami, opustili dediny a utiekli na bezpečnejšie miesta. Niektorí prišli
k nám do dediny, ktorú mali pod kontrolou vojaci, a hľadali záchranu radšej v horách, kde boli partizáni. Začali ma pozývať do rôznych overovacích komisií, ktoré mali za úlohu zistiť, čo sa deje v tejto
oblasti a v akom stave sa nachádza civilné obyvateľstvo. Veľmi rýchlo som mal
zmapovanú moju misiu aj s novou situáciou. Veľa ľudí bolo prekvapených, keď
ma znovu videli medzi sebou po mojom
únose, o ktorom som veľmi nerád rozprával, aby som nemal z toho znovu nejaký problém. Povstalecká skupina ELN,
ktorá ma uniesla, stiahla svoje jednotky
z tejto rieky a začala viac operovať na ceste, ktorá vedie z tejto oblasti do Medellinu. Ja som sa začal stretávať s najsilnejšou povstaleckou skupinou v Kolumbii
Las Farc, ktorá stále kontrolovala veľké
územie na našej misii. Po nejakom čase
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som sa odvážil navštevovať osady, ktoré mali pod kontrolou povstalci, a to len
v sprievode môjho katechéta. Nevedel
som, ako budú reagovať na moje návštevy. Ale mal som veľkú oporu v ľuďoch,
ktorí ma poznali a prijali ma s veľkou dôverou, lepšie ako po prvýkrát, keď ma ešte nepoznali. Po niekoľkých dialógoch, aj
so samými povstalcami, som získal istotu, že môžem i naďalej „bezpečne“ navštevovať ľudí v týchto osadách.
Po pár mesiacoch sa znovu vrátili do
tejto zóny pravičiarski paramilitári a rozpútali tvrdý a neľútostný boj proti povstalcom. Ich prítomnosť skomplikovala život všetkým obyvateľom, ale najmä
Indiánom, lebo niekoľkokrát sa bojovalo
aj v ich osadách. Boli to veľmi ťažké dni
bezmocnosti a neistoty vidiac utrpenie
týchto ľudí. Snažil som sa aspoň trochu
zmierniť ich bolesť. V tejto situácii som
dlhšie ostával v ohrozených osadách
a snažil som sa ľudí ochraňovať svojou
autoritou kňaza. Prežíval som nekonečne dlhé dni a noci. Niektoré osady sme
museli od základu nanovo vybudovať.
Boli to ťažké chvíle vyjednávania s ozbro-
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nej horskej rieky kontrolovanej partizánmi.
Preto som musel vždy
osobne sprevádzať skoro všetky tieto výpravné cesty.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým mojim rodákom z Novote,
ktorí mi poskytli finančnú pomoc na stavbu
tohto chrámu. Na tejto stavbe treba ešte dokončiť strechu, ale dúfam, že aj tento projekt s pomocou Božou
dokončíme, aby mohol
slúžiť miestnym ľuďom
a na Božiu slávu.
Moji milí Novoťania,
chcem sa Vám poďakovať za Vaše pozvania,
rozhovory a milé stretnutia s Vami. Veľmi ma
prekvapil rozvoj obce,
športové a kultúrne aktivity, ktoré sa v Novoti
organizujú. Myslím si, že je to veľmi dôležité pre dobro nás všetkých. Je to Boží
dar, keď sa človek má možnosť slobodne
rozvíjať, využívať svoj talent a robiť tak
radosť nielen sebe, ale aj iným. Vždy držím palce našim futbalistom a novotskému futbalu, s ktorým ma spájajú mnohé
spomienky na obdobia žiackeho, dorasteneckého a mužského futbalu.
Srdečne Vám všetkým ďakujem za
Vaše modlitby, ktoré ma neustále sprevádzajú v mojej neľahkej kňazskej službe Bohu. Uisťujem Vás, že moje modlitby patria aj Vám!
Váš páter Pavol Sochuľák,
misionár v Kolumbii,
Spoločnosť Božieho slova SVD

jencami, organizovanie spoločných prác
a nakoniec ostal krátky čas na katechézu.
Práve pri mojom odchode na dovolenku
sa zhoršila situácia v niektorých osadách
a ich obyvatelia boli nútení presunúť sa
na bezpečnejšie miesto na našu hlavnú
misijnú stanicu. Popri tejto práci som začal v jednej dedine, ktorá už niekoľko rokov nemala kostol, so stavbou malého
skromného kostolíka. Pôvodný zničilo
zemetrasenie v roku 1992 a celý ten čas
sme slávili sväté omše v skromnej chatrči. Práce nepostupovali tak, ako som si
to ja naplánoval. Často to bolo aj kvôli
obyvateľom, ktorí mali strach sami hľadať materiál na stavbu kostola. Problémom bol štrk, ktorý sme dovážali z boč-
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udalosti / záujmová činnosť
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Zo života našich
najmenších
„Od Tvojich detí sa naučíš viac, než ony
od Teba, ony s Tvojou pomocou poznávajú
svet, aký už nie je. Ty sa od nich učíš, aký je
teraz a aký bude.“
FOTO: MÁRIA KONDELOVÁ

Deň matiek

Druhá májová nedeľa
patrí už niekoľko rokov
všetkým matkám.
Aj kultúrne stredisko
v našej obci zorganizovalo v tento deň malú slávnosť, ktorou sme chceli
vyjadriť úctu a vďačnosť
všetkým darkyňam života.
Je prirodzené, že v programe venovanom mamám účinkovali predovšetkým
deti, počnúc tými najmenšími, našimi
škôlkarmi, až po najstarších žiakov základnej školy. Tanečné čísla, scénky, či
nápadité reklamné šoty sa striedali s poéziou, ktorú citlivo predniesli naši školáci.
S novým blokom programu vystúpil aj
detský folklórny súbor, ktorý tentoraz zaspieval aj niekoľko goralských piesní.
V programe zaujal sólista Jakub Serdel, ktorý sa stal víťazom okresného kola detskej speváckej súťaže Slávik slovenský.
Deti rozdali prítomným mamkám aj
kvety, ktoré im venoval obecný úrad.
Poďakovanie patrí predovšetkým učiteľkám, ktoré s deťmi pripravili pestrý
program, aby tak urobili radosť našim
matkám pri príležitosti ich sviatku.
Mária Smolárová

Chrámový spev
Už 9-ročnú tradíciu má v našej obci festival s jednoduchým, no výstižným názvom „Chváľme piesňou Pána“. Ide o nesúťažnú prehliadku mládežníckych chrámových speváckych zborov z Oravy,
ktorej sa zúčastňuje aj kolektív podobného zamerania z Poľska.
Podujatie sa koná v spolupráci farského úradu a kultúrneho strediska. Spoluorganizátorom je Oravské osvetové stredisko
v Dolnom Kubíne, ktoré spravidla zabezpečuje odborníka v oblasti zborového spevu.
Ten po ukončení prehliadky vedie rozborový seminár za účasti vedúcich účinkujúcich
zborov. Dva posledné ročníky tento post
úspešne zastal dirigent Pavol Bažík, ktorý
organizátorom prisľúbil svoj odborný patronát aj na budúcom desiatom ročníku.

REPREZENTOVALI ŠKOLU I OBEC
V záujmovej činnosti mimo vyučovania prejavili mnohí žiaci svoj talent, tvorivosť i schopnosť
zdokonaľovať svoju osobnosť v rôznych oblastiach. Účasťou i umiestnením reprezentovali školu i obec v rôznych súťažiach. Žiak 2. B Peter Vlčák prispel svojimi kresbami do časopisu Zornička. Deviatak Pavol Pantok obsadil v umeleckom
prednese prózy v tretej kategórii v rámci okresu tretie miesto Hviezdoslavovho Kubína. Jakub
Serdel zo 4. B zase v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska očaril svojim hlasom porotu tak, že mu udelila druhé miesto. Žiačky Paulína Jakubjaková, Miroslava Mikolajčíková
a Alžbeta Serdelová zo 6. B úspešne účinkovali
na treťom ročníku súťaže Dni tanca v rámci Oravského festivalu moderného a spoločenského tanca. Ivana Jakubjaková z 2. A v rámci literárnej
a výtvarnej súťaže Európa v škole obsadila v okrese druhé miesto. Štvrták Jozef Pidík zabodoval
v krajskom kole výtvarnej súťaže ku Dňu hasičov
a získal prvé miesto. Žiačky z krúžku Šikovných
rúk upútali pozornosť v oravskej výtvarnej súťaži O najkrajšiu kraslicu Oravy a umiestnili sa na
prvom miestne. Žiakov v uvedených súťažiach
viedli: p. uč. Jasenková, Urbanová, Súkenníková, Zavoďančíková, Michalidesová, Olbertová
a p. uč. Pupák. Svoju šikovnosť dokázali aj mnohí ďalší žiaci aktívnym zapojením sa napríklad
do matematickej olympiády, či recitačných súťaží
Rozprávkové vretienko a Šaliansky Maťko. B. O.

Na 9. ročníku, ktorý sa kvôli rekonštrukcii kostola konal 12. júna v kultúrnom dome, vystúpili zbory: Mária z Trstenej, CD
z Brezovice, Gaudium z Nižnej, Burizón
z Novote a poľský hosť – zbor Mika Miria
z obce Pewel Ślemieńska. Každý z nich má
svojský a charakteristický prejav, čo diváci
mohli porovnávať, napr. pri prednese tej istej skladby dvoma rôznymi zbormi.
Podujatie má pre účinkujúce zbory veľký význam, pretože je často jedinou možnosťou prezentovať svoje celoročné úsilie
aj mimo svojej obce a porovnať svoju prácu s výsledkami druhých.
Organizátori už dnes rozmýšľajú nad
prípravou a koncepciou desiateho jubilejného ročníka. Zaväzujúci je pre nich fakt,
že oravské zbory sa ho rady zúčastňujú
a festival si v Novoti nachádza svojho stá–red
leho diváka.

Na tom, ako si vychováme ďalšiu generáciu, je postavená budúcnosť. Chceme Vám,
milí spoluobčania, napísať v mene najmenších – našich škôlkarov.
O tom, čo robíme v škôlke, vedia väčšinou
iba naše mamy. Už v starej rozprávke sa hovorí: „ Malí, ale šikovní!“ A my Vám chceme
dokázať, že šikovní naozaj sme. V škôlke sa
po celý rok niečo deje, niečo, čo nás zaujíma,
rozvíja naše schopnosti. Vy dospelí prechádzate životom často zo zvyku. Rýchlo Vám
plynie čas v každodenných radostiach a starostiach. Ale my malí žijeme inak. My máme oči otvorené a vnímame naplno všetko,
čo môžu dni ponúknuť. Všimneme si všetko, aj to, čo je pre dospelých mnohokrát nepostrehnuteľné. A v tomto nám pomáha
hlavne škôlka. Pani učiteľky nám pomáhajú porozumieť všetkému, čo sa nás týka.
Spolu s nami píšu prvé čiarky, hľadajú geometrické tvary, poznávajú farby, naučia nás
správne strihať nožnicami, recitovať básničky, spievať piesne a počúvajú všetko, čo
nás trápi a teší. A preto je v škôlke vždy zábava. Dni, týždne a mesiace máme spestrené rôznymi akciami a nikdy tam nie je nuda. Máme vždy plné ruky práce. A popri takýchto činnostiach a hrách nám ubehol celý
školský rok. Mali sme peknú oslavu MDD,
Detský hasičský deň, výlet do Bojníc a rozlúčku so škôlkou. A potom? Musíme si poriadne oddýchnuť, lebo v septembri sa začína nový školský rok. A hlavne pre nás. Lebo
my už nepôjdeme do škôlky. My pôjdeme do
školy. To bude paráda! Pretože z nás budú
prváci, šikovní prváci. Veď sme celý rok pracovali a učili sa niečo nové. No a dúfame, že
škôlka neostane smutná. Veď tam prídu nové deti, ktoré budú tiež chcieť všetko vedieť.
Takže, dovidenia, škôlka, nás už volá škola.
Deti MŠ a Monika Dopaterová,
učiteľka MŠ

NÁDEJNÍ VÝTVARNÍCI
Veľmi úspešne si počínajú žiaci, ktorým nechýbajú umelecké sklony
v oblasti výtvarnej tvorby. Pod vedením p. uč. Mgr. Márie Michalidesovej
získali už v minulých rokoch najrôznejšie ocenenia nielen v rámci SR, ale
i v medzinárodných súťažiach. Tak to
bolo i v práve skončenom šk. roku,
kde zbierka ocenení výtvarných prác
našich žiakov zdobí výstavné vitríny.
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Beseda s Martinom Bajčičákom
Dňa 4. mája 2005 navštívil žiakov našej
školy víťaz Svetového pohára v bežeckom
lyžovaní Martin Bajčičák . Na besedu prišiel aj so svojím prvým trénerom Mgr. Albínom Bernaťákom, ktorý doplnil to, čo
by Martin o sebe zo skromnosti nepovedal. Priniesol deťom na ukážku aj niektoré
svoje medaily a krásny víťazný pohár.
Martin stál na lyžiach prvýkrát ako
6-ročný a začínal na zjazdovke v Zákamennom. Až v 4. triede sa začal venovať
bežeckému lyžovaniu na podnet svojho prvého trénera. Ten zbadal u Martina skvelé
predpoklady – vytrvalosť a silu. Predovšetkým tieto vlastnosti mu pomohli stať
sa najúspešnejším športovcom v histórii
slovenského bežeckého lyžovania.

Úspešní športovci
Zapájanie sa do športových súťaží má na škole
dlhoročnú tradíciu. V uplynulom školskom roku
dosiahli žiaci úspechy vo viacerých disciplínach.
V okresnom kole volejbalu obsadili chlapci
druhé miesto a aj dievčatá sa umiestnili v obvodnom kole na 2. mieste.
Reprezentantky vo vybíjanej skončili na
3. mieste.
V atletickej súťaži družstiev v rámci okresu obsadili reprezentanti školy 6. miesto, pričom
najúspešnejší bol žiak Anton Bolek, ktorý obsadil
vo vrhu guľou 3. miesto.
Na tretej medzinárodnej spartakiáde športu v Poľskej republike v Suszci bol úspešný v behu na 300 m žiak Miroslav Bulák, ktorý obsadil 3.
miesto a na medzinárodnom súboji volejbalu dievčat priniesli žiačky najcennejšiu trofej za 1. miesto.
Žiakov na uvedené súťaže pripravoval Mgr. Ľuboš
Paták. Mladí futbalisti pod vedením Mgr. Vladimíra Bugaja obsadili v kategóriách mladší i starší žiaci vhodné 2. miesto.
Úspešnou akciou bola aj beseda s Martinom
Bajčičákom, víťazom Svetového pohára v bežeckom lyžovaní, ktorý odpovedal na najrôznejšie otázky detí, pričom ukážkou svojich ocenení motivoval
aj žiakov k ďalšej športovej činnosti. B. Ondrejka

FOTO: MÁRIA KONDELOVÁ

Mgr. Albín Bernaťák zaspomínal aj na
úspechy našej školy v bežeckom lyžovaní
v 70-tych rokoch. Vtedy školy Novoť,
Oravská Lesná a Zákamenné udávali tempo v bežeckom lyžovaní pre široké okolie.
Počas besedy sme sa o Martinovi všeličo dozvedeli. Má 29 rokov, vyštudoval
vysokú školu so zameraním na telovýchovu a po skončení športovej kariéry
chce pracovať ako tréner alebo učiteľ telocviku. Nedávno objavil novú záľubu.
Baví ho skialpinizmus (zjazdové lyžovanie v náročných horských podmienkach),
ale kým robí vrcholový šport, môže si
ho dovoliť, kvôli bezpečnosti, iba výni-

močne. Teší ho, že sa mu podarilo zlyžovať Kriváň (2 494 m n. m). Svoj čas venuje hlavne lyžovaniu a tréningom, ale rád
oddychuje pri dobrej hudbe alebo si občas zájde do kina. Uvedomuje si, že človek, ktorý chce byť v niečom dobrý, musí sa tomu venovať naplno a odriekať si
veľa iného. Počas tréningu nabehá denne 70 – 80 km a vtedy mu najviac prekáža extrémna zima.
V tomto období už absolvuje intenzívnu prípravu na Zimnú olympiádu v Turíne. Po tejto olympiáde prisľúbil Martin deťom ďalšiu návštevu a nám ostáva držať
nášmu krajanovi palce.
Mária Kondelová

ÚSPECHY AJ VO VOLEJBALE

NOVOŤ POSTUPUJE
DO 3. LIGY

KADETI v krajskej súťaži skončili na výbornom 3. mieste.
Výsledky 3. 4. 2005: Prievidza – Novoť 3:0 (29:27 25:22 25:21), 1:3 (18:25
17:25 25:15 24:26); 10. 4. 2005: Žilina – Novoť 3:0
(25:18 27:25 25:10), 3:1 (25:17 20:25 25:19 25:21);
Revúca – Novoť 1:3 (22:25 25:17 21:25 21:25) 3:1
(25:19 30:28 19:25 25:14).
Konečná tabuľka
1. VKM Žilina
24 21 3 66:21 45
2. TJ Prievidza
24 18 6 62:24 42
3. TJ NOVOŤ
24 16 8 54:40 40
4. AVK Revúca
24 13 11 47:42 37
5. TJ Martin
24 9 15 41:49 33
6. MVK Detva
24 7 17 30:55 31
7. VK Hriňová
24 0 24
3:72 24
18. 6. 2005 kadeti vyhrali kvalitne obsadený
turnaj v Kopřivnici – 12 družstiev bolo rozdelených
do troch skupín, víťazi postupovali do finále. Výsledky: Novoť (ďalej N) – Frýdek Místek 2:0, N – Kopřivnice B 2:0, N – Frenštát 2:0; finále: N – Kopřivnice
A 2:0, N – Polanka 1:1, Polanka – Kopřivnice A 2:0.
EUROLIGA 30. 4 – 1. 5. 2005 sa hralo posledné kolo euroligy BESKYDY, v ktorom Novoť porazila Zákamenné 2:0. V zápase o 5. miesto naši zdolali Lipowú 2:0 a skončili zo slovenských družstiev
najlepšie na konečnom 5 mieste. S. Mikolajčík

Majstrovské zápasy 4. ligy
– 27. 3. 2005: Krušetnica
B – Novoť 7:11, body: Farský 4,5; Zboroň 2,5; Betík
2,5; Kormaňák 1,5; – 2. 4.
2005: Bziny A – Novoť 11:7. Body: Betík
4,5; Jašica 2,5. Novoť mala už pred týmto
zápasom zabezpečené víťazstvo v 4. lige,
preto dostali príležitosť aj naši žiaci Juraj
Kasan a Ján Mikolajčík.
Po skončení súťažného ročníka mala mať Novoť automaticky zabezpečený
postup do 3. ligy, avšak chybou krajského stolnotenisového zväzu muselo naše
družstvo odohrať 22. 5. 2005 v Martine
kvalifikáciu s družstvami Martin C,
Zákopčie a Ľubela. Výsledky: Novoť
– Zákopčie 10:8. Body: Betík 2,5; Dedinský 2,5; Farský 2,5; Zboroň 2,5.
Novoť – Martin C 10:5. Body: Farský 4;
Betík 2,5; Zboroň 2; Dedinský 1,5.
Novoť sa dvoma výhrami stala víťazom kvalifikácie, preto sa už tretí zápas
neuskutočnil.
S. Mikolajčík
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LETO S KINOM
Skutočný zážitok
z filmu zažijete
len na filmovom plátne!

Prosíme všetkých milovníkov filmových
predstavení, aby svojimi návštevami podporili existenciu miestneho kina. Kino Beskyd je za posledné 2 roky výrazne stratové
a je len otázkou času, dokedy bude možné
dotovať z rozpočtu obce kino, ktoré navštívi menej ako 50 divákov.

FILMOVÉ PREDSTAVENIA
PROGRAM KINA BESKYD V NOVOTI
3. 7. 2005 – Miss špeciálny agent 2:
Krásna a nebezpečná, USA, 2005
Akčná komédia je pokračovaním úspešnej
komédie z roku 2000, kde sa tajná agentka
Gracie Hartová (Sandra Bullock) zúčastnila súťaže Miss USA a stala sa slávnou.
10. 7. 2005 – Kruh 2, USA, 2005
Mysteriózny horor o novinárke Rachel
Keller (Naomi Watts), ktorá sa snaží objasniť samovraždu tínedžera.
24. 7. 2005 – Kráľovstvo nebies,
USA, 2005
Historický veľkofilm od tvorcu Gladiátora Ridley Scotta z čias križiackych vojen.
Hlavný hrdina (Orlando Bloom) sa zamiluje do jeruzalemskej princeznej a spolu s jej ľudom bráni mesto pred útokmi križiakov.
7. 8. 2005 – Million Dollar Baby,
USA, 2004
Dráma mladej ženy Maggie (Hilary
Swank), ktorá začne trénovať box, aby
zlepšila život svojich detí. Film s výborným hereckým obsadením a výkonmi získal pre režiséra Clinta Eastwooda filmové
ocenenia.

Slovo redakcie
Milí čitatelia,
máte pred sebou
letné číslo Hlasu Novote, ktoré zachytáva hlavné udalosti
od Veľkej noci. Pred nami sú prázdniny
a dúfajme, že aj pekné leto. Koncom septembra chceme vydať štvrté číslo a uvítame
Vaše príspevky o živote dediny do 15. 9.
2005. Ak chcete aktuálne informácie a máte

kultúra / záujmy / oznamy
„LIENKY“ BODOVALI
V rámci záujmových útvarov vznikol pri ZŠ
v Novoti dramaticko-tanečný súbor pod názvom LIENKY. Až 20 žiačok druhého až šiesteho ročníka prejavilo záujem o túto činnosť, ktorú úspešne viedli p. uč. Bc. Margita Kurňavková
a Mgr. Milada Zavoďančíková. Čo je potešiteľné, objavili sa aj výrazné talenty v tejto umeleckej činnosti. Obsahovým zámerom súboru bola najmä prezentácia divadelnej tvorby, ktorá
pozostávala z klasických slovenských ľudových
rozprávok O Popoluške a Zlatá rybka.
S rozprávkovou hrou O Popoluške sa LIENKY úspešne predstavili v MKD pri príležitosti
50. výročia založenia školy a taktiež na rôznych
podujatiach v obci. Najväčší úspech dosiahli LIENKY na prehliadke detských divadelných
súborov v Dolnom Kubíne, kde spomedzi 10 súborov svojím predstavením Zlatá rybka obsadili
1. miesto v rámci regiónu Orava. Súčasne získali cenu primátora mesta Dolný Kubín a postúpili
na krajskú prehliadku Detský divadelný medveď
v Žiline. V krajskom kole získali LIENKY cenu
za najlepšiu výpravu a kostýmy. Na oboch prehliadkach odborná porota vyzdvihla najmä herecké výkony všetkých členiek súboru.
Bernard Ondrejka

Úspech hasičov
Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorému predsedá Štefan Bystričan st., sa zúčastnili obvodnej súťaže DHZ, ktorá sa konala
29. mája 2005 v Zubrohlave, a zvíťazili.
Víťazné družstvo zvíťazilo v zložení:
Štefan Bystričan ml., Štefan Garaj, Miroslav Jakubjak, Jozef Kovalčík, Miroslav Kovalčík, Miroslav Račák, Vladimír Veselovský a Stanislav Zavoďan. Pod velením Jozefa Kondelu postúpilo na okresnú súťaž,
ktorá bola 19. júna v Zuberci, a obsadilo
pekné 3. miesto. Súťaž pozostáva z troch
okruhov: požiarny útok, požiarna štafeta
a taktická príprava. Úspech v súťaži si vážia členovia DHZ, lebo pri príprave nemali optimálne technické podmienky, ale milo
– red
prekvapili všetkých Novoťanov.
prístup k internetu, sledujte Nezávislý informačný portál obce Novoť na novej adrese:
www.novot.sk . Na tomto portáli je priestor
pre názory Vás – občanov. Jedna z diskusií
je aj na tému „Hlas Novote“, kde môžete vysloviť svoje názory a pripomienky k tomuto
číslu a ponúknuť námety do ďalšieho čísla.
Ale stále je možnosť adresovať svoje podnety písomne alebo ústne členom redakcie.
Mária Kondelová, šéfredaktorka
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ZÁKAMENNÉ 1615 – 2005
*********************

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
OBCE ZÁKAMENNÉ
si Vás dovoľuje
pozvať
na
OSLAVY 390. VÝROČIA
prvej písomnej zmienky o obci
Zákamenné
dňa 15. – 17. júla 2005

PROGRAM
15. 7. 2005 – piatok
16 00 hod. Zádušná sv. omša
za rodákov
18 00 hod. Slávnostné zasadanie OZ
za účasti rodákov a občanov, prezentácia monografie obce, ocenenia občanom, ktorí prispeli k rozvoju obce
16. 7. 2005 – sobota
10 00 hod. Sv. omša za rodákov žijúcich mimo obce Zákamenné
11 30 hod. Alegorický sprievod obcou, tradičné zvyky a remeslá, remeselný jarmok
12 30 hod. Občerstvenie pre občanov
13 00 hod. Štart Goralského minimaratónu, beh ulicami Zákamenného
13 30 hod. Slávnostný kultúrny program, folklórne skupiny, súťaže
18 00 hod. Veselice v rôznych častiach
obce
17. 7. 2005 – nedeľa
10 30 hod. Slávnostná sv. omša za
občanov Zákamenného, svätenie hasičskej zástavy, uctenie si pamiatky
biskupa Jána Vojtaššáka pri jeho hrobe
– 40. výročie úmrtia
14 00 hod. Slávnostná akadémia v kultúrnom dome
15 00 hod. Zákamenská penalta, Deň
radostí – súťaže detí a mládeže (ihrisko
TJ), ukážka zásahu hasičov

JARMOKY V POĽSKU
Takmer každý deň môžete cez
colný priechod Novoť – Ujsoły navštíviť jarmok u našich susedov. Uvádzame obce a orientačné vzdialenosti od colného priechodu.
Utorok Milowka ............ 20 km
Streda Żywiec ............... 35 km
Štvrtok Rajcza ............... 12 km
Piatok Ujsoły .................. 8 km
Sobota Żwardon ........... 26 km
Żywiec ............... 35 km
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