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blížiacimi sa vianočnými
S
sviatkami a novým rokom
2006 chceme popriať našim ob-

čanom šťastné a radostné vianočné sviatky a v novom roku pevné
zdravie, šťastie a pohodu v osobnom i pracovnom živote
Bc. František Poleta
starosta a kolektív OcÚ

Betlehem je spoločným dielom Cypriána Serdela st. a ml.
Vianočný
strom
zažiaril
na
„Luciu“

e-FOTO Ľ. BYSTRIČAN Prvý sneh napadol 17. novembra

Preplnená schránka
V tieto adventné dni nám schránku nášho srdca prepĺňa mnoho príkazov, rozkazov, rád a ponúk. Dávajú nám ich tam ľudia blízki, tí, čo nás majú radi i ľudia celkom
neznámi, čo využívajú vianočnú atmosféru,
aby nás využili.
Najskôr si myslíme, že všetko sa nám podarí stihnúť, že všetko, čo od nás žiadajú,
dokážeme vyplniť. Nakúpiť deťom darčeky,
po ktorých už dlho túžia. Upratať byt, ktorý to už tak potrebuje. Zadovážiť vianočnú výzdobu, ktorá je v ponuke taká lákavá.
V advente nasadíme vysoké tempo, máme
veľa chuti a odvahy. S priblížením sa Vianoc
však cítime, že sa to všetko nedá stihnúť.
Urobme si v schránke svojho srdca poriadok, nech nezabudneme na to podstatné.
Sv. Jozef „so vzrastajúcou starostlivosťou
nám vysvetľuje, že sa opäť ide narodiť dieťa, v ktorom k nám prichádza Boh“. Nech
Mária nemusí pozorovať nezáujem a počúvať výhovorky, že pre Ježiša niet miesta.
Boh nám ponúka svoju prítomnosť, prijmime ho.
Nedajme sa pohltiť nepodstatným, aby
sme nemuseli byť smutní, že to najdôležitejšie sme opäť nestihli. Otvorme si svoje srdce, nech je v ňom dostatok miesta pre lásku
k Bohu i k ľuďom.
Prítomnosť Božej lásky vo Vašich srdciach i rodinách Vám želá a vyprosuje
Marián Dopater, Váš kňaz.

Socha sväteho Jána Nepomuckého
nás sprevádza cestou do kostola
už 200 rokov. Tento kamenný stĺp
s plastikou zadovážila farnosť v roku
1805 a pochádza z dielne majstrov
Belopotockých z Bieleho Potoka. Dnes
je chránenou kultúrnou pamiatkou.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 30. 6. a 30. 9.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 30. 6. 2005
Konalo sa za účasti 6 poslancov a 12 občanov. Poslanci prerokovali: 1. správu
o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ
s MŠ za školský rok 2004/2005 a prípravu
na školský rok 2005/2006; 2. správu o čerpaní rozpočtu na I. polrok 2005; 3. plnenie
úloh na úseku životného prostredia v obci;
4. rôzne.
K BODU 1 – o výchovno-vyučovacích
výsledkoch informoval poslancov riaditeľ
školy Mgr. Ľuboš Paták. V hodnotiacej
správe sa zameral na oblasť výchovy, kde
konštatoval, že okrem zlepšenia stále pretrvávajú negatívne prejavy v správaní niektorých žiakov. Zdôraznil veľký význam
výchovy v rodinách a dôležitú úlohu úzkej
spolupráce rodiny so školou. Na prvom
stupni bolo prijaté 1 pokarhanie riaditeľom školy a štyria žiaci mali zníženú známku zo správania na 2. stupeň. V ročníkoch
5. – 9. sa vyskytli vážnejšie výchovné problémy, pretože bolo 8 žiakov pokarhaných
riaditeľom školy, traja žiaci mali zníženú
známku zo správania na 2. stupeň a traja
žiaci mali zníženú známku na 3. stupeň za
sústavné porušovanie školského poriadku
a ublíženie na zdraví.
Na škole pôsobilo spolu 29 učiteľov,
z toho 22 kvaliﬁkovaných, 4 učiteľky si dopĺňali pedagogickú kvaliﬁkáciu a 3 učitelia boli nekvaliﬁkovaní.
Vyučovacie výsledky žiakov možno
hodnotiť vcelku ako dobré, vzhľadom na ich
prijatie na zvolené stredné školy, kde na nevyskytli prakticky žiadne problémy na prijímacích skúškach. V 9. ročníku prebehlo celoštátnej meranie vedomostí žiakov zo
slovenského jazyka, matematiky a ruského
jazyka. Výsledky žiakov v týchto skúškach
boli slabšie ako celoslovenský priemer.
Počet vynechaných hodín v školskej
dochádzke bol pomerne vysoký 39.676
hodín, čo predstavuje priemer 70,3 ospravedlnených hodín na žiaka. Neospravedlnených bolo 44 hodín.
Na škole mali možnosť žiaci si vyberať
z troch cudzích jazykov: anglický jazyk,
nemecký jazyk a ruský jazyk. Z nepovinných predmetov to bola náboženská výchova a na 2. stupni v 5. – 8. ročníku práca s počítačom a v 9. ročníku informatika.
O mimoškolskej práci a výsledkoch v jednotlivých súťažiach bola verejnosť informovaná aj prostredníctvom obecných novín v júni 2005.
Na záver riaditeľ školy konštatoval, že
po stránke personálneho obsadenia i materiálneho vybavenia je škola pripravená
na školský rok 2005/2006.
OZ prijalo Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ s MŠ na vedomie
a uložilo komisii pre školstvo a riaditeľovi školy doriešiť v spolupráci s OcÚ zriade-

nie integrovanej triedy tak, aby bola otvorená k 1. septembru 2005.
K BODU 2 – o čerpaní rozpočtu obce
za I. polrok 2005 informovala poslancov
účtovníčka OcÚ Eva Kubániová. Príjmy
rozpočtu sa plnia na 67 % a výdavky na
34 %. Niektoré údaje upresnil starosta obce.
K uvedenej problematike poslanci nemali
žiadne pripomienky a správu o čerpaní
rozpočtu za I. polrok 2005 OZ schválilo.
K BODU 3 – za komisiu na ochranu životného prostredia vystúpil jej člen
Mgr. B. Ondrejka. V správe komisie zdôraznil, že celkove sa situácia v ochrane životného prostredia v obci zlepšila, k čomu
prispelo i nariadenie obce o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu.
Zároveň komisia upozornila, že i napriek pravidelnému zabezpečovaniu odvozu komunálneho odpadu stále sa nájdu nezodpovední občania, ktorí svojim prístupom znečisťujú toky potokov alebo vytvárajú nelegálne skládky, ktoré obec musí za
vlastné ﬁnančné prostriedky likvidovať.
Komisia apeluje na všetkých občanov, aby
svojim správaním a plnením noriem uvedených vo VZN prispeli k skrášľovaniu obce,
ochrane a tvorbe životného prostredia.
K BODU 4 – v prejednávaní žiadosti
na prístavbu terasy „Hostinca u Gity“
prijalo OZ uznesenie, v ktorom uložilo
zvolať jednanie so stavebným úradom
s prizvaním Slovenskej správy ciest D. Kubín, Okr. odd. Policajného zboru v Námestove – odbor dopravy a za účasti občanov
Márie Kyrczovej Novoť č. 164, Jozefíny
Vlčákovej Novoť č. 160, Márie Florkovej
bytom v Dolnom Kubíne.
OZ tiež schválilo odpredaj z Katastra nehnuteľností obce Novoť parcely č.
6366/6, 1 – zastavanej plochy a nádvoria
400 m2 a parcely č. 6366/6,2 – TTP o výmere 161 m2 v celosti, ktoré sú majetkom
obce Novoť manželom Milanovi a Elene
Durčák, Novoť č. 3 za sumu 3 000 Sk.
Schválilo aj odpredaj KN parc. č.
5408/4 – TTP o výmere 400 m2 , ktorá je
majetkom obce Anne Polťákovej rod. Boboňovej, bytom Zákamenné č. 205 za sumu 2 400 Sk.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 30. 9. 2005
Konalo sa za účasti 6 poslancov a troch občanov. Zasadanie OZ viedol starosta obce

p. František Poleta. Poslanci schválili program: 1. správa o činnosti Základnej školy
s Materskou školou v Novoti (údržba, čerpanie rozpočtu, vzdelávacie poukazy, obsadenie pedagogickými pracovníkmi, činnosť
školskej jedálne); 2. správa o činnosti Miestneho kultúrneho strediska v Novoti; 3. stav
na úseku požiarnej ochrany.
K BODU 1 – správu k uvedenému bodu
predložil riaditeľ školy Mgr. Paták Ľuboš. In-

formoval poslancov o materiálnom a personálnom obsadení ZŠ a MŠ, o realizácii údržby, o čerpaní rozpočtu k termínu konania OZ
a o činnosti krúžkov na základe vzdelávacích
poukazov. Podrobne viď príloha č. 1. O čin-

nosti školskej jedálne a stravovacích zariadení na ZŠ a MŠ informovala vedúca
školskej jedálne Mária Smolárová. Oboznámila prítomných s počtom stravníkov
v obidvoch zariadeniach, ďalej o poplatkoch za stravovanie, tak ako boli určené zriaďovateľom. Boli vymenené stoly
a stoličky, čím sa kapacita jedálne zvýšila
na 60 miest. Na základe pravidelných kontrol zameraných na hygienu v ŠJ vyplýva
záver, že neboli zistené podstatné nedostatky tak v stravovacej prevádzke ako aj
pri príprave jedál. Podrobne viď príloha č. 2.
V diskusii k uvedenej problematike vystúpili nasledovní poslanci: Mikolajčík
S. sa zaujímal o striedanie žiakov v rámci
tried a o problematiku tzv. nultých hodín;
MVDr. Orčík J. – požadoval informáciu
o vytvorení integrovanej triedy v zmysle
záverov predchádzajúceho OZ; Ing. Kondela mal otázku na pedagóga v integrovanej triede a k problematike rozpočtu,
pripomenul, aby sa dbalo na správne rozdelenie ﬁnančných prostriedkov na vzdelávaciu činnosť, mzdy a materiálne zabezpečenie; Ing. Poleta S. sa informoval
o systéme kontroly mimotriednej činnosti,
konkrétne aké formy kontroly sa používajú v krúžkovej činnosti; Mgr. Paták Ľ. odpovedal na vyslovené dotazy a uviedol, že
je vytvorená integrovaná trieda, v ktorej
vyučuje Mgr. Emília Kozaňáková. Problémom zostáva nedostatok učebníc, čo sa
snaží vedenie školy riešiť priebežne. Podrobnejšie rozobral systém krúžkov a úlohu
vzdelávacích poukazov, do ktorých sa prihlasuje žiak a súhlas vyslovujú aj rodičia
ako zákonní zástupcovia žiaka.
Starosta Bc. Poleta F. ku krúžkovej
činnosti uviedol, že pre efektívnejšiu kontrolu je potrebné zverejniť na informačných tabuliach prehľady o činnosti krúžkov. Takýto prehľad by zároveň umožnil
prípadným záujemcov z radov občanov
zapojiť sa do práce s deťmi. K problematike detí s mentálnym alebo telesným postihnutím uviedol, že zo strany pedagógov
je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť
aj v tom zmysle, či zo strany iných žiakov
nedochádza k ich šikanovaniu. Zároveň
upozornil na dôležitosť poznať situáciu
v problémových rodinách v tom zmysle, že
dôkladné poznanie situácie zo strany učiteľov umožní zlepšenie výsledkov žiakov.
Pre stabilizáciu učiteľských kolektívu
vyslovil návrh, aby vedenie základnej školy primeraným spôsobom pôsobilo na učiteľov študujúcich popri zamestnaní, aby
po ukončení VŠ zostali na terajšom pracovisku a neodišli na iné miesto.
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Výsledky volieb do orgánov samosprávnych
krajov – 26. 11. a 10. 12. 2005
František Poleta sa stal poslancom Žilinského samosprávneho kraja na volebné obdobie 2005 – 2009
Ďakujem všetkým občanom za prejavenú dôveru a odovzdané hlasy.
Budem sa spolu s kolegami poslancami usilovať o rozvoj obce, okresu i celého regiónu. Bc. František Poleta

K problematike údržby doplnil, že
toho času sa prevádza zateplenie budovy
školy, prikrytie kotolne na Biomasu, zároveň upozornil na nedostatky spojené
s odstránením bleskozvodov a na potrebu
údržby komína, ktorý sa vplyvom poveternostných podmienok rozpadáva.
K BODU 2 – správu o činnosti miestneho kultúrneho strediska v obci predložila vedúca Mária Smolárová. V správe
podrobne uviedla aktivity na úseku kultúry v obci, vrátane činnosti miestneho kina
a miestnej knižnice. Podrobne viď príloha č.
3. V rámci diskusie poslanci nemali k správe pripomienky, bola však zdôraznená
myšlienka, aby na poriadaných diskotékach, v zmysle platných predpisov, nebol
podávaný tvrdý alkohol.
K BODU 3 – podrobnú správu o činnosti požiarnej ochrany uviedol prednosta obecného úradu Jozef Brodec. Informoval o plnení úloh Dobrovoľného
hasičského zboru v Novoti v roku 2005,
pri požiarnej prevencii, o odbornej príprave jeho členov, o práci s mládežou a o organizačnej činnosti, v ktorej hlavným cieľom bolo zabezpečiť kurzy pre výbor DHZ.
Podrobnejšie tiež hovoril o činnosti družstva v rámci súťaže hasičských zborov,
kde obecný zbor dosiahol dobré umiestnenie v rámci prvých troch miest. Uviedol, že príprava na prezimovanie a údržbu
hasičskej techniky bude realizovaná podľa vypracovaného plánu, kde hlavnou úlohou je zabezpečiť plnú mobilitu a pohotovosť hasičského zboru.
K problematike hasičského zboru neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky. Poslanci konštatovali, že hasičská
technika i členovia DHZ dokázali v uplynulom období plne zabezpečiť úlohy nielen pri výcviku, ale aj v prípade účasti na
všetkých akciách. Podrobne viď príloha č. 4.
Iné – poslankyňa Ing. Vlčáková vystúpila s návrhom, aby boli inštalované
zvodidlá v priestoroch oproti cintorínu
(vedľa rodinného domu M. Hilbrychta).
Poslanci sa dohodli, že situáciu je potrebné riešiť, pričom pomoc prisľúbili aj
niektorí podnikatelia.
Keďže viac pripomienok ani návrhov zo
strany poslancov OZ nebolo, bol predložený návrh na uznesenie v tom znení, ako je
pripojený k zápisnici. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
Starosta poďakoval poslancom za účasť
na rokovaní a schôdzu zastupiteľstva ukončil.
Bc. František Poleta, starosta

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov – 1. kolo 26. november 2005
Okrsok Počet
Počet
Počet
Účasť
Počet
Počet
zapísaných
prevzatých odovzdaných v %
platných
platných
voličov
obálok
obálok
hlasov
hlasov
pre voľbu pre voľbu
predsedu poslancov
274
274
26 %
245
269
319
319
31 %
264
313
593
593
28 %
509
582
Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva
č.
Meno a priezvisko
Okrsok 1
Okrsok 2
Spolu
%
1
Štefan Blahút
30
30
60
10,12 %
2
Viktor Borovjak
6
3
9
1,52 %
3
Jozef Djubek
1
1
0,17 %
4
Jozef Fajčák
27
26
53
8,94 %
5
Daniela Fejová
6
10
16
2,70 %
6
Karol Grigeľ
9
9
18
3,04 %
7
Daniel Hajdučík
8
4
12
2,02 %
8
Július Hlušík
11
12
23
3,88 %
9
Ľubomír Jaššo
25
18
43
7,25 %
10
Natália Klempaiová
3
4
7
1,18 %
11
Elena Krausová
38
38
76
12,82 %
12
Ján Kubášek
43
21
64
10,79 %
13
Miroslav Majkút
9
5
14
2,36 %
14
Viera Mazúrová
11
16
27
4,55 %
15
Vladimír Natšin
24
8
32
5,40 %
16
Pavol Oparty
90
69
159
26,81 %
17
Jozef Parigal
1
6
7
1,18 %
18
Jozef Pečarka
7
4
11
1,85 %
19
Jozef Pindjak
4
4
0,67 %
20
František Poleta
232
313
545
91,91 %
21
Milan Rentka
8
8
16
2,70 %
22
Jozef Straka
75
52
127
21,42 %
23
Ján Škombár
59
62
121
20,40 %
24
Milan Vrábeľ
187
140
327
55,14 %
Kandidáti na predsedov
č.
Meno a priezvisko
Okrsok 1
Okrsok 2
Spolu
%
1
Juraj Blanár
5
10
15
2,53 %
2
Natália Klempaiová
4
8
12
2,02 %
3
Tibor Michálek
14
6
20
3,37 %
4
Andrej Sočuvka
48
49
97
16,36 %
5
Radomír Szabó
4
4
0,67 %
6
Jozef Štetina
2
2
0,34 %
7
Jozef Tarčák
174
185
359
60,54 %
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov – 2. kolo 10. december 2005
1
1064
280
280
26,32 %
2
1033
256
256
24,78 %
Spolu
2097
536
536
25,56 %
č.
Meno a priezvisko
Okrsok 1
Okrsok 2
Spolu
%
1
Juraj Blanár
2
8
10
1,87 %
2
Jozef Tarčák
278
245
523
97,57 %

1
2
Spolu

1065
1033
2098
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kultúra / osobnosť obce

„Všetko, čo doma máme“
Stanislava Serdela, ktorý hrou na gitare
a harmonike doprevádzal svoje spievajúce
ratolesti – dcéry Janku a Alžbetu a syna
Jakuba. Nechýbalo ani vystúpenie detí
z novotskej MŠ.
ZÁVER PODUJATIA PATRIL už tradične vyhodnoteniu celoobecnej súťaže
O NAJKRAJŠIE ZAKVITNUTÉ OKNO ČI BALKÓN

Dňa 6. novembra sa v kultúrnom dome
uskutočnil ďalší ročník podujatia „Všetko,
čo doma máme“. Jeho cieľom je predovšetkým umožniť kolektívom záujmovo-umeleckej činnosti, ale i jednotlivcom z našej
obce, predviesť výsledky svojho snaženia
na javisku – pred obecenstvom.
Aj tento rok sa prezentovali už existujúce, no i začínajúce krúžky, predovšetkým zo ZŠ, ale aj individuálne vystupujúci jednotlivci.
V rámci programu vystúpili: detský
divadelný krúžok „Lienky“ zo ZŠ v Novoti aj divadelný kolektív pracujúci pri
Domove dôchodcov a DSS v Novoti, detský folklórny súbor, spevácky zbor „Burizón“ aj novozaložený krúžok mažoretiek. S hrou na klavíri sa predstavili
sestry Dibdiakové a zaujali aj najmladší
členovia rodiny Brodecovcov, ktorí dokázali, že hudobná tradícia je u nich stále živá. S hrou na trombón sa predstavil
František Brodec a na heligónke hral Peter Brodec. Diváci ocenili aj vystúpenie

A NAJKRAJŠIU ZÁHRADKU, ktorú vyhlasuje PD
Agrokovex v Novoti. Päťčlenná porota, ktorú tvorili poslanci OZ a zamestnanci OcÚ,
mala znova ťažkú úlohu. V tomto roku boli za krásne zakvitnuté okná a balkóny
ocenené: Jana Jakubjaková – č. d. 21, Helena Vlčáková – č. d. 32, Helena Poletová – č. d. 157, Filoména Vojtkuliaková –
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č. d. 225, Marta Jendrašíková – č. d. 425,
Marta Srogoňová – č. d. 771, Helena Boleková – č. d. 764, Helena Zavoďančíková
– č. d. 876, Jana Kozaňáková – č. d. 983,
Oľga Mikolajčíková – č. d. 1003. Za pekné záhradky či zaujímavú úpravu okolia
domov získali ocenenia Božena Klimčíková – č. d. 109, Marta Gruchalová – č. d.
282 a Emília Bartošová – č. d. 593.
Účastníci podujatia mohli vo vestibule kultúrneho domu obdivovať aj pekné
zábery novotskej krajiny, ktorých autorom je Ľubomír Bystričan – č. d. 230.
Veľký obdiv si zaslúžili drevené stavby len 14–ročného Jožka Boboňa – č.
d. 339. Výstavu spestrili aj mnohé ďalšie
ukážky prác šikovných Novoťanov.
Mária Smolárová

Nedožité 75-ročné jubileum Floriána Jakubjaka
Dňa 4. decembra 1930 sa v Novoti narodil
Florián Jakubjak, ktorý 25 rokov svojho života venoval zveľaďovaniu našej obce. Jeho
cieľom bolo vybudovať z pohraničnej obce,
ktorá bola na okraji záujmu, modernú obec.
Veľmi si želal, aby tu mali dôstojné životné
podmienky všetci občania, ale najmä mladé
rodiny. Veľký význam prikladal vzdelanosti a bol hrdý na úspechy každého Novoťana.
Od januára 1958 bol tajomníkom MNV
a v nasledujúcom volebnom období sa stal
predsedom MNV a túto funkciu zastával až
do svojej smrti. Po dvoch mesiacoch ťažkej
choroby zomrel 26. 10. 1982. Z obdobia jeho pôsobenia je väčšina budov v obci, ktoré

Florián Jakubjak v rozhovore s Antonom
Jendrašikom
ešte dnes slúžia občanom. Osobe Floriána
Jakubjaka budeme ešte v budúcnosti veno–red
vať viac pozornosti.

Klub dôchodcov má za sebou už dva roky svojej činnosti
„Život je dlhý dosť, ak vieme, ako ho prežiť. Život meriame skutkami a nie časom…“
pestrú činnosť v kultúrno-spoločenskej oblasti. Svedčia o tom aj tieto aktivity: fašiangy
spojené s pochovávaním basy, páračky, Deň
matiek, spoločné posedenia pri harmonike.
Veľmi obľúbené sú aj návštevy pútnických
miest. Boli sme už na Starých Horách, v Krakove, Čenstochovej, na hrobe pána biskupa
Vojtaššáka a tohto roku sme navštívili hrob
pána farára Ladislava Hagovského. V klube
nezabúdame ani na jubilujúcich členov, ktoV auguste 2003 vznikol v našej obci Klub dôchodcov, ktorý chce združovať všetkých dôchodcov a spríjemňovať im chvíle zaslúženého odpočinku. Na jeho vzniku a fungovaní má zásluhu
Ľudovít Janckulík, ale o chod klubu sa starajú
aj ďalší členovia výboru. Kroniku vedie Štefánia
Giglerová a pokladníkom je Agneša Veselovská.
Klub má 55 členov a všetci prispievajú k jeho
aktívnej činnosti. Snažia sa, aby tu mohli stráviť
pokojné a radostné chvíle. Klub môže fungovať
aj vďaka podpore Obecného úradu v Novoti,
ktorý nám poskytuje priestory s potrebným vybavením. Okrem členských príspevkov nám na
činnosť klubu prispievajú aj podnikatelia z obce
i mimo nej. Za uplynulé 2 roky má klub veľmi

Stretnutie s dôchodcami
Jesenné obdobie, symbolizujúce jednu
z etáp ľudského života, patrí už dlhé roky
v našej obci úcte k starším. Aj v tomto roku
– 15. novembra – prijali pozvanie starostu občania nad 70 rokov a členovia Združenia zdravotne postihnutých Oravy. Pozvaných bolo 223 občanov a chýbali len tí,
ktorým to zdravotný stav nedovolil.
V uvítacom príhovore starosta obce
František Poleta poďakoval starším spoluobčanom za prežité roky a výchovu staršej generácie a vyjadril obdiv zdravotne

rým spoločne zablahoželáme a obdarujeme
ich nejakou drobnosťou.
Aj prostredníctvom Hlasu Novote sa
chceme obrátiť na dôchodcov z našej obce, aby prišli medzi nás a pomohli nám
v našej činnosti. Veď ľudia, ktorí žijú činorodou prácou a majú rôzne záľuby, sa aj
v klube môžu venovať tomu, čo ich zaujíma. A navyše získajú spoločnosť ľudí, ktorí majú podobné starosti i radosti.
PRÍĎTE MEDZI NÁS, čakáme Vás!
Štefánia Giglerová
postihnutým občanom, ktorí musia denne
zvládať ťažkosti, vyplývajúce z ich zdravotného stavu. Potom prítomných zaujalo
vystúpenie detského folklórneho súboru
pod vedením Kataríny Súkeníkovej s pestrým blokom spevu a tanca. Po podaní občerstvenia zabávali prítomných členovia
kapely „Brodec“ hudbou na počúvanie
i do tanca. Všetkých prítomných potešil aj
vecný darček ﬁnancovaný z rozpočtu obce. Záujem o toto podujatie z roka na rok
stúpa a svedčí to potrebe starších ľudí stretávať sa a byť súčasťou spoločnosti.
Mária Smolárová
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Spomienka na kňaza vdp. Ladislava Hagovského

Ladislav Hagovský zo seminárnych čias
V októbri sme si pripomenuli 90. výročie
narodenia vzácneho človeka Ladislava Hagovského a 2. januára 2006 uplynie 20 rokov od
jeho smrti. Vianočné sviatky pred dvadsiatimi
rokmi boli posledné, ktoré sme s ním slávili.

16. 10. 2005 o 10. 30 sa v našom chráme konala spomienka jeho nedožitých 90. narodenín.
Slávnostnú svätú omšu slúžil námestovský dekan, náš rodák Blažej Dibdiak, kňazi Pavol
e-FOTO M. KONDELOVÁ
Janáč, Karol Lohosit a Marián Dopater.

Dňa 16. októbra 2005 o 10 30 sa v našom chráme konala spomienka jeho nedožitých 90. narodenín. Slávnostnú svätú omšu slúžil námestovský dekan, náš
rodák Blažej Dibdiak, kňazi Pavol Janáč,
Karol Lohosit a Marián Dopater. Po svätej
omši si veriaci pripomenuli autentickým
slovom aj obrazom pôsobenie i cnostný život tohto kňaza, ktorý má i po dvadsiatich
rokoch miesto v srdciach novotských veriacich. Zazneli vzácne spomienky Kristíny Bulákovej, Daniely Kyselicovej, Žoﬁe Serdelovej, Jany Murínovej, Filomény
Vojtkuliakovej, Jany Jakubjakovej, prítomných kňazov i príbuzných.
Deň pred výročím narodenia zorganizoval Klub dôchodcov v Novoti návštevu
jeho hrobu v Ružomberku.
LADISLAV HAGOVSKÝ sa narodil 16. októbra 1915 vo Veľkej Lomnici.
Jeho otec Jozef Hagovský bol lesníkom
vo Veľkej Lomnici. Matka Anna zomrela 4 mesiace a 10 dní po narodení tretieho dieťaťa Ladislava a mala 30 rokov.
Príčinou smrti boli komplikácie po pôrode, a tak starostlivosť o deti prevzali stará mama Mária Hágovská a otcova
sestra Mária Hagovská. Najstaršia ses-

S otcom a sestrami

December 1985, posledná zachovaná fotograﬁa z jeho života
tra Gizela mala vtedy 8 rokov a mladšia
od nej Elena len 4 roky. Deti vyrastali v oblasti Slovenského raja v Hrabušiciach, lebo ich teta Mária tam pracovala
ako vedúca pošty. Otec zostal pracovať
vo Veľkej Lomnici, aby zabezpečil rodinu a neskôr ho preložili do Ružomberka.
Tam ho zastihla choroba a zomrel vo veku 49 rokov. Najmladší syn Ladislav mal
len 14 rokov a v tom čase už navštevoval
Osemročné klasické gymnázium v Levoči a po ňom Kňazský seminár na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí.
Kňazskú vysviacku mal 29. 6. 1940
v Spišskej Kapitule a primičnú sv. omšu slúžil v Hrabušiciach. Na prvé miesto kaplána

nastúpil do Ústia na Orave. Po roku sa stal
kaplánom v Spišskej Belej a roku 1944 tam
začal pôsobiť ako farár. Od roku 1946 pôsobil vo Svite a v tom období sa stal členom
spoločenstva Rodina, kde bol známy pod
krycím menom Dominik. Toto spoločenstvo vzniklo počas druhej svetovej vojny
a združovalo veriacich, rehoľníkov a kňazov. Jeho úlohou bolo oživiť náboženský
život na Slovensku. To však nebolo po vôli vládnej moci, ktorá nastúpila roku 1948,
a tak bol Ladislav Hagovský v noci 23. októbra 1950 zaistený. Vyšetrovaciu väzbu
strávil v Košiciach a roku 1951 bol odsúdený na 18 rokov väzenia. Nasledovali ťažké
roky vo väzniciach Ilava, Leopoldov, Mírov
a Jáchymov. Vo väzení pracoval na rôznych
pracoviskách neraz za veľmi krutých podmienok. O skúsenostiach z väzenia vieme
len veľmi málo, lebo o tom takmer vôbec
nehovoril. Medzi jeho spoluväzňov – priateľov patrili kňazi: Ladislav Maitner, Ján
Hudý, Štefan Šmálik, Karol Otčenášek –
biskup v Hradci Králové a mnohí ďalší.
Po uplynutí polovice trestu jeho sestra
Gizela Repaská požiadala prezidentskú
kanceláriu o udelenie milosti pre Ladislava Hagovského a odpustenie zvyšku trestu. Nebolo jej vyhovené s odôvodnením,
že je nebezpečný pre spoločnosť a nemôže byť prepustený. Dňa 9. mája 1960 bola
vyhlásená amnestia aj pre politických väzňov a 11. mája 1960 bol z väzenia prepustený aj Ladislav Hágovský. Strávil v ňom 9
rokov, 6 mesiacov a 17 dní.
Z väzenia sa vrátil k svojej sestre Elene,
ktorá bývala v podnájme v Spišskom Podhradí. Štátna moc mu odmietla dať súhlas
ku kňazskej službe a mohol pracovať len
Pokračovanie – s. 6
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Spomienka na kňaza vdp. Ladislava Hagovského
Ladislav Hagovský:
„Našou povinnosťou je znášať kríž tak,
ako prichádza. Nie je našou vecou určovať
si ako, kedy a čo má prísť.
Vždy môžu prísť chvíle, keď naše sily
končia, treba sa naučiť vysloviť celou dušou
a celým srdcom:
„Buď vôľa Tvoja!“
Počas jeho života sme obetavé pôsobenie pána farára Hagovského vnímali ako
samozrejmosť a len málokto vedel, že okrem pastoračných povinností pracoval na
zostavení katechizmu a venoval sa aj prekladateľskej činnosti. Ovládal latinský,
francúzsky, maďarský, nemecký a čiastočne
aj anglický jazyk.
Samizdatový časopis Náboženstvo
a súčasnosť č. 2/1986 venoval pamiatke
Ladislava Hagovského článok s názvom
L. Hagovský so sestrou Elenou
Dokončenie – s. 5
vo výrobe. Dostal „umiestnenku“ v SEZ
Krompachy a pracoval pri úprave kovov
pred galvanizovaním. Bola to veľmi ťažká
práca s kyselinou, ktorá mu natrvalo poškodila prsty.
V roku 1962 si spolu so sestrou zaobstarali družstevný byt v Spišskej Novej Vsi
a od 20. mája 1965 sa zamestnal v Uránových baniach v Spišskej Novej Vsi a pracoval ako operátor v podzemí.
Roku 1968 mu vrátili súhlas ku kňazskej
službe a do júna 1972 pôsobil v Spišskej Sobote. Odtiaľ ho preložili do Žakoviec a v novembri 1973 prišiel do našej farnosti. Prežil
s nami viac ako 12 rokov a bolo to jeho najdlhšie kňazské účinkovanie. Zomrel nad ránom 2. januára 1986 na zlyhanie srdca. Posledná rozlúčka s ním bola v našom chráme
4. januára 1986 a pochovaný je v Ružomberku na otcovom hrobe.

S biskupom Jánom Vojtaššákom
Desať spravodlivých, z ktorého vyberáme:
„Jedného z nich už môžeme spomenúť, Laco Hagovský, farár z Novote. Je to posledná dedina na Orave, ďalej sú už len poľské
hranice. Pred niekoľkými týždňami sme sa
dozvedeli, že zomrel.
Kto vedel o tom, že tento starý, výrazný pán s cigaretou, nám preložil do krásnej
slovenčiny diela Rahnera, Besnarda a ďalších teológov dneška?“
Článkom o živote pána farára Ladislava Hagovského chceme prispieť k tomu,
aby sme sa aj po rokoch vrátili k jeho pôsobeniu a uvedomili si jeho veľkosť.
Podľa informácii netere Moniky Barabasovej a Márie Čížkovej spracovala
Mária Kondelová
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Zo života našej školy
V tomto školskom roku navštevuje Základnú školu v Novoti 577 žiakov,
z toho 317 chlapcov a 260 dievčat.
Materská škola
disponuje počtom 70 detí. Žiaci základnej
školy sú zaradení do 22 tried, deti materskej školy do 3 tried. V priestoroch materskej školy je zriadená jedna špeciálna trieda pre 9 detí s mentálnym a telesným
postihom. Aj tento školský rok majú žiaci možnosť navštevovať školský klub detí,
a to v čase od 11 30 do 15 00 hod. Poplatok je
50 Sk mesačne.
Na začiatku školského roka mali deti
možnosť vybrať si spomedzi bohatej ponuky záujmových útvarov.
Na našej škole funguje momentálne 31
záujmových krúžkov. Patria k nim: dramaticko – tanečný krúžok (Zavoďančíková M., Kurňavková M.), športové hry
(Zavoďančíková M.), pohybové a tanečné hry (Paľáková D.), krúžok šikovných
rúk (Olbertová Z.), Šikovníček (Jasenková M.), hra na klavíri (Urbanová A.,
Kobellová M.), zborový spev (Kobellová
M.), krúžok mažoretiek (Kozaňáková
E.), zaujímavá matematika (Kozaňáková E.), výtvarný krúžok (Michalidesová M.), výtvarný krúžok pri špeciálnej
triede (Buľáková M.), folklórny krúžok
(Súkeníková K., Kozaňáková M.), ľudový tanec (Vengrínová S.), modelársky
krúžok (Bajo J.), Media klub (Bendík
J.), biblický krúžok (Kocúrová M.), turistický krúžok (Kocúrová M., Floreková K., Buľáková V.), krúžok liečivých
rastlín (Florková K.), základy anglického jazyka (Patáková I., Horváthová M.),
základy nemeckého jazyka (Buľáková
V.), konverzácia v ruskom jazyku (Mi-

Výstavka detských prác na tému Mikuláš

Výstavka detských prác na tému Mikuláš
chalidesová M.), matematický krúžok
(Prokopová M.), basketbalový krúžok
– dievčatá (Patáková I.), basketbalový
krúžok – chlapci (Paták Ľ.), volejbalový krúžok – dievčatá (Veselovský Š.),
volejbalový krúžok – chlapci (Paták Ľ.),
futbalový krúžok (Hilbrycht V.), športový krúžok (Bugaj V.), eRko – hnutie
kresťanských spoločenstiev detí (Kasanová V., Kasanová M., Boleková Ľ).
Od začiatku školského roka vyvinula
naša škola pomerne bohatú mimoškolskú
činnosť. Žiaci prvého stupňa sa už v septembri zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome. Pre žiakov druhého stupňa je
v januári naplánované divadelné predstavenie v Žiline.
Spevácky zbor „Burizón“ a dramaticko
– tanečný súbor „Lienky“ si pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili krátky
program pre našich starších spoluobčanov
v domove dôchodcov. Zapojili sa i do prog-

eFOTO S. MIKOLAJČÍK

eFOTO S. MIKOLAJČÍK
ramu „Všetko, čo doma máme“. Nezabudnuteľný zážitok v tomto pásme poskytol aj
žiacky folklórny súbor.
Nesmieme samozrejme zabudnúť ani
na tých najmenších – deti z materskej školy, ktoré sa tiež aktívne zapájali do programov, najmä pre naše babky a dedkov.
V októbri sa niektorí naši žiaci zúčastnili výletu vo Viedni, kde mali možnosť
navštíviť prírodovedno-historické múzeum a spoznať centrum mesta.
Žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali v novembri základný plavecký výcvik v Dolnom Kubíne.
Momentálne sa naši žiaci aktívne pripravujú na vianočnú besiedku, ktorú si vzájomne spestria svojimi programami v posledný školský deň v tomto roku.
Viera Buľáková

Adopcia na diaľku
Novinkou v tomto školskom roku by mal
byť aj nový projekt „Adopcia na diaľku“.
Tento projekt sa realizuje pod záštitou Slovenskej katolíckej charity (na našej škole
bude jeho koordinátorkou Mgr. Kocúrová).
Projekt SKCH „Adopcia na diaľku“
umožňuje deťom z chudobných rodín
v misijných krajinách (ako sú napr. India
a Albánsko) získať podporu od dobrodincov pre ich vzdelávanie, výživu a zdravotnú starostlivosť. Cieľom tohto projektu
je vzbudiť záujem našich detí (najmä žiakov 2. stupňa) o pomoc deťom z chudobných krajín, ktoré to naozaj potrebujú. Išlo
by pritom nielen o materiálnu pomoc, ale
i duchovnú pomoc prostredníctvom korešpondencie v anglickom jazyku.
Veríme, že ako rodičia detí tento projekt podporíte. O prípadnom priebehu tejto akcie vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom obecných
Viera Buľáková
novín.
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Rodičom o škole Blahoželanie
Právomoci v školstve sú rozdelené medzi štát,
samosprávne kraje (VÚC), mestá a obce. Štát riadi krajské úrady (je ich 8) a špeciálne školstvo. Samosprávne kraje sú zriaďovateľmi stredných škôl.
Obce a mestá sú zriaďovateľmi základných škôl,
pričom ﬁnancie na ich chod a platy zamestnancov
dáva ministerstvo. Materské školy a školské jedálne ako originálne právomoci ﬁnancujú samosprávy zo svojich daní.
Sociálne štipendiá a iné príspevky pre žiakov
ZŠ závisia od prospechu a aj ﬁnančnej situácie rodiny. Okrem štipendia prispieva štát žiakom, ktorých rodičia poberajú sociálne dávky, aj na stravu
a školské potreby. Príspevok na obed je 25 Sk, na
desiatu 6 Sk a na školské pomôcky je to 1 000 Sk
ročne. Tieto prostriedky sú určené deťom v hmotnej núdzi. Sociálne štipendium dostane žiak vo
výške 500 Sk, ak dosiahne prospech do 1,5; 300 Sk
do prospechu 2,5; 200 Sk získa žiak, ktorý si za
polrok zlepšil prospech aspoň o 0,5. Štipendiá sa
vyplácajú raz mesačne. Od januára 2006 dostanú
menej tí žiaci, ktorí ročník opakujú alebo majú zníženú známku zo správania. Od januára 2006 môžu príspevky poberať aj deti zamestnaných rodičov, ktorých príjem nedosahuje životné minimum.
Stravovanie žiakov – pravidelná a vyvážená strava je veľmi dôležitá v každom veku školáka. Rodičia by mali: • dbať na pravidelný teplý
obed, ktorý je zdrojom stavebných látok; • glukózá je dôležitá pre činnosť mozgu (chlieb, pečivo, zelenina a ovocie); • nemali by sme zabúdať
ani na pravidelný prísun tekutín (nie sladené nápoje, ale minerálky, čaje a vodu). Školskú jedáleň (ŠJ) v obci ﬁnancuje Obecný úrad v Novoti, ktorý určuje, koľko ﬁnancií dá žiak na obedy
a vedľajšie jedlo. Cena obedov v ŠJ je pre žiakov 1.
– 4. ročníka 23 Sk, pre žiakov 5. – 9. r. 25 Sk. Za desiatu platí žiak 7 Sk. Počet stravníkov v ŠJ je 186.
Rodičia deviatakov by mali vedieť, že kritériá
pre prijatie žiakov na strednú školu zverejňujú riaditelia stredných škôl a učilíšť do marca; • pri výbere
školy je dôležité zohľadniť záujmy dieťaťa, ako aj jeho študijné výsledky na ZŠ; • pri prijímacom konaní
majú stredné školy prihliadať i na výsledky „Monitora 9“ čo je písomná skúška zo slovenského jazyka
a matematiky v 9. ročníku; rodičia by si tiež mali zistiť, ktoré stredné školy berú žiakov bez prijímacích
skúšok; veľmi dôležité je tiež zistiť si mieru uplatnenia žiaka po skončení strednej školy na trhu práce,
a to v rámci obvodu, okresu, regiónu či EÚ.
Zoznamy stredných škôl, ich miesta a podmienky prijatia nájdu rodičia na internetových
stránkach škôl alebo u výchovného poradcu na ZŠ
(Mgr. Prokopová).
Mimoškolskú vzdelávaciz a záujmovú činnosť
pre zmysluplné využitie voľného času realizujú školy
mimoškolskú vzdelávaciu a záujmovú činnosť. Žiak
na ňu použije vzdelávací poukaz, ktorý dostane v škole: • na začiatku školského roka – po vyplnení poukazu rodičmi ho deti do konca septembra odovzdávajú škole, pričom si vyberú vhodný záujmový krúžok,
školský klub, jazykový kurz a pod. – hodnota poukazu je 80 Sk na mesiac; • z uvedenej sumy 80 Sk sa materiálne zabezpečuje činnosť, prípadne odmeňovanie
Bernard Ondrejka
vedúcich krúžkov.

Stolný tenis na Slovensku si v tomto roku
pripomína 80 rokov organizovanej činnosti.
Slovenský stolnotenisový zväz pri tejto príležitosti odovzdal vyznamenanie za zásluhy
o rozvoj stolného tenisu Viktorovi Kormaňákovi, dlhoročnému hráčovi, funkcionárovi a neúnavnému aktivistovi, bez ktorého si
nemožno predstaviť žiadnu stolnotenisovú
akciu v Novoti. Že toto ocenenie dostal zaslúžene dokazuje aj teraz, keď popri účinkovaní v A aj B družstve s oduševnením „diriguje“ ďalší ročník Novotskej miniligy.
V mene všetkých priaznivcov
BLAHOŽELÁME

Stolný tenis
Od začiatku tejto sezóny sa
v Novoti bojuje už na dvoch
frontoch. Po tom, čo A družstvo postúpilo do III. ligy a
„udomácnili“ sa v ňom predovšetkým hráči
z iných kútov Oravy sa Novoťania rozhodli prihlásiť do súťaže aj B družstvo, v ktorom dostali šancu Novoťania. Vstup do
súťaže sa obom družstvám nadmieru vydaril. A-čko ako nováčik III. ligy je po šiestom dvojkole na výbornom šiestom mieste. B-čko sa po vysokej výhre nad Mutným
v piatom kole vyšplhalo na druhu priečku,
no následná prehra v Lokci znamenala posun na tretie miesto. Dôležitým bude posledný zápas jesennej časti, v ktorom doma
privítame vedúce družstvo tabuľky Rabču.
Výsledky – Novoť A: Krušetnica – Novoť 12:6; Novoť – Kys. N. Mesto 15:3; Novoť
– Žilina C 7:11; Novoť – Jasenová 9:9; Novoť
– Martin B 4:14; Zakopčie – Novoť 7:11; Radoľa – Novoť 10:8; Novoť – Černova 10:8; Novoť – Ľubela 8:10; Novoť – Tvrdošín/Nižná C
16:2; Novoť – Dolný Kubín 16:2; Medokýš C
– Novoť 6:12; Medokýš B – Novoť 7:11.
1. Krušetnica
2. Jasenová
3. Martin B
4. Radoľa
5. Černová
6. Novoť
7. Žilina C
8. Ľubela
9. Martin C
10. Vrútky B
11. D. Kubín
12. Medokýš B
2005/06
Medvede
Tigri
Colorspol
Bar
Krokodíl
BHJK
FBB
Nitra

13 13
13 10
13 10
13 9
13 9
13 7
13 7
13 5
13 4
13 4
13 4
13 3

0
2
1
1
1
1
0
3
4
4
4
3

0
1
2
3
3
5
6
5
5
5
5
7

169:65
157:7
155:79
146:88
130:104
132:102
131:103
103:131
116:118
116:118
118:116
112:122

39
35
34
32
32
28
27
26
25
25
25
22

13. Zákopčie 13
14. Tvrd./Niž. C 13
15. Medokýš C 13
16. K.N.Mesto 13

3
3
0
0

2 8
0 10
0 13
0 13

109:125
92:142
65:169
21:213

21
19
13
13

Výsledky – Novoť B : Breza C – Novoť B
3:15; Trstená – Novoť B 7:11; Novoť B – Beňadovo 12:6; Or. Lesná B – Novoť B 4:14; Novoť B – Mutné C 17:1; Lokca C – Novoť B 10:8.
1. Rabča B
2. Trstená
3. Novoť B
4. Breza C
5. Lokca C
6. Beňadovo
7. Mutné C
8. Or. Lesná B

6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
3
5
5
6

89:19
72:36
73:35
53:55
56:52
42:66
18:90
29:79

18
16
14
14
12
8
8
6

Poslednú novembrovú nedeľu sa prvým
kolom rozbehol aj druhý ročník Novotskej
miniligy, do ktorého sa tentoraz prihlásilo iba 8 družstiev. V doterajšom priebehu
sa najlepšie darí Tigrom, ktorí majú zatiaľ
tri víťazstva. Konečné výsledky prinesieme v budúcom čísle.
POZVÁNKA
Priaznivcov stolného tenisu srdečne pozývame na tradičné turnaje jednotlivcov,
ktoré sa uskutočnia počas vianočných sviatkov v herni fy Colorspol. Podmienky sú jednoduché, stačí prísť s raketou a prezuvkami,
prezentácia je 30 minút pred začiatkom.
Program
27. 12. 2005 od 9 00
Turnaj o najlepšieho žiaka
28. 12. 2005 od 11 00
Turnaj o najlepšieho stolného
S. Mikolajčík
tenistu obce

Nitra
FBB
BHJK
Krokodíl
Bar
Colorspol
Tigri
5:5
6:4
4. 1. 1400 18. 12. 1500
0:10
6. 1. 1700 26. 12. 1700
8:2
7:3
18. 12. 1700 4. 1. 1700 26. 12. 1400 6. 1. 1500
26. 12. 1600
8:2
4. 1. 1600
7:3
5:5
SEMIFINÁLE
5:5
6.1. 1400
10:0
18.12. 1400
18. 12. 1600
6:4
26. 12. 1500
8.1. 1400
1–4
00
8.1. 1500
2–3
5:5
6.1. 16
8.1. 1600 o 3. miesto
4. 1. 1500
8.1. 1700 FINÁLE

šport
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Kadeti zimujú na 1. mieste
Volejbal – našim volejbalistom sa v tretej sezóne oblastných majstrovstiev Banskobystrického,
Trenčianskeho a Žilinského kraja darí najlepšie. Zatiaľ čo v prvej sezóne skončili na piatom
a v druhej na treťom mieste, tentoraz prezimujú na čele tabuľky. V jesennej časti súťaže z ôsmich zápasov prehrali len jeden.
Najskôr doma hladko zdolali outsidera
skupiny Hriňovú, potom bez väčších problémov aj Martin na jeho pôde a doma Revúcu. No „najhorúcejšie“ bolo štvrté kolo,
v ktorom naši chlapci cestovali do Žiliny,
najväčšieho kandidáta na postup, ktorá
doma už tri roky neprehrala. V prvom zápase jej naši chlapci podľahli 3:1, no v druhom siahli na dno svojich síl a rovnakým
pomerom zvíťazili.
Výsledky: 1. kolo Novoť – Hriňová 3:0
a 3:0; 2. kolo Martin – Novoť; 1:3 a 1:3;
3. kolo Novoť – Revúca 3:1 a 3:1; 4. kolo
Žilina – Novoť 3:1 a 1:3.
Tabuľka po 4. kole
1. Novoť
8 7
2. Žilina
6 5
3. Revúca
6 2
4. Martin
6 2
5. Hriňová 6 0

1 15
1 11
4 8
4 8
6 6

Aby počas zimnej prestávky chlapci „nevychladli“, prihlásili sa do Or. volejbalovej
súťaže mužov, v ktorej majú po 3 kolách 4
prehry a 2 výhry, a s 8 b. sú na 4. priečke.

Hore zľava: tréner Ľ. Paták, Jakub Paták, Marek Klimčík – Zákamenné, Ján Furdek – Trstená, Jozef Smolár, dolu zľava: Jozef Jašica, Matej Paták, Lukáš Veselovský, Martin Durčák (už nehrajúci). Na fotograﬁi chýbajú: Jozef Hupka – Námestovo a Juraj Šebo – Nižná.
Výsledky: 1. kolo Trstená – Novoť 3:0
a 3:1; 2. kolo Námestovo – Novoť 0:3 a 0:3;
3. kolo Novoť – Tvrdošín 0:3 a 0:3.
S úspechom vstúpili do Oravskej volejbalovej súťaže aj ženy, ktoré v prvom
kole dokázali „zobrať“ favorizovaným
Tvrdošínčankám jeden zápas na ich pôde.
V dohrávke druhého kola doma dvakrát
porazili D. Kubín a po dvoch dvojkolách
sú na druhom mieste, pričom za vedúcim
Tvrdošínom zostávajú iba o skóre.

Muži na čele tabuľky
Futbal – aj keď je všade navôkol sneh, aspoň
výsledkami sa vráťme
k jesennej časti futbalových súťaží. „S vekom
rastie chuť“, tak by sme
mohli charakterizovať
účasť našich chlapcov na zelených trávnikoch. Naši najmenší ešte neokúsili sladkú
chuť víťazstva a tak im s ôsmimi prehrami a štyrmi remízami patrí zatiaľ posledné miesto v tabuľke. Trochu lepšie sa darilo starším žiakom i dorastencom, ktorí
s viac-menej vyrovnanou bilanciou „kontrolujú“ stred tabuliek. Najväčšiu radosť
nám však robia muži, ktorí majú za sebou sedem víťazstiev a iba v druhom kole v Hruštíne a v poslednom doma so Zákamenným sa o body podelili a právom im
patrí prvá priečka. Za povšimnutie stojí
skutočnosť, že v deviatich zápasoch inkasovali iba 5 gólov a v piatich zápasoch ne-

inkasovali vôbec. Dúfajme, že aj na jar budú pokračovať v podobných výkonoch a že
sa aj mladším bude dariť o čosi lepšie.
Prípravka
1. Rabča
12 8 3
2. Zákamenné 12 5 4
3. Or. Veselé
12 3 5
4. Novoť
12 0 4
Žiaci
1. Vasiľov
10 7 2
2. Klin
11 7 0
3. Beňadovo
11 6 2
4. Breza
11 5 4
5. Krivá
11 5 4
6. Bobrov
11 5 2
7. Novoť
11 5 0
8. Or. Podzámok 11 3 4
9. Zázrivá
11 3 3
10. Babín
10 2 3
11. Istebné
11 2 3
12. Podbiel
11 1 1

1 19:7 27
3 21:13 19
4 14:16 14
8 5:23 4
1
4
3
2
2
4
6
4
4
5
6
9

24:9
28:14
19:11
22:15
24:22
26:20
18:22
19:16
14:21
17:19
14:32
9:33

23
21
20
19
19
17
15
13
12
9
9
4

Výsledky: 1. kolo Tvrdošín – Novoť 3:0
a 2:3; 2. kolo Novoť – D. Kubín 3:2 a 3:1.
Kto sa za tými úspechmi skrýva?
Túto otázku si kladieme mnohí. Preto
sa pokúsime postupne predstavovať naše
úspešné družstvá so športovými výsledkami aj na www.novot.sk. Začneme družstvom najúspešnejším – kadetmi, ktorí
nás už tretí rok preslavujú aj mimo Oravy
S. Mikolajčík
– viď fotograﬁa.
Dorast
11 9
11 8
11 7
11 7
11 5
11 4
11 4
11 3
11 2
11 1
11 2
11 0
Muži
1. Novoť
9 7
2. Zákamenné
9 6
3. Breza
9 5
4. Bziny
9 4
5. Beňadovo
9 4
6. Hruštín
9 3
7. Vasiľov
9 2
8. Lomná
9 2
9. Istebné
9 2
10. Zázrivá
9 2

1. Zubrohlava
2. Or. Polhora
3. Or. Lesná
4. Or. Veselé
5. Vavrečka
6. Novoť
7. Zákamenné
8. Klin
9. Sihelné
10. Mutné
11. Breza
12. Rabčice

2 0
2 1
2 2
0 4
3 3
2 5
1 6
4 4
4 5
6 4
1 8
1 10
2
2
2
2
2
3
2
1
0
0

46:21
43:10
37:15
26:15
32:20
26:16
21:21
21:32
15:22
9:20
18:49
10:63

29
26
23
21
18
14
13
13
10
9
7
1

0 19:5 23
1 32:10 20
2 26:10 17
3 15:12 14
3 15:20 14
3 15:11 12
5 7:13 8
6 17:25 7
7 8:27 6
7 10:31 6
S. Mikolajčík
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Cyprián Serdel ml. vystavuje v Bruseli

Časť vystavovaných
exponátov v Bruseli

Pod záštitou Slovenskej katolíckej misie v Bruseli je v katedrále sv. Michala a Gudulu vystavený drevený vyrezávaný
„Betlehem“ Cypriána Serdela ml. Medzi exponátmi z celého sveta sa tomu „nášmu“ dostáva veľkého obdivu. Zaslúžila
sa o to najmä naša rodáčka Viera Serdelová, ktorá tam žije už
niekoľko rokov. Betlehem tvorí takmer 200 ﬁgúrok, ktoré sú
rozložené na ploche 4 x 3 metre. Do Bruselu sa dostávali postupne v priebehu 3 rokov a ešte nie sú kompletné.
Cyprián Serdel nám prezradil, že súčasťou Betlehemu bude aj ukážka architektúry novotskej dediny. Tejto záľube sa
venuje od detstva, ale viac vyrezávať začal ako 25 ročný, a to je
už celých 15 rokov. Jeho vyrezávané diela všetci obdivujeme,
ale teší nás, že sa mu dostalo uznania aj v zahraničí.

Mikuláš potešil deti
Miestne kultúrne stredisko Vás
12. februára 2006 o 16 00 hod.
pozýva do KD na zábavný program Roba Kajzera a Petra Meluša. Predbežná cena vstupeniek je
130 Sk a v predpredaji budú týždeň
pred predstavením.

KINO BESKYD
Skutočný zážitok
z ﬁlmu zažijete len na
ﬁlmovom plátne!
Prosíme všetkých milovníkov ﬁlmových
predstavení, aby svojimi návštevami podporili existenciu miestneho kina.
Ďalšie tituly ešte nie sú potvrdené. Prosíme
Vás, aby ste sledovali informačnú tabuľu kina a zvýšili jeho návštevnosť.

FILMOVÉ PREDSTAVENIA
PROGRAM KINA BESKYD V NOVOTI
Nič nemôže byť silnejšie ako láska k matke! Práve tá nakoniec v akčnom ﬁlme Štyria bratia spôsobí, že sa ospalé predmestie
Detroitu premení na peklo.
1. 1. 2006 o 18 00 hod. ŠTYRIA BRATIA,
NOVÝ AKČNÝ TRILER, rozpočet na
výrobu: 1,4 miliardy korún, tržby za prvý
mesiac: 2,1 miliardy korún, vo ﬁlme hrajú:
Mark Wahlberg (Dokonalá búrka), Garretta Hedlunda (Trója), André Benjamin
(Be cool).
O ČO IDE? Film sa odohráva na predmestí Detroitu, v zložitom prepletenci čiernej a bielej komunity. Dvaja čierni a dvaja
bieli chlapci dostávali model správneho
spolužitia už od plienok vďaka láske svojej
adoptívnej matky. V dospelosti sa ich cesty
rozdelili, ale tragická udalosť ich zase spoji-

Farský úrad v Novoti s podporou miestnych podnikateľov pripravil pre všetky deti
stretnutie s Mikulášom. Mikuláš priviezol
darčeky na saniach s konským záprahom,
lebo v Novoti ho čakalo viac ako 800 detí.
Privítal ho otec Marián Dopater a deti ho
pozdravili spevom. Všetky si odniesli balíček sladkostí, ale aj milé slová Mikuláša.
la. Ich matka totiž bola v nesprávnom čase
na nesprávnom mieste a jej život ukončil
výstrel z pištole. Bobby (M. Wahlberg),
Angel (T. Gibson) a Jack (G. Hedlund) sa
preto vrátia do Detroitu, aby spolu so štvrtým bratom Jeremiahom (A. Benjamin)
matku pochovali. Začnú sa tiež nenápadne zaujímať o to, či išlo skutočne o náhodnú streľbu, ako tvrdí polícia. Keď zistia,
že policajná verzia má priveľa medzier,
začnú po vrahovi pátrať na vlastnú päsť.
HODNOTENIE: silný príbeh, v ktorom dojatie strieda príťažlivá akcia.

ŠTEFANSKÁ DISKOTÉKA
Dobrovoľný hasičský zbor
v Novoti poriada
2 6 . 12 . 2 0 0 5 v sále KD
Štefanskú diskotéku
s DJ LUX
(Jozef Ferenčík – Zákamenné)

NOVOROČNÝ PLES
Základná odborová organizácia pri DD a DSS
v Novoti Vás pozýva na
Novoročný ples, ktorý bude
14. 1. 2006 o 19 00 hod. v sále KD.
O hudbu sa postará DJ Ľubo Šubjak
z Námestova. Vstupenky v hodnote
350 Sk budú na predaj od 27. 12. 2005
v domove dôchodcov.

POZ VANIE

Detský folklórny súbor pod vedením Kataríny Súkeníkovej pripravuje na Vianoce

„ J A S L I Č KOV Ú
P O B OŽ N O S Ť “

Všetkých Vás pozývame na ich predstavenie, ktoré bude v kostole počas
vianočných sviatkov
Informácie o predstavení upresní
oznam vo „Farníku“

Slovo redakcie
Milí čitatelia,
vydali sme 5. číslo obecných novín a dúfam,
že ste sa v nich za ten rok všeličo dozvedeli
o živote v našej obci. Nie je to zďaleka všetko, čo sme prežili, ale snažili sme sa zaznamenať aspoň to najvýznamnejšie. Priali
by sme si, aby noviny boli pre Vás čitateľov
zaujímavejšie, ale stále sa nám nedarí rozšíriť okruh prispievateľov. Sme však trpezliví a dúfame, že v ďalšom ročníku sa aj to
podarí. Možno sú stále rodiny, ktoré nedostávajú pravidelne noviny. Sme schopní tieto
nedostatky odstrániť, ak dáte o tom vedieť
členom redakcie alebo obecnému úradu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
tvorbe novín a deťom, ktoré ich roznášali.
Prajeme Vám príjemnú atmosféru počas Vianoc a šťastný rok 2006.
Redakcia Hlasu Novote
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