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Vážení spoluobčania,

Aj prostredníctvom novín, ktoré práve držíte v rukách máte možnosť podeliť sa o svoje predstavy, navrhovať zlepšenia, poukazovať na prípadné nedostatky – to všetko s cieľom spoločného úsilia o rozvoj obce.
Neradi by sme boli, aby sa naše noviny stali prostriedkom na prípadné osočovanie spoluobčanov, susedov, pracovníkov organizácií a pod... Vieme, že väčšina z Vás vyjadruje kritické stanoviská aj k médiám, ktoré
nepravdivo informujú o živote na Slovensku.
Z tohto dôvodu chceme vysloviť presvedčenie,
že prípadné Vaše príspevky do obecných novín sa budú zakladať na pravde, budú podložené faktami a nebudú zasievať ani zrn-

ko nenávisti zo strany našich občanov a prispievateľov. Chceme, aby naše noviny neboli
„klebetníkom“, ale mali solídnu informačnú
úroveň.
Chceme vyjadriť presvedčenie, že aj týmto
spôsobom sa zlepší naša vzájomná komunikácia, z našej strany budeme objektívne informovaní o činnosti orgánov samosprávy
a z Vašej strany očakávame objektívne podnety na skvalitnenie života obce Novoť.
Želám obecným novinám a ich tvorcom
úspešnú cestu, aby svojím obsahom čo najviac oslovili našich spoluobčanov, aby si ich
každý rád prečítal.
František Poleta, starosta obce

jednou z podmienok úspešného rozvoja spoločenstva – a medzi takéto spoločenstva patrí aj obec – je vzájomná informovanosť. Len
občan, ktorý pozná ciele svojej samosprávy je ochotný podieľať sa na rozvoji svojej obce. A naopak – ak predstavitelia a zástupcovia
samosprávneho orgánu poznajú problémy svojich občanov, môžu správne nasmerovať rozvoj
svojej obce tak, aby sa každý občan zúčastňoval na jej živote a aby bol hrdý na svoju dedinu.
Aj tieto dôvody nás viedli k tomu, že
Obecné zastupiteľstvo na svojom novembrovom rokovaní rozhodlo o vydávaní obecných
novín. Tak sa k Vám po dlhej prestávke dostáva nové číslo Hlasu Novote.
Chceme našich občanov touto cestou
oboznamovať s prácou miestneho zastupiteľstva, prácou jeho poslancov, činnosťou
komisií a prácou obecného úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy a samosprávy.
Svoje miesto by tu mali nájsť informácie
z rôznych úsekov života našej obce: z oblasti
školstva, kultúry, telovýchovy, budeme Vás
informovať aj o činnosti spoločenských organizácií ako aj o hospodárskom živote firiem v našej obci.
Celkový rozvoj obce v mnohom závisí aj od
práce Vašich zástupcov – poslancov, ktorý na
zasadaniach OZ spolurozhodujú o najdôležitejších otázkach rozvoja obce. Prostredníctvom našich novín budeme takto informovať
aj o rokovaniach tohto orgánu. Pretože vieme, že nie každý občan sa z rôznych dôvodov so svojimi návrhmi a pripomienkami, ale
aj so starosťami chce obrátiť na pracovníkov
obecného úradu, prednostu alebo starostu, je
treba využiť Vami zvolených zástupcov – poslancov, ktorých povinnosťou je Vaše poznatky prenášať do orgánov samosprávy.

Bezplatné

Advent – ponuka nového začiatku
A opäť sa ponáhľame
životom. Unavení, ustaraní, utrápení bežíme každý
deň za chlebom do práce,
do obchodu, pre deti...
Ponáhľame sa za školou,
múdrosťou, vzdelaním.
Obávame sa prichádzajúcich sviatkov.
Opäť bude treba ešte viac zrýchliť, ponáhľať sa, ba i bežať, aby sme všetko stihli.
Na týchto našich životných cestách nás
veľmi často oslovuje reklama na tovar,
ktorý nám mal pomôcť, ktorý určite potrebujeme, bez ktorého nemožno žiť.
Ponúkajú sa nám reklamné letáčiky
s potravinami za skvelú cenu, nábytok
moderných tvarov, elektronika 21. storočia, reklama na poistenie. Veľa ponúk na
skvalitnenie života. Zoberieme si letáčik,
možno ho po chvíli zahodíme – to nie je
pre mňa; možno niekde založíme a možno
ho s úsmevom odmietneme.

A opäť sa ponáhľame životom. Cirkev
nám ponúka na skvalitnenie nášho života čas adventu. Ponúka nám čas, kedy môžeme spomaliť. Zastaviť sa. Popremýšľať
o svojich snahách a námahách. Kam a za
čím to bežíme? Naháňame sa za opravdivými hodnotami života? Alebo sú to len veci, ktoré máme na chvíľu a ako použité a nepotrebné hneď zahodíme? Ponúka sa nám
čas radostného očakávania, kedy môžeme
dostať to, čo je pre nás naozaj nevyhnutné
a potrebné. Prichádza k nám milujúci Boh,
ktorého meno je Láska. On neponúka tovar,
neponúka poistky – dáva nám seba. Dajme
mu miesto v našom živote. Neobíjdime túto
ponuku, neodmietnime ju, nezahoďme.
Slobodne sa rozhodnime prežiť čas adventu, ako ponuku pre šťastnejší život.
Ako čas radostného očakávania nekonečného daru, najväčšej istoty.
Požehnaný advent Vám praje
Marián Dopater
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Novembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva
ZÁPISNICA z uznesenia obecného
zastupiteľstva v Novoti (OZ), konaného
dňa 12. 11. 2004.
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce p. František Poleta. Na úvod rokovania uviedol, že zápisnica z predchádzajúceho OZ je overovateľmi podpísaná
a k zápisnici neboli vznesené žiadne pripomienky.
Na rokovaní OZ sa z 11 poslancov zúčastnilo 8 čo znamenalo, že OZ bolo uznášania schopné.
Okrem poslancov sa na rokovaní zúčastnili: p. Brodec, prednosta OU, p. Kubániová, ekonómka OÚ, Ľ. Paták, riaditeľ
ZŠ a B. Ondrejka, kronikár OÚ,
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Jakubjak M. a Mgr. Jakubjaková E.
Poslanci OZ schválili program v nasledovnom znení:
1. Príprava osláv 50. výročia postavenia
budovy Základnej školy
2. Schválenie konceptu riešenia Územného plánu obce Novoť
3. Informácia o pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru na zimné obdobie
PRIEBEH ROKOVANIA
K bodu 1:
K uvedenému bodu vystúpil riaditeľ
školy Mgr. Paták. Informoval poslancov
o organizačnom i materiálnom zabezpečení osláv 50. výročia. Uviedol, že k uvedenému výročiu je pripravená stručná publikácia o 50. ročnej histórii školy, program
na oslavy pripravia učitelia jednotlivých
tried a vedúci súborov na škole. Za pomoci
obecného úradu sa vyriešili niektoré opravy, predovšetkým na tzv. starej budove
školy ako je: oprava omietok, oprava odkvapov, menšie úpravy priestorov, učitelia pripravujú výstavky prác žiakov. V spolupráci s SOU Jednota – Slanická Osada je
pripravená recepcia pre pozvaných hostí.
Na samotnú slávnostnú akadémiu prispejú aj sponzori z radov firiem, ktoré majú
prevádzku v tunajšej obci.
K uvedenému vystúpeniu vystúpili
niektorí poslanci, ktorí doplnili organizačné zabezpečenie týmito pripomienkami:
– MVDr. Orčík vyzval poslancov, aby
sa zúčastnili uvedenej akcie a organizačne pomohli pri jej priebehu
– Starosta obce po súhlase všetkých
poslancov navrhol, aby riaditeľstvo školy zvážilo ocenenie dlhoročných pracovníkov školy z radov učiteľov, prevádzkových pracovníkov a organizácií, ktoré úzko spolupracovali so ZŠ. Kritériom pre
ocenenie formou ďakovného listu, prípadne s finančným ohodnotením je práca
pracovníkov školy v dĺžke trvania aspoň
20 rokov s možnosťou finančného ohodnotenia.

– Na dotaz poslancov ohľadom možnosti prehliadky obce učiteľmi, ktorí pôsobili hlavne v 50. a 60. rokoch odpovedal
riaditeľ školy v tom zmysle, že budú pripravené dva autobusy so sprievodným slovom na to určených pracovníkov.
– Aj starosta obce požiadal poslancov,
aby v rámci potreby boli nápomocní pri
tejto akcii tak, aby si zúčastnení odniesli
čo najlepšie spomienky na svoje niekdajšie pôsobisko.

o práci zastupiteľského zboru a živote
v obci bola verejnosť informovaná formou
Obecných novín. Prípadný názov novín
a logo bude konzultované s prípadnou redakčnou radou a starostom obce.
Podpísal: Bc. František Poleta, starosta obce

K bodu 2:
S konceptom riešenia Územného plánu obce Novoť oboznámil poslancov obce p. František Poleta. K uvedenej problematike mali možnosť poslanci oboznámiť
sa s predloženými písomnými materiálmi. Po vystúpení starostu obce, súborné stanovisko k uvedenému konceptu ÚP
obce Novoť predložila Ing. arch. Anna Gočová. Uvedené súborné stanovisko je súčasťou dokumentácie Územného plánu
obce Novoť. Poslanci, prípadne záujemcovia z radov občanov sa s dokumentáciou
môžu oboznámiť na Obecnom úrade.
Na základe niektorých pripomienok občanov i poslancov bolo dohodnuté, že dňa 7.
12. sa zíde komisia, zložená z príslušných orgánov a niektoré pripomienky a návrhy, prípadne rozporovania prerokuje za prítomnosti zástupcov týchto organizácii. Na základe pripomienok obec požiadala o doplnenie
pozemku na výstavbu podľa GP do konceptu
riešenia podľa ÚP v časti označenej pod bodom 17b. Na základe rozpravy bolo dohodnuté bod 22b2 ÚP ponechať, 24b1 a 24b2 vypustiť. Ďalej bolo odsúhlasené vylúčiť 7b ako
výmenu za 22b. Zóna C – Hoľa ako rozporovaná bude prerokovaná 7. 12. 2004.

Obecné zastupiteľstvo:
A: Berie na vedomie
1. Informáciu riaditeľa školy o príprave
osláv 50. výročia postavenia budovy ZŠ.
2. Informáciu o pripravenosti DHZ na
zimné obdobie

K bodu 3:
O pripravenosti DHZ na zimné obdobie informoval prednosta OcÚ p. Brodec.
Konštatoval, že hasičský zbor uskutočnil
prípravu techniky na zimné obdobie podľa
platných noriem, organizačne sa DHZ nemení. Písomná informácia o pripravenosti
sa nachádza v materiáloch uvedenej organizácie. K uvedenej problematike neboli
zo strany poslancov vyslovené žiadne návrhy ani pripomienky.
V ROZPRAVE K INEJ PROBLEMATIKE boli
prijaté nasledovné stanoviská:
– bola predložená informácia o žiadosti
Štefana Mikolajčíka, bytom Novoť č. 1003
o odpredaji pozemku na č.p. 4107/1. Keďže k žiadosti neboli pripojené potrebné písomnosti bude o uvedenej žiadosti rozhodntué po jej doplnení – žiadosť bola adresovaná do rúk starostu.
– Na návrh poslancov bolo odsúhlasené, aby v rámci informovanosti občanov

UZNESENIE č. 12
z rokovania obecného zastupiteľstva
v Novoti, konaného 12. 11. 2004

B: Schvaľuje
1. Súborné stanovisko k prerokovaniu
konceptu Územného plánu obce Novoť
s návrhom na rozhodnutie o námietkach
a pripomienkach.
2. Prijatie symbolov obce zapísaných
v heraldickom registri pod signatúrou
A–9/1991
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov pre žiakov predškolského zariadenia /MŠ/ v zmysle vyhlášky MŠ RS vo výške 100.– Sk na jedno dieťa.
4. Pre zlepšenie informovanosti občanov o práci poslaneckého zboru a činnosti
v obci Novoť vydávanie obecných novín
C: Doporučuje
Riaditeľstvu Základnej školy v Novoti oceniť pedagogických a prevádzkových
pracovníkov, pôsobiacich v ZŠ Novoť od
roku 1954 dodnes s tým, aby bola zohľadnená doba pôsobenia na uvedenom pracovisku. Zároveň doporučuje podľa možnosti ocenených pracovníkov odmeniť aj
finančne.
Pre lepšiu informovanosť občanov
uverejňujeme zoznam obecného zastupiteľstva a členov komisií
POSLANCI OZ
Jozef Florek
Ing. Jozef Jakubjak
Ing. Milan Jakubjak – zástupca starostu
Mgr. Elena Jakubjaková
Ing. Jozef Kondela
Štefan Kuchťák
Stanislav Mikolajčík
MVDr. Ján Orčík
Ing. Stanislav Poleta
Margita Račáková
Ing. Viktória Vlčáková
KONTROLÓR OBCE
Agneša Veselovská
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cezhraničná spolupráca
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Spolupráca obcí Novoť, Zákamenné a Suszec
Naša obec má rozvinutú cezhraničnú
spoluprácu s poľskými obcami UJSOLY
a SUSZEC. Spolupráca s obcou UJSOLY
bola intenzívna už pre otvorením hraničného priechodu a pokračuje doteraz.
V tomto roku sa úspešne rozvinula
aj spolupráca s obcou Suszec. Začali ju
poľskí roľníci a naše poľnohospodárske
družstvo, keď Agropenzión viackrát privítal suszeckých roľníkov, ktorí sa zaujímali
predovšetkým o chov oviec a modernú
dojáreň, ale zaujala ich aj výroba syrov
a korbáčikov. Teraz už novotské korbáčiky
poznajú v mnohých Suszeckých domácnostiach a niektoré roľníčky si trúfli aj na
ich výrobu.
Poľskí roľníci však nechceli zostať
len pri výmene poľnohospodárskych
skúseností, ale na podnet Czeslawa
Smusza sa rozvinula spolupráca medzi školami. Medzinárodný deň detí
oslavovali zakamenskí a novotskí žiaci
v modernej športovej hale v Szuszci, kde
sa uskutočnila I. medzinárodná športová spartakiáda pripravená na vysokej
úrovni. Našich reprezentantov privítala
slovenská štátna hymna a žiaci veľmi
úspešne reprezentovali nielen obidve
obce, ale i našu vlasť.
Komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a turizmu:
Predseda – Ing. Jozef Kondela, členovia: Š. Mikolajčík, Mgr. B. Ondrejka,
Š. Bulák, Ing. S. Poleta
Komisia pre ochranu verejného
poriadku:
Predseda – Štefan Kuchťák, členovia: Ing. Jozef Jakubjak, kpt. Norbert
Fiačan, Bohumil Bolek
Komisia pre školstvo, mládež , šport,
kultúru:
Predseda – Jozef Florek, členovia:
Mgr. Ľuboš Paták, Stanislav Mikolajčík, Ing. František Mikolajčík, Štefan
Veselovský, Milan Hilbrycht
Komisia sociálnych vecí
a zdravotníctva:
Predseda – Margita Račáková, členovia: Marta Halanová, Emília Orčíková, Mgr. Elena Jakubjaková, PhDr. Mária Kondelová
Komisia pre správu majetku
a financií:
Predseda – Ing. Viktória Vlčáková,
členovia: MVDr. Ján Orčík, Agneša Veselovská, Jozefína Jendrašíková

Cezhraničná spolupráca s poľskými obcami. Na návšteve v Suszeci
Prvé kroky spolupráce majú za sebou
aj dôchodcovia. Klub dôchodcov pozval
vo februári na svoju veľmi úspešnú akciu
„Pochovávanie basy“ aj členov speváckeho
zboru Pogodna Jesien, ktorý tvoria najmä
dôchodcovia. Vytvorili sa tu veľmi blízke
kontakty a v júni nás títo aktívni seniori
navštívili znovu, tentoraz pripravili veľmi
pôsobivý program aj pre domov dôchodcov. Obyvatelia nášho DD a DSS tohto
roku plánovali výlet na zámok v Pszczyne
a pri tej príležitosti boli poľskými dôchodcami pozvaní aj do dedinky Kryry, ktorá
je súčasťou obce Suszec. Hostitelia výletníkov prekvapili chutným tradičným pohostením a milým kultúrnym programom.
Výletníci boli unesení z nádherného zámku, ktorý odporúčame navštíviť všetkým
spoluobčanom, ale aj z veľkej pozornosti,
ktorá im bola venovaná.

V poslednú septembrovú nedeľu sa
konali v Kryrach dožinky, na ktorých
nechýbali ani zástupcovia obidvoch obcí
a znovu sme sa presvedčili, že nás spája
slovanská pohostinnosť, jazyková blízkosť, srdečnosť a veselosť. To všetko nás
predurčuje k tomu, aby sme spoluprácu
so suszeckými občanmi rozvíjali vo viacerých oblastiach. V obidvoch obciach sú
významné podnikateľské aktivity, napr.
v Suszci je na vysokej úrovni poľnohospodárska výroba, u nás je rozvinutá strojárska, či stolárska výroba. Naši priatelia
sa viac venujú zachovávaniu ľudových
tradícii a folklóru, organizujú rôzne festivaly, podujatia roľníkov a baníkov, ktoré
majú u nich dlhoročnú tradíciu. Pri vzájomnom spoznávaní sa istotne ukážu aj
ďalšie možnosti spolupráce užitočné pre
Jozef Kondela
obidve strany.

Heraldické symboly obce Novoť
Obecné zastupiteľstvo prijalo na novembrovom rokovaní obecné symboly erb
a vlajku. Erb obce: v zelenom štíte zlatá levia maska. Podoba erbu nepochybne korení v rodovom erbe
Thurzovcov,
na
ktorých
majetku Novoť vznikla.
Vlajka obce: pozostáva z troch pozdĺžnych
pruhov vo far-

bách žltej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer
strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Oslav y 50. v ýročia našej školy

Slávnostné privítanie učastníkov na pôde školy

V tomto roku si Základná škola s materskou školou v Novoti a a s ňou aj občania pripomínajú 50. výročie započatia vyučovania v budove vtedajšej Osemročnej
strednej školy (dnes je to tzv. stará škola).
So stavbou novej budovy sa začalo v októbri 1951 a vyčuje sa v nej od 1. septembra
1954. Veľké úsilie pri jej realizácii vynaložili riaditeľ Ján Sarvaš a vtedajší predseda MNV Štefan Bystričan. Veľmi pomohol aj novotský rodák pôsobiaci v Bratislave Doc. PhDr. Ján Žatkuliak CSc. Objekt
stavali naši občania za veľmi ťažkých podmienok, bez mechanizácie, prevažne ručne. Novovybudovaný jednoposchodový
objekt školy bol po stránke stavebnej na
tú dobu projekčne dobre usporiadaný: škola mala okrem učební telocvičňu, kabinety
a ďalšie potrebné priestory vrátane vlastnej kotolne pre ústredné kúrenie. Otvorením školy sa odstránilo problematické vyučovanie na zmeny a žiaci vtedajšieho VI.
– VIII. ročníka už nemuseli pre nedostatok
priestorov chodiť do školy v susednom Zákamennom.
Riaditeľstvo školy, v spolupráci s Obecným úradom v Novoti ako zriaďovateľom,
pripravilo k tomuto výročiu 19. novembra
2004 dôstojnú oslavu.
Všetko začalo o 9.00 hod. privítaním
hostí v priestoroch školy, prehliadkou
jej objektov, rozhovormi a vzácnym spo-

Slávnostná akádemia – spevácky zbor Burizon

autor e-foto v tomto článku: ľuboš paták

Odovzdávanie ďakovných listov
p. E. Durčákovej

Príhovor starostu z poľskej obce Suszec p. Jaceka
Pastuszka

mienkami. Počas päťdesiatročnej existencie školy v nej pôsobilo 308 pedagogických a 40 prevádzkových zamestnancov.
Na oslavy boli bývalí učitelia a členovia
súčasného pedagogického zboru pozvaní formou pozvánok . Pozvánka na oslavy školy bola aj publikovaná v Učiteľských
novinách a v Našej Orave. Možno pracovná zaneprázdnenosť a hlavne silná víchrica na celom Slovensku spôsobila, že na
oslavách mnohí pozvaní chýbali. Niektorí bývalí učitelia poslali pozdravné listy,
prípadne sa ospravedlnili a iní – hlavne tí
starší – sa nemohli zúčastniť pre zdravotné problémy a sú aj takí, ktorí sa tohto výročia, bohužiaľ, nedožili.
Sme radi, že pozvanie prijali bývalí
učitelia: Mária a Ján Babinskí (navštívili nás pred oslavou), Jana a Martin Brňákoví, Dana a Louis Borgesoví, Michal
Florek, Elena Florková, Július a Jolana
Facunoví, Štefánia Giglerová, Eva Heretíková, Michaela a Ľubomír Jaššoví, Mária a Jaroslav Kačaljakoví, Alena Kalužáková, Anna Klbečková, Eduard Karabinoš
s manželkou, Karol Klabník s manželkou
Margitou rod.Stopkovou, Jaroslav Kubáček, Ing. Vladimír Ľuba, Anton Matejčík

s manželkou, Gustáv Moško s manželkou
Amáliou rod. Hochmanovou, Mária Ondrejková, Elena Michalčíková rod. Remková, Marta Pániková, Emil Revaj, Dušan
Slížik s manželkou a Ľubica Záhumenská.
Niektorí ďalší prišli ešte po oficiálnej časti programu.
Prítomní boli aj všetci žijúci prevádzkoví zamestnanci a prví absolventi OOŠ
v Novoti. Pozvanie prijali starostovia
a riaditelia škôl z hornooravských obcí,
predstavitelia firiem a inštitúcii v obci,
zástupcovia štátnej správy, vedúca školského úradu Mgr. Ľubica Miklušičáková, vedúca služobného úradu MPSVaR
JUDr. Elena Krausová, prednosta Obvodného úradu v Námestove Ing. Dušan Janoťák a delegácia z obce Suszec vedená starostom Jacekom Pastuszkom.
Samotná slávnostná akadémia sa konala v kultúrnom dome. Hostí privítal starosta obce Bc. František Poleta. V jeho príhovore zazneli slová vďaky všetkým bývalým
i terajším zamestnancom školy. Vyzdvihol
prácu občanov podieľajúcich sa na stavbe
školy, poďakoval za spoluprácu pri rozvoji školstva zástupcom štátnej správy, riaditeľom stredných škôl, poslancom a rodi-
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čom. V závere pripomenul možnosti spolupráce v oblasti školstva, kultúry a športu so
susednou Poľskou republikou.
Po ňom si prítomní vypočuli príhovor
prvého riaditeľa otvárajúceho školský rok
1954/55 pána Júliusa Facunu. Stručne
priblížil prácu školy v počiatočných rokoch
a ocenil výsledky, ktoré naši občania doteraz dosiahli v rozvoji obce. V príhovore najdlhšie pôsobiaceho riaditeľa Mgr. Bernarda Ondrejku zazneli slová uznania všetkým
učiteľom pôsobiacich na škole a poďakovanie za prácu prevádzkovým zamestnancom.
Vyzdvihol pracovitosť, skromnosť a túžbu
po vzdelaní žiakov v 60. a 70. rokoch (dnes
už rodičov a starých rodičov), ktorí prežili
detstvo v ťažších spoločenských pomeroch
a mohli by byť príkladom dnešnej generácii.
Terajší riaditeľ Mgr.Ľuboš Paták zdôraznil
význam vzdelávania i výchovy a ocenil prácu pedagogických pracovníkov.
Po uvedených prejavoch riaditeľ školy a starosta obce odovzdali ďakovné listy
Riaditeľstva ZŠ s MŠ v Novoti za prácu dlhoročným zamestnancom školy. Spomedzi pedagogických pracovníkov prevzali
ďakovné listy:
• Jozef Belvončík – za prácu riaditeľa
školy (in memoriam)
• Martin Brňák – za dlhoročnú prácu
zástupcu riaditeľa a za rozvoj športu
• Prom. uč. Elena Durčáková – za dlhoročnú prácu učiteľky
• Július Facuna – za prácu riaditeľa
novej Osemročnej strednej školy
• Mgr. Anna Klbečková – za prácu učiteľky a riaditeľky školy
• Vdp. Karol Lihosit – za duchovný rozvoj mladej generácie
• Mgr. Mária Kobellová – za vedenie
speváckeho zboru Burizón
• Mgr. Bernard Ondrejka – za dlhoročnú prácu riaditeľa školy
• Mgr. Mária Ondrejková – za dlhoročnú prácu učiteľky a riaditeľky školy
• Cyprián Serdel – za dlhoročnú prácu
učiteľa a rozvoj folklóru
• Mgr. Ľuboš Paták – za prácu učiteľa,
riaditeľa školy a za rozvoj športu
Za obec prevzali ďakovné listy:
• Bc. František Poleta – za spoluprácu
a pomoc pri rozvoji školstva
• MUDr. Emil Foltán – za prácu ošetrujúceho lekára školskej mládeže

Básničky v podaní štvrtákov

školstvo / významná udalosť
Ďakovné listy prevzali za dlhoročnú
prácu aj prevádzkoví zamestnanci:
• Rudolf Bachňák – školník
• Mária Hujčáková – upratovačka
• Jozef Ovšák – kurič
• Mária Veselovská – vedúca školskej
jedálne
• Kristína Žatkuľáková – upratovačka
Po príhovoroch a odovzdaní ďakovných
listov zazneli piesne v podaní speváckeho
dua Emílie Buľákovej a Jozefíny Vojtkuliakovej. Po nich vystúpil harmonikár Milan
Brodec a jeho deti Dominika, Lenka a Peter s ľudovými piesňami. Po tomto úvode
nasledoval kultúrny program žiakov, v ktorom sa prelínalo umelecké slovo s piesňou,
hudbou a tancom. Celý program bol popretkávaný básňami v podaní žiakov: Dominika Bulvasňáková, Pavol Godiš, Ive-

Recitácia najmenších žiakov

Vystúpenie dievčenskej tanečnej skupiny

ta Patáková, Pavol Pantok, Alžbeta Serdelová, Jana Serdelová, Jana Šusteková,
žiaci 2. B.a 4. B. triedy. Hudobný doprovod k prednesu zaznel v podaní Jany Serdelovej. Všetkých divákov upútal aj pekný spev druháčky Heleny Bolekovej. Výberu básní a prednesu žiakov sa venovali
Mgr. Viera Buľáková, Mgr. Tomáš Pupák,
Katarína Floreková, Mgr. Mária Jasenková, Mgr. Anna Adamíková, Mgr. Monika
Kondelová a Mgr. Iveta Patáková. Na tejto
akadémii nesmel chýbať ani spevácky zbor
Burizón pod vedením Mgr. Márie Kobellovej, ktorý počas desaťročnej činnosti vystupoval nielen na domácom pódiu, ale aj
na regionálnych súťažiach. Folklórny súbor, ktorý vedie Mgr. Katarína Súkeníková, začal svoju činnosť len v septembri, ale
predvedenými ukážkami ľudových tancov
a piesní presvedčil prítomných o svojej budúcnosti. Spestrením programu bolo aj vy-
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Divadielko – ako šaško prekábatil princeznú

stúpenie dievčat z tanečného krúžku, ktorému sa venuje Mgr. Erika Kytková. Milým
prekvapením boli dve divadielka a herecké
výkony malých ochotníkov všetkých zaujali. Rozprávku o Popoluške nacvičili s deťmi Mgr. Milada Zavoďančíková a Bc. Margita Kurňavková. Druhá rozprávka pod vedením Mgr. Anny Murínovej bola o tom,
ako šaško prekabátil princeznú. Kultúrny
program videlo takmer 300 ľudí a pekné
bolo, že okrem pozvaných hostí prišli aj bývalí žiaci a rodičia účinkujúcich detí.
O slávnostnú a zároveň veselú atmosféru pred akadémiou a počas recepcie
v Agropenzióne AB sa postarala novotská
hudba Brodec, spomínané ženské spevácke duo a ľudová hudba Mareka Beňuša zo
Zákamenného.
Po ukončení slávnostnej akadémie mali hostia možnosť zúčastniť sa prehliadky
obce. Neskrývali dojatie a zároveň obdiv
nad jej terajšou podobou. Mnohí z nich
dnešnú Novoť nepoznávali. Prehliadka
však bola krátka, pretože práve v tom čase sa našou dedinou prehnala nebezpečná
víchrica. V Agropenzióne AB nás čakali
krásne a bohato prestreté stoly a perfektná obsluha študentov Hotelovej akadémie Slanická osada pod vedením majstra
odborného výcviku Bc. Františka Kuráňa.
V prípitku na začiatku recepcie ,bývalý učiteľ a zástupca riaditeľa školy, dnes
Doc. PhDr. Gustáv Moško CSc. v mene
všetkých poďakoval za pozvanie a prípravu osláv. Zaspomínal na svojich kolegov i vtedajších žiakov. Podľa jeho slov,
pre mnohých učiteľov bola Novoť začiatkom v ich učiteľskej dráhe a viacerí si tu
medzi kolegami našli svojich životných
partnerov. Vyzdvihol vlastnosti , ktorými si Novoťania získali mnohých pôsobiacich učiteľov – skromnosť, pracovitosť
a húževnatosť. Terajším pedagógom, žiakom ,vedeniu obce a občanom zaželal veľa
zdravia a úspechov v osobnom živote.
Celé spoločenské stretnutie sprevádzali spomienky, radosť zo stretnutí po mnohých rokoch, tanec a spev. To všetko bolo ešte kvôli výpadku elektrického prúdu umocnené čarom sviečok.
Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Agropenziónu AB, že sa aj
v sťažených podmienkach dokázali zabezpečiť takú skvelú akciu. Bernard Ondrejka
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Stretnutie dôchodcov. Premiéra detského folkfoto: emília orčíková
lórneho súboru

ločných hodnôt, ocenil ich zásluhy a obetavosť pri výchove mladšej generácie a do ďalších rokov im zaželal predovšetkým dobré
zdravie. Po pohostení boli naším dôchodcom
odovzdané vecné darčeky a na záver všetkým
prítomným hrala na počúvanie, ale i do tanca
Mária Smolárová
kapela Brodec.

Vzdala sa im úcta

V prvej polovici novembra sa už tradične vedenie našej obce stretáva s dôchodcami. Sú to občania, ktorí sa v príslušnom roku dožili 70 rokov a samozrejme
všetci, ktorí majú viac ako 70 rokov. V posledných rokov sa stretnutí zúčastňujú aj
členovia Združenia zdravotne postihnutých Oravy v Novoti. V tomto roku bolo na
podujatie pozvaných 235 ľudí.
V kultúrnom dome ich už tradične čakalo občerstvenie a neskôr kultúrny
program, tentoraz pozostávajúci s prémiového vystúpenia detského folklórneho
súboru. Tento kolektívov začal svoju činnosť v septembri tohto roku pri tunajšej

ZŠ, pod vedením pani učiteľky Kataríny
Sukeníkovej.
Prítomným sa prihovoril starosta obce,
ktorí poďakoval za prínos pri vytváraní spo-

Zábava z vlastných zdrojov
V nedeľu 14. novembra sa v kultúrnom
dome uskutočnilo už po tretíkrát podujatie s príznačným názvom „Všetko, čo doma máme“. Jeho cieľom je reprezentovať
prácu kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry v našej obci.
Tak ako z predchádzajúcich ročníkoch aj v tomto Miestne kultúrne stredisko v Novoti vyzývalo tých, ktorí majú chuť
prezentovať svoje schopnosti v rôznych
kultúrnych aktivitách, prípadne vlastnia
pozoruhodné výrobky, svedčiace o ich šikovnosti, aby prispeli do tejto „kultúrnej
žatvy Novoti“.
Na javisku vystúpili už tradične členovia kapely Brodec, deti tunajšej materskej
školy, divadelný krúžok, zložený z členov
personálu DD a DSS, Milan Brodec so
svojimi deťmi – vynikajúcimi interpretmi
ľudových piesní a novovzniknutý detský
folklórny súbor pri ZŠ a MŠ v Novoti. Práve tento kolektív zožal od prítomných divákov zaslúžený potlesk. Všetci, vrátane
rodičov malých folkloristov ocenili úsilie
vedúcej Kataríny Sukeníkovej a jej zverencov, keďže svoj blok naštudovali oba za
dva mesiace.
Vo vestibule kultúrneho domu bola súčasne výstavka výtvarných prác žiakov
a perníkového pečiva Pavlíny Janckulíkovej.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia
bolo opäť vyhodnotenie celoobecnej súťaže o najkrajšie zakvitnuté okno, či balkón.

Krása našich muškátov
Poľnohospodárske družstvo Agrokovex
venovalo vecné ceny desiatim úspešným
pestovateľkám muškátov: Helene Bolekovej, Justíne Florkovej, Jane Jakubjakovej,
Marte Mikolajčíkovej, Viere Mikolajčíkovej, Helene Poletovej, Helene Smolárovej,
Jane Vlčákovej, Helene Zavoďančíkovej,
Marte Zavoďančíkovej.

foto: jakub kondela

Teší nás, že na podujatí nie je núdza
o divákov a atmosféra tu býva spontánna. Naopak mrzí nás, že na javisko, ako
účinkujúcich nemôžeme pritiahnuť našich
mladých spoluobčanov, napr. z radov študujúcej mládeže.
A ktovie, možno už o rok nás prekvapia.
Mária Smolárová
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Novotský futbal v jeseni
Dospelí:
Novoť
– Hruštín 3:1, Lomná
– Novoť 2:1, Novoť – Vasiľov
0:0, Beňadovo
– Novoť 1:4, Novoť – Or.
Lesná 2:2, Zázrivá – Novoť 1:5, Novoť – Breza 2:
2, Zákamenné – Novoť 1:0, Novoť – Mutné 3:0 kont.
Muži odohrali jesennú časť so striedavými úspechmi, keď ich môžu mrzieť
najmä stratené body so slabšími súpermi. V Lomnej sa aj za výdatnej pomoci
hl. rozhodcu proti jednoznačne slabším
domácim nedokázali presadiť viac ako jeden raz. Doma nedokázali Vasiľovu streliť
víťazný gól a doma s Brezou stratili dva
body po netaktickom výkone v posledných 10-tích minútach. V jesennej tabuľke
však patrí mužstvu štvrté miesto a určite
nie nereálna nádej na postup.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muži II. trieda, skupina A
Zákamenné 9 6 2 1 25 : 11
9 6 1 2 23 : 15
Or. Lesná
9 5 2 2 24 : 12
Breza
9 4 3 2 20 : 10
Novoť
9 3 3 3 14 : 15
Vasiľov
Beňadovo
9 3 2 4 18 : 18
Hruštín
9 2 4 3 14 : 14
Lomná
9 2 2 5 13 : 21
Zázrivá
9 2 1 6 12 : 27
Mutné
9 1 2 6 6 : 26

20
19
17
15
12
11
10
8
7
5

Dorast: Novoť – Klin 3:3, Breza – Novoť1:3, Novoť – Or.Veselé 1:1, Novoť – Or.
Lesná 2:2, Zubrohlava – Novoť 3:2, Novoť
– Sihelné 0:2, Zákamenné – Novoť 2:3,
Novoť – Rabčice 9:1, Novoť – Mutné 2:0,
Or. Polhora – Novoť 1:1.
Po vlaňajšom neúspešnom ročníku aj
keď sa družstvo dorastu umiestnilo na
poslednom mieste, sa v prebiehajúcej sezóne ukazuje v dobrom svetle. Príchodom
nových hráčov sa zvýšila konkurencia
v družstve, čo sa odrazilo na dochádzke
a aj na výsledkoch. Naši mladí muži sú
zatiaľ na štvrtom mieste, no určite budú
chcieť ešte zabojovať o vyššie priečky.
Kvalitou na to určite majú, no je to iba na
nich ako sa s touto úlohou popasujú.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dorast I. trieda, skupina B
Zubrohlava 10 8 1 1 36 : 20
Or. Lesná 10 7 0 3 39 : 12
10 6 2 2 25 : 13
Sihelné
10 5 3 2 26 : 15
Novoť
Or. Veselé 10 5 3 2 16 : 9
Or. Polhora 10 4 2 4 21 : 17
Zákamenné 10 4 2 4 14 : 19
Klin
10 2 3 5 23 : 26
Mutné
10 2 2 6 12 : 16
Breza
10 1 4 5 17 : 21
Rabčice
10 0 0 10 10 : 71

25
21
20
18
18
14
14
9
8
7
0

Žiaci: Zázrivá – Novoť1:9, Novoť –
Breza 5:1, S. Dubová – Novoť 3:9, Novoť
– Istebné 4:1, Novoť – Podbiel 4:0, Novoť
– Vasiľov 3:1, Klin – Novoť 2:4, Novoť
– Malatiná 2:4, Beňadovo – Novoť 1:2,
Vavrečka – Novoť 4:2, Novoť – Krivá 6:1
Najlepším futbalovým družstvom v Novoti sa javia žiaci. Nebyť zaváhania doma
s Malatinou mohli sa bodovo dotiahnuť na
vedúcu Vavrečku. O ich postupe sa môže
rozhodovať práve vo vzájomnom zápase
týchto dvoch súperov, pričom naši žiaci
budú mať výhodu domáceho prostredia.
Žiaci II. trieda
1. Vavrečka 11 10 0 1 67 : 9 30
11 9 0 2 49 : 19 27
2. Novoť
11 8 1 2 45 : 13 25
3. Breza

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Beňadovo
Malatiná
Istebné
Klin
Podbiel
Vasiľov
S. Dubová
Zázrivá
Krivá

11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
5
4
5
4
2
2
1
1

0
1
3
0
1
3
3
3
1

4
5
4
6
6
6
6
7
9

27 : 16
19 : 28
24 : 30
19 : 27
20 : 31
13 : 41
11 : 32
6 : 33
10 : 31

21
16
15
15
13
9
9
9
4

Prípravka: Novoť – Or. Veselé I. turnaj
0:4, II. turnaj 2:1, III. turnaj 1:2, IV. turnaj
0:3; Novoť – Lokca I. turnaj 1:1, II. turnaj
5:1, III. turnaj 5:0, IV. turnaj 2:1; Novoť
– Rabča I. turnaj 5:4, II. turnaj 1:1, III.
turnaj 2:0, IV. turnaj 2:2
1.
2.
3.
4.

Or. Veselé
Novoť
Lokca
Rabča

Prípravka
12 9 2 1 35 : 10 29
12 6 3 3 27 : 21 21
12 4 4 4 21 : 23 16
12 0 1 11 8 : 34 4

Stolný tenis vo výsledkoch
Vyhodnotenie súťažného ročníka
mužov 2003/04
Hráči: Peter Farský, Dávid Zboroň,
Jozef Betík, Štefan Jašica st., Viktor Kormaňák, Vladimír Hilbrycht.
Výsledná tabuľka
1. Krušetnica 18 17 1 0 256 : 68
18 15 1 2 214 : 110
2. Novoť
18 11 2 5 190 : 134
3. Hruštín
4. Námestovo 18 11 1 6 202 : 122
5. Námestovo B 18 7 1 10 146 : 178
6. Mutné
18 5 4 9 132 : 192
7. Or. Lesná 18 3 6 9 125 : 199
8. D. Kubín C 18 4 1 13 114 : 210
9. D. Kubín B 18 2 5 11 121 : 203
18 4 0 14 120 : 204
10. Bziny

53
49
42
41
33
32
30
27
27
26

Účasť mužov na majstrovstvách okresu v Námestove – umiestnenie: 8. miesto
Peter Farský; Jozef Betík a Viktor Kormaňák postúpili zo základných skupín.
Účasť žiakov na majstrovstvách
okresu v Dolnom Kubíne – umiestnenie:
3. miesto štvorhra Juraj Kasan a Ján Mikolajčík.
Turnaj o najlepšieho stolného tenistu firmy COLORSPOL – umiestnenie:
1. Gabriel Kormaňák, 2. Viktor Kormaňák, 3. Anton Zavoďaňčík.
Nultý ročník Novotskej stolnotenisovej ligy – umiestnenie: 1. Krokodíl, 2.
K3, 3. Medvede, 4. COLORSPOL, 5. BB
Team, 6. Bar, 7. Colnica, 8. Žiaci, 9. FBB,
10. FBY.
Súťažný ročník mužov 2004/05
Hráči: Peter Farský, Dávid Zboroň, Ing.
Ervín Dedinský, Jozef Betík, Štefan Jašica
st., Viktor Kormaňák, Vladimír Hilbrycht.

Aktuálne výsledky: Mutné A – Novoť
6 : 12, Novoť – Bobrov A 16 : 2, D. Kubín
B – Novoť 8 : 10.
Poďakovanie
Ďakujeme vedeniu firmy COLORSPOL
Ing. Milanovi Jakubjákovi za bezproblémové a bezpletné poskytovanie športovej
miestnosti vo firme COLORSPOL Novoť.

Volejbal
Súťažný ročník 2003/04
Kadeti oblastné majstrovstvá krajov
Žilina, B. Bystrica, Trenčín.
Umiestnenie: 1. Žilina, 2. Prievidza, 3.
Revúca, 4. Zvolen, 5. Novoť, 6. Detva, 7.
Púchov, 8. Martin.
Družstvo žien pôsobilo v Oravskej
regionálnej súťaží, kde zo šiestich účastníkov skončili na 4. mieste.
Súťažný ročník 2004/05
Družstvo kadetov pôsobí v tejto säťaží
druhý rok. Po doterajších výsledkoch je
na 1. mieste.
Odohralo tieto zápasy: 1. zápas družstiev: Martin – Novoť 3 : 1, Novoť – Hriňova 3 : 0, Detva – Novoť 2 : 3, Novoť
– Prievidza 1 : 3, Novoť – Žilina 0 : 3; 2. zápas družstiev: Martin – Novoť 1 : 3, Novoť
– Hriňova 3 : 0, Detva – Novoť 2 : 3, Novoť
– Prievidza 3 : 2, Novoť – Žilina 3 : 2.
Súpiska hráčov: Jašica, Klimčík, Veselovský, Smolár, J. Paták, M. Paták, Šebo,
Bobek.
Ženy: Mikolajčíková, Zavoďančíková,
I. a V. Buľáková, I. a J. Vlčáková, Dopaterová, A. a M. Veselovská, Jakubjaková,
Kuchťáková.
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Mikulášsky darček

PODUJATIA – KULTÚRNY DOM
1. 12. o 10.00 Ponuková akcia zdravotných pomôcok – zasadačka OcÚ
26. 12. Štefanská diskotéka – usporiadateľ TJ Novoť

FILMOVÉ PREDSTAVENIE
12. 12. 2004 o 18
9. 1. 2005 o 18 00
16. 1. 2005 o 18 00
30. 1. 2005 o 18 00

00

Terminál
Votrelec
Brigdet Jones
Príbeh žraloka

Ochotnícke divadlo
v našej obci
Miestne kultúrne stredisko v Novoti
plánuje usporiadať vo februári 2005 Spomienkový medailón o histórii ochotníckeho divadla v Novoti.
Prosíme všetkých, ktorí hrávali ochotnícke divadlo, prípadne sa inak tejto oblasti venovali, aby nám poskytli akékoľvek
údaje alebo fotodokumentačný materiál.

Ambulancia praktického
lekára pre dospelých
MUDr. Miloslava Plevu vyzýva
svojich pacientov na očkovanie
proti tetanu, ktoré je povinné:
pre mužov – rok narodenia 1964 a 1974;
pre ženy – rok narodenia 1969 a 1979.

Vážení čitatelia!
Tohtoročný Mikuláš Vám okrem sladkostí prináša aj najnovšie informácie o živote našej dediny.
Týmito novinami nadväzujeme na snahu vydávať obecné noviny v 60-tych a 80tych rokoch 20. storočia a zostávame pri
starom názve. Noviny chceme vydávať najmenej štyrikrát do roka a uvítame spoluprácu Vás všetkých. Potešia nás informácie zo všetkých oblastí života našich spoluobčanov a uvítame príspevky o rôznych
podujatiach. Zaujímajú nás Vaše názory
a podnety, ktoré môžete doručovať v ústnej
alebo písomnej podobe redakcii na adresu:
Hlas Novote, 029 55 Novoť č. 910
Noviny sú určené aj našim rodákom
a priateľom, ktorí tu už nežijú a sme ochotní posielať ich tým záujemcom, ktorí sa
prihlásia na adresu redakcie alebo Obecného úradu v Novoti. Dúfame, že Hlas Novote bude dosť zvučný a zaujme Vás.
Mária Kondelová, šéfredaktorka

dôchodcov
Prosíme všetkých, ktorí by dokázali
spríjemniť Vianočné sviatky obyvateľom
domova krátkym programom, spevom
alebo aj milým slovom, aby sa ozvali vedeniu domova a dohodli si vystúpenie. Tešíme sa na malých i veľkých koledníkov!
DD a DSS v Novoti

Farská Charita v Novoti
Spišský diecézny biskup František Tondra ustanovil 17. 11. 2004
Jaroslavu Vlčákovu za koordinátora farskej Charity v Novoti, ktorá organizačne patrí do Spišskej katolíckej charity.
Farská Charita má byť nápomocná pri
pastoračných povinnostiach správcu farnosti, najmä pri skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva vo farnosti i mimo nej.
Charita pracuje len na princípe dobrovoľníctva, preto prosíme záujemcov,
aby sa prihlásili u koordinátorky Charity.
V nasledujúcom čísle uverejníme bližšie
informácie o zámeroch a poslaní založenej inštitúcie.

Obec má novú publikáciu
Obecný úrad vydal pri príležitosti 50.
výročia Základnej školy v Novoti novú
publikáciu s úmyslom propagovať našu
obec, stručne zhodnotiť jej vývoj a zachytiť niektoré historické fakty pre budúce
generácie.
Pri tejto príležitosti boli vydané aj nové
pohľadnice, ktoré si budú môcť zakúpiť
turisti i občania v našich predajniach.

Volejbal

PRIPRAVUJEME:
VIII. ročník volejbalového turnaja
zmiešaných družstiev o putovný pohár starostu obce Novoť – termín december 2004;
Volejbalový maratón – termín 2004;
Príprava volejbalového družstva mužov na účasť v interlige Euroregiónu Beskydy v Poľsku – od 4. 12. 2004 do 1. 5. 2005.
VÝZVA!
Po presťahovaní Jozefa Betíka do Brezy
nastal problém tréningu našich žiakov.
Preto vyzývame záujemcov o prácu so
žiakmi, nech sa prihlásia na č. tel. 0908/
200 238. Tréningy budú každý utorok a
štvrtok od 14 00 do 17 00 hod. Záujemca
musí mať viac ako 18 rokov.

Stolný tenis

PRIPRAVUJEME:
I. ročník Novotskej stolnotenisovej ligy – turnaj mužov o najlepšieho stolného
tenistu obce Novoť a turnaj žiakov o najlepšieho stolného tenistu ZŠ Novoť.
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