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Novotská hrudka

Novotská hrudka ani tento rok nesklamala. Počasie perfektné, výborný sprievodný a kultúrny program
prilákali tri tisícky návštevníkov. Posledný júnový víkend to v Novoti žilo syrom, syrovými a figurálnymi tortami.

Po dvadsiatich rokoch modlitieb
a čakania sme sa dočkali novokňaza.
Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v šľapajach rodu Durčák,
z ktorého pochádzali prví kňazi z
našej obce.

Pokračovanie na str. 4

Pokračovanie na str. 5

Máme majstra sveta

str. 8

V dňoch 1. až 5. mája sa v Novoti po devätnástich rokoch konala
výstava poľovnej zveri ulovenej
na Orave v poľovníckej sezóne
2018/2019.
Pokračovanie na str. 11

NÁDEJNÍ FUTBALISTI SÚ Z NOVOTE

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ

Giuliano Antonio Marek Kristián Mikolajčík robia futbalu dobré
meno. Obaja sa presadili v prestížnych slovenských futbalových
kluboch.

Obec a dobrovoľní hasiči postavili 1. mája v duchu ľudových tradícií v centre dediny máj, ktorý symbolizuje zdravie pre všetky
dievčatá a ženy.

Pokračovanie na str. 8

Pokračovanie na str. 11

Hlas Novote - Obecné noviny

AKTUÁLNE

Hlas Novote je opäť tu!
Po jedenástich rokoch je tu obnovenie novín s novým tímom
odhodlaných ľudí a s novým
prístupom.
Budeme novinami všetkých a
pre všetkých. Prispievateľom
sa môže stať každý. Stačí poslať
e-mail na adresu noviny@novot.
sk.
Nemusíte posielať článok napísaný pekne, správne zoštylizovaný a bez gramatických chýb.
Na to je tu redakcia, ktorá každý
príspevok podľa potreby upraví,

aby bol publikovateľný. Ktoré
články budú alebo nebudú publikované, rozhodne redakčná
rada a vedenie obecného úradu.
Rozhodujúcim kritériom bude
význam článku pre súčasnosť aj
budúcnosť (v zmysle kroniky).
Nezabudnite aj na fotografie
(nepotrebujeme ich veľa, stačia
2 alebo 3).
Keďže nemôžme byť všade, uvítame takúto pomoc.
Rozsah hlasu bude zrejme premenlivý, podľa množstva zo-

Vážení obyvatelia a priatelia
obce Novoť, prihováram sa vám
v novom čísle Glosu Novoči,
prvýkrát ako váš starosta.
Nezdá sa to, no od môjho nástupu do funkcie už prešlo osem
mesiacov. Po náročnej zime už
máme polovičku leta za sebou.
Už premýšľame nad tým, čo treba do konca roka ešte postíhať,
kým jesenné počasie nedá bodku za tohtoročnými prácami v
obci.
Ak by som mal zhodnotiť posledné mesiace, treba povedať,
že pred nami stáli dve výzvy,
ktoré sme podľa môjho názoru
so cťou zvládli.
Prvou bola nečakaná situácia
počas zimných mesiacov, kedy
nás preverilo intenzívne sneženie, ktoré zamestnalo každého
z nás. Sám som si nevedel predstaviť, že práve prvá zima na
úrade bude hneď rekordná, snežilo nepretržite takmer 17 dní a
nocí. Chcem sa preto poďakovať
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SPRAVODAJSTVO

Mám vás rád, naozaj vás mám všetkých rád
zbieraného materiálu.
Samozrejme, každé číslo bude
zverejnené aj na obecnej stránke. Náš plán je, aby sa Hlas Novote stal akousi kronikou života
v obci a našich rodákov mimo
nej. Aby v našich novinách boli
zaznamenané pokiaľ možno
všetky udalosti dôležité a možno
aj menej dôležité.
Toto prvé číslo (po rokoch) vznikalo v časovej tiesni, niektoré
udalosti teda budú zverejnené
až v ďalšom čísle. Snažili sme

sa zmapovať udalosti od mája
2019. Ak sa vám zdá, že sme niečo opomenuli, tak nás neváhajte
kontaktovať.
Je žiadúce (vzhľadom k tomu,
že udalosť už prebehla), aby ste
nám poslali aj podklady (text a
fotografie).
To je z našej strany všetko. My
sme svoju radosť a odhodlanie
vyjadrili prácou na tomto čísle.
Dočítania v ďalšom čísle.

tali nového pána farára Štefana
Hrbčeka a pána kaplána Rastislava Hanečáka. Veľmi sa tešíme na spoluprácu.
Osobitne ma teší priebeh tohtoročnej Novotskej hrudky. Hrudka sa stala výkladnou skriňou
umenia našich žien a schopností poľnohospodárov, ktorí sa
starajú o kultúru našej krajiny.
Veľmi pekne sa odprezentovali
aj hudobné telesá, ktoré v obci
pôsobia. Trúfam si povedať, že
svojou úrovňou už vážne konkurujú profesionálom. Popri
Furmanských dňoch je to ďalšia
dôležitá novotská značka, ktorú
treba rozvíjať.
Rozhodli sme sa začať s výstavbou chodníkov popri ceste a pred obecnou školou na
miestach, kde bolo realizované
odvodnenie.
Situácia s premávkou v obci ako
aj následky zimnej kalamity si
vyžiadali riešenie bezpečnosti
chodcov. Intenzita dopravy u
nás stále stúpa. Máme informácie od Štátnych lesov, že likvidácia kalamity bude trvať ešte
počas budúceho roka.
Navyše, zažívame stavebný
boom a keďže sme prihraničná
obec, tranzitu sa len ťažko vyhneme. Prioritné je riešiť školu
a škôlku, aby bol presun detí a
mamičiek bezpečný. Podľa finančných možností obce by
sme radi s obnovou chodníkov
pokračovali aj ďalšie roky.

Zložitou témou nielen u nás stále zostáva výstavba rodinných
domov a budovanie nových
komunikácií. My, ako aj naši
susedia trpíme značnou rozdrobenosťou pôdy, čo celý proces
hlavne mladým stavebníkom
veľmi komplikuje.
Z našej pozície, pozície obce
a obecného zastupiteľstva budeme musieť hľadať riešenia,
ako mladým rodinám pomôcť.
Bez kompromisov a ústupkov
zo strany vlastníkov pôdy to
nepôjde. Prvá úloha, ktorá nás
v tomto smere čaká, je začiatok práce na novom územnom
pláne obce. A treba premýšľať
aj nad drobnými pozemkovými úpravami, ktoré by mnohé
problémy vo vybraných lokalitách obce vedeli vyriešiť.
Bude to beh na dlhé trate, ktorý si vyžaduje hlbšiu diskusiu
a plánovanie. Faktom je, že
obec rastie, počet obyvateľov k
dnešnému dňu je 3 685. Preto
bude potrebné otvoriť nové stavebné lokality.
Výbornou správou tohto leta je,
že medzi nami máme prvého
majstra sveta v histórii obce. Je
ním Benjamín Bartoš.
Vážení spoluobčania, žijeme v
krásnom prostredí oravskej prírody. Máme právo byť hrdí na
náš kraj a je našou povinnosťou
ďalej ho zveľaďovať a rozvíjať.

Milena Bendíková

Úvodník starostu
všetkým, ktorí sa podieľali na
zápase s kalamitou - chlapom z
dediny, dobrovoľným hasičom
(našim i cezpoľným), zamestnancom úradu, štátnym zložkám a v neposlednom rade vám
všetkým, ktorí ste situáciu statočne ustáli.
Druhou veľkou výzvou bolo
dokončenie prístavby obecného
úradu, ktorá dnes už plnohodnotne slúži svojmu účelu, a je
dôstojným miestom, ktoré reprezentuje našu obec. Zámerom
bolo od začiatku to, aby sme vedeli počas osláv poskytnúť našim obyvateľom a hosťom vyšší
komfort, a to najmä z pohľadu
veľkosti priestoru a dostupnosti
servírovania jedál. Myslím si, že
tieto ciele sa naplnili, za čo patrí
vďaka bývalému vedeniu ako aj
všetkým, ktorí na stavbe pracovali.
Tento rok sa do kroniky obce
určite zapíše ako rok primícií,
ktoré sa u nás konali. Spoločne
s naším novokňazom Antonom
ich intenzívne prežívala celá dedina. Zanechali v nás silný duchovný zážitok a mnohí ste sa aj
na organizácii tejto výnimočnej
slávnosti podieľali.
Rovnako tak sme sa rozlúčili s
pánom farárom Ľubošom Satinom a pánom kaplánom Petrom
Križanom, ktorým patrí veľká
vďaka za ich prácu v našej farnosti.
Zároveň sme medzi nami priví-
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Radoslav Kozák

Hlavou kresťanskej rodiny je otec,
takto to hierarchicky usporiadal
Pán Ježiš ustanovením sviatostí.
Od otca sa akosi automaticky očakáva, že sa postará o svoju rodinu, svoje deťúrence, postaví dom
a bude prinášať peniažky z práce,
aby sa v rodine dobre a ľahšie žilo.
To sú tie materiálne stránky.
Ďalej očakávame od svojich tatkov, že nám pomôžu, keď to budeme potrebovať, že nás podporia, že nás objímu alebo sa na nás
aspoň usmejú a z ich pohľadu vieme vyčítať, či sú s naším konaním
spokojní.
Otec má taktiež očakávanie od
svojho dieťaťa, chce ho vychovať
tak, aby bol z neho slušný človek,
pripravený do života tak, aby sa za
svoje dieťa nemusel hanbiť. Ale je

tu ešte povolanie - duchovný otec,
ktorý má taktiež svoje poslanie.
Je to služba Bohu, služba svojim ovečkám, ktoré mu Pán Boh
pridelil, keď ho na túto službu
povolal. Povinnosťou dieťaťa je
poslúchať svojho otca, pomáhať
mu, lebo nás veľa v našom živote
naučil.
A modliť sa za neho tak, ako sa aj
otec modlí za svoje deti.
Náš duchovný otec vdp. Ľuboš Satina sa za nás, svoje dietky, v našej farnosti modlil, ako „správny
otec“ povzbudzoval, pripravoval
do života slúžením svätých omší,
vysluhovaním sviatostí aj službou
chorým a nevládnym dietkam.
Robil všetko, aby plnil svoju úlohu, aby sme sa všetci po skončení
našej pozemskej púte mohli vrátiť

do našej nebeskej vlasti.
A často nám, veriacim, na svätých omšiach prízvukoval: Žite
v pravde a choďte tou správnou
cestou. Vaše áno, nech je áno a
vaše nie, nech je nie! Chceme
pripomenúť jeho slová, ktorými
sa s nami veriacimi po nedeľnej
sv. omši lúčil: “Mám vás rád, naozaj vás mám všetkých rád, presne tak ako otec.”
My vám, duchovný otče, za službu, ktorú ste našej farnosti preukázali, ďakujeme, budeme sa za
vás modliť a prosíme vás o vaše
modlitby.
V poslednú júnovú nedeľu sa
otec Ľuboš Satina rozlúčil s veriacimi na všetkých svätých
omšiach. Otec Ľuboš Satina pôsobil v našej farnosti šesť rokov.

Otec biskup ho vymenoval za farára do Suchej Hory. Využívame
príležitosť, aby sme úprimne poďakovali obom duchovným otcom, Ľubošovi Satinovi i Petrovi
Križanovi za ich obetavú službu
pre našu farnosť.
V júli sme privítali v našej farnosti nového pána kaplána aj farára, ktorými sa z poverenia otca
biskupa stali Mgr. Štefan Hrbček
a Mgr. Rastislav Hanečák. Obom
kňazom želáme všetko dobré a
vyprosujeme hojnosť Božieho
požehnania v ich pastierskej činnosti.
Viac o našich nových duchovných otcoch sa dočítate v samostatných článkoch.
Ľudmila Makúchová

Príhovor
Milí občania Novote, milí farníci. Som vďačný za možnosť
prihovoriť sa vám v našich obecných novinách. Prežívam čas prvých stretnutí s ľuďmi a spoznávania našej obce. Dnes (17. júla)
som navštívil vyhliadkovú vežu,
obdivoval som krásu prírody v
lúčoch zapadajúceho slnka. A
keďže som kňaz a veľmi túžim,
aby moji veriaci prežívali blízky
vzťah s Bohom, z tohto miesta
som požehnal našu farnosť.
Uvedomujem si svoje miesto v
plynúcom čase. Vážim si všetko,
čo pre farnosť vybudovali pracovité ruky Novoťanov (kostol a
fara) a tiež prácu kňazov, ktorí
predo mnou ohlasovali evanjelium, posväcovali boží ľud sviatosťami, formovali svedomie veriacich. Teraz je rad na mne, aby
som pokračoval v začatom diele.
Poprosil som jedného blízkeho
človeka o malú pomoc s týmto
článkom, aby mi položil niekoľko otázok, ktoré by mohli ľudí
zaujímať. Formálne informácie
boli zverejnené v dvoch predchádzajúcich Farníkoch (informačný list farnosti Novoť), niektoré
názory a blogy som zverejnil na
internete na mojich stránkach, a

úžasného Božieho dobrodružstva. Každý deň je novou výzvou
a neraz treba odvahu, a je potrebné vynaložiť veľa námahy, aby
kňaz zaujal „chlapský“ postoj.
Čo si na ľuďoch okolo seba vážiš?
Veľmi si vážim otvorenosť a komunikáciu bez predsudkov. Vážim si úprimné hľadanie pravdy,
úctu, zodpovednosť a tvorivosť.
Pracujem na tom, aby si toto
mohli vážiť aj ostatní na mne.

niečo doplním cez tento rozhovor.
Kto ťa v živote inšpiruje? Prečo?
Rozhodne to nie sú celebrity a
preferované osobnosti. Inšpirujú ma zaujímaví ľudia, ktorí dosiahli kvality v rôznych smeroch.
Pokorní, takí, ktorí nepotrebujú
popularitu. Sú to kňazi, ktorí
vynikajú príkladným životom:
Jozef Krišanda (zomrel v roku

2006), Marián Bublinec alebo
Vlado Maslák. Potom sú to ľudia,
z ktorých žiari dobro a sviežosť
(Sima Martausová), a ktorí majú
dobrý humor (Šoko). Sú to aj kreatívci a umelecké duše so srdcom
božích synov a dcér.
V čom je pre teba povolanie
kňaza dobrodružné?
Dobrodružné je vtedy, keď sa
kňaz nechá vtiahnuť do toho

Na čo sa tešíš v novej farnosti?
Teším sa na spoluprácu s pánom
kaplánom, na to, ako sa budú
postupne odkrývať potreby farnosti a budem môcť byť užitočný.
Možno to bude znieť divne, ale
teším sa aj na manuálnu prácu,
lebo bude treba trochu skultivovať starú faru. Verím, že sa ku
mne aj niekto pridá.
Všetko ostatné, čo sa nezmestilo do tohto článku, rád doplním
osobne. Stačí prísť na faru, alebo
nás môžete pozvať k vám. Rád
prídem aj s pánom kaplánom.
Prajem vám všetko dobré.
Štefan Hrbček
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Drahí veriaci obce Novoť, aj keď
ja mám rodnú obec Vyšné Ružbachy na opačnej strane diecézy,
teším sa, že som bol Pánom Ježišom cez biskupa Mons. Štefana
Sečku poslaný do tejto farnosti.
Radosť mám aj z toho, že v Novoti je kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie. Lebo Panna
Mária už od svojho počatia bola
výnimočná a svätá. Bolo to preto,

matkou a to spolu so svojím snúbencom, svätým Jozefom. Takto
všetok svoj čas a sily obaja dali
do toho, aby sa mohli starať len
o Božieho Syna Ježiša. A tiež sa
nevzdali ani vtedy, keď Pánu Ježišovi hrozilo nebezpečenstvo.
Takto Panna Mária a svätý Jozef
ukázali veľký príklad rodičom,
ako sa majú všetci rodičia dobre
a obetavo starať o svoje deti.
Aj keď bol Ježiš u nich na jednej
strane prítomný ako človek, na
druhej strane bol aj ako Boží Syn,
čiže Boh, tak bol pre nich Ježiš na
prvom mieste. Pán Ježiš Pannu
Máriu a svätého Jozefa už len
svojou prítomnosťou posväcoval,
čiže duchovne posilňoval a menil
stále viac na svätých.
A preto aj v každej rodine má byť
nie dieťa, ale Pán Ježiš na prvom
mieste, lebo On bude celú rodinu
posväcovať a meniť stále na lepšiu a svätejšiu. Pán Ježiš pomôže
aj pri výchove detí, lebo rodičom
vnukne správne myšlienky a

dodá im aj dostatok sily, aby všetky tie starosti ohľadom výchovy
vedeli správne a pokojne vyriešiť.
A hoci bol Pán Ježiš Boží Syn,
tiež musel Pannu Máriu a svätého Jozefa počúvať, lebo si ich
sám vybral za svojich pestúnov,
čiže vychovávateľov. A preto aj
dnes, keď prosíme Pannu Máriu a svätého Jozefa o to, aby sa
za nás v nebi prihovorili u Pána
Ježiša, tak On ich vždy počúvne
a nám hneď najlepšie pomôže. Aj
na kríži, keď Pán Ježiš trpel a zomieral, tak nám daroval Pannu
Máriu za matku.
Preto sa usilujme budovať si stále
väčší vzťah s Najsvätejšou Trojicou, s Pannou Máriu, a tiež aj
so svätým Jozefom a inými svätými. A hlavne buďme vďační
Bohu za to, že táto farnosť a celá
obec Novoť má v nebi takú veľkú orodovníčku, pomocníčku a
ochrankyňu.
Rastislav Hanečák

Novotská hrudka a syrové slávnosti
Pre milovníkov syra a priaznivcov všetkých podôb pastierskej
kultúry sa aj tohto roku konala
30. júna už po štrnásty raz tradičná slávnosť syrov.
Podujatie bolo spojené s ochutnávkou syrov a ukážkami syrového umenia našich obyvateľov i
syrárov z rôznych kútov Slovenska. Podľa názoru organizátorov
aj zúčastnených návštevníkov
syrový festival ani rokmi neuberá na svojej atraktivite a kvalite.
Krásne výtvory z tohto chutného
produktu si bolo pozrieť viac ako
3-tisíc ľudí. Súťaž a výstava figurálnych syrov či súťaž v ťahaní
syrových nití sa stretla s veľkým
záujmom. Počasie prialo a tak
väčšina čakala aj v rade, aby si
krásne výtvory syrárskych majstrov mohli pozrieť a ochutnať.
Slávnosť sa tradične začala svätou omšou v kostole Narodenia
Panny Márie, odkiaľ sa pokračovalo v sprievode do centra obce,
kde sa na začiatok každoročne po4

sväcuje dobytok. Pestrý program
pripravili folklórne súbory detí
a dospelých, ktoré spríjemňovali
nedeľné popoludnie.
Predstavili sa súbory Pramienok
z Novote, heligonkári z Lokce, súbor Lokčan z Lokce či hudobníci
Durčákovci z Mútneho a Chudobovci z Oravskej Lesnej. Na syrové slávnosti prijal pozvanie Janko
Kulich a Kolegium – folkrocková
kapela zo Žiaru nad Hronom.
Svojím programom potešili
priaznivcov.
Na záver podujatia chytil mikrofónu do rúk Ervin Žatkuliak so
synmi a s harmonikami, husľami aj krásnym spevom v super
nálade bavili zúčastnených, ktorí
spolu s nimi spievali a tancovali.
Niektorí Novoťania sa pripojili k
peknému prežitiu slávnosti a prišli oblečení v tradičnom kroji aj s
celými rodinami.
Veríme, že sa v dobrej nálade
stretneme na novotských syrových slávnostiach aj budúci rok.

TÉMA

Predstavujeme novokňaza Antona Durčáka

Duchovné slovo
aby sa mohla stať matkou Pána
Ježiša. Preto aj jej počatie bolo
zázračne uchránené už od dedičného hriechu. A bola uchránená
preto, lebo v tom čase ešte nebol
krst, ktorý by z nej zmyl dedičný
hriech a ani svätá spoveď. Namiesto spovede sa prinášali do
chrámu obety za hriechy. Panna
Mária na druhej strane mala,
tak ako každý človek, slobodu a
rozum a mohla sa slobodne rozhodnúť pre hriech, ale vedela, že
to nie je správne, a tak celý svoj
život odmietala každý hriech.
Panna Mária možno celý čas tušila pred príchodom archanjela,
že má Boh s ňou nejaké plány,
ale čo s ňou Boh plánuje sa dozvedela až od archanjela Gabriela v Nazarete. Tam jej zjavil, že
Boh má s ňou tie najväčšie plány.
Lebo ako jediná žena na svete sa
stala matkou Božieho Syna Ježiša
Krista.
Tiež bola počas celého Ježišovho
života pokornou a obetujúcou sa
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Výsledky súťaží
• Syrová hrudka – odborná porota: 1. PD Oravská Lesná; 2. PD
Liptovské Revúce; 3. UNI-CON
Kysuce; 4. PD Trstená; 5. SPDP
Lužňan (11 účastníkov)
• Syrová hrudka – verejnosť: 1. PD
Tvrdošín; 2. PD Oravská Lesná; 3.
PD Trstená; 4. Salaš Oravská Lesná; 5. SPDP Lužňan (11 účastníkov)
• Figurálne syry – odborná porota: 1. Ľudmila Koleňová, Novoť; 2.
Mária Laššáková, Zákamenné; 3.
Viktória Vrábeľová, Zákamenné;

4. Veronika Pitáková, Novoť; 5.
Helena Grofčíková, Zákamenné
(19 účastníkov)
• Figurálne syry – verejnosť: 1.
Ľudmila Koleňová, Novoť; 2. Veronika Pitáková, Novoť; 3. Helena
Grofčíková, Zákamenné; 4. Viktória Vrábeľová, Zákamenné; Mária
Beňušová, Novoť (19 účastníkov)
• Ťahanie syrových nití: 1. Mária
Ligasová 80,5 m za 5:12 min; 2.
Jana Ligasová 70 m za 4:53 min;
3. Janka Mäsiarová 63,5 m za 4:35
min (všetky zo Zázrivej) (10 účastníkov)

Po dvadsiatich rokoch modlitieb a čakania sme sa dočkali
novokňaza. Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v
šľapajach rodu Durčák, z ktorého pochádzali prví kňazi z
našej obce.
Povedzte čitateľom niečo o vašej ceste ku kňazstvu. Kedy ste
zachytili ten tajomný hlas?
Povedať, kedy to asi všetko začalo, je trošku ťažšie, než sa zdá.
Avšak každé povolanie sa začína
doma. Či si to človek prizná alebo nie, domov je to prvé miesto,
kde nachádza vzory, inšpiráciu.
Doma sa stretá s rodinou, úlohou otca a matky. Tam spoznáva
prvých priateľov. Aj moje povolanie začalo práve u nás, v rodine,
aj vďaka vypočutým modlitbám
mojich starých rodičov.
Zachytiť hlas, ktorý volá k Bohu
dnes, je trošku náročnejšie, ale o
to náročnejšie je nabrať odvahu a
odpovedať naň svojím: „Hľa, tu
som, pošli mňa,“ ako píše prorok Izaiáš. Ja som začal pociťovať
toto volanie niekedy v poslednom ročníku na základnej škole,
po prijatí sviatosti birmovania
a oázových duchovných cvičeniach. Avšak ako mladý som sa
mu bránil a navyše sa mi páčilo
vtedy jedno dievča. Tak na mňa
Pán Boh musel trošku počkať. A
dočkal sa až v poslednom ročníku na gymnáziu. Tam už to volanie bolo také lákavé, že aj keď
som sa bránil, nemohol som na
neho prestať myslieť. Nakoniec
som sa podvolil. Ak volá Boh,
ťažko sa ho odmieta. Nie preto,
že by nedával slobodu alebo preto, že lepšej a krajšej ponuky na
tomto svete niet. Samozrejme,
tá cesta povolania mala u mňa
ešte veľa odbočiek, ale to už je na
osobnejšie stretnutie.
Bolo alebo aj je niečo alebo niekto, kto vás svojím spôsobom
inšpiroval k tomuto celoživotnému povolaniu?
Nemôžem nespomenúť nášho
duchovného otca Mariána Dopatera. On svojím láskavým a
vždy ochotným postojom služby

bol pre mňa vzorom práve počas
obdobia, kedy som miništroval.
A potom kňazi, ktorých som
stretol počas prípravy na birmovanie, a hlavne priatelia, ktorých
som spoznal v tom čase. To oni
mi ukázali, ako život s Bohom je
životom, ktorý má zmysel.
Boh mi posielal stále nových a
nových ľudí, aby ma utvrdzoval v
tomto rozhodnutí. Mám v pamäti stále rozhovory s otcom Karolom Lihositom o jeho kňazstve,
ktoré bolo veľmi skúšané počas
bývalého režimu. A ten jeho
úsmev a povzdych, že Boh ho napriek tomu cez všetko previedol.
Chcem spomenúť aj otca Mareka
Jamricha. Bol pre mňa vždy oporou, zvlášť počas ťažkých období
v seminári, a jeho príklad znášania rôznych ťažkostí a hlavne
prežívania a slávenia svätej omše.
A mnoho iných, ktorých by asi
ani tieto stránky neobsiahli. Im
všetkým som zvlášť vďačný. Najviac však boli pre mňa vzorom
svätí. Naša Nebeská Matka a potom môj krstný patrón sv. Anton
Paduánsky a sv. Páter Pio.
Čo vás na kňazstve najviac napĺňa?
Som síce v kňazstve zatiaľ krátko, ale môžem povedať, že to
najviac je práve možnosť držať v
holých rukách samotného Ježiša
Krista prítomného v eucharistii.
A potom služba vysluhovania
sviatosti zmierenia. Sám na sebe
viem, ako veľmi je niekedy ťažké prísť pred kňaza, kľaknúť a
vyznať celý zoznam svojich prehreškov a padnutí. Sú pre mňa
obrovským povzbudením práve
úprimné spovede ľudí. Možnosť
sprostredkovať ľuďom Krista a

jeho odpustenie, to je to, čo ma
najviac napĺňa.
V súčasnosti cirkev na Slovensku pociťuje nedostatok mladých kňazov. Čo by ste poradili
mladým, ktorí o tom rozmýšľajú, ako si majú byť istí, že je to
pre nich správna cesta?
Čo znamená byť si istý? Je veľmi
málo tých, ktorí vstupujú do seminára s istotou, že majú povolanie do kňazského stavu. O tom
som sa sám presvedčil za šesť
rokov vo formácii. Ktosi povedal
veľmi múdre slová: „Ak si si nie
istý svojím povolaním, modli sa,
aby si ho mal, a Boh ti ho dá.“
To je ten správny postoj, modliť
sa. Niet lepšieho nástroja na rozlišovanie ako práve modlitba a
adorácia. A potom je to rozhovor
so spovedníkom či duchovným
vodcom. Ak sme k nim úprimní,
dokážu pomôcť správne rozlíšiť
kňazské povolanie. Je to cesta aj
skrze pochybností, ktoré sa postupne premáhajú a približujú nás
k Bohu. Tam nachádzame pokoj.
Pokoj je zároveň veľmi dobrým
meradlom. Ak pri myšlienke
na kňazské povolanie pociťuješ
strach, aj to je normálne. Ale ak
máš pri tom nepokoj, nespokojnosť, je to istý znak, že to nie je tá
pravá cesta, alebo si k tomu ešte
duchovne nedorástol. Tento spôsob rozlišovania sa dá použiť aj na
iné povolania, nielen kňazské. Ak
máš takúto túžbu, hlavne sa neboj
o tom niekomu povedať.
Vaším prvým kaplánskym
miestom je Spišská Nová Ves.
Aké budú vaše ďalšie kroky?
Na nové miesto som nastúpil
krátko po primíciách. Prvé

kroky boli hneď do spovednice,
keďže som nastúpil krátko
pred vysluhovaním sviatosti
birmovania vo farnosti. Mal
som malú výhodu, že som tu
bol na praxi minulé leto a tak
som farnosť aj kňazov, ktorí tu
pôsobia, ako tak poznal.
Po zabývaní sa som tu nabehol
hneď na fungujúci režim a tak
fungujem doteraz. Tu, v Spišskej kapláni okrem vysluhovania sviatostí učia aj na školách
náboženstvo a so žiakmi chodia
pravidelne na Spišskú Kapitulu
na duchovné obnovy. Kapláni tu
zvyknú stráviť aj štyri roky, takže zatiaľ si nič neplánujem. A to,
čo si Pán Boh pre mňa prichystal
ďalej, je teraz v jeho rukách.
Ste mladý človek, prezraďte
našim čitateľom niečo o vašich
záľubách a voľnočasových aktivitách.
Tu, v Spišskej, máme faru priamo
v centre mesta, takže mám na dosah hneď park aj dlhú ulicu, kde
sa dá ísť prejsť. Počas seminára
som tiež skladal železné a drevené modely lodí, chcel by som
v tom pokračovať aj tu. Rovnako
mám rád počítačovú techniku a
rád si pozriem novinky a vývoj v
tejto oblasti.
Je tu veľa cyklistických chodníkov a kopcov, rád by som sa dostal aj k tomu, keď tu budem mať
bicykel. A nakoniec, s kaplánmi
z okolia sa dá ísť zahrať florbal,
chodíme tiež na bowling s niektorými rodinami.
Vyprosujeme hojnosť milostí,
aby bol pravým hlásateľom Kristovej zvesti slovom i príkladom.
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Pohľad do zákulisia dedinského tábora

Deň rodiny 2019

Už po siedmykrát sa približne
sedemdesiati mladí ľudia spojili,
aby pripravili bohatý program pre
130 detí z Novote. Dedinský tábor
má dve hlavné línie - tú, ktorú je
každoročne vidieť a počuť v júli, a
druhú, neviditeľnú líniu.
Neviditeľnou časťou je príprava
tábora, ktorá každoročne prebieha niekoľko mesiacov pred termínom.
Okrem rôznych stretnutí, kde
animátori pripravujú program,
vyrábajú množstvo pomôcok a
dolaďujú rôzne detaily, sa tiež
stretávajú na „prespávačke“ v Saleziánskom stredisku v Námestove. Tam spoločne formujú svojho
animátorského ducha i budujú
spoločenstvo mladých kresťanov.
Tou viditeľnejšou časťou je samotný priebeh tábora - tohtoročnou témou bol život svätých Cyrila a Metoda.
Bratia a sestry z osady tvorenej 10
slovanskými kmeňmi spoznávali
život na Veľkej Morave, putovali
s kniežaťom Rastislavom do Bobrova na kalváriu, rovnako sa im
podarilo počas piatich dní vybojovať dekrét, aby mohli slúžiť svätú omšu vo vlastnom jazyku.
Počas tábora na nich číhali rôzne
nástrahy, museli bojovať s Frankami, ale i počas noci hľadať stratených animátorov.

Dňa 2. júna sa uskutočnil piaty ročník podujatia s názvom Deň
rodiny. Novoť sa týmto pripojila k veľkému množstvu obcí a
miest na celom Slovensku, ktoré toto prorodinné podujatie už
tradične organizujú.

Osobitným kmeňom boli Zajačikovia, deti vo veku 4-5 rokov,
ktoré mali upravený program tak,
aby zvládli všetky úlohy. Počas
celého tábora ostatných rozveseľovali svojím roztomilým pokrikom „zaja, zaja - ňuf, ňuf“.
Keďže tábor je odjakživa postavený na báze dobrovoľnosti, jedinou
výplatou animátorov a organizátorov je úsmev a radosť zúčastnených detí. „Najviac sa mi páčila
vojna s Frankami, ich nástup a
bojovanie s nimi,“ zhodnotila
tábor účastníčka Romanka a do-

dala, že sa jej veľmi páčilo aj to,
ako privolávali slnko, ktoré naozaj vyšlo.
Za Zajačikov to krásne vyjadrila
Sárka: „My sme také jedno spoločenstvo!“ Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí sú často síce „neviditeľnými“, ale pre priebeh tábora veľmi významnými ľuďmi.
Vďaka nim nie je tábor len ďalšou
letnou akciou, ale je komunitnou
činnosťou vedenou duchom svätým. Tábor tak plným právom
nesie meno Dedinský tábor, lebo
ním istým spôsobom žije celá

farnosť a dedina - deti a animátori spolu s ich celými rodinami,
sponzori, dobrodinci ako aj modlitboví a iní podporovatelia tohto
diela.
Zvlášť vďaka za všetky modlitby,
pretože bez Božieho požehnania
by organizátori a animátori zďaleka neboli schopní darovať toľko
radosti, lásky, úsmevu a energie,
aby si každé dieťa odnieslo z tábora jedinečné a výnimočné zážitky.
Ľ. Makúchová, M. Žatkuliaková

Športový tábor deti bavil
V dňoch 15. až 19. júla sa v Novoti uskutočnil 2. ročník športového tábora pre deti, ktorý
od minulého roka organizuje
TJ Novoť. Pobytu sa zúčastnilo
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dvadsať detí, bol pre ne pripravený bohatý program.
Hlavným cieľom tábora je vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k
pohybu ako takému, pričom sa

nezameriava len na jeden druh
športu. Deti sa v priebehu týždňa venovali tradičným loptovým
hrám, atletike či gymnastike.
Nechýbali ani súťaže, v ktorých
sa malí športovci naučili bojovať
nielen za seba, ale aj za kolektív.
Organizátori pripravili podobne
ako minulý rok besedu s osobnosťou z oblasti športu. Tento
rok bol hosťom len 14- ročný
rodák Benjamín Bartoš, ktorý
získal titul majstra sveta na majstrovstvách sveta vo fitnes detí
na Korfu v Grécku. Deťom predviedol akrobatické prvky a podelil sa o svoje zážitky a skúsenosti
zo súťaží.

Druhý ročník potvrdil záujem
detí o športové aktivity a ich
úprimná radosť z hier a pohybu
boli pre organizátorov tou najväčšou odmenou. „Prvý turnus
je úspešne za nami,“ zhodnotila
trénerka a organizátorka tábora
Zuzana Veselovská. „Celý týždeň
prebiehal v uvoľnenej atmosfére,
deti odchádzali z tréningov síce
unavené, ale s úsmevom na tvári a nevedeli sa dočkať ďalšieho
dňa. Druhý turnus tábora nás
čaká v auguste. Dúfam, že si deti
odnesú veľa zážitkov a pozitívnej
energie.“

Niečo z histórie
Deň rodiny je podujatie, ktoré
nadväzuje na Svetový deň rodiny.
Od roku 2009 sa organizuje ako
celoslovensky
koordinované
regionálne podujatie. Hlavné
motto: Aby deti otca mali,
aby mali mamu! deklaruje,
že podujatie je vyjadrením
podpory a oslavou prirodzenej
rodiny založenej na manželstve
jedného muža a jednej ženy,
ktorí s láskou prijímajú deti ako
dar. V našej obci sa Deň rodiny
koná vďaka obetavým rodinám
a mladým dobrovoľníkom od
roku 2014 ako jednodňová
kultúrno-spoločenská
akcia.
Všetci
tak
môžu
popri
športových aktivitách, súťažiach
a zaujímavom programe zažiť

radostnú atmosféru, vzájomnú
podporu a povzbudenie.
A ako to prebiehalo tento rok?
Tak ako po minulé roky sa dátum Dňa rodiny plánoval už
niekoľko mesiacov vopred. Tento
rok nám Pán Boh požehnal krásne počasie a tak sa nemuselo nič
odkladať. Keďže sa na tejto akcii
zúčastňuje z roka na rok čoraz
viac ľudí, pravidelne sa na organizovaní dobrovoľne zúčastňujú
rodiny, inak to nebolo ani tento rok. Preto patrí veľká vďaka
každej ďalšej ochotnej rodine a
dobrovoľníkom, ktorí prejavia
záujem pomáhať.
Tento rok sa na príprave podujatia zúčastnilo 15 rodín a 40
dobrovoľníkov, ktorí pripravili

Sviatok našich mamičiek
Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
Mama je láska.
(M. Rúfus)
Dennodenne by sme mali mame
ďakovať a ľúbiť ju, no práve Deň
matiek je špeciálnym a výnimočným dňom preto, aby sme si dôležitosť týchto jedinečných žien

pripomenuli. Stať sa mamou je
zázrak a rozhodne ho treba oslavovať.
Pri príležitosti tohto krásneho
sviatku sa v druhú májovú nede-

bohatý program, občerstvenie aj
atrakcie. Je dôležité tiež zdôrazniť, že celé podujatie by sa nedalo
organizovať bez finančnej podpory obecného a farského úradu
a tiež mnohých dobrodincov a
sponzorov.
Deň rodiny 2019 obci sa okrem
hlavného motta niesol v duchu
„v obci i meste rodina na prvom
mieste!“
Dôkazom tohto bolo, že podujatie navštívilo približne dvesto
rodín.
Začalo sa sv. omšou za rodiny
a pokračovalo na futbalovom
ihrisku TJ Novoť s úvodným
požehnaním pána farára Ľuboša Satinu a pána kaplána Petra
Križana. Pani Durčáková, ako
jedna zo spoluorganizátorov
podujatia, podotkla: „Je veľmi
dôležité poďakovať sa všetkým
zúčastneným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomáhali za to, že prežili tento deň

službou ostatným, ako aj maminkám, ktoré napiekli sladkosti
a koláčiky a priniesli ich na ihrisko.
Pre rodiny boli pripravené zábavné stanovištia, kde mohli deti
s rodičmi súťažiť, ukázať svoju
zručnosť a bojovnosť. Najmenších zaujali rôzne atrakcie ako
maľovanie na tvár, nafukovacie
hrady a šmýkačky. Staršie deti
si schuti zahrali vodný futbal a
šantili vo veľkých nafukovacích
bamberballoch. Tohtoročné podujatie obohatili svojím vystúpením aj sokoliari sv. Bavona zo
Štiavnických Baní. Predstavili sa
nám hasiči z Novote a deti z hasičského krúžku.
Veríme, že všetci účastníci boli
spokojní, odniesli si pekné spomienky a na budúci rok sa na
podujatí Deň rodiny spoločne
stretneme.

ľu v sále kultúrneho domu stretli
všetky mamy a staré mamy. Privítal ich starosta Radoslav Kozák,
ktorý im poďakoval za starostlivosť, námahu a lásku, ktorou
zahŕňajú nielen svoje deti, ale aj
celé rodiny.
Po príhovore starostu vystúpili
recitátorky zo základnej školy,
ktoré predniesli básne venované
mamám. V pestrom programe
sa predstavili folklórny súbor
Novoťanček a Pramienok, mažoretky a divadelný súbor Lienky.

Nesmieme zabudnúť ani na našich najmenších, ktorí prišli
potešiť svoje mamičky básňou,
piesňou, ale aj tancom.
Na záver naši mladí venovali
všetkým mamám pieseň zaspievanú z lásky. O príjemnú zvukovú atmosféru sa postaral náš DJ
Erik.
V nejednom oku sa zaleskla
slzička a v srdiečku ostala milá
spomienka.

Ľ. Makúchová, O. Durčáková

Ľ. Makúchová

Eliška Veselovská
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Mladý a šikovný majster Slovenska, Európy a sveta

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018/19

Na nášho 14-ročného rodáka môžeme byť právom hrdí. Po titule majster Slovenska, majster Európy prišiel ten najlepší - titul majstra sveta vo fitnes detí. O tom, čomu sa vlastne venuje,
ako vyzerá jeho tréning a ako začínal sme pre vás zistili v rozhovore.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Ako by si opísal tento šport človeku, ktorý o ňom nič nevie?
Fitnes je životný štýl, ktorý má
udržiavať telo v kondícii, zlepšovať fyzickú zdatnosť a zdravie.
Tento šport je rozdelený do dvoch
častí. Prvá časť je prevedenie zostavy dlhej minútu a pol. Musí
obsahovať akrobatické, silové a
tanečné prvky. Celá zostava má
nejaký námet a hudbu. Druhá
časť je postava (pózovanie), kde
sa predvádzajú štyri pózy.
Prečo práve tento druh
športu - pohybu?
Obsahuje všetko, čo mám rád.
Saltá, stojky, tanec. Okrem toho
sa mi postupne zapáčil aj pocit
stáť na pódiu a ukázať všetko,
čo viem. Je to pre mňa aj veľká
dávka stresu pred tým, ako idem
vystupovať, no stres
na pódiu prejde a pózovanie si
užívam.
Aké boli tvoje začiatky?
Začínal som so skákaním sált na
futbale s kamarátmi. Neskôr som

že konkurencia bola vždy veľká.
Čo by si ešte chcel v tomto športe dosiahnuť?
Nemám presné ciele, ale chcel by

som pokračovať v súťažení naďalej. Chcem sa stále zdokonaľovať.
A časom by som rád pomohol
iným, ktorí by sa chceli venovať
tomuto športu.

zistil, že existuje parkour, tak
som si pozrel nejaké videá a potom skúšal. Začal som chodiť na
gymnastické tréningy. Dvakrát
som bol aj na gymnastickej súťaži, no bola pre mňa príliš nudná.
Na konci siedmeho ročníka som
začal cvičiť s vlastnou váhou, naučil sa stojky a potom už všetko
išlo smerom k fitnesu.
Ako vyzerá tvoj tréning?
Cez školský rok hneď, keď prídem zo školy, si idem zacvičiť
kým mám ešte veľa energie. Cvičím tak hodinu až hodinu a pol
každý deň inú časť tela.
Po tréningu si dám olovrant, pripravím sa do školy a opäť cvičím,
ale teraz už len zľahka,
buď stojky alebo saltá. Po tomto
druhom tréningu si dám už len
strečing.
Stal si sa majstrom sveta vo fitnes detí na Korfu v Grécku. Ako
si prežíval tento úspech?
Určite s veľkou radosťou a bol
som trošku aj prekvapený, preto-

Dvaja nádejní futbalisti sú z Novote
Giuliano Antonio Marek je mladý
nádejný futbalista reprezentujúci
TJ Novoť a našu obec v MšK Ružomberok.
V súťažnom ročníku 2018/2019 sa
vo futbalovej kariére posunul ro-
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dák Giuliano Antonio Marek. Prestúpil a podarilo sa mu presadiť v
klube MšK Ružomberok, ktorý je
známy svojou výbornou prácou s
mládežou. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej futbalovej kariére.

Dňa 22. a 23. júna sa na Zemplínskej Šírave uskutočnil turnaj Zemplín Cup za účasti MŠK
Žilina, do ktorého výberu U9 sa
dostal aj ďalší náš rodák Kristián
Mikolajčík.
Po dvojdňovom skupinovom turnaji sa MŠK Žilina dostala do finále, v ktorom porazili družstvo
Janočko Akademy 4:2. Vo finálovom zápase Kristián Mikolajčík
predviedol výborný výkon, strelil
tri góly – HETRICK, čím definitívne zaistil MŠK Žilina víťazstvo.
Družstvu gratulujeme k víťazstvu
a nášmu rodákovi ďakujeme za
reprezentáciu TJ Novoť a prajeme
mu veľa úspechov v ďalšej futbalovej kariére.

Úspechy a ocenenia žiakov získané na významných výtvarných súťažiach celoslovenského
i medzinárodného formátu majú
na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Tento školský rok môžeme s hrdosťou skonštatovať, že
padol rekord v počte dosiahnutých popredných umiestnení a
cien, ktoré naši žiaci vybojovali
svojimi výtvarnými prácami. O
tom, že ich dielka sú po výtvarnej stránke na vysokej úrovni,
svedčí i tá skutočnosť, že v mnohých súťažiach, do ktorých prišli
tisícky výtvarných prác, odbornú porotu zaujali práve tie naše.
Či už to bolo vďaka kreatívnemu
spracovaniu danej témy s poriadnou dávkou detskej fantázie
alebo vďaka použitiu zaujímavej
či originálnej výtvarnej techniky, práce našich detí boli neprehliadnuteľné.
Celkovo sme získali 62 ocenení, z
toho len na medzinárodnej a celoslovenskej úrovni ich bolo 50!
Pochváliť sa môžeme napríklad
zvláštnou cenou z medzinárodnej súťaže, mnohými cenami poroty, mimoriadnou cenou, cenou
poroty za nápad v celoslovenských kolách súťaží, 20 prvými
miestami, 16 druhými, 8 tretími
miestami a ďalšími cenami z medzinárodných, celoslovenských
súťaží, z regionálnych a okresných súťaží.
Spolu v tomto školskom roku získalo ocenenie až 130 žiakov!

DIVADELNÝ KRÚŽOK
LIENKY

Kristián Mikolajčík

Oslavujú tento rok 15 rokov.
Pod vedením pani učiteľky Milady Zavoďančíkovej dosiahli
prvenstvo v rôznych súťažiach.
Prvé miesto v Súťaži scénického čítania na regionálnom kole,
prvé miesto na regionálnej súťaži
Kubínske divadelné dni a v súťaži Gorazdov močenok získali
postup na celoslovenský festival,
ktorý sa uskutočnil v júli. Dievčatá z krúžku: Rebeka Mikolajčíková 5.B, Lucia Vojtkuliaková

5.B, Olina Durčáková 7.A, Dorotka Šustková 8.A, Laura Kojdiaková 8.B, Adela Vojtkuliaková 9.B, Anna Durčáková 9.B,
Anežka Bystričanová 8.B, Beáta
Flórková 2.A, Sára Mikolajčíková 1.C. Držíme palce!

SLOVENSKÝ JAZYK
Hviezdoslavov Kubín – okresné
kolo
Získali sme v kategórii Poézia
dve ceny poroty, v kategórii Próza jedno tretie miesto: Beáta
Flórková – 2. A. Dorota Šusteková z 8.A, ktorá získala krásne
druhé miesto.
Šaliansky Maťko – okresné
kolo Získali tretie miesto žiačky

kategóriách získali Daniel Bichel zo 6.A a Tobiáš Kubala zo
7.A

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Slávik Slovenska
Žiačka Mária Jantoláková z 3.A
postúpila na kraj, kde získala
čestné uznanie.

TECHNICKÁ VÝCHOVA
Technická olympiáda
Naši deviataci sa snažili a získali
prvé miesto na okresnom kole v
kategórii A.
Za tento úspech ďakujeme Šimonovi Martvoňovi a Marošovi
Vojtkuliakovi z 9.B.

ASTRONÓMIA
Vladimír Bajčičák z 9.B je v tomto smere absolútna špička. Získal
prvé miesto v regionálnom kole,
odtiaľ postúpil na kraj, kde získal
druhé miesto a na celoslovenskom kole bol úspešný riešiteľ.
Tento jeho koníček robí dobré
meno našej škole.

GEOGRAFICKÁ
OLYMPIÁDA
Opäť Vladimír Bajčičák bol na
stupni víťazov na okresnom kole,
čo mu zaistilo postup na kraj,
kde sa stal úspešným riešiteľom.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V tomto obore máme ďalšieho
nadšenca, ktorého biológia baví
od malička. Toto sa odzrkadlilo
aj na jeho úspechoch, ktoré každoročne získava a naša škola je
na neho pyšná.
Dávid Rypák z 8.A získal 1.
miesto na okresnom kole v kategórii E a postúpil na kraj, kde
bol úspešným riešiteľom.

TELESNÁ VÝCHOVA

Simona Dibdiaková – 7.B a Nela
Kovalčíková – 3.C, Rebeka Mikolajčíková z 5.B, ktorá získala
druhé miesto.
Štúrov Zvolen
Získal na regionálnom kole cenu
poroty Lukáš Jakubják zo 6.B.
Dilongova Trstená
Na celoslovenskej súťaži získala
čestné uznanie Dorotka Šusteková z 8.A.

MATEMATIKA
Pytagoriáda
Na okresnom kole nás najlepšie
reprezentovala Sára Vlčáková z
8.B, ktorá získala 5. miesto.
Matematická olympiáda –
okresné kolo
Druhé miesta v dvoch rôznych

INFORMATIKA
iBobor
Tejto celoslovenskej súťaže sa zúčastňuje každoročne veľa žiakov
našej školy.
Tento rok sme mali až 58 úspešných riešiteľov.
Do klubu absolútnych víťazov
sa tento rok zaradili títo žiaci: Kristián Pňakovič z 3. B (1.
miesto na Slovensku, predbehol
13 538 žiakov), František Joňák
z 5.B (1. miesto na Slovensku,
predbehol 18 097 žiakov), Simona Martvoňová zo 7.B a Tobiáš
Kubala zo 7.A (1. miesto na Slovensku, obaja predbehli 17 821
žiakov), Matej Jakubjak z 9.B a
Jakub Durčák z 9.A (1. miesto na
Slovensku)

Vybíjaná – 2. miesto okresné
kolo
Volejbal – chlapci a dievčatá – 1.
miesto okresné kolo
Stolný tenis – 3. miesto – okresné kolo
Atletika – Martin Kytaš – 1.
miesto okresné kolo – skok do
diaľky
Šach – Adam Šustek – 7.B – 1.
miesto okresné kolo a 9. miesto
na kraji
Florbal – chlapci – 1. miesto kraj
Cezpoľný beh – chlapci a dievčatá – 3. miesto okresné kolo
Miniprehadzovaná – štvrtáci –
1. miesto regionálne kolo
Súťaž Fitnes – Benjamín Bartoš,
ktorý sa venuje tzv. parkouru –
free running. Pravidelný tréning
mu priniesol aj ovocie.
Všetkým úspešným žiakom patrí
poďakovanie za reprezentáciu
školy.
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Výlet Úšust Krawcow wierch (hoľa)
Posledný školský týždeň pred
prázdninami býva náročný pre
žiakov i učiteľov. Známky sú už
zaokrúhlené, ale treba ešte odovzdať knihy, očistiť lavice a triedy. Ostal však čas aj na voľnočasové aktivity a keďže pohyb majú
deti rady, rozhodli sme sa ísť na
túru. Nebudeme chodiť ďaleko,
veď máme veľa krásnych miest aj
v našom okolí.
Rozdelili sme sa podľa veku a
náročnosti trasy. Mladší žiaci,
teda piataci a šiestaci sa v stredu 27. júna vybrali na Krawcow
Wierch (1050 n.v.). Kráčali pekne
od kasární okolo horárne Dešťané až ku hranici s Poľskom.
Krásny chodník vedie po hranici
a doviedol nás k holi na Kravculi. Zima tohto roku zanechala
nemalé škody v podobe popadaných stromov, ktoré sme museli
prekračovať a obchádzať. Na
holi sme si oddýchli, kto chcel si
opiekol slaninu alebo klobásu. Tí
zdatnejší hrali aj futbal. Na holi

je horská chata, ktorá funguje celoročne a poskytuje malé aj väčšie občerstvenie pre prechádzajúcich turistov. Tiež poskytuje
nocľah v útulných izbách.
Starší žiaci, teda siedmaci, ôsmaci a deviataci sa vybrali opačne
trasou na Úšust (1155 n.v.).
Aby sme si uľahčili dlhú cestu,
na Podkopec a k obecnej chate sme sa doviezli na bicykloch.
Odtiaľ sme putovali peši po ceste
lesom až ku križovatke, kde sa

cesty rozdeľujú do Zákamenného a Oravskej Lesnej. Chodníkom, ktorý po celý čas vedie po
hranici, sme sa dostali k miestu
– delené vody. Nachádzajú sa
tam pramene, jeden prameň a
voda z neho vedie až do Čierneho
mora, druhý putuje do Baltického mora. Po pravej strane vedie
chodník do pralesa, kde je množstvo starých jedlí, stromov a nádherná vegetácia. No tohtoročná
zima zanechala veľké škody a

ním sme odovzdali šesťdesiatim
mamičkám. Všetky prijali z rúk
starostu a kultúrnej referentky
milý darček a kvietok. Takto sa
mohli od svojich povinností na
chvíľku odreagovať pri malom
pohostení a posedení. Na záver

RÔZNE

Šport potrebuje podporu
chodník bol zavalený stromami,
takže sme nemohli pokračovať
cez prales. Kráčali sme strmým
kopcom až na vrchol Úšustu.
Tam sme si dali prestávku a pokochali sa krásnym výhľadom na
okolité kopce Poľska a Slovenska.
Na Úšuste býva každý rok na
konci augusta omša, ktorú organizuje obec Zákamenné. Cez
zimu prechádzajú zdatní bežkári
týmto miestom počas zákamenského bežkárskeho prechodu.
Cesta dole ubehla rýchlo, ani sme
sa nenazdali a boli sme pri chate.
Tam sme sa občerstvili a bicyklami sme šťastlivo došli domov.
Túto túru by sme chceli absolvovať každoročne na konci školského roka.
Naša obec ponúka množstvo
krásnych a nenáročných trás a
potuliek okolím, či už je to peši
alebo na bicykloch. V zime sú to
zase bežky, ktoré sú vynikajúcim
prostriedkom pri spoznávaní
krás okolia Novote.

Oblasť športu v našej obci reprezentuje Telovýchovná jednota
Novoť, prevažne v oblastných a krajských súťažiach. Telocvičňa, univerzálne ihriská v areáli školy, taktiež futbalové ihrisko,
tenisové kurty, volejbalové ihrisko sú využívané nielen domácimi športovcami, ale ponúkajú svoje priestory aj návštevníkom či širokej verejnosti. Šport v obci dlhodobo reprezentujú
futbalisti, ale obľube a záujmu sa tešia aj iné športy, ako sú volejbal, stolný tenis, florbal a hokej.
Futbal
V nastávajúcej sezóne 2019/2020
bude obec reprezentovať 5 družstiev – dospelí, U19 (dorastenci),
U15 (starší žiaci), U13 (mladší
žiaci) a U11 (prípravka).
Volejbal
Sme jednou z obcí na Orave, o
ktorej môžeme povedať, že je volejbalovou „baštou“. Jej história
siaha až do roku 1951. Impulz
vychádzal od pána farára Štefana
Šmiheľa, ktorý podnietil vznik
volejbalového tímu v obci. V sezóne 2019/2020 budú našu obec
reprezentovať mladšie žiačky v

krajskej súťaži, ženy v oravskej
volejbalovej liga a prípravka v
školskej súťaži.
Stolný tenis
V nastávajúcej sezóne budú obec
reprezentovať 3 družstvá - Muži
Novoť A - 6. liga, Muži Novoť B 7. liga, žiaci - 1. trieda.
Šport ako spoločenský fenomén zahŕňa aktivity, ktoré majú
okrem iného robiť život a zdravie
kvalitnejšími. Na šport v našej
obci sa nedá pozerať iba čierno
- bielou optikou. Účinkovanie
v športe prináša radosť z pohy-

sa rodičia podpísali do pamätnej knihy obce Novoť, prevzali
si finančný príspevok a všetci sa
spoločne vyfotili. Do našej obce
boli uvítaní: Janka, Nina, Adela,
Kristián, Ema, Zuzana, Adriana,
Diana, Marcus, Matej, Lucas,

Nech Vám v zdraví, v láske rastie,
nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále,
nech Vás teší dieťa malé.

Nikola, Gabriel, Lukáš, Agáta,
Richard, Lujza, Adam, Alžbeta,
Nina, Tereza, Elizabeth, Róbert,
Timea, Lucia, Alex, Dominik,
Sonja, Lisa, Jakub, Milan, Nikola, Michaela, Miroslava, Dominika, Ester, Gréta, Patrik, Simona,
Jozef, Mária, Juraj, Ivana, Silvia,
Liliana, Nataša, Terezka, Tamara, Filip, Tamara, Matúš, Dorota,
Matej, Emma, Izidor, Beáta, Gréta, Eva, Kristián, Romana.

bu, menšiu popularitu, ale aj
priateľstvá na celý život. Sú to aj
spomienky na boje na ihrisku,
na dlhé cesty a neskoré návraty
zo zápasov. Na druhej strane je
šport, a nie len ten vrcholový, ale
aj amatérsky neskutočne tvrdou
školou sebadisciplíny, vytrvalosti, obetavosti a kompromisov.
Samozrejme, aj určitým rizikom
pre zdravie športovca. Treba
spomenúť, že šport nie je možné
robiť bez dobrovoľníkov, ktorí
svoj voľný čas venujú tejto aktivite. Sme radi, že takýto športoví
nadšenci sú v našej obci. Dovoľte
mi poďakovať v mene Telovýchovnej jednoty Novoť všetkým
sponzorom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli a prispievajú
k podpore športu v obci.
Veľká vďaka patrí obci Novoť a
jej pracovníkom, pretože v posledných rokoch sa stali veľmi
dobrými partnermi podporujúci
šport.

Ľ. Makúchová

Obec a dobrovoľní hasiči postavili 1. mája v duchu ľudových
tradícií v centre dediny máj,
ktorý symbolizuje zdravie pre
všetky dievčatá a ženy. Junáci
z DHZ za spevu a hudby bratov
Brodecovcov postavili stužkami a vencom vyzdobený máj. Aj
napriek chladnejšiemu počasiu
bola nálada výborná a my sme
prežili pekné prvomájové popoludnie.

„Manželstvo je založené
na úcte a na obetiach,
ktoré jeden prináša
druhému.“
(Honoré de Balzac)
Diamant je vzácny kameň, ktorý symbolizuje
silu a stabilitu, a presne tak je aj manželstvo
po šesťdesiatich rokoch
spoločného života vybrúsené do dokonalosti.
Diamantové manželstvo v našej obci oslávili v roku 2019 dva páry,
ktoré spolu už 60 rokov
kráčajú bok po boku:
• Albín Antušák a Jozefína rod. Franková
• Roman Šimjak a
Janka rod. Bolková
V uplynulých mesiacoch
oslávili životné jubileum:
85 rokov života:
• Jozefína Durčáková
• Emília Rončáková
90 rokov života:
• Pavlína Molnárová
• Kristína Pidíková
92 rokov života:
• Rudolf Hložník
94 rokov života:
• Anna Olešová
Obec Novoť a redakcia
Hlas Novote vám k vašim výročiam srdečne
blahoželá.

Výstava poľovníckych trofejí
V dňoch 1. až 5. mája sa v Novoti po devätnástich rokoch konala výstava poľovnej zveri ulovenej na Orave v poľovníckej sezóne
2018/2019.
Prípravu komplikoval termín dokončenia novej prístavby kultúrneho domu. Kolektív poľovného združenia Novoť to však pod vedením Jozefa Šimjaka po dôkladnom plánovaní stihol v termíne. Bola
to prvá akcia, ktorá sa v novozrekonštruovanej sále organizovala.
Prehliadku otváral predseda OPK Námestovo František Bolek s
Igorom Janckulíkom, predsedom Žilinského samosprávneho kraja.
Prítomní boli medzi inými aj starosta Radoslav Kozák a bývalý starosta František Poleta, za ktorého pôsobenia sa konala predchádza-
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MATRIKA

Máj, máj, máj zelený…

Uvítanie detí do života
Úlohou rodiča je poslanie, ktoré
patrí medzi najdôležitejšie a najzodpovednejšie veci v našom živote. Toto poslanie je zároveň aj
povinnosťou, ktorá nám prináša
to najväčšie šťastie.
Narodenie dieťatka je veľkou
udalosťou v rodine. V našej obci
je už tradíciou každoročne privítať najmenších občanov. Starosta
Radoslav Kozák uvítal 24. júla
malé ratolesti v sále kultúrneho
domu. Najprv predniesol krátky
príhovor. Pozvánky s blahožela-

www.novot.sk

júca výstava. Návštevníci mali možnosť vidieť krásne, ale aj raritné
trofeje srnčej, jelenej, diviačej zveri ulovenej v okolitých Oravských
poľovníckych revíroch.
Nechýbali ani trofejné lebky dravých šeliem. Poľskí kolegovia zapožičali preparáty ulovenej zveri, medzi ktorými sa nachádzal aj
statný jeleň, vlk či medveď. Tie najviac potešili našich najmenších
návštevníkov.
Za tých päť dní sa stretli kolegovia z rôznych poľovných združení,
vymenili si medzi sebou zážitky, rady a skúsenosti, ktoré nadobudli pri výkone poľovnej profesie. Svoje poznatky sprostredkovali aj
návštevníkom výstavy.
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Obecná knižnica má svoje miesto aj v Novoti
Obecná knižnica sa nachádza v areáli základnej školy, v budove bývalých dielní na poschodí. Môžu ju navštevovať stáli čitatelia, ktorí
majú čitateľské preukazy, ale aj rekreační čitatelia, ktorých omrzel
internet, počítačové hry či mobilné telefóny a chcú sa odreagovať pri
čítaní obľúbenej knihy, alebo si v dnešnej uponáhľanej dobe oddýchnuť v čitateľskom kútiku.

SÚŤAŽE V OBECNEJ KNIŽNICI
V knižnici sa uskutočnili súťaže pre všetkých čitateľov - dospelých aj
detí. Hlavnou úlohou súťaží bolo čitateľov motivovať, aby sa „hrabali“
v regáloch knižnice a zobrali do rúk aj knihy, ktoré už nemajú na prvý
pohľad atraktívny obal, ale vo vnútri majú kvalitné texty. Obecný
úrad výhercov odmenil peknými cenami a všetci zúčastnení dostali
sladkú odmenu. K tejto súťaži bol taktiež zverejnený malý príspevok
v týždenníku MY ORAVA č.8/2019.
1 súťaž: Nakresli, vymodeluj, alebo inak vytvor hlavnú postavu detskej knihy, zapožičanej v obecnej knižnici. Počet zúčastnených 28
detí.
2 súťaž: Nájdi v obecnej knižnici knihu, v ktorej názve sa nachádza
krstné meno. Nakresli, vymodeluj, alebo inak vytvor z tejto knihy
obrázok.
Počet zúčastnených bolo 19 detí.

NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE NAŠIMI BLÍZKYMI
Z CSS STUDIENKA NOVOŤ
Počas marca – mesiaca kníh navštívili obecnú knižnicu aj naši spoluobčania z centra sociálnych služieb Studienka v Novoti. V čitateľskom
kútiku si čítali a prezerali rôzne knihy a časopisy. Páni mali záujem o
vážnejšiu tému, napríklad od spisovateľa Mária Puza - Krstný otec či
Sicílčan, dámy sa zamerali najmä na romantickú beletriu od slovenských autorov. Knižnicu navštívili aj mladí čitatelia z Denného centra
v CSS Studienka Novoť, ktorí si vypožičali rôzne tituly. Zároveň nám
naši šikovní čitatelia priniesli aj krásne obrázky z prečítaných kníh,
ktoré boli ocenené sladkou odmenou a vystavené na nástenke.

DESATORO ČITATEĽOM
P. O. HVIEZDOSLAV, VÝBER Z LYRIKY, R. 1923)
Toto desatoro sa nachádza v staručkej knihe od nášho oravského rodáka P. O. Hviezdoslava. Je z roku 1923, ale myšlienky v tomto texte sú
aktuálne aj v súčasnosti, čiže o takmer sto rokov neskôr.
1. Spomni si zakaždým, keď berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie
je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť včas a celkom neporušenú.
2. Vypožičanú knihu zaobaľ doma hneď do papieru. Neber ju do
nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou
čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú.
3. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto
neobracaj strany naslinenými prsty, nevkladaj tužky, sirky a po.,
nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal pásik čistého papieru, alebo stužky.
4. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát knihy, keď leží na stole,
neopieraj sa o ňu rukami, Neodkladaj knihu na miestach vlhkých,
alebo zaprášených.
5. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť
a dať odpočinúť očiam.
6. Nezáleží na počte kníh, ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si
čítal.
7. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj ale očami, ale čítaj srdcom.
Nepreskakuj pri čítaní odstavce, alebo i celé strany. Voľ len knihy
dobrých spisovateľov.
8. Vypisuj si, čo sa ti pri čítaní najväčšmi páčilo, čo ťa dojalo, alebo
uchvátilo: krásne opisy, významné vety, zaujímavé výpovede. Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa.
9. Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj každý deň – a každý deň niečo dobré vykonaj.
10. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je zmysel života.
Ľ. Makúchová

Obec Novoť pozýva na kultúrne
podujatie „Všetko, čo doma
máme“ 27. 10. 2019. Predstavia
sa šikovní ľudia z obce, domáca
ľudová tvorba, ručné práce.

Napíš text o udalosti, netráp sa
s pravopisom a štylistikou (my
to upravíme). Pridaj 2-3 fotky
a všetko pošli na e-mail:
noviny@novot.sk
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