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VALENTÍNKA - VYHODNOTENIE  
 Kategórie ZŠ 
 
I.kategória 6 - 8 rokov  
1.Natália Mikolajčíková, ZŠ s MŠ Novoť 
2.Dávid Hrkeľ, ZŠ s MŠ Vavrečka  
3.Tamara Bronerská, ZŠ s MŠ Vavrečka 
Cena poroty: 
1.Nina Jančigová, ZŠ s MŠ Vavrečka,  
2.Dominika Šalátová, ZŠ s MŠ Babín 
 
II.kategória 9 - 12 rokov  
1.Melany Jurigová, ZŠ s MŠ Breza,  
2.Sarah Graňáková, ZŠ s MŠ Vavrečka 
3.Tadeáš Prokop, ZŠ s MŠ Novoť 
Cena poroty:  
1.Sára Mikolajčíková, ZŠ s MŠ Novoť  
2.Sofia Straková, ZŠ s MŠ Mútne 
3.Tamara Kojdiaková, ZŠ s MŠ Novoť  
 
III.kategória 13 - 15 rokov 
1.Miroslava Zavoďanová, ZŠ s MŠ Novoť 
2.Ester Brandysová, ZŠ s MŠ Novoť 
3.Martin Hýll, ZŠ s MŠ Breza  
Cena poroty:  
1.Matej Holubjak, ZŠ s MŠ Mutné 
2.Nikola Vrábľová, ZŠ s MŠ Novoť 
3.Karolína Antušáková, ZŠ s MŠ Novoť 

Kategórie ZUŠ: 
I.kategória 6 - 8 rokov  
1.Oliver Loffay, SZUŠ Fernezová Námestovo 
2.Terézia Šustrová, SZUŠ Fernezová Námestovo 
3.Nina Huráková, SZUŠ Fernezová Námestovo  
Cena poroty:  
1.Lilien Miklušáková, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo  
2. ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo 
3.Michal Graňák, SZUŠ Fernezová Námestovo  
 
II.kategória 9 - 12 rokov  
1.Dušana Ţatkuľáková, SZUŠ Fernezová Námestovo 
2.Paulína Vorčáková, SZUŠ Fernezová Námestovo 
3.Timea Krišová, SZUŠ Fernezová Námestovo 
Cena poroty:  
1.Mária Gočalová, SZUŠ Fernezová Námestovo 
2.Simona Siksová, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo 
3.Barbora Gašperová, SZUŠ Fernezová Námestovo 
 
III.kategória 13 - 15 rokov  
1.Fatima Vorčáková, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo  
2.Katarína Ovšáková, SZUŠ Fernezová Námestovo   
3.Natália Čierniková, SZUŠ Fernezová Námestovo  
Cena poroty:  
1.Eliška Kopálová, SZUŠ Fernezová Námestovo 
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MÔJ VIANOČNÝ PRÍBEH – VÍŤAZ II. KATEGÓRIA  

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla ... 
V hore som skoro primrzol k zemi. Zatiaľ čo dedova chôdza bola pevná a stabilná, ja som sa šmýkal 
kaţdým krokom viac a viac. Celý vyvaľaný v snehu som deda prosil, aby sme sa uţ vrátili, lebo sa 
Vianoc ani nedoţijem. Ten videl, ţe je zle a ţe som si nezobral jeho teplý odev. Rýchlosťou blesku 
našiel jedličku, ktorú sme za sebou ťahali do tej starej ale teplej drevenice. Vo vnútri na nás čakala 
starká s teplým čajom. Taký fantastický som ešte nepil, cola sa môţe schovať. Obliekol som si suché 
šaty, čo mi starká dala. Vraj boli ešte po mojom ujovi. Pomaly ale isto som strácal image. No 
prestávalo mi to akosi vadiť. U starkých bolo akosi všetko iné. Hlavne to, ţe so mnou nestrácali 
trpezlivosť a napriek mojej odolnosti, boli ku mne stále milí. Poobede ma babka vyzvala, aby som jej 
pmohol so zdobením stromčeka. My doma stromček nezdobíme, naši to nechajú na profesionálov, 
ktorí vedia, aké trendy v zdobení práve letia. Bavilo ma to. Jednoduché slamené a háčkované 
ozdoby menili jedličku na malý zázrak. Moju radosť však prerušila pevná linka. Uţ z diaľky som 
počul mamu, ţe sa do Vianoc nestihnu vrátiť. Zosmutnel som. Ešte stále som si nevedel predstaviť 
tu strávené sviatky, aj keď starí rodičia boli stále viac cooloví. Starká mi chcela zdvinúť náladu, a tak 
urobila cesto na perníky. Vykrajoval som hviezdy, stromčeky a nakoniec som si robil vlastné 
postavičky. Piekli sme aj oblátky na takom mega stroji. Starká bola trpezlivá, nekarhala ma  za 
nepodarky a so starkým ich tajne jedli. Nasledujúce dni som im veľa pomáhal. Kedţe som nemal 
mobil, mal som veľa voľného času. Starká ma naučila spievať koledy, balili sme ľan do obalov od 
cukríkov, vyrábali rôzne ozdoby a piekli koláče. Na Štedrý deň dedo doniesol betlehemské svetlo 
z kostola, odpálil ho aj na adventný veniec. Pomohol som mu prestrieť stôl. Dal som naň tri taniere 
a dedo doloţil ďalší. Vysvetlil mi, ţe to je pre pocestného, keby k nám náhodou zablúdil. Nikto by 
na Štedrý večer totiţ nemal byť sám. Obdivoval som ho, ţe aj taký mocný chlap, má také dobré 
srdce. Dedo doniesol aj reťaz. Urobil ňou kruh okolo stola a dal doň všetky stoličky a pod obrus aj 
trochu centov. Do misky nabral obilie a cesnak ako poďakovanie za úrodu. To mi boli novinky ! 
Večer sa začal modlitbou, najedli sme sa a rozprávali, ako preţívala Vianoce moja mama, keď bola 
malá. Veľmi sa mi to páčilo. Potom bol čas ísť dať z večere aj zvieratám, aby aj oni vedeli, aký je 
významný deň. Keď som sa vrátil, pod stromčekom  ma nečakala ţiadna kopa darčekov. Len jedna 
malá krabička. Otvoril som ju a bola v nej vianočná ozdoba s mojím menom. Starkí vyrobili darček 
zo srdca. Uvedomil som si, ţe je to viac ako hora darov. Aţ tu som pochopil to „čaro Vianoc. “ Naši 
sa vrátili hneď na druhý deň. Nechápali, ţe som taký krotký a neprivítal som ich s ironickými 
poznámkami. Prinútil som ich, aby si našli čas na návštevu starkých. Aj keď neradi, nakoniec 
súhlasili a z hodinovej návštevy sa stal niekoľdňový pobyt. Uţili sme si ho prechádzkami do 
zasneţenej prírody a dlhými rozhovormi pri bylinkovom čaji. Podarilo sa mi tieţ uzmieriť mamu so 
starkými, mali si veru čo povedať. Myslím, ţe sme počas týchto sviatkov všetci traja pochopili, čo je 
na Vianociach najdôleţitejšie. Dedova reťaz naozaj zafungovala.       
Víťazke ešte raz GRATULUJEME ! 

 

ČO NÁS ĎALEJ ČAKÁ... 


