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Deň 7. január 2011 bude pre Novobystričanov veľmi významným dňom. V tento deň sa
uvádzala do ţivota kniha o Novej Bystrici, ktorá je vôbec prvou knihou o našej obci.
Pokračovanie na strane č. 13
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Príhovor starostu obce
Na úvod sa chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí vyuţili svoje
volebné právo a zúčastnili sa volieb a tým dali najavo, ţe majú záujem o dianie
v našej obci. Úprimne ďakujem však patrí tým spoluobčanom, ktorí mi prejavili
svoju dôveru a vo voľbách mi dali svoj hlas. Len vďaka Vašej dôvere sa Vám
teraz môţem prihovoriť ako novozvolený starosta našej obce. Byť starostom je
pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte väčšia zodpovednosť. A preto
v nasledujúcich štyroch rokoch urobím všetko preto, aby som Vašu dôveru
nesklamal a naplnil Vaše očakávania.
Zvoleným poslankyniam a poslancom blahoţelám k zloţeniu sľubu a k
začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce. Pred nami stojí zodpovedná
a určite nie ľahká úloha a to zabezpečiť ďalší rozvoj našej obce a spokojný ţivot
Vás - našich spoluobčanov v nasledujúcich štyroch rokoch. Naplnenie tejto úlohy
bude určite záleţať od nás všetkých - od našej spolupráce, od vzájomného
rešpektovania sa, ale aj od úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a
presadzovaní spoločného dobra. A preto môţem povedať, ţe sa budem snaţiť
spolupracovať so všetkými zvolenými poslancami, verejnými organizáciami
pôsobiacimi v obci a s kaţdým, kto bude chcieť svojou agilitou prispieť k rozvoju
obce.
V duchu parafrázovaného výroku od J. F. Kennedyho, s ktorým som vstupoval do
volieb, chcem vyzvať všetkých slovami: „Nepýtajte sa iba, čo môţe obec urobiť
pre Vás, ale pýtajte sa, čo môţete urobiť aj Vy pre obec.“ A samozrejme urobte
to, pretoţe toto je tá cesta, ktorou by sme sa mali uberať, aby sa nám všetkým
v našej obci ţilo spolu lepšie.
Ţelám Vám všetko dobré do budúcich spoločných dní.
Jozef Balačín
starosta obce
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.01.2011
Prítomní:
Návrh na určenie platu starostu
Obce Nová Bystrica, zástupcu
starostu Obce Nová Bystrica
a odmien poslancov Obecného
zastupiteľstva Obce Nová
Bystrica
7. Určenie sobášiacich a rečníkov
na smútočných
zhromaţdeniach a pohreboch
8. VZN Obce Nová Bystrica
o opatrovateľskej starostlivosti
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

Starosta obce:
Balačín Jozef, Ing.

6.

Členovia OZ:
Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Griga Ľubomír
Halvoníková Monika, PhDr.
Kotvas Milan
Strapáčová Štefánia
Drţiaková Monika, Ing.

Rokovanie:
Program:
1.

2.
3.

4.
5.

Otvorenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva, schválenie
programu rokovania,
overovateľov, určenie
zapisovateľa zápisnica
a návrhovej komisie
Návrh na rozdelenie volebného
obvodu medzi poslancov
Návrh na vytvorenie komisií
Obecného zastupiteľstva
v Novej Bystrici
Rozbor hospodárenia obce
k 31. 12. 2010
Schválenie rozpočtového
provizória

1.

Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie
programu rokovania, overovateľov,
určenie zapisovateľa zápisnice
a návrhovej komisia. Zasadanie
riadneho obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Jozef Balačín,
starosta obce, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, ţe
zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať, nakoľko je prítomných 9
poslancov. Za zapisovateľa na
dnešnom zasadaní obecného
zastupiteľstva navrhol starosta obce
Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol
p. Ľubomíra Grigu a p. Miroslava
Masnicu.

Novobystrický hlásnik

4

Do návrhovej, volebnej a mandátnej
komisie boli navrhnutí:
p. Jančulová, p. Šadibol a p.
Strapáčová. Návrh bol schválený
počtom hlasov 9.
2. Návrh na rozdelenie volebného
obvodu medzi poslancov
3. Návrh na vytvorenie komisií OZ
v Novej Bystrici
4. Rozbor hospodárenia obce k 31. 12.
2010
5. Schválenie rozpočtového
provizória
6. Návrh na určenie platu starostu
Obce Nová Bystrica, zástupcu
starostu Obce Nová Bystrica a odmien
poslancov Obecného zastupiteľstva
Nová Bystrica
7. Určenie sobášiacich a rečníkov na
smútočných zhromaţdeniach a
pohreboch
8. VZN Obce Nová Bystrica a
opatrovateľskej starostlivosti
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Elena
Jančulová, predniesla prítomným
návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol
jednohlasne schválený a obecné
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo
nasledovné:

U z n e s e n i e číslo 2/2011
A/ berie na vedomie
1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu
Chovancovú
3. Overovateľov zápisnice: p.
Ľubomíra Grigu a p. Miroslava
Masnicu
4. Návrhovú, volebnú a mandátovú
komisiu: p. Elenu Jančulovú, p.
Dušana Šadibola a p. Štefániu
Strapáčovú
5. Ţiadosť JUDr. Fickovej o zmene
otváracích hodín: Po-Št – od 13.00 do
22.00 hod., Pi od 13.00 do 2.00 hod.,
So od 11.00 hod. do 2.00 hod a N od
11.00 do 22.00 hod.
6. Rozdelenie obvodov pre
poslancov OZ
7. Návrh na vytvorenie komisií OZ
8. Návrh nových členov do
redakčnej rady: p. Balačína Michala,
p. Šteiningera Jána a p. Liščáka
Mariána
9. Informáciu p. Liščákovej o
zákone o ochrane osobných údajov
10. Rozbor hospodárenia a stav
financií za rok 2010
11. Informatívnu správu o stave
financií k 28. 1. 2011
12. Rozpočtové provizórium na
mesiac január 2011
13. Návrh na zrušenie uznesenia č.
2/2007/B/10,11,12
14. Sobášiacich: p. Jozefa Balačína a
p. Miroslava Masnicu
15. Smútočných rečníkov: p. Elenu
Jančulovú a p. Jána Šutiaka
16. Čas sobášov v piatok a v sobotu
17. VZN obce o opatrovateľskej
sluţbe
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18. Návrh na 20 opatrovateľských
miest denne na 1,5 hod.
19. Ţiadosť o doplnenie rady školy v
ZŠ s MŠ Nová Bystrica
20. Ţiadosť Petra Chalúpku, bytom
Nová Bystrica 803 o prešetrenie
lapačov na budove obchodu p.
Chovanca a postavenie skladu, ktorý
zasahuje do miestnej komunikácie
21. Ţiadosť o výmenu okna v byte p.
Prívaru z dôvodu zhnitia na bytovke
č. 1053 a ţiadosť p. Halvoníka o
odstránenie nedostatkov - ţiadosti
budú prešetrené.
22. Ţiadosť p. Fujeríka o finančný
príspevok na elektrickú prípojku
23. Sťaţnosť p. Miroslava Halvoníka
na suseda p. Kačeriaka z dôvodu
veľkého chovu ošípaných, čo
spôsobuje nepríjemný zápach pre
susedov.
24. Ţiadosť Zdruţenia športovotechnických činností o definitívne
určenie vyuţitia plochy medzi
futbalovým ihriskom a bývalými
šatňami na pozemku obce
25. Oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ
Nová Bystrica o havarijnom stave v
školskej jedálni – nefunguje odpad
26. Ţiadosť TJ Slovan Nová Bystrica
o poskytnutie dotácie a SZ včelárov
Stará Bystrica o finančný príspevok –
vzhľadom k tomu, ţe nie je schválený
rozpočet, tento bod sa odkladá na
budúce zastupiteľstvo
27. Ţiadosť o informáciu p. Petreka
na organizovanie furmanských
pretekov
28. Správu hlavného kontrolóra o
výsledku následnej finančnej kontroly
nájomných zmlúv v bytových domoch
29. Správu o kontrolnej činností za
rok 2010
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30. Záznam z následnej finančnej
kontroly – stav záväzkov z
neuhradených faktúr k 31. 12. 2010.
B/ schvaľuje
1. Program zastupiteľstva počtom
hlasov 9
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú
komisiu v zloţení: p. Jančulová, p.
Šadibol, p. Strapáčová počtom hlasov
9
3. Ţiadosť JUDr. Fickovej o zmenu
otváracích hodín podľa predloţeného
návrhu
4. Rozdelenie obvodov pre
poslancov OZ podľa predloţeného
návrhu
5. Návrh na vytvorenie komisií OZ
so zmenou: p. Strapáčová–sociálna
komisia, p. Griga – kultúrno-školská
komisia, športu a cestovného ruchu, p.
Ficková – predseda finančnej komisie,
p. Strapáčová – členka finančnej
komisie namiesto p. Michala Balačína
6. Zmenu Vnútorného predpisu
Zásad činností komisií OZ Nová
Bystrica, čl. 4 – predseda komisie
nemusí byť poslanec počtom hlasov
6, 3 sa zdrţali hlasovania.
7. Rozbor hospodárenia za rok 2010
8. Rozpočtové provizórium na
mesiac január 2011
9. Sobášiacich: p. Jozef Balačín a p.
Miroslav Masnica
10. Smútočných rečníkov: p. Elena
Jančulová a p. Ján Šutiak
11. Čas sobášov v piatok od 13.00 do
15.00 hod a v sobotu od 13.00 do
17.00 hod.
12. VZN Obce Nová Bystrica o
opatrovateľskej sluţbe
13. 20 opatrovateľských miest denne
1,5 hod pre opatrovateľa
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14. Doplnenie školskej rady o členov:
p. Miroslava Masnicu a p. Moniku
Halvoníkovú
15. Odpredaj pozemku parcela CKN
č. 4702/112 – TTP o výmere 223 m2
a parcela č. CKN 4702/113 –
zastavaná plocha o výmere 479 m2 v
k. ú Nová Bystrica Mariánovi
Dankovi a manţelke Zuzane, rod.
Grigovej, bytom Nová Bystrica č.
659, za kúpnu cenu 6,-€/m2 v zmysle
§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
noviel. Ide o prevod hodný
osobitného zreteľa. Uznesenie
schválené 9 poslancami z počtu 9
prítomných poslancov.
16. Prešetrenie lapačov na budove
obchodu p. Chovanca Rudolfa a
postavenie skladu, ktorý zasahuje do
miestnej komunikácie.

4. Starostovi uplatniť reklamáciu na
odpad v blízkosti kuchyne u
dodávateľa prác a uplatniť reklamáciu
na elektrické vedenie v kuchyni školy
u dodávateľa prác a na všetky spísané
nedostatky – termín ihneď.
5. Zväzu chovateľov koní Slovenska
predloţiť OZ ţiadosť o finančnú
podporu na uskutočnenie
furmanských pretekov
12. Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
ţiadne poţiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho
obecného zastupiteľstva ukončil a
poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

C/ doporučuje
1. Starostovi vyvolať jednanie s
SSE Ţilina ohľadom ţiadosti p.
Fujerika o finančný príspevok na
elektrickú prípojku
2. Starostovi sťaţnosť p. Miroslava
Halvoníka prešetriť komisiou pre
ţivotné prostredie
3. Starostovi jednať ohľadom
ţiadosti Zdruţenia športovo –
technických činností s dotknutými
osobami. Za strelnicu s p. Kultánom a
p. Grigom Ľ. a za Skatepark – p.
Pastvom.

Jozef Balačín
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Griga
Miroslav Masnica

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Správa o duchovnom ţivote farnosti v roku 2010
Dôleţitou duchovnou udalosťou roka bola v našej farnosti trojdňová duchovná
obnova farnosti so stavovskými náukami v Pôstnom období. Viedol ju misionár
saletín Czeslaw Oko. Tento rok bude duchovnú obnovu viesť pravdepodobne
verbista, otec Ján Kušnír z Nitry.
•
Krsty........................................................................ 30
chlapci.......... 19
dievčatá...........11
•
Pohreby................................................................... 37
muţi...............22
ţeny.................15
•
Sobáše........................................................................ 9
•
Prvé sv. prijímanie................................................. 22 detí
•
Sviatosť birmovania..............................................140 mladých
•
Celkový počet sv. prijímaní za rok............... 34.000 hostií
•
Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok......... 2.700
Z tohto počtu sv. omší som sám odslúţil 290 úmyslov a ostatné som priebeţne
posielal prostredníctvom Biskupského úradu na odslúţenie iným kňazom. Som
rád, ţe dávate na sv. omše nielen za zomrelých, ale aj za ţivých. Najviac sa však
teším, keď prosíte o sv. omšu na poďakovanie Pánu Bohu. Naozaj, človek má za
čo Bohu ďakovať!
Budem rád, keď sa aj Vaše spoločenské akcie budú začínať sv. omšou: napr.
deň úcty k starším v októbri, deň učiteľov, stretnutie absolventov školy po
určitých rokoch, alebo spoločné oslavy 50. narodenín atď. Obraciam sa teda s
prosbou na tých, ktorí to zvyknú v obci organizovať: začnime v kostole a potom
budú stretnutia pokračovať hostinou v Kultúrnom dome alebo na inom mieste.
Nemajte zábrany ma poprosiť o sv. omšu pri takýchto akciách.
POPULAČNÝ RAST
Uţ roky pozorujeme u nás populačnú krízu. Minulé roky sa počet cirkevných
pohrebov vyrovnával s počtom krstov. V roku 2010 bolo pohrebov o 7 viac, ako
krstov! Bohuţiaľ, vymierame.
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POHREBY
Bohu vďaka, ţe aţ 24 farníci zomreli zaopatrení sviatosťami. Boli na smrť
pripravení podľa predstáv Cirkvi, to znamená: buď boli pravidelne praktizujúci
katolíci, alebo sa vo svojej ťaţkej chorobe vyspovedali a prijali Pána Jeţiša na
cestu do večnosti. Táto skutočnosť posilňuje u pozostalých nádej, ţe je zosnulý
spasený. 8, bohuţiaľ, zomreli bez sviatostí, nepriali si ich, respektíve rodina
nemala záujem o kňaza pre ťaţko chorého. Prosím vás, keď sa katolík ocitne v
nemocnici, nech tam prijíma sviatosti. V kaţdej nemocnici dnes existuje sluţba
kňaza, ktorý rád udelí sviatosti veriacim. Niekedy však rodina zámerne
nenahlasuje nemocničnému kňazovi svojho chorého, lebo sa boja, ţe potom musí
ihneď zomrieť. Je to nezmysel. Sviatosti sú na uzdravenie, čiţe na spásu tela i
duše, nie na umieranie! Dávajme si ale pozor, aby „vďaka“ nášmu nerozumnému
strachu voľakto nezomrel bez sviatostí. Pomôţe mu potom dostať sa do neba
cirkevný pohreb? Veď pohreb nie je sviatosť!
Pri pohreboch je tu poţehnaným zvykom, ţe ku sv. prijímaniu pristupujú
synovia, dcéry, zaťovia, nevesty, vnuci a súrodenci zosnulého, ale aj
vzdialenejšia rodina. Je to ten najkrajší dar venovaný duši zosnulého. Veľkou
pomocou pre dušu zosnulého je aj zvyk chodiť na sv. prijímanie kaţdý deň celý
týţdeň po pohrebe.
KRST A BIRMOVANIE
Čo sa týka udeľovania sviatosti krstu, tak dobre viete, ţe pred krstom rodičia a
krstní rodičia vţdy dávajú Cirkvi prísľub, ţe budú deti vychovávať katolícky. Je
to podmienka, pre ktorú kňaz neodkladá krst na ďalšie roky, ale krstí ihneď. Keď
však vidím, ţe rodičia „láskavo“ začínajú chodiť s deťmi na sv. omšu aţ v tretej
triede v súvislosti s 1. sv. prijímaním, a potom znova prestávajú, chce sa mi
plakať! Falošným prísľubom pred krstom oklamali Cirkev, kňaza i seba samých.
Pána Jeţiša ale nikdy neoklamú.
Podobné je to s birmovkou. Niektorí sa vďaka sile Ducha Svätého, ktorého
prijali vo sviatosti birmovania, drţia kostola, pristupujú ku sviatostiam a ţijú
podľa viery. Mnohí sa, bohuţiaľ, pri birmovaní, rozlúčili s kostolom a so
sviatostným ţivotom. Spamätajú sa niekedy? Pomôţu im ich rodičia a birmovní
rodičia vrátiť sa tam, kam patria?
OLTÁRNA SVIATOSŤ
Mám radosť z toho, ţe v našej farnosti stále rastie záujem o sv. prijímanie. S
kaţdým rokom minieme viac a viac hostií. Bohu vďaka! Cirkev učí, ţe všedné
hriechy nie sú prekáţkou ku sv. prijímaniu. Stačí ich zakaţdým oľutovať. Iba ten
katolík sa má zdrţať sv. prijímania, ktorý si je vedomý aktuálne čo len jedného
ťaţkého hriechu.
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Keď hovorím o Oltárnej sviatosti, chcem povedať ešte jedno: keď ma
niekedy zastupujú kňazi v nedeľu, pozriem sa cez okno, čo sa deje pred
kostolom. Vidím pred kostolom pravidelne postávajúcich niekoľkých dospelých.
Prečo radšej neostanú doma? Vidím pred kostolom aj skupinu mládeţe, ktorá
príde na „V mene Otca...“ a potom sa kdesi stratí. Dúfam, ţe neodchádzajú do
krčmy, veď veriaci krčmár otvára krčmu aţ na poludnie, po sv. omšiach!
Niektorí sa ešte potom vrátia na „Iďte v mene Boţom“. Neuvedomujú si, ako
strašne ubliţujú svojej duši. Lenţe - pýtam sa - nie sú za to zodpovední ich
rodičia?
SVIATOSŤ ZMIERENIA
Som rád, ţe na prvé piatky pristupujete ku sv. prijímaniu. Je múdre, ţe si sv.
spoveď nenechávate na prvý piatok, veď prvý piatok sa počíta nie sv. spoveďou,
ale sv. prijímaním. Jednoducho robíte múdro, ţe na spoveď prídete hocikedy v
priebehu mesiaca. Viete, ţe keď som zdravý, nájdete ma v spovednici kaţdý deň
pred sv. omšou.
Ako často sa spovedať? Dobre preţívané sv. prijímanie spôsobuje, ţe mám
citlivejšie svedomie, vidím svoje hriechy podrobnejšie a som voči sebe samému
kritickejší. Je teda normálne, ţe čím častejšie prijímam Pána Jeţiša, tým častejšie
by som sa mal aj spovedať.
Kto nemôţe chodiť na sv. spoveď (potom ani na sv. prijímanie)?
- napríklad ten, kto neverí v sv. spoveď a v sv. prijímanie (veď to si vymysleli
kňazi),
- ten, kto nechce nič urobiť pre zmierenie s blíţnym, nechce prestať hnevať sa,
- ten, kto nechce uznať, ţe je hriešny (nič také nemám),
- ten, kto nechce nič urobiť pre svoje obrátenie zo smrteľného hriechu (napr.
nechce začať chodiť v nedeľu do kostola, ubytoval(a) sa s partnerkou(om) bez
katolíckeho sobáša atď.).
SVIATOSŤ MANŢELSTVA
9 sobášov za rok - to je príliš málo na takúto veľkú farnosť! Drahí rodičia, viem,
ţe ste niektorí smutní, keď vás vaši mladí nechcú poslúchnuť a bývajú spolu bez
sobáša. Nikoho k sobášu nenaţenieme. Neposlúchnu, keď im budeme hovoriť o
Boţom prikázaní: „Nezosmilníš!“ a o cirkevnom prikázaní: „Uzatváraj
manţelstvo pred tvárou Cirkvi!“ Tam chýba viera, ale aj pravá láska, pretoţe ako
môţem s niekým ţiť iba „na skúšku“, ak ho naozaj mám rád?
Stretol som sa tu s prípadom, ţe by sa ktosi aj rád cirkevne zosobášil s
partnerkou, s ktorou má deti, ale nemôţe, pretoţe uţ bol predtým cirkevne
sobášený. V tejto situácii sa, samozrejme, nemôţe ani spovedať, ani pristupovať
ku sv. prijímaniu, ale nech vyuţíva v Cirkvi, čo môţe: nech chodí do kostola,
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nech sa modlí, zboţne vychováva deti a raz mu Pán Boh dá milosť spásy. Bolo
by horšie, keby si povedal: nuţ keď mi nie je dovolené sv. prijímanie, nebudem
chodiť ani na omšu - takto by veľmi ublíţil svojej duši.
ODPROSENIE A POĎAKOVANIE
Na záver mi dovoľte, bratia a sestry, odprosiť vás za všetko, čím som vás urazil
v priebehu roka ako váš duchovný otec. Niekedy som vám ublíţil prílišnou
prísnosťou, inokedy prílišnou zhovievavosťou. Raz príliš tvrdým slovom,
inokedy ľahostajnosťou a nezáujmom o vás. Moţno som vyslovil omylné slovo
či uţ tu pri oltári alebo v spovednici. Moţno som vám nedával vţdy dobrý
príklad, ale naopak zlý, pohoršlivý príklad v nejakej oblasti. Aj kňaz, hoci vám
zastupuje Krista, neprestáva byť hriešnym, omylným človekom. Prosím vás
teraz, na konci roka, o odpustenie.
Nakoniec vám chcem zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z vašej strany v
priebehu roka 2010 dobré a sväté. Vďaka za dobrú výchovu vo vašich rodinách,
za odovzdávanie viery v Krista, vďaka za kresťanské znášanie ţivotných
ťaţkostí a kríţov. Ďakujem za váš horlivý náboţenský ţivot, peknú účasť na
svätých omšiach a poboţnostiach. Ďakujem za vašu starostlivosť o mňa osobne a
za mnohé prejavy vašej štedrosti. Ďakujem za vašu starostlivosť o kostol, za
všetku pomoc v kostole a fare i za kaţdý milodar, ktorým podporujete cirkevné
ustanovizne. Pán Boh vám zaplať!

Poďakovanie farníkom
Drahí farníci! Chcem vysloviť srdečné Pán Boh zaplať všetkým, vďaka ktorým
aj v roku 2010 naša farnosť fungovala optimálne tak v duchovnej, ako aj v
materiálnej sfére ţivota. Sú to okrem iných:
farská rada, ktorá neoceniteľne a nezištne pracuje pre naše spoločné
dobro
pani Dana Šadibolová - vedenie farského účtovníctva
pani Vilma Miháliková - kostolníčka, ktorá sa obetuje pre kostol
„vo dne v noci“
pán František Bubrín - hlavný organista
pán Michal Kuric - organista a vedúci mládeţníckeho spevokolu
slečna Katarína Pavelková - organistka, vedúca spevokolu dospelých
a farskej kroniky
členovia obidvoch spevokolov
pani Dobroslava Dolinajcová - katechétka vyučujúca náboţenstvo a
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aktívne sa zapájajúca do detsko-mládeţníckej pastorácie
animátori, ktorí viedli birmovancov
miništranti
rozdávatelia sv. prijímania: Jozef Talapka a Peter Lorenc
muţi - lektori Boţieho slova: Milan Halvoník, Michal Kuric, Jozef
Kuric, Peter Lorenc, Miroslav Pavelek, Anton Šumský, Peter Šteininger,
Jozef Talapka
pani Marta Masnicová - vedenie „Ţivého ruţenca“
„modleničky“ predmodlievajúce sa sv. ruţenec: Helena Slučiaková,
Štefánia Slučiaková, Anna Halvoníková, Justína Podolinská, Emília
Romaníková
deti, ktoré sa predmodlievali sv. ruţenec, najmä v októbri
upratujúci faru a kostol z jednotlivých dvorov
Obec Nová Bystrica na čele s pánom starostom - dobrá spolupráca s
farnosťou a farárom
riaditelia a učitelia škôl - dobrá spolupráca s farnosťou v rámci mravnej
výchovy mladej generácie
pán Stanislav Koleno - dobrá spolupráca s farnosťou v oblasti
pohrebníctva
bratia Kováčovci s otcom, skupina heligonkárov pod vedením pána
Vladimíra Tomčalu a ďalšie hudobné telesá - zapojenie sa do Jasličkovej
poboţnosti
kuchárky: p. Emília Fulierová, Irena Jantulová a Jozefína Škorvagová varenie a obsluha pri kňazských akciách
rodina pána Jozefa Adamca - zhotovenie kovového zábradlia na
chórových schodoch
pán František Petrek - maliarske opravy na fare i v kostole
páni: Ján Gavenčiak a Rastislav Šutiak - stolárske a elektrikárske práce v
kostole
pán Ľubomír Griga - vodárenské práce na fare
pán Ján Šutiak - rekonštrukcia komína a inštalovanie vykurovacej piecky
na fare
urbár Riečnica - zorganizovanie a dovezenie vianočných stromčekov
pán Jozef Radôšťan - jedlička do kostola
pán Ján Šutiak - reţírovanie prípravy Boţieho hrobu a vianočnej
výzdoby kostola. Vďaka aj tým, ktorí mu pri tom pomáhali.
Hasiči - sluţba pri Boţom hrobe
rodina Lompartová – Bisahová - hostina pre biskupa a kňazov po
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birmovke (gratis!)
páni: Milan Pekar, Ján Bisaha, Ľubomír Pavolko - odhŕňanie snehu pri
kostole. Pomáhali aj chlapci zo ZŠ: Ladislav Strapáč, Rudolf Pastva,
Ondrej Vakula.
pán Milan Mihálik- údrţbárske práce v kostole a údrţba zvonov
pani Jana Petreková a Mária Pišojová - pravidelné stretnutia a práca s
deťmi na fare
pán Peter Lorenc - stretnutia a práca s miništrantmi
pán Jozef Talapka - nové dvere na chórus, oprava rýn, opravy nábytku v
kostole i na fare
páni: Emil Škorvaga a Rudolf Ondrovič - oprava náradia
pán Ján Matejčík - zámočnícke práce na fare
pán Milan Brisučiak - demontáţ organového ventilátora a odvoz
vyradeného nábytku z fary
pán Rudolf Chovanec - elektrikárske práce v kostole i fare
pán Peter Kulas - úprava kvetových záhonov pri fare a kostole
pán Karol Khol - kosenie trávnika okolo kostola a fary
pani Iveta Poništová - pranie kostolných plachiet
pani Marta Ţemelová - krajčírske práce pre kostol
pani Alţbeta Cádrová a Viera Halvoníková - krajčírske práce
pani Mária Jančulová - zhotovenie adventného venca
pani Katarína Miháliková - mach do „betlehema“ (kaţdoročne)
pani Štefánia Strapáčová - ozdoby na stromky (kaţdoročne)
pani Anna Ondrovičová - vianočné kytice na oltáre
pani Štefánia Kolenová a Alojzia Vakulová - pomoc pani kostolníčke a
pomoc na fare
pán Lukáš Pastva - pomoc na f. úrade v oblasti informatiky a údrţby
počítača
bohuznámy farník - ozvučenie kostola a nový kovový stojan pod paškál
Určite som si nezapamätal všetkých, ktorým by bolo treba poďakovať. Prosím
teda o prepáčenie tých, ktorých som prípadne nezámerne vynechal. Nech vás
všetkých poţehnáva Spasiteľ sveta v tomto ţivote a nech vám pomôţe dostať sa
do večnej radosti.
Váš duchovný otec,
Stanislav Capiak
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Monografia Nová Bystrica – uvedenie do ţivota
Preto sme všetci zainteresovaní
dali hlavy dokopy a snaţili sme
sa pripraviť tento deň tak, aby
nás čo najlepšie reprezentoval.
O 13.00 hod sa konala svätá
omša, ktorú celebroval pán farár
Stanislav Capiak. O 14.00 hod
sa začali schádzať občania do
domu kultúry. Vo vstupnej
chodbe si návštevníci mohli pozrieť výstavku ţiackych prác s témou rozprávky a
kaţdý dostal pamätný list z tejto udalosti. V sále sa premietali cez diaprojektor
fotografie zo ţivota našich spoluobčanov a našej obce. Boli to staré fotky, ktoré
mnohým pripomenuli ich mladosť. Medzi našich hostí patril aj Mons. Viliam
Judák - nitriansky diecézny biskup, ktorý je aj zároveň jeden z autorov knihy a
promótor knihy Prof. Peter Liba. Slávnostnú atmosféru celého popoludnia
podčiarkli aj prítomní hostia, ktorých si pozvali autori knihy Mgr. Milan
Lalinský, Mgr. Eva Joneková a PaedDr. Jaroslav Velička. V úvodnej časti sme
ponúkli prítomným kultúrny program zloţený z pásma piesní, tanca a hudby na
ľudovú nôtu v podaní členov krúţku ľudového tanca, mladých heligonkárov,
ŢSS Dolinka a ĽH Kováčovcov. Veľmi milo prekvapila malá Dominika
Halvoníková svojím spevom za doprovodu heligónky, na ktorú hral jej brat
Patrik. Aj Viktorka Kuricová a Deniska Slučiaková zaujali svojimi recitáciami.
Hlavnou časťou celého popoludnia však bolo uvedenie monografie o Novej
Bystrici do ţivota. Keďţe to je vôbec prvá kniha, bola poloţená v košíku s perím
a promótor Prof. Peter Liba ju posypal obilím, ktoré je symbolom chleba a k
ţivotu ho potrebuje kaţdý človek.
Na záver pri tejto príleţitosti odovzdal starosta obce Milan Kotvas ocenenia
občanom , ktoré im udelilo Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica:
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Cenu obce Nová Bystrica za dlhoročnú a obetavú prácu pri rozvoji obce Mgr.
Milanovi Lalinskému, MvDr. Ivanovi Lukšíkovi, Jánovi Slučiakovi a Jánovi
Kriţanovi in memoriam.
Cenu starostu obce Nová Bystrica za príkladnú prácu pre rozvoj obce
Alexandrovi Grigovi, Milanovi Bubrínovi, Rudolfovi Petrekovi, Mgr. Elene
Jančulovej.

Mgr. Elena Jančulová
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Fašiangový ples v Novej Bystrici 2011
Uţ sa stalo tradíciou, ţe v tomto období Obec
Nová Bystrica pripravuje fašiangový ples pre
svojich spoluobčanov. Ani tento rok nebol
výnimkou. V sobotu, 26. janára 2011 o 19:00
hod., sa sála domu kultúry zaplnila do
posledného miesta. Úroveň plesu, ktorá sa z roka
na rok zvyšuje, dámy a páni potvrdili aj svojim
oblečením,
svojimi
veľmi
peknými
spoločenskými róbami.
Po príhovore starostu obce, Ing. Jozefa Balačina,
sa predviedla svojou ohňovou show skupina
EIVANA zo Ţiliny, ktorá všetkých veľmi
zaujala.
Prvými krokmi valčíka starosta obce otvoril celý ples, postupne sa pridávali aj
ostatní prítomní a tak sme sa spoločne prehupli do ďalšej časti plesu, kde
záleţalo uţ na kaţdom, ako príjemne sa zabaví.
Do nálady hrala skupina RELAX z Rakovej. Pred 24. hodinou sa ţrebovala
tombola, ktorej hlavnú cenu predstavovala posteľ.
Vďaka veľkému počtu sponzorov, ktorí venovali rôzne ceny do tomboly, ušla sa
cena takmer kaţdému páru. Celkovo ich bolo 60, za čo všetkým sponzorom
veľmi ďakujeme.
Ďakujeme takisto aj organizátorom plesu, a to: Obci Nová Bystrica, Školskému
stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a kultúrno-školskej
komisii pri OÚ Nová Bystrica.
Nálada počas celej noci bola veľmi dobrá a o tom, ţe sa ľudia bavili svedčí aj
fakt, ţe tanečný parket bol obsadený aţ do skorého rána. Dúfame, ţe sa takto o
rok opäť stretneme.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Súťaţ v prednese poézie a prózy
8. februára 2011 sa uskutočnilo školské kolo v prednese
poézie a prózy. Uţ pravidelne sa tejto súťaţe zúčastňujú
z kaţdej triedy tí najlepší recitátori. Je to pomerne
náročná súťaţ a tak aj tento rok mali šancu uspieť len tí,
ktorí sa recitovaniu venujú uţ dlhší čas. Účastníci boli
rozdelení do kategórií a sme radi, ţe boli medzi nimi aj chlapci. Celkove sa
zúčastnilo 34 recitátorov. Výsledky boli nasledovné :
Poézia II. kategória:

1. miesto – Deniska Slučiaková, V. A
2.miesto – Adrianka Strapáčová, VII. A
3.miesto – Robko Vaňovec, V. A

Próza II. kategória:

1.miesto – Viktorka Kuricová, V. A
2.miesto – Lenka Jančulová, VII. A
3.miesto – Renátka Hoferová, VI. A

Poézia III. kategória:

1. miesto – nebolo udelené
2.miesto – Anna Hančinová, IX. A
3.miesto – Daniela Varšavová, IX. A

Školské kolo I. kategórie sa uskutočnilo dňa 11. 2. 2011, v ktorom sa zúčastnilo
18 ţiakov 2. – 4. ročníka s nasledujúcim umiestnením:
Poézia I. kategória:

1. miesto – neudelené
2. miesto – Daniela Kováčová, IV. A
3. miesto – Kristián Svitek, II. A

Próza I. kategória:

1. miesto – Tadeáš Vakula, IV. A
2. miesto – Ján Simeon Skaličan, III. A
3. miesto – Nina Konečná, III. A
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Víťazi školského kola sa dňa 23. februára zúčastnili oblastného kola v Krásne
nad Kysucou, kde obstáli nasledovne:
Próza I. kategória:
Próza II. kategória:
Poézia II. kategória:

3. miesto - Tadeáš Vakula, IV. A
3. miesto - Viktória Kuricová, V. A
2. miesto - Denisa Slučiaková, V. A

Deniska Slučiaková nás bude ďalej reprezentovať aj na okresnom kole. Všetci jej
drţíme palce, aby obstála čo najlepšie .
Súťaţ pripravili: Mgr. Hoferová, Mgr. Znachorová, Mgr. Joneková, Mgr.
Piteková, Mgr. Chovancová Š.

Matematická olympiáda
26. januára 2011 sa konalo Obvodové kolo Matematickej olympiády. Z našej
školy postúpili traja ţiaci – Robko Vaňovec, Deniska Slučiaková a Monika
Joneková. Všetkých účastníkov, ţiakov piatych ročníkov, bolo 46. Sme veľmi
radi, ţe medzi desiatimi úspešnými riešiteľmi sú aj dvaja naši ţiaci – Robko
Vaňovec a Deniska Slučiaková. Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej
školy. Pripravila Mgr. D. Jančulová.

Prázdninový poldeň
14. – 18. februára mali naši ţiaci jarné prázdniny. Školské
stredisko záujmovej činnosti 15. februára, utorok,
pripravilo pre ţiakov v škole prázdninový poldeň. Od 9.00
hod. prichádzali do školy deti a mohli sa venovať
rôznorodej činnosti. Jedna skupinka si zahrala miniturnaj
v stolnom tenise, druhá skupinka hrala v herni
spoločenské hry, ďalší ţiaci pracovali s počítačmi, tieţ sme si zahrali stolný
futbal. Spoločne sme strávili celé dopoludnie a o 12.30 hod. sme sa rozišli.
Dopoludnia sa zúčastnilo 36 detí a sme radi, ţe sme im ponúkli príjemné preţitie
dňa v spoločnosti svojich kamarátov. Pripravili: Mgr. E. Jančulová, Kamila
Kubjatková.
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Detská diskotéka
Školské stredisko záujmovej činnosti v spolupráci s kultúrnym referentom
pripravili 28. januára a 18. februára pre deti detskú diskotéku v Dome kultúry
Nová Bystrica. Je to uţ tradičná aktivita, na ktorú sa deti tešia, pretoţe si
nielenţe zatancujú, ale aj zahrajú a zasúťaţia spoločenské hry, za ktoré vţdy
dostanú drobnú sladkosť. Tieto diskotéky boli zvláštne práve tým, ţe jednu sme
urobili v deň odovzdávania polročných vysvedčení a druhu v deň ukončenia
jarných prázdnin. Deti sa spolu s nami príjemne zabavili a o 19.00 hod. sa
spokojne rozišli domov. Diskoték sa zúčastnilo veľa detí, pretoţe ďalšia bude aţ
po pôstnom období po Veľkej noci.

Matematický klokan
Uţ niekoľko rokov sa pravidelne zapájame do
celoslovenskej súťaţe pod názvom Matematický
klokan. Je to súťaţ pre ţiakov ročníkov 2 - 9.
Matematické úlohy sú zamerané hlavne na logické
myslenie. Do súťaţe sa zapojilo spolu 67 našich
ţiakov. Úlohy sa budú riešiť v rámci celého
Slovenska 21. marca 2011. Všetkým riešiteľom
drţíme palce, aby úspešne obstáli.
Pripravila: Mgr. K. Pavelková
Mgr. Elena Jančulová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Zápis do prvého ročníka
Začiatok roka býva časom, kedy malí predškoláci v sprievode svojich rodičov
prichádzajú do základných škôl na slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Brána
našej školy, pri tejto príleţitosti, vítala budúcich prvákov a ich rodičov dňa
2. februára 2011.
Nielen rodičia, ale aj panie učiteľky drţali deťom palce, aby v „skúške“ školskej
spôsobilosti obstáli čo najlepšie.
Deti sa s veľkým odhodlaním a radosťou pustili do pripravených úloh, v rámci
ktorých sme pozorovali ich doteraz osvojené vedomosti, grafomotorické a
komunikačné zručnosti, schopnosť koncentrácie, bystrosť a pohotovosť.
Za svoje vedomosti a zručnosti si všetky deti zaslúţili odmenu, ktorou bol
pamätným list, sladkosť a darčeky, do prípravy ktorých sa zapojili aj ţiaci zo
školského klubu.
Milí budúci prváci a ich rodičia, aj touto cestou Vám ďakujeme za prejavenú
dôveru, tešíme sa na Vás a veríme, ţe sa spolu stretneme aj na začiatku nového
školského roka 2011/2012, v ktorom sa budeme snaţiť vytvoriť príjemné
prostredie podporujúce Váš záujem o vzdelanie. Dovtedy Vám ţeláme veľa
úspechov, krásnych a radostných dní.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová

Karneval
Počas fašiangov sa kaţdoročne ţiaci našej školy
s obľubou pripravujú na karneval.
Ten tohtoročný otvoril pán riaditeľ Znachor
11. februára v školskej telocvični, kde privítal
rodičov, učiteľov a najmä ţiakov preoblečených do
nápaditých masiek. Po privítaní nasledovalo
predstavovanie masiek, ktoré odštartovali malí
škôlkari. Za nimi pokračovali netrpezlivo čakajúci
ţiaci v pestrých kostýmoch. Počas karnevalovej
diskotéky sa rodičia zapojili do hodnotenia masiek.
Ţiaci v najkrajších a najoriginálnejších maskách boli odmenení vecnými cenami
a za snahu pri príprave dostali všetky deti sladkú odmenu.
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Odmeny ţiakom venovalo ZRŠ.
Karnevalová zábava bola spestrená súťaţnými hrami, v ktorých si ţiaci preverili
svoju šikovnosť, obratnosť i vytrvalosť. Fašiangový karneval sprevádzala dobrá
nálada a veríme, ţe deti budú na tohtoročný karneval s radosťou spomínať.

Mgr. Katarína Lorencová

Prednes poézie a prózy vo Vychylovke
Dňa 21. 2. 2011 sa naša škola rozozvučala rôznymi básňami a poviedkami v
prednese „Krása slova“. Stretli sa tu recitátori jednotlivých tried. Porotu tvorili
p. učiteľky. Ţiaci sa vo veľkom vytŕţení a očakávaní tešili na výsledky, ktoré
ich posunuli do obvodového kola do Krásna nad Kysucou.
V I. kategórii v poézii vyhrala Soňa Kubeňová zo 4. roč., v II. kategórii v poézii
postúpila Monika Sýkorová zo 6. roč. , v III. kategórii v poézii vyhrala Anna
Sýkorová z 9. roč. a v I. kategórii v próze sa na prvom mieste umiestnil Denis
Kulas zo 4. roč.
V obvodovom kole v Krásne nad Kysucou sa na 3. mieste umiestnila Soňa
Kubeňová zo 4. roč.
Všetkým recitátorom za pekný prednes ďakujeme.
Mgr. Alena Kanderová
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Fašiangová veselica
Je čas fašiangov a zábavy. Ako je zvykom Školská
rada ZŠ s MŠ vo Vychylovke zorganizovala štvrtý
ročník fašiangovej veselice. Organizátori sa
postarali o vtipný kultúrny program, ktorý spestril
atmosféru. O príjemnú zábavu sa staral DJ Miško
Kuric, ktorý cez prestávky ukázal svoju
neodmysliteľnú súčasť - hru na harmonike, kde sme
si spolu s ním všetci zaspievali. Za spoluprácu mu
srdečne ĎAKUJEME. Poďakovať sa chceme
všetkým, ktorí sa prišli zabaviť, tým podporili našu
školu. Sponzorom vďačíme za štedré tomboly,
ktorými potešili nejedného výhercu. Tak ostáva uţ
iba dúfať, ţe sa o rok v zdraví stretneme opäť.

Zuzana Masnicová,
Iveta Pastvová
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Milí čitatelia,
v letnom čísle nášho časopisu ste sa mohli dozvedieť o pripravovaných zmenách
v tomto roku, ako sa naplnili všetky predpovede, sa dozviete z nasledujúcich
informácií:
- nezdaniteľná časť na daňovníka je v tomto roku 3.599,30 € za rok, teda niţšia
ako predchádzajúce dva roky, z čoho vyplýva zaplatenie vyššej dane. Ďalšia
zmena je v tom, ţe túto nezdaniteľnú čiastku si môţete odčítať len z aktívnych
príjmov, medzi ktoré patria príjmy zo závislej činnosti, zo SZČO a podnikania,
z poľn. výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy spoločníkov
a komplementárov, príjmy z pouţitia alebo poskytnutia práv z priemyselného
alebo duševného vlastníctva, príjmy znalcov a tlmočníkov a príjmy z činností
sprostredkovateľov, ktoré nie sú ţivnosťou.
Z ostatných príjmov si túto čiastku odčítať nemôţete – sú to tzv. pasívne príjmy
a to sú príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, z predaja
hnuteľných vecí, z príleţitostných príjmov, z prevodu opcií a cenných papierov,
z prevodu účasti v s.r.o, komanditnej spoločnosti a druţstva, zo zdedených práv z
priemyselného alebo duševného vlastníctva, autorských práv, výhier, cien,
derivátových operácií, z dôchodkov a podobných opakujúcich sa pôţitkov.
Takisto nezdaniteľná časť na manţelku je v tomto roku 3.599,30 € za rok
a takisto aj tu patria tie isté pravidlá pri uplatňovaní v závislosti od aktívnych
príjmov,
- od 1.1.2011 nie je moţné uplatniť zníţenie základu dane z účelových sporení,
ţivotných poistiek a doplnkových dôchodkových sporení,
- oslobodenie od príjmu pri prenájme nehnuteľností a z príleţitostných príjmov –
pri tzv. pasívnych príjmoch sa zniţuje na sumu 500,00 €, bez ohľadu na zmenu
výšky ţivotného minima,
- ruší sa zráţková daň, ostáva uţ len preddavková daň,
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- uplatňovanie paušálnych výdavkov sa zjednotilo na úroveň 40 %, teda aj
remeselníci si môţu uplatniť uţ len túto sadzbu, nie 60 %,
- základná sadzba DPH sa zvýšila na 20 %,
- zrušilo sa oslobodenie príjmov z predaja bytu alebo obytného domu, v ktorom
mal predávajúci trvalý pobyt najmenej 2 roky a zjednocujú sa podmienky na
oslobodenie príjmu z predaja všetkých nehnuteľností na 5 rokov od
nadobudnutia nehnuteľnosti, ktoré sa preukazuje nadobudnutím vlastníckeho
práva zápisom do katastra nehnuteľností a 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti
z obchodného majetku fyzickej osoby, lehota na oslobodenie príjmu sa pri
obchodnom majetku vzťahuje aj na veci hnuteľné,
- vreckové poskytované pri zahraničnej ceste do výšky 40 % zákonom
stanovenej náhrady stravného v cudzej mene sa stáva uţ zdaniteľným príjmom
v tomto roku, t. z. ţe SZČO si ho uţ nebudú môcť uplatňovať, ináč by ho museli
zahrnúť do príjmu, zamestnávatelia sa v tomto roku môţu rozhodnúť, či ho
zamestnancovi poskytnú alebo nie, do 31.12.2010 boli povinní poskytnúť
zamestnancovi vreckové v minimálnej výške 5 % - 40 %,
- minimálne odvody do ZP sa zvýšili na sumu 46,06 € za mesiac (prvýkrát do
08.02.11),
- minimálne odvody do SP sa zvýšili na sumu 109,07 € za mesiac (prvýkrát do
08.02.11).
Spracovala Ing. Iveta Heltková
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Futbalový turnaj ţiakov
Dňa 5. februára 2011
sa muţstvo starších
ţiakov zúčastnilo
futbalového turnaja
U 15 (roč. 1996)
o Pohár predsedu
ObFZ Kysúc, ktorý sa
konal v hale
PRATEXU v Čadci.
Turnaja sa zúčastnili :
T. Hruška, L. Šadibol,
D. Čierňavová,
R. Kováč,
B. Dubovický, R.
Chovanec, D. Čierňava, M. Prívara, Ľ. Tomčala, A. Čierňava, P. Kuniak,
M. Petrek .V konkurencii dvanástich muţstiev sme sa nestratili. Hrali sme
vyrovnané zápasy s muţstvami z II. a III. ligy a obsadili sme konečné ôsme
miesto. Zároveň Darina Čierňavová získala cenu Fair play.

Jaroslav Kováč
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Lyţiarsky prejazd okolo Novobystrickej
priehrady
Dňa 15.01.2011 sa konal „Lyţiarsky prejazd okolo Novobystrickej priehrady“.
V tento deň sa priaznivci turizmu mohli kochať krásnou prírodou Riečnice a
Harvelky. Aj napriek nepriaznivým podmienkam sa tento deň vydaril. Uţ len
počtom účastníkov cca 70 ľudí. Je veľmi potešujúce vidieť záujem o relax a
doplnenie energie aj takýmto spôsobom. Po príchode účastníkov do DK Nová
Bystrica bolo postarané o ich občerstvenie. Ocenení boli najstarší a najmladší
lyţiari.
Veľká vďaka patrí organizátorom tejto akcie, a to Oddielu turistiky TJ
Lokomotíva Čadca, ktorí sa podujali zorganizovať tento deň.
Dúfame, ţe na budúci rok sa počasie umúdri a prejazd okolo vodnej nádrţe Nová
Bystrica sa vykoná v ešte početnejšom zastúpení.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Vybíjaná
Dňa 14. 2. 2011 sa v Starej Bystrici konal turnaj vo
vybíjanej ţiačok. Tím hráčok ZŠ Vychylovka bol
zostavený z jedenástich dievčat 6. aţ 8. ročníka. Umiestnili
sme sa na 4. mieste. To nás ale vôbec neodradilo, pretoţe
sme strávili spolu veľmi pekný deň.

Mgr. Petra Turjaková
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Juraj Svitek, 01.02.2011, Anton a Petra, rod. Machová

Ţivotné jubileá
40 rokov
Január:
Dušan Pagáč
Peter Kubala
František Prišč
Miloš Prišč
Miroslav Cabadaj
Štefánia Klieštiková
Február:
Peter Hrčka
Elena Strapáčová

50 rokov
Január:
Ján Svitek
Jozef Griga
Emília Liščáková
Február:
Miroslav Jantula
Emil Šadibol
Helena Chalúpková
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60 rokov
Január:
Viktor Kuric
Štefánia Slučiaková
Vilma Romaníková
Február:
Marta Petreková

70 rokov
Január:
Paulína Joneková

80 rokov
Január:
Anna Šadibolová

Nad 80 rokov
Anna Šadibolová (81)
Amália Bisahová (86)
Jozefína Maluniaková (89)
Gabriela Podolínska (95)

Opustili nás
Paulína Halvoníková († 82)
Pavlína Kotvasová († 75)
Ján Halvoník (†56)
Ján Čierňava (†52 )
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POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým občanom Novej Bystrice, ktorí ma podporili svojím hlasom
v nedávnych komunálnych voľbách.
PhDr. Monika Halvoníková

Poukázanie podielu 2 % zo zaplatenej dane
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka ţiada rodičov a priateľov ZŠ
o darovanie 2 % z dane. Finančné prostriedky budú pouţité na nákup učebných
pomôcok. Tlačivá o darovanie 2 % si rodičia a priatelia školy môţu
vyzdvihnúť v škole.
Za pochopenie a darovanie ďakuje
riaditeľ ZŠ s MŠ vo Vychylovke

Oznam
Dňa 7. januára 2011 bola v Novej Bystrici uvedená do
ţivota kniha MONOGRAFIA NOVÁ BYSTRICA.V ten
deň kniha nebola dostupná na predaj, ale v súčasnosti uţ
je k dispozícií.
Kto má záujem, môţe si knihu zakúpiť v Dome kultúry
Nová Bystrica u p. Vladimíra Tomčalu, t.č. 0908 94 64
34, pondelok aţ piatok v čase o 7:00 hod. – 15:00hod.
Cena za kus je 25,- €.

Pozvánka na karneval
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Dňa 06.03.2011 - v nedeľu Vás
všetkých, milí ţiaci, srdečne pozývame
na Veľký karneval.
Bude sa ako kaţdoročne konať v našom
Dome kultúry v Novej Bystrici o 14.00
hod. Môţete prísť prezlečení za
čokoľvek a kohokoľvek.
Karneval pre Vás pripravili: Školské stredisko záujmovej činnosti, Základná
škola s MŠ Nová Bystrica a Kultúrno-školská komisia pri OÚ v Novej Bystrici.
Môţete prísť aj bez masiek, lenţe nebudete mať moţnosť vyhrať rôzne vecné
ceny. Tieto ceny sa budú rozdávať pred skončením karnevalu. Porota si vyberie
tie najkrajšie masky a odovzdá im ceny. Všetkých vás očakávame a tešíme sa na
Vás.
Nezabudnite, ţe po karnevale bude diskotéka!

Mikuláš 2010 – oprava článku z Hlásnika č. 11/2010
V decembrovom čísle hlásnika 2010 som uviedol krátky článok o sprievode
Mikuláša v Novej Bystrici. Touto cestou sa chcem ospravedlniť firme DORF,
ktorá nenašla svoj názov v mojom článku medzi sponzormi Mikuláša, tieţ sa
zúčastnila na sponzorstve. Chcem sa taktieţ dodatočne poďakovať Pavlovi
Ficekovi za poţičanie dreveného voza na Mikuláša.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Novobystrický hlásnik

31

OZNAM
Miestna kniţnica Nová Bystrica, je otvorená:
Pondelok: 10:00 – 15:00 hod.
Streda: 08:00 – 15:00 hod.
Piatok: 10:00 – 14:00 hod.
ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK:
Dospelí a dôchodcovia........1,65 € (50,- Sk)
Deti a študenti......................0,65 € (20,- Sk)

KNIŢNÉ NOVINKY:
Január:
Predná línia /Cornwell Patricia Daniels/,
V tieni Moskvy /Silva Daniel/,
Druhá šanca pre lásku /Johnston Joan Mertens/,
Loviť alebo nebyť /Kučerová Iva/,
Sila lásky /Biela Brandiarová Eva/,
Večerná hviezda /Coulter Catherine/,
Uţ sa nebojím /Ďuranová Mária/,
Hostiteľ /Meyer Stephenie/.
Február:
Zmätené dvojičky zo slepej uličky – neobyčajné postrehy dvoch obyčajných
školákov /Futová Gabriela/,
Hľadači pokladov. Poklady zo záhrobia /Brezina Thomas/,
Urgum, mocný barbar /Poskitt Kjartan/,
Nick Twisp sa búri /Payne C.D./,
Dupkáč a vajíčko /Driscoll Laura/,
Rozprávky po slovensky i po anglicky /Andersen Hans Christian/,
Bláznivá hudba /Cox Michael/,
Plné vrecká peňazí /Hall Alvin/,
Encyklopédia zemepisu sveta /Landmann Rudolf/
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INZERCIA:
Máte bolesti chrbtice?
Kontaktujte 0908 264 843 po 16:00 hod.
Obecný úrad Nová Bystrica ponúka na predaj osobný automobil ROVER 200
s poruchou motora. Cena dohodou.
Kontaktujte 041/4397 221
Ponúkame výkopové a zemné práce minibagrom KUBOTA KX 36/3. S týmto
strojom je moţné urobiť výkop aj v úzkych a na ťaţko prístupných miestach.
Gumové pásy zabezpečujú dobré rozloţenie hmotnosti stroja čím nepoškodzuje
povrch dlaţby alebo trávnika.
Vodné, plynové, elektrické prípojky, oplotenia, drenáţne pásy a pod. + moţnosť
odvozu výkopovej hmoty.
Šírku výkopu moţno realizovať v rozmeroch 20 cm, 30 cm, 40 cm a 80 cm planýrka.
Telefónny kontakt: 0948 533 058, 0908 276 109
Zber plastov sa uskutoční v dňoch :
09.03.2011
27.04.2011
25.05.2011
Odvoz komunálneho odpadu /popolnice/:
03.03.2011
31.03.2011
14.04.2011
28.04.2011
12.05.2011
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