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V Novej Bystrici sa  neustále snaţíme uchovávať ľudové tradície. Jednou z nich 

je aj ukončenie fašiangového obdobia pochovávaním basy. 8. marca 2011, t. j.  

v utorok, sa v Novej Bystrici konala fašiangová veselica. 
 

Pokračovanie na strane č. 11 
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Príhovor šéfredaktora 
 
 

 

Milí čitatelia, 

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v mene novej redakčnej rady. Jar je uţ 

predo dvermi, zo zeme začínajú vykúkať prvé jarné kvety a slnko občas uţ 

príjemne hreje. Príroda sa začína meniť.  Zmenilo sa i zloţenie redakčnej rady 

nášho Novobystrického hlásnika. V nastávajúcich štyroch rokoch bude redakčnú 

radu tvoriť Ing. Iveta Heltková, Mgr. Anna Borisová, Mgr. Marián Liščák,  

Bc. Michal Balačin a PhDr. Monika Halvoníková. Budeme sa snaţiť podávať 

Vám tie najzaujímavejšie informácie z našej obce. Takisto sa tešíme aj na Vaše 

príspevky a nápady v rubrike: „Vašim perom“.  

Marec je nielen jarným mesiacom, ale i mesiacom knihy. Týmto by som chcel 

osloviť všetkých Vás, čitateľov Novobystrického hlásnika, a najmä mladých ľudí, 

aby netrávili veľa času na internetových sociálnych sieťach a občas zavítali i do 

našej kniţnice a prečítali si nejakú knihu. Pretoţe ako povedal známy  francúzsky 

filozof a spisovateľ Denis Diderot: „Bojte sa človeka, ktorý prečítal len jednu 

knihu.“ 

 

 

Príjemné preţitie jarných chvíľ ţelá redakčná rada 

 

 

Ján Šteininger 
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Prítomní: 

 

Starosta obce:  

 Balačín Jozef, Ing. 

 

Členovia OZ: 

Masnica Miroslav 

Šutiak Ján. 

Šadibol Dušan 

Jančulová Elena, Mgr. 

Griga Ľubomír 

Halvoníková Monika, PhDr. 

Kotvas Milan 

Strapáčová Štefánia 

Drţiaková Monika, Ing. 

Program: 

 

1.Otvorenie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, schválenie programu 

rokovania, overovateľov, určenie 

zapisovateľa zápisnice a návrhovej 

komisie 

2.Schválenie rozpočtového provizória  

3.Rozpočet obce na rok 2011 

4.Návrh na vytvorenie Redakčnej rady 

Novobystrického hlásnika a Krízového 

štábu Obce Nová Bystrica 

5.VZN Obce Nová Bystrica o stanovení 

podmienok prenajímania bytov beţného 

štandardu 

6.Rôzne 

7.Diskusia 

8.Schválenie uznesenia 

9.Záver 

 

 

 

Rokovanie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ, 

schválenie programu rokovania, 

overovateľov, určenie zapisovateľa 

zápisnice a návrhovej komisie 

 

Zasadanie riadneho obecného 

zastupiteľstva otvoril a viedol p. Jozef 

Balačin,  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. Dušana Šadibola a  p. Štefániu 

Strapáčovú. Do návrhovej komisie boli 

navrhnutí: p. Jančulová, p. Šutiak a p. 

Halvoníková. Návrh bol schválený 

počtom hlasov 9. 

 

2. Schválenie rozpočtového provizória 

   3. Rozpočet obce na rok 2011 

4. Návrh na vytvorenie Redakčnej 

rady Novobystrického hlásnika 

a Krízového štábu Obce Nová 

Bystrica 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 

konalo dňa 17. marca 2011 
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5. VZN Obce Nová Bystrica 

o stanovení podmienok prenajímania 

bytov bežného štandardu 

6. Rôzne 

   7. Diskusia 

   8. Schválenie uznesení 

 

Predseda návrhovej komisie, Monika 

Halvoníková, 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 3/2011 

 

   A/ berie na vedomie 

 

1. Program dnešného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú 

3. Overovateľov  zápisnice: p. Štefániu 

Strapáčovú  a p. Dušana Šadibola. 

4. Návrhovú, volebnú a mandátovú  

komisiu: p. Elenu Jančulovú , p. Jána 

Šutiaka a p. Moniku Halvoníkovú  

5. Návrh rozpočtového provizória na 

február 2011 vo výške 1/12 celkových 

výdavkov rozpočtu obce  

6. Správu finančnej komisie 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Nová Bystrica k návrhu rozpočtu  na 

 r. 2011 – 2013 

8. Vyjadrenia riaditeľov škôl  Nová 

Bystrica a Vychylovka k svojím 

rozpočtom 

9. Správu z následnej finančnej kontroly 

– kontrola príjmovej časti rozpočtu – 

daňové príjmy v poloţke 133 001 daň za 

psa r. 2010. 

10. Záznam z následnej finančnej 

kontroly – stav neuhradených faktúr 

k 10. 3. 2011  

11. VZN č. 2/2011 o stanovení 

podmienok prenajímania bytov beţného 

štandardu  

12.  Ţiadosť firmy DORF, s. r. o. 

o prenájom sály kultúrneho domu 

13. Ţiadosť Anny Brisudovej 

o odpustenie poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – 

riešiť v rámci VZN 

14. Prísľub p. Pavela na navezenie 

kameňa  ku pilieru k mostu u Strapáča 

15. P. Chovanec prisľúbil, ţe do konca 

roka umiestni na strechu svojej predajne 

lapače snehu alebo vymení krytinu. 

Prešetrenie skladu a jeho umiestnenia na 

pozemku sa rieši. 

16. Pripomienku p. Hulákovej 

o odvodnenie prístupovej cesty k 

cintorínu 

17. Sociálny podnik odvezie rúry 

a prehĺbi odvádzací  jarok u Bereši 

18. Informáciu prednostu p. Šimáška 

ohľadom čerpania prostriedkov z 

eurofondov 

 

B/ schvaľuje 

 

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 

9 

2. Návrhovú, volebnú a mandátovú 

komisiu v zloţení: p. Jančulová,  p. 

Šutiak ,  p. Halvoníková  počtom hlasov 

9 

3. Rozpočtové provizórium obce na 
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február 2011  

4. Dotáciu na originálne kompetencie ZŠ 

s MŠ Nová Bystrica vo výške 127.724,- 

€ a dofinancovanie ZŠ na prenesené 

kompetencie 48.831,- € počtom hlasov 9 

5. Dotáciu na originálne kompetencie ZŠ 

s MŠ Vychylovka vo výške 73.300,- € 

počtom hlasov 9.  

6. Dodatok č. 2 – VZN o určení výške 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

MŠ a školských zariadení so sídlom na 

území obce Nová Bystrica počtom 

hlasov 9. 

7. Rozpočet Obce Nová Bystrica na rok 

2011 počtom hlasov 9. 

8. Presun medzi rozpočtovými 

poloţkami vo výške 7.000,- € bez 

schvaľovania obecným zastupiteľstvom 

počtom hlasov 9. 

9. Poskytnutie dotácie Zväzu chovateľov 

koní bystrickej doliny vo výške 1.000,- € 

počtom hlasov 9. 

10. Výmenu podlahy u MUDr. Fonšovej 

za dlaţbu 

11. Odpredaj pozemku CKN č. 5666/3 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 

398 m2 v kat. území Nová Bystrica 

Antonovi Ţibrúňovi, bytom Nová 

Bystrica 832 za kúpnu cenu 3,- € za 1 

m2 v zmysle § 9 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. 

12. Ţiadosť Alţbety Cádrovej 

o zriadenie prevádzky a otváracie hodiny 

podľa predloţeného návrhu. 

13. Dohodu o doplňovaní kniţ. fondov 

obecnej kniţnice v roku 2011 vo výške 

500,- €. 

14. Slovenskému zväzu včelárov Stará 

Bystrica finančnú podporu vo výške 

100,- € 

15. TJ Slovan Nová Bystrica finančnú 

podporu vo výške 3.000,- € 

16. Členov redakčnej rady obecného 

časopisu v zloţení: p. Ján Šteininger, p. 

Ing. Iveta Heltková, p. Mgr. Marián 

Liščák ml., p. Bc. Michal Balačin, p. 

Mgr. Anna Borisová, p. PhDr. Monika 

Halvoníková 

17. Krízový štáb v zloţení: P. Ing. Jozef 

Balačin - predseda, p. Ján Šutiak – 

podpredseda, p. Mgr. Matej Šimašek, p. 

Milan Brisučiak st., p. Marián Liščák st., 

p. Ján Mikoláš, p. Dušan Šadibol, p. 

Milan Kotvas 

18. VZN Obce Nová Bystrica č. 2/2011 

o stanovení podmienok prenajímania 

bytov beţného štandardu 

19. Opravy obkladov v bytovke pri 

zdravotnom stredisku z fondu opráv 

20. Prenájom bytu v nájomnom bytovom 

dome u Korčeka Ing. Ľudmile 

Jarabicovej 

21. Ţiadosť p. Dušana Fujeríka  

o zriadenie elektrickej prípojky s tým, ţe 

v uvedenej lokalite je plánovaná 

výstavba 11 rodinných domov /poţiadať 

SSE/ 

C/ Doporučuje 

 

1. Prednostovi zistiť cenu dopravnej 

značky a retardéra do osady 

Kašubovia do budúceho zasadnutia 
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OZ 

2. Prednostovi zistiť cenu a spôsob 

inštalácie rozhlasu do osady 

Kašubovia 

3. Prednostovi zistiť moţnosti 

rekonštrukcie okien a zateplenia 

bytovky pri zdravotnom stredisku 

z fondu rozvoja bývania 

4. Starostovi obce osloviť SSC 

ohľadom vyčistenia betónových 

ţľabov okolo ciest – predovšetkým 

vo Veľkom Potoku a ďalších 

častiach obce 

 

D/ ukladá 

 

1. Stavebnej komisii  prešetriť ţiadosť 

p. Emila Fuliera na odpredaj časti 

pozemku z parcele č. 4702/1 

 

E/ neschvaľuje 

 

1. Ţiadosť o zmenu na nájomnej zmluve 

p. Martiny Kubičinovej 

2. Ţiadosť o zníţenie dane Lesom SR 

 

9. 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. 

 

 

Ing. Jozef Balačin 

starosta obce 

 

Overovatelia: 

Štefánia Strapáčová 

Dušan Šadibol 

 

 

Zapisovateľ: 

Anna Chovancová 
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Osobami povinnými  sprístupňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "povinné osoby") sú štátne orgány, 

obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje   

právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo 

právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich 

rozhodovacej činnosti. Na druhej strane kaţdý má právo na prístup k 

informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Vzhľadom k týmto 

základným ustanoveniam zákona som sa rozhodol priblíţiť vám finančnú 

situáciu našej obce.  

 

Obec Nová Bystrica mala k 31.12.2010 z faktúr evidovaných v evidencii 

záväzkov  neuhradenú sumu vo výške 136 987,41 € ( 4 126 882,714 Sk ) 

K 1. 1. 2010 mala obec vyčerpaný investičný úver vo výške 74 842,33 € ( 2 254 

700,034 Sk), v roku 2010 bol obcou čerpaný investičný úver vo výške 349 

654,19 € ( 10 533 682,13 Sk) (na úhradu faktúr 5 % vlastných príjmov na 

rekonštrukciu školy v Novej Bystrici, úhradu faktúr na prestavbu hasičskej 

zbrojnice vo Vychylovke). V mesiaci december  sa splatila čiastka 200 000 € (6 

025 200 Sk ) získaná z povodňových škôd. Výška nesplateného investičného 

úveru k 28. 1. 2011 bola 314 754,06 € ( 9 482 280,812 Sk ) 

 

Zostatok na účtoch k 31.12.2010 : 

• Beţný účet – 3 403,91 € ( 102 546,19 Sk ) 

• Depozitný – 7,64 € ( 230,16 Sk ) 

• Dotačný – 6,33 € ( 190,69 Sk ) 

• Rezervný – 9,10 € ( 274,15 Sk ) 

• Sociálny – 351,27 € ( 10 582, 36 Sk ) 

Bc. Michal Balačin  

Finančná správa obce Nová 

Bystrica 
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Odmietanie nemenných morálnych zásad spôsobuje úpadok človeka a vznik desivých 

praktík, ktoré nenájdeme ani u zvierat. 

  

Kanibalizmus v Číne 

Honkongské anglické noviny Express Extra opisujú beţnú prax v Šenzenskej provincii 

Čínskej ľudovej republiky. Lekári tu jedia a predávajú mäso potratených detí ako 

„zdravú potravu“ (správy NRL, 24. apríla 1995). 

Štyria novinári z časopisu Eastweek (sesterské vydanie Expressu Extra) vydávajúc sa za 

lekárov navštívili niekoľko nemocníc v Šenzenskej provincii a pýtali sa, či je moţné 

kúpiť embryá. Lekár zo Zdravotného strediska pre ţeny a deti podal jednému z 

novinárov fľašu naplnenú plodmi so slovami: „Tu máte desať plodov z dnešného rána. 

Môţete si ich zobrať. Zvyčajne si ich my, lekári, berieme domov a zjeme. No nevyzeráte 

dobre, tak si ich zoberte.“ 

Luo Hu, lekárka pracujúca v tom istom stredisku, si všimla, ţe ľudský plod je veľmi 

výţivný a ţiadaný. Najvyhľadávanejšie sú plody z potratov mladých ţien. Muţské 

embryá sú vraj výţivnejšie. Lekárka tvrdí, ţe za posledný polrok zjedla vyše sto plodov. 

„Vyšli by nazmar, keby sme ich nezjedli,“ dodáva. „Ţeny, ktoré sem prídu na potrat, 

embryá nechcú. Veď tie plody sú uţ aj tak mŕtve, keď ich jeme.“ 

Iný lekár, Dong Men Lao, vysvetľoval novinárom, ţe cena plodu sa pohybuje podľa 

hmotnosti od 10 do 40 dolárov. Štátne nemocnice sú lacnejšie neţ súkromné, kde môţu 

za plod pýtať aţ 300 dolárov. Podľa Men Laa majú najlepšie liečivé účinky 

deväťmesačné plody a na také prijíma aj objednávky. V komunistickej Číne sa telá 

takýchto detí pouţívajú ako „nové diétne výrobky“, ktoré zaručujú „silnejšie telo a 

hladšiu pokoţku“. Len kresťanskí lekári odsudzujú tieto praktiky ako vyloţený 

kanibalizmus. 

 ,,Úžasné lekárske úkony“ 

Potraty čiastočným pôrodom, ktoré sa beţne vykonávajú v „demokratických“ krajinách 

ako USA, či Švédsko, stávajú sa obzvlášť krutou formou vraţdy. Robia sa za účelom 

získania ţivotne dôleţitých orgánov a mozgového tkaniva, ktoré vraj lieči Parkinsonovu 

chorobu. Lekári presvedčia tehotnú ţenu, aby si plod dala zobrať aţ v 32. týţdni 

tehotenstva. Vtedy je embryo veľké asi 10 cm a dokáţe preţiť mimo matkinho lona. Tu 

sa lekárska „veda“ riadi jediným princípom – čím väčší plod, tým väčší vedecký pokrok. 

Potrat je teda povolený. Aby dočiahol na hlavu dieťaťa, lekár musí rozšíriť otvor 

maternice a preniknúť do nej. Keď sa hlavička pohne k otvoru, odstráni sa z nej 

injekčnou striekačkou mozgové tkanivo. Vedci z Univerzity v Indiane, USA, sa teraz 

chvália, ako „úţasne“ napredujú s liečbou ochorení srdca a iných chorôb. Prečo namiesto 

transplantácie spojenej s rizikom, ţe transplantovaný orgán organizmus odmietne, 

Barbari 21. storočia 
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nepočať radšej dieťa, nezabiť ho pred narodením a potom netransplantovať jeho bunky 

do chorého orgánu a tak ho uzdraviť? 

Takto satan pôsobí skrze svojich prostredníkov – ľudí, ktorí s druhými zaobchádzajú ako 

s „hromadou buniek“ a zneuctievajú ľudský ţivot. Keď v nás ničia „Boţí obraz“, 

spôsobujú ďalšie poníţenie a uvoľňujú cestu démonom. 

  

Kozmetika a „odpad z potratov“ 

Telá detí zabitých pri potrate predstavujú aj „mimoriadne cenný materiál“ na výrobu 

kozmetiky. 31. marca 1994 taliansky denník Corriere della Sera informoval, ţe Inšitút 

Merieux v Lyone vo Francúzsku kaţdodenne „spracuje“ 17 ton ľudského plodového 

materiálu. Mraziarenské autá naplnené plodmi pravidelne vyráţajú z východnej Európy. 

A to len preto, aby zásobili kozmetický priemysel surovinou! V prepravných 

dokumentoch sa tento materiál označuje ako „odpad z potratov“. Je iróniou, ţe so 

zárodkami ţivočíchov sa takto zaobchádzať nesmie. Francúzsky denník Quotidien de 

Paris nedávno uvádzal reklamu na hydratačný výrobok obsahujúci výťaţky z ľudského 

plodu. 

  

Ilegálny trh s ľudskými orgánmi 

Televízna stanica BBC informovala, ţe kedykoľvek je v Číne dopyt po orgánoch na 

transplantáciu, dôjde k náhlemu zvýšeniu počtu popravených väzňov. Spôsob popravy 

závisí od potrebného orgánu. Príjemcovia sú zvyčajne vysokí funkcionári Komunistickej 

strany alebo bohatí cudzinci, ktorí za orgán zaplatia aj 30 000 dolárov (Správy NRL, 17. 

mája 1995). 

Bola zvolaná komisia tridsiatich piatich odborníkov OSN, aby preskúmala problém 

nelegálneho obchodu s detskými orgánmi. Prišli k záveru, ţe tento jav je beţný na celom 

svete. V Brazílii kaţdoročne umiera na uliciach 15 000 detí bez domova. Podľa komisie 

pitvy tiel odhalili, ţe v 75% prípadov boli vybraté z tela orgány, najpravdepodobnejšie na 

účely transplantácie. V rozhovore pre časopis Il Giornale (4. septembra 1995) bývalý 

minister vlády Antonio Guidi potvrdil existenciu dobre organizovaného ilegálneho trhu s 

ľudskými orgánmi ako aj siete pašovania detí v Afrike, Indii a krajinách bývalého 

komunistického bloku. Dvaja izraelskí pašeráci detí boli zatknutí v Guatemale, povedal 

Guidi. Priznali sa, ţe pašovali deti z Indie do Izraela a USA. Nemocnice nasledovne 

kúpili ich orgány ako „náhradné časti“ na liečbu chorých detí. Podľa týchto dvoch muţov 

malo kaţdé dieťa – „ten zvláštny kus tovaru, ktorý mal dušu“ – cenu 75 000 dolárov. V 

Indii sa mnohé chudobné rodiny rozhodli priviesť na svet dieťa s úmyslom vytvoriť 

darcu na transplantáciu. Na západe je dopyt najmä po detských obličkách. Niekoľko tisíc 

dolárov, ktoré rodina dostane za tento orgán, môţe na mnohé roky zaistiť budúcnosť 

iného dieťaťa. 

  

Genocída v srdci Európy 

Aţ do obrátenia na katolicizmus doktor Bernard Nathanson viedol najväčšiu potratovú 

kliniku v Amerike (vlastne aj na svete). Počas návštevy Poľska 19. októbra 1996 varoval 

svojich poslucháčov, ţe legalizácia potratov v Poľsku by bola prvým krokom k 

hromadnému vyhladeniu mentálne zaostalých detí, starých a zomierajúcich. Skrátka, 
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viedlo by to k vyhladeniu najbezbrannejších a najzávislejších členov spoločnosti. 

Legalizácia potratov – poznamenáva Nathanson – má za následok znehodnotenie a 

degradáciu ţivota. „Som tu a prosím poľský národ, aby sa nepúšťal cestou, ktorú si 

zvolila Amerika,“ dodal. Skupina sedemsto lekárov, členov organizácie proti eutanázii v 

Holandsku, tvrdí, ţe eutanázia sa stala problémom aţ v roku 1968, keď bol schválený 

zákon o potratoch. Legalizované zabíjanie nenarodených detí sa stalo prvým krokom 

dolu klzkým kopcom k všeobecnejšiemu zabíjaniu. V Holandsku je beţné, ţe chorí, starí 

a postihnutí sú zabití z „milosti“, zvyčajne bez svojho súhlasu, či vedomia. Z dejín 

vieme, ţe začiatky eutanázie siahajú do roku 1934, do nacistického Nemecka, kde sa 

zlegalizovalo zabíjanie telesne i duševne postihnutých . 

  

Doktor Richard Fenigsen vykonáva v Holandsku lekársku prax od roku 1968. Vo svojej 

knihe Eutanázia: Voľba smrti (vydanej v roku 1994) podáva očité svedectvo, ţe 

„holandské nemocnice vykonávajú masovú eutanáziu dospelých i detí. A to nielen bez 

ich súhlasu a vedomia, ale aj bez súhlasu a vedomia ich rodín. Chorí ľudia hľadajú v 

nemocnici pomoc a očakávajú, ţe ju tam nájdu. Úplne sa v dobrej viere zveria do rúk 

profesionálov a tí ich nakoniec zabijú.“ 

Doktor Fenigsen ďalej poznamenáva, ţe „pokiaľ bol ţivot nenarušiteľný a medicína 

zviazaná pevným, nemenným zákazom uškodiť pacientovi, s prísnym postihom 

previnilca, lekári sa nikoho neopováţili usmrtiť. Akonáhle spoločnosť a súdy zmiernili 

svoj postoj k eutanázii, lekári najhoršej sorty, len krôčik dopredu pred „svorkou“, začali 

pôsobiť v tejto „novej lekárskej branţi“. A tak sa z lekárov stali fanatickí vrahovia alebo 

vrahovia „z donútenia“. 

Doktor Karel Gunner, člen hnutia proti eutanázii, uvádza príklady úplne beztrestného 

zabíjania v nemocniciach. Holandské zdruţenie pacientov začalo varovať pacientov a ich 

rodiny, ţe v nemocniciach sa zabíjajú ľudia bez svojho súhlasu, či vedomia. Radí 

verejnosti, aby sledovala prácu svojich lekárov, no takéto sledovanie je len nepatrné. 

Doktor Gunner zdôrazňuje, ţe v Holandsku nahlas protestujú proti eutanázii len katolíci 

a evanjelici. Média však naďalej obklopujú neprístupným múrom mlčanlivosti tento 

strašný motor zabíjania ľudí, ktorí sú úplne bezbranní a potrebujú zvláštnu starostlivosť a 

lásku. Keď ľudia odmietnu morálne postuláty desiatich Boţích prikázaní a prijmú etický 

relativizmus, privodia si na základe svojho bezboţného postoja najhoršie praktické 

dôsledky. Dôsledkom sú zločiny a zásadné zneuţitie slobody. „Keď sa takto 

demokracia,“ píše Ján Pavol II., „spreneveruje vlastným princípom, mení sa v podstate 

na totalitárny systém. Štát uţ nie je ,spoločným domom‘, kde môţu všetci ţiť v súlade so 

základnými zásadami rovnosti, ale pretvára sa v tyranský štát, uzurpujúci si právo 

disponovať ţivotom slabších a bezbranných, nenarodených detí a starých, a to v mene 

spoločenského úţitku, ktorý v skutočnosti znamená len záujem určitej skupiny“ 

(Evangelium Vitae, 20). 

Použitý prameň: Katolícky časopis „Milujte sa“ 

Stanislav Capiak, duchovný otec 
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Od 19:00 hod. sa 

napĺňala sála 

zvedavcami, kde pri 

vstupe dostali 

fašiangovú šišku, 

ktoré pre všetkých 

napiekli naše šikovné 

kuchárky. Na tanečný 

parket všetkých 

pozýval DJ EMO, 

ktorého striedala na 

ľudovú nôtu ĽH Kováčovcov. Celá veselica končila scénkou pochovávania basy, 

ktorú tento rok pripravila spevácka skupina Zborovanka zo Zborova nad 

Bystricou. 

Moţno sa všetci pýtajú, prečo práve zo Zborova nad Bystricou? No ţiaľ, tento 

rok sa z dôvodu pracovného zaneprázdnenia väčšiny našich „bývalých hercov“, 

ujala tohto programu uţ vyššie spomínaná skupina. Veríme však, ţe na budúci 

rok bude toto pochovávanie basy v réţii  našich občanov. 

Popolcovou stredou nastáva 40-dňový pôst a po ňom prichádza Veľká noc.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto tradičnej akcie. 

 

 

Vladimír Tomčala 

kultúrny referent 

 
 

 

 

 

Kysucký ples v Bratislave 

Pochovávanie basy 2011 
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Január a február je mesiacom 

plesov a karnevalov. 

Kysucký ples sa uţ niekoľko 

rokov organizuje v 

Bratislave pre rodákov z 

Kysúc, ale aj pre ľudí  z 

regionu Kysúc, ktorí sa takto 

stretávajú a spoločne 

zábavou ukončia fašiangové 

obdobie. Kysuce majú 

hlboké ľudové tradície a 

preto vţdy pred plesom 

niektoré obce pripravujú kultúrny program. Tento rok pripravila program 

Bystrická dolina. Ţenská spevácka skupina Dolinka a Kováčovci z Novej 

Bystrice s Vladom Tomčalom, súbor Radôšťan z Radôstky, ŢSS zo Zborova nad 

Bystricou a detskí heligonkári zo Starej Bystrice. Vystúpenie folkloristov sa 

veľmi páčilo a sme radi, ţe aj Nová Bystrica prispela k dobrej atmosfére plesu. 

Naša obec venovala do tomboly knihu – Nová Bystrica a CD Dolinky. Domov 

sme prišli unavení, ale spokojní a plní pekných záţitkov. 
 

 
 

Mgr.Elena Jančulová  
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Uvedomujem si, ţe 

tento príspevok uţ nie 

je príliš aktuálny, ale 

rada by som sa s vami 

prostredníctvom neho 

podelila o záţitok, 

ktorý bol pre mňa 

veľmi osvieţujúci. 

Dňa 26.1.2011 sa 

uskutočnil turistický 

pochod smerom z 

Vychylovky od Ranča 

na konci sveta do 

poľského Przegibku. 

Celý pochod 

organizoval p. Janec. 

Vyrazili sme ráno o 

9.00 za nádherného 

slnečného počasia. To 

vydrţalo celý deň a nám sa vďaka tomu naskytli nádherné panoramatické 

výhľady smerom na Veľkú Raču,  Pilsko a Babiu Horu, ale aj na vrchovinu na 

poľskej strane. Zo štátnej hranice sme prechádzali chodníkom s krásnou zimnou 

scenériou, krajšou ako v známej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Stromy 

ohnuté pod váhou snehu vytvárali biele klenby, popod ktoré sme s nadšením 

prechádzali. Niektoré stromy boli tak krásne zasneţené, ţe vyzerali, akoby 

namiesto snehu drţali na svojich konároch šľahačku. Z tohto „bieleho chodníka“ 

sme sa pomaly dostali aţ na chatu Przegibek v blízkosti ktorej, na naše 

prekvapenie, premával lyţiarsky vlek. Na chate sme sa občerstvili vynikajúcimi 

mäsovými pirohami, ktoré ulahodili nášmu hladnému ţalúdku. Odtiaľ sa niektorí 

Turistický pochod na Przegibek 
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vybrali na cestu domov a niektorí pokračovali na neďaleký vrch Biendoszka 

Wielkia (1144 m.n.m.), kde sa k nebu týči Krzyţ Ziemi Ţywieckiej. Na jeho 

úpätí je umiestnený základový kameň posvätený od pápeţa Jána Pavla II. Z tohto 

miesta sa ukazuje veľmi pekná panoráma na jednotlivé poľské vrchy, ktorých 

názvy si môţete prečítať na informačnej tabuli, ktorá je k dispozícii hneď vedľa 

kríţa. Cestou späť, krásne unavení, sme sa ešte zastavili na ranči u p. Janeca, kde 

sme sa občerstvili a s  dobrou náladou sme sa vracali do svojich domovov.  

         My, čo sme boli na tejto trase prvýkrát, sme boli prekvapení, koľko 

poľských turistov sme stretli aj v tomto ročnom období. Najmä mladí, brázdia 

svoju krajinu v kaţdom ročnom období. Škoda, ţe na našich turistických 

chodníkoch chýbajú aj mladšie ročníky, trebárs aj z Novej Bystrice.  

 

Pre istotu - v prípade záujmu v spolupráci s pánom Milanom a Cyrilom Vakulom 

(Oddiel turistiky TJ Lokomotíva Čadca), pripájam rozpis činnosti na nasledujúce 

podujatia: 

  

29.05.11 Hukvaldy – Morava 

26.06.11 Nízke Tatry – hrebeňovka 

03.07.11 Spomienkový pochod Nová Bystrica – Riečnica 

17.07.11 Západné Tatry – Liptovská časť 

06.08.11 Nočný prechod Javorníkmi, Semeteš – Čadca 

20.-21.08.11 Turistická noc Nová Bystrica  - Harvelka 

27.08.11 Hodová turistika okolo Čadce 

11.09.11 Vysoké Tatry Popradské pleso – Rysy 

15.-16.10.11 Vinárska oblasť Tokaj – splavovanie Bodrogu 

23.10.11 Záver turistickej sezóny na Kysuciach – Vojtov vrch  

 

Kontakt na p. Cyrila Vakulu: 0903 803 705, cyrilvakula@zoznam.sk 

 

                                                 

PhDr.Monika Halvoníková 
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Nová Bystrica od čias 

stredoveku patrila pod 

správu panstva 

Strečno. V 17. storočí 

Strečnianske panstvo 

patrilo Františkovi 

Vešelénimu. Po 

odhalenom sprisahaní 

proti panovníkovi 

Leopoldovi I. bol 

majetok rodine 

odobraný. Strečnianske 

panstvo dal  panovník generálom Fridrichovi a Jánovi Jakubovi 

Löwenburgovcom
1
 a ešte predtým dostali kus Strečniaskeho a Vigľašského 

panstva Esterháziovci.
2
 Týmto procesom sa započalo rozdelenie pôvodného 

Strečianskeho panstva na panstvá: Bytča-Strečno, Teplička a neskôr Gbeľany.  

     K časti skonfiškovaného Strečnianského panstva, ktorú získali bratia Ján 

Jakub a Fridrich Löwenburgovci patrilo územie, ktoré sa uţ predtým označovalo 

ako „dominium Teplicka“. Patrili sem Stará a Nová Bystrica, Gbeľany, Klubina, 

Lutiše, Oškedra, Paţitie, Radôstka, Riečnica, Strečno so Zlatným, Teplička, 

Terchová, Tíţina, Vadičov.
3
 Fridrich Löwenburg zomrel v roku 1715 bez 

muţského potomka zanechajúc vdovu a dcéru Annu Margitu, ktorá sa vydala za 

grófa Fridricha Windischgrätza. Ján Jakub Löwnburg sa druhýkrát oţenil 

s Annou Reginou Czoborovou. V roku 1730 sa stal radcom panovníka. Z prvého 

manţelstva s Alţbetou Windischgrätzovou mal dcéru Annu Alojziu. Taktieţ 

                                                      
1 PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, Bytča : Štátny archív 

v Radvani, 1962.s. 1. 
2 KOČIŠOVÁ, Alojzia: Panstvo Bytča – Strečno (1536, 1582) 1595 – 1950. Inventár. Bytča : Štátny archív 

v Radvani, 1962, s. 1. 
3 PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 2. 

Nová Bystrica v správe panstva Teplička 
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zomrel bez muţského potomka, takţe ním vymrela po meči rodina 

Löwenburgová. Jeho dcéra sa vydala za A. de Gaisrücka. Týmto spôsobom sa 

Fridrich Windischgrätz a A. de Gaisrück i s manţelkami stali dedičmi 

Löwnburgovských majetkov.
4
  

      V roku 1751 došlo medzi deťmi Fridricha Windischgrätza k deleniu majetku. 

Panstvo sa rozdelilo na panstvá Tepličku a Gbeľany.
5
 Tepličke ostali Stará 

a Nová Bystrica, Klubina, Oškedra, Radôstka, Riečnica a Strečno.  Zároveň sa 

oba vzniknuté celky osamostatnili i po hospodárskej a súdnej stránke a uţívali 

samostatné označenie. Predtým sa celý vešeléniovský podiel nazýval: Panstvo 

Strečno, löwenburgovská časť.
6
 Tepličské panstvo si ponechal Windischgrätzov 

syn Jozef a jeho sestre Anne Márii,
7
 ktorá sa vydala za grófa Karola Šereniho, 

pripadlo Gbelianske panstvo.
8
   

     Jozef Windischgrätz bol známy svojou nevšednou podnikavosťou. Dal 

napríklad v Tepličke vybudovať manufaktúru. Neúspešnými špekuláciami však 

prišiel o väčšiu časť svojich majetkov, medzi nimi i o Tepličské panstvo, ktoré 

po niekoľko rokov trvajúcom procese musel okolo roku 1809 ako úhradu za 

dlţoby postúpiť janovským kupcom.
9
 Od nich na kratší čas mali Tepličské 

panstvo v rukách František Lamoš z Lipovca, František Brentano di Cimaroli 

a gróf Solignac. Od neho kúpil napokon panstvo viedenský bankár gréckeho 

pôvodu Juraj Sina za 80.000 florénov v roku 1814. V rukách jeho potomkov 

zostal tento majetok do roku 1910.
10

   

                                                      
4 KOČIŠ, Jozef: Ţofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. 2. vyd. Ţilina : Jozef BLAHA, 1996. 66 s. ISBN 80-

966966-4-4, s. 36. 
5 KOČIŠ, Jozef: Ţofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. 1996, s.. 38. 
6 PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 2. 
7 LOMBARDINI, Alexander: Strečno (V trenčianskej stolici). In: Slovenské pohľady, 1885, roč. 5, s. 12. 
8 KOČIŠ, Jozef: Ţofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. 1996, s. 38. 
9  PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 2. 
10 KOČIŠ, Jozef: Ţofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. 1996, s. 39. 
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     Správu panstva Teplička zo 

zachovaného materiálu moţno sledovať 

iba od konca 18. storočia. Na jej čele stál 

provízor, ktorého pracovná náplň 

spočívala v zodpovednosti za celé 

hospodárenie a za správne prevádzanie 

jurisdikcie zemepanských súdov. Okrem 

toho zastupoval panstvo pri vyšších 

súdnych inštanciách, pri sporoch 

s okolitými panstvami ako jeho 

reprezentant buď v úlohe ţalobcu, alebo 

obvineného. Samotné riadenie ţaloby, 

alebo obhajoby prevádzal však právny 

zástupca, ktorý mal na starosti i celú 

agendu zemepánskeho súdu. Zmeny 

v správe nastali po odkúpení panstva 

Jurajom Sinom v roku 1814. Nemoţno 

presne určiť kedy k nim prišlo, len ich je 

vidno zo zachovaných písomností. Podstata novej reformy spočívala v tom, ţe sa 

panstvo rozdelilo na dva dištrikty – Starobystrický a Tepličský, ktorým na čele 

boli provízori, správcovia, podriadení direktorovi v Tepličke. Na začiatku 

štyridsiatych rokov 19. storočia funkciu direktora prevzal opäť správca 

a správcovské miesto zaujali špáni.
11

 Všetky majetky bankára Juraja Sinu a jeho 

dediča Šimona spravovalo ústredné riaditeľstvo vo Viedni. Medzičlánkom medzi 

týmito úradmi a správami jednotlivých panstiev boli hospodárske inšpektoráty. 

Šimon Sina roku 1856 určil pre Uhorsko 4. inšpektorov a vymedzil ich územnú 

pôsobnosť. Podľa tejto úpravy Tepličské panstvo podliehalo inšpektorátu 

v Dubnici. Ďalším medzičlánkom sa stalo riaditeľstvo pre správu sinovských 

majetkov v Uhorsku a v Chorvátsku, zaloţené v roku 1861, ktoré malo svoje 

sídlo v Gödölö. Tento úrad sa však pravdepodobne neosvedčil, pretoţe za 

niekoľko rokov zanikol. Ústredné riaditeľstvo udrţiavalo s jednotlivými 

panstvami priamy písomný styk. Inšpektori hospodárenie kontrolovali osobne.  

 

                                                      
11 PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 3. 



18    Novobystrický hlásnik 

 

Dispozície a pripomienky vyhotovené k jednotlivým správam vydávali potom 

Juraj a Šimon Sina osobne.  

     Tepličské panstvo hospodárilo vo vlastnej réţii a jeho majitelia sa ho snaţili 

urobiť čo najrentabilnejším majetkom. Na jeho území sa nachádzali dva majere 

a to: Skríţelné pri Tepličke a Brizgalovský dvor v Starej Bystrici. Celková 

výmera pôdy panstva sa postupne zmenšovala. V roku 1880 sa panstvo zmenilo 

na veľkostatok. Najväčšiu časť výnosov tvorili aţ do roku 1910 príjmy z lesného 

hospodárstva. V roku 1874 zo Starobytrického španátu vznikol lesný úrad, 

pretoţe takmer všetky lesy sa nachádzali v chotári Starej a Novej Bystrice 

a lesné hospodárenie sa v tejto dobe zintenzívnilo.  

     V roku 1876 Iphigenia d’Harcourt ako dedičstvo prevzala časť sinovských 

majetkov a zriadila pre ich správu riaditeľstvo vo Velehrade, neskôr sa presunulo 

do Bačkau a nakoniec skončilo vo Viedni, kde bolo aţ do roku 1910. Revízna 

kancelária mala v rokoch 1882-1898 svoje sídlo v Prahe, potom v Ozorovciach 

a od roku 1908 tieţ vo Viedni. Treba ešte poznamenať, ţe po smrti Šimona Sinu 

(1876) mala jeho vdova právo na doţivotné uţívanie časti majetku kaţdej dcéry. 

Správu týchto tzv. substitučných majetkov v roku 1877-1883 viedla osobitná 

administratívna rada (Administrations Rath der Substitutions Gutter), ktorá 

sídlila v Erusi. Posledným úradom, o ktorom sa je potrebné zmieniť, je lesný 

inšpektorát v Brounove, zriadený v roku 1886 s kontrolnou pôsobnosťou i na 

lesnú správu v Starej Bystrici. Ten sa však v roku 1894 presťahoval do Dubnice 

a tam zakrátko splynul s hospodárskym inšpektorátom. Iphigenia d’Harcourt 

cestou banky Domain und Terrain Bank v roku 1910 predala Tepličský 

veľkostatok firme Vaterländische Forst Industrie, A. G. .
12

 

 

Obrázok 1: Kaštieľ v Tepličke nad Váhom 

Obrázok 2: Šimon Sina  

 

Mgr. Marián Liščák 

 

 

 

 

 

                                                      
12 PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 2– 5. 
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Školské kolo v ľudovej piesni 
 

Na konci mesiaca február sa na našej škole uskutočnila 

súťaţ v speve ľudovej piesne. je veľa ţiakov, ktorí pekne 

spievajú, ale akosi sa hanbia ukázať svoje danosti 

v tomto smere. V ročníkoch 1-4 s týmto nie je problém. 

Horšie je to uţ u ţiakov vyšších ročníkov, ktorí sa, 

myslím si, hanbia a pospevujú si, keď ich nikto nepočuje. 

 Vy, čo pekne spievate, nehanbite sa! Niekto je 

šikovný v matematike, niekto v telesnej výchove a Vy 

pekne spievate. Využite svoj talent a ukážte čo vo Vás JE! 

V ročníkoch 1-4 sa do súťaţe prihlásilo 28 detí, v ročníkoch 5-9 12 detí. 

Výsledky sú nasledovné: 

Ročníky 1-2 – 1. miesto – Branislav Romaník 

                        2. miesto -  Matúš Chovanec 

                        3. miesto – Oliver Čierňava 

                                           Šarlota Cádrová 

Ročníky 3-4 – 1. miesto – Miška Adamcová 

                        2. miesto – Ján Simeon Skaličan 

                        3. miesto – Danka Kováčová 

                                          Tadeáš Vakula 

 

Ročníky 5-9 – 1. miesto – Katarína Sobolová 

                        2. miesto – Darina Detková 

                        3. miesto – Bibiana Lieskovanová 

                                           Ján Šutiak 

 

Kaţdý dostal sladkú odmenu a prvé tri miesta aj drobné vecné ceny! 

 

 
 

Detský karneval 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Fašiangy sú obdobím 

radovánok, tanca, piesní, ktoré 

sa končia pochovávaním basy. 

Potom nasleduje obdobie pôstu 

pred  Veľkou nocou. Aj naše 

deti toto obdobie ukončili 

Veľkým detským karnevalom, 

ktorý sa konal dňa 6. marca 

v Dome kultúry Nová Bystrica.  

Tento rok sa zúčastnilo oveľa 

viacej masiek ako po minulé 

roky. Treba povedať, ţe sa tejto 

akcie zúčastňuje stále viacej masiek a spolu s nimi prichádzajú ako doprovod 

rodičia, starí rodičia, ktorí sú právom hrdí na svoje ratolesti. Tento rok sme mali 

62 masiek a všetky sme odmenili sladkosťami a drobnými vecnými cenami. 

Porota zloţená z učiteľov a rodičov mala veľmi ťaţkú úlohu pri bodovaní 

a hodnotení. Totiţ všetky masky boli nádherné a veľmi veľa masiek bolo pracne 

vyrobených aj doma. Po skončení karnevalu sa mali moţnosť ţiaci zabaviť spolu 

s rodičmi na diskotéke. Treba poďakovať organizátorom karnevalu – Školskému 

stredisku pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi a všetkým 

učiteľom, ktorí pomáhali ako pri príprave karnevalu, tak aj počas neho. Túto 

peknú tradíciu budeme určite aj naďalej uchovávať. 

 

Kalendár ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
 

Tento rok ţiaci našej školy pripravili zo svojich 

výtvarných prác podklady pre vytvorenie 

veľkého nástenného kalendára. Pracovali počas 

hodín výtvarnej výchovy, v školskom stredisku, 

ale nosili uţ aj práce, ktoré si pripravili doma. 

Pracovali s veľmi zaujímavou technikou 

pieskovania. Je to vytváranie farebných obrazov 

na lepiacu dosku pomocou piesku. Táto 

technika bola pre deti niečím novým a bolo 

vidieť veľké zanietenie pri zhotovovaní prác. 

Počas roku 2011 nám bude tento kalendár 

spríjemňovať priestory školskej chodby. 

Beseda s príslušníkmi polície na 
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tému doprava 

 

 

Dňa 8. marca sa na našej škole uskutočnila prednáška 

spojená s besedou na tému – Doprava. Túto 

prednášku pre ţiakov pripravilo Obvodné oddelenia 

PZ v Starej Bystrici. Uţ od rána si ţiaci pripravovali 

otázky, na ktoré boli zvedavé a vyzerali cez okná, 

kedy uţ prídu príslušníci, samozrejme aj z dôvodu, 

ţe sa práve v tom čase nebudú musieť učiť. 

Prednáška ţiakov veľmi zaujala, pretoţe okrem 

dopravy sa dotkla aj výzbroje polície, zásahov pri 

trestných činoch a aj trestnej zodpovednosti. Tí smelší na záver kládli rôzne 

otázky, niekedy aj vtipné, bolo však vidieť veľký rešpekt pred prednášateľom. 

Po skončení bola veľká prestávka  a mnohí ţiaci pokračovali v rozhovoroch na 

túto tému medzi sebou. 

 

 

Monitor 2011 
 

9. marca sa na všetkých školách, teda aj na našej, 

uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov. 

Na našej škole sme boli rozdelení  na dve 

skupiny.V kaţdej skupine bolo po trinásť ţiakov. 

Naše plány bohuţiaľ nevyšli, pretoţe nás panie 

učiteľky museli rozsadiť podľa zasadacieho 

poriadku. Do školy sme prišli hneď ráno o pol 

ôsmej a pred monitorom sme sa snaţili ešte niečo 

zopakovať, ale bohuţiaľ sa nám to do našich 

„múdrych“ hláv nejako nechcelo dostať. Najprv sme začali matematikou a 

potom prišla na rad slovenčina. Bolo to pre nás veľmi stresujúce, ale napokon 

sme to zvládli. O 11.00 hod. sme definitívne skončili s testovaním a cítili sme sa 

úplne nesvoji a deprimovaní. Samozrejme sme sa hneď rozprávali, ako sme 

riešili úlohy. Niektorí boli celkom spokojní, iní prišli na to, ţe niektoré úlohy 

nezvládli. Teraz uţ len budeme netrpezlivo čakať na výsledky, od ktorých veľa 

záleţí pri prijímaní na stredné školy. 

               Darina Čierňavová, Daniela Varšavová 
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Plavecký výcvik 
 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

spoločne so ZŠ s MŠ 

Vychylovka pripravuje 

kaţdé dva roky základný 

plavecký výcvik pre 

ţiakov ročníkov 3 a 4. 

Tento rok sme plnili 

program základného 

výcviku v dňoch od 14. 

marca do 18. marca 

vrátane, teda 5 dní na 

plavárni v Čadci. Deti sa 

veľmi tešili a niektorí mali aj obavy z toho, ţe nevedia vôbec plávať. Výcvik je 

však práve pre tieto deti, aby sa s vodou zoznámili a naučili sa správne pouţívať 

plaveckú techniku. Spolu nás chodilo 39 ţiakov. Panie učiteľky si hneď v prvý 

deň ţiakov rozdelili na druţstvá a vo výcviku sme pracovali podľa vopred 

pripraveného plánu na jednotlivé dni. Uţ na tretí deň bolo vidieť pokroky, aj tí, 

ktorí sa báli vody, boli s ňou uţ kamaráti. V posledný deň sme si aj zasúťaţili a 

všetci ţiaci dostali „mokré vysvedčenie“, z ktorého mali veľkú radosť.   

 

 

 
 

 

 

Mgr. Elena Jančulová 
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Výtvarná súťaž „Zimná krajinka“ 
 

V mesiaci január a február školské stredisko záujmovej činnosti pripravilo pre 

ţiakov výtvarnú súťaţ s názvom „Zimná krajinka“. Do súťaţe sa zapojili ţiaci z 

ročníkov 1-9. Ich najkrajšie práce boli prihlásené do tejto súťaţe a spoločne sme 

ich vystavili na školských chodbách v obidvoch budovách. Tieto práce veľmi 

pekne spestrili celý priestor našej školy.   

Ţiacka porota po zváţení vyhodnotila súťaţ a výsledky sú nasledovné : 

Ročníky 1-4 – I. miesto – Sabínka Vojteková  

                        II. miesto – Filip Svitek, Jakub Šumský  

                        III. miesto – Lukáš Adamec  

 

Ročníky 5-9 – I. miesto – Majka Varšavová  

                        II. miesto – Veronika Blahovcová, Róbert Vaňovec  

                        III. miesto – Katka Maholiaková  

Všetkým blahoţeláme a tešíme sa na ďalšiu výtvarnú súťaţ! 

 

Celoročná súťaž „O najčistejšiu triedu“ 
 

Školské stredisko záujmovej činnosti v mesiaci október vyhlásilo súťaţ – O 

najčistejšiu triedu. Panie učiteľky školského strediska bodovali námatkovo 

poriadok v triedach – čistota podlahy, lavíc, skríň, obnova násteniek a čistota 

tabule. Ku dnešnému dňu bodovali 12 krát a bolo vidieť, ţe ţiakom niektorých 

tried záleţalo na počte bodov, ktoré získavali. Je však pre nás sklamaním, ţe 

naopak boli aj triedy, ktorým bolo toto bodovanie ľahostajné a bolo ich treba 

stále tlačiť, aby si udrţali triedu v poriadku. 

Umiestnenie je nasledovné : 

Ročníky 1-4:             I. miesto – IV.A 

                                  II. miesto – I.B 

                                  III. miesto – I.A 

 

 

Ročníky 5-9 -           I. miesto – VII.A 

                                 II .miesto – VIII.A 

                                 III. miesto – V.A 

 

Víťazi dostali putovný pohár a sladkosti. V súťaţi budeme pokračovať aj na 

budúci rok. 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 

Beecher: Dom bez kníh je ako izba bez okien 
 

Marec je mesiacom knihy. Školské 

stredisko záujmovej činnosti pripravilo na 

deň 23. marca literárnu súťaţ v Obecnej 

kniţnici Nová Bystrica. Súťaţe sa 

zúčastnilo 27 ţiakov z ročníkov 5-9.  

Kaţdý dostal 5 otázok , na ktoré odpovedal 

a potom sme úlohy bodovali. Z najlepších 

osem odpovedí mal moţnosť jeden ţiak  - 

Ondrejko Kotvas  - dostať preukaz a vstup 

do kniţnice bez poplatku na jeden rok. 

Potom sme si spoločne ešte prezreli 

kniţnicu, pán Tomčala povedal deťom o systéme a registrácie kniţnice a kaţdý 

dostal drobnú sladkosť.   

 

 

 

 

 

Dáma 
 

V piatok 11. marca 2011 sme mali v školskom klube súťaţ v spoločenskej hre – 

Dáma. Pred začatím súťaţe sme napísali na tabuľu, kto s kým hrá. Pani učiteľka 

zapísala súperov a súťaţ sa začala. Deti hrali o stošesť, kaţdý chcel vyhrať. Po 

skončení zápasu boli deti odmenené peknými cenami. 

 

Kristína Halvoníková, 3. ročník 

 

Plavecký výcvik 
Uţ ako tradične aj tento školský rok sa uskutočnil základný plavecký výcvik. 

Zúčastnilo sa ho 14 ţiakov 4. a 5. ročníka. Väčšina ţiakov bolo neplavcov, no na 

konci výcviku získal kaţdý základné zručnosti v plávaní. V piatok sa uskutočnila 

súťaţ, kde kaţdý ţiak musel preplávať určitý úsek. Všetci boli odmenení 

diplomom. 

 

                                                                                                                               

Mgr. Petra Turjaková 
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Plavecký výcvik očami žiakov 
 

V marci sa ţiaci štvrtého a piateho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. To 

bola ale paráda! 

Veľmi sme sa tešili. V pondelok 14. marca sme nasadli do autobusu a cestovali 

do Čadce. V plavárni sme sa prezliekli do plaviek a osprchovali. Potom sme išli 

do vody a rozcvičili sme sa pred plávaním. Väčšina z nás nevedela plávať, preto 

nám pomáhal pán riaditeľ Znachor a pani učiteľka Turjaková. Učili nás plávať a 

správne sa drţať nad vodou. Neskôr sme sa uţ sami potápali a skákali do vody. 

Voda bola príjemne teplá. Keď sme skončili s plávaním, osprchovali sme sa, 

osušili a obliekli. Išli sme sa občerstviť do bufetu. Kúpili sme si hamburgery, 

dţúsy a sladkosti. Po plávaní nám občerstvenie veľmi chutilo. Unavení sme sa 

vracali autobusom do školy.  

Škoda, ţe plavecký výcvik trval iba jeden týţdeň, pretoţe sme sa na ňom 

zabávali, šantili sme vo vode a neučili sme sa. 

 

Denis Kulas, 4. ročník 

 

 

 

Jedného rána sa začal plavecký výcvik. Trval päť dní. Kaţdý deň sme sa 

stretávali v škole a potom po nás prišiel autobus. 

Pred príchodom do bazéna som sa prezliekla, osprchovala a potom bola 

rozcvička. V bazéne mi bola trochu zima. Kaţdý deň sme trénovali splývanie a 

plávanie. Na konci som si trénovala skákanie z mostíka. V posledný deň sme 

mali preplávať šírku bazéna. Kaţdý, kto ju preplával, dostal diplom. Ten 

najšikovnejší dostal delfína, menej šikovný kapra a ten, komu to veľmi nešlo, 

dostal korytnačku. 

Na plavárni sa mi veľmi páčilo. Tento záţitok by som si chcela zopakovať ešte 

raz. 

 

          Soňa Kubeňová, 4. ročník 

  



26    Novobystrický hlásnik 

 

 

 

 

 

(Údaje sú z obecnej matriky) 

 

Narodenie dietata 
Adam Petrek, 04.03.2011, Ján a Mgr. Jana, rod. Blahovcová 

 

Ţivotné jubileá 
 

40 rokov 
Viera Bardáčová 

 

50 rokov 
Emil Čierňava 

Albín Petrek 

Štefan Pochyba 

Marta Adamcová 

 

60 rokov 
Margita Vojtková 

Mária Kubatková 

Štefánia Vojtková 

 

70 rokov 
Anna Pastvová 

 

80 rokov 
František Strapáč 

 
Nad 80 rokov 
Ondrej Strapáč(89) 
Cecília Romaníková(82) 

Ondrej Mokryš(85) 

  

 
 

Opustili nás 
Peter Čierňava (†41) 

Alojz Vojtek (†69) 

František Pastva (†80) 

Albín Koleno († 76) 

 

 

 



Novobystrický hlásnik 27 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dňa 7. januára 2011 sa v Novej Bystrici uviedla do ţivota MONOGRAGIA OBCE 

NOVÁ BYTRICA. V tento deň nebol dostatok kníh na predaj, no v súčasnosti ich máme 

vytlačených väčšie mnoţstvo. Kto má záujem o zakúpenie „MONOGRAFIE NOVÁ 

BYSTRICA“, môţe tak urobiť v Dome kultúry Nová Bystrica u p. Vladimíra Tomčalu, t. 

č. 0908 94 64 34, pondelok aţ piatok v čase od 7:00 hod. – 15:00 hod. 

Cena za 1 ks je 25,- €. 

 

 

Ţenská spevácka skupina Dolinka ponúka milovníkom folklóru svoje prvé CD, na 

ktorom sú piesne z nášho regiónu. CD si môţete zakúpiť v Dome kultúry Nová Bystrica 

u p. Vladimíra Tomčalu, u pani Mgr. Eleny Jančulovej alebo u pána Dušana Šadibola v 

predajni Linkson. 

 Cena CD je 6,- Eur. 

 

Obec Nová Bystrica Vás srdečne pozýva na VEĽKONOČNÚ  ZÁBAVU, ktorá sa 

uskutoční 24. apríla 2011 od 21:00 hod. v DK Nová Bystrica. 

Dňa 17.4.2011 sa uskutoční v KD Nová Bystrica výstava ručných prác. Prosíme 

zručných a šikovných ľudí, aby prezentovali svoje diela a zúčastnili sa na výstave 

v hojnom počte.   

 
Zber plastov sa uskutoční v dňoch : 

 

27.4. 2011 

25.5. 2011 

 

Odvoz komunálneho odpadu /popolnice/: 

14. 4. 2011 

28. 4. 2011 

12. 5. 2011 
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IV. ročník furmanskej súťaže 
 

Obec Nová Bystrica a 

Zväz chovateľov koní 

bystrickej doliny, o.z. 

všetkých srdečne 

pozývajú na štvrtý 

ročník Furmanskej 

súťaţe ZCHKS, 

spojenej s bohatým 

kultúrnym a 

spoločenským 

programom, ktorá sa 

uskutoční dňa  30. 

apríla 2011 od 9:00 hod. v osade u Peťka v Novej Bystrici.  

 

Program :    

Slávnostný sprievod obcou   

Príhovor starostu obce a zahájenie súťaţe  

Vozatajský parkúr 

Práca s drevom  

Veľká prestávka  

Ťaţký ťah   

Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaţe  

 

Bliţšie informácie pre furmanov na tel. č.: 0908 311 180 / 0907 949 971 a pre 

záujemcov o stánkový predaj na tel. č.: 0905 476 153 alebo na Obecnom úrade 

Nová Bystrica 

 
 

 

 

Novobystrický hlásnik – obecný časopis. Vydáva obec Nová Bystrica. 

Pripravili:,Ing. Iveta Heltková, Mgr. Anna Borisová, , Mgr. Marián Liščák ml., 

 Bc. Michal Balačin, PhDr. Monika Halvoníková 

Grafická úprava: Šteininger Ján 

 

Adresa redakcie: Obecný úrad, 023 05 Nová Bystrica 657. Telefón: 041/4397221.   

Fax: 041/4397221, E-mail: ounbystrica@stonline.sk. 

Internetový portál: www.novabystrica.sk 

Registrované pod evidenčným číslom EV 4033/10 

Tlač: Kysucká tlačiareň - Milan Vakula Čadca 

http://www.novabystrica.sk/

