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     Ako ste si 
všetci všimli, 
v našej obci 

prebieha 
rozsiahla 

rekonštrukcia 
kostola. 

Vzhľadom na 
to, že strecha 
a tiež aj veža 
bola značne 

poškodená, 
bolo by 
zbytočné ju  

 

rekonštruovať. Rozhodli sme sa strechu aj vežu vymeniť za novú. Veža 
bola vyrobená na zemi. Na kostol bola namontovaná  dňa 26. apríla 2007. 
Tento deň bude pamätným pre všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto 
historického okamihu našej obce a farnosti.   
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Prítomní: 
 - Milan Kotvas 
 
Členovia OZ: 
 - Huláková Jana 
 - Chovanec Rudolf 
 - Jančulová Elena, Mgr. 
 - Kultán Jozef 
 - Masnicová Vilma 
 - Radôšťan Jozef 
 - Šadibol Dušan 
 - Žemel Milan 
 
Neprítomný: 
 - Monika Držiaková, Ing. 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 
3. Voľba návrhovej  komisie 
4. Návrh na zriadenie rady školy 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Schválenie uznesenia 
8. Záver 
 
 
Rokovanie: 
 
      1.Otvorenie 
 
     Zasadanie obecného zastupiteľstva 
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, 
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, 

že zastupiteľstvo je schopné právoplatne 
sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 
poslancov. 
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 
 
     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní 
obecného zastupiteľstva navrhol starosta 
obce Annu Chovancovú, kontrolórku 
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol  
Dušana Šadibola a Elenu Jančulovú. 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
 
     Do návrhovej   komisie starosta obce 
navrhol Jozefa Radôšťana, Rudolfa 
Chovanca a Vilmu Masnicovú.  Návrh bol 
jednohlasne schválený. 
   
 
4. Návrh na zriadenie rady školy 
 
5. Rôzne 
 
6. Diskusia 
 
7. Návrh na prijatie uznesenia 
 
    Predseda návrhovej komisie Jozef 
Radôšťan  predniesol prítomným návrh na 
prijatie uznesení, ktorý bol poslancami 
jednohlasne schválený a obecné 
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 
 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, 
ktoré sa konalo dňa 15.3.2007 
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uznesenie číslo 4/2007 
 
 
A/berie na vedomie 
 
1. program dnešného zastupiteľstva 
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu 
3. overovateľov zápisnice: p. Jančulovú 
Elenu a p. Šadibola Dušana 
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa 
Radôšťana, p. Chovanca Rudolfa a p. 
Masnicovú Vilmu 
5. správu o plnení uznesení z minulého 
zastupiteľstva 
6. návrh na členov školských rád /za OcÚ 
menuje starosta do konca mesiaca marec/ 
7. problém financovania ZŠ s MŠ vo 
Vychylovke  
8. Správu z následnej finančnej kontroly 
ZŠ s MŠ vo Vychylovke predloženú 
kontrolórkov obce p. Chovancovou 
Annou. 
9. vyjadrenie riaditeľa ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica - Vychylovka, Mgr. Miloša 
Znachora, k finančnému problému školy 
10. oznámenie starostu obce o stretnutí 
Otca biskupa Viliama Judáka so žiakmi, 
pedagógmi a občanmi našej obce dňa 17.  
mája 2007 
11. Správu z následnej finančnej kontroly 
dotácie v TJ Slovan Nová Bystrica 
predloženú kontrolórkou obce 
12. Správu z následnej finančnej kontroly 
neuhradených faktúr k 22. 2. 2007 
predloženú kontrolórkou obce 
13. problém nízkokapacitných nádob na 
TKO 
14. faktúru za cestu do Mazúra 
15. ojazdený automobil Citroen AX 
16. vybavovanie záväzky ostrovčeka od 
kostola ku škole, prebehnutie jednania s 
potenciálnymi vlastníkmi týchto 
pozemkov. Uskutočnené jednania so 

zainteresovanými firmami preložky cesty 
/ Strabag, Správa ciest.../ 
17. jednanie o výstavbe obecného 
vodovodu so zainteresovanými firmami 
18. žiadosť KASPOL, Nová Bystrica o 
zrušenie nájomnej zmluvy na miestnosť v 
dome služieb 
19. žiadosť Eleny Fedorovej, Nová 
Bystrica 770, o verejné osvetlenie 
20. požiadavku občanov osád Berešovia, 
Mrvovia o nápravu znečistenia obecnej 
komunikácie /p. Kuliovský sa zaviazal 
cestu očistiť/ 
21. opravu cesty do areálu ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica a k futbalovému ihrisku 
/rekonštrukciu prevedie firma Strabag/ 
22. žiadosť občanov u Bisahy o 
prehĺbenie jarku, namontovanie zábradlia 
a napraviť spadnuté panely medzi 
Slučiakom a Bubrínom 
23. pripomienku p. Chovanca k 
lyžiarskemu vleku u Feštra. Do budúcej 
zimy vlek pripraviť k prevádzke 
24. ponuku Komunálnej poisťovne na 
poistenie dvoch bytových domov 
u Korčeka - zistiť ceny u iných poisťovní 
25. platby za nájomné nocovne 
Podrycerovou, ktoré znáša obec 
26. nebezpečenstvo úrazu pri rozostavanej 
MŠ u Timka 
 
 
B/ schvaľuje 
 
1. program dnešného zastupiteľstva 
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef 
Radôšťan, Rudolf Chovanec, Masnicová 
Vilma 
3. ponechať rozpočet školy na úrovní ako 
bol schválený do ukončenia 
dohodovacieho konania s tým, že riaditeľ 
školy vo Vychylovke sa bude snažiť 
udržať výšku výdavkov na minimálnej 
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úrovní. 
4. udelenie ocenenia "Čestný občan obce 
Nová Bystrica" Otcovi biskupovi 
Viliamovi Judákovi. 
5.dohodnúť na splatenie faktúry za TKO 
nádoby splátkový kalendár 
6. odpredaj automobilu Citroen AX 
formou verejno-obchodnej súťaže 
7. plnú moc starostovi obce p. Kotvasovi 
na splnomocnenie osoby /zúčastňujúcej sa 
VZ SEVAKU/ na voľbu do dozornej rady 
SEVAKu - všetci poslanci za, p. 
Držiaková neprítomná 
8. odkúpenie pozemkov ostrovčeka v cene 
100,- Sk/m2, všetci poslanci za 
9. rozdelenie bytov v bytovkách u 
Korčekov formou losovania 
 
 
C/ neschvaľuje 
 
1. žiadosť Eleny Fedorovej, bytom Nová 
Bystrica 770, o verejné osvetlenie 
 
 
D/ doporučuje 
 
1.  starostovi obce jednať s p. Faktorom 
ohľadom jarnej údržby štátnej 
komunikácie vedúcej cez našu obec 
2. starostovi jednať s firmou SAD o 
prevedení nájomnej zmluvy na SAD 
 
 
E/  ukladá 
 
1. stavebnej komisii vykonať obhliadku 
cesty do Mazúra a dodať poklady k 
riešeniu tohto problému do budúceho 
zastupiteľstva 
2. sociálnej komisii jednať s lekárnikmi o 
zriadenie lekárne v dome služieb 
3. pracovníkom OÚ, Brisučiakovi s VPP 

podľa možnosti opraviť prehĺbenie jarku u 
Bisahy, namontovanie zábradlia a 
napraviť spadnuté panely 
4. pracovníkom OÚ vyhlásiť rozhlasom 
zákaz vstupu do areálu a rozmiestniť tam 
aj zákazové tabule a zábrany, aby bol 
znemožnený vstup do areálu 
 
 
8. Záver 
 
       Nakoľko program rokovania bol 
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal 
žiadne požiadavky, ani pripomienky, 
starosta obce rokovanie mimoriadneho 
obecného zastupiteľstva ukončil a 
poďakoval prítomným za účasť na 
zasadaní. 
 
   
Zástupca starostu: 
 
Starosta obce: 
 - Milan Kotvas 
 
Overovatelia: 
 - Mgr. Elena Jančulová 
 - Dušan Šadibol 
 
Zapisovateľ: 
 - Anna Chovancová 
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Pán farár, medzi nami pôsobíte 
už skoro rok. Náš  rozhovor 
s vami chceme rozdeliť do troch 
tematických skupín: vaše 
kňazstvo, naša farnosť, vaše 
súkromie. Dnes by sme sa 
venovali prvej téme. Čo vás 
priviedlo k rozhodnutiu stať sa 
kňazom a koľko ste mali vtedy 
rokov? 
 Na kňazstvo som myslel od 
detstva. Pamätám si, že ma ešte 
ako žiaka základnej školy niektorí 
spolužiaci a spolužiačky prezývali 
,,kaplánom“. Neviem presne, čím 

som naznačoval, že by som mohol 
ísť do seminára? Asi tým, že som 
sa rád verejne modlieval a spieval 
nábožné piesne? Alebo tým, že sa 
moji rodičia a starí rodičia 
otvorene modlievali za to, aby sa 
ich syn alebo vnuk stal kňazom? 
Na Gymnáziu v Jablonke som tiež 
asi naznačil náklonnosť 
k duchovným veciam, keď som sa 
na hodine ruštiny v roku 1982 ( 
ešte za komunistickej totality) 
opovážil povedať profesorke 
v prítomnosti všetkých: „Pani 
učiteľka na nemčine nás pred 
chvíľou naučila koledu Tichá noc. 
Nemohli by ste nás naučiť nejakú 
koledu po rusky?“ Dostal som 
odpoveď: ,,V ruštine koledy 
neexistujú. Stano, ty asi pôjdeš za 
kňaza, keď ťa zaujíma takáto 
tematika!“ 
 
Boli ste aj miništrantom? 
Áno, ale začal som neskoro, až 
v siedmej triede. Moji spolužiaci 
miništrovali už od prvej triedy ZŠ. 
Ja som sa bál, či zvládnem všetky 
úlohy miništranta. 
 
Boli ste lepší v učení a správaní 
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ako vaši spolužiaci? 
A ešteže čo! Bol som priemerný 
žiak. Mnohí moji spolužiaci na 
základnej alebo aj strednej škole 
boli omnoho schopnejší, nadanejší, 
obetavejší, zbožnejší a teda súcejší 
na kňazstvo ako ja. Bohužiaľ, nie 
vo všetkom som im dával dobrý 
príklad. Takisto moje správanie vo 
vzťahu k rodičom a súrodencom 
nebolo vždy ideálne. Ale, ako 
vidíte, Pán Ježiš vôbec nemusí 
povolávať ku kňazstvu tých naj... 
Som mu vďačný za to, že oslovil 
mňa, jedného z hriešnikov, aby 
som sa stal jedným z jeho 
učeníkov. Mojou ,,zásluhou“ je 
jedine to, že som dokázal tejto 
Božej myšlienke povedať: ,,áno“. 
 
Nikdy ste nepochybovali 
o svojom kňazskom povolaní? 
Pochyboval, ba dokonca aj bojoval 
proti tejto myšlienke, najmä 
v období puberty. Vyjadrovalo sa 
to navonok aj tak, že som sa 
naschvál zle správal, niekedy 
vynechal modlitbu a pri nedeľnej 
sv. omši bezdôvodne vynechával 
sv. prijímanie. Božia výzva bola 
však rozhodujúcejšia ako moja 
vzdorovitosť. 
 
Prečo ste študovali v Poľsku 
a nie na Slovensku? 
Hoci som poľský občan, od detstva 

som sa cítil byť Slovákom. Moji 
starí rodičia a rodičia sa modlievali 
väčšinou po slovensky, boli 
Slováci celým srdcom, nemali radi 
poľskú administratívu a túžili po 
opätovnom pripojení nášho územia 
ku Slovensku. Ja som sa ,,nakazil“ 
touto láskou ku Slovensku 
a túžbou po Slovensku. Moje prvé 
myšlienky spojené s kňazstvom 
boli tiež spojené aj so Slovenskom. 
Túžil som ohlasovať Ježišovu 
pravdu medzi mojimi rodákmi, 
ktorých ateistický režim oberal 
o duchovno. Po maturite v roku 
1982 som  chcel vstúpiť do 
Kňazského seminára v Bratislave. 
Istý kňaz v Poľsku ma však 
odhováral. Povedal mi: ,, Pozri sa. 
Komunisti na Slovensku 
obmedzujú počet kandidátov 
kňazstva. Určujú limity. Teba by 
síce prijali ako zahraničného 
Slováka, ale prečo by si tam mal 
zaberať miesto chlapcom, ktorí sa 
do seminára nemôžu dostať? Choď 
pekne do Krakova, a ak si to Pán 
Boh bude priať, tak ako kňaz raz 
pôjdeš na Slovensko.“ 
 
Kedy ste prišli na Slovensko? 
Po vysviacke v roku 1988 som 
pôsobil 8 rokov v Poľsku na troch 
kaplánskych miestach. Až po páde 
komunizmu v roku 1991 som 
poslal Krakovskému arcibiskupovi 
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Macharskému žiadosť, aby mi 
dovolil odísť do vlasti mojich 
predkov. Povolil až v roku 1996. 

Mojím príchodom na Slovensko sa 
mi naplnil detský sen o Slovensku. 
 

 
 
 

Farská rada ďakuje 
 

 
       Dňa 

26.4.2007 sa 
uskutočnila 

v našej farnosti 
montáž novej 
kostolnej veže. 
Aj keď sa tejto 
úlohy zhostili 

naozaj 
kvalifikovaní 

odborníci 
z firmy 

Kontrakting 
krov hrou, s.r.o. 

Žilina a ťažký žeriav z firmy Váhostav, a.s. Žilina, ktorý zabezpečil p. 
Štetiar, p. farár ako aj členovia farskej rady prežívali veľké psychické 
napätie, ako táto akcia dopadne.  
      Pán farár a farská rada sa touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorí 
si nenechali ujsť túto nevšednú udalosť a zúčastnili sa. Vďaka patrí aj 
učiteľom a žiakom ZŠ z Novej Bystrice a Vychylovky za zorganizovanie 
účasti žiakov. Dopravu žiakov z Vychylovky a späť zabezpečil zdarma p. 
Griga Štefan. Títo mladí ľudia budú pamätníci udalosti a budú 
odovzdávať informácie budúcim generáciám. Aj ľudová hudba Kováčovci 
prispela k odľahčeniu napätej atmosféry. Za zabezpečenie občerstvenia 
pre zúčastnených ďakujeme  p. Dušanovi Šadibolovi. Bohatú  účasť 
obyvateľov našej obce chápu členovia farskej rady a pán farár  ako 
poďakovanie za  ich doterajšiu prácu pri organizovaní rekonštrukcie 
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kostola. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.3.2007 – Trieda VII.A , VII.B v rámci svetového týždňa meteorológie 
navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Zoznámili sa 
s rôznymi druhmi prístrojov, ktoré sa v meteorológii používajú, zúčastnili 
sa prednášky spojenej s besedou na túto tému. Exkurziu pripravila Ing. 
Jarabicová. 

 
21.3.2007 – Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú  fyzikálnej olympiády. 
Tento rok našu školu reprezentoval Jozef Vojtek, ktorý sa  v silnej 
konkurencii v rámci okresu umiestnil na veľmi peknom 4.-tom mieste 
a Stanka Vojteková, ktorá sa umiestnila tiež na peknom 5.-tom mieste. 
Ďakujeme im za dobrú reprezentáciu školy. Pripravila Ing. Jarabicová. 

 
22.3.2007 – Súťaž „Matematický klokan“  je u žiakov pomerne 
obľúbená.  Je to medzinárodná súťaž, ktorá sa zameriava na riešenie 
logických matematických úloh.  Až 40 žiakov sa veľmi slušne popasovalo 
s týmito úlohami. K úspešným riešiteľom patria  - Hoferová R.,Grigová 
L.,Sobol S.,Srníček M.,Baričiak M. Pripravili vyučujúci matematiky. 

 
22.3.2007 – Z obvodného kola v recitácii do okresného postúpili Šumská 
Mirka a Jančulová Lenka. Aj keď nezískali popredné umiestnenie 
v okresnom kole, treba im poďakovať za víťazstvo v obvodovom kole 
a za slušnú reprezentáciu školy. Budeme im držať palce takto o rok. 
Doprovod  Mgr. Znachorová. 

 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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3.4.2007 – „Nielen prácou je človek živý“ - to hovorí naše slovenské 
príslovie. Treba sa aj pobaviť a zasmiať. Toto nám poskytol estrádny 
program, v ktorom účinkovali zvieratá a na celom programe sa podieľali 
deti, ktoré účinkujúci zapájali do svojho programu. Zúčastnili sa všetky 
deti aj z MŠ a podľa ohlasu sa deťom program páčil. 

 
2.4.2007 a 11.4.2007 –  Ročníky 6.A,B, 7.A, a 5.A sa zúčastnili 
prednášky spojenej s besedou na tému Delikvencia mládeže. Táto akcia sa 
uskutočnila v spolupráci  s okresným policajným zborom  Kap. JUDr.  
Durajová z Čadce uskutočnila túto prednášku, ktorá má hlavne 
preventívnu úlohu. 

 
11.4.2007 – Aj v okresnom kole matematickej olympiády sme zabodovali 
veľmi dobre. Medzi úspešných riešiteľov patrí  Anna Matejčíková, ktorá 
bola druhá,  Matejčík Jozef bol štvrtý . Za dobrú reprezentáciu školy im 
patrí poďakovanie. Pripravili vyuč. matematiky. 

 
19.4.2007 – Už tradične sa naši „strelci“ zúčastňujú okresných 
majstrovstiev v streľbe zo vzduchovej pušky a tradične sa umiestnia na 
popredných miestach. Ani tento rok nie je výnimkou a družstvo v zložení 
Jakub Žovin, Jozef Vojtek a Maťo Kulich si opäť vystrieľali prvé miesto 
a priviezli si ako ocenenie pohár, diplomy a vecné ceny. Blahoželáme 
Vám. Pripravil p. Žovin Miroslav. 

 
21.4.2007- Touto cestou chceme zablahoželať nášmu žiakovi Tomášovi 
Priščovi za veľmi dobrú reprezentáciu  našej obce na celoslovenských 
majstrovstvách detí a mládeže v karate. V kumite chlapcov od 12 do 14 
rokov a do 160 cm obsadil tretie miesto. Okrem neho sa na takýchto 
súťažiach zúčastňujú aj Matejčík Jozef, Dominik Petrek, Ladislav Hofer. 

 
27.4.2007 a 30.3.2007 – Starší aj mladší chlapci sa zúčastnili obvodového 
kola v malom futbale. Starší si tento rok počínali veľmi dobre. Postup 
mali na dosah. Pri rovnakom počte bodov s Krásnom rozhodlo skóre – 2 
góly. Mladší sa snažili, majú však dosť málo skúseností. Určite to na rok 
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zvládnu lepšie. Pripravila Mgr. Jančulová E. 
 
30.4.2007 –   Žiaci 8.A sa zúčastnili exkurzie do Oravskej Lesnej, kde 
pozorovali v rámci predmetu prírodopis podložie hornín a flyšové pásmo. 
Keďže túto exkurziu absolvovali na bicykloch, mali možnosť zoznámiť sa 
s prírodnými krásami horných Kysúc. Pripravili   
Mgr. Miniarik a Mgr. Jančulová Dana. 

 
30.4.2007 - V tento deň si žiaci 9.B triedy pripomenuli 185. výročie 
narodenia Jána Palárika návštevou Okresnej knižnice v Čadci, kde je 
inštalovaná výstava na tému „Život a tvorba J. Palárika“. Tu sa žiaci mali 
možnosť oboznámiť so životom a tvorbou kysuckého rodáka. 
Spríjemnením bola aj výstava kresleného humoru od P.M.Kubiša. 
Pripravila Mgr. Chovancová Š.  

 
Deň Zeme 

 

     22.4.1970 sa po prvýkrát v USA začal oslavovať Deň Zeme. Od tých 
čias sa každoročne v tento deň venuje zvýšená pozornosť  čistote 
prostredia  v ktorom žijeme, pracujeme. Aj naši žiaci sa zapojili  do tohto 
medzinárodného dňa  čistením verejných priestranstiev, okolia školy a tiež 
čistením vodných tokov a studničiek. Čistili sme časť obce od časti 
Škorvagovia až po Veľký Potok. Odpad dávali do vriec, ktoré ukladali 
vedľa cesty. Pracovníci OÚ potom tento odpad odvážali na skládku. 
Počasie nám prialo a celá akcia takto splnila svoj cieľ. 
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........................................................... 
 
 

Deň Zeme v MŠ 
 

V tento deň sme si aj my, deti v MŠ pripomenuli „Deň Zeme“. 
Keďže  sme ešte malí, aby sme išli po dedine skrášľovať zem ako naši 
starší žiaci, rozhodli sme sa pomôcť tak, že sme upratovali našu 
škôlkarskú záhradu. Po desiatej sme si nachystali malé fúriky, hrable, 
vrecia a „hor sa do práce!“ Spoločne sme pohrabali celú záhradu, 
pozbierali opadané konáriky, vyčistili pieskovisko. Chlapci vozili odpad 
na fúrikoch do vriec a dievčatá hrabali a zametali. Pomáhali nám aj pani 
učiteľky. Bol to pekný deň. Pracovali sme usilovne ako včeličky a sladkú 
odmenu sme si naozaj zaslúžili. Pri práci sme si aj veselo zaspievali. 
Potom sme sa už iba hrali a zabávali. 

 
 
 

12                           Novobystrický hlásnik 

 
 
 

 
V ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka sa uskutočnila  dňa  27.3.2007 
beseda o knihe, ktorú pre nás pripravila naša p. učiteľka Mgr. Magdaléna 
Vráblová, ktorá je zároveň aj vedúcou našej detskej knižnice. Besedy sa 
zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa. Beseda bola venovaná knihe. Rozprávali 
sme sa na nej o našich a zahraničných autoroch. Pani učiteľka pripravila 
pre nás občerstvenie. Tešíme sa  na budúci rok. 
 
Dňa 22.3.2007 sme sa zúčastnili obvodového kola v prednese poézie 
a prózy v Oščadnici. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Richard 
Šadibol, Michaela Vojtková, Michaela Sušienková. Najlepšie z nich si 
počínal najmladší recitátor Richard Šadibol z II. ročníka, ktorý sa 
umiestnil na I.mieste a postúpil do okresného kola v Čadci, kde získal 
cenu „Sympatie poroty“. Žiakov pripravovala p.uč. Vráblová a Faktorová. 
 
Dňa 3.4.2007 o 10.00 hod sa v KD V Novej Bystrici uskutočnilo 
predstavenie kúzelníka z Čiech. Predstavenie bolo určené pre žiakov 
a učiteľov z Novej Bystrice a Vychylovky. Kúzelník všetkých presvedčil, 
že mágia neexistuje, len šikovné ruky. Po ukončení programu žiaci odišli 
spokojní domov. 
 
Dňa 22.3.2007 sa v ZŠ s MŠ Vychylovka konala matematická súťaž 
KLOKAN. Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov štvrtého až deviateho ročníka. 
Súťaž viedla Mgr.Borisová. 
 
Dňa 27.3.2007 sa v Krásne nad Kysucou konalo okresné kolo 
Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov zo ZŠ s MŠ Vychylovka. 
Žiačky Barbora Talapková s počtom bodov 15 a Michaela Šadibolová 
s počtom bodov 14 sa stali úspešnými riešiteľkami. Súťaž viedla Mgr. 
Turjaková. 
 
Dňa 11.4.2007 sa v Čadci na ZŠ Rázusová uskutočnilo okresné kolo 
matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnila Barborka Talapková, 
žiačka ZŠ s MŠ Vychylovka. 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica- Vychylovka 
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Dňa 19.4.2007 sa žiaci 9. ročníka Kristek Juraj, Šadibol Stanislav, 
Čierňava Marek, Pavelek Miroslav zúčastnili okresného majstrovstva 
v streľbe zo vzduchovej pušky. Súťažili v streľbe na 20 rán ležmo, kde 
obsadili 3. miesto. Kristek Juraj obsadil v súťaži jednotlivcov 2. miesto. 
Viedol Rastislav Šutiak. 
 
Žiaci 1. – 6. ročníka dňa 25.4.2007 navštívili Bábkové divadlo v Žiline 
s názvom „Všetko naopak“.Herci zaujímavou formou upozornili deti, 
prečo treba rešpektovať a počúvať rodičov. Divadlo sa deťom veľmi 
páčilo.Základná škola ďakuje p. Štefanovi Grigovi za sponzorský dar. 
Viedla Mgr. Borisová. 
 

Lesnícke dni vo Vychylovke 
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 
zorganizoval v mesiaci apríl akciu Stromy poznania. Odštepný závod 
Čadca so sídlom v Krásne nad Kysucou oslovil cez internet základné 
školy na Kysuciach s ponukou vytvorenia miniarboréta. Cieľom akcie 
bolo oboznámiť žiakov s hlavnými lesnými drevinami, významom lesa a 
prácou lesníkov. 

Tejto akcie sa v našej obci zúčastnila ZŠ s MŠ vo Vychylovke. 
23.4.2007 personál Lesnej správy Stará Bystrica priniesol sadenice a lesné 
motyky. Vedúci lesnej správy Ing. Lerner Martin sa prihovoril deťom, 
oboznámil ich s problematikou lesa a lesnou prevádzkou. Po rozdelení na 
skupiny deti zasadili sadenice duba, buka, smreka, jedle a borovice. Pri 
výsadbe lesníci žiakom vysvetlili zásady správnej sadby, nárokov drevín 
na stanovištné podmienky a starostlivosť o mladé lesné porasty. Po 
vysadení nasledovala diskusia, do ktorej sa zvedavými otázkami zapojili 
aj škôlkari. 
 

Lesy deťom 
     
 Dňa 27.4.2007  v areáli kaštieľa v Oščadnici Odštepný závod 
Čadca so sídlom v Krásne nad Kysucou usporiadal súťaž pre deti 
základných škôl regiónu Kysúc. Lesníci pripravili pre deti tieto disciplíny: 
vedomostný test, streľba zo vzduchovky, topografia, stopy lesnej zveri, 
byliny lesov a lúk, lesné cicavce a vtáky, lesné dreviny a chôdza na 
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chodúľoch. 190 detí predviedlo svoje vedomosti v dvoch kategóriách - 
mladší a starší žiaci. Súťaže sa zúčastnila ZŠ s MŠ vo Vychylovke. 
Priebeh súťaže naznačoval tesné rozdiely medzi jednotlivými 
trojčlennými družstvami.  
 Pri vyhlasovaní súťaže boli nasledovné výsledky. V kategórii 
mladších družstiev žiaci z Vychylovky získali 2. miesto. Družstvo tvorili 
Martin Petrek, Pavol Petrek, Lenka Kultánová. V kategórii starších žiakov 
družstvo v zložení Barbora Talapková, Michaela Šadibolová, Michaela 
Sušienková vybojovali 2. miesto a družstvo v zložení Miroslav Pavelek, 
Jozef Kultán, Eva Petreková získali nádherné 1.miesto. Obe družstvá 
starších žiakov získali rovnaký počet bodov, o víťazoch rozhodla lepšia 
streľba.  
 Riaditeľ Odštepného závodu Čadca so sídlom v Krásne nad 
Kysucou Ing. Riško Alojz vyhlásil aj víťaza medzi ZŠ. Cenu pre najlepšiu 
ZŠ, obraz od maliara Ing.Vrábla Jozefa, prebrala z rúk riaditeľa OZ Mgr. 
Turiaková zo ZŠ s MŠ vo Vychylovke.            
 

Mama 
 

Moju mamu mám veľmi rád. Ráno nás zobudí a nachystá raňajky. 
Nechodí do práce, ale má starosti s domácnosťou a s naším malým 
bratom. Je veľmi usilovná a pracovitá. Jej obľúbená farba vlasov je 
červená s bielym melírom. Rada si prečíta časopis pri dobrej kávičke. Má 
veľa kamarátok, s ktorými sa vie dlho rozprávať. Nerada šoféruje auto. 
Najradšej nosí športové oblečenie. Jej ďalšou záľubou je pekná skalka. 
Večer, ak má ešte trochu času si rada pozrie  slovenský seriál.  
Matej Svitek, ZŠ Vychylovka 
 

Moju mamu mám veľmi rád. Keď počujem slovo mama, tak ju 
mám rád, že mi až srdce podskočí. Mama je najkrajšie slovo na svete. 
Ráno ma budí, chystá raňajky, vyprevádza do školy. Keď idem do školy,  
tak sa už teším na obed, čo navarila. Chodí so mnou na hríby. Rada sa 
pozerá na romantické filmy. Číta romantické knihy. Jej záľubami sú 
čítanie, varenie, upratovanie a iné. Ak niečo potrebujem, nikdy mi 
nepovie nie. Mama je moja dôverníčka, pretože sa s ňou môžem zhovárať 
o všetkom. Je to môj najväčší poklad na svete. 
Ján Jančula 8. tr., ZŠ Vychylovka    
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OBEC  NOVÁ  BYSTRICA 
 
 
Obec Nová Bystrica na základe § 4 ods. 3 
písm. m) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, na základe § 1 a § 13 zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a na základe § 1 a § 5 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov v y d á v a toto 
 
 
 

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  
NARIADENIE 

 
obce Nová Bystrica o verejnom poriadku 
 
§ 1 
 
Úvodné ustanovenia 
 

 
(1) Týmto nariadením zabezpečuje obec 
Nová Bystrica (ďalej len „obec“) verejný 
poriadok na svojom území. Zabezpečovanie 
verejného poriadku obcou je výkonom jej 
samosprávnej pôsobnosti. 
 
(2) Účelom tohto nariadenia je viesť 
občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a 
ostatné právne predpisy, aby rešpektovali 
práva spoluobčanov, aby nenarúšali verejný 
poriadok a občianske spolunažívanie. 
 
(3) Narušovaním verejného poriadku sa 
rozumie vykonávanie činností uvedených v 
§ 2 tohto nariadenia na území verejných 
priestranstiev obce; verejným 
priestranstvom obce sa rozumejú všetky 
miesta na území obce, ktoré slúžia 
verejnému užívaniu, najmä: štátne cesty, 
miestne komunikácie, ulice, námestia, 
chodníky, priestory a okolia verejných 
budov, verejných zariadení, 
podnikateľských prevádzok, škôl, školských 
zariadení, zastávok SAD, riek, vodných 
tokov a športovísk. 
 
 
 
 
§ 2 
 
Činnosti narušujúce verejný poriadok 
 
 

O verejnom poriadku 
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(1) Činnosti proti verejnému poriadku: 
 
a) rušenie nočného kľudu v čase od 22:00 
hod. do 06:00 hod; za rušenie nočného 
kľudu sa považuje najmä pokrikovanie, 
spievanie, trúbenie klaksónom, hlasná 
reprodukcia hudby, neprimeraná akcelerácia 
automobilovými motormi, iné činnosti 
spôsobujúce rušenie nočného kľudu; 
 
b) vzbudzovanie verejného pohoršenia; 
 
c) znečisťovanie verejného priestranstva; za 
znečisťovanie verejného priestranstva sa 
považuje aj znečistenie verejne prístupných 
objektov, plagátovanie mimo vyhradených 
miest, odhadzovanie odpadkov mimo 
odpadových nádob, ukladanie odpadov na 
verejné a iné nepovolené priestranstvá, 
vypúšťanie odpadových vôd na verejné 
priestranstvá a do vodných tokov; 
 
d) poškodzovanie verejného a súkromného 
majetku; pod touto činnosťou sa rozumie aj 
premiestňovanie a poškodzovanie 
turistických, informačných a dopravných 
značiek, zastávok SAD, odpadových nádob, 
poškodzovanie budov, nehnuteľností a 
zariadení; 
 
e) neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa 
pri výkone jeho právomoci. 
 
 
(2) Činnosti proti občianskemu 
spolunažívaniu: 
 
a) verejné ublíženie inému na zdraví alebo 
na cti; 
 
b) verejné vyhrážanie sa inému ujmou na 
zdraví alebo iné hrubé správanie; 
 
c) násilné vymáhanie práva od iného, ako aj 
napomáhanie tomuto násilnému vymáhaniu. 
 

 
(3) Výkon činností uvedených v odsekoch 1 
a 2 sa zakazuje na verejných priestranstvách 
obce uvedených v § 1 ods. 3. 
 
 
§ 3 
 
Konanie o priestupkoch 
 
 
(1) Tomu, kto vykoná činnosť, ktorú toto 
nariadenie zakazuje, môže starosta obce 
uložiť pokutu do výšky 5 000 Sk. 
 
(2) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto 
nariadenia sa primerane použijú ustanovenia 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov. Týmto nariadením nie 
sú dotknuté ustanovenia § 47 a § 48 zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 
 
(3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia 
vykonáva starosta obce, kontrolór obce a 
pracovníci obce. Iné osoby môžu vykonávať 
kontrolu dodržiavania tohto nariadenia na 
základe písomného poverenia starostu obce. 
Osoby uvedené v tomto odseku môžu pri 
vykonávaní kontroly dodržiavania tohto 
nariadenia vykonať objasnenie skutkového 
stavu za účelom zdokumentovania porušenia 
tohto nariadenia. 
 
 
§ 4 
 
Záverečné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo 
schválené na rokovaní Obecného 
zastupiteľstva obce Nová Bystrica dňa 28. 4. 
2005 uznesením č. 5/2005 a nadobúda 
účinnosť dňom 13. 5. 2005. 



Novobystrický hlásnik 17 

 
 

 
 
 
 
 

Dňa 11.5.2007 sa v sále KD v Novej Bystrici uskutočnilo 
stretnutie rodičov základných škôl s podpredsedníčkou NR SR p. 
Belousovovou a ministrom školstva SR p. Mikolajom.  

 
Stretnutie sa 

uskutočnilo za 
účelom pomôcť 
riešiť finančné 
problémy ZŠ s MŠ 
Nová Bystrica, 

Vychylovka. 
Obidvaja hostia sa 
vyjadrili, že majú 
záujem na tom, aby 
sa škola zachovala 
v takej podobe ako 
je. Pán minister dal 
prísľub, že OÚ 

v Novej Bystrici poskytne finančnú pomoc – 1.000 000 Sk. Neskôr p. 
starosta Kotvas vyzval občanov, aby sa s otázkami obracali na prítomných 
politikov. Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka Znachor Miloš sa 
v mene rodičov žiakov školy vo Vychyovke poďakoval za finančnú 
podporu. 

Pán M. Bubrín sa poďakoval za návštevu obidvom vládnym 
činiteľom a pripomenul ich finančnú pomoc i v minulosti. Pán P. 
Romaník sa spýtal, či by sa nemohla začať stavať telocvičňa pri ZŠ s MŠ 
v Novej Bystrici. Pán minister uviedol, že najskôr sa musia uskutočniť 
opravy budov základných škôl, ich zateplenie, kúrenie a výmena okien. 

Vzácna návšteva v našej obci 
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Pani učiteľka M. Vráblová vyjadrila potešenie, že rodičom žiakov na 
existencii ZŠ veľmi záleží. Uviedla, že ZŠ vo Vychylovke je školou 
rodinného typu, že sa tam všetci navzájom dobre poznajú a s rodičmi 
veľmi dobre spolupracujú. Poďakovala sa za prísľub, že budú aj 
v budúcnosti ako škola existovať. 

Pani I. Heltková uviedla, že demografický vývoj pôrodnosti klesá 
a spýtala sa, ako to bude s financovaním škôl v budúcnosti. Pán minister 
poukázal na zvláštny finančný fond určený na málotriedne školy. Pani I. 
Pastvová sa chcela dozvedieť, či pri výstavbe cesty, ktorá ide cez 
Vychylovku, budú brať na cestu, ktorá má byť 9 m široká, aj 
predzáhradky. Odpovedal pán starosta: „Pokiaľ budú môcť, vyhnú sa 
všetkým predzáhradkám. Vozidlá ťažšie ako 7 ton nebudú mať dovolený 
prejazd po ceste.“ 

Pán M. Bubrín sa chcel dozvedieť, čo bude s rozostavanou 
budovou MŠ. Odpovedal opäť pán starosta, že sa uvažuje o domove 
dôchodcov. VÚC uvoľní finančné prostriedky na chod soc. služieb. Nie je 
problém vo výstavbe, ale v jej prevádzkovaní. Do diskusie sa zapojil i p. 
Kohút, p. Kuric a p. Kuniak. 

 

Na záver sa pán starosta Kotvas poďakoval za účasť občanov, ale 
aj vládnym činiteľom za povzbudivé slová a priaznivú nádej do 
budúcnosti. 
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Dňa 1. 4. 2007, t. j. v nedeľu, sa v sále KD v Novej Bystrici 
uskutočnila výstava ručných prác. Výstava sa konala pod záštitou 
Sociálno-zdravotnej komisie pri OÚ v Novej Bystrici 
V zložení: Jana Huláková, Mgr. Eva Joneková, Mgr. Magda Vráblová, 
Bc. Milan Svitek. 

Prácami z domácej dielne – výšivky, pletené a háčkované práce, 
rezbárske práce, výrobky z dreva, drôtu, cesta, kraslice, a pod., sa 
prezentovalo 34 výrobcov s 530 výrobkami. Bolo veľmi ťažké vybrať 
najkrajšie práce, nakoľko každá u nich upútala náš záujem niečím iným 
a všetky boli veľmi pekné a hodnotné. 169 návštevníkov výstavy svojimi 
hlasmi nakoniec vybrali 10 z nich: 

 

1. miesto: Zita Mokryšová – vyšívané obrazy 
2. miesto: Juraj Jančula – maľované obrazy 
3. miesto: Emília Šumská – obrazy z cesta 
4. miesto: Jozef Talapka – maľované obrazy 
5. miesto: Katarína Prídavková – kresba 
6. miesto: Ján Kloska – rezbárske práce 
7. miesto: Pavlína Riečičiarová – vyšívané obrusy 
8. miesto: Veronika Jančulová – maľované kraslice 
9. miesto: Ladislav Hofer – sošky z dreva 
10. miesto: Štefánia Halvoníková – háčkované obrusy. 
 

Zvláštnu kategóriu výstavy tvorili práce detí vyžadujúcich zvláštnu 
starostlivosť- Do tejto kategórie sa zapojili a odmenení boli. Zuzka 
Halvoníková a Maťko Prídavek. 

Po vyhodnotení si všetci účastníci výstavy posedeli pri káve. 
Priebeh celej výstavy svojou prítomnosťou a príhovorom, ktorým ocenil 
hodnotu ľudskej práce, ako i celej výstavy ocenil starosta obce Milan 
Kotvas. 
Vecnými a finančnými darmi prispeli sponzori: Ján Kulich - Drevovýroba, 
Jana Huláková – Kvetinárstvo, Iveta Poništová – Kaderníctvo, Milan 
Kotvas, Štefan Mazúr – Rexmont, Dana Šadibolová – Drevovýroba, 

Výstava ručných prác 
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Dušan Šadibol – Linkson, Vilma Masnicová – Potraviny, Jozef Radôšťan, 
KŠK pri OÚ v Novej Bystrici. 
Všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k uskutočneniu výstavy 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 
 

1. miesto: Zita Mokryšová – vyšívané obrazy (časť tvorby) 
 

 
 

2. miesto: Juraj Jančula – maľované obrazy (časť tvorby) 
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3. miesto: Emília Šumská – obrazy z cesta (časť tvorby) 

 

 
 
 

4. miesto: Jozef Talapka – maľované obrazy 
Vpredu časť tvorby Pavlíny Riečičiarovej – 7. miesto 

 

 
 

-je- 
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Deň matiek 
 
Už sa stáva tradíciou, že v mesiaci máj oslavujeme Deň matiek. 
Dňa 6.5.2007, tj. v nedeľu, Kultúrno-školská komisia v spolupráci 
s Obecným úradom a miestnou organizáciou ĽS-HZDS pripravila 
popoludnie, ktoré venovala naším mamám. Po úvodnom slove, ktoré 
predniesol podpredseda ĽS-HZDS a poslanec našej obce pán J. Radôšťan 
už patrilo javisko deťom a žiakom zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
a Vychylovka. Básničky sa striedali so scénkami, pesničkami, ktoré 
s láskou pripravili pre svoje mamičky, babičky a všetkých, ktorí boli 
prítomní. Spestrením celého programu bolo vystúpenie folklórneho 
súboru Drevár z Krásna nad Kysucou, ktorý svojimi dvomi vstupmi oživil 
celú atmosféru. V závere programu vystúpili súrodenci Kováčovci, ktorí 
kysuckými piesňami ukončili toto slávnostné popoludnie. V závere treba 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia a pevne 
veríme, že sa stretneme zase takto o rok. 
 
 
 
 

Stavanie mája v Múzeu kysuckej dediny 
 

Dňa 6.5.2007 sa po 26-krát otvorili brány Múzea kysuckej dediny vo 
Vychylovke. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa program pod názvom 
„Stavanie mája“  zdatne podaril. Na otvorení sa zúčastnili aj vzácni hostia: 
starosta obce Nová Bystrica p. Milan Kotvas, za kultúrnu komisiu VÚC 
Ing. Kijaničková a p. Mgr. Milan Lalinský. Kultúrny program spestrili 
domáci aj zahraniční hostia z Bieloruska, Poľska, Bulharska. 
Poďakovanie patrí DHZ – Vychylovka, ktorí sa podieľali pri stavaní mája. 
 

Helena Kotvasová  
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Vstávaj dievča hore, stávame Ti máje 

ak hore nevstaneš, mája nedostaneš 
 
Túto pieseň spievali mládenci dievčatám pri stavaní mája z noci 

30. apríla na 1. mája.  
 
Stavanie májov je rozšírené na celom území Kysúc aj dnes. Na ich 

postavenie sa rúbu vysoké rovné stromy, ktoré sa postavili  k tomu domu, 
kde bola dievka na výdaj. Tiež  bolo zvykom postaviť jeden máj   pre celú  
osadu, dvor alebo dedinu. Túto tradíciu sa snažíme prezentovať aj v našej 
obci a aj  v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. 

 
Mládenci súťažili medzi sebou, ktorý postaví najvyšší máj, ktorý 

bude najlepšie ošúpaný z kôry, lebo aj  to malo svoj význam. 
Za postavenie mája boli mládenci patrične odmenení. Máj sa váľa 
poslednú májovú nedeľu. Táto tradícia je ukončená zábavou. 
 

Májová rosa sa považovala na celom území Slovenska nielen na 
Kysuciach za preventívny prostriedok proti bolestiam reumy. Ľudia si ňou 
natierali lišaje, umývali oči, verili v magický účinok. 
 
Ak  v prvý májový týždeň pršalo, bola to predzvesť bohatej  úrody. 
 
Ak padal prvomájový dážď, deti sa vyháňali von z domu, že podrastú. 
 
Májový dážď - zlato padá. 
 

 V máji máme troch zamrznutých: Pankrác, Servác a Bonifác. 
Na Žofiu (15.5.) sa očakáva prílet lastovičiek. Podľa pranostiky „Žofia 
víno vypíja a dobré ľany dáva“ v tento deň sa v minulosti sial ľan, fazuľa. 
 
Studený máj - v stodole raj.  

Májové zvyky 
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Milí občania! 
 
 Všetci sme svedkami opravy nášho kostola. Je to veľkolepé dielo. 
Každý z nás si všimol, že kostol zostarol a potrebuje veľkú opravu, aby 
bol zasa ako nový. Veľkú zásluhu na tom všetkom má predovšetkým pán 
farár Capiak, ktorý, ako sa hovorí, nemal ani kabát vyzlečený a už 
pracoval... Za veľmi krátky čas sa už veľa urobilo, čo je až neuveriteľné 
a je to aj vďaka šikovnosti a obetavosti členov farskej rady. Mnohí z nich 
vedia, ako sa majú „obracať“, aby išlo všetko podľa plánu. Venujú tomu 
všetok svoj voľný čas, za čo sme im vďační... Kostol je pre nás všetkých 
a je našou pýchou a bude veľmi dobré a najmä bezpečné, keď bude 
v novom šate. Kostol je, ako povedal pán farár „oáza kultúry a prameň 
mravnosti pre spoločnosť“. Jedna členka farskej rady svoju účasť na 
tomto diele charakterizovala slovami: „...treba robiť dobré skutky 
a budovať si lepší pobyt hore.“ A má pravdu, so sebou si nič nezoberieme, 
keď sa pominieme. 
 Preto podporujeme toto dielo modlitbami a milodarmi, nech naše 
budúce pokolenie uvidí, že sme žili aj duchovne. 
 
 
 
 
 
 
    Odvetná časť I. triedy dospelých ObFZ Kysúc nás zastihla  vo veľmi 
dobrej forme a vďaka tomu sme zaznamenali 5 výhier a 1 prehru. 
V aktuálnej tabuľke je klub na treťom mieste.  
Mladší žiaci zaznamenali 1 výhru a 2 prehry a momentálne sú tiež na 
treťom mieste tabuľky. 
Veľmi nás teší záujem a podpora fanúšikov, ktorí nás v hojnom počte 
prichádzajú podporiť na domáce ihrisko ako aj na ihriská súperov.  
Dúfame, že sa nám budú vyhýbať zranenia a úspešne dokončíme jarnú 
časť súťaže. 

TJ Slovan Nová Bystrica informuje 

Postreh občana 
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Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke ďakuje p. starostovi Milanovi 
Kotvasovi za poskytnutie pracovníkov verejnoprospešných prác. 
Pracovníci sa podieľali pri obnove plotov polámaných po snehovej 
kalamite, pri obnove mostíka v Klubinskom mlyne a pokrytí čakárni pri 
vstupe do areálu. Všetkým pracovníkom ďakujem 

            Bc. Kotvasová Helena,   ved. Skanzenu 
 
 
 
 
 
 
50 rokov 

Máj 2007 
Helena Dubovická, Paulína Borisová 

 
60 rokov 

Máj 2007 
Margita Strapáčová 

 
70 rokov 

Máj 2007 
Emília Kubinčanová, Helena Romaníková 

 
80 rokov 

Máj 2007 
Mária Petreková 

 
Nad 80 rokov 

Máj 2007 
Žofia Borisová (84), Mária Sviteková (82), Mária Kašubová (81), 
Štefánia Fulierová (81) 

Spoločenská rubrika 
(údaje sú z obecnej matriky) 

 

Poďakovanie 
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Čakáme vzácnu návštevu 

 
Obec Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci 

s Farským úradom v Novej Bystrici pripravujú na deň 17. máj 2007 
stretnutie s Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom. 
 
 
Program stretnutia: 

� Sv. omša v Rímsko-katolíckom kostole Sv. Jána Krstiteľa v Novej 
Bystrici o 9.00 hod. 

� Beseda so žiakmi v budove ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
� Stretnutie s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami 

škôl Nová Bystrica 
� Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva 

........................................................... 
 

Múzeum kysuckej dediny 
 

Program v Múzeu kysuckej dediny 
          Máj – Jún 2007 
 

6.5.2007 Otvorenie sezóny –Stavanie mája 
13.5.2007 Hasičská nedeľa 
20.5.2007 Deň železnice  

Kuchyňa starých materí 
27.5.2007 Váľanie mája 
3.6.2007 Deň detí 
10.6.2007 Krása dreva a prútia 
17.6.2007 Kuchyňa starých materí 
24.6.2007 Jánske zvyky na Kysuciach   
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Múzeum kysuckej dediny srdečne pozýva na návštevu 

jednotlivých podujatí. 
Začiatok programu je o 13.30 h 
Deň deti začína o 10.00 –začiatok súťaží 

Múzeum kysuckej dediny a Historická lesná úvraťová železnica sú 
otvorené denne: 
  pondelok – piatok 9.00 – 17.00 h 

sobota – nedeľa   9.00 -  18.00 h 
 

Cestovný poriadok HLÚŽ 
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00* h 
*premáva v soboty, nedele do 30.9.2007 
 
Vstupné skanzen                                 dospelí 50,-Sk 
                             Deti, dôchodcovia, ZŤP 25,-Sk 
 
Vláčik                                                    dospelí 80,-Sk 
                            Deti, dôchodcovia, ZŤP 40,-Sk 
 

Pre občanov Novej Bystrice platí polovičné vstupné do skanzenu s 
občianskym preukazom.     
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Kysucké múzeum v Čadci a Historická lesná úvraťová železnička vo 
Vychylovke ponúka voľné pracovné miesto na údržbu trate na sezónnu 
2007. 
Bližšie informácie na t.č. 041/43 97219, 
                                         041/43 21386 
 

 
Odvoz komunálneho odpadu 

 
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa: 

15. mája 2007 
12. júna 2007 

Odvoz plastov 
 
Odvoz plastov sa uskutoční dňa: 

24. mája 2007 
21. júna 2007 

 
 
Predám kompletné krosná 
Cena 10 000,-Sk 
Č.t. 041/ 433 27 67 
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