Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 4/2007 jún
XVI. ročník
10,- Sk

Letný
slnovrat
je
obdobie, ktorému v ľudovej
tradícii
dominoval
oheň.
Symbolizoval svetlo a ľudia
verili, že očisťuje a utužuje
zdravie.
Najvýznamnejším
dňom je Deň sv. Jána.
V predvečer
sviatku
sa
zapaľovali v chotároch obcí
ohne tzv. vojany a dávala sa
k oblokom
chalúp
a nad
vchodové dvere maštalí halúzka
z lipy, ktorá mala za úlohu
ochraňovať chalupu. Ľudová
viera pripisovala čarovnú moc
aj rastlinám, ktoré sa nazbierali
v noci na sv. Jána. V odvare
takýchto rastlín sa kúpali deti, aby boli po celý rok zdravé, aby boli
ochránené od úreku. Na Jána sa zvykli viť zelené vence a pomocou nich si
dievčatá veštili budúci osud. Púšťali ich dole vodou. Ktorej veniec plával
najrýchlejšie, mala sa najskôr vydať. Je zaujímavé, koľko magických
úkonov sa spája s veštením tykajúcim sa vydaja. S nástupom modernej
civilizácie mnohé upadli do zabudnutia, ale túžba vydať sa však zostala
dievčatám dodnes. Na sviatok sv. Jána platil zákaz hýbať zemou, to
znamená kopať, sadiť a nesmelo sa prať.
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 19.4.2007
Prítomní:
2.
Milan Kotvas
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Šadibol Dušan
Žemel Milan
Monika Držiaková, Ing.

Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Jozefa Kulána a Milana Žemela.
3. Voľba návrhovej komisie

Program:

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol
Jozefa
Radôšťana,
Janu
Hulákovú a Dušana Šadibola. Návrh bol
jednohlasne schválený.

1.
2.

4. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok
2007

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rozbor hospodárenia za l.
štvrťrok 2007
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
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 9
poslancov.

Ekonómka obce, p. Mazúrová
predložila OZ rozbor hospodárenia za 1.
štvrťrok 2007. OZ rozbor hospodárenia
po prerokovaní schválilo počtom hlasov 9
s tým, že na budúce zastupiteľstvo bude
predložené rozpočtové opatrenie a
následne
bude
úprava
rozpočtu
prerokovaná.
5. Rôzne
Starosta obce informoval OZ o
jednaní so správou ciest za účelom ich
opravy a údržby. Následne cesty boli
poumývané a postupne sa začne s
opravou vytokov.
Od budúceho týždňa sa začne
pracovať na ceste. Štrabag začne navážať
hlinu potrebnú na zasypanie koryta.
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Starosta obce jednal so SAD ohľadom
nájomného za ubytovanie vodičov
autobusov. Na rokovaní sa dohodli, že
Obec Nová Bystrica k 31. 5. 2007 ukončí
nájomnú zmluvu s p. Šmehylovou a od 1.
6. 2007 prejde nájomné na SAD.
Na minulom zastupiteľstve bolo
uložené stavebnej komisii preveriť
oprávnené
náklady
vyfakturovane
Antonom Fedorom na opravu cesty do
Mazúra. Stavebná komisia sa vyjadrila, že
náklady sú oprávnené, je potrebné
dokončiť iba povrchovú úpravu cesty.
Starosta obce predložil OZ dokončený
Územný plán Obce Nová Bystrica, ktorý
bol schválený počtom hlasov 9 bez
pripomienok.
Starosta obce informoval OZ, že
vyhlásil mimoriadny havarijný stav v
Obci Nová Bystrica v dôsledku
nekvalitnej vody. Na základe uvedeného
sú schválené finančné prostriedky na
vodovod od Škorvagy po Starý mlyn.
Uvedený vodovod bude vo vlastníctve
obce. Od Škorvagy do Bereši dostane
obec 2,5 mil. Sk
Starosta obce predložil OZ projektovú
dokumentáciu firmy Pudos, ktorá sa týka
výstavby cesty vo Vychylovke. Cesta ani
chodníky
nebudú
zasahovať
do
súkromných pozemkov. OZ uvedené
schválilo počtom hlasov 9.
Starosta obce informoval OZ, že v
škole vo Vychylovke sa muselo opäť dať
o 10.000,- Sk viac
finančných
prostriedkov ako je určené v rozpočte na
mesiac. Zároveň navrhol OZ, aby obidve
školy patrili pod jedno riaditeľstvo, čím
by sa podstatne ušetrilo. OZ uvedené
odložilo. Uložilo riaditeľovi školy zvolať
rodičovské združenie na 22. 4. 2007 o
17.00 hod, kde uvedený problém bude
prerokovaný a následne bude zvolané 24.
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4. 2007 o 15.00 hod mimoriadne
zastupiteľstvo, kde sa o problematike
rozhodne.
Starosta obce oboznámil OZ o zaslaní
žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie
na výmenu okien na obecnom úrade a na
miestny rozhlas.
Obecné zastupiteľstvo na návrh
starostu schválilo organizovanie stretnutie
rodákov Harvelky a Riečnice pod záštitou
obecného úradu.
Starosta obce s poslancami p.
Radôšťanom a p. Chovancom informovali
OZ o oficiálnej návšteve v Chorvátsku v
dedine Josipovec, v ktorej žijú rodáci zo
Slovenska. Josipovec má veľký záujem o
spoluprácu s našou obcou. Prvá skupina
zástupcov Josipovca by k nám mala prísť
na stretnutie rodákov a druhá na konci
júla.
Deň matiek v našej obci sa bude
organizovať dňa 6. mája kultúrno školskou komisiou.
P. Jančulová informovala OZ, že je
možnosť získať finančné prostriedky z
Úradu vlády SR vo výške 1 mil. Sk na
výstavbu viacúčelového ihriska
za
podmienky, že jednu tretinu nákladov
bude spolufinancovať obec. OZ uvedené
schválilo počtom hlasov 9. Uvedené by sa
financovalo za pomoci Strabagu.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Milana Čierňavu, bytom Nová Bystrica
377, o rekonštrukciu prístupovej cesty u
Martiniska. OZ sa bude uvedenou
žiadosťou
zaoberať
pri
dostatku
finančných prostriedkov.
Obyvatelia
osád
Kašubovia
a
Šadibolovia zaslali OZ žiadosť o
zabezpečenie rozhlasu, o vybudovanie
zvodidiel a opravu cesty. OZ schválilo
opravu
miestneho
rozhlasu
a
rekonštrukciu cesty po dohode so
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štátnymi lesmi.
Starosta obce predložil OZ žiadosť p.
Dany Romaníkovej, bytom Nová Bystrica
820, o prenájom miestnosti v Dome
služieb. Žiadosť nebola schválená.
Zároveň p. Huláková informovala OZ o
návšteve u lekárnika ohľadom otvorenia
lekárne v našej obci. Lekárnik sa bude
musieť prísť pozrieť na uvedené
priestory.
Starosta obce predložil OZ žiadosť p.
Emila Joneka, bytom Nová Bystrica 382
o zjednanie nápravy, nákladné vozidlá mu
narušili statiku domu. OZ schválilo
uvedené predložiť na kontrolnom dni
Strabagu a zakázať jazdiť nákladným
automobilom v čase od 13.OO hod. v
sobotu a celý deň v nedeľu.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
osady u Petreka o finančnú výpomoc na
opravu skupinového vodovodu do
uvedenej osady. OZ sa uznieslo, že
finančná čiastka bude schválená až po
predložení faktúry za opravu vodovodu.
Starosta obce predložil OZ ponuku
firmy Pohrebná služba Exit Čadca o
pohrebné služby pre našu obec. OZ sa
uznieslo, že zástupcovia firmy budú
pozvaní na budúce zastupiteľstvo.
Kontrolórka obce p. Chovancová
predložila OZ Správu z následnej
finančnej kontroly za obdobie od 22. 2.
2007 do 29. 3. 2007, ktorá sa týkala
neuhradených faktúr. OZ správu zobralo
na vedomie.
OZ schválilo starostovi obce, že
faktúry do výšky 20.000,- Sk nemusia byť
schvaľované obecným zastupiteľstvom.
Starosta informoval OZ, že v
bytovkách je už napojená elektrina aj plyn
a už sa začnú obsadzovať byty občanmi.
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6. Diskusia
P. Chovanec sa informoval ako sa plní
uznesenie prijaté ohľadom havárie na
SEVAK-u. Bolo konštatované, že zatiaľ z
uvedeného uznesenia prakticky nebolo
splnené nič. Starosta jednal so zástupcami
SEVAK-u. Má tu prísť pracovník, ktorý
poučí občanov ako sa majú správať pri
podobnej havárií. Zároveň urobili
opatrenia, aby sa nič podobné už nestalo.
P. Chovanec navrhol, aby sa za
bytovky u Andrisa vysypala aspoň fúra
štrku na vyrovnanie cesty.
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 číslo 5/2007
A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Jozefa
Kultáva a p. Milana Žemela
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Dušana
Šadibola
5. správu o plnení uznesení z minulého
zastupiteľstva
6. rozbor hospodárenia obce k 31. 3. 2007
7. územný plán obce Nová Bystrica
8. vysvetlenie starostu obce k vyhláseniu
havarijného stavu vodovodu - vyhlásenie
mimoriadnej situácie
9. projektovú dokumentáciu firmy Pudos
na preložku cesty Kysuce - Orava na
rekonštrukciu cesty Škorvaga - Rycierky
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10. návrh starostu obce - oboznámenie sa
z problémom financovania ZŠ s MŠ Nová
Bystrica - Vychylovka, riešenie problému
je zlúčenie obidvoch škôl pod jedno
riaditeľstvo
11. žiadosť na MF na 500.000,- na
rekonštrukciu obecného rozhlasu
12. opravy a rekonštrukcie bude
prevádzať R. Chovanec
13. zastrešenie stretnutia rodákov
Harvelka - Riečnica Obecným úradom
14. organizovanie oslavy dňa matiek dňa
6. mája 2007
15. príspevok Mgr. Jančulovej k možnosti
získania dotácie od štátu na vybudovanie
viacúčelového
ihriska
/vo
výške
1.000.000,- Sk/
16. žiadosť M. Čierňavu o rekonštrukciu
cesty do Martiniska - bude realizovaná pri
uvoľnení financií.
17. žiadosť občanov osád Kašubovia,
Šadibolovia o rekonštrukciu cesty
/odvodnenie a spevnenie krajníc/ a
dotiahnutie
rozhlasu
do
osady
Šadibolovia - rozhlas bude realizovaný,
rekonštrukcia cesty po dohode so
štátnymi lesmi.
18. žiadosť Dany Romaníkovej, bytom
Nová Bystrica 820, o prenájom miestnosti
v Dome služieb
19. žiadosť Emila Joneka, bytom Nová
Bystrica 382, o zjednanie nápravy pri
poškodení rodinného domu - jednať s
investorom preložky cesty Orava-Kysuce
pri kontrolnom dni v stredu 26. 4. 2007 a
taktiež požiadať investora o zakázanie
premávky ťažkých vozidiel v čase od
13.00 hod. v sobotu a celý deň v nedeľu
20. žiadosť obyvateľov osady Petrekovia
pri svojpomocnej rekonštrukcii vodovodu
o finančnú výpomoc - výška výpomoci
bude schválená po predložení faktúry na
vyhotovenie tohto diela
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21. oznámenie firmy Pohrebná služba
EXIT spol s r. o., Palárikova 1761, Čadca
na cintorínske služby - pozvať zástupcov
firmy na jednanie za účelom dohody
prevádzkovať pohrebné a cintorínske
služby
22. správu z následnej finančnej kontroly
predloženú
kontrolórkou
obce
p.
Chovancovou
23. otázku p. Masnicovej, či je pravda, že
sa ide rušiť pošta v našej obci
24. otázku prečo sa zvýšil nájom v dvoch
bytových domov u Korčeka - nájom sa
nezvýšil - spláca sa iba vo výške úveru
25. otázku p. Chovanca, ako sa plnia
uznesenia prijaté OZ po havárií v úpravni
vody - požiadavky obce sa postupne
plnia. Je potrebné stále tlačiť na vedenie
SEVAK-u o ich realizáciu a požiadať
SEVAK o informovanie ako pokračuje
plnenie našich požiadavok

6

Novobystrický hlásnik

výstavbu vodovodu/
8. rozbor hospodárenia k 31. 3. 2007 s
tým, že sa upravia položky v mínuse,
ktoré boli uhrádzané z úveru
C/ neschvaľuje
- žiadosť p. Dany Romaníkovej, bytom
Nová Bystrica 820 o prenájom
miestnosti v Dome služieb
D/ doporučuje
- starostovi obce rokovať s predstaviteľmi
Slovenskej pošty
E/ ukladá
pracovníčke zvolať združenie rodičov ZŠ
s MŠ Vychylovka za účasti všetkých
poslancov 22. 4. 2007 o 17.00 hod. - v
utorok 24. 4. 2007 zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo o 15.00 hod. - prejednať
problém zlúčenia škôl a zriadiť školské
rady.

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:
- Jozef Kultán
- Milan Žemel

Zapisovateľ:
- Anna Chovancová

B/ schvaľuje
1. podanie žiadosti na Úrad vlády SR o
získanie dotácie l. mil. Sk na výstavbu
viacúčelového ihriska v priestoroch pri
futbalovom ihrisku s tým, že obec
preinvestuje pri tejto akcií najviac
500.000,- Sk
2. program dnešného zastupiteľstva
3. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Jana Huláková, Dušan Šadibol
4. výšku 20.000,- Sk pri nákupe
materiálu, tovarov, služieb a prác do
kompetencie
starostu
obce
bez
schvaľovania zastupiteľstva.
5. súhlasí s vydaním stavebného
povolenia na rekonštrukciu cesty od
Škorvagy po novú cestu Kysuce - Orava
6. územný plán Obce Nová Bystrica
7. vyhlásenie mimoriadnej situácie v obci
Nová Bystrica /po 15. máji by mali byť
presunuté financie na náš účet na

Rozhovor s pánom farárom
Mgr. Stanislavom Capiakom
(druhá časť)
Pán farár, v minulom rozhovore
sme prebrali začiatky vášho
kňazského povolania a príchod
na Slovensko. Teraz by sme sa
povenovali
otázke
vášho
pôsobenia medzi nami v Novej
Bystrici. Ste tu už skoro 1 rok.

Aký máte celkový dojem z našej
farnosti?
Veľmi pozitívny. Samozrejme, že
v každej farnosti spolu s krásou
a dokonalosťou prebýva aj nejaké
to zlo a nedokonalosť. Ale to platí
aj o každom z nás. V každom
človeku je viac toho dobrého ako
zlého. Aj vo mne osobne, aj vo
farnosti Nová Bystrica.
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Mohli by ste byť presnejší? Čo
hodnotíte u nás pozitívne a čo
negatívne?
Kladne
hodnotím
veľkú
angažovanosť ekonomickej farskej
rady zvolenej v kostole obrovskou
väčšinou
veriacich.
Takmer
v každej farnosti je farská rada.
A nie všade sa zapája do
hospodárskeho života farnosti tak
horlivo, ako u nás. Som rád, že sa

7

jej členovia z môjho poverenia
neboja zobrať do svojich rúk
zodpovednosť za finančnú stránku
farského života. Záleží im na
efektívnom využití cirkevného
majetku tak, aby slúžil všetkým
veriacim, ktorým patrí. Vedú mi
účtovníctvo, úspešne organizujú
veľkolepé dielo obnovy kostola, čo
svedčí
o ich
kompetentnosti
a schopnosti, ale nepriamo aj
o veľkom
pocite
farskej
spolupatričnosti zo strany všetkých
veriacich. Zdôrazňujem , že to
robia nezištne, bez odmeny zo
strany farnosti. Venujú nám
množstvo svojho cenného času
a prostriedkov (svoje súkromné
finančné dary, cesty, telefonáty,
niekoľkohodinové zasadnutia na
fare, jednania s úradmi atď).
Všetkým farníkom som hlboko
povďačný za milodary, ktoré
skladajú na kostol, a to pravidelne
v rámci nedeľných ofier, ale aj ,
alebo najmä, v rámci mimoriadnej
zbierky,
ktorá
prebieha
už
niekoľko
mesiacov,
a bude
pokračovať.
Dôležitý je predsa duchovný
a mravný život farskej rodiny.
Mohli by ste tento ohodnotiť?
Obrovská
väčšina
členov
Katolíckej cirkvi v Novej Bystrici
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má záujem o nedeľnú sv. omšu,
o sviatosť zmierenia, o zbožnú
výchovu detí, čo ma veľmi teší.
Každý kňaz je rád, keď ho veriaci
využijú
ako
kňaza
(oltár,
spovednica). Často hovorím aj
mojim bratom kňazom, že vy
veriaci nás, kňazov, nepotrebujete
na to, aby sme vám rátali nedeľný
„zvonček“,
zháňali
stavebný
materiál na cirkevné objekty, ale
ani
ako
organizátorov
spoločenských,
kultúrnych
a športových podujatí. V týchto
oblastiach cirkevného života ste
kompetentní vy, laickí veriaci,
a dokážete ich viesť perfektne. Ale
povedzte mi, prosím, kto je
v Novej Bystrici okrem kňaza
kompetentný z poverenia Krista
a Cirkvi
odpúšťať
hriechy
a sprítomňovať na oltári Ježišovu
obetu spásy?
Čo by ste ako kňaz rád
skritizoval a vylepšil vo farnosti
Nová Bystrica?
Každý z nás, aj celá komunita
veriacich, by sa mala stále
reformovať, zdokonaľovať. Ani
jeden z nás, ani farnosť, nebude
nikdy taká dokonalá, že by už
nemala čo vylepšovať. Ako kňaza
ma bolí, keď vidím, že sa nejaký
veriaci odcudzil, vzdialil od
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chrámu a sviatosti, a tak ohrozuje
svoju vlastnú spásu. Ubližuje
svojej duši, ako aj dušiam tých,
ktorým dáva takýto zlý príklad.
Treba sa veľa modliť za jeho
obrátenie.
Čo
vás
najviac
a nemilo
prekvapilo po príchode k nám?
Asi
rozšírený
alkoholizmus.
Príčinu vidím v kríze viery v nebo
a peklo, ale aj v nedostatku
obyčajnej,
ľudskej
motivácie
pracovať, tvoriť, dobre využiť čas,
slúžiť blížnym. Koľko dobrého by
mohli vykonať mladé hlavy a ruky,
keby
neboli
paralyzované
závislosťou na alkohole. Preto aj
touto cestou chcem apelovať na
kresťanské svedomie rodičov:
modlite sa s vašimi mladými doma
často
nahlas
a nikdy
im
neponúkajte alkohol, ani pod
zámienkou ich dospelosti, keď sú
už po 18-tke, ani pri žiadnej
rodinnej oslave. Ani na záver dňa
po ťažkej práci na stavbe alebo
v lese sa nemusíme častovať
alkoholom.
Naše deti nechodia všetky do
kostola. Aký vzťah ste mali vy
ako dieťa ku kostolu?
V našej
rodine
sa
nikdy
nepochybovalo o tom, že vedomé
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a dobrovoľné vynechanie nedeľnej
sv. omše je ťažký, čiže smrteľný
hriech. Rodičia dokázali spojiť
starostlivosť o žalúdky hromady
malých detí so starostlivosťou
o ich duše. Keby som sa bol aj
v stredoškolskom
alebo
vysokoškolskom období opovážil
položiť rodičom otázku, či musím
ísť na nedeľnú sv. omšu alebo
výnimočne nemusím, okamžite by
som bol dostal odpoveď: „Musíš aj
do školy, aj na pole s kosou
a hrabľami, musíš pravidelne aj
jesť, aj dýchať, aj sa obliekať...
Musíš!“ Veľmi by ublížili dušiam
svojich detí tí rodičia, ktorí by
odpovedali: „Nemusíš. Ale potom
by mali dôsledne pridať: „Nemusíš
ani do školy, môžeš sa počas
vyučovania túlať po meste,
nemusíš nás poslúchať, môžeš si
robiť, čo len chceš. Nemusíš sa ani
na každú noc vrátiť domov, môžeš
chodiť hladný, smädný, nahý... nás
to netrápi. Veď už máš 18 rokov.“
Som za prísnosť v tejto otázke.
Deti sú v dospelosti za túto prísnu
výchovu veľmi povďačné otcovi
a matke. Veď zdravá prísnosť je
vždy
prejavom
lásky
a starostlivosti o dieťa. Na druhej
strane si neviem predstaviť
situáciu, že rodičia pošlú svoje deti
násilne do kostola a sami im
nedajú príklad.
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Čo podľa vás chýba nášmu
kostolu a farnosti?
Túžim po spevokole: detskom,
mládežníckom, speváckom zbore
dospelých. Túžim po väčšej
angažovanosti veriacich pri sv.
omšiach v oblasti spevu. Bol by
som
rád,
keby
sa
u nás
miništrovalo nielen v detstve, ale aj
v dospelosti, v období manželstva.
Bolo by normálne, keby sa
v kostole v nedeľu objavovali aj
deti v kočiarikoch. Ich prípadný
plač alebo smiech by nám
dospelým nemal vadiť. Prežívam
veľkú radosť, keď vidím spolu
v jednej lavici rodičov s malými
deťmi. Perspektívne by som chcel
povzbudiť mužov, aby sa zapojili
do čítania Božieho slova pri
nedeľných sv. omšiach. A v
komunite veriacich i v rodinách
snívam o väčšej láske, pokoji,
striezlivosti.
Definitívne
nám
všetkým – kňazovi i veriacim – by
malo ísť len o jedno a smerovať
len k tomu jedinému: aby sme sa
dostali do neba.
Ďakujeme za rozhovor.
Na
otázky
redakčnej
rady
odpovedal duchovný otec Mgr.
Stanislav Capiak

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Biskup Mons. Viliam Judák navštívil ZŠ s MŠ Nová
Bystrica
Dňa 17. mája 2007 navštívil obec Nová Bystrica nitriansky
diecézny biskup Mons.
Viliam Judák
v doprovode svojho
tajomníka ThDr, Dušana
Argaláša, PhD.
Návšteva sa konala na
základe pozvania ZŠ
s MŠ Nová Bystrica.
V nej prežil štyri školské
roky 1969/1970 –
1972/1973. Bol
výborným žiakom.
Návšteva sa začala stretnutím s farskou radou a svätou omšou
v Rímsko-katolíckom kostole Sv. Jána Krstiteľa o 9. 00 hod. Do jej
priebehu sa svojim čítaním zapojili i niektorí pedagogickí zamestnanci
našich škôl. Zúčastnili sa jej všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci, pozvaní hostia ale aj veriaci z našej farnosti.
Po svätej omši viedla cesta Otca biskupa do ZŠ s MŠ Nová
Bystrica. Pred vstupom do budovy školy ho privítal riaditeľ školy Mgr.
Milan Lalinský a dievčatá v krojoch chlebom a soľou.
Po oficiálnom privítaní si Otec biskup prezrel priestory školy
a materskej školy. Potom sa odobral na besedu so žiakmi a učiteľmi. Tu
ho riaditeľ školy privítal a žiakom predstavil ako osobnosť, ktorú z celej
plejády významných osobností našich bývalých žiakov jednoznačne
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zaraďujeme na najvyšší stupienok. Svoj príhovor k žiakom predniesol aj
Otec biskup a odovzdal riaditeľovi školy dar – výber z kníh, ktoré doteraz
publikoval a rezbárske dielo „Ukrižovanie Krista“.
Nasledovala beseda. Žiaci si svoje otázky vopred nahlásili. Po ich
vyčerpaní Otec biskup vyzval žiakov, aby sa spýtali aj také, ktoré ich
napadli v tejto chvíli.
Beseda sa tak niesla v príjemnej a spontánnej atmosfére. Žiaci
chceli vedieť veľa vecí: ktoré predmety mal najradšej, či bol aj taký
predmet, ktorý nemal rád, či si pamätá na nejaký veselý zážitok, ako
vyzerá jeho pracovný deň, čo robí najradšej, či hral na nejakom
hudobnom nástroji, či sa rád vracia na Kysuce, kde najradšej relaxuje
a pod. Otec biskup odpovedal na každú otázku veľmi zaujímavo
s nadľahčeným humorom, niektoré vyvolali úprimný úsmev na jeho tvári.
Spomenul aj humorné zážitky zo svojich školských čias, na Kysuce sa
vždy rád vracia a jeho pracovný deň je spojený s povinnosťami. Na všetky
otázky nebolo možné ani odpovedať, nakoľko žiaci neustále tvorili nové
a nové. Besedu ukončil Otec biskup s vyzvaním žiakov, aby boli nie ako
muchy, ale aby boli ako včely. Včely, ktoré zbierajú z kvetov peľ a dávajú
med. Naopak, muchy si sadajú len na odpadky. V závere besedy odovzdal
riaditeľ školy Otcovi biskupovi dar v mene školy – obraz, ktorý mu bude
pripomínať jeho „rodnú hrudu“ novopostavenú harvelskú kaplnku, pri
ktorej sa zastaví v tichej modlitbe pri každej svojej návšteve Bystríc, či
chatky svojich blízkych v Oravskej Lesnej.
Nasledovala prezentácia ZŠ s MŠ Nová Bystrica prezeraním
projektu pripraveného pri príležitosti tejto mimoriadne významnej
návštevy. Zaujímavá bola hlavne historická časť projektu, kde sa na
fotografiách našli mnohí z prítomných hostí, resp. im pripomenuli ich
bývalých kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Druhú časť projektu tvorili
zápisy z harvelskej kroniky školy z roku 1872. Tretia časť zobrazuje
súčasnosť školy po jednotlivých predmetoch, úspechy talentovaných
žiakov na škole, v rámci okresu ale aj v rámci Slovenska. Štvrtú časť tvorí
nahrávka žiaka z montáže veže na našom kostole zo dňa 27.04.2007,
ktorej svedkami boli i žiaci našich škôl a deti materskej školy. Poslednú
časť tvorí materská škola. Predstavuje stručný prierez od jej založenia v r.
1964 až po súčasnosť.
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Beseda s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami
a hosťami školy, medzi ktorých patril starosta obce Milan Kotvas, pán
farár Mgr. Stanislav Capiak, školský inšpektor Mgr. Koloman Vácval,
bývalí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, riaditelia
a zástupcovia susedných škôl pokračovala vo veľmi srdečnej atmosfére.
Otec biskup sa pristavil pri každom z nich a vymenil s ním pár slov. Opäť
potvrdil, že disponuje majstrovským umením narábať so slovom, a že je
človekom s veľkým srdcom, ktoré je otvorené pre každého. Riaditeľ školy
jeho činnosť a osobnosť vyjadril týmito slovami: „I Vaša činnosť –
pastoračná, pedagogická, osvetová, vedecká v nás vzbudzuje obdiv
i pocit hrdosti. Ceníme si u Vás vlastnosti, ktoré sú čoraz zriedkavejšie
u ľudí dnešnej doby – skromnosť, láskavosť, ľudskosť, obetavosť
a nezištnosť.“ Tieto slová Otca biskupa vystihujú a právom mu patria.
Jeho účasť na besede s našimi žiakmi svedčí o jeho vzťahu
k mladým ľuďom, svedčí o snahe pochopiť problémy mladej generácie,
schopnosti vcítiť sa do myslenia žiakov a podľa možnosti im poradiť či
usmerniť ich. Jeho vedomosti, životné skúsenosti i charakterové vlastnosti
sú bohatým zdrojom a inšpiráciou pri formovaní postojov i konania
mladých ľudí.

Mgr. Eva Joneková
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MŠ informuje
Dňa 22.5.2007 prišla medzi nás pani Gemerská z Turčianskych teplíc, aby
nám predstavila bábkové divadielko Snehulienka a 19.6.2007 nás opäť
navštívila s divadielkom Pamodaj šťastia, lavička. Obidve rozprávky sa
deťom páčili. Pani Jarka dokáže urobiť so svojím hlasom hotové zázraky,
a preto ju deti odmenili nadšeným potleskom.
1.
jún
patrí
našim
najmenším. Aj tento rok sa
deti z MŠ tešili na svoj
sviatok. Čakala ich zábava,
rôzne hry, ale i súťaže. Asi
najväčším
prekvapením
bola
torta
v
tvare
futbalového ihriska, ktorú
upiekla
pani
Emília
Fulierová. Deti sa potešili
aj peknej rozprávke a tancu
pri modernej hudbe. Deň
bol významný aj tým, že sme spoločne boli vystaviť tablo predškolákov
v Kvetinárstve u pani Hulákovej.
Dňa
13.6.2007
bolo
nádherné slnečné počasie,
a tak nám nič nebránilo,
aby
sme
v školskej
záhrade urobili grilovačku.
Hneď po ranných hrách
sme sa s deťmi vybrali do
školskej
záhrady
vyzdobenej balónmi, kde
nás už čakali mamičky a
dobroty. Mamička Danka
Kováčová pre všetkých
ugrilovala klobásy, na ktorých sme si veľmi pochutili. K občerstveniu
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patrili aj domáce osúšky od mamy Alžbety Cádrovej, sladkosti, čaj a káva
pre rodičov. Deti sa zabávali, hrali sa v pieskovisku, spúšťali na
šmýkačke. Do hier sa zapojili aj niektorí rodičia. Na detičky sa prišiel
pozrieť aj pán riaditeľ Mgr. Milan Lalinský a starosta obce Milan Kotvas.
Atmosféru dotvárala príjemná hudba.
Dňa 21.6.2007 sme sa spoločne s deťmi a rodičmi vybrali do CVČ v
Starej Bystrici. V mini ZOO sme videli jelenčeka a srnku, hada, bažanty,
prepelice, kačice, pávy, morské prasiatka. Deťom sa najviac páčili had
a lesné zvieratká. Po prehliadke sme sa mohli pohrať a oddýchnuť na
malom ihrisku. Tam sme si pojedli aj dobroty, ktoré sme si priniesli so
sebou. Potom sme si ešte kúpili po nanuku. Veľkým zážitkom bola pre
nás aj spoločná cesta autobusom.
Kolektív učiteliek MŠ

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dňa 4. mája 2007 sa v Čadci konala súťaž Hliadok mladých zdravotníkov
1. a 2. stupňa. Za druhý stupeň súťažili žiačky 6. ročníka: Simonka
Kotvasová, Monika Šadibolová, Miška Vojtková, Janka Uršicová
a Tatiana Kašubová. Súťažilo sa v 4 disciplínach: Vedomosti o SČK,
zdravotnícke vedomosti, liečivé rastliny a praktické poskytovanie prvej
pomoci. Žiačky sa umiestnil na 3. mieste. Pripravovala ich p. uč. Mgr.
Katarína Lorencová.

Dňa 25. 05. 2007 sa žiaci 5. –9. ročníka zúčastnili muzikálu „Jozef a jeho
zázračný plášť.“ Deti sa presvedčili, že byť zlý sa neopláca, ale aj to, že
treba vedieť aj odpúšťať. Muzikál pripravili žiaci ZUŠ z Krásna nad
Kysucou.

1. jún je medzinárodným dňom detí. Aj v našej škole sme ho oslávili. Deti
z MŠ a žiaci 1. – 4. ročníka sa vyviezli vláčikom na skanzen. Pozreli si aj
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areál skanzenu. Deň zavŕšili opekačkou. Starší žiaci sa rozdelili na dve
skupiny. Prvá skupina sa vybrala na malý výlet do Starej Bystrice. Druhá
skupina si zvolila túru na Podrycerovú. Chlapci si tu mali možnosť zahrať
futbal. Keď im po hre vytrávilo, opiekli si na ohníku špekáčky.

Tohtoročný výlet sa uskutočnil dňa 06. 06. 2007. Vybrali sme si trasu
Demänovská jaskyňa – Liptovský Mikuláš. V Demänovskej ľadovej
jaskyni sme mali možnosť obdivovať krásu kvapľov, ktoré vytvorila sama
príroda.
Ďalšou zastávkou bolo Westernové mestečko v Liptovskom
Mikuláši. Pri vstupe do areálu mestečka nás zaradili medzi modré
družstvo. Vytvorili sme skupinu piatich žiakov, ktorí hľadali odpovede na
otázky, ktoré našli vyvesené na viditeľných miestach areálu mestečka.
Ostatní žiaci sa mohli zúčastniť súťaží, povoziť sa na vláčiku, či na koni,
ale aj pozrieť si indiánske príbytky i zakúpiť si pekné suveníry.
Po obede bol pripravený zaujímavý program. Sympatický kovboj
uviedol deti na tribúny podľa farieb – modrá, červená. Videli kovbojov,
ako šikovne narábajú s pištoľami. Svoje kúsky nám ukázali aj vycvičené
koníky a lama. Vyvrcholením programu bola ukážka westernového filmu
naživo. Najlepší a najatraktívnejší bol záver, kedy šľahali aj vysoké
plamene a divákov osviežila studená sprcha vody zo studne. Organizátori
v mestečku veľmi pekne zvládli prácu s deťmi.
Poobednou zastávkou bolo TESCO v Žiline, lebo bez nákupov
v obchodnom dome to jednoducho nejde.
Domov sme sa vrátili v neskorých večerných hodinách, ale plní
zážitkov. Spoznali sme ďalší kúsok našej vlasti.

Dňa 14. 06. 2007 sa deti z MŠ vo Vychylovke spoločne s rodičmi
zúčastnili výletu do Bojníc. Na Bojnickom zámku práve prebiehala akcia
– „Rozprávkové Bojnice“, kde sa deti stali súčasťou štyroch rozprávok P.
Dobšinského. Pre deti to bol veľký zážitok rovnako ako prehliadka ZOO.
Deti sa domov vrátili plní dojmov a nových zážitkov.
Kolektív učiteľov

Biskup Mons. Viliam Judák „Čestným
občanom obce Nová Bystrica“
Popoludní 17. mája
2007 sa Otec biskup
zúčastnil na slávnostnom
zasadnutí OZ pri OÚ
v Novej Bystrici. Starosta
obce Milan Kotvas ho
pozval za účelom udelenia
ocenenia „Čestný občan
obce Nová Bystrica“.
Slávnostného zasadnutia
sa
zúčastnili
okrem
poslancov OZ aj primátor
mesta Čadca Ing. Jozef Vražel, bývalí hlavní predstavitelia obce,
starostovia susedných obcí a iní hostia.
Starosta obce po privítaní predstavil Otca biskupa stručným
životopisom a poďakoval mu za návštevu, ktorou poctil našu obec
i napriek vysokej pracovnej vyťaženosti.
Nasledovne mu odovzdal ocenenie „Čestný občan obce Nová
Bystrica“. Otec biskup sa podpísal do pamätnej knihy a prihovoril sa
prítomným. V príhovore vyjadril presvedčenie, že všetci sa budeme
usilovať o budovanie okrem tej pozemskej aj duševnej vlasti. Všetkých
prítomných požehnal a starostovi obce odovzdal symbolický darček.
Svoj príhovor predniesol aj primátor mesta Čadca. Okrem iného
v ňom odovzdal pozdrav Otcovi biskupovi od všetkých starostov v okrese
a vyjadril želanie, aby sa na Kysuciach dobre cítil.
Nasledovala diskusia, v ktorej vystúpili Štefánia Sobolová, Ján
Šutiak, Jozef Fedor, Milan Bubrín, Jozef Kultán, František Sýkora, Mgr.
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Magdaléna Vráblová, Božena Poliačková, starostka obce Klubina. Boli to
príspevky rôzneho druhu, no vo väčšine v nich prítomní vyjadrovali svoju
vďaku Otcovi biskupovi za návštevu a za to, že nezabúda odkiaľ
pochádza.
Atmosféru spríjemnila Ľudová hudba Kováčovci.
Mgr. Eva Joneková

Postreh občana
Návšteva Otca biskupa
Veľmi milé stretnutie sme prežívali 17. mája 2007, keď nás
navštívil Otec biskup Mons. Viliam Judák. Prišiel na pozvanie ZŠ s MŠ
Nová Bystrica a Obecného úradu. Na stretnutie sa všetci pozývajúci
dôkladne pripravovali, aby bolo všetko „tak, ako treba“. Pozvánku na túto
výnimočnú akciu dostali aj starší zamestnanci školy, ktorí boli milo
prekvapení a veľmi potešení. „Ďakujeme, že si na nás spomenuli!“
Na začiatku bola svätá omša, ktorú celebroval Otec biskup
a potom slávnostné prijatie (chlebom a soľou) v ZŠ s MŠ Nová Bystrica.
Žiaci sa pripravili na toto stretnutie veľmi poctivo a pre Otca biskupa mali
prichystané rôzne otázky, na ktoré dostávali aj odpovede. Na záver ich
Otec biskup pozval na návštevu Nitry a jeho sídla, a povedal veľmi peknú
myšlienku, ktorá sa mi vryla do pamäti: „...aby boli vždy včielkami, nie
muchami, preto, lebo včielky vždy sadajú na kvet a muchy na kadejakú
špinu...“
Po krátkej prezentácii, kde si pán biskup zaspomínal na svoje
školské časy, nasledovala beseda s pedagógmi a po nej bol slávnostný
obed, ktorý pripravili kuchárky v školskej jedálni. Obed bol výnimočný
a veľmi chutil! Po obede sa Otec biskup presunul na obecný úrad, kde sa
stretol s pánom starostom a poslancami.
Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto výnimočnej akcii patrí veľká
vďaka, bolo to pripravené na vysokej úrovni, môžu byť na seba právom
hrdí.
E.V.
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TJ Slovan Nová Bystrica informuje
Skončila sa nám jarná časť futbalovej sezóny 2006/2007.
S účinkovaním mužstva dospelých i mladších žiakov sme spokojní.
Dospelí na jar zaznamenali 9 výhier, 2 remízy a 2 prehry. Nevyšli nám
hlavne posledné dva zápasy, čo možno pripísať zraneniu hráčov a trestom
za žlté a červené karty. V tabuľke sme skončili na treťom mieste o skóre
za Korňou a postupujúcou Rudinou. Mladší žiaci skončili taktiež na
treťom mieste, keď počas jarnej časti dosahovali striedavé úspechy.
Porazili prvé a druhé mužstvo súťaže, no prehrali s mužstvami nižšie
postavenými v tabuľke.
Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby TJ
Slovan mohla aktívne fungovať, realizačnému tímu, a taktiež všetkým
našim fanúšikom.
Jaroslav Kováč

Strelectvo
Dňa 27.5.2007 sa na strelnici v Zákopčí uskutočnil prebor regiónu
Kysúc v poľovníckej streľbe. V malokalibrovom trojboji Jozef Kultán
obsadil 3. miesto, Ján Petrek 4. miesto. Strieľalo sa na terče srnca, líšky,
diviaka. Trojboja sa zúčastnili aj Miroslav Kristek, Ľubomír Griga a
Vladimír Petrek. V brokových disciplínach - oblúkové strelište a americký
trap, novobystrickí poľovníci nezasiahli do bojov o medaily.
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Spoločenská rubrika

Dňa 10.6.2007 sa pri Zvolene, v Sielnici, uskutočnil oblastný prebor
v malokalibrovom trojboji. Jozef Kultán nastrieľal 581 bodov - limit na
majstra streľby v M-600 a obsadil 3. miesto. RgO Kysuce reprezentovali
ešte Miroslav Kristek a Ľubomír Griga.
Jozef Kultán

(údaje sú z obecnej matriky)

40 rokov
Jún 2007
Ján Radôšťan
Renáta Deáková
Iveta Svitková

Poďakovanie
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke ďakuje sponzorom z našej
obce, ktorí prispeli na akciu Deň detí v MKD: Šadibolová Dana,
Mokryšová Eva, Masnicová Vilma, Paveleková Zuzana, Masnicová Jana,
Huláková Jana, Šadibol Dušan, Strapáčová Štefánia, VELM s.r.o., Pavol
Masnica. Hlavným sponzorom bola OR ĽS-HZDS. Na fotografii
zástupcovia strany odovzdávajú dve prvé ceny – horské bicykle.

50 rokov
Jún 2007
Pavol Turjak
Mária Borisová

60 rokov
Jún 2007
Anna Rajnohová

70 rokov
Jún 2007
Jozef Boris

Nad 80 rokov
Jún 2007
Hermína Poništová (95)
Ľudmila Škorvagová (86)
Angela Čierňavová (83)
Bc. Helena Kotvasová

Novobystrický hlásnik
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Sobáše
19.5.2007
2.6.2007
2.6.2007
9.6.2007
16.6.2007

Peter Čierňava, Anna Skorková
Róbert Markulják, Stanislava Maluniaková
Matej Čierňava, Alena Radôšťanová
Róbert Glovniak, Katarína Svitková
Emil Griga, Jana Podmanická

Novobystrický hlásnik

Dňa 5. júla 2007 organizuje Obecný úrad v Novej Bystrici účasť
na celonárodnej cyrilo-metodskej púti a slávnostnej bohoslužbe o 10:00
hod. v areáli Nitrianskeho hradu.
Záujemci sa môžu prihlásiť u p. farára Mgr. Stanislava Capiaka alebo
u Štefana Grigu do 30. júna 2007. Cena cestovného podľa vlastného
uváženia.
Obecný úrad

Rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých poslancov

Úmrtia
Šulava Štefan
Uršicová Agnesa
Halvoník Rudolf
Chalupka Jozef
Romaník Ján
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(†36)
(†79)
(†59)
(†75)
(†77)

Ing. Monika Držiaková
Kohútovia, Strapáčovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia,
Chalupkovia, Pod Dolinou.

Vilma Masnicová
Mackovia na vrchu, Pastvovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia,
Sobolovia

Mgr. Elena Jančulová
Veľký Potok

Rudolf Chovanec
Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Hričov

Jana Huláková

Stretnutie rodákov
Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodákov zaniknutých obcí Riečnice a
Harvelky, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. júna 2007 vo Farskom kostole
Narodenia Panny Márie v Riečnici.
Začiatok o 13.00 hod. slávnostnou svätou omšou. Celebrujú Mons. Jozef
Adamec, americký biskup slovenského pôvodu a Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup, spolu s prítomnými kňazmi.
Po svätej omši nasleduje kultúrny program.
Možnosť dopravy je z Novej Bystrice vlastnými autami, príp. kyvadlovou
dopravou.
Organizátori

Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia

Milan Žemel
Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia

Jozef Kultán
Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martiniskovia, Frančiakovia, Talapkovia,
Grigovia,Hájovníkovia, Zemanovia

Dušan Šadibol
Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia,
Klučkovia, Bardáčovia, Pišojovia, Miškovia

Jozef Radôšťan
Oravcovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová

Novobystrický hlásnik
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Múzeum kysuckej dediny
Program
JÚL - AUGUST
1.7.2007

Remeslo má zlaté dno
Kuchyňa starých materí

8.7.2007

Na kysuckých lúkach
Súťaž v kosení trávy

15.7.2007

Pozdrav rodnému kraju

22.7.2007

Hrajže mi, muzička

29.7.2007

Oravská nedeľa

5.8.2007

Hrnčiarska nedeľa

12.8.2007

Medonosná včielka

19.8.2007

Ospievané Beskydy
Dožinky na Kysuciach

26.8.2007

Pani učiteľka sa pýta detí čo robia ráno keď vstanú.
- Ja idem na záchod a seriem. - odpovie Miško.
- Ale to je nepekné... Čím je tvoj otec?
- Otec je dláždič.
- No to som si mohla myslieť. - poznamená učiteľka - Kto sa ešte hlási?
- Ja keď ráno vstanem, tak si čítam. - prihlási sa Ferko.
- Výborne! A čím je tvoj otecko?
- Môj ocko je štátny úradník.
- No vidíte deti. To je ten rozdiel vo výchove. - chváli učiteľka
- A dokedy čítaš? Ferko.
- Kým sa nevyseriem. - vysvetlí Ferko.
Príde Fero riadne opitý domov. Ženuška Mara mu už vo dverách strelí po papuli.
- Budeš ešte piť tú borovičku ?
Fero je ticho. Tresk druhá, od ženy:
- Odpovedaj, budeš ešte piť tú borovičku?
- No tak dobre, nalej... - súhlasí nakoniec Fero.
- Drahý ja chcem dieťa... - šepká manželka programátorovi.
- OK, ľahni si, nainštalujeme...

Pozdrav od susedov

Začiatok programu: 13.30 h

Múzeum kysuckej dediny oznamuje, že dňa 8.7.2007 sa uskutoční
Prvý ročník súťaže v kosení trávy priamo v areáli múzea. Záujemcovia
o súťaž sa môžu prihlásiť telefonicky na t.č.4397350 do 28.6.2007 alebo
priamo v deň súťaže vo Vychylovke do 10.00 hod.
Podmienkou súťaže je mať vlastnú kosu a chuť zasúťažiť si.
Súťaž bude ohodnotená vecnými cenami.
Tešíme sa na Vašu účasť v súťažení a v povzbudzovaní pri kosení.
Pracovníci skanzenu

V májovom čísle v spoločenskej rubrike na strane 25 zaúradoval
tlačiarenský škriatok. Týmto sa čitateľom ospravedlňujeme. Za
pochopenie ďakujeme.
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