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XVI. ročník
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 13.9.2007
Rokovanie:
Prítomní:
Milan Kotvas
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Šadibol Dušan
Monika Držiaková, Ing.
Neprítomní:
Kultán Jozef
Žemel Milan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rozbor hospodárenia za l. polrok
2007
5. Schválenie záverečného účtu za rok
2006
6. Rôzne
7. Diskusia

Milí čitatelia!
Je mesiac september, mesiac, ktorý je symbolom návratu žiakov do
školských lavíc, začiatku jesenného obdobia, ale aj ukončenia dovoleniek.
Pokračovanie na strane č. 5

8. Schválenie uznesenia
9. Záver

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 7
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
Vilmu Masnicovú a Dušana Šadibola.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol
Jozefa
Radôšťana,
Elenu
Jančulovú a Moniku Držiakovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.
4. Rozbor hospodárenia za l. polrok
2007
Ekonómka obce predložila OZ rozbor
hospodárenia obce za l. polrok 2007.
Rozbor hospodárenia po prerokovaní bol
schválený počtom hlasov 7.
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5. Schválenie záverečného účtu za
rok 2006

6. Rôzne

7. Diskusia

8. 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 9/2007

A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Vilmu
Masnicovú a p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Elenu Jančulovú a p.
Moniku Držiakovú
5. rozbor hospodárenia k 30. júnu 2007
6. záverečný účet Obce Nová Bystrica k
31. 12. 2006
7 stanovisko kontrolórky obce k
záverečnému účtu obce
8. správu audítora o overení účtovnej
závierky obce za r. 2006
9. Správu kontrolórky obce z následnej
finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová
Bystrica - Vychylovka
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10. Správu kontrolórky obce z následnej
finančnej kontroly Obecného úradu Nová
Bystrica
11. sťažnosť Vilmy Treščíkovej, bytom
Ostrava - neporiadok v okolí skladového
miesta u Šadibola - prešetrí stavebná
komisia
12. žiadosť o schválenie otváracích hodín
v predajni detského textilu - Dana
Romaníková Nová Bystrica
13. výzvu OBU o kosenie pozemkov v
užívaní a vo vlastníctve občanov
14. žiadosť Daniely Svitkovej o zriadenie
konv. autobusového spoja do Vychylovky
- spoje sa budú upravovať k 15. 12. 2007
15. žiadosť Miroslava Masnicu, bytom
Nová Bystrica č. 519, o odkúpenie
pozemku pred Obecným úradom
16. žiadosť Evy Kubeňovej o obnovenie
autobusového spoja do Vychylovky Brhel
17. sťažnosť Ivana Janca, bytom
Vychylovka o navození štrku na cestu do
Mazúra a náhradu škody za zabratý
pozemok - prešetrí stavebná komisia
18. žiadosť Ivana Janca, bytom
Vychylovka 265, o vydanie stavebného
povolenia na oplotenie pozemku č. 11683
- prešetrí stavebná komisia a postúpi
stavebnému úradu
19. žiadosť Jarmily Podmanickej a Oľgy
Balačínovej o navýšenie finančných
prostriedkov na opatrovateľskú službu pre
postihnutých občanov Stanislava Vrábla a
Miroslava Vrábla
20. žiadosť Evílie Priščovej, bytom Nová
Bystrica 386, o opravu cesty do
Sporimskov
- cesty v správe obce sa budú opravovať
na budúci rok
21. žiadosť Oľgy Podolinskej, bytom
Nová Bystrica 574, o odkúpenie pozemku
pred domom 574 - prešetri stavebná
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komisia
22. informáciu starostu obce o detskom
ihrisku pri zdravotnom stredisku
23. založenie poľnohospodárskeho a
lesníckého družstva v Novej Bystrici

12. napísať list košickej firme spravujúcej
verejné osvetlenie o krátenie platby za
každý deň 1% z faktúry.
13. doriešenie verejného osvetlenia do
osady Šadibolovia /zod. Šadibol/

B/ schvaľuje

C/ doporučuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Elena Jančulová a Monika
Držiaková
3. otváracie hodiny v predajni detského
textilu Dany Romaníkovej
4. rozbor hospodárenia obce k 30. 6. 2007
5. záverečný účet obce k 31. 12. 2006 s
výhradou
- rozpočet na konci roka neupravovať v
príjmovej časti podľa plánu, ale podľa
skutočného stavu hospodárenia obce
/navýšenie o nepredpokladané, a dlžobné
položky/
- pri plánovaní výstavby diela prípadne
rekonštrukcií zahrnúť uvedené do
rozpočtu obce a určiť konkrétny spôsob
financovania
6. predbežne schvaľuje odpredaj pozemku
v lokalite pred OÚ reštauráciou
Linkson po vzájomných dohodách
7. navýšenie finančných prostriedkov na
opatrovateľskú službu vo výške 9.568,Sk
8. Dohodu o dopĺňaní knižného fondu s
Kysuckou knižnicou vo výške 20.000,Sk
9. oplotenie detského ihriska pri
zdravotnom stredisku
10. nájom priestorov v Dome služieb pre
Poľnohospodárske a lesnícke družstvo
Nová Bystrica - Vychylovka po firme
Promont
11. Ing. Ivetu Heltkovú do redakčnej rady
Novobystrického hlásnika

1. starostovi obce prejednať rekonštrukciu
cesty na obecný cintorín,
2. požiadať SSC o úpravu cesty od
Cádrika po Hruškovec
3. starostovi obce prerokovať s firmou
Riastav urýchlene dokončiť výstavbu
vetiev vodovodu do osád a povrch
vozoviek uviesť do pôvodného stavu

9. 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.

Starosta obce:
Milan Kotvas
Overovatelia:
Vilma Masnicová
Dušan Šadibol

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Novobystrický hlásnik
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Pokračovanie zo strany č.1

Žiaci i všetci zamestnaní si trochu oddýchli po mesiacoch práce,
povinností a zodpovednosti. Konečne sme mohli navštíviť svojich
príbuzných a známych, na čo inak popri neustálom „kolotoči“ plnenia si
každodenných povinností niet času. Niektorí sa venovali spoznávaniu
našich krásnych miest, iní navštívili piesočné pláže, alebo iba jednoducho
dobiehali v domácnosti to, čo v priebehu roka nestihli. Ak sme všetko
zvládli tak, ako sme si naplánovali, sme spokojní. Ak nám predsa ostali
nejaké resty, musíme si počkať na budúci rok.
Počasie nám pomerne prialo. Ale čas počas dovolenky „beží“
akosi rýchlejšie ako ten pracovný, a tak opäť začíname. Opäť sa
stretávame i na našich stránkach Novobystrického hlásnika. Oddýchnutí,
plní energie a nových síl.
Tak Vám prajem, milí čitatelia, v mene svojom i v mene redakčnej
rady veľa zdravia, elánu a chuti do práce ako aj radosti z nej. Vám,
všetkým školopovinným, dobrých a chápavých učiteľov, nech Vám to
správne myslí a potom tie najlepšie známky.
Mgr. Eva Joneková

„Jestvuje spása iba v Cirkvi?“
Ktokoľvek z vás sa hlbšie
pozastaví nad príkazom Pána
Ježiša: „Choďte do celého sveta...",
stojí pred otázkou: jestvuje spása
iba v Cirkvi? Či miliardy ľudí,

ktorí nikdy nepočuli o Kristovi a
Cirkvi, majú cestu do neba
zatvorenú? Či miliardy tých, ktorí
žili pred Kristom, nemali šancu
získať spásu?

Tieto otázky znepokojujú
každého, kto sa bližšie stretol s
misijným dielom. Naozaj musíme
odovzdávať v rodine vieru v Ježiša
a lásku k Nemu? Naozaj musíme
ísť s Evanjeliom k národom, ktoré
v mnohých prípadoch disponujú
značne väčšou kultúrou a hlbším
náboženským
životom
ako
kresťanskí misionári, ktorí k nim
prichádzajú? Len si spomeňme na
hlbokú zbožnosť a modlitbu
mnohých vyznávačov Budhu alebo
Mohameda.
Aký je teda zmysel misijnej
práce? Žeby iné náboženstvá
nedávali spásu? My kresťania
zvykneme obrazne hovoriť, že
všetky svetové náboženstvá - to sú
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ľudské ruky vystreté k nebu, ale tie
ruky
sú
krátke,
nedokážu
dosiahnuť na kľučku Božieho
domu. Naproti tomu v kresťanstve,
v Cirkvi, máme Ruku Boha
vystretú k ľuďom. Pomerne ľahko
teda možno pristúpiť a chytiť túto
ruku.
Či však iba oficiálna
príslušnosť k Cirkvi umožňuje
spásu? Veď Boh túži po spáse
každého človeka. Boh udeľuje
každému milosť potrebnú ku spáse.
Problém je však v tom, že
príslušníci iných náboženstiev
nemajú žiadnu istotu, či skutočne
túto milosť prijímajú alebo nie.
Príslušnosť k Cirkvi dáva takúto
istotu.
Človek môže dosiahnuť
spásu, aj keď oficiálne do Cirkvi
nepatrí, ale žije podľa svojho
svedomia. V pravom svedomí je
obsiahnutá pripravenosť na prijatie
Krista a jeho Cirkvi, keby sa takáto
príležitosť naskytla. Takýto človek
síce ešte fyzicky do Cirkvi nepatrí,
čo ale neznamená, že do nej nepatrí
duchovne. Dosah milosti potrebnej
ku spáse je širší ako hranice
viditeľnej štruktúry Cirkvi. Túto
milosť využili: Ábel, Noe,
Abrahám, proroci St. zákona.. Oni
dosiahli spásu mimo cirkevnej
inštitúcie, ale duchovne do Cirkvi
patrili. Inými slovami, spása
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človeka je možná mimo cirkevnej
inštitúcie, ale niet možnosti spásy
mimo Cirkvi.
Pre ukázanie tejto pravdy
môžeme použiť prirovnanie. Niet
života bez vody. Ale voda môže
byť rozvádzaná nielen špeciálne
vybudovaným potrubím z nádrží.
Voda môže byť skrytá vo forme
vlhkosti v zemi tak, že ju dokonca
nemožno oddeliť od zeme. Na
púšti možno pozorovať malé,
niekoľkocentimetrové
rastlinky,
ktorých korene siahajú do hĺbky 30
metrov, kde hľadajú vlhkosť. Iný
spôsob odovzdávania vody je hmla
a rosa.
Cirkev
ako
inštitúcia
rozvádza vodu milosti pomocou
„potrubia". To však neznamená, že
iný spôsob prístupu k životodarnej
vode milosti je absolútne nemožný.
Kdekoľvek sa nachádza život
milosti, a to aj v skromnej,
nedokonalej forme, tam je Cirkev.
Preto keď hovoríme, že mimo
Cirkvi niet spásy, chceme potvrdiť,
že nejestvuje iná forma Božieho
života ako iba tá v Cirkvi.
Kdekoľvek sa objaví Boží život v
duši človeka, tam človek okamžite
patrí do Cirkvi, hoci o tom nemusí
vedieť.
Na základe prirovnania k vode,
ktorú môže rastlina prijímať v
rôznorodej forme, dokážeme ľahko
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pochopiť, že nemožno ponechať
ľudí iných náboženstiev iba a
výlučne na milosť vo forme rosy
alebo hmly. Ich existencia môže
byť tisíckrát krajšia a plnšia, ak k
nim
urobíme
„potrubie"
a
privedieme bohatý prameň milosti.
Misijné dielo Cirkvi smeruje k
tomu, aby sa táto voda Božej
milosti dostala v hojnosti ku
každému. Ježiš si nepraje iba to,
aby ovce mali život, ale aby ho
mali v hojnosti (por. Jánovo
evanjelium). Preto jasne hovorí:
„Choďte do celého sveta, učte
všetky národy a krstite ich...", čiže
ponárajte ich do vody, ktorá dáva
večný život, pripájajte ich k
prameňu, ktorý stále vyviera v
mojej Cirkvi.
Keď sa modlievame za
spásu ľudí celého sveta, najprv
prosíme,
aby
boli
schopní
absorbovať tú „rosu", ktorá im
pomôže zatúžiť po prameni, čiže po
krstiteľnici. Potom prosíme, aby
objavili ďalší prameň, ktorým je
Eucharistia slávená v rámci
viditeľnej Cirkvi. Táto postupná
prosba za spásu všetkých ľudí musí
byť podporená apoštolátom našich
slov i skutkov.
Použitý prameň: Edward
Staniek „Košciól", Kraków 1995
Mgr. Stanislav Capiak
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Začiatok školského roka na ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Prázdniny sa skončili a opäť nastal čas povinností aj pre naše deti.
3. septembra sa znovu otvorili brány škôl, aby privítali svojich žiakov.
Čaká ich desať mesiacov poctivej práce v školských laviciach. Prvýkrát
do lavíc zasadne aj šestnásť prváčikov, pre ktorých je škola niečo nové, do
ktorej sa aj veľmi tešili. Aj v materskej škole sa pre 32 detičiek začínajú
povinnosti, ale aj radosti z poznávania nových kamarátov a učiteliek.
Školský rok za začal omšou v kostole, po nej otvoril školský rok
na školskom dvore riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský . Predstavil nových
učiteľov a vychovávateľov, ktorí budú v školskom roku 2007/2008
pracovať na škole. Predstavil novozriadené školské stredisko záujmovej
činnosti, ktorého úlohou bude zapojiť žiakov do mimoškolskej práce
prostredníctvom krúžkovej činnosti. Žiakom sa prihovoril aj starosta obce
Milan Kotvas, ktorý zaželal všetkým veľa pevných síl, zdravia
a optimizmu do nasledujúceho obdobia.
Na škole máme 12 tried ročníkov 1-9, ktoré navštevuje 253 žiakov,
2 triedy MŠ s počtom 32 detí a 2 oddelenia školského klubu s počtom 46
detí.
Stredisko záujmovej činnosti v tomto školskom roku ponúka nasledovné
krúžky :
-

Mladý požiarnik
Stolný tenis – začiatočníci
Stolný tenis – pokročilí
Bedminton
Jazykové hry
Zdravotnícky krúžok
Počítačový krúžok I.
Počítačový krúžok II.
Matematika 9
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Strelecký krúžok
Internetový krúžok
Zobcová flauta – základy
Tanečný krúžok – ŠKD
Prírodovedný krúžok
Šikovné ruky – základy vyšívania a pletenia
Redakčno – vydavateľský
Nebojme sa pravopisu
Výtvarné spracovanie materiálu
Biblický krúžok „Dávid“
Klavír pre začiatočníkov
Klávesy – základy hry
Ručné práce – vyšívanie, háčkovanie
Nemecký jazyk
Počítačový krúžok III.
Cyklo-turistický krúžok
Včelársky krúžok
Matematika hrou
Krúžok krížovkárov
Výtvarná výchova netradične

10

Novobystrický hlásnik

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Nový školský rok 2007/2008
Nový školský rok 2007/2008 sa začal tradične svätou omšou
v kostole v Novej Bystrici. Po jej skončení sa žiaci sústredili v budove
našej ZŠ. Slávnostné otvorenie školského roka pokračovalo príhovorom p.
riaditeľa Mgr. Znachora a p. starostu Kotvasa. Žiakom i pánom učiteľom
popriali veľa tvorivých síl a úspechov v školskej práci. Pán riaditeľ
osobitne privítal žiakov 1. ročníka a odovzdal im pekné knihy a školské
potreby. Školské potreby im venovalo ZRŠ. Taktiež privítal novú p.
učiteľku Mgr. Katarínu Kuricovú. Po slávnostnom príhovore oboznámil
prítomných s organizáciou školy.
Organizácia školy v šk. roku 2007/2008 :

Jednotlivé krúžky budú viesť pedagogickí zamestnanci školy, ale aj
dospelí z radu spoluobčanov. Ponuka je široká a veríme, že si z nej bude
môcť vybrať každý žiak podľa svojho záujmu a tak zmysluplne strávi
voľný čas.
Na záver želáme všetkým žiakom veľa síl, veľa tvorivej práce, pri
ktorej získajú nové vedomosti a zručnosti, rodičom želáme trpezlivosť
a veľa porozumenia a lásky pri výchove svojich detí.
Mgr. Elena Jančulová

ZŠ s MŠ Nová Bystrica ďakuje majiteľovi potravín Linkson za
sponzorský dar, ktorým potešil všetkých pedagogických zamestnancov
i žiakov.

1., 2. ročník – Mgr. Adriana Faktorová
3., 4. ročník – Mgr. Ľubomíra Škorvagová
5. ročník - Mgr. Alena Kulasová
6., 8. ročník – Mgr. Anna Borisová
7. ročník - Mgr. Magda Vráblová
9. ročník - p. Rastislav Šutiak
Zást. školy – Mgr. Janka Kristeková
Vých. poradca – Mgr. Magda Vráblová
Vedúca ŠK – Mgr. Katarína Lorencová
Katechétka – p. Slavomíra Dolinajcová
Zást. pre MŠ – p. Magdaléna Hančinská
Učiteľka pre MŠ – s. Kristína Mazúrová
Administr. prac. – s. Mária Joneková
Na škole budú fungovať tieto krúžky:
Matematický – Mgr. Kuricová
Mladý poet – Mgr. Vráblová
Zdravotnícky – Mgr. Lorencová
Tanečný – Mgr. Kulasová
Stolnotenisový – Mgr. Znachor

Počítačový 5.- 9. roč. – p. Šutiak
Ručné práce – Mgr. Borisová
Mgr. Anna Borisová

Novobystrický hlásnik
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Certifikát doručený na OÚ v Novej Bystrici

Rekord prekonaný
Na nedávnych oslavách Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky,
ktoré sa uskutočnili dňa 14.7.2007, sa konal pokus o stavbu "najvyššej
pyramídovej vatry z dreva". Vatra merala 7,57m. Na Obecný úrad v
Novej Bystrici bol následne doručený certifikát, ktorý dokladuje to, že ku
prelomu Slovenského rekordu skutočne došlo. Rekord bol uzákonený ku
dňu 15.7.2007 a bol vylepšený až o 3,57 metra oproti vatre, ktorú sa
podarilo postaviť v obci Oščadnica.
Dodatočne gratulujeme k dosiahnutému úspechu.

Lukáš Pastva

Postreh občana
Stavanie vatry

Jeden z dôkazov výšky vatry

Hory si vyžiadali ďalšiu obeť
Príjemnú atmosféru teplého augustového podvečera narušila
správa o nešťastí. Ďalší mladý človek prišiel v našich horách o život.
V prvom momente, ako som sa to dozvedela, som si v duchu pomyslela:
„len aby to nebola pravda...“ – „...veď ľudia toho nahovoria!“
Avšak realita bola krutá. Prečo? Prečo práve on? Tieto otázky
určite napadlo vysloviť aspoň v duchu väčšinu z nás. Veď len pred pár
dňami som ho videla „uháňať“ na svojej vysnívanej motorke, ktorú si
kúpil z našetrených peňazí. Bol to chlapec, ktorého v dnešnej dobe len tak
ľahko nenájdete – aspoň ja som ho takto poznala – slušný, milý,
kamarátsky, mal svoje sny, svoje túžby ... Avšak už iba mal...
Vždy keď si na neho spomeniem, premietne sa mi pred očami jeho

Novobystrický hlásnik

13

14

Novobystrický hlásnik

široký úsmev, ktorý určite v mnohých z nás zostane navždy zapísaný.
Preto chcem k tejto krátkej spomienke na Peťa pripojiť tento
príbeh, ktorý mi poslala kamarátka mailom práve v čase tejto udalosti bez
toho, že by o niečom vedela. Že by náhoda?
Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby prenocovali v dome bohatej
rodiny. Rodina bola nepohostinná a odmietla anjelov nechať v miestnosti
pre hostí. Namiesto toho boli ubytovaní v studenej pivničnej izbe.
Akonáhle si ustlali na tvrdej zemi, starší anjel uvidel dieru v stene a
opravil ju. Keď sa mladší anjel s údivom pýtal prečo, starší odpovedal:
"Veci nie sú také, akými sa zdajú byť."
Ďalšiu noc si išli odpočinúť do domu veľmi chudobného, ale
pohostinného farmára a jeho ženy. Potom, čo sa s nimi manželia podelili o
trochu jedla, čo mali, povedali anjelom, aby spali v ich posteliach, kde si
dobre odpočinú. Ráno našli anjeli farmára a jeho ženu v slzách. Ich jediná
krava, ktorej mlieko bolo jediným príjmom rodiny, ležala mŕtva v chlieve.
Mladší anjel sa pýtal staršieho, ako sa to mohlo stať. Prvý muž mal všetko
a ty si mu pomohol, vyčítal mu. Druhá rodina mala málo, ale bola ochotná
podeliť sa o všetko a ty si dovolil, aby im zomrela krava. Prečo?? "Veci
nie sú také, akými sa zdajú byť!" odpovedal starší anjel. „Keď sme boli
v pivničnej izbe, všimol som si, že v tej diere v stene bola zásoba zlata.
Pretože majiteľ bol posadnutý chamtivosťou a neochotou podeliť sa so
šťastím, utesnil som stenu, aby poklad nemohol nájsť. Keď sme ďalšiu
noc spali vo farmárovej posteli, prišiel si anjel smrti pre jeho ženu. Dal
som mu namiesto nej kravu. Veci nie sú také, akými sa zdajú byť.
Väčšinou nepoznáme všetky súvislosti. Aj keď máš vieru, potrebuješ
takisto dôveru, že všetko, čo prichádza, sa vždy deje v tvoj prospech. A to
sa prejaví až časom.
Niektorí ľudia prichádzajú do nášho života a rýchlo odchádzajú,
niektorí sa stávajú našimi priateľmi a zostanú na chvíľku. Predsa však
zanechávajú v našich srdciach nádherné stopy a my nezostaneme nikdy
úplne rovnakí, pretože dobrí priatelia nás menia!
Včerajšok je história. Zajtrajšok tajomstvo. Dnešok, prítomnosť je
dar. Život je neobyčajný a chuť každého momentu neopakovateľná!“
Ing. Iveta Heltková

Futbalový turnaj „O putovný pohár starostu obce
Nová Bystrica"
Dňa 22.7.2007 sa na futbalovom ihrisku v Novej Bystrici uskutočnil
1.ročník futbalového turnaja „O putovný pohár starostu obce Nová
Bystrica"
Turnaja sa zúčastnili mužstvá:
Pokrok Stará Bystrica
TJ Rajcza
OŠK Rudina
TJ Slovan Nová Bystrica
Program turnaja:
9.00. hod: Otvorenie turnaja
9.30. hod: 1.zápas
11.30. hod: 2.zápas
13.00. hod: Prestávka turnaja
Zápas „ Starí páni“ Nová Bystrica – „Starí páni“ Oravská Lesná
15.00. hod: Zápas o 3.miesto
17.00. hod: Finálový zápas
Rozpis jednotlivých zápasov a výsledkov:
1.zápas: Pokrok Stará Bystrica - OŠK Rudina 1 : 0
2.zápas: TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Rajcza 2 : 0
3.zápas (o 3. miesto): TJ Rajcza - OŠK Rudina 5 : 3
4.zápas (finále): Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica 1: 0
Počas prestávky sa uskutočnil ešte zápas „Starších pánov“
Nová Bystrica - Oravská Lesná 2:1
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Po finálovom zápase prebehlo vyhodnotenie turnaja a odovzdanie
cien starostom obce Milanom Kotvasom. Putovný pohár poputoval do
neďalekej Starej Bystrice.
Počas celého turnaja sa o občerstvenie staral Obecný úrad Nová
Bystrica za pomoci obetavých pracovníčiek Obecného úradu. Všetkým
zúčastneným hráčom a návštevníkom srdečne ďakujeme a tešíme sa na
2.ročník.
Lukáš Pastva

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dieťaťa
Jún 2007
Čierňava Matúš, rodičia Peter a Katarína, rod. Pišojová
Gabčanová Michaela, rodičia Slávka Grigová a Róbert Gabčan

Júl 2007
Kubeňová Nikola, rodičia Pavol a Katarína, rod. Lukáčová
Čierňavová Nina, rodičia Matej a Alena, rod. Radôšťanová
Frančiak Matúš, rodičia Albín a Dana, rod. Pazúrová

August 2007

Rozpis zápasov za jesennú časť sezóny
2007/2008
Kolo:
1
2
3
4
5
6
7
8
13(pred.)

Domáci:
Nová Bystrica
Nesluša
Nová Bystrica
Radôstka
Nová Bystrica
Snežnica
Nová Bystrica
Kysucký Lieskovec
Nová Bystrica

Hostia:
Vysoká
Nová Bystrica
Staškov
Nová Bystrica
Povina
Nová Bystrica
Klokočov
Nová Bystrica
Ochodnica

Výsledok:
4:1
3:1
4:0
0:3
2:0
2:1
2:1
2:4
1:1

Skorčík Sebastián, rodičia Marián Skorčík a Lenka Pokrývková

Strieborný sobáš
September
Miroslav Držiak a Eva, rod. Kováčová

Zlatý sobáš
September
Ján Vojtek a Emília, rod.. Šumská
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Nad 80 rokov

August
Kornel Pastva a Sidónia, rod. Baraniaková
František Čierňava a Angela rod. Miháliková

40 rokov
August
Jozef Matejčík, Štefan Čierňava, Ladislav Plazák, Anna Cádrová,
September
Miroslav Strapáč, Anna Borisová, Ida Žovínová

50 rokov
September
Alojz Pochyba, Štefan Gavenčiak,

60 rokov
Júl
Oľga Boriková
August
Rudolf Halvoník, Šimon Chovanec
September
Augustín Slučiak, Anna Srníčková, Antónia Držiaková

August
Mária Patylová-86, Antónia Petreková-86, Štefan Gavenčiak-81,
Anna Huláková-84, Alojz Koleno-83, Kristína Kašubová-82,
Mária Krištofová-81
September
Ondrej Žovín-94, Mária Pokrývková-85, Kornel Pastva-84,
Ľudmila Džurná-83, Mária Romanová-83, Imrich Halvoník-81,
Františka Bernátová-81

Opustili nás
Júl 2007
Rychelová Pavlína(†77)
August 2007
Kolembus Peter (†22)
Petrek Jozef (†34)
Škorvagová Emília (†89)
September 2007
Vojteková Anna (†65)
Čierňavová Štefánia (†43)
Šňegoňová Alžbeta (†86)
Halvoník Štefan (†72)

70 rokov
September
Martin Marenčiak

80 rokov
September
Štefan Petrek

Všetko dobré
jubilantom praje
redakčná rada

Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom úrade v Novej Bystrici
oznamuje všetkým spoluobčanom, ktorí dovŕšili 70 rokov, že dňa 20.
októbra 2007 o 15. 30 hod. bude pre nich usporiadané posedenie pri
príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Posedenie bude spojené so
slávnostným obedom a vystúpením speváka Dušana Grúňa. Vstupné
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zdarma.
Vystúpenie speváka Dušana Grúňa o 17. 00 hod. bude aj pre
ostatnú verejnosť a taktiež zdarma.
Srdečne Vás pozývajú a na Vašu bohatú účasť sa tešia
usporiadatelia

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
02. októbra 2007
30. októbra 2007
27. novembra 2007
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A za týždeň umrela babička. Otcovi sa to už vôbec nepáčilo, a o to viac ho šokovala
večerná modlitba: "Dobrú noc, mami, zbohom, tati."
Neváhal, vzal vkladné knižky a išiel si na týždeň užívať zvyšok života. Chodil po baroch,
nechal sa doprevádzat ženami až na hotelovú izbu... Po štrnástich dňoch vyvádzania, keď
mu už došli peniaze, si uvedomil, že pred týždňom mal umrieť a ešte žije. Išiel teda hneď
domov.
Hneď u dverí na neho vyrazila žena:
"Ty sviňa ožratá, čo si ty za človeka? Všetko si prepil, ťaháš sa so ženami, sused umrel a
ani na pohrebe si mu nebol!

Zabavte sa so sudoku

Poslanec, ktorý opitý na priechode pre chodcov zrazil dvoch ludí, sa na súde cez
prestávku pýta sudcu, aký verdikt môže očakávať.
Sudca odpovedá:
- No, ten, čo vám hlavou rozbil predné sklo, dostane päť rokov za vlámanie do auta a ten
druhý, ktorého náraz odhodil na 15 metrov, dostane osem rokov za útek z miesta činu.

Cigáň si robí autoškolu. Prejde v poriadku križovatkou a inštruktor sa ho pýta:
- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam bola značka?
A cigáň:
- Hliníková, vrátime sa?

Jeden malý chlapček sa vždy pred spaním pozorne modlil. Raz si otecko povedal, že si
synovu modlitbu vypočuje. Tak večer počúval za dverami. Synček odrieka otčenáš a
potom: "Dobrú noc, tati, dobrú noc, mami, dobrú noc babi, zbohom dedo."
O týždeň dedko umrel a otec si spomenul na divnú modlitbu a veľmi ho to prekvapilo.
Preto sa večer zasa zastavil u dverí a počúval: "Dobrú noc, tati, dobrú noc, mami,
zbohom babi."
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