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Novobystrický 
hlásnik 
Časopis obce Nová Bystrica 
č. 8 /2010 september 
XVIII. ročník 
0,35 €   
 
 

 

V Novej Bystrici zazneli heligónky 
 

| 
 

26. septembra 2010 sa v Dome kultúry Nová Bystrica uskutočnil nultý ročník 
prehliadky heligonkárov, pod názvom „HELIGÓNKA SPIEVA“. 

 

Pokračovanie na strane 10 
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Prítomní: 
 
Starosta obce:   
 Kotvas Milan 
 
Členovia OZ:  
 Chovanec Rudolf 
 Šadibol Dušan 
 Jančulová Elena, Mgr. 
 Huláková Jana 
 Radôšťan Jozef 
 Kultán Jozef 
 Držiaková Monika, Ing. 
 Masnicová Vilma 
 Žemel Milan  
     
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Schválenie uznesenia 
7. Záver 

 
 
Rokovanie: 
 

1. Otvorenie 
 
Zasadanie riadneho obecného 
zastupiteľstva otvoril a viedol p. 
Milan Kotvas, starosta obce, ktorý 
privítal prítomných. Skonštatoval, že 
zastupiteľstvo je schopné právoplatne 

sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 
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 p. Jozefa Kultána a 
p. Vilmu Masnicovú. 
 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
 
Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Janu 
Hulákovú a  p. Elenu Jančulovú. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 

 
 

4. Rôzne 
 
 
5. Diskusia 
 
 
6. Schválenie uznesení 

 
Predseda návrhovej komisie, Jozef 
Radôšťan, predniesol prítomným návrh 
na prijatie uznesenia, ktorý bol 
jednohlasne schválený a obecné 
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 16.09.2010 
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U z n e s e n i e   číslo 6/2010 

 
A/ berie na vedomie 
 

1. Program dnešného zastupiteľstva. 
2. Zapisovateľku p. Annu 

Chovancovú. 
3. Overovateľov zápisnice: p. 

Jozefa Kultána a p. Vilmu 
Masnicovú. 

4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa 
Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. 
Elenu Jančulovú. 

5. Správu z následnej finančnej 
kontroly – stav záväzkov OcÚ 
Nová Bystrica k 16. 9. 2010.  

6. Žiadosť firmy DORF, s. r. o. 
Vychylovka 364, o prenájom sály 
a slovenskej izby v priestoroch 
KD za účelom poriadania 
kultúrnych akcií. 

7. Sťažnosť p. Jána Držiaka a p. 
Žemelovej na zatápanie 
suterénov domov v prípade búrok 
a živelných udalostí. 

8. Sťažnosť p. Žovina na zlé 
osadenie hydrantov u Bisahov 

9. Problém dotácií zriaďovateľa – 
Obce Nová Bystrica, základným 
školám na území obce. 

10. Informáciu o poškodených 
miestnych komunikáciách 
v dôsledku povodní. 

11. Informáciu starostu obce 
o neplatičoch v nájomných 
bytovkách. 

12. Žiadosť Milana Riečičiara, bytom 
Vychylovka 177, o opravu mostu 
u Bardačov – realizovať 
v prípade finančných 
prostriedkov. 

13. Žiadosť Boženy Plaštiakovej, 
bytom Nová Bystrica 392, 

o opravu chodníka. 
14. Žiadosť Slávky Halvoníkovej, 

bytom Nová Bystrica 391, 
o poskytnutie sociálnej 
výpomoci. 

15. Žiadosť Veroniky Poništovej, 
bytom Stará Bystrica 517 
o odkúpenie stavebného pozemku 
– v prípade doriešenia stavebných 
pozemkov bude predaj 
realizovaný podľa poradovníka. 

16. Žiadosť obyvateľov u Sluky 
o finančnú výpomoc pri oprave 
mostu /prispieť v prípade 
zlepšenia finančnej situácie 
obce/. 

17. Žiadosť Martiny Hájkovej, bytom 
Nová Bystrica 1126 o výmenu 
bytu /byt je obsadený, nie je 
možné realizovať/. 

18. Pripomienku Mgr. Jančulovej 
o svojpomocnej regulácií potoka 
u Mrvy. 

 
 
B/ schvaľuje 
 

1. Program zastupiteľstva počtom 
hlasov 9. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: p. 
Radôšťan, p. Huláková, p. 
Jančulová počtom hlasov 8. 

3. Prenájom sály a kysuckej izby 
v kultúrnom dome na 
podnikateľské účely v sume 150,- 
€ na l akciu počtom hlasov 6, 3 
proti. 

4. Výšku dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území 
Obce Nová Bystrica 

a/ Od 1. septembra 2010 do 31. 
decembra 2010 0,- € s tým, že 
v priebehu mesiacov 9 - 12/2010 bude 
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pridelovaná pomerná čiastka zo 
záväzkov z originálnych kompetencií 
z obdobia 1 - 8/2010, t. j. 14.500,- € 
mesačne pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica, 
b/ Od 1. septembra 2010 do 31. 
decembra 2010 1.000,- € s tým, že 
v priebehu mesiacov 9 - 12/2010bude 
pridelovaná pomerná čiastka zo 
záväzkov z originálnych kompetencií  
z obdobia 1 - 8/2010 t. j. 4.347,- € 
mesačne pre ZŠ s MŠ Vychylovka. 
V prípade doplatenia podielových 
daní obci zo strany štátu, bude dotácia 
školám navýšená. 
5. Opravu miestnych komunikácií 

/do Romaníkov, do Timka, vjazd 
do školy, do Rusnákov, 
Holienkov, časť cesty do 
Mackov, do Pleška/ vrátane 
povrchovej asfaltovej úpravy do 
celkovej sumy cca 166.000,- € 
s DPH. 

6. Žiadosť ZŠ s MŠ Vychylovka 
o navýšenie počtu detí 
v materskej škole o 3 deti. 

 
 
C/ neschvaľuje 
 
1. Poskytnutie sociálnej výpomoci 

p. Slávke Halvoníkovej. 
 
 

D/ doporučuje 
 
1. Starostovi obce zvolať jednanie 

so správcami tokov s Lesmi SR 
a Povodím Váhu o úpravách 
brehov tokov a ich financovaní. 

 

 
E/ ukladá 
 
1. Prednostovi OcÚ zabezpečiť 

presondovanie kanalizácie 
v úseku Holienkovia, v príp. 
poruchy zabezpečiť opravu 
v termíne do konca septembra 
2010. 

2. Prednostovi OcÚ vyzvať firmu 
Riastav o odstránenie 
nedostatkov na hydrantoch 
u Bisahy do konca septembra 
2010. 

 
 
8. Záver 

 
Nakoľko program rokovania bol 
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal 
žiadne požiadavky, ani pripomienky, 
starosta obce rokovanie riadneho 
obecného zastupiteľstva ukončil 
a poďakoval prítomným za účasť na 
zasadaní. 
 
 
Ing. Vladimír  Kasaj   
prednosta obecného úradu 
 
Milan Kotvas 
starosta obce 

 
 
Overovatelia: 
Jozef Kultán    
Vilma Masnicová 
 
Zapisovateľ: 
Anna Chovancová
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III. stupeň PA 
Vyhlásenie: 31.08.2010 o 18,oo hod. 
Odhlásenie: 02.09.2010 o 15,oo hod 

II. stupeň PA 
Odhlásenie: 17.09.2010 o 15,oo hod 

 
Vodný tok Vychylovka podmyl na ôsmich miestach štátnu cestu III/5202 

a zobral krajnicu v dĺžke cca 100 m. Miestna komunikácia do skanzenu bola 
podmytá v piatich kritických miestach. Tieto inkriminované úseky cesty boli 
postupne zavezené ťažkými balvanmi kameňa, zaklinované drobnou drťou 
a upravené strojom UDS, Komatsom a pásovým traktorom (pavúk). 

Na miestnych komunikáciách opätovne došlo k odplaveniu makadamu 
a penetračnej vrstvy aj ciest, ktoré obec realizovala po predchádzajúcej povodni. 
Obec v spolupráci s obecným podnikom, HaZZ Žilina, dobrovoľným PZ Nová 
Bystrica + Vychylovka, Povodie váhu Púchov, SCŽSK a pomocou miestnych 
firiem a podnikateľov zabezpečovala odstraňovanie kmeňov stromov pri 
pilieroch mostov ako aj miestnych potokov, odčerpávala sa voda zo zatopených 
pivníc rodinných domov. Na príkaz starostu obce firmy a organizácie sídliace na 
území obce vykonávali navážku ťažkého kameniva a zásyp do potokov a riek, 
ukladanie ťažkého kameniva a zásyp štrkom, odstraňovanie nánosov z verejných 
priestranstiev a navážanie a vyspravovanie vyplavených rýh kamenných 
komunikácií kamenivom 0-63, aby sa spojazdnili komunikácie pre záchranný 
systém, požiarnu ochranu a policajný zbor ako aj prístup k rodinným domom. 
Stroje UDS upravovali korytá miestnych potokov v celkovej dĺžke cca 3 km, 
ktoré sa vylievali v dôsledku nánosov stromov a iných materiálov, ktoré 
prívalová voda strhávala so sebou. 

Taktiež sa pracovalo na odstraňovaní zosuvov pôdy, ktoré bránili 
prístupom k rodinným domom a k usadlostiam. 
 
Problematickým bodom pri riešení týchto situácii naďalej zostáva nedostatok 
ťažkého kameňa v blízkosti obce pre rýchly zásah a preto doporučujeme 
dotknutým organizáciám, ako je správa Povodia Váhu a Správa ciest, vytvoriť 
skládky takéhoto kameniva pre rýchly zásah. 

Milan Kotvas 
starosta obce 

 

Záchranné práce pri povodniach 



6    Novobystrický hlásnik 
 
 

 

ODPIS ZAZNAMENANEJ ZÁPISNICE Nová Bystrica 1 

Obvod .......................................................... 501 
Obec ............................................................ 509311 
Okrsok.........................................................   

Kontrolné číslo 1  ........................................ 509 813 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie  
 .................................................................... 1 497 
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 159 
Počet odovzdaných hlasovacích lístko .......     159 
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov   156 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov   3 

Kontrolné číslo 2 ........................................ 1 974 

Otázka počet hlasov  "ÁNO" počet hlasov  
"NIE" 

č.1            130      .......................  18 
č.2           133      .......................  8 
č.3           126      .......................  12 
č.4           118      .......................  15 
č.5           84      ........................  40 
č.6           106       ......................  23 

Kontrolné číslo 3  4 843 

 

R E F E R E N D U M  18. septembra 2010 
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ODPIS ZAZNAMENANEJ ZÁPISNICE Nová Bystrica 2 

Obvod ....................................................................  501 
Obec ......................................................................  509311 
Okrsok ...................................................................  2 

Kontrolné číslo 1  ..................................................  509 814 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 
 .............................................................................. 729 
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 82 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ...............  82 
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov .  82 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov  

Kontrolné číslo 2 ..................................................  975 

Otázka počet hlasov "ÁNO" počet hlasov  "NIE" 

č.1              74       ...................... 8 
č.2             81        ...................... 1 
č.3             77        ...................... 4 
č.4             78       ...................... 3 
č.5             62       ...................... 18 
č.6             64       ...................... 14 

Kontrolné číslo 3  2 926 
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• Plný názov našej farnosti: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová 

Bystrica  

• Identifikačné číslo organizácie (IČO): 319 15 159 

• Poštové smerovacie číslo: 023 05  
     
• Telefónne číslo: 041- 43 97 127  

   
• Stránkové hodiny na farskom úrade: bezprostredne po každej sv. omši 

• Nedeľné sv. omše: 8.00 a 11.00 hod. 

• Sv. omše vo všedné dni: v letnom čase o 18.00 hod., v zimnom čase 
o 17.00 hod. 

• Vysluhovanie sviatosti krstu: spoločne raz v mesiaci (dátumy krstov 
a náuk zverejňujeme na výveske pred kostolom). 

• Vysluhovanie sviatosti birmovania: pán biskup birmuje na žiadosť 
miestneho farára po dôkladnej príprave kandidátov (pripravujeme 
deviatakov, a prirodzene, aj všetkých starších, ktorí ešte túto sviatosť 
neprijali). 

• Vysluhovanie sviatosti zmierenia: pred každou sv. omšou, s výnimkou 
prvého sviatku vianočného a veľkonočného. 

• Vysluhovanie sviatosti manželstva: kedykoľvek po trojmesačnej farskej 
príprave, respektíve po absolvovaní víkendového predmanželského 
„kurzu“ v diecéze. Viď: www.domanzelstva.sk  

Základné údaje o farnosti 
 

http://www.domanzelstva.sk/�
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• Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:  

- raz do roka spoločne v kostole (chorí alebo starí),  

- na Veľkú noc pri návšteve chorých po domoch,  

- v prípade zhoršenia zdravotného stavu- kedykoľvek, 

- v nemocnici (nemocničný pán kaplán) – pri každej hospitalizácii 
v spojení so sv. spoveďou a sv. prijímaním (rodina nahlasuje chorého na 
vrátnici nemocnice). 

 
 

• Farský archív 

Na farskom úrade sa nachádzajú  matriky farnosti Nová Bystrica a Riečnica, 
počnúc od nasledovných rokov:  
 
 
  Nová Bystrica            Riečnica 
Pokrstení 1851 - 1853, od 1888-       1864 - 1869, od 1896 - 
Zosobášení Od r. 1897 -       Od r. 1896 - 
Zomrelí Od r. 1895 -       Od r. 1885 - 

 
 
 
   Knihy sú prístupné na fare zdarma po predchádzajúcej dohode so správcom 
farnosti. Všetky staršie knihy sa nachádzajú v štátnom oblastnom archíve 
v Bytči.  
 
 
 

Stanislav Capiak, 
duchovný otec 
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Od 16:00 hod. sa prezentovali 
heligonkári rôznymi štýlmi 
hrania. ŽSS Dolinka na úvod 
podujatia divákov uviedla do 
ľudovej atmosféry a postupne 
sa prezentovali už ostatní 
heligonkári: Štefan Plevko 
z Krásna nad Kysucou, 
Alexander Halvoník z Novej 
Bystrice, Juraj Kristek zo 
Skalitého, Katka Kubačáková 
s dedom s Turzovky, Ján 
Kováč a jeho otec Tomáš 

Kováč z Novej Bystrice, Patrik Kováč, Vladimír Tomčala a Martin Brisuda zo 
Starej Bystrice, Pavol Líska z Dolnej Strehovej, detskí heligonkári zo ZŠ s MŠ 
Nová Bystrica a svojim nezabudnuteľným vystúpením uzatvorila  celé toto 
podujatie Ťažká muzika z Terchovej. I keď Ťažká muzika v zostave Ján Miho, 
Alojz Mucha, Rudolf Patrnčiak a Laco Hanuliak prezradila, že názov skupiny je 
odvodený od telesnej hmotnosti muzikantov nad 100 kg, mali pri sebe jedného, 
čo nespĺňal ich normy, a tak sa nazvali „odľahčená muzika“.  

Na úplný záver vystúpili všetci účinkujúci a zaspievali spoločnú pieseň: 
„Janíčko trávu seče“. Samozrejme, že sa diváci pridali a spoločne sme 
rozozvučali priestory sály kultúrneho domu.  

Neostáva mi nič iné, ako poďakovať všetkým účastníkom, a hlavne 
divákom za príjemnú atmosféru a vydarený nultý ročník HELIGÓNKA 
SPIEVA.  
 

Vladimír Tomčala 
kultúrny referent 
foto: Ján Kováč 

V Novej Bystrici zazneli heligónky  
 



Novobystrický hlásnik 11 
 

Voda ohrozovala 
 

 
 

 
 

 

 
Dve noci, z 31. augusta na 1. september a z 1. septembra na 2. september 2010, 
sa naši obyvatelia nevyspali tak ako zvyčajne. Rieky Vychylovka a  Bystrica 
nebezpečne zdvíhali svoje korytá (v podstate na úsekoch každého pol kilometra) 
a ohrozovali svoje okolie, cesty i obytné domy. Vo Vychylovke boli najviac 
ohrozené úseky cesty: U Brhla – medzi Kubeňovcami a Švecom, v Šaradí – 
U Janika, Pri kríži, U Talapky - Kamence, v Rycierkách , U Chmúry, kde bola 
podobratá cesta a pretrhlo sa vodovodné potrubie, U Kubatky – poniže školy (U 
Miškov), U Feštra,  ohrozený bol dom Emila Škorvagu. 

V obci Nová Bystrica bolo ohrozených približne 25 domov, v najväčšom 
nebezpečenstve boli tri objekty – obytný dom Milana Žemela, Jána Držiaka 
a Anny Halvoníkovej.  

Starosta obce monitoroval a organizoval pomocné práce, členovia DHZ 
zasahovali a pomáhali, kde bolo najnutnejšie, upravovali terén, polícia po celý 
čas hliadkovala, mladí hasiči páskami vyznačovali nebezpečné úseky 
a upozorňovali vodičov na možné nebezpečenstvo. Na nebezpečenstvo boli 
upozorňovaní aj obyvatelia prostredníctvom miestneho rozhlasu.  
Starosta obce a predseda DHZ ďakujú všetkým občanom sa príkladné správanie 
sa v čase ohrozenia, za ich obetavú prácu a vzájomnú pomoc. 
 

   
 

Milan Brisučiak, 
predseda DHZ v Novej Bystrici 
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Skanzen vo Vychylovke 
 

 
 
 
Vážení spoluobčania, 
dovoľujeme si Vás pár riadkami informovať o tom, čo sa udialo v tomto roku 
v skanzene vo Vychylovke. 

Ako mnohí, iste viete, v obci prebiehala petícia pre „Zachovanie pôvodného 
historického charakteru skanzenu“. Prečo sme sa odhodlali na takýto krok? 
V apríli sa konalo „výberové konanie“ na lektorov do skanzenu. Nič nezvyčajné. 
Za pozornosť však stojí skutočnosť, že keď na toto výberové konanie prišli 
bývali lektori z našej obce, riaditeľ Kysuckého múzea nebol ani prítomný 
v miestnosti a už sa dopredu vedelo, kto na skanzen pôjde robiť a kto nie. 
Dávame do pozornosti, že kandidáti z našej obce mali tiež stredoškolské 
vzdelanie a ovládali jeden cudzí jazyk.  

Do roku 2010 nemuselo Kysucké múzeum zachraňovať situáciu tým 
spôsobom, aby kupovalo cudzojazyčné skladačky, neprišla sťažnosť na vedenie, 
že by niektorá lektorka nebola schopná podať výklad v anglickom jazyku. S 
týmto problémom sme sa paradoxne obrátili na poslanca Žilinského 
samosprávneho kraja a člena kultúrnej komisie. Neuveríte, čo sa stalo? Nielenže 
v máji tohto roku riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci odvolal vedúcu skanzenu 
zo svojej funkcie z dôvodu neschopnosti riadiť stavbu budovy, ktorá sa ešte ani 
nezačala stavať. Následne sme ako zamestnanci skanzenu dostali výpovede 
z dôvodu nadbytočnosti. No uvážte sami, uprostred sezónny sa uzatvoria 
suveníry, prepustí sa pokladníčka aj napriek tomu, že sezóna končí až 
v októbri, nehovoriac o údržbárovi, ktorý pre pána riaditeľa nie je vôbec 
potrebný. V Kysuckom múzeu v Čadci sa vytvoria nové pracovné miesta. Po 
týchto pár informáciách sa vehementne začína písať v týždenníku Kysuce 
o skanzene, ako sa všetci vzorne starajú o skanzen. Riaditeľ úradu píše, že na 
skanzene sú pojazdné 2 parné mašinky, čo vôbec nie je pravda. Už druhú sezónu 
mašinka U 35 nejazdí z dôvodu poškodenia na Balogu, ledva chudinka vyšla na 
svoje sté narodeniny pred Raganov mlyn, aby sa dala vyfotografovať a urobila sa 
„seansa“ pre novinárov a televíziu. Ďalším klamstvom je, že je spojazdnená celá 
trať. Už druhú sezónu sa nejazdí spodný úsek Kubátkovia – pokladňa z dôvodu 
poškodenia trate. Teraz sa nejaké nedostatky pokryjú povodňami. 

Prostredníctvom našich novín chceme poďakovať starostovi obce p. 
Milanovi Kotvasovi a poslancom Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici za 
to, že sa zastali zamestnancov skanzenu bez politickej príslušnosti 
a prisluhovačstva. Dnešná doba nie je o odbornosti, ale o tom, aké tričko tej - 
ktorej politickej strany nosíte. To, že došlo k úpadku prezentácie remeselníkov 
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Deň 
 

a remeselných dní na skanzene, že obec Nová Bystrica sa prezentovala pred 
obecným úradom, že Poľovníci neboli v skanzene, ale v kaštieli v Oščadnici, aj 
to o niečom svedčí. 

Podotýkame, že skanzen má zachovávať tradičnú ľudovú kultúru Kysúc, čo 
sa týka krojov, zvykov a tradícii, ktoré sú autentické pre náš región. Tatralandií 
máme po Slovensku dosť, a preto nedovoľme, aby sa skanzen stal takýmto 
strediskom pre chtivých podnikateľov v cestovnom ruchu, čomu už nasvedčujú 
aj farebné umelohmotné ihriská. 
 

Členovia petičného výboru  
pre zachovanie pôvodného  

historického charakteru  skanzenu 
 

 
 
 
 
 
 

Ráno vstaň veselo, 
aby sa ti dobre darilo. 

Keď sú už hore ranné zore, 
pozri sa, či aj slnko je na obzore. 

 
Niekedy celý deň zohrieva, 

inokedy zasa dážď zem polieva. 
Striedaj prácu s oddychom, 
aby si nežil s prepychom. 

 
A keď sa deň k večeru schýlil, 

rozmýšľaj, či si ho dobre prežil. 
Pozeraj von oblokom, 

ako sa naháňa rosa so súmrakom. 
 

Pomaly potom padá na kvet, trávu, 
aby prespala s človekom k druhému ránu. 

 
 

Mária Cabadajová 
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Bez rodiny sa človek trasie ako od zimy 
 

 
 

 
 
 
Rodina. Čo to vlastne je? Nejaká vec? Slovo? Myslím, že áno. Úplne obyčajné 
a krátke slovíčko. Kladiem si otázku: Čo vlastne znamená toto jednoduché 
slovíčko? Je to naozaj iba slovo a nič viac? Pre mňa určite nie. Pre mňa znamená 
naozaj veľmi veľa a tiež si myslím, že aj pre všetkých ľudí na celom svete je 
neodmysliteľnou súčasťou života. 
 

Čím je rodina pre mňa? Pre mňa má neopísateľný veľký význam. Ani 
neviem, kde začať... Rodina je láska, opora, neha, úcta, istota aj starosti, radosť 
a smútok... To všetko sa nedá ani vypísať, čím je pre mňa rodina. Toto slovo váži 
viac, než všetky skutky na celom svete dokopy. 

 
Pod pojmom rodina si predstavím malý domček a v ňom toľko veľa 

lásky, že sa doň ani nevojde. Je to proste niečo neopísateľné a úžasné. Veď čo by 
som robila bez rodiny v tomto svete plnom klamstiev, nenávisti, závisti, krutosti 
a prekážok? Určite by to bolo bez nej poriadne ťažké. Asi by som veľa vecí 
nezvládla. Rodina vždy stojí pri tebe. Či v dobrom, či v zlom. A preto, rodinu si 
treba vážiť a chrániť. Je asi ako poklad. Dokonca určite viac ako poklad. Má 
nevyčísliteľnú cenu. Však len vďaka našim rodičom dýchame a môžeme sa tešiť 
z každej minúty nášho života. 

 
Čím by sme boli bez rodiny? Bez nej by sme boli ako oceán bez vody, 

ako leto bez slnka, ako zamilovaný bez lásky, ako myška uprostred mrazivej 
zimy, ktorá zúfalo hľadá niečo pod zub. Jednoducho, bez nej by sme boli 
stratení. Pre každého má rodina veľký význam a veľkú hodnotu. V našich 
srdciach zaujíma nezastupiteľné miesto. 

 
Rodina vždy stála, stojí a bude stáť pri tebe. Veď ona je tu len pre teba, 

a ty si tu len pre ňu!  
 

Martina Cabadajová 
študentka 
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Nový školský rok v Novej Bystrici 
 

A opäť je tu nový školský rok. 
Druhý september bol tým 
dňom, kedy sa žiaci 
základných škôl a teda aj 
našej, vrátili do školských 
lavíc. Pre žiakov druhého až 
deviateho ročníka to už bol 
známy deň, ktorý si už 
niekoľkokrát zopakovali. 
Avšak pre prváčikov a nové 
deti v MŠ to bol určite úplne 
nový zážitok a nová skúsenosť. 

Veď práve preto sa pani učiteľky týchto tried zvlášť na tento deň pripravili, 
vyzdobili si triedy a pripravili si pre deti malé darčeky. 

Ráno sa začiatok školského roka začal omšou, ktorú celebroval pán farár 
Capiak. Zúčastnil sa aj otvorenia tohto významného dňa v škole. Na úvod tóny 
hymny navodili v školských  priestoroch slávnostnú atmosféru. Riaditeľ školy 
Mgr. Milan Lalinský prítomných privítal vo vynovených priestoroch celej školy 
a poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na celej 
prestavbe. Predstavil zamestnancov a učiteľov, ktorí budú v tomto školskom 
roku pôsobiť na škole a zaželal všetkým do ďalších desiatich mesiacov veľa síl, 
energie a samozrejme žiakom veľa dobrých známok. Na záver tohto dňa sa žiaci 
stretli so svojimi triednymi učiteľmi, od ktorých dostali krátke pokyny pre ďalšie 
dni. 
 
Rodičom želáme len výborných žiakov s dobrými výsledkami, žiakom len samé 
dobré známky a radosť z učenia.  
 

Mgr. Elena Jančulová 
 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
informuje 

 
Aj v školskom roku 2010/2011 bude školské 
stredisko pracovať ako po minulé roky. V ponuke 
je  33 krúžkov rôzneho zamerania. Žiaci sa do 
nich môžu prihlásiť podľa vlastného výberu 
a podľa svojich záujmov. 
 
Krúžky sú rozdelené podľa zamerania :  
 
             Jazyky – Angličtina hrou 
                             Nebojme sa pravopisu 
                             Jazykové hry 
                             Slovenský jazyk 

 
Spoločenské vedy – Mladý novinár 
                                  Zdravotnícky krúžok 
                                  Biblický krúžok 
 
Prírodné vedy –  Prírodovedný krúžok 
                             Matematika 9 
                             Matematika hrou 
                             Pestovateľský krúžok 
 
Kultúra a umenie – Klavír pre začiatočníkov 
                                  Výtvarný krúžok 
                                  Šikovné ruky  
                                  Hra na zobcovej flaute  
                                  Heligónka 
                                  Ľudový tanec 
 
Telovýchova a šport -  Stolný tenis 
                                       Futbal 
                                       Karate 
                                       Strelecký krúžok 
                                       Šport a plávanie 
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Turistika a branné športy – Turistický krúžok 
                                                Mladý požiarnik 
                                                Poľovnícky krúžok 
 
Informatika – Počítačový I. a II. krúžok 
                         Internetový krúžok 
 
Ponuka je dostatočne pestrá a každý si môže vybrať. Krúžky budú pracovať od 1. 
októbra v popoludňajších hodinách počas celého školského roka. 
 

Mgr. Elena Jančulová 
 

Z dielne našich žiakov 
 

Slovenčina – krásna reč 
 

Svetlo sveta uzrel som, 
hneď do uší dostal som 
prvý ľubozvučný tón 
z úst mojich rodičov. 

Pozostával z nekonečných nových slov. 
 

I keď z domu odídeš, 
vždy ti bude v srdci znieť. 

Nech obídeš celý svet, 
krajší jazyk veru niet, 

než tvoja materinská reč. 
 

Pestrý je ten jazyk náš, 
nárečí má veľa. 

K tomu i tá prekrásna krajina, 
čo sa na Slovensku rozprestiera. 

 
Je to malý kúsok kraja 
ako z nebeského raja. 

Preto píšem tieto slová: 
„Milujem ťa nadovšetko, ty rodná vlasť moja!“ 

Tadeáš Vakula, IV. A 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka   
 
 

Nový školský rok 
 
Dňa 2. 9. 2010 sa slávnostne začal 
nový školský rok 2010/2011. 
K peknej slávnostnej atmosfére 
prispel už konečne aj pekný čas, 
ktorý umocnil sviatočnú náladu 
žiakov, učiteľov i rodičov. 

Školský rok sa začal o 7.30 
hod. slávnostnou omšou pre žiakov 
a rodičov. O 9.00 hod. bol príhovor 
ministra školstva ku žiakom. 

V ZŠ s MŠ Nová Bystrica -
Vychylovka šk. rok zahájil pán riaditeľ Mgr. Miloš Znachor. V krátkom 
príhovore zdôraznil dôležitosť vzdelávania, poukázal na výchovnú stránku 
žiakov, ktorí reprezentujú školu i rodinu. Podobne aj prednosta obce pán 
Vladimír Kasaj poprial zdravie, šťastie a hlavne dobré známky. Riaditeľ ZŠ 
s MŠ spolu s pánom prednostom a pánom farárom popriali i učiteľom a všetkým 
zamestnancom školy veľa síl a úspechov v novom školskom roku. 
 
Organizácia školy:      riaditeľ školy - Mgr. Miloš Znachor 
 zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ -  Mgr. Janka Kristeková 

 1.- 3. roč. - Mgr. Anna Borisová 
 2.- 4. roč. - Mgr. Ľubomíra Škorvagová 
 5. roč. - Mgr.  Petra Turjaková 
 6. roč. - Mgr. Alena Kanderová 

 7. roč. - Mgr. Katarína Kuricová 
8. roč. - Mgr. Alena Kulasová 
9. roč. - Mgr. Katarína Kuricová 
výchovný poradca - Mgr. Ľubomíra 
Škorvagová 
školský klub - Mgr. Katarína Lorencová 
zástupkyňa pre MŠ - p. Magdaléna 
Hančinská 
učiteľka v MŠ  - Mgr. Lucia Špániková 
Zamestnanci ZŠ s MŠ zostali 
v nezmenenom počte. 
 

Mgr. Miloš Znachor 
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Dňa 24. 9. 2010 sa zúčastnili žiaci 1. stupňa ZŠ exkurzie pod názvom Naša obec. 
Žiaci sa oboznámili s kultúrnymi zariadeniami, významnými budovami 
a pamiatkami našej obce. Prostredníctvom zážitkového učenia si zopakovali 
pravidlá dopravnej výchovy a pozorovali zmeny jesennej prírody. V miestnej 
knižnici si prezreli knižné novinky a prečítali si niekoľko úryvkov z vybraných 
titulov. Exkurziu žiaci ukončili návštevou nákupného strediska a kúpou pekných 
suvenírov. Mnohí žiaci dokázali, že sa v obci nestratia. Celý deň nás sprevádzala 
chuť spoznávať našu obec, dobrá nálada a krásne slnečné počasie. 

Mgr. Anna Borisová 
 
 
 

Dňa 24. 9. 2010 sa na ZŠ s MŠ Vychylovka 
uskutočnilo praktické účelové cvičenie v 
prírode, kde si žiaci otestovali svoju telesnú 
zdatnosť a aj vedomostné schopnosti. Žiaci 
sa svojich úloh zhostili s veľkou chuťou a 
elánom. Vo svojich štyroch disciplínach si 
overili svoje vedomosti aj prakticky. V 
kategórii 5. - 6. roč. získal 1. miesto za 
vedomosti Rudolf Kubatka (5. roč.) a za 
najlepší čas Ján Pokrývka (5. roč.). V 

kategórii 7.- 9. roč. získal 1. miesto za vedomosti Martin Petrek (9. roč.) a za 
najlepší čas Sabína Držiaková (8. roč.). 
 

Mgr. Petra Turjaková 
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Nakoľko sa žiaci 9. ročníka v tomto školskom roku rozhodujú o svojej ďalšej 
životnej ceste, dňa 23.09.2010 sme pre nich v našej škole, v spolupráci s CPPPaP 
v Čadci, zrealizovali akciu pod názvom - Dni voľby povolania. V uvedený deň 
sa žiaci sústredili výlučne na tému voľby povolania. Odborní pracovníci CPPPaP 
zabezpečili pre žiakov pestrý program - prednášku na tému Voľba povolania, 
orientačný intelektový test, záujmový test na profesijnú orientáciu a individuálne 
konzultácie. Žiaci boli oboznámení s možnosťami vyhľadávania informácií 
ohľadom svojho ďalšieho štúdia a povolania, ktoré môžu získať na internete. 

Priebeh Dni voľby povolania splnil naše očakávania a veríme, že naša 
snaha aj touto cestou pomôcť žiakom končiacim ZŠ pri výbere ďalšieho 
študijného zamerania, poskytla všetkým spokojnosť a príjemne prežitý deň. 
 

Mrg. Ľubomíra Škorvagová 
 
 

Z dielne  našich žiakov 
 

MOJA KOLÍSKA 
 

Viete deti, kde ja žijem? 
Kde je moja kolíska? 

Kde z potôčka vodu pijem? 
Z akého som rodiska? 

 
Hory, kopce – tam ja bývam, 

tam je moja kolíska, 
s kamarátmi sa tu hrávam, 
vietor nás vždy vypíska. 

 
Na lúkach a na pastvinách, 

tam, kde rastie trávička, 
líhame si po kvetinách, 
Janko, Zuzka, Anička. 

 
Veru, veru, je to krása, 

bývať v mojom rodisku, 
tam, kde všetko zrána jasá, 

tešme sa na Slovensku! 
Denisko Kulas, 4. tr. 
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SLOVENČINA 
 

Slovenčina moja reč, 
nikdy nejdem od nej preč. 

 
Slovensko je vlasť moja, 
Slováci vždy pri nej stoja. 

 
Slovensko je krásna zem, 

ja vždy za ňu bojujem. 
 

Slovensko je národ krásny, 
plný piesní, plný básní. 

 
 

Sonička Kubeňová, 4. tr. 
 

 
 

SLOVENSKO 
 
 

Slovensko je naša vlasť, 
každý ju má rád. 

 
Aj keď more nemáme, 
naše hory si nedáme. 

 
Naša reč je slovenčina, 

naučiť sa ju je veľká drina. 
 

Na zemi sú miesta, 
kde by som chcela byť,  

ale ja len na Slovensku chcem žiť!  
 

 
Barborka Dendisová, 4. tr. 
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Madman Bike Session 

 
 

 
 
 

 
 

V našom skateparku sa 4.septembra konala akcia 
s názvom Madman Bike Session.  

Už od rána začali prichádzať jazdci 
a návštevníci  zo všetkých kútov Slovenska. Na 
pláne boli tri disciplíny. Bikemagazin Skatepark 
Contest pre BMX a MTB, Cyklomania Best Trick 
a Devilwork Best Crash.  

Do kvalifikácie sa prihlásilo 14 BMX a 10 
MTB jazdcov. Z nich postupovalo 11 BMX a 4 
MTB do finále. 

Počas prestávky pred samotným finále sa v 
exhibícii predstavili Madman rideri Peter Košťál 
na triale a Richard Reichel. Mali zohranú show, v 

ktorej predvádzali akrobatické kúsky za asistencie dobrovoľníkov z davu. 
 

Vo finále Jakub Hlinka vyhral tretie miesto. Čech Ondra Krčmář mal veľmi 
štýlovú jazdu, ktorá mu vyniesla druhé miesto. Najviac hrotil Martin Sitáš. Jeho 
náročné triky mu zaslúžene vyniesli prvenstvo. 

 
Následne sa, už za mierneho dažďa, 
ktorý neskôr prerástol v poriadnu 
búrku, odovzdali ceny. Ale aj tak 
Madman Bike Session dopadla na 
výbornú. Ďakujeme sponzorom: Obec 
Nová Bystrica, Madman, Bikemagazin, 
Cyklomania, Down Hill Čadca, 
Devilwork, Jamatonovi za ich podporu.  
 
Tešíme sa na budúci ročník. 

 
 

 
Lukáš Pastva 
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(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Manželstvo uzavreli 
Ladislav Borovička a Bc. Tatiana Koňušiaková 28.08..2010 
Ondrej Lompart a Mgr. Júlia Šimášková  04.09.2010 
Jana Romaníková a Juraj Tabak, 11.09.2010 

 
 

Narodenie dietata 
Júl 
Miroslav Vojtek, 27.07.2010, Miroslav a Katarína rod. Zimová 
 
August 
Sára Halvoníková 17.08.2010, Vladislav a Lucia rod. Cabadajová 
 
September 
Juraj Dubovický 01.09.2010, Ján a Katarína rod. Knapcová 
 

 
 

Strieborný sobáš 
Ján Ondrovič a Anna, rod. Džurná 
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životné jubileá 
 

40 rokov 
 August 

Jozef Halvoník 
Pavel Sýkora  
Katarína Pretáková 

 September 
 Michal Poniščjak 
 Viera Čierňavová (Vychylovka) 
 Viera Čierňavová (Nová Bystrica) 

 
 

50 rokov 
 August 

Stanislav Mokryš 
Ondrej Pochyba 

 September 
Helena Petreková 
 
 

60 rokov 
 August 

František Mihálik  
Anna Klieštiková 
Anna Kohútová 

 September 
Ladislav Petrek 
Ján Pokrývka 
Mária Rajnohová 
Anna Šumská 

 
 
70 rokov 

 August 
Emília Bubrinová 
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80 rokov 
 August 

Mária Grigová 
Paulína Šumská 

 September 
Anna Fulierová 
Jozef Mihálik 

 
Nad 80 rokov 

 August 
  Mária Miháliková (81) 

Mária Pastvová (82) 
Anna Brisudová (82) 
František Fedor (84) 
Františka Šumská (85) 
Paulína Chmúrčiaková (86) 
Alojz Koleno (86) 
Anna Huláková (87) 

 September 
Jozefína Kuricová (81) 
Verona Skaličanová (81) 
Mária Držiaková (82) 
Štefan Petrek (83) 
Františka Bernátová (84) 
Imrich Halvoník (84) 
Mária Romanová (86) 
Ľudmila Džurná (86) 
Mária Pokrývková (88) 

 
 

 

 

Opustili nás 
Štefánia Frančiaková  (†67) 
Radoslava Kubeňová  (†12) 
Cecília Mazúrová (†82) 
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KNIŽNÉ NOVINKY:– 
 
Scientológia. Nový pohyb na život /Hubbard Ron L./,  
Problémy práce /Hubbard Ron L./,  
Cesta ku šťastiu /Hubbard Ron L./,  
Mimo služby /Cannell Stephen J./,  
Syn zabijaka /Perry Thomas/,  
Gin tonic a uhorka /Germain Rafaele/,  
Párty Pusy. Kto s kým ? Ty rozhodneš ! /Gehm Francizska/,  
Smieško. Veselé kopýtko /Earth Kristin/,  
Čarovné slovíčko. Čítanie zo Stoakrového lesa /Walt Disney Enterprises/,  
Včelí mackovia od jari do zimy /Kahoun Jiří/. 
 

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch : 
 

14.10.2010 
28.10.2010 
11.11.2010 
 

Zber plastov sa uskutoční v dňoch : 
 

20.10.2010 
01.12.2010 
 

 
INZERCIA: 

OZNAM 

Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená: 

Pondelok: 10:00 – 15:00 hod. 
Streda: 08:00 – 15:00 hod. 
Piatok: 10:00 – 14:00 hod. 

 
  ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK: 
 
Dospelý a dôchodcovia........1,65 € (50,- Sk) 
Deti a študenti......................0,65 €  (20,-Sk) 
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Máte bolesti chrbtice? 
Kontaktujte 0908 264 843 po 16:00 hod.  
 
 

Obecný úrad Nová Bystrica ponúka na predaj osobný automobil ROVER 200 s poruchou 
motora. Cena dohodou. 
Kontaktujte 041/4397 221 
 
 

Ponúkame výkopové a zemné práce minibagrom KUBOTA  KX 36/3. S týmto 
strojom je možné urobiť výkop aj v úzkych a na ťažko prístupných miestach. Gumové 
pásy zabezpečujú dobré rozloženie hmotnosti stroja, čím nepoškoduje povrch dlažby 
alebo trávnika. 
Vodné, plynové, elektrické prípojky, 
oplotenia, drenážne pásy a pod. + 
možnosť odvozu výkopovej hmoty. 
Šírku výkopu možno realizovať v 
rozmeroch 20 cm, 30 cm, 40 cm  a 80 cm 
-  planýrka. 

Telefónny kontakt: 0948  533  058, 0908  
276  109 
 
 

 
OZNAM 

 

Zmena v poskytovaní bezplatného právneho poradenstva v pracovnoprávnych vzťahov 
 

Týmto oznamujeme klientom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci ako aj 
všetkým občanom, že bezplatné právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch 
(skončenie, obsah pracovných zmlúv,...) 
 

s účinnosťou od 22. 9. 2010 bude poskytované každú stredu 
 

Poradenstvo bolo presunuté z technických dôvodov. 
 

Bezplatné právne poradenstvo bude zabezpečované každú stredu od 22. 9. 2010 v čase 
od 8:00 hod. - 11:00 hod. a od 12:00 hod. - 17:00 hod. Mgr. Michalom Rojčekom, 
právnikom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. 
 

Kancelária právnika sa nachádza 
v budove UPSVaR v Čadci, Matičné námestie 1617, 3. poschodie, č. dverí 428. 

Ďakujeme za pochopenie 
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