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POCHOVÁVANIE BASY v Novej Bystrici

V Dome kultúry v Novej Bystrici sa v utorok, 16. februára, konala ľudová
veselica spojená s pochovávaním basy.
Pokračovanie na strane 6
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Homília pána farára Stanislava Capiaka vyhlásená
v novobystrickom chráme
v nedeľu Krstu Pána 10.1.2010 na tému:
Krst ako „balík“ od Boha
Drahí bratia a sestry!
Vidíme pred sebou obraz patróna
našej farnosti, sv. Jána Krstiteľa, ako krstí
Ježiša v Jordáne. Ján krstil „iba vodou“, to
znamená, že Jánov krst - nebol schopný
urobiť s človekom to, čo dokáže Ježišov
krst- sviatosť krstu: „On vás bude krstiť
Duchom svätým“. My patríme medzi
šťastlivcov, lebo sme neboli pokrstení „iba
vodou“, ale najmä „Duchom svätým“. My
sme teda neprijali Jánov krst, ale Ježišov
krst. Len vďaka tomuto, Ježišovmu krstu,
čiže vďaka sviatosti krstu, sa odpúšťa
dedičný hriech, duša človeka sa vracia do
raja a Kristus si ju „naštepuje“ na seba ako
vetvičku na kmeň stromu. Viete, keby sme
človeka pri udeľovaní krstu polievali vodou
alebo ho aj ponárali do vody neviem koľko
hodín, jeho duša by nemala z toho nič,
keby nie Duch Svätý, ktorý vo vode a cez vodu pôsobí v okamihu udeľovania
sviatosti krstu.
Je potrebné, aby sme si uvedomovali veľkosť daru Ducha Svätého, ktorého
sme prijali v krste. Monsignor Viktor Trstenský, kňaz, ktorý zomrel
prednedávnom vo vysokom veku skoro 100 rokov, napriek tomu, že celé
desaťročia prežil v rozličných väzeniach a trestaneckých táboroch, mi mnoho
rozprával o svojom živote. Navštevoval som ho často. Spomínal, ako ho za
totality mnohokrát predvolávali komunistickí tajomníci zodpovední za
„krotenie“ Cirkvi v ČSSR: -Keď som prišiel raz „na koberček“ do Dolného
Kubína - rozpráva- tajomník začal po mne ziapať, že podnikám vo farnosti určité
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mimoškolské aktivity s mládežou a rodinami, a to je predsa zakázané. Tak vraj
brzdím zavedenie nového politického poriadku. Vyhrážal sa mi, že ak sa to bude
opakovať, štát mi zoberie súhlas potrebný pre vykonávanie funkcie kaplána. A ja
som mu povedal: „Pán tajomník, prečo po mne kričíte? Veď aj vy ste pokrstený
takisto ako ja. Aj vy patríte do Cirkvi tak ako ja.“ Toto ho upokojilo. Tajomník si
v tejto chvíli spomenul na svoj krst. Uvedomil si, že aj on patrí od krstu Ježišovi
a Jeho Cirkvi.
Bratia a sestry, vedomie krstu je veľmi dôležité! Na skutočnosť, že som
pokrstený, nikdy nesmiem zabúdať. Ak budem mať v živote na zreteli svoj krst,
aj svoju smrť, keď aj padnem do hriechu, rýchlo sa vrátim k Bohu, obrátim sa
a budem robiť pokánie.
Ktosi raz povedal, že krst je ako darček, ako krásne zabalený dar od samého
Boha. Tým „obalom“ je poliatie, respektíve ponorenie, „obalom“ sú aj slová
krstu, „obalom“ je pomazanie krizmou po krste, odovzdanie bieleho rúcha
a zažatej sviece. Nestačí obdivovať „obal“, postaviť „darček“ krstu kdesi do kúta
a vystatovať sa, že ja mám krst. Keby som od niekoho prijal dar, ale ho
nerozbalím a nepoužijem, darca sa nahnevá. A nenahnevá sa Boh - darca
najcennejšieho „balíka“ krstu? Nerozbalený balík nemá zmysel. Preto treba
rozmýšľať, či má zmysel krstiť dieťa, ak ho potom nechceme vychovávať vo
viere, ak mu po krste nemáme v úmysle pomáhať „rozbaľovať balík“ krstu?!
Lebo potom taký pokrstený človek, ale nevychovávaný podľa učenia Cirkvi,
bude rodičom zazlievať, prečo ho vlastne dali pokrstiť? A má pravdu! Povie: „Ja
som o svojom krste nerozhodoval, ani o svojom 1.sv. prijímaní. Ale ste ma dali,
lebo ste sa báli, že celá trieda to bude mať, len ja nie“. Taký človek chce ísť aj
na birmovku, ale len kvôli tradícii a nejakým peniazom, ktoré dostane od
krstného, alebo preto, lebo sa bojí, že by ho kňaz bez birmovky nezosobášil! Ale
aj sobáš v kostole chce mať nie preto, že verí v sviatosť, ale preto, že je to
slávnostnejšie ako kdesi na úrade. Nemodlí sa, lebo „tí, čo sa modlia, sú
najhorší“. Nejde na spoveď, lebo je pevne presvedčený, že nemá hriechy: „iní
sú zlí, len nie ja“. V nedeľu má dôležitejšie záujmy, ako je sv. omša. Neznáša
kňazov ani zbožných kresťanov, lebo „to preháňajú s tým náboženstvom“. Žije,
ale nevie prečo a načo! Tento človek dostal „balík“ krstu, ale ho nerozbalil. Aké
je len dôležité „otvoriť“ tento „balík“ v dospelosti a prijať ho za svoj!
V určitých prípadoch, podľa cirkevných predpisov /pozri Kódex cirkevného
práva/ má kňaz povinnosť krst dieťaťa odložiť. Jedná sa o situáciu, keď nemá
kto prisľúbiť kňazovi, že toto dieťa bude vychovávané katolícky. To sa tu u nás
prakticky ani nestáva, pretože počas krstnej náuky všetci do jedného prisľúbia
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napríklad to, že budú vodiť svoje dieťa v nedeľu ku Kristovi. Ak o krst žiadajú
neveriaci rodičia, vždy mi prísľub katolíckej výchovy dajú aspoň krstní rodičia.
Lenže, či to hovoria úprimne? Ja nemám na výber: musím im veriť, aj za
predpokladu, že ma oklamú.
Niekedy by rodičia radi ani nekrstili, ale „čo by povedala mama, babka,
susedia, dedina“? Niektorí rodičia, aj v našej farnosti, veria na určité povery
spojené s krstom. Napríklad, že s nepokrsteným dieťaťom sa nesmú ukázať
vonku, lebo sa stane niečo zlé. Alebo veria, že po krste bude dieťa zdravšie. To,
samozrejme, nie je pravda. Alebo, že ho treba pokrstiť, lebo im nechce spať - po
krste už bude dobre spať - hlúposť! Pokiaľ by niekto žiadal krst dieťaťa kvôli
týmto poverám, nech radšej nekrstí, pretože sviatosť krstu nie je nijaký talizman
pre šťastie, ani zázračný prútik, ani liek pre organizmus! V súvislosti s tým
chcem poprosiť vás, starších: nikdy nenúťte syna ani dcéru k tomu, aby dali
pokrstiť svoje dieťa. Ani im neprichádzajte na faru vybavovať krst. Nechajte to
na nich. Ak krst znamená pre nich drahocenný dar, vybavia si ho sami. Ak však
krst v ich očiach neznamená veľa, alebo spájajú s ním iba nejaké povery, načo
vôbec krstiť? Nato, aby ho mali „odfajknutý“ a potom už budú mať pokoj
s kostolom a Cirkvou na dlhé roky?!
Zaviedol som spoločné vysluhovanie sviatosti krstu každý mesiac, čiže
12-krát do roka. Keď je to spoločné, je to slávnostnejšie, a najmä v rámci
nedeľnej Eucharistie. Je samozrejme najlepšie, keď dieťa dáte pokrstiť čo
najskôr po narodení. Nech sa táto malá „vetvička“ - duša čo najskôr naštepí na
„kmeň“ - na Krista a nech z Neho čerpá duchovné živiny potrebné pre duchovný
rast a spásu. Treba sa však prispôsobiť vyhláseným dátumom krstov. Som
presvedčený, že ich je dostačujúci počet na výber. Ak vám to nebude vyhovovať
v mesiaci narodenia dieťaťa, treba si vybrať termín krstu v jednom z ďalších
mesiacov. Pokiaľ by bolo dieťa vážne choré, nečakáme, krstíme ihneď, dokonca
ho môžem prísť pokrstiť aj k vám domov, ak ste ho v nebezpečenstve smrti už
nepokrstili sami. Pred pár mesiacmi som krstil jedno dieťa, ktoré bolo pod
kyslíkom, priamo v dome, v prítomnosti celej rodiny.
Na záver zhrniem Božie slovo, ktoré vám chcem odovzdať na dnešný
sviatok Krstu Pána: Buďme hrdí na svoj krst. Tešme sa z toho, aký drahocenný
„balík“ sme dostali od Boha vo sviatosti krstu. Ale tento balík treba aj
„rozbaliť“, treba ho využiť. To znamená: nech po našom krste nasleduje aj
náboženská prax podľa učenia Cirkvi, v ktorej sme krst prijali. Amen.
Stanislav Capiak,
duchovný otec
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Predveľkonočné obdobie
Po fašiangových veseliciach sme vstúpili do
predveľkonočného obdobia, ktoré je symbolom
odriekania, a miernosti. Predveľkonočné obdobie
je obdobím, ktoré ukladá kresťanom duševnú
prípravu na najväčší nábožensky sviatok. Je to
čas, ktorý podľa biblie strávi Ježiš Kristus na
púšti bez jedla, kým príde do Jeruzalema. Pôst
mal, aj má v živote človeka svoj význam. Počas
neho by sme sa mali zdržiavať mäsitých pokrmov
a presýtenosti, čo by v dnešnej dobe uvítali aj
lekári. Je to vlastne očista organizmu od
množstva masti, ktoré sa dostali do nášho tela v čase fašiangov pojedaním
klobás, šišiek, údeného a iných dobrôt. Pôsty bývali niekedy také prísne, že
počas tohto obdobia sa používal aj iný riad na varenie, alebo sa hrnce vyvarili
popolom.
Predveľkonočný pôst začína Popolcovou stredou, kde dochádza
k pomazaniu popolom zo spálených ratolestí, tzv. bahniatok, posvätených minulý
rok. Tento úkon symbolizuje ochotu zmeniť sa.
Po popolcovej strede nasleduje:
1. pôstná nedeľa nazývaná Čierna nedeľa –(invocavit) znamenala, že na
znamenie pokánia si ženy obliekli čierny odev a šatky, všetko pestré odložili do
skríň.
2. pôstna - Pražná nedeľa (reminiscere) je nazývaná podľa pokrmu, ktorý sa
na znak pokánia v tento deň pripravoval. Na masti sa pražilo obilné zrno alebo
celý nelúpaný hrach (predtým namočený v slanej vode a niekoľko dní naklíčený
na teplom mieste).
3. pôstna - Kýchavá nedeľa (oculi) sa nazývala podľa omše, ktorá sa v tento
deň slúžila ako spomienka na smrteľnú chorobu - zvláštny mor v stredoveku,
ktorý sa prejavoval kýchaním a ktorý zahnala až omša slúžená v chráme.
Od 4. pôstnej - Družobnej nedele (laetare) sa začali pôstne nariadenia
zmierňovať. Mládež sa začala veseliť. Názov nedele je odvodený od zvyku, že sa
mohli začať pytačky pre tých, ktorý sa chceli ženiť hneď po Veľkej noci.
5. pôstna - Smrtná nedeľa (judica) je odvodená od ešte predkresťanského
zvyku; v tento deň sa chodilo so smrtkou – Morenou, ako symbolom konca
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zimy, ktorá sa (napriek prísnym cirkevným zákazom) hodila do vody.
6. pôstnou - Kvetnou nedeľou (palmarum - "palmová") začína pašijový
týždeň. Celý kresťanský svet sa ponorí do najprísnejšieho smútku. Názov je
odvodený od spomienky na príchod Ježiša do Jeruzalema, kde ho ľudia vítali
kvetmi a palmovými ratolesťami.
Po Kvetnej nedeli nasleduje Škaredá streda, vraj sa v tento deň Judáš
"škaredil" na zradeného Krista. Zachoval sa zvyk, že kto sa v tento deň bude
mračiť, bude sa škarediť celý rok.
Na Zelený štvrtok naposledy zazvonia kostolné zvony. Pápež symbolicky
umýva nohy dvanástim starcom, aby pripomenul veriacim Ježiša, ktorý pred
Poslednou večerou poslúžil svojim apoštolom. Počas Veľkého piatku si veriaci
pripomínajú Kristovo ukrižovanie a myslia na spásu. Počas bohoslužieb sa
odhaľuje a uctieva kríž a vystavuje Boží hrob.
Biela sobota je pre veriacich dňom bdenia pri Kristovom hrobe. Je to deň
prípravy na veľkonočnú noc - mystérium zmŕtvychvstania. Počas Veľkonočnej
nedele - sviatku Zmŕtvychvstania sa po prvý raz od Zeleného štvrtka rozoznejú
zvony a pripomenú veriacim, že Kristus vstal z mŕtvych. Veľkonočná nedeľa sa
považuje za najväčší sviatok kresťanov.
Mgr. Helena Kotvasová

POCHOVÁVANIE BASY v Novej Bystrici
Od 19:00 hod. si na tanečnom parkete
našli miesto občania rôznych
vekových kategórií. Už pri vstupe do
budovy hneď upútala vôňa tradičných
fašiangových šišiek, ktoré nám
upiekli naše šikovné kuchárky.
O 22:00 hod. sa za pomoci DHZ
Nová Bystrica a ďalších zabávačov
predviedol starodávny ľudový zvyk
tzv. „Pochovávanie basy“.
Sprievod
rôznych
masiek,
muzikantov a samotnej basy nesenej na márach sa presunul na pódium, kde spev,
hranie, tancovanie, plakanie a smútenie za milovanou basou pôsobilo žartovne.
Herecky odohraná svätá omša s pochovávaním basy je už v našej obci tradícia.
„Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle móres.“ Týmito slovami začala „svätá
omša“ k pochovávaniu basy, ĽH Kováčovcov spolu so ŽSS Dolinka odohrali
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a odspievali piesne na rozlúčku a ostatní herci sa chytili svojich úloh. Pri márach
stála smrtka s kosou, pod pódiom kopali hrobári a ostatní smútili. Farár
s miništrantmi a harmonikárom odslúžili žartovný pohreb, ktorý bol odmenený
veľkým potleskom.
Po scénke sa odohralo jedno tanečné kolo ľudových piesní a o 24:00 hod. sa
ukončila veselica.
Nastala Popolcová streda a s ňou pre veriacich aj 40-dňový pôst.
Veľkou mierou ďakujeme za toto podujatie Obci Nová Bystrica, DHZ Nová
Bystrica, Milanovi Brisučiakovi, Marte a Milanovi Žemelovcom, Dušanovi
Šadibolovi a ostaným účinkujúcim a účastníkom tohto vydareného podujatia.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Spomienky na Kysuce
Novobystrické čriepky – 10. časť
Je začiatok februára 2010. Sedím doma v obývačke, pozerám von oknom, kde
pomaly padá sneh. Táto zima je u nás na sneh mimoriadne žičlivá. Za posledné
dni ho na tunajšie pomery napadalo požehnane, takmer 30 centimetrov. Prihlásili
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sa aj silné nočné mrazy 11 - 15°C. Keď hovorím o tunajších pomeroch, mám na
mysli „dolniacku“ dedinku Miloslavov neďaleko Bratislavy, kde žijem.
Pozerám teda na poletujúce vločky snehu a spomínam. V myšlienkach sa
vraciam k prežitým zimám na Bystriciach. Prežil som ich tam niekoľko desiatok
a zostalo mi z nich viac zaujímavých spomienok. Niekedy zima nastúpila naraz
a hlavne nečakane. Nestihli sme ani pooberať ovocie na stromoch. Zmrzli jablká
i slivky, ktoré som pestoval v záhrade u Linksa. Inokedy prišli také mrazy, že na
sviatok Všetkých svätých sa nedali na hroboch do zeme zatlačiť sviečky, a ak
sme ich tam po námahe dostali, tak nechceli horieť. Ba spomínam aj na zimu,
keď sme na Silvestra vonku pobehovali len v košeliach, tak bolo teplo, a nebolo
to od skonzumovaného „pitiva“, no s príchodom Nového roka, teda z hodiny na
hodinu došlo k veľmi prudkému ochladeniu. V iný rok napadalo za krátky čas
viac ako meter snehu. Z informačných tabúľ pri autobusových zastávkach trčali
len vrchy. Do domov sa ľudia doslova prekopávali cez záľahy snehu.
V jedno zimné popoludnie prišiel za mnou do bytu kolega a dobrý priateľ
Jano, náruživý poľovník a hovorí: „Bol som v hore. Psi, kopovi Vaďas a Cita,
vydurili diviaka, ktorého som strelil. Potrebujem ho dostať domov. Pôjdeš mi
pomôcť?“ Samozrejme som súhlasil. Pridali sa ešte ďalší dvaja kolegovia.
Zobrali sme dvoje detské sánky, nejaké popruhy na priviazanie a ťahanie,
„fľašečku“ tvrdého proti zime, únave a chrípke, vhodné vrchné ošatenie
a vyrazili sme do hôr smerom pod Brýzgalky. Keďže sa v tomto zimnom čase
veľmi rýchlo zvečerieva a stmieva, brali sme aj baterky na svietenie. Cesta trvala
dosť dlho. Snehu bolo tak povyše kolien. Šli sme bez lyží, nohavice okolo
topánok omotané a zaviazané špagátom, aby sa nám sneh nedostal do topánok.
Streleného diviaka sme našli. Privezené sánky sme popruhmi pospájali jedny za
druhé do jedného kompaktného celku. Naložili sme diviaka, upevnili ho
zvyšnými prinesenými popruhmi a po potúžení sa tekutým chlebom vyrazili sme
na cestu späť. V ťahaní saní sme sa my pomocníci striedali. Na cestu už bolo
treba si svietiť. Ktovie, čo si asi mysleli ľudia v dedine, keď videli v chotári
v zimný neskorý čas pohybujúce sa svetielka. Počasie sa rapídne zhoršilo. Začalo
snežiť, neskôr sa k sneženiu pridal dážď. No riadne sme zmokli. Ešte šťastie, že
sme mali v zásobe borovičku. A veru nám pomáhala. V neskorých večerných
hodinách sme s úlovkom konečne dorazili do školského areálu. Tu už nás čakal
školník Jožko. V kotolni už mal pripravené všetko, čo potreboval k rozobratiu
diviaka. Zavesil ho a začal pracovať. Asi v polovici práce niekto zabúchal na
zatvorené dvere kotolne. Než sme stačili zareagovať, nezamknuté dvere sa
otvorili a v nich stál vtedajší príslušník zboru národnej bezpečnosti – policajt.
Naše prekvapenie z jeho návštevy bolo dokonalé. Vypočuli sme si z jeho úst
obvinenie z pytliactva. No problém ako hrom. Mne však vŕtalo v hlave jediné.
Ako sa o tejto našej poľovnej výprave mohli „esenbáci“ tak rýchlo dozvedieť.

Novobystrický hlásnik

9

Vysvetlenie mohlo byť jediné. Niekto nás „bonzol“. Diviačí guláš, ktorý sme si
ešte v ten večer uvarili, mi i napriek tejto udalosti náramne chutil. A hlavne
zostala mi zaujímavá spomienka.

Novobystrické čriepky – 11. časť
Bolo to niekedy v zime roku 1962. Bol fašiangový čas - čas veselosti, zábav,
tanca. Budova Kultúrneho domu v Novej Bystrici ešte nestála. A tak sa mládež
zabávala, kde sa dalo. Na tanec sa využívalo každé vhodné miesto. Boli to
krčmy, často humná, alebo opustené domy. Vo Vychylovke pri základnej škole
stála už v tom čase nízka dlhšia budova, v ktorej sa premietali filmy a sála slúžila
aj na tanec. Tak sme sa raz rozhodli vypraviť sa tam a zabaviť sa. Keď hovorím
my, myslím tým aj môjho vtedajšieho kolegu a kolegyne. Spôsob dopravy od
školy v ústredí ku škole vo Vychylovke sme vyriešili jednoducho a dosť
originálne. Náš vtedajší školník Jožko Hulák mal koňa – kobylu Cilku. Zašiel
som za ním a požiadal ho o pomoc. Pretože Jožko bol za každú srandu súhlasil,
že za istý malý úplatok je ochotný pripraviť sane, zapriahnuť Cilku a odviezť nás
na tancovačku. Čo sľúbil, to aj splnil. Do saní, zrejme využívaných na vozenie
dreva, pripravil vrecia so slamou, aby sa nám dobre sedelo, zapriahol
ozvončekovanú a omašľovanú kobylku /ako keby sme šli na svadbu/ a vyrazili
sme. To vám bola jazda ako z rozprávky. Sane sa po vyjazdených koľajach
kĺzali, my sme sa potužovali vhodným tekutým doplnkom a tak nám cesta rýchlo
ubehla. Zaparkovali sme kobylku, chrbát sme jej prikryli dekou a dali obrok.
V kultúrnej miestnosti bola tancovačka už v plnom prúde. Vyhrávala domáca
kapela starších pánov. V činnosti boli husle, harmonika, basa. Tancoval sa
valčík, polka, tango, čardáš, ale aj v tom čase, nové moderné tance ako
charleston a twist. Občas sa spustil v sále rachot. To si niektorí mládenci
vyrovnávali svoje účty. No typická dedinská tancovačka.
Po niekoľkých hodinách sme sa v dobrej nálade vypravili na cestu späť.
Nasadli sme do saní a odpočinutá a nakŕmená kobylka Cilka vyrazila. Usadil
som sa na zadnú časť saní. Niekde pri kaplnke - zvonici /vtedy tam - za potokom
na druhej strane stála veľká drevená budova horárne, v ktorej lesník pán Bohdan
Müler vyrozprával nielen svoje príbehy spisovateľovi Rudovi Móricovi, ktorý
ich spracoval a opísal v knihe „ Z poľovníckej kapsy“/ sa naše sane z neznámych
príčin prevrhli a my sme sa vysypali do snehu. Breh spadajúci do potoka tu bol
strmý a tak som skončil až na zamrznutom potoku. Než som si uvedomil, čo sa
stalo a vyhrabal sa až na cestu, ostatní cestujúci sane stačili vyrovnať, nasadli na
ne a ufujazdili. No a mne zostala jediná možnosť a to pešia túra až do školy
v ústredí, kde som vtedy v kabinete býval. Ešteže som sa predtým naučil jednu
peknú pesničku hodiacu sa k vzniknutej situácii. Tak som si ju počas chôdze
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začal pospevovať a občas si ju spievam aj teraz. Tu sú jej slová:
Nešťastná furmanská kobyla, keď má furmana flámu,
čo tá chudák skusí, častokrát keď musí spod seba sežrať slamu.
Furman je ožratý jak sviňa, nemôže sa ani hnúť
Iba si spomína, kde je má kobyla mohla by ma vytiahnuť
A mne na niekoľkokilometrovú zimnú pešiu túru svietil krásny guľatý mesiac
v splne a štekotom ma odprevádzali psi z okolitých dvorov.
No zrejme najdlhšiu pešiu zimnú túru som absolvoval na inej trati. Priateľ,
kolega a spoluhráč z vtedajšieho nášho dedinského futbalového družstva
František, ktorý učil so mnou na škole v Novej Bystrici sa stal riaditeľom
málotriednej školy v Stanovej Rieke. Ako kázal dobrý mrav, dali sme sa
s priateľom Rudom pozvať na návštevu jeho nového pracoviska. Pozvaniu som
sa úprimne potešil. Pre mňa to znamenalo navštíviť miesto Bystrickej doliny,
kde som ešte nikdy nebol. Aby sme neprišli s prázdnymi rukami, lebo prísť
s holými rukami sa nesluší, zobrali sme vhodné tekutiny a stravu. Autobusom
sme sa doviezli do Garela a odtiaľ peši k budove školy. Drevená budova
s podkrovím stála na kopci. Kolega Fero práve vyučoval v poobedňajšej smene.
Po našom príchode z titulu svojej funkcie riaditeľa školy udelil na zvyšný čas
vyučovania žiakom riaditeľské voľno. Zopár žiakov sa za krátky čas do školy
vrátili a ako poďakovanie za udelené voľno priniesli domáce jaterničky
a klobásku. Usadili sme sa na poschodí budovy, kde mal Ferko svoj byt
a riaditeľňu. Začala typická pánska
jazda. Dali sme sa do hodovania
a spomínania, veď bolo aj načo spomínať. Aby nebolo chladno „rozložili“ sme
v miestnosti ohník. Pri veselej nálade a konzumácii aj priateľových zásob nám
veselo ubiehal čas. Zmožení grádami sme postupne odpadali a kde kto mohol,
tam sa zložil. Pospali sme. Keď som sa nadránom zobudil hlavne od zimy, bol
som v izbe sám. Musel som sa zorientovať, kde som a čo tam hľadám. Mysliac
si, že kamarát Rudo už odišiel domov, vybral som sa za ním. V budove som totiž
nikoho nenašiel. Cestu osvetľoval mesiac a hviezdy. Postupne začínalo ranné
brieždenie, ale mráz ešte riadne prituhoval. Na celej dlhej trati až po Garela som
nestretol živého človeka a nedobehol som ani priateľa Ruda. Tým, ktorých som
stretol na ostatnom úseku cesty domov, som svoje skoré ranné putovanie
vysvetľovať nechcel. Isto si mysleli, že idem zo záletov – vohliad a zbytočne by
som bol vysvetľoval, že to tak nie je. S ranným slnkom som dorazil domov. Do
pamäti sa mi však navždy zapísala biela krása a nádhera zasneženej kysuckej
krajiny. Aj pre takéto spomienky si ma Kysuce a zvlášť Bystrice natrvalo
pripútali k sebe.
PaedDr. Kamil Badač
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Netradičný koníček žiaka z Novej Bystrice
Drôtená košeľa je druh brnenia, ktoré sa používalo predovšetkým v staroveku
a stredoveku, výnimočne aj v 20. storočí - britskí tankisti v prvej svetovej vojne.
Výroba vyžadovala pomerne veľa pracovných hodín, ak nesedela na telo, tak
výrazne prekážala a stávala sa skôr príťažou.
Takúto informáciu si môže každý z nás nájsť na internete, ale máloktorý
z nás by sa pustil aj do výroby takejto košele. V Novej Bystrici však máme
takéhoto žiaka, ktorý nás veľmi milo prekvapil a doniesol nám ukázať takúto
košeľu aj s prikrývkou hlavy – všetko vyrobené podľa starého popisu práce
a z drôtu. Týmto žiakom je Martin Dubovický, žiak IX. A triedy. Keď som sa
ho opýtala, ako sa k takejto práci dostal, len pokrčil ramená a povedal, že už od
detstva sa mu takéto stredoveké bojové oblečenie veľmi páčilo a chcel to
vyskúšať sám na sebe, aké by to bolo, nosiť takúto košeľu. Poprosil otca, ktorý
mu pomohol s materiálom na výrobu a podľa popisu práce z internetu sa pustil
do výroby košele. Každú voľnú chvíľu počas troch týždňov venoval tejto práci
a nakoniec sa výsledok dostavil. Po odvážení toto jeho oblečenie váži presne
10,5 kilogramov a keď si ho obliekol, veru mal čo nosiť. V plnej paráde sa
predviedol svojim spolužiakom na školskej chodbe a bolo vidieť zo strany
spolužiakov veľký obdiv k práci, ktorú musel vykonať, ak chcel mať túto košeľu.
Martinov záujem je aj o stredoveké zbrane a o pomôcky, ktoré sa vtedy
používali. Má vraj doma aj starú vyhňu, ktorú musí poopravovať, aby bola
funkčná. Držíme mu všetci palce, nech sa mu to podarí a nech svoj koníček ďalej
rozvíja.
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Detský karneval v Novej Bystrici
Fašiangy končia karnevalmi, plesmi a zábavou. Aj pre naše deti zo ZŠ s MŠ
v Novej Bystrici sme pripravili 13. januára „Veľký fašiangový karneval“. Celý
január sme spoločne pripravovali masky, aby boli čo najkrajšie. Samozrejme
rodičia našich detí, ako už aj po iné roky, sa nedali zahanbiť a svojou fantáziou
a zručnosťou pre svoje ratolesti pripravili nádherné masky, ktoré vyjadrovali
rôzne rozprávkové a fantastické bytosti. Deň „D“ nastal v sobotu – 13. februára –
v sobotu. O 14.00 hod. bolo už všetko pripravené a vítali sme prvé masky.
Veľmi milo sme boli prekvapení počtom masiek, ktoré sa zúčastnili. Všetkých
bolo 54. Sála ožila rôznymi fantastickými bytosťami, ktoré poznáme z rozprávok
a filmov. Po úvodnom pochode masiek za doprovodu hudby porota, zložená
z rodičov a učiteľov, bodovala jednotlivé masky. Všetky masky boli nakoniec
ohodnotené drobnými vecnými cenami a sladkosťami, z ktorých mali deti veľkú
radosť. Rodičia sa tiež potešili svojim deťom a boli aj hrdí na svoje ratolesti,
ktoré sa nebojácne prechádzali v maskách. Toto vydarené popoludnie sme
ukončili detskou diskotékou, na ktorej si zatancovali veľkí aj malí.
Vďaka za dobre pripravenú akciu patrí Školskému stredisku záujmovej
činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi Vladkovi Tomčalovi
a Kultúrno-školskej komisii pri OÚ Nová Bystrica. Samozrejme tiež rodičom
a deťom, bez ktorých by celá akcia nemala zmysel.

3.2.2010 sa po prvýkrát naše dievčatá zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej
mladších žiačok. Poctivo sme sa na turnaj pripravovali, hlavne v jeseni
a v mesiaci január sme navštívili telocvičňu vo Vychylovke, aby sme sa trošku
zdokonalili. Obvodného kola sa zúčastnilo 6 družstiev z okolitých škôl. Naše
dievčatá sa veľmi snažili, avšak aj pri ich veľkej snahe predsa len to, že nemáme
telocvičňu, sa v plnej miere prejavilo. Je to veľký nedostatok a výpadok
v tréningu v zimnom období nám veľmi chýba. Budeme sa snažiť častejšie
chodiť trénovať do Vychylovky.
Žiakov pripravila Mgr. Elena Jančulová
V mesiaci február každoročne prebieha na škole súťaž v prednese poézie
a prózy. Ani tento rok nebol výnimkou, pretože sa blíži obvodové kolo, do
ktorého postupujú aj naši víťazi zo školského kola.

Novobystrický hlásnik

13

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 30 žiakov.
Výsledky v ročníkoch 1 - 4:
Poézia:
1. miesto –Viktorka Kuricová, IV. A
2. miesto – Danka Kováčová, III. A
3. miesto – Vratko Halvoník, II. A
Próza:
1. miesto – Deniska Slučiaková, IV. A
2. miesto – Lenka Piteková, II. A
3. miesto – Tadeáš Vakula, III. A
Výsledky v ročníkoch 5, 6, 7:
Poézia :
1. miesto - neudelené
2. miesto – Adriana Strapáčová, VI. B
3. miesto – Nikola Priščová, V. A
Próza:
1. miesto – Lenka Jančulová, VI. A
2. miesto – Renáta Hoferová, V. A
3. miesto – Natália Kubalová, VI. B
Výsledky v ročníkoch 8, 9:
Poézia:
1. miesto – neudelené
2. miesto – Petra Rapáňová, IX. B
3. miesto – Gabika Chovancová, IX. B
Víťazi sa zúčastnia obvodového kola a budeme im držať palce, aby nás dobre
reprezentovali.
Žiakov pripravili vyučujúce v ročníkoch – Mgr. Znachorová, Mgr. I. Pavelková,
Mgr. Joneková, Mgr. Chovancová Š., Mgr. Piteková.
17. a 18. februára sa našej škole uskutočnila súťaž v „Speve ľudovej piesne“.
Boli sme radi, že sa celkove tejto akcie zúčastnilo 32 detí. Samozrejme, že boli
rozdelení na kategórie starší žiaci a mladší žiaci. V ročníkoch 5-9 sme rozdelili
kategórie aj na dievčatá a na chlapcov.
V porote boli aj staršie dievčatá, ktoré pomohli v závere rozhodovania o poradí.
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Súťaž bola veľmi vyrovnaná a bolo ťažké rozhodnúť o celkovom umiestnení.
Výsledky sú nasledovné:
Kategória ročníkov 5 - 9 chlapci: 1. miesto – Štefan Chmurčiak, VI.A
2. miesto – Ján Šutiak, V.A
3. miesto – Matej Chovanec, VI.A
Kategória ročníkov 5 - 9 dievčatá: 1. miesto – Anna Hančinová, VIII.A
2. miesto – Katarína Sobolová, VII.A
3. miesto – Bibiana Lieskovanová, V.A
Kategória ročníky1 - 2:

1. miesto – Sabína Vojteková, I.A
2. miesto – Ján Skaličan, II.A
3. miesto - Braňo Romaník, I.A
Vratko Halvoník, II.A

Kategória ročníky 3 - 4:

1. miesto – Viktória Kuricová, IV.A
2. miesto – Michaela Adamcová, III.A
3. miesto – Monika Joneková, IV.A

Všetci víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Všetkým
blahoželáme.
Súťaž pripravila Mgr. Katarína Pavelková.

Ani cez jarné prázdniny nebola škola zatvorená!
Na jarné prázdniny sa všetky deti veľmi tešili. Školské stredisko záujmovej
činnosti však nezabudlo, že naše deti radi športujú a mnohí rodičia sú
zamestnaní a budú radi, keď ich ratolesti budú pod dozorom. Ponúkli sme dve
dopoludnia plné zaujímavých spoločenských hier a zábavy.
23. februára sme uskutočnili prázdninový poldeň, kde si deti mohli zahrať stolný
futbal, spoločenské hry, mini turnaj v stolnom tenise a tiež sme im umožnili
prístup k počítačom.
24. februára sme sa vybrali do telocvične vo Vychylovke, kde sme si spoločne
zahrali vybíjanú. Deti z jedného aj z druhého dňa odchádzali unavené, ale
spokojné z dobre a účelne využitého voľného času.
Mgr.Elena Jančulová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
V období fašiangových plesov aj školská
rada ZŠ s MŠ vo Vychylovke zorganizovala
tretí ročník tradičnej plesovej veselice.
Výťažok z tejto akcie ako každý rok je
venovaný deťom našej základnej školy s
materskou školou. Naše pozvanie prijal aj
pán starosta obce Milan Kotvas a naši
priatelia z Chorvatského Josipovca. Do
tanca hral DJ – Kuljovský, o dobrú zábavu
sa postarali všetci prítomní hostia a o hovorené slovo členovia školskej rady.
Preto všetkým, ktorí prišli na našu veselicu chceme touto cestou poďakovať a
dúfame, že sa prídu zabaviť aj nabudúce.

Školská rada vo Vychylovke ďakuje za finančný dar pánovi starostovi Milanovi
Kotvasovi a pánovi Františkovi Šadibolovi, ktorí podporili svojim príspevkom
našu školu.
Srdečne ďakujeme!
Iveta Pastvová a Zuzana Masnicová
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Zápis do prvého ročníka sa v Základnej škole vo Vychylovke konal dňa 10.
februára 2010.
Zápis zorganizovali a zrealizovali vyučujúce 1.- 4. ročníka tunajšej školy. Deti
prišli do školy v sprievode rodičov.
Pri zápise sa zisťovala pripravenosť detí pre nástup do školy. Vyskúšali si
sedenie v školskej lavici, niektoré z nich by neváhali zostať na vyučovaní už pri
návšteve. Samotný zápis preto prebiehal v uvoľnenej atmosfére.
Deti živo komunikovali s učiteľmi a sebavedome prezentovali svoje vedomosti.
Po skončení zápisu si spokojné a šťastné odnášali darčeky, ktoré im pripravili
žiaci zo ŠK a ZRŠ.
V období fašiangov sa konal 18.2.2010 v ZŠ s MŠ
Nová Bystrica–Vychylovka karneval. V tento
karnevalový deň pred jarnými prázdninami sa
otvorila brána školy pirátom, vodníkom, ježibabám,
čarodejníkom a všakovakým zvieratkám.
Po úvodnom predstavení masiek sa začala tanečná
zábava. Nechýbali ani súťažné disciplíny, v ktorých
sa každému ušla sladká odmena. Vyhlasovanie
najkrajších a najoriginálnejších masiek sprevádzalo
napätie a očakávanie. Všetky masky nemohli
vyhrať hlavné ceny, ale žiadna neodišla naprázdno.
Sme radi, že tento rok nám fašiangovú zábavu nič
nepokazilo a vďaka vydarenému podujatiu sa žiaci budú dlho vracať v
spomienkach na tento deň.
Sladké odmeny a vecné ceny deťom venovalo ZRŠ.
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Mgr. Mária Pišojová

Kto má nárok na nezdaniteľnú časť na
- fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa na území SR obvykle
zdržiava (nemusí mať na Slovensku trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v
príslušnom kalendárnom roku)
- od roku 2009 si tento nárok môže uplatniť aj osoba, ktorá nemá na území SR trvalý
pobyt a na území SR sa zdržiavala menej ako 183 dní – a to vtedy, ak úhrn jej
zdaniteľných príjmov, ktoré má zo zdrojov na Slovensku tvorí minimálne 90 % všetkých
jej príjmov,
- nárok si uplatňuje vtedy, ak daňovník žije s manželkou v (spoločnej) domácnosti, nie je
podstatné, či manželia majú rovnakú adresu trvalého pobytu,
- nárok na nezdaniteľnú časť na manželku majú aj študenti, aj dobrovoľne nezamestnaní,
aj invalidi, aj poberatelia dôchodkov
- nárok si možno uplatniť aj vtedy, ak si samotná manželka uplatní zamestnaneckú
prémiu,
- nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku),
s ktorou nie je daňovník zosobášený,
- nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nemá daňovník so základom dane 47.592,72 €
a vyšším,
- nezdaniteľná časť na manželku sa v prípade, ak sa daňovník oženil počas roka,
prepočíta ako 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane krát počet kalendárnych mesiacov,
na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti,
- do vlastného príjmu manželky – manžela sa započítava akýkoľvek príjem:
 príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona, príjmy zo zamestnania), zo zamestnania,
 príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona) –
započítava sa samotný “hrubý” príjem, nie príjem znížený o výdavky,
 príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 – a to aj v prípade, ak ide o príjem od dane
oslobodený podľa § 9 ods.1 písm. h) zákona,
 príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) – napr. úroky v banke, výnosy z
cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia zo
životného poistenia “na dožitie” atď.,
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ostatné príjmy (§ 8 zákona) – napr. náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy
z predaja nehnuteľností atď.

- do príjmu manželky sa započítava aj:
 náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,
 cestovné náhrady,
 suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
 podiely na zisku, aj keď nie sú predmetom dane - sú od dane oslobodené,
 nemocenské dávky (nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok)
vyplácané SP,
 dôchodky, dávky v nezamestnanosti z ÚP, dávky v hmotnej núdzi, sociálna
výpomoc a príspevky,
- do vlastného príjmu manželky – manžela sa nezapočítava:
 daňový bonus,
 zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.
 štátne sociálne dávky a to:
 rodičovský príspevok,
 príspevok na starostlivosť o dieťa,
 príspevok pri narodení dieťaťa,
 príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa,
 príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti alebo viac detí alebo
ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí
súčasne,
 príspevok na pohreb,
 prídavok na dieťa,
 príplatok k prídavku na dieťa,
 príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
 vianočný príspevok,
- od vlastného príjmu manželky sa odpočítava:
 poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca, SZČO, dobrovoľne
poistenej osoby,
 preddavky zamestnanca, SZČO a samoplatiteľa na zdravotné poistenie,
 nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.
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Kedy sa musí podávať daňové priznanie zo zahraničia?
- občan, ktorý je daňový rezident SR a mal príjmy na Slovensku alebo v zahraničí, musí
podať daňové priznanie za rok 2009 vtedy, ak za rok 2009 dosiahol príjmy podliehajúce
dani z príjmov (kdekoľvek vo svete) v súčte a prepočte na € presahujúce sumu 2012,85
€.
- pri posúdení, či musíte podať daňové priznanie na Slovensku je, či ste alebo či nie ste
daňový rezident SR.
Daňový rezident SR je každý občan, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na
Slovensku zdržiava aspoň 183 dní v danom roku. To však neplatí vždy. Záleží ako dlho
sa zdržiavate v zahraničí, či tam máte nejaký byt, zázemie. Je to komplikovanejšie, preto
ak ste dlhodobo zamestnancom v ČR, je pre vás výhodnejšie získať daňového rezidenta
ČR – s týmto potvrdením ísť na daňový úrad v SR, kde by vám mali potvrdiť, že nie ste
rezidentom SR a v tomto prípade nemusíte podávať v SR daňové priznanie.
- pre študentov však platí – za daňového rezidenta ČR sa nepovažuje ten, kto sa v ČR
zdržiava len za účelom štúdia.

METÓDA ZÁPOČTU DANE
- ak budete mať príjem zo štátu, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia s metódou zápočtu dane, daň zaplatená v cudzom štáte sa započíta na
úhradu dane vypočítanej v daňovom priznaní avšak najviac vo výške dane pripadajúcej
na príjmy z cudzieho štátu.
- ak je však daň zaplatená v cudzom štáte vyššia ako daň vypočítaná podľa slovenského
zákona o dani z príjmov, daňový úrad občanovi nič nevráti. Ale ak daň zaplatená v
cudzom štáte je nižšia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona, občan musí
vzniknutý rozdiel na Slovensku doplatiť.

METÓDA VYŇATIA PRÍJMOV
- ak budete mať príjem zo štátu, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov, príjmy z cudzieho štátu v daňovom
priznaní uvediete, ale daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta.
Pri tomto spôsobe nebudete musieť na Slovensku nič doplácať. Môže však vzniknúť
situácia, kedy má daňovník príjem aj na Slovensku a príjem dosiahnutý v zahraničí
spôsobí, že sa mu zvýši základ dane nad hranicu, pri ktorej sa znižujú nezdaniteľné časti
a daňovník musí zaplatiť “milionársku” daň.
Podľa novely zákona o dani z príjmov, účinnej od 1.3.2009, pri podávaní daňového
priznania môže daňovník – daňový rezident SR, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti
zo zdrojov v zahraničí, použiť metódu vyňatia príjmu, ak je tento postup pre
daňovníka výhodnejší. Prvýkrát môže takýmto spôsobom postupovať pri podávaní
daňového priznania za rok 2009.

Ing. Iveta Heltková
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Január
Viktória Romaníková, 31.1.2010, Miroslav a Mária, rod. Kubatková
Február
Patrik Šumský, 2.2.2010, Rudolf a Katarína, rod. Kováčová
Mário Kuniak, 11.2.2010, Ján a Božena, rod. Huláková

Zlatý sobáš
Jozef Slučiak a Helena,rod.Žovinová

Životné jubileá
40 rokov
Milan Klieštik
Peter Jedinák

50 rokov
Milan Brňák
Milan Brisučiak
Štefan Čierňava
Ondrej Šadibol
Mária Šadibolová
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60 rokov
Jaroslav Jančula
Július Griga

70 rokov
Štefánia Žovinová
Mária Chmúrová

Nad 80 rokov
Katarína Čierňavová (83)
Mária Kolenová (83)
Amália Bisahová (85)
Anna Rychelová(85)

Opustili nás
Štefan Mazúr (†86)

22

Novobystrický hlásnik

23

Novobystrický hlásnik

KNIŽNÉ NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI:
Moje nové srdce /Feuvrier – Boulangerová Aline/,
Do roka a do dňa /Repovská Jarmila/,
Aprílové dievča 1. diel /Solačanská Martina/,
Modrý dom /Keleová – Vasilková Táňa/,
Lenivý milionár /Fisher Marc/,
Dejiny plné omylov /Weir Stephen/,
Kamasutra /Coxová Tracey/,
Niečo o orchideách /Sibyla Pavol/,
Je mi z teba zle! /Teperrvein Kurt/,
Jed nášho milovania /Šimulčíková Jana/,
Predná línia /Cornwell, Patrícia Daniels/
Oznamujeme vám, že od 30.03.2010 od 11:00 hod. do 30.03.2010 do 13:40
hod., bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el.
zariadenia. Vypnutá bude Obec Stará Bystrica časť Lány od č.d. 781 po č.d.
916 a Obec Nová Bystrica od č.d. 628 po č.d. 916 na začiatku obce. "
Stredoslovenská energetika – Distribúcia
Akciová spoločnosť, Žilina
sekcia Dispečing PDS

Oznam
Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica
oznamuje svojim priaznivcom i všetkým ostatným občanom našej obce, že dňa
28. marca 2010, t.j. v nedeľu, sa bude konať IV. ročník výstavy ručných prác.
Vystavovať budete môcť pletené, háčkované, maľované, drôtené, prútené
výrobky, výrobky zo skla, dreva, hliny, cesta, či iných materiálov a rôznych
techník. Opätovne bude súčasťou výstavy aj výstava prác detí vyžadovaných
zvláštnu starostlivosť, ktoré majú na výstave mimoriadne postavenie. Práce je
potrebné priniesť v poslednom týždni pred termínom samotnej výstavy
kultúrnemu referentovi Vladimírovi Tomčalovi na MKS v Novej Bystrici alebo
Janke Hulákovej do kvetinárstva. Vybrané výrobky budú ocenené. Výstava bude
obohatená ukážkami výroby niektorých techník.
O ďalšie informácií môžete požiadať na čísle: 0915 976 495.
Tešíme sa na hojnú účasť vystavovaných výrobkov, ako aj na bohatú účasť
návštevníkov výstavy.
Členky SZK
Jana Huláková a Mgr. Eva Joneková
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Právna poradňa
Obec Nová Bystrica v zastúpení starostom
obce Milanom Kotvasom v spolupráci s
obecným podnikom zriadili pre občanov
Novej
Bystrice
bezplatné
právne
poradenstvo mimo sporov s obcou.
Právnu poradňu vedie prednosta obecného
úradu a riaditeľ obecného podniku Ing.
Vladimír Kasaj spolu s advokátmi JUDr.
Miroslavom Stopkom a JUDr. Blendovským
Rudolfom.
Občania si na úrad môžu prísť po radu v oblasti rodinného, občianskeho,
pracovného práva a vo výkone rozhodnutí.
Termín bezplatného právneho poradenstva pre občanov obce Nová Bystrica je
vždy prvý štvrtok v mesiaci v čase od 13,oo – 15,oo hod.
Podmienka bezplatnej právnej poradne:
Občiansky preukaz s trvalým pobytom na území obce Nová Bystrica.
Dalsia poradna sa uskutocni 1. aprila 2010.

OZNAMY
Články uverejnené v Novobystrickom hlásniku sa nemusia zhodovať s názormi
redakčnej rady.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah uznesení zo zasadnutí OZ v Novej Bystrici.
Vaše pripomienky, podnety a názory týkajúce sa života v našej obci môžete doručiť
šéfredaktorke Mgr. Eve Jonekovej alebo poslať na emailovú adresu:
ounbystrica@stonline.sk.
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