Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 3/2010 marec
XVIII. ročník
0,35 €
IV. ročník výstavy ručných prác v Novej Bystrici

Predveľkonočné obdobie sa spája v Novej Bystrici s tradičnou výstavou ručných
prác. Tak to bolo aj poslednú marcovú nedeľu. Stáli vystavovatelia si za rok
pripravili nové výrobky a pribudlo k nim aj niekoľko nových súťažiacich,
dovedna ich bolo 24.
Pokračovanie na strane 9
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Príhovor šéfredaktora
Vážení čitatelia!
otvárate mesačník Novobystrický hlásnik a čítate, čo sa v našej obci udialo
v uplynulom mesiaci marec. V úvode vám chcem pripomenúť, že s mesiacom
marec sa spája veľa dôležitých a významných udalostí.
8. marec je sviatok MDŽ, sviatok, ktorý v poslednom čase veľmi upadol
do zabudnutia. Žena, ako nositeľka života, je však dôležitá v každom čase,
nezávisle na tom, či sviatok v kalendári je alebo nie. Myslím si, že pomaly sa
tento sviatok obnovuje a pripomína nám dôležitosť ženy.
21. marec je prvý jarný deň, začiatok prebúdzania sa prírody zo zimného
spánku. Očakávame zlepšenie počasia, tešíme sa na prácu na dvore,
v záhradkách, či na poli a hlavne na zrod nového života všade okolo nás.
28. marca je Deň učiteľov, takisto sviatok, ktorý upadával do
zabudnutia, napriek tomu, že rola učiteľa je významná v každom čase, dnes
možno viac ako kedykoľvek predtým, pretože učiteľ spoločne s rodinou dáva
našim deťom základ do života.
No a napokon, celý mesiac marec sa nesie v znamení úcty ku knihám
a literatúre, k vzdelaniu a rastu citového a duševného života čitateľa.
Dodatočne teda prajem všetko dobré, veľa zdravia všetkým ženám, učiteľom,
čitateľom, a všetkým vám, ktorí práve v tejto chvíli čítate tieto riadky.
Prajem vám tiež príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa
sviatočnej pohody v kruhu svojej rodiny a svojich najbližších.

Mgr. Eva Joneková
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010
Prítomní:
2.
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol
starosta obce Annu Chovancovú,
kontrolórku obce. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána
a p. Janu Hulákovú.
3.

3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
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.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p.
Vilmu Masnicovú
a p. Elenu
Jančulovú. Návrh bol jednohlasne
schválený.

Program:
1.
2.

Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice

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:

U z n e s e n i e číslo 2/2010
A/ berie na vedomie
1. Program dnešného zastupiteľstva
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2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov zápisnice: p. Jozefa
Kultána a p. Janu Hulákovú
4. Návrhovú
komisiu:
p.
Jozefa
Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p.
Elenu Jančulovú
5. Správu
o plnení
uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
6. Problém verejného osvetlenia vo
Veľkom Potoku
7. Požiadavku riaditeľa
ZŠ
s MŠ
Vychylovka o finančnú pôžičku na
preklenutie obdobia do schválenia
dohadovacieho konania
8. Informáciu
starostu
o výzve
Kysuckého
múzea
o spoluprácu
s obcou
9. Informáciu o projekte odpadového
hospodárstva
10. Informáciu o regulácií vodného toku
v úseku kostol – ZŠ Nová Bystrica –
Škorvaga
11. Požiadavku
uspor.
Výboru
furmanských pretekov o uzatvorenie
dohôd na vykonanie prác
12. Správu
predsedu
inventarizačnej
komisie k inventarizácií majetku obce
k 31. 12. 2009
13. Žiadosť Žilinského samosprávneho
kraja o odpustenie poplatkov
14. Žiadosť Zuzany Dankovej, bytom
Nová Bystrica 659, o odkúpenie
pozemkov k IBV – posúva sa do
poradovníka
15. Žiadosť obyvateľov osady u Berešov
o odvodnenie povrchovej vody do
kanalizácie – dohodnúť s občanmi
spoluprácu k riešeniu tohto problému
16. Pripomienku p. Masnicovej o zriadenie
jedného vchodu do zdravotného
strediska
a prepojenie
chodby
k detskému lekárovi a zubárke.
17. Problém
p.
Koperákovej
s p.
vlastníkom bytu p. Hulákom
-

problémy
riešiť
prostredníctvom
bytového spoločenstva
18. Informáciu o preložke cesty U Bisahov
19. Vyúčtovanie plesu – 100 € na kroje
folklórnej skupine „Dolinka“
20. Problém odpredaných pozemkov p.
Šadibolovi a manželke a p. Balačinovi
a manželke
21. Záznam z následnej finančnej kontroly
– stav neuhradených faktúr
22. Správu z následnej finančnej kontroly
hospodárenia v obecnom podniku –
zodpovedný starosta za odstránenie
nedostatkov
23. Informáciu starostu obce o obecných
pozemkoch
24. Kolaudácia multifunkčného ihriska 14. 5. 2010
25. Informácia starostu obce o zavedení
bezplatného právneho poradenstva
vždy v l. štvrtok v mesiaci od 13.00 –
15.00 hod.
JUDr.
Miroslavom
Stopkom /obec platí 70,- € mesačne/
B/ schvaľuje
1. Program zastupiteľstva počtom hlasov
9
2. Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Masnicová a p. Jančulová
počtom hlasov 9
3. Vyradenie majetku obce v Zdravotnom
stredisku
4. Správu Ústrednej
inventarizačnej
komisie
k inventarizácií
majetku
a záväzkov obce k 31. 12. 2009
5. Poplatok za vodu vo výške 15,€/rok/osobu za odber vody z obecného
vodovodu
6. Doplňujúce uznesenie k uzneseniu č.
9/2008 zo dňa 18. 9. 2009 v znení –
OZ schvaľuje odpredaj pozemku
parcele CKN č. 5718/64 – zastavené
plochy a nádvoria o výmere 176 m 2
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v k. ú. Nová Bystrica Jozefovi
Balačinovi a manž. Oľge, rodenej
Vráblovej, bytom Nová Bystrica č. 825
za kúpnu cenu 3,32 € za l m2 v zmysle
§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších
noviel. Ide o prevod hodný osobitného
zreteľa – schválené počtom hlasov 9
7. Doplňujúce uznesenie k uzneseniu č.
9/2008 zo dňa 18. 9. 2008 - OZ
schvaľuje odpredaj pozemkov parcele
CKN č. 5718/62 – TTP o výmere 123
m2 a č. 5718/63 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 45 m2 v k. ú.
Nová Bystrica Ondrejovi Šadibolovi
a manž. Anne, rod. Kristekovej, bytom
Nová Bystrica č. 825 za kúpnu cenu
3,33 € za l m2 v zmysle § 9a zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších noviel. Ide o prevod
hodný osobitného zreteľa – schválené
počtom hlasov 9
8. Zmenu organizačného poriadku obce –
v termíne od 1. 4. 2010 zaradiť p.
Brisučiaka medzi zamestnancov obce
ako údržbára.

C/ neschvaľuje
1. Žiadosť Žilinského samosprávneho
kraja o odpustenie poplatkov
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a vyčleniť menej potrebné svetlá
a navrhnúť ich na vyťaženejšie miesta.
E/ doporučuje
1. Starostovi obce osloviť užívateľov
cesty do Mrvy o spoluprácu pri
rekonštrukcií tejto cesty

F/ poveruje
1. Starostu obce uzavrieť s riaditeľom ZŠ
s MŠ Vychylovka dohodu o vykrytí
vzniknutého
schodku
po
dobu
schválenia dohodovacieho konania.

9.

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.

Milan Kotvas
starosta obce
Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu

D/ ukladá
1. P. Chovancovi zistiť výšku nákladov
na realizáciu tohto projektu /ak nebude
presahovať 1.000,- € - realizovať
osvetlenie/
2. Prednostovi obce zriadiť jeden vchod
do zdravotného strediska pre všetkých
lekárov.
3. Stavebnej
komisií
prejsť
obec

Overovatelia:
Jozef Kultán
Jana Huláková

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Komu sa má priznať a komu odoprieť
cirkevný pohreb?

?

alebo

?

Som už štyri roky správcom farnosti Nová Bystrica. V tomto období si neviem
spomenúť, či vôbec, alebo v akom prípade sa tu uskutočnil občiansky - štátny
pohrebný obrad. Hoci sa určité percento našich občanov ku Katolíckej cirkvi
nehlási, alebo, ak sa aj hlási, nepraktizuje katolícku vieru, predsa všetci žiadajú
cirkevný pohrebný obrad. Je to trochu paradoxné a udivujúce.
Niektorí si myslia, že je povinnosťou kňaza pochovávať všetkých
zomrelých z územia farnosti /mestskej, dedinskej/, a to bez ohľadu na to, či boli
katolíci a akí boli katolíci. Nie je to tak.
Aby sme k tejto otázke nepristupovali príliš subjektívne, malo by nás
zaujímať ani nie tak to, aký je názor toho - ktorého kňaza alebo toho - ktorého
veriaceho, ako skôr to, čo o tom hovorí oficiálne Katolícka cirkev. Len vtedy
budeme pristupovať objektívne k otázke poskytnutia, respektíve odmietnutia
cirkevného pohrebu.
Kódex cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) vydaný pre celosvetovú
Katolícku cirkev v roku 1983 (je možné si ho zakúpiť v Spolku sv. Vojtecha)
podpísaný Svätým Otcom Jánom Pavlom II., sa vyjadruje aj k tejto téme.
Odporúčam pozrieť si štvrtú časť a v nej druhú kapitolu pod názvom „De iis,
qiebus exeqviae ecclesiasticae concedendae sunt aut denegandae“. V preklade
do slovenčiny: „O tých, ktorým treba priznať alebo odoprieť cirkevné pohrebné
obrady“.
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V kánone 1184- §1 Kódexu cirkevného práva sa hovorí:
„Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady
treba odoprieť“:

1. „Všeobecne známym apostatom“ (odpadlíkom od kresťanskej viery),
„heretikom“ (tvrdošijne popierajúcim nejakú základnú pravdu katolíckej
viery) „a schizmatikom“ (roztrhávajúcim jednotu Cirkvi). Jedná sa
napríklad o prípad katolíka, ktorý by prestúpil do Pravoslávnej cirkvi,
alebo do protestantského cirkevného spoločenstva (k evanjelikom,
kalvínom, husitom, baptistom atď.,) alebo do sekty Jehovových svedkov,
alebo na vieru židovskú, moslimskú, budhistickú, hinduistickú atď.
2. „Tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré
odporujú kresťanskej viere“ (napr. preto, lebo neverili v nesmrteľnosť
duše a v posmrtný život, hlásili sa k viere v „reinkarnáciu“prevteľovanie duše atď.) Cirkev však nezakazuje veriacim kremáciu, ak
je zvolená z dôvodov praktických, hygienických, ekonomických...;
3. „Iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné
pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich“ (napríklad
katolíkovi, ktorý sa otvorene začlenil do organizácie, ktorá bojuje proti
viere a proti Cirkvi; katolíkovi, ktorý nechodil na nedeľnú sv. omšu
a nepristupoval ku sviatostiam; katolíkovi, ktorý si robil verejný
posmech zo svojej Cirkvi atď.);
4. Cirkevný pohreb treba podľa Kódexu (porovnaj: kánon 1331- §1, bod 2.)
odoprieť aj katolíkovi, ktorý bol „exkomunikovaný“, čiže vylúčený
z Cirkvi, kým nebude do nej opätovne prijatý. Kódex stanovuje, že
automaticky exkomunikovaný z Cirkvi je ten katolík, ktorý napríklad
mal spoluúčasť na zabití počatého dieťaťa (umelý potrat) - otec, matka,
gynekológ, asistujúca zdravotníčka..., katolík, ktorý zneuctil Oltárnu
sviatosť v kostole, katolík, ktorý fyzicky ublížil biskupovi atď.
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V súvislosti s týmito predpismi Kódexu cirkevného práva
chcem povedať nasledovné:
1. Ak si zomrelý pred smrťou výslovne neprial cirkevný pohreb, netreba ho po
smrti „znásilňovať“ cirkevným obradom. Vôľa zomrelého je posvätná, nech
ju rodina rešpektuje! V takomto prípade treba vybaviť pohreb na Obecnom
úrade, a nie na Farskom úrade.
2. „Demokrati“, ktorí zbožňujú slobodu, nech si zase uvedomia jednoduchú
zásadu: Kňaz nikoho nebude nútiť k tomu, aby chodil do kostola a na druhej
strane nikto nebude nútiť kňaza k tomu, aby niekoho cirkevne pochovával.
3. V prípade, že nejestvuje nebezpečenstvo pohoršenia veriacich, kňaz môže
cirkevne pochovať aj verejného hriešnika nezmiereného s Cirkvou, ak si to
praje katolícku vieru praktizujúca rodina. Kňaz vtedy vysluhuje pohreb pre
veriacu rodinu. Je to zo strany kňaza dar pre rodinu, lebo z cirkevného
zákona na cirkevný pohreb nebol nárok! Rodina pred pohrebom deklaruje
ochotu pristúpiť ku sviatostiam.
4. Aj je však aj rodina nábožensky lajdácka, presne taká istá, aký bol
zomrelý, chce iba „odfajknúť“ pohreb a pritom si myslí, že v dedine má iba
kňaz „monopol“ na pochovávanie, nech radšej ide rovno za pánom
starostom vybaviť občiansky obrad. Nech si uvedomí, že kňaz podľa
Kódexu cirkevného práva nielenže nemá povinnosť vždy pochovať, ale že
by mal v niektorých situáciách povinnosť nepochovať!
5. Kňaz nemôže odoprieť cirkevné pohrebné obrady ani jednému
z vymenovaných v Kódexe, ak „pred smrťou prejavil nejaké znaky
pokánia“, napríklad: vyznal v prítomnosti druhého človeka svoju vieru,
prejavil ľútosť nad svojimi doterajšími postojmi, dal si zavolať kňaza, ktorý
ho zaopatril sviatosťami (vyspovedal ho a dal mu prijať Oltárnu
sviatosť)...atď.

Duchovný otec farnosti
Nová Bystrica
Stanislav Capiak
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Zachovávanie ľudových tradícií
IV. ročník výstavy ručných prác v Novej Bystrici
Prví siedmi, ktorých si zvolilo 190 návštevníkov podujatia svojimi hlasmi, boli
odmenení vecnými cenami. Všetci
ostatní dostali pekné primulky.
1. miesto: Katka Prídavková –
súbor maľovaných
obrazov,
2. miesto: Martinko
Dubovický – drôtená
rytierska košeľa a kukla,
3. miesto: Jozef Žovin záhradná sedacia súprava
zo samorastov,
4. miesto: Marianka Jančulová – perníčky,
5. miesto: Juraj Jančula – olejomaľby,
Rafael Slepiak – kaplnky z kamienkov a mušlí,
6. miesto: Ján Pišoja – drevorezba,
7. miesto: Janko Šutiak – drevená kaplnka. Predviedol aj svoje literárne
nadanie zbierkou príbehov z potuliek lesom so svojim starým otcom.
Medzi ďalších vystavovateľov patrili: Lucka Jančulová – kresba, Emil Pagáč –
drevené výrobky, Anna Halvoniková –
výšivky, Mgr. Oľga Boriková - háčkované
obrusy, Peter Čierňava - drevorezba, Lucka
Čierňavová – kresba, Mária Chmúrová –
háčkované obrusy, Ing. Iveta Heltková –
výšivky, Anna Ondrovičová a Mária
Cabadajová – veľkonočné aranžmá, Ľuboš
Prišč – kovové svietniky, Milan Brisučiak –
fotografie, Veronika Jančuová - kraslice,
Martina Kubičinová – háčkované obrusy,
Anetka Kuniaková – výšivky, Anetka
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Kubjatková – výšivky, Mária Grigová – háčkované dečky a fotografie.
Ako každý rok, aj teraz bola výstava obohatená mimosúťažnou kolekciou
výrobkov detí vyžadujúcich mimoriadnu starostlivosť. K nim patrili Andrejka
Plaštiaková, Zuzka Halvoníková a Maťko Prídavok. Taktiež boli odmenené
peknými darčekmi.
Mimo súťaž bola nainštalovaná aj výstava amatérskych fotografií
z Bystrickej doliny. Zaujímavé a obdivuhodné fotografie predstavili
návštevníkom Ing. Miroslav Pavelek a Patrik Kováč.
Po vyhodnotení výstavy si všetci posedeli pri pohostení.
Hlavnými usporiadateľmi výstavy boli členky sociálno-zdravotnej komisie Janka
Huláková a Mgr. Eva Joneková a Obecný úrad v Novej Bystrici. Sponzormi boli
OÚ v Novej Bystrici, Janka Huláková, KŠK, Zuzka Masnicová a Vilma
Masnicová, ktorým touto cestou ešte raz ďakujeme.

Mgr. Eva Joneková
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Naše talenty nás neopúšťajú
V nedeľu, 21. marca 2010, sa v Dome
kultúry v Čadci, uskutočnila regionálna
súťažná prehliadka detského hudobného
folklóru „SLÁVICI KYSÚC“. Aj žiaci
ZŠ s MŠ Nová Bystrica Katarína
Sobolová a Patrik Halvoník sa jej
zúčastnili a tak ukázali, že aj v Bystrickej
doline sú talenty.
Súťažiaci nemali viac ako 15 rokov a
vystúpili v kategóriách: detské spevácke
skupiny, sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti. Účastníkov hodnotila porota,
ktorá má veľké skúsenosti s folklórom, a to: Mgr. Anton Pohančeník, Mgr. Pavol
Kužma a Helena Zahradníková.
Z pomedzi veľkého počtu súťažiacich z rôznych kútov Kysúc postúpili do
krajského kola tí najlepší:
v kategórií speváci – Valika Janešíková z Dlhej nad Kysucou
v kategórií inštrumentalisti – Miroslav Hulák z Radôstky,
Za spevácke skupiny za okres Čadca postupuje DSS Bukovinka z
Turzovky, za KNM DSS Prameň z Horného Vadičova a odporučenie poroty
dostala aj DSS z Kysuckého Lieskovca.
Aj keď sa naše deti len zúčastnili tejto súťaže, určite im to prospelo
a v budúcnosti budú smelší. Prajeme im veľa folklórnych vystúpení a radosti
z ľudovej muziky a piesní.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Mesiac kníh
Mesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy.
Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa
menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu
má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom
stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné
zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Mesiac knihy si
pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z
komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci z dôvodu
malej
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návštevnosti predajní. Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej
Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej
kultúry.
Aj miestnu knižnicu v tomto mesiaci navštívili naši žiaci základných škôl, a tak
sa poučili o význame kníh. Mnohí sa priznali, že i keď majú doma rôzne nové
technológie, kniha je najlepší spôsob na učenie. Doškrtané poznámky ceruzou si
na PC len tak ľahko nedokážeme vytvoriť.
Treba len dúfať, že „stará klasika“ - čítanie kníh nás nevymení za monitory
počítačov.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Spomienky na Kysuce
Novobystrické čriepky – 10.časť
Novobystrické čriepky – 12. časť
Pondelok – jeden z 52 pondelkov v kalendárnom roku. Tento má však medzi
ostatnými výnimočné postavenie. Teší sa naň mladšia, ale aj staršia mužská
populácia. Svoje čaro má však aj pre naše nežnejšie polovičky. A je v podstate
jedno, či v ten deň je pekne, slnečno, alebo zamračené a prší, či nebodaj sneží.
Nuž čože je to za deň, keď dokáže poblázniť deti, mládež i „stárež“. Je to
pondelok so zvláštnym postavením v kalendári - šibačkový, oblievačkový,
Veľkonočný.
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Prípravy naň u nás chlapov začali zháňaním, alebo upletením korbáča,
a niečoho čím sa dalo polievať. V krajnom prípade to bolo obyčajné vedro alebo
hrnček a miesto korbáča aj obyčajná kuchynská vareška. Program, kedy začať so
šibačkou, kam a ku komu ísť, sme si pripravili dopodrobna. Pokiaľ bola
v kultúrnom dome veľkonočná zábava, tak sme oblievať a šibať začínali už po
polnoci priamo v kultúrnom dome. Nebolo tej sily, ktorá by tomu zabránila. Oj,
bývalo to veselosti a vody na podlahe kultúrneho domu.
S partiou vtedajších futbalistov sme zvyčajne začínali naše šibačkové
putovanie od krčmy „U Slučiaka“. Postupne sme navštevovali vyhliadnuté
rodiny. Slušne sme zavinšovali tento vinš : „Šiby, šiby mastné ryby, kus koláča
od korbáča a keď nedáš vyšibám Ťa!“ Za odmenu sme boli zvyčajne pohostení
/v jednej rodine v Rusnákovom dvore sme zlikvidovali celý plech voňajúcej
domácej klobásky/, dostali výslužku /niekedy aj po vajci/ a šlo sa ďalej. Riadne
zmáčaní zvonka i z vnútra končili sme naše putovanie u Škorvagy.
Raz, tiež pri takomto oblievačkovom pochode, dorazili sme ako traja králi,
teda kolegovia Jožko Strakoš, Janko Križan a ja, do Vychylovky ku priateľovi,
už ženatému Rudovi. Pooblievame, vyšibeme, posedíme a tým ukončíme naše
celodenné putovanie. Taká bola naša predstava. No horkýže. Vstúpili sme do
jamy levovej. Na náš príchod sa totiž dievky a ženy z Jonekovho dvora dokonale
pripravili a nie my im, ale ony nám ukázali, čo je to pravá oblievačka. Jožko
a Janko skončili vo Vychylovskom potoku. Ja ako dobre trénovaný športovec
som celkom nehrdinsky utiekol, takže som vyviazol so suchou kožou. No nie
celkom. Obaja priatelia sa po návrate z Vychylovky zastavili u nás /bol som už
ženatý a býval som u Linksa/ a aby som nebol škodný a nevysmieval sa im
vyliali u nás v kuchyni na mňa celé vedro vody.
V našom vtedajšom učiteľskom kolektíve bývala veľká väčšina žien.
V utorok, keď sa po veľkonočných prázdninách začalo znova vyučovať, sme sa
zamerali na naše kolegyne. Bolo ich treba pooblievať, aby nebodaj neobišli na
sucho. Zo školskej kotolne, ktorá v tom čase bola v novej školskej budove sme
natiahli dlhú hadicu a napojili na vodu. Po skončení vyučovania pod rôznymi
zámienkami sme naše mladé a slobodné učiteľky vylákali do blízkosti tohto
zdroja a bez milosti zliali tak, že na nich nebolo suchej nitky. To akože na
pamiatku.
Celý oblievačkový maratón sa pre mňa skončil v našej školskej jedálni. Tá
sa nachádzala aj s kuchyňou v starej školskej budove, tam, kde je aj teraz. Do
jedálne sa prechádzalo okolo dvier školskej kuchyne. Naše vtedajšie kuchárky
rady dodržiavali oblievačkové zvyky. V kľude ma nechali jemne ich pokropiť
vodou i voňavkou, ba aj pošibať a potom v pokoji sa naobedovať. V pohode som
z jedálne odkráčal. Keď som bol na úrovni kuchynských vchodových dverí, tie
sa naraz prudko otvorili a v nich stála pani kuchárka Deáková s plným šaflíkom
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vody, ktorú na mňa vyšplechla. V nádobe, v ktorej umývali taniere a rôzny riad,
boli okrem vody aj zmyté zvyšky jedla. A tak mi z mokrej hlavy okrem vlasov
viseli aj nejaké rezance a spoza mokrej košele trčali zvyšky mrkvy a petržlenu.
Bývalo to veru smiechu, výskotu, veselosti a dobrej nálady.
PaedDr. Kamil Badač
Poďakovanie
Touto cestou by som chcela poďakovať (určite za nás všetkých) pani kostolníčke
Vilme Mihálikovej, za jej starostlivosť o kostol. Ja veľmi usilovná, o kostol sa
stará s uznaním a z nezištnosti. Vždy je čistý a veľmi pekne upravený. O čistotu
kostola sa samozrejme staráme sami, ale ona má všetko pod kontrolou. Takúto
kostolníčku sme ešte nemali, je vidieť, že jej na tom záleží a preto jej patrí veľká
vďaka.
E.V.
Výročná duchovná obnova našej farnosti
Duchovná obnova našej farnosti sa začala na druhý deň po popolcovej strede.
Otec misionár hneď na začiatku povedal, že sa v pôste treba zastaviť, stíchnuť a
s vierou sa veľa modliť a byť Pánu Bohu za všetko vďačný. V prvý deň bola
stavovská náuka pre ženy. Otec misionár vyzdvihol ženy, ktoré majú veľa
povinností a zvládajú aj niekoľko robôt naraz. Musia sa starať nielen
o domácnosť, svoju prácu, ale najmä o deti. Na druhý deň doobeda bola náuka
pre deti a večer náuka pre mužov. Ako povedal Otec misionár, muži si majú viac
vážiť ženy, byť im nápomocní nielen v domácnosti, ale najmä pri výchove detí.
Majú sa viac starať o svoje rodiny, ako o svoje pôžitky. Svätá omša pre chorých
s udeľovaním sviatosti pomazania bola na tretí deň. Chorý musí mať silu niesť
svoj kríž, ktorý ho pritlačí raz viac, raz menej, ale vždy je to len toľko, koľko
unesie. V tento deň bola aj náuka pre mládež (najmä kandidátov na birmovku).
Mladí by mali častejšie vstupovať do kostola, lebo to duchovno, ktoré im chýba,
pred kostolom nenájdu. V nedeľu sa konala svätá omša pre všetkých, s obnovou
manželských sľubov. Manželia svoj sľub obnovili aj manželským bozkom.
Duchovná obnova bola veľmi poučná, vzali sme si ju k srdcu - „prosiť Pána
Ježiša a byť vďačný“. Ďakujeme Otcovi misionárovi Czeslawovi Okovi, ktorý
vedel hovoriť zo života a do života a pánu farárovi Stanislavovi Capiakovi za
celú organizáciu duchovnej obnovy.
E.V.
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28. marec – Deň učiteľov
Za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov sa u nás pokladá 28. marec.
Tento deň je spätý s menom učiteľa národov - Jána Amosa Komenského, ktorý
sa svojou pedagogickou činnosťou a náhľadmi zaradil medzi významné
osobnosti v dejinách myslenia. Patril medzi prvých bojovníkov, ktorí poskytovali
vzdelanie ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Preferoval
ideu názorného vyučovania a žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu, ale
aj k samému žiakovi.
V Novej Bystrici sa Deň učiteľov začal slávnostne. Zišli sa tu učitelia (aj tí,
ktorí už “oddychujú“) a školskí zamestnanci, bez ktorých by škola len ťažko
existovala. Stretnutie bolo príjemné a veľmi milé. Kultúrny program začal
krásnym spevom žien zo súboru Dolinka, potom na harmonikách zahrali
a zaspievali dievčatá a chlapci pod vedením kultúrneho referenta a nakoniec p.
učiteľka Mgr. Katka Pavelková so svojou žiačkou zahrali na flautách pieseň
Kysuca. Bolo to krásne. Ďalej nasledovali príhovory vedenia školy a obecného
úradu, v ktorých bola vyzdvihnutá práca učiteľov a školských zamestnancov.
Pán riaditeľ Mgr. Milan Lalinský poďakoval učiteľom a zamestnancom za ich
namáhavú, a v dnešnej dobe aj náročnú prácu s deťmi a poprial im veľa zdravia
a úspechov v ďalšej práci. Pán starosta priniesol všetkým kvety. Slávnostný
prípitok bol predzvesťou dobrého obeda, ktorý všetkým chutil. Zavŕšením tohto
príjemného dňa bolo posedenie v družnej debate pri kávičke a zákuskoch.
Ďakujeme za pekný zážitok.
Prácu učiteľov mladí ocenia, až keď dospejú. Až vtedy skutočne ohodnotia
vzťah, ktorý k nim učitelia mali, že sa ich snažili viesť tou správnou cestou. Ako
dospelí si spomenú na pohladenie pani učiteľky v materskej škole, ktorá bola
často ich druhou mamou a na pani učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a písať
, a tak im otvorila cestu k poznávaniu...

E.V.
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Učiteľom
Sú práve ako sťahovavé
vtáky a presne ako
padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé
maky a oni - vážni - s
dlaňou plnou lásky
naveky v nás hniezdia.

Vtáčik
Vtáčik má voľnosť, krídla,
lieta si v povetrí blízko neba.
V zime si hľadá v kŕmidlách potravu,
ktorú mu dobrý človek nachystal dopredu.

Keď potom pozerá, ako si zobkajú,
má dobrý pocit a lepšiu náladu.
Za odmenu mu ráno na plôtiku zaspieva
a človeka to v duši napĺňa a zohrieva.
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Oblievačka
Čo sa to tam vonku chystá?
Po dedine chodí ľudí spústa.
Smejú sa a majú dobrú náladu,
pozerajú, kde by uvideli dajakú dievčinu.
A keď sa objaví,
hneď sú veľmi vnímaví.
Pošibú ju korbáčom, polejú vodou,
aby bola celý rok šikovnou dievčinou.
Niektorí chodia aj do domu,
kde dostanú dajakú odmenu.
Maľované vajíčko, malý podarúnok,
veď je predsa Veľkonočný pondelok.
Jar
Sneh sa topí, mizne zo dvora,
slniečko sa čoraz ostrejšie preberá.
Osušuje zem, chodníky i cesty,
ľudia zobliekajú kabáty i vesty.
Z pochmúrnych zimných večerí
sa už deň ináč rozčerí.
Tisne sa kvietok, trávička
a nám radosť, farba na líčka.
Prebúdza sa všetko zo spánku,
treba upraviť pred domom záhradku.
Treba zasadiť zeleninu, kvet,
aby bol krajší náš svet!
Mária Cabadajová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
12.3.2010 – Fyzikálna olympiáda patrí
vedomostne
medzi
najťažšie
súťaže.
Každoročne sa jej však zúčastňujeme. Aj tento
rok sa naši žiaci Peter Smržo IX.B, Erika
Adamcová IX.B a Tomáš Plazák IX.B tejto
súťaže zúčastnili. O náročnosti svedčí aj to, že
z celého okresu sa zapojilo iba 13 žiakov.
S umiestnením našich žiakov môžeme byť
spokojní, dobre reprezentovali školu a aj obec.
Žiakov pripravila Ing. Jarabicová.

17.3.2010 – V tento deň sa konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy
v Čadci. Do tejto súťaže postúpili víťazi obvodových kôl. Naše dievčatá Deniska
Slučiaková IV.A a Lenka Jančulová VI.A postúpili do okresného kola po
víťazstve v Krásne nad Kysucou.
Ani tu sa nedali zahanbiť a veľmi dobre reprezentovali našu školu.
Žiačky pripravili Mgr. Znachorová, Mgr. Chovancová Š.

18.3.2010 – Aj chemická olympiáda patrí k
vedomostne náročným súťažiam. Tento rok sa
okresného kola zúčastnilo 17 žiakov. Aj naši
„chemici“
sa
po
splnení
nárokov
v obvodovom kole zúčastnili okresného kola.
Gabika
Chovancová
IX.B,
Anna
Matejčíková IX.B a Miška Radôšťanová
IX.B reprezentovali našu školu v okresnom
kole. Súťaž sa skladá z dvoch častí teoretickej a praktickej. Po celkovom vyhodnotení veľmi dobre obstála žiačka
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Gabika Chovancová, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom treťom mieste
a zabezpečila si tak postup do krajského kola, kde jej budeme všetci držať prsty
a želať čo najlepšie umiestnenie. Treba však pochváliť aj ďalšie dve naše žiačky,
ktoré nám tiež urobili radosť svojim umiestnením.
Žiakov pripravila Mgr. Kusá.

18.3.2010 – Už tradične sa naši „strelci“ zúčastňujú okresných preborov.
Družstvo v zložení Filip Borovička IX.A, Michal Halvoník IX.A a Samuel
Vakula IX.B si v okresnom súťaži v streľbe zo vzduchovej pušky „vystrieľali“
opäť I. miesto a priniesli si ako trofej pohár a diplom. Miešané družstvo
v zložení Milan Podmanický VIII.A, Rebeka Cádrová VII.A a Katarína
Čierňavová VIII.A boli tiež veľmi úspešní a „vystrieľali“ si tiež I. miesto.
Katka Čierňavová bodovala aj ako jednotlivec a umiestnila sa na treťom
mieste.
Všetkým patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu školy aj obce.
Žiakov pripravil Žovin Miroslav.

Celoslovenské testovanie – 9 – 2010
Už po niekoľko rokov sa preverujú vedomosti deviatakov v celoslovenskom
testovaní. Tento rok testovacím dňom bol 10. marec. Všetci deviataci sa
pripravovali na túto ich prvú veľkú skúšku vedomostí. Niektorí zodpovednejšie,
iní s nadhľadom a niektorí sa možno spoliehali len na šťastie. Na ich tvárach
však hneď ráno bolo vidieť napätie a trošku aj trému, dokonca u niektorých aj
strach. Predsa je to len zodpovednosť a každý vedel, že od výsledkov testovania
záleží aj ich prijatie na stredné školy.
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Všetkých 35 deviatakov sa v tento deň zúčastnilo testovania. Rozdelení boli
do dvoch skupín. Ako prvú „skúšku“ robili z matematiky. Na vypracovanie
testov a ich skontrolovanie mali 60 minút. Po zaslúženej 20 minútovej prestávke
sa pustili do testov zo slovenčiny. Na tieto mali čas 50 minút. Výsledky testov
budú na konci mesiaca apríl, vtedy sa budú vpisovať aj do prihlášok.
Pri rozhovore so žiakmi jednoznačne vyšli ako ťažšie testy zo slovenčiny.
Matematika bola náročná, ale lepšie sa dala zvládnuť.
Nakoniec sa žiaci opäť presvedčili, že sa treba učiť priebežne a nezanedbávať
svoje povinnosti hneď od piateho ročníka.

Výtvarná súťaž „Zimná krajinka“
Školské stredisko záujmovej činnosti vyhlásilo pre všetkých žiakov školy
výtvarnú súťaž s názvom „Zimná krajinka“. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú
techniku a ľubovoľný formát výkresu. Niektorí sa zamerali aj na priestorové
trojrozmerné práce. Ročníky sme zaradili do troch kategórií . Prvá kategória boli
žiaci ročníkov 1,2,3, druhá kategória žiaci ročníkov 4,5,6 a tretia kategória žiaci
ročníkov 7,8,9. Všetky práce, ktoré sa súťaže zúčastnili, sme vystavili na
školskej chodbe a dali sme možnosť práve žiakom, aby vybrali víťazov v každej
kategórii. Celkovo sa zúčastnilo 46 žiakov so svojimi prácami. V každej
kategórii sme odmenili drobnými vecnými cenami prvých troch a všetci ostatní
dostali malú sladkosť.
Mgr.Elena Jančulová

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
V rámci Mesiaca knihy sme sa i aktivitami na našej škole snažili podporiť a
udržať záujem žiakov o knihy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života.
Žiaci 1.- 4. ročníka navštívili školskú knižnicu, kde si prečítali zaujímavé úryvky
z kníh a vypožičali si knihy aj na mimočítankové čítanie. V triedach urobili
výstavku svojich obľúbených kníh, ktoré si v rámci jednotlivých predmetov
čítali. Oboznámili sa s najznámejšími slovenskými detskými spisovateľmi,
ilustrátormi a ich tvorbou. Naučili sa zisťovať informácie o knihách.
V 1. ročníku si žiaci zhotovili leporelo na rozprávku „Veľký kráľ a malá myš“.
Naučili sa, ako sa správne zaobchádza s knihami. Na hodine výtvarnej výchovy
si zhotovili záložky do kníh. Žiaci 2. ročníka si vytvorili knihu s vlastnou
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tvorbou s názvom „Druhácke básničky a príbehy“. Žiaci 3.- 4. ročníka sa
zapojili do súťaže „O naj...knihu“ (najmenšia, najhrubšia, najtenšia a najstaršia).
V školskom klube si žiaci čítali rozprávkové knihy, ktorých obsah výtvarne
stvárnili do podoby leporela. V ročníkoch 5.- 9. sa uskutočnili besedy o knihách
a ich autoroch.
Kolektív učiteľov

Dňa 1. 3. 2010 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v prednese poézie a
prózy. Zúčastnili sa ho žiaci 2.- 9. ročníka. Do obvodového kola postúpili žiačky:
I. kategória – Kristínka Halvoníková (2. tr.) – poézia, Nikolka Masnicová (2. tr.)
– próza, III. kategória – Anna Sýkorová (8. tr.) – próza.
Mgr. Alena Kanderová

Dňa 10. 3. 2010 sa uskutočnilo Testovanie 9 – 2010 pre žiakov 9. ročníka
základnej školy. Objektívnosť testovania kontrolovala Mgr. Anna Jarabicová,
vedúca Spoločného školského úradu v Krásne nad Kysucou a Mgr. Janka
Kristeková.
Koordinátor testovania
Mgr. Janka Kristeková

Dňa 22. 3. 2010 v rámci Svetového dňa vody si pripravili žiaci v rámci
environmentálnej výchovy výstavu prác, projektov a prezentácií s témou „Voda
– základ života“.
Žiaci našej školy sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Valentínske pozdravy“, ktoré
organizovalo CVČ Čadca. Medzi ocenenými jednotlivcami bola aj Monika
Sýkorová, žiačka 5. ročníka. Žiačka získala diplom, vecnú cenu, ktorú si prebrala
osobne na CVČ v Čadci.
Mgr. Petra Turjaková

Dňa 22. 3. 2010 riešilo tisíce detí z celého Slovenska klokanove úlohy. Ani žiaci
našej školy neboli ľahostajní a s veľkou chuťou a záujmom sa pustili do riešenia
matematicko-logických úloh. Súťaže sa zúčastnilo spolu 21 žiakov v kategóriach
Klokanko, Školák, Benjamín a Kadet.
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Veríme, že mnohí budú úspešnými riešiteľmi, ktorým sa okrem diplomu podarí
získať aj vecné ceny.
Mgr. Katarína Kuricová

Dňa 25. 3. 2010 sa žiaci 1.- 6. ročníka
zúčastnili
premiéry
divadelného
predstavenia v Žiline s názvom
„Popolvár – najväčší na svete“.
Rozprávka
bola
spracovaná
v
modernom štýle. Mali sme možnosť
vidieť
efektívne
spracovanie
odpadových a starožitných predmetov, z
ktorých boli zhotovené hrajúce bábky.
Celé predstavenie sprevádzalo pestré
hudobné podfarbenie. Rozprávka sa žiakom veľmi páčila. Počasie nám prialo, a
tak sme po ukončení divadla navštívili centrum mesta a prezreli si kultúrne
pamiatky Žiliny.
Mgr. Alena Kanderová

Riaditeľ ZŠ s MŠ Vychylovka ďakuje pani Anne
Kirnovej za krásny dar – kvet, ktorý skrášľuje
priestor školskej chodby. I takáto pomoc škole je
chvályhodná!

Ďalej ďakuje za pomoc pri odpratávaní polámaných
stromov pred školskou telocvičňou, ktoré ohrozovali
život detí pánom Mariánovi Kašubovi, Michalovi
Šadibolovi a Mariánovi Šulavovi.

Dňa 25.3. 2010 sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov.
Prítomných privítal riaditeľ školy Mgr. Miloš Znachor. Pozvanie prijali starosta
obce pán Kotvas a pán farár Capiak, ktorí poďakovali učiteľom za ich prácu.
Slávnostné posedenie sa uskutočnilo v príjemnom prostredí pizzérie Verona v
Novej Bystrici.
Mg. Miloš Znachor,
riaditeľ školy
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Tobias Milan Rabovec, 23.02.2010, Milan a Alena Pokrývková
Matej Kubatka, 28.02.2010, Peter a Martina, rod. Drvárová
Matúš Svitek, 08.03.2010, Michal a Martina, rod. Petreková
Branislav Šimek, 10.03.2010, Ján a Martina Vráblová, rod. Adamcová

Životné jubileá
40 rokov
Štefan Griga
Alena Kyzeková
Jana Varšavová
Helena Jančulová

50 rokov
Anton Kačeriak
Ladislav Borovička
Jozef Drozd
Martin Griga
Miroslav Adamec
Viera Joneková
Anna Jantulová
Mária Kulichová
Mária Hančinová

60 rokov
Ján Čierňava
Mária Kubíková
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80 rokov
František Strapáč

Nad 80 rokov
Cecília Romaníková (81)
Ondrej Mokryš (83)
Ondrej Strapáč (88)

Opustili nás
Anna Joneková (†75)
Mária Krištofová (†83)
Kornel Pastva (†86)
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Oznam Hasičského a záchranného zboru v Čadci
Po dlhej zime k nám rýchlym skokom zavítala jar a s ňou aj teplé slnečné dni. Tento čas
nás láka a aj núti vykonať nevyhnutnú údržbu našich záhrad, lúk, lesných a trávnatých
porastov. Avšak nie všetci si uvedomujeme skryté nástrahy nášho zveľaďovania.
Minuloročné zostatky biologického materiálu - tráva, lístie a ihličie v spojení s teplým a
veterným počasím a nezodpovedné konanie vytvárajú veľké riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Z
vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov sú tak
ako aj v predchádzajúcich rokoch požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí.
Aby sme v maximálnej miere obmedzili vznik požiarov dôrazne upozorňujem
občanov na zákaz fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a
zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
Ďalej je občan povinný dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny
týkajúce sa ochrany pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje
právnické osoby a podnikajúce osoby na prísny zákaz:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu,
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho
písomného súhlasu.
Na základe skúsenosti a požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké
Nové Mesto v jarnom období, najmä nešťastnému vypaľovaniu suchej trávy budú zo
strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych
predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované
prísne postihy.
Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Čadci
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KNIŽNÉ NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI:
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 )
Židovský štát /Herzl Theodor/,
Listy z Onoho sveta /Satinský Július/,
Drahé kamene 2. časť /Hall Cally/,
Archeológia 1. diel Najvýznamnejšie náleziská a poklady sveta /Ajorloo Bahram/,
Severoamerický indiáni 2. diel /Mudroch David/,
Mýty a legendy /Neil Philip/,
Rytieri v plnej zbroji /Firthová Rachel/,
Obchodník so smrťou /Laurie Hugh/,
Ľudia ktorí zmenili svet – životopisy a obrazové dokumenty /kolektív autorov/,
Bratislava v stredoveku 2. diel – ilustrované dejiny /Špiesz Anton/

Oznam
Žiadame občanov, ktorí sú majiteľmi psov, aby zabránili ich voľnému pohybu, ktorým
ohrozujú obyvateľov obce.
V prípade, že bude zistené voľné pobehovanie psov, Obec Nová Bystrica začne
správne konanie voči ich majiteľom v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Nová Bystrica č. 4/2007
o niektorých podmienkach držania psov na území obce článku obce odst. 3 – im bude
uložená pokuta v sume od 17 – 165€.
OÚ v Novej Bystrici žiada tých občanov, ktorí sa doposiaľ nepripojili na obecný
vodovod, a to od dvora U Cádrika po dvor Holienkovia, aby tak urýchlenie urobili. Pre
vodomer je potrebné dostaviť sa osobne na obecný úrad k pani Márii Hulákovej.
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Otvorenie multifunkčného ihriska
Obecný úrad Nová Bystrica v zastúpení starostu obce Vás pozýva na otvorenie
multifunkčného ihriska, ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2010 v popoludňajších hodinách.
Účasť prisľúbil aj premiér vlády Róbert Fico. Presný čas bude oznámený
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

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. Rudolfom
Blendovským.
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.
Ďalšia poradňa sa uskutoční 6. mája 2010.
Právnu radu dostalo v prvej poradni 8 našich občanov. Všetci, ktorých trápia
nezodpovedané otázky, týkajúce sa právneho poradenstva, príďte 6. mája 2010, kedy sa
uskutoční ďalšia poradňa.

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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