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Furmanská súťaž ZCHKS 2010 

 

 

V obci Nová Bystrica – „Osada u Peťka“ sa 24. apríla 2010 uskutočnil III. ročník 
Furmanskej súťaže ZCHKS. Podujatie sa konalo pod záštitou podpredsedníčky 
NR SR za SNS RNDr. Anny Belousovovej, ktorá spolu so starostom obce 
Milanom Kotvasom furmanským víťazom potriasli pravicou a zaželali im 
množstvo ďalších úspechov. 

Pokračovanie na strane 17 
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Príhovor šéfredaktora 
 
 
Milí čitatelia! 
 
Apríl je charakteristický svojimi bláznivými rozmarmi počasia. 

Je to  mesiac, kedy sa k nám v najväčšom množstve vracajú sťahovavé 

vtáky. Preto je 1. apríl vyhlásený za Deň vtáctva. Ornitológovia hovoria, že 

každý rok na Slovensko, väčšinou z Afriky,  priletí asi 30 miliónov vtákov, z toho 

asi jedna tretina práve v mesiaci apríl. Vracajú sa do svojich domovov, do 

svojich hniezd. Stavajú a skrášľujú si svoje hniezda. Dávajú nám príklad 

neustáleho obnovovania svojho príbytku a jeho okolia.    

Apríl je aj mesiac lesov, ktoré pokrývajú  2 milióny hektárov, čo je asi 42% 

rozlohy našej republiky. Lesy majú pre nás veľmi dôležité funkcie: 

vodohospodársku, pôdoochrannú, zdravotnú, rekreačnú...V lese nachádzame 

pokoj, čerstvý vzduch, oddych, rekreáciu. Myslíte na to hlavne pri vypaľovaní. 

Nech sa neopakujú situácie z minulých rokov, pretože chrániť lesy nemajú len 

lesníci, ale  my, všetci. Chráňme každý strom, rastlinu, chrobáčika, či iného 

živočícha. Robíme to pre našu budúcu generáciu. 

V mesiaci apríl má svoj deň aj naša Zem. 22. apríla je Deň Zeme. Naši 

učitelia sa obliekli do teplákov a spolu s Vašimi deťmi upratovali okolie školy, 

ale aj prostredie v okolí hlavnej cesty pozdĺž našej obce. Myslíte na to, keď máte 

nutkanie pustiť papier na chodník, či vysypať odpadový kôš k najbližšiemu 

potoku a svojim uvedomelým správaním  buďte príkladom pre svoje deti. 

 
Mgr. Eva Joneková 
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V poslednom čase médiá nepretržite 
informujú spoločnosť o prípadoch 
sexuálneho zneužívania 
mladistvých katolíckymi kňazmi. 
Napriek tragickej skutočnosti 
výskytu ojedinelých prípadov 
kňazov, čo vážne morálne 
pochybili, médiá tieto smutné 
prípady neustále zovšeobecňujú. 
Selektívne vyberajú neaktuálne 
alebo  nepodložené prípady 

sexuálneho zneužívania a dokladajú ich ako argument celkovej nemorálnosti 
katolíckych kňazov a celej Cirkvi. 
 
Jednoznačne odsudzujeme generalizujúce ako aj selektívne tvrdenia médií. Je 
zrejmé, že takéto zavádzajúce obvinenia, obzvlášť v podobe zákerných útokov 
proti osobe Svätého Otca, sledujú iba jeden cieľ -  pošpiniť a zdiskreditovať 
Katolícku cirkev, kňazský a biskupský úrad, osoby žijúce zasväteným životom, 
ako aj všetkých veriacich kresťanov. 
 
Takéto neetické osočovania a cielené očierňovanie, či už priamo alebo len v 
náznakoch, vnímame ako osobný útok na každého jedného z nás. 
 
Cítime potrebu sa jasne ohradiť voči týmto urážlivým a zavádzajúcim 
mediálnym útokom. Preto vyzývame novinárov, aby nezneužívali svoje 
postavenie v médiách na očierňovanie Katolíckej cirkvi,  nepodnecovali k 
náboženskej neznášanlivosti a nezúčastňovali sa na mediálnych útokoch voči 
Svätému Otcovi, kňazskému úradu a Katolíckej cirkvi ako takej, ale aby ostali 
verní svojej stavovskej etike - informovať verejnosť pravdivo, objektívne a 
podľa dobrých mravov. 

Stojíme za Pápežom 
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Spomienky na Kysuce 

 
Vyzývame novinárov a médiá, čo sa zúčastňujú na iracionálnom, 
protikresťanskom hone na čarodejnice, aby s týmto úsilím okamžite prestali a 
verejne sa za svoje pochybenie ospravedlnili. Žiadame, aby médiá jasne 
rozlišovali medzi zlyhaním jednotlivcov a všeobecnými vyhláseniami voči 
Katolíckej cirkvi. Žiadame, aby okamžite prestali nezmyselné útoky a obvinenia 
voči hlave Katolíckej cirkvi -  pápežovi Benediktovi XVI. 
 
 Vyhlasujeme, že pevne stojíme za Svätým Otcom, našimi biskupmi a 
predrahými kňazmi a nenecháme ich ani seba špiniť a urážať. 

 
Zdroj: www.zapapeza.sk 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Novobystrické čriepky – 13. časť 
 

Pozdravujem Vás, bystrické kopce, lesy, hory, 
tak vrelo pozdravujem vás, 

mne žijúcemu na rovine, keď deň sa k večeru kloní 
ste mi tak veľmi chýbali zas. 

 
Môj život, až do päťdesiateho roku veku bol bytostne spojený s kopcami 
a horami. Už ako malý školák, čo mi pamäť siaha, som sa rád túlal prírodou. 
V kraji, v ktorom som vyrastal dominovali Javorníky. Ako žiak štvrtej triedy 
som v letných mesiacoch máj a jún denne absolvoval dvojhodinovú cestu 
z nášho vtedajšieho bačoviska /cholvárku/ chodníčkami hrebeňmi Javorníkov do 
školy na Podjavorníku. Počas týchto túr, počas potuliek v prírode i počas 
celosezónneho pasenia kráv som postupne poznával rôzne druhy rastlín, ale 
najmä rôzne druhy húb, ktorých v tejto časti Javorníkov bol v tom čase dostatok. 
Bol som takým domácim zásobovačom hubami. Je pravdou, že občas som 
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priniesol aj huby nejedlé, na ktoré ma moja mamka včas upozornila. Tie skončili 
v odpade. Nevedel som a ani doteraz neviem rozoznať niektoré druhy plávok. 
Jedlé plávky som mal zvlášť rád upečené na pahrebe. Keď pri pečení pustili 
vodičku nasypali sme do nej troška soli /nosili sme  ju preto v zásobe/ a vôbec  
mi nevadilo, že plávka bola zospodu ohorená. Chutili výborne. Aj vy si iste  
spomínate.... 

Po príchode a hlavne po trvalom usadení sa na Novej Bystrici som postupne 
začal spoznávať Kysucké Beskydy a bystrickú prírodu. Najskôr som chodil sám 
a len do blízkeho okolia. Vtedy som si vôbec neuvedomoval riziko zranenia. 
Veď mobily vtedy ešte neboli a dovolať sa pomoci  pri nejakom zranení alebo 
nešťastí by bol dosť veľký problém. Starí skúsení  lesníci a poľovníci  mi radili 
a učili zásadu: Keď v hore zablúdiš, snaž sa dostať k potoku a potom pokračovať 
v smere toku  vody. Radu som v praxi  aj využil. Neskôr  sa k mojim výpravám 
do prírody pridala aj moja manželka Lydka, z ktorej sa postupne stala náruživá 
hubárka. Na naše túry za hubami sme najradšej vyrážali až po obede, po tom, čo 
ostatní hubári boli už s úlovkami dávno preč Malo to svoje zjavné výhody. 
Nebola už rosa a v lese bol už skutočný kľud a pokoj. Mohli sme sa plne 
sústrediť na zber. Keďže na  takejto prechádzke sme sa vedeli zdržať štyri i viac 
hodín, bolo potrebné sa riadne pripraviť, teda riadna pevná obuv, vhodné 
oblečenie/ aj tepláková súprava /, do ruky palica, do  torby niečo na zjedenie 
a pitie. Najradšej sme chodili do Skaličnej doliny  popod Prípor, krajom 
Macangovho vrchu okolo potoka až do Lacha. A naspäť  krajom Kýčery. Výhľad 
z vyvýšenín na okolitú prírodu bol fascinujúci a nádherný. Škoda však, že 
v niektorých častiach lesa po ťažbe dreva zostali v hore zvyšky stromov a hlavne 
rozhádzané konáre. 

Sezóna sa pre nás začala už v máji hľadaním májoviek s ich 
charakteristickou príjemnou vôňou. Poznali sme miesta, kde sme ich  každý rok 
našli. Polievka z týchto húb bola unikátna a rozvoniavala po celej bytovke. 
Májovky neskôr vystriedali iné huby.  Zbierali sme len tie, ktoré sme poznali a to  
dubáky /zvané aj bukovce/, čierne hríby /po nakrojení rýchlo zmodrá/, pestierce 
/tvrdé s výraznou vôňou/ a kuriatka. Plávky už nie, odkedy sa moji rodičia z nich 
priotrávili. I keď sme už mali Atlas húb, jednoducho som plávkam nedôveroval. 
Z našich spoločných hubárskych výprav sme prinášali  veľmi často plné koše 
hríbov. Nerád som ich však čistil a krájal. Huby sme hlavne sušili, na čo sme 
využívali balkón a povalu v školskej bytovke. Usušené huby sme skladovali  
v sklených päťlitrových fľašiach. Zásobovali sme  nimi rozvetvenú dolniacku 
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rodinu. Veď aká by to bola štedrovečerná kapustnica bez sušených húb.  

Pri potulkách po lesných chodníčkoch sme sa stretávali so stálymi 
obyvateľmi lesa, či  už to boli zajace, srnky i diviačia zver. No nikdy nie 
medveď, vlk alebo rys. Sprevádzal nás spev vtáčikov a zvuk zvoncov pasúcich 
sa kravičiek. No zažili sme aj prekvapivé stretnutia s hadmi. Mám pred nimi istý 
rešpekt a zvláštny nedefinovateľný vnútorný pocit. 

Bolo to v sparné letné popoludnie. S manželkou Lydkou sme sa vybrali, tak 
ako zvyčajne za hubami. Za Závodskými asi  100 metrov, tam kde sa cesta do 
Lacha  trocha dvíha do kopčeka, nám cestu prehradila obrovská užovka, 
ťahajúca sa  zrejme z lovu z Lachovho potoka. Priznám sa, že tak veľkého hada 
som vo voľnej prírode ešte nevidel. Mohla merať iste viac ako dva metre a hrubá 
bola ako ruka v predlaktí. Keď nás zaregistrovala,  zastala, výrazne zasipela, 
snáď aby sme jej neskrížili cestu. Ostali sme stáť ako prikovaní a pozerali  sme, 
ako sa majestátne presúva cez cestu, až zmizla v poraste Prípora. Až potom sme 
boli schopní pokračovať v našej ceste. 

Bol som so žiakmi v rámci exkurzie na hrádzi vodnej nádrže v Novej 
Bystrici. Deti sa rozliezli po celej ploche. Zrazu skupinka žiakov kričí: „Had, had 
a chytil žabu.“ Pribehol som aj ja a chvíľu, spolu s deťmi, pozoroval zápas 
užovky dlhej tak trištvrte metra a žaby – skokana, ktorú had chytil za zadnú 
nohu. Užovka sa neustále krútila a pretáčala držiac neustále žabu, ktorá sa s ňou 
tiež musela krútiť a pretáčať. Pri tom stále kvákala, akoby volala o pomoc. 
Nevydržal som sa pozerať na tento boj o prežitie a zápas som prerušil. Užovka  
bleskovo zmizla v hrádzi a skrvavená žaba odskackala do vodnej nádrže. 

Stalo sa to v teplú  jeseň. Kolega a vtedajší riaditeľ školy v Novej Bystrici 
Janko Križan ma  požiadal o kamarátsku pomoc pri chystaní dreva. Spolu 
s našim vtedajším školníkom Jožkom Hulákom a jeho kobylou Cilkou sme 
vyrazili do hory. Už prichystané kláty dreva bolo treba posťahovať z hory k ceste 
a pripraviť na odvoz. Ťahali sme /teda kobylka ťahala/ posledný kus dreva, ktorý 
sa zaprel do staršieho pňa a napoly ho vyvrátil. Zastavili sme sa hlavne preto, 
aby si kôň odpočinul. Aj my sme si posadali vedľa napoly vyvráteného pňa. 
Snáď Božím vnuknutím som sa  pootočil a pozrel za seba. Za našimi chrbtami sa 
začal týčiť had. Zrejme našiel  vhodný úkryt pod tým starším vyvráteným pňom 
a my sme ho vyrušili. Skríkol som: „Pozor had!“ Reakcia  Janka Križana bola 
blesková. Schmatol  vedľa seba položenú sekeru a jedným  presným sekom 
preťal hada napoly. Bola to zmija. 

PaedDr.  Kamil  Badač 
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V bábkovom divadle 
 
Dňa 28. apríla 2010 žiaci 1. stupňa našej školy navštívili Bábkové divadlo Žilina. 
Spoločne si pozreli bábkovú rapsódiu Jaroslava Pivka - Popolvár najväčší na 
svete. Hoci dobre poznáme rozprávku zo zbierky Pavla Dobšinského, i tak nás, 
dospelých, ako aj žiakov okúzlili štyri dievčatá, ktoré zručne narábali s bábkami, 
úžasné dômyselné rekvizity i celková scéna, ktoré v nás zanechali hlboký 
umelecký zážitok. 

Mgr. Eva Joneková 
 
 
 

31.3.2010 – Tretie kolo biologickej olympiády bolo zamerané na tému – 
Rastliny – Spiaci les. Naše družstvo  v zložení Elena Kačeriaková, Matej 
Poništ, Renáta Hoferová , Lenka Smržová a Marek Cabadaj sa ho tiež 
zúčastnili a umiestnili sa na peknom piatom mieste. 
Žiakov pripravila Mgr. Dana Jančulová  
 
 
 
 
 
7. 4. 2010 – V tento deň si preverili vedomosti z matematiky na matematickej 
olympiáde žiaci, ktorí postúpili zo školských kôl celého okresu. Z našich žiakov 
boli medzi nimi Dominika Čierňavová a Katka Maholiaková. Tieto 
vedomostné súťaže sú pomerne náročné a sme veľmi radi, že z 29 účastníkov 
medzi iba tromi úspešnými riešiteľmi  bola aj naša žiačka Dominika 
Čierňavová.  
Obidvom žiačkam ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce. 
Žiakov pripravila Mgr. Kusá. 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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12. 4. 2010 – a 13. 4. 2010 sa konalo II. kolo Pytagoriády v Čadci. Z našich 
žiakov  do tohto kola postúpilo z tretej triedy : Martin Halvoník, Timea 
Mičencová, Maxim Cabadaj, Aneta Kubjatková, Michaela Adamcová 
a Tadeáš Vakula, posledný menovaný bol aj úspešným riešiteľom. Zo štvrtého 
ročníka postúpilo do tohto kola: Monika Joneková, Viktória Kuricová, Lucia 
Čierňavová, Peter Srníček, Denisa Slučiaková a Róbert Vaňovec - posledný 
menovaný sa stal víťazom vo svojej kategórii. Z piateho ročníka postúpil Matej 
Poništ a z ôsmeho ročníka postúpila Katarína Čierňavová. 

Žiakom blahoželáme k peknému úspechu a ďakujeme za dobrú 
reprezentáciu školy. 

Žiakov pripravili Mgr. Znachorová, Mgr. Joneková, Mgr. Kusá, Mgr. Dana 
Jančulová  

 
 

 
19. 4. 2010, 21. 4. 2010 a 22. 4. 2010 sme sa 
zúčastnili obvodových kôl v malom futbale. 
Najmladší žiaci - ročníky 4 a 5 - hrali v Čadci, 
mladší žiaci – ročníky 6, 7- hrali v Starej Bystrici 
a starší žiaci - ročníky 8 a 9 - hrali  v Zborove nad 
Bystricou. Z každej kategórie sa súťaže zúčastnilo po 

10 hráčov. Hrali sme minimálne tri zápasy a víťaz postúpil do okresného kola. 
Ako aj po iné roky, vždy sme sa tejto súťaže zúčastnili a neviedli sme si 
najhoršie. Nakoniec vždy rozhodlo o víťazovi  to, že nemáme skúsenosti v hre na 
malých multifunkčných ihriskách. Budeme radi, keď od budúceho školského 
roku budeme môcť využívať toto ihrisko, ktoré sa momentálne dokončuje 
v našej obci a teda budeme vedieť udržať krok s ostatnými deťmi z iných obcí. 
Najlepšie si viedli najstarší žiaci, ktorí sa umiestnili na treťom mieste. 
Žiakov pripravila Mgr. Elena Jančulová  
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Deň Zeme – 23. 4. 2010 
 

Aj žiaci našej školy sa zapojili do 
jarného čistenia celej obce. V rámci 
„Dňa Zeme“ sme sa všetci pustili do 
upratovania a veru bolo aj čo upratovať. 
Rozdelili sme sa po ročníkoch a každý 
ročník dostal vyčistiť od papierov, 
plastov a rôzneho odpadu určitý úsek 
tak, že sme pokryli obec od Škorvagy až 
do o sady Peťkovia. Najmenší žiaci 
ostali v areáli školy vzhľadom na 

bezpečnosť a ostatní sa pustili do rázneho čistenia vo svojich úsekoch.  
Aj keď sa stále hovorí o ekológii, neporiadku bolo veru dosť. V niektorých 

úsekoch sme naplnili aj 20 vriec. Celkove sa naplnilo zhruba 100 vriec. Ešte 
stále sa nevieme naučiť, že odpad treba separovať a dávať do odpadových nádob 
a nehádzať ho popri ceste do jám a do rieky.  

Aj touto cestou ďakujeme všetkým žiakom za zodpovedný prístup k celej 
akcii a dúfame len, že s prístupom k poriadku začnú sami od seba. 
 
 
Turnaj v malom futbale a vybíjanej 
 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica vyhlásilo súťaž v malom futbale a vybíjanej pre 
ročníky 3 - 9.  Žiakov sme rozdelili na kategórie 3., 4., 5.,  
6. a 7., 8., 9.Zo strany žiakov je vidieť veľký záujem o túto 
súťaž, a aj keď hráme len na provizórnom ihrisku na 
školskom dvore, žiaci hrajú s plným nasadením a bojujú 
o čo najlepšie umiestnenie.  Hráme v popoludňajších 

hodinách tak, že si žiaci dohodnú jednotlivé zápasy prostredníctvom kapitánov 
svojich družstiev. Nemáme núdzu ani o divákov a fanúšikov jednotlivých tried. 
Predpokladané ukončenie súťaže je koniec mesiaca máj. 
 
 



10    Novobystrický hlásnik 
 

Historický šerm 
 

30. apríla sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica zúčastnili na prednáške 
o bojových zbraniach v stredoveku s  
názorným predvedením ich účinnosti. 
Túto prednášku nám pripravil Marián 
Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so 
svojim priateľom. Boli nám predstavené 
rôzne tipy zbraní, ukážky práce s nimi, 
predvedenie ostrosti meča pri seku, 

odievanie zbrojnošov a rôzne iné zaujímavosti z histórie.  Prednáška 
s praktickými ukážkami žiakov veľmi zaujala a rozšírila vedomosti z dejepisu 
a vlastivedy. Na záver si mohli žiaci prezrieť jednotlivé zbrane a vziať ich do rúk 
a tak sa bližšie zoznámiť s nimi. 

Predstavenie sa veľmi páčilo, o čom svedčí aj veľa otázok, ktoré na záver 
kládli žiaci účinkujúcim. 

Mgr. Elena Jančulová 
  

Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 
 

Vtáčik 
 

Malý vtáčik v jedno ráno 
na oblôčik sadol smutný. 

Bola zima, veru áno, 
celučký bol premrznutý. 

 
Preto sme hneď ráno 

k oblôčiku išli, 
aby sme mu jeho život 

urobili milší. 
 

Teraz je už veselý, 
pekne vyspevuje, 
to aby sme vedeli, 
že aj pre nás tu je. 

 
Tadeáš Vakula, III. A 



Novobystrický hlásnik 11 
 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka  
 
 
Dňa 20. 4. 2010 sa v ZŠ s MŠ Vychylovka uskutočnila prednáška o CHKO – 
Kysuce. 

Prednášku viedla Mgr. Emília Kholová a doplnila ju prezentáciou s veľmi 
peknými obrázkami fauny a flóry. Pre žiakov si pripravila na záver aj malý kvíz, 
z toho čo si zapamätali z prednášky. 
 

Mgr. Petra Turjaková 
 
 
Dňa  26. 4. 2010 sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Návšteva knižnice 
umožnila žiakom poprezerať si jednotlivé oddelenia od detských kníh až po 
odbornú literatúru, oboznámiť sa s poskytovanými službami, možnosťami 
výberu kníh, časopisov, CD a DVD nosičov, študijným oddelením, doplnkovými 
službami, ktoré knižnica ponúka. Deti zaujala aj panelová výstava žiackych prác, 
plagátov k rôznym témam, ktoré počas školského roka vytvorili na ponúkané 
témy. V prednáškovej miestnosti si potom pozreli v rámci regionálnych tém zo 
sveta dva filmy – autentické výpovede detí z Afriky, Indie , o ich živote a práci. 
 

Mgr. Janka Kristeková 
 

 
Deň Zeme 

 
Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 
1970, keď vedci, hlavne ekológovia v 
USA ovplyvnení fotografickými a 
telegrafickými snímkami z kozmu, 
dokumentujúcimi krehkosť a 
zraniteľnosť Zeme demonštračne 
vyzvali ku spoločnému celosvetovému 
úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo 
ju robí jedinečnou. Od roku 1990 
začalo pôsobiť Medzinárodné ústredie 

DŇA ZEME,  vznikali  regionálne a národné ústredia na celej zemeguli. Dnes 
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vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. 

Aj na našej škole sme si 
tento deň pripomenuli rôznymi 
aktivitami. Žiaci 1.- 4. ročníka 
mali možnosť vidieť prezentácie 
o prírodných krásach,  
o dôsledkoch ľudskej 
neohľaduplnosti voči prírode, ale 
aj o ochrane našej Zeme. 
Spoločne vytvorili zaujímavé 
plagáty venované prírode a 
Zemeguli. 

Ani žiaci ŠK nezaháľali. Vyrobili značky upozorňujúce na ochranu nášho 
životného prostredia a vláčik – separáčik, ktorý má pripomenúť zábudlivcom, 
kam patrí nepotrebný odpad. Žiaci 5. – 9. ročníka upravili areál školy 
a pozbierali odpadky v našej obci. Hoci sú odpadkové koše rozmiestnené po 
celej obci, odpadky nájdeme všade. Žijeme v krásnej kysuckej prírode, ktorá je 
aj chránenou krajinnou oblasťou. Nemali by sme na to zabúdať! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anna Borisová 
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 
 
Exkurzia Čadca a návšteva prírodného múzea 
 

Bol krásny slnečný deň. V pondelok som sa zúčastnila na exkurzii v Čadci a na 
návšteve prírodného múzea v Krásne nad Kysucou.      

Cestovali sme autobusom do Čadce. Vystúpili sme pri knižnici. Jedna pani 
nám porozprávala a poukazovala celú knižnicu. Veľmi sa mi tam páčilo. Potom 
sme si pozreli dva filmy. Veľmi ma zaujali. Boli hlavne o tom, že si máme vážiť, 
ako sa o nás niekto stará a že máme kde bývať. Na námestí bol rozchod. Bola 
som v skupinke s mojimi spolužiačkami Vaneskou a Julkou. Kúpila som si 
hranolky a v cukrárni koláčik. Všimla som si, že sú tam aj kolotoče a trampolína. 
Hneď som išla na autá so svojimi kamarátkami. Vyskúšali sme aj trampolínu. 
Bola veľká zábava. Zábava sa musela skončiť, lebo sme sa mali stretnúť pri 
fontáne. Šli sme na autobus. Doviezli nás do múzea. Veľmi ma zaujal mamut, 
lebo bol obrovský. Žiaci si ho odfotili. Taktiež tam bola pani, ktorá nám 
porozprávala o vystavených zvieratkách. Predávali tam aj suveníry. Kúpila som 
si mapu a magnetku o Kysuciach. 

Po prehliadke sme sa ponáhľali domov. Vystúpili sme pred školou. Na túto 
exkurziu nikdy nezabudnem. Celý deň bol pekne rozplánovaný a najviac sa mi 
páčili kolotoče. 

Daniela Grigová, 4. ročník 

 
Moja izba 

 
Moja izba ružová, 
volá deti zo dvora. 

V okne visí hračka moja, 
nikto jej však neodolá. 

 
Izbičku mám veľmi rada, 
volám si vždy kamaráta. 

Majka, Stanku, Kristínku, 
hráme sa na rodinku. 

 
Keď my máme voľnú chvíľu, 

hračky pri nás hneď ožijú. 
Ľúbim ocka, mamičku, 
že mám peknú izbičku. 

 
Nikolka Masnicová, 2. ročník 
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Čo je to samozamestnanie? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zjednodušene povedané - vytvorenie pracovného miesta pre živnostníka. Týka sa 
to hlavne nezamestnaných, ktorí chcú začať podnikať a ktorí pri splnení určitých 
podmienok, ktoré sú stanovené zákonom, získajú aj štátny príspevok. 
Tento príspevok sa vyplatí na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku 
uzatvorenej medzi uchádzačom o zamestnanie (budúcim podnikateľom) 
a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
Príspevok sa poskytne tomu uchádzačovi, ktorý je vedený najmenej tri mesiace 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie (nezamestnaných). Podnikateľskú činnosť 
však musí potom vykonávať nepretržite najmenej dva roky. O tento príspevok 
musí požiadať písomne a peniaze z tohto príspevku sú určené na úhradu 
nákladov súvisiacich s vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti – vlastne 
na to, čo uvedie v podnikateľskom zámere. 
 
Výška príspevku sa líši podľa toho, v akom regióne sa daný uchádzač nachádza, 
keďže Kysuce patria do oblasti, kde je vysoká miera nezamestnanosti, príspevok 
je vyšší ako napr. v bratislavskom kraji. Pre našu oblasť teda platí, že je to 
najviac 45 % zo 16-násobku celkovej ceny práce. Táto celková cena práce sa 
vypočítava z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za prvý až 
tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka. 
Pre rok 2010 je celková cena práce 975,54 €. Keby teda budúcemu SZČO 
schválil ÚPSVR maximálnu výšku príspevku, bola by to suma: 16 x 975,54 x 45 
% = 7.023,89 €. 
 
Podmienky poskytnutia príspevku 
Najskôr musíte podať žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého 
obvode sa má vytvoriť pracovné miesto pre SZČO. Pred uzatvorením dohody 
o poskytnutí príspevku musíte absolvovať prípravu na vykonávanie 
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú vám zabezpečí úrad práce. Ďalej musíte 
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predložiť podnikateľský zámer, v ktorom uvediete predpokladané náklady na 
začatie podnikania. Podnikateľský zámer by mal obsahovať okrem iného aj 
prieskum trhu (konkurencia, zákazníci, partneri), analýzu zdrojov (priestory, 
technické vybavenie, zamestnanci, finančné zdroje, časová os podnikania), 
organizáciu a manažment, marketing a odbyt produktov. 
 

Úrad práce uzatvorí následne s podnikateľom písomnú dohodu o poskytnutí 
príspevku, ktorá zvyčajne obsahuje: 

 osobné a identifikačné údaje účastníkov dohody, 
 vykonávanú samostatnú zárobkovú činnosť podľa štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností, 
 dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania činnosti, 
 výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady, 
 podmienky poskytnutia príspevku,  
 spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok, 
 podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade 

neplnenia dohodnutých podmienok,  
 záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu 

dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.  

 

V prípade nedodržania podmienok dohodnutých v dohode, musí uchádzač vrátiť 
príspevok alebo jeho časť, napr. vtedy, ak skončí s podnikaním pred dohodnutou 
dobou, teda skôr ako o dva roky. To neplatí, ak skončí túto činnosť zo 
zdravotných dôvodov alebo smrťou. 

O ďalší príspevok na podnikanie môžete požiadať až o 5 rokov od začiatku 
podnikania, pretože po uplynutí 2 rokov, ako dostanete prvý príspevok, plynie 
lehota 3 rokov, po ktorých môžete požiadať o ďalší. Opäť však musíte splniť 
podmienky na pridelenie príspevku. Teda byť najmenej posledné tri mesiace z 
týchto piatich rokov opäť nezamestnaný. 

Ing. Iveta Heltková 
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Furmanská súťaž ZCHKS 2010 

 
 

 
 
 
   
  

 
Hlavný organizátor súťaže 
bola Obec Nová 
Bystrica, rodina Antona 
Petreka a členovia obecného 
zastupiteľstva. 

Furmanská súťaž sa 
začala ráno o 9:00 hod. 
sprievodom furmanských 
vozov cez obec,  vozy 
a kone boli vyzdobené 
pestrofarebnými kvetmi 
a z každého z nich sa 
ozývala ľudová pieseň 

a hudba miestnych folkloristov. Po príchode na tzv. kolbisko sa otvorila súťaž, 
ktorá sa konala v  priebežných disciplínach: vozatajský parkúr, práca s drevom a 
ťažký ťah. Celkovo bolo všetkých účastníkov súťaže v dvojzáprahu 11  a 
v jednozáprahu 7. 
Prvé 3 umiestnenia: Vozatajský parkúr v dvojzáprahu: 

1. miesto - Ľuboš Dobrotka /Brusno/ kôň Gaštan a Jumbo 
2. miesto - Piotr Kubica /Poľsko/ kôň Burik a Mašľak 
3. miesto - Patrik Játy /Pšurnovice/  kôň Litvor a Bandy 

Prvé 3 umiestnenia: Vozatajský parkúr v jednozáprahu: 

1. miesto - Miroslav Šulava /Klubina/ kôň Pejo 2 
2. miesto - Jaroslav Konečný /Vychylovka/ kôň Pejo 5 
3. miesto - Ľubo Chromec /Tr. Kľačany/ kôň Maťo 

 
Prvé 3 umiestnenia: Práca s drevom v dvoj záprahu: 

1. miesto - Ľuboš Dobrotka /Brusno/ kôň Gaštan a Jumbo 
2. miesto - Patrik Játy /Pšurnovice/  kôň Litvor a Bandy 
3. miesto - Piotr Kubica /Poľsko/ kôň Burik a Mašľak 
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Prvé 3 umiestnenia Práca s drrevom v jednozáprahu: 

1. miesto  - Miroslav Šulava /Klubina/ kôň Pejo 2 
2. miesto  - vylúčený 
3. miesto  - vylúčený 

Prvé 3 umiestnenia: Ťažký ťah v dvojzáprahu: 

1. miesto - Ľuboš Dobrotka /Brusno/ kôň Gaštan a Jumbo 
2. miesto - Pavol Kitaš /Golianovo/ kôň Narex a Mišo 
3. miesto - Ján Bliznák /Valašské Meziříčí/ kôň Neros a N. Salazar 

Prvé 3 umiestnenia: Ťažký ťah v jedno záprahu: 

1. miesto - Jaroslav Konečný /Vychylovka/ kôň Pejo 5 
2. miesto - Jozef Drozd /Nová Bystrica/ kôň Bubo 1 
3. miesto - Mário Janíček /Čadca/ kôň Pejo 4 

Celkové umiestnenie dvojzáprahu: 

1. miesto - Ľuboš Dobrotka  /Brusno/ kôň Gaštan a Jumbo 
2. miesto - Patrik Játy /Pšurnovice/  kôň Litvor a Bandy 
3. miesto - Pavol Kitaš /Golianovo/ kôň Narex a Mišo 

Celkové umiestnenie jednozáprahu: 

1. miesto - Miroslav Šulava /Klubina/ kôň Pejo 2 
2. miesto - vyradený 
3. miesto - vyradený 

Súťaž bola pod dozorom rozhodcov Zväzu chovateľov koní Slovenska, a to  Ing. 
Vladimírom Šmelkom, Ľubomírom Kamasom a Ing. Františkom Gráczom. 
Každá disciplína bola 
ocenená pohárom, finančnou 
cenou a stuhou pre koňa. 

Medzi krátkymi 
prestávkami sa predviedli 
Fríske kobyly z Frískeho raja 
zo Svrčinovca, John dier 
agroservis zo Zázrivej so 
svojimi poľnohospodárskými 
strojmi a sokoliar a jeho 
dravce z hradu Červený 
kameň. Na ľudovú nôtu 
zahrali ĽH Kováčovci, ĽH 
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Martina Bisudu, ĽH Starejší, ŽSS Dolinka a detskí heligonkári zo ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica, ktorým sa chceme aj touto cestou poďakovať za účasť. 
  
ĎAKUJEME  SPONZOROM: 

Podpredsedníčka NR SR, SNS RNDr. Anna Belousovová 
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesa v Novej Bystrici 
Združenie drobnovlastníkov lesa a poľnohospodárskej pôdy – Starý diel - Nová Bystrica 
Firma VELM Nová Bystrica 
Oravské združenie súkromných vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy – Nová 
Bystrica – Vychylovka 
Ján Šutiak – Nová Bystrica 
Ján Kulich  - Nová Bystrica 
Firma HORAWOOD s.r.o – Nová Bystrica 
Albín Šadibol – Nová Bystrica 
Michal Klieštik – Nová Bystrica 
Poľnohospodárske a roľnícke  družstvo – Stará Bystrica 
Firma ŠUTY – Krásno nad Kysucou 
COOP Jednota – Čadca  
Cyril Talapka 
Kaderníctvo SYBA – Nová Bystrica 
Rudolf Chovanec – Nová Bystrica 
Ing. Miroslav Vrábel 
Firma Bystričanka 
Firma Sevak 
Firma Vilia - Jozef Klieštik 
Potraviny LINKSON 
Radoslav Hančinský 
Lesné spoločenstvo - Harvelka 
Firma STRABAG 
Firma DEKURIA 
Dexia banka 
 
ĎAKUJEME  SPONZOROM   TOMBOLY: 
Potraviny – Rudolf Patyla Nová Bystrica 
Eduard Molnár – Čierna Voda 
Kvetinárstvo – Stanislav Koleno – Stará Bystrica 
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Večierka v Novej Bystrci – Anna Priščová 
Potraviny - Eva Mokryšová 
Obec Nová Bystrica 
John dier - agroservis Zázrivá 
 
 
POĎAKOVANIE  PATRÍ : 

DHZ Nová Bystrica 
ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ich žiakom 
Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici 
Poslancom Obecného zastupiteľstva N. Bystrica 
Verejno-prospešným zamestnancom v N. Bystrici 
Lesy Slovenskej republiky 
 
Obec Nová Bystrica sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto podujatia. Ďakujeme aj 
všetkým účastníkom a návštevníkom tejto peknej akcie, pre ktorých bola aj 
pripravovaná. 

 
Furmanské preteky: Nová Bystrica    24. apríl  2010 jedno záprahy 

         
         
por.č. meno furmana  bydlisko  kôň  umiestn. 
1.  Chromec Ľubo  Tr. Kľačany  Maťo  VII. 
2.  Šúlava Miroslav  Klubina  Pejo I.  VI. 
3.  Mitka Milan  Klubina  Pejo III.  V. 
4.  Janíček Mário  Čadca  Pejo IV.  III. 
5.  Šúlava Miroslav  Klubina  Pejo II  IV. 
6.  Drozd Jozef  Nová Bystrica  Bubo I.  II 
7.  Konečný Jaroslav  Vychylovka  Pejo V.  I. 
         
  dlžka dráhy: 500 m       
  rýchlosť:  200m/min     
  stanovený  čas: 2,30 min     
  prípustný čas: 5 min     
         
    rozhodcovia:  Šmelko V.   
      Kamas L.   
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  Furmanské preteky: Nová Bystrica    24. 4.  2010  dvojzáprahy   
           

por.č. meno furmna  bydlisko  kôň  kôň 
Cel. 
Umiestn. 

1.  Dobrotka Ľuboš  Brusno  Jumbo  Gaštan  I. 
2.  Játy Patrik  Pšurnovice  Litvor  Bandy  II. 
3.  Kitaš Pavol  Golianovo  Narex  Mišo  III. 
4.  Kubica Piotr  Poľsko  Burik  Mašľak  IV. 
5.  Bliznák Ján  Valašské Meziříči  Neros  N. Salazar  V. 
6.  Pavelek Pavol  Uhrovec  Lukáš  Zuza  VI. 
7.  Matejík Jozef  Velčice  Bret  Jantár  VII. 
8.  Kitaš Peter  Žaškov  Gaštan  Maťo  VIII. 
9.  Jakubík Tomáš  Slopná  Pejo  Lugoša  IX. 
10.  Jedinák Anton  Vysoká nad Kysucou  Tonda  Peja  X. 
11.  Šnegon Anton  Nová Bystrica  Bubo I  Bubo II    
           
  dlžka dráhy: 500 m         
  rýchlosť:  200m/min       
  stanovený  čas: 2,30 min       
  prípustný čas: 5 min       
           
    rozhodcovia:  Šmelko V.  Ing.   
      Kamas L.     

 
Vladimír Tomčala 

kultúrny referent 
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Stolný tenis v Novej Bystrici. 
 
  

 
 
22. kolo základnej časti ukončilo stolnotenisovú sezónu 2009/2010 v 7.lige. 
Nová Bystrica mala v tomto ročníku dve družstvá. Mužstvo Nová Bystrica A sa 
umiestnilo v strede tabuľky, Nová Bystrica B obsadilo predposledné miesto. 
V priloženej tabuľke sú výsledky mužstiev 7. ligy, súťaž sa hrala systémom 
každý s každým dvakrát - raz doma  a raz vonku. Za víťazstvo (v tabuľke 
označené V) družstvo získalo 3 body, za remízu (R) 2 body a za odohratú prehru 
(P) 1 bod. 
 
Por.  Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy Body 
1.   Zákopčie B  22 21 0 1 330:66 64 
2.   Nededza B  22 18 1 3 248:148 59 
3.   Čadca H  22 18 0 4 263:133 58 
4.   Trnové C  22 16 1 5 277:119 55 
5.   Stará Bystrica C  22 11 3 8 230:166 47 
6.   Nová Bystrica A  22 11 2 9 198:198 46 
7.   Divina - Lúky A  22 12 0 10 233:163 46 
8.   Strečno C  22 8 0 14 161:235 38 
9.   Kysucký Lieskovec C  22 4 0 18 106:290 30 
10.   Jablonové A  22 2 3 17 128:268 29 
11.   Nová Bystrica B  22 2 3 17 123:273 29 
12.   Divina - Lúky B  22 2 1 19 79:317 27 
 
 
 
V súťaži nastúpili viacerí hráči, v priložených tabuľkách je uvedená % úspešnosť 
v sezóne 2009/2010, pričom číslo za družstvom znamená počet stretnutí, 
v ktorých hráč nastúpil, ďalšie čísla označujú počet zápasov, vyhraté zápasy, 
prehraté zápasy, pomer vyhratých a prehratých setov a % úspešnosť.  
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1. Brisuda Ján Nová Bystrica A 15 52 37 15 132 : 61 71,15 % 
2. Cáder Miroslav Nová Bystrica A 21 82 48 34 174 : 143 58,54 % 
3. Bubrin Marián Nová Bystrica A 13 47 24 23 95 : 87 51,06 % 
4. Cáder Ladislav Nová Bystrica A 19 71 33 38 131 : 135 46,48 % 
5. Kačeriak Anton Nová Bystrica A 17 62 27 35 115 : 119 43,55 % 
6. Žovín Ján Nová Bystrica A 9 28 12 16 50 : 58 42,86 % 

 
 
 
V družstve Nová Bystrica B odohrali aj pekné zápasy žiaci základných škôl 
v Novej Bystrici. Tu musím dodať, že mnoho družstiev vyslovilo uznanie, že sa 
do hry zapojili 9 až 15 roční chlapci. Azda aj v budúcnosti odolajú naše 
stolnotenisové nádeje nástrahám pretechnizovaného sveta. 
 
 

1. Jonek Vladimír Nová Bystrica B 22 83 38 45 139 : 169 45,78 % 
2. Kultán Jozef Nová Bystrica B 16 58 25 33 105 : 116 43,10 % 
3. Repka Tomáš Nová Bystrica B 3 12 5 7 18 : 27 41,67 % 
4. Masnica Miroslav Nová Bystrica B 11 42 14 28 63 : 94 33,33 % 
5. Šadibol Štefan Nová Bystrica B 11 43 13 30 59 : 104 30,23 % 
6. Chovanec Rudolf Nová Bystrica B 4 13 3 10 15 : 34 23,08 % 
7. Vojtek Patrik Nová Bystrica B 7 19 1 18 5 : 54 5,26 % 
8. Kačeriak Ladislav Nová Bystrica B 6 22 1 21 8 : 64 4,55 % 
9. Kováč Róbert Nová Bystrica B 14 38 1 37 9 : 111 2,63 % 
10. Kultán Ján Nová Bystrica B 7 18 0 18 6 : 54 0,00 % 

 
Na koniec v mene svojom vyslovujem poďakovanie vedeniu ZŠ s MŠ v Novej 
Bystrici Vychylovke za poskytnuté priestory na tréningy a zápasy, jednotlivým 
hráčom za financovanie cestovných nákladov. 

Dúfam, že s podobnými výsledkami stolného tenisu v Novej Bystrici budem 
môcť oboznámiť čitateľov nášho časopisu aj o rok.  
 

Jozef Kultán 
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(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Manželstvo uzavreli 
Stanislava Bardáčová a Stanislav Halvoník, 10.04.2010 
Beáta Kolesárová a Zdenko Dubovický, 10.04.2010 
Bc. Zuzana Dubovická a Kamil Smieško, 24.04.2010 

 
 

 

Narodenie dietata 
Saskia Dorčiaková, 18.03.2010, Tomáš Dorčiak a Gabriela Masnicová 
Samuel Šulava, 31.03.2010, Marián a Martina, rod. Kolenová 
Eliška Držiaková, 07.04.2010, Petr Tobiška a Mgr. Ivana Držiaková 
Alica Miháliková, 19.04.2010, Vladimír a Jana, rod. Gavenčiaková 
Benjamín Gajdičiar, 15.04.2010, Ladislav a Mgr. Silvia, rod. Masnicová 
Igor Pawelek, 28.03.2010, Marek Roman a Magdalena Riečičiarová, rod. 
Purszke 

 

Životné jubileá 
40 rokov 

Ľubomír Kuniak  
Miloš Čierňava  
 

50 rokov 
Zdeno Riečičiar 
Pavol Romaník 
Miroslav Jančula 
Mária Pišojová 
Oľga Varšavová 
Emília Gavenčiaková 
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60 rokov 
Emil Kováč 
Mária Kulasová 
Mgr. Viera Znachorová 
Mgr. Elena Jančulová 
Štefánia Mokryšová 
Eva Kulasová 
 
 

70 rokov 
Angela Petreková 
 
 

80 rokov 
  Hermína Rusnáková 
 
 

Nad 80 rokov 
Paulína Halvoníková (82) 
Anna Slučiaková (82) 
Janka Fedorová (82) 
Mária Vojtková (85) 
Barbora Kulichová (87) 
 

 
 

 

 

Opustili nás 
 

 
Ondrej Strapáč (†78) 

Anna Strapáčová (†80) 

Marta Halvoníková (†57) 
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Poďakovanie 
 

Cestou Novobystrického hlásnika by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým 
Novobystričanom, ktorí nám vyjadrili svoju sústrasť a na poslednej ceste 
odprevadili našu matku, starú matku a manželku Lýdiu Badačovú, rodenú 
Minárikovú, ktorá nás po krátkej a ťažkej chorobe opustila dňa 1. apríla 2010 vo 
veku nedožitých 68 rokov. 
 

Smútiaca rodina 
 
 

Program v Múzeu kysuckej dediny v roku 2010 

MÁJ 
01.05.2010 Stavanie mája 
14.05.2010 Drôtovaná a medová krása  
- v spolupráci s poľským partnerom 
16.05.2010 Po stopách gastronómie   
- v spolupráci s českým partnerom 
21.05.2010 Kuchyňa starých materí  
- v spolupráci s poľským partnerom 
30.05.2010 Váľanie mája 
31.05.2010 Detská olympiáda  
- v spolupráci s poľským partnerom 

JÚN 
01.06.2010 Deň detí - v spolupráci s poľským partnerom 
06.06.2010 Skanzen deťom – deti v prírode 
13.06.2010 Kuchyňa starých materí 
18.06.2010 Maškariáda - v spolupráci s poľským partnerom 
20.06.2010 Na svätého Jána 
26.06.2010 Na kysuckých lúkach  
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KNIŽNÉ NOVINKY: 
Krstný otec sa vracia /Winegardner Mark/,  
Príslovia a porekadlá sveta /kolektív autorov/,  
Malý princ s autorovými kresbami /Antonie de Saint – Exkupéry/,  
Posledná konkubína /Downer Lesley/,  
Tchaj – pan 3. diel /Clavell James/,  
Chcem len tvoje dobro 1. diel /Žerngová – Nagyová Petra/,  
Tajomstvá letnej noci /Žerngová – Nagyová Petra/,  
Kliatba Alžbety Bátoriovej 1. diel /Štiavnický Andrej/,  
Búrka /Shakespeare William/ 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 3. júna 2010. 

 

 
 

Zabavme sa 
 

Príde syn zo školy a otec sa ho pýta: Čo bolo dnes v škole?  
Syn mu odpovie: Písali sme písomku! 
Otec: A koľko otázok si vedel? 
Syn: Dve. 
Otec: Hej a aké? 
Syn: Meno a priezvisko. 
 
 
Na pohovore: 
- No, vzhľadom k tomu, že nemáte žiadne odborné vzdelanie, žiadate pomerne vysoký 
plat. 
- Pravdaže, - vraví uchádzač, - viete si vôbec predstaviť aké ťažké je pracovať, keď 
nemáte ani poňatia o tom, čo robíte?! 

 
 

Opitý Jano ide domov a rozmýšľa, čo povie svojej veľmi zlostnej žene, a tak si stále 
opakuje: 
"Vidíš miláčik, ožral som sa ako sviňa." 
Keď príde domov, otvorí mu žena a Jano zo seba dostane: 
"No vidíš, ty sviňa, ako sa tvoj miláčik ožral?" 
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SUDOKU 
 

 
 

 

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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