Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 5/2009 máj
XVII. ročník
0,35 €
Deň matiek v Novej Bystrici
Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci máj pripravujeme slávnostnú akadémiu
z príležitosti „Dňa matiek“. Aj tento rok sme dodržali tradíciu a dňa 10.5.2009
sme túto akciu pripravili pre našich spoluobčanov v Dome kultúry v Novej
Bystrici.
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Milé matky!
V druhú májovú nedeľu ste oslávili sviatok - Deň matiek.
Ako a kedy vlastne sviatok matiek vznikol?
Už v antickom období mysleli na ženu ako na darkyňu života. V starovekom
Grécku deň matiek oslavovali už 250 rokov pred narodením Krista. Prvý deň
matiek ako Sviatok matiek má však pôvod v Anglicku v 17. storočí. Veľa detí
vtedy pracovalo od rána do večera a len štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu
mali príležitosť navštíviť rodičov a priniesť im a svojim súrodencom darčeky.
Tento deň preto začali volať Materská nedeľa alebo Deň matiek. V roku 1918
bol Deň matiek oficiálne vyhlásený za národný sviatok – deň verejného
vyjadrenia lásky a úcty matkám. Druhú májovú nedeľu matky nepracovali,
nevarili a neupratovali. V tento deň ich vo všetkom zastúpili ich deti. Dospelí
vtedy matkám posielali pozdravy a blahoželania. V USA sa ozdobovali kvetom –
kto mal matku červeným a kto matku nemal, bielym. U nás sa sviatok matiek
začal sláviť v roku 1918. V päťdesiatych rokoch bol nahradený sviatkom MDŽ.
Len v máloktorej rodine sa tradícia druhej májovej nedele udržala ako sviatok
matiek. K oficiálnemu oslavovaniu sme sa vrátili po roku 1989.
Milé matky,
za všetky Vaše deti prijmite poďakovanie za rolu sprievodcu, ktorý ich učí
kráčať ich vlastnou cestou k životu, za úsmev, za pohladenie, za prebdené noci,
v ktorých ste s nimi prežívali a prežívate ich bolesť, za všetko čo ste doteraz
urobili pre ich dobro a čo pre ich dobro ešte len urobíte.
Mgr. Eva Joneková

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa
Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Pokračovanie na strane 7

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
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Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomný:
Žemel Milan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Riešenie majetkovo-právnych vzťahov
k pozemkom medzi p. Jánom
Kuniakom, bytom Nová Bystrica č.
419 a Obcou Nová Bystrica
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

U z n e s e n i e číslo 4/2009
A/ berie na vedomie
1.
Program
dnešného
zastupiteľstva
2.
Zapisovateľku
p.
Annu
Chovancovú
3.
Overovateľov
zápisnice: p.
Jozefa Kultána a p. Dušana Šadibola
4.
Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Ing. Držiakovú a p. Mgr.
Jančulovú
5.
Riešenie majetkovo-právnych
vzťahov k pozemkom medzi p. Jánom
Kuniakom, bytom Nová Bystrica 419,
a Obcou Nová Bystrica. Starosta
navrhuje vrátiť pozemky v rozlohe
1609 m2 v jednej výmere ako celú
parcelu.
6.
Kontrolu plnenia uznesenia
z posledného
zastupiteľstva
–
podnikateľov na mieste skontrolovať 1.
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6. 2009 a postupovať podľa VZN.
7.
Informáciu starostu o výzve na
pouličné svetlá v mesiaci september
8.
Informáciu
starostu
obce
o presune majetku na obec – časti
pozemkov ktoré sa dedili po p.
Jantošíkovej
9.
Informáciu
starostu
obce
o vypísaní konkurzu
a začatí prác
v rámci ROEP v mesiaci september
10.
Informáciu
starostu
obce
o spracovaní projektov na kanalizáciu
11.
Správu z následnej finančnej
kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za
2. polrok 2008
12.
Informáciu
účastníkov
družobnej návštevy v Josipovci.
13.
Informáciu
starostu
obce
ohľadom pošty. Pošta sa rušiť nebude
– vyplýva to zo zákona. Obce nad
2.000 obyvateľov musia mať poštu.
14.
Sťažnosť
občanov
obce
z dolného konca na zvýšenú rýchlosť
po štátnej komunikácii /90 km/
nakoľko tam nie sú chodníky. Je
potrebné zriadiť v obci 3 prechody pre
chodcov – zodpovedný p. Chovanec
15.
Žiadosť ZŠ s MŠ Nová
Bystrica
Vychylovka
o zriadenie
samostatného prvého ročníka.
16.
Žiadosť Miroslava Halvoníka,
bytom Nová Bystrica o vyčistenie
potoka
17.
Žiadosť SK-03, s r. o. Dolný
Val 108/11, 010 01 Žilina o predbežné
povolenie predaja búraného mäsa
v katastri obce formou pojazdnej
predajne
18.
Žiadosť F. Chmurčiaka, bytom
Detmarovice
522
o odpustenie
poplatkov za TKO
19.
Žiadosť
Pavla
Kubičinu,
bytom bytový dom č. 1053,
o predĺženie nájomnej zmluvy
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Požiadavku p. Držiakovej
o úpravu cesty u Strapáčov

B/ schvaľuje
1.
Program zastupiteľstva
2.
Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Ing.Držiakovú p. Mgr.
Jančulovú počtom hlasov 6.
3.
Vymeranie pozemku v jednej
parcele a vrátiť pozemky p. Jánovi
Kuniakovi na základe spoločnej
dohody o rozlohe 1609 m2.
4.
Zhotovenie pouličných svetiel
podľa prepočtu p. Chovanca smerom
do Jančulov
5.
Odpredaj časti pozemkov SSC
zdedenej po p. Jantošíkovej v cene 38,eur.
6.
Doporučuje starostovi obce a p.
Chovancovi preriešiť susedské vzťahy
p. Klanicovej a p. Hančinovej
7.
Opatrovateľskú službu p. Jane
Fujakovej na deti s celiakiou Adriána
a Branislava s 1,5 hod. úväzkom na
deň
8.
Zriadenie l. ročníka v ZŠ s MŠ
Vychylovka
9.
Žiadosť Miroslava Halvoníka,
bytom Nová Bystrica 413, o vyčistenie
potoka
10.
Žiadosť p. Kubičinu o predĺženie
nájomnej
zmluvy
s podmienkou
doplatenia
dlžnej
sumy
podľa
dohodnutého splátkového kalendára do
septembra 2009
11.
Úpravu cesty do Strápača
z frézovanej vrstvy vozoviek, ktorú má
obec zabezpečenú
C/ neschvaľuje
1.

Žiadosť o predbežné povolenie
predaja búraného mäsa v katastri obce

2.

Žiadosť o odpustenie poplatku za
TKO p. F. Chmurčiakovi, bytom
Detmarovice 522

D/ ukladá
1. Kultúrnemu referentovi zverejniť
dátumy stretnutia rodákov Harvelky
a Riečnice /27. 6. 2009/ a prezentácie
Obce Nová Bystrica na skanzene vo
Vychylovke /28. 6. 2009/
2. Prednostovi obce zabezpečiť potrebný
materiál na kanalizáciu ostrovčeka
a cesty k cintorínu
E/ doporučuje
1. Starostovi
k výstavbe
v obci

obce
začať
multifunkčného

práce
ihriska

8. Záver
Nakoľko
program
rokovania
bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta
obce
rokovanie
riadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu
Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Elena Jančulová
Dušan Šadibol
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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18. 00 - sv. omša pre všetkých s témou: „Hojenie zranených
vzťahov.“
19. 00 - film: „Križovatka života.“

Duchovná obnova farnosti
z príležitosti

Nedeľa - hodová slávnosť. Sväté omše 8. 00 a 11. 00 hod. s témou: „Hlas Jána
Krstiteľa ako výzva pre mňa: «A ja čo mám robiť.?»“
Srdečne Vás pozývajú: váš duchovný otec Stanislav Capiak
a otcovia misionári Verbisti z Nitry

1. výročia ľudových misií
a slávnosti patróna -

Váš duchovný otec
Stanislav Capiak

sv. Jána Krstiteľa
18. – 21. jún 2009
Nová Bystrica

Stavanie mája v Novej Bystrici 2009
Štvrtok: 18. 00 - sv. omša pre všetkých s témou z príležitosti Roka kňazov:
„Kňazstvo služobné a moja účasť na všeobecnom Kristovom
kňazstve“
19. 00 - stavovská náuka pre ženy: „Bože ďakujem Ti, že si ma
stvoril ako ženu.“
Piatok:

9. 00 - 11. 00 - spovedanie
15. 00 - spovedanie
18. 00 - sv. omša pre všetkých s témou: „Som pokrstený. Čo mám
z toho?“
19. 00 - stavovská náuka pre mužov: „Ja a môj dom, my chceme
slúžiť Bohu.“

Sobota:

9. 00 sv. spoveď pre deti
10. 00 - sv. omša pre deti s témou: „Čo mám, čo by som nebol
dostal? Ďakujem.“
17. 00 - stretnutie s birmovancami a s mládežou:
„Boh mi pripravil úžasné miesto na tejto zemi. Je možné ho
nájsť?“

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom
sadený...
Túto ľudovú pieseň a ďalšie si
zaspievali občania spolu so ŽSS
Dolinka 1. mája pred Obecným
úradom v Novej Bystrici, kde už
tradične niekoľko rokov v tento deň
DHZ Nová Bystrica so svojimi
členmi stavali máj. Tento rok si dali
obzvlášť záležať na výške mája a jeho
výzdobe a nezabudli, ako aj po iné
roky priviazať figurínu, ktorá predstavuje hasiča. Aj ĽH Kováčovcov prispela k
veľmi dobrej atmosfére počas celej akcie. Záujem miestnych občanov o takéto
akcie sa zväčšuje, o čom svedčí aj pomerne veľká účasť.
V nedeľu 3. mája 2009 si všetci členovia DHZ Nová Bystrica a Vychylovka
uctili sv. Floriána – patróna hasičov, slávnostným pochodom za účasti ĽH
Kováčovcov do miestneho kostola. Na jeho počesť sa zúčastnili svätej omše.
Dôstojný pán Stanislav Capiak vysvätil v tento deň novú zástavu DHZ Nová
Bystrica.

Novobystrický hlásnik
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naši najmladší heligonkári spolu s dievčatami z tanečného krúžku a so ŽSS
Dolinka. Spestrením programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Drevár
z Krásna nad Kysucou.
Program sa páčil, o čom svedčí aj spontánny potlesk divákov. Končili sme
s prísľubom, že sa stretneme určite aj na budúci rok.

Mgr. Helena Jančulová

Deň matiek v Novej Bystrici
Zodpovedne sme sa pripravovali,
o čom
svedčí
aj
počet
zainteresovaných, a to ZŠ s MŠ
Nová
Bystrica,
ZŠ
s MŠ
Vychylovka,
Kultúrno-školská
komisia pri OÚ Nová Bystrica,
Školské stredisko záujmovej
činnosti pri ZŠ s MŠ Nová
Bystrica, obecný úrad, miestna
organizácia
ĽS
–
HZDS
a kultúrny referent.
Sálu sme vyzdobili veľmi
peknými výtvarnými prácami našich žiakov, ktoré upútali hneď pri vstupe do
sály, kde každá mamička dostala kvet, ako drobnú pozornosť k sviatku od členov
miestnej organizácie ĽS – HZDS. Samotný program začal o 14.00 hod. úvodnou
básňou a slávnostnými príhovormi našich hostí, ktorých predstavil starosta obce
pán Milan Kotvas.
K našim hosťom patrila aj europoslankyňa MUDr. Irena Belohorská a Prof.
Ing. Jaroslav Ďaďo PhD. Za miestnu organizáciu ĽS – HZDS sa našim
mamičkám prihovorila p. Jana Huláková.
Potom sa už na javisku striedali básničky s pesničkami a tančekmi, na ktoré
sme sa najviac tešili. Program vyvrcholil folklórnym pásmom, kde sa predstavili

Mgr. Helena Jančulová
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Divadelný súbor dospelých
z Kysuckého Nového Mesta v Novej Bystrici.
17.5.2009 sme ponúkli našim spoluobčanom divadelné predstavenie naštudované
divadelným súborom dospelých z Kysuckého Nového Mesta. Keďže pred
týždňom sme si pripomenuli „Deň matiek“, mali naše mamičky vstup na toto
predstavenie zdarma. Divadelná hra „Kubo“ je nám všetkým dobre známa. Patrí
ku klasike divadelníctva a všetci máme v hlbokom vedomí postavu Kuba
stvárnenú významným slovenským hercom Jozefom Krónerom. Boli sme preto
zvedaví, ako sa títo amatérski herci vysporiadajú s tak náročnou postavou
a celým predstavením. Začiatok predstavenia bol o 17.00 hod. v Dome kultúry
v Novej Bystrici. Na to, že bolo veľmi pekné počasie s návštevnosťou môžeme
byť spokojní. Od prvej scény bolo hneď jasné, že herci nadviazali veľmi dobrý
kontakt s publikom a ich výkony boli odmeňované priebežne spontánnym
potleskom. Postavy Kuba sa veľmi dobre zhostil Vladimír Psotný, nakoniec
všetci účinkujúci zaujali svojim svojským stvárnením jednotlivých postáv.
Kultúrno-školská komisia pri OÚ v spolupráci s kultúrnym referentom po takto
dobrých skúsenostiach budú aj v budúcnosti pripravovať podobné podujatia.
Mgr. Helena Jančulová

Novobystrické talenty
V mesiaci máj sa naše deti
zúčastnili viacerých súťaží, na
ktorých potvrdili, že vyrastajú
v našej obci talenty, ktoré nás
veľmi dobre reprezentujú.
Predovšetkým to bola súťaž
„Talenty Kysúc“, kde nás
reprezentovala Katarína Sobolová
svojim spevom a hrou na
heligónke a Patrik Halvoník hrou
na heligónke. Patrik patrí už
k známym detským heligonkárom
v bystrickej doline.
Na okresnej súťaži „Slovenský slávik“ v Čadci a „Oščadnickej heligónke“
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sme sa nezahanbili, lebo aj tu potvrdila Katka Sobolová talent, na ktorom treba
neustále pracovať a využiť jej potenciál.
Obidvom ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej obce.
Aj touto cestou chceme osloviť všetkých malých aj veľkých, ktorí by mali
záujem ukázať svoj talent, či už spevácky, tanečný, alebo hudobný, aby neváhali
a dali o sebe vedieť.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV OBCE NOVÁ BYSTRICA
v chorvátskej dedinke JOSIPOVEC
V dňoch 22. až 24. mája 2009 sa
uskutočnilo stretnutie zástupcov
obce Nová Bystrica a Josipovec
v Chorvátsku. Tejto návštevy sa
zúčastnilo združenie zástupcov
z Novej Bystrice: starosta obce
Milan Kotvas, za dobrovoľný
hasičský zbor v Novej Bystrici
Milan Brisučiak, riaditeľ ZŠ s MŠ
Nová Bystrica Mgr. Milan
Lalinský, poslanci obecného
zastupiteľstva: Jozef Radôšťan, Rudolf Chovanec, za SNS Vladimír Malík,
diecézny biskup Nitrianskej diecézy Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, kultúrny
referent obce Nová Bystrica Vladimír Tomčala a ĽH Kováčovcov z Novej
Bystrice, ktorí veľmi pekne vyplnili a spestrili túto návštevu.
Dňa 22.5. 2009 v poobedňajších hodinách táto skupina ľudí docestovala do
chorvátskej obce Josipovec. Obyvatelia nás už netrpezlivo očakávali a privítali
nás veľmi zdvorilo. Po príhovore starostu obce Josipovec p. Mirka Vavru, nám
zaspievali naše slovenské piesne spolu s miestnym folklórnym súborom. ĽH
Kováčovcov predviedla niečo z našich ľudových tradícií. Potom sa podávala
večera, čo svedčí o veľkorysosti a pohostinnosti týchto ľudí.
Dňa 23.5. 2009, t.j. v sobotu, nás nenechali vydýchnuť. Po raňajkách sme sa
vybrali do miestnej ZŠ v Josipovci, kde nám deti predviedli svoje zručnosti
a talent. Po tomto milom programe sme sa vybrali navštíviť Osviecko, baraniu
župu v Meste Osijek.
Navštívili sme aj rektorku všetkých fakúlt v Osijeckom okrese, Prof. dr. sc.

Novobystrický hlásnik
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dr.h.c. Gordana Kralik, ktorá je rektorkou 13 fakúlt – 22 tisíc študentov a okolo
1200 profesorov.
Ďalej nás naši hostitelia pozvali do priestorov na výrobu piva „Osječko“.
Tamojší riaditeľ p. Ján Komár nám ukázal, akou technológiou sa spracováva a
vyrába pivo. Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka tohto piva a iných
nealkoholických nápojov.
Na poslednej zastávke sme navštívili v meste Diakovo veľkolepú katedrálu
postavenú Jozefom Jurajom Strossmayerom, po ktorom bolo pomenované mesto
Josipovec. V tejto katedrále, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1866 až 1882, sme
navštívili aj tamojšieho biskupa. Veľmi srdečne nás oboznámil s históriou tejto
budovy, ktorá v nás zanechala veľmi hlboký emocionálny zážitok.
V ďalšej časti dňa nás čakal bohatý kultúrny program, ktorý spočíval
z miestnych FS. Po príhovore predsedu Matice slovenskej Zdenka Komára,
starosta obce Milan Kotvas odovzdal do rúk starostovi Mirkovi Vavrovi krásne
zdobenú fujaru, ako symbol našej národnej kultúry. Toto podujatie sa nieslo vo
veľmi priateľskom duchu, čo svedčí aj o tom, že si do tohto ľudového nástroja
pri prevzatí amatérsky fúkli.
V nedeľu v doobedňajších hodinách Mons. Viliam Judák odcelebroval
slávnostnú svätú omšu v dedinke Josipovec, kde veľká návštevnosť v útulnom
kostolíku príjemne prekvapila. Mons. Viliam Judák po stránke katolíckej
podporil týchto občanov a poďakoval za ich veľkú vieru, pohostinnosť
a šľachetnosť.
Miestny DHZ pripravil obedňajšie občerstvenie a ukázal nám svoju
zručnosť pri prípadnom požiari.
Pred odchodom sme si prisľúbili, že sa určite budeme v budúcnosti
navštevovať a že sú u nás srdečne vítaní.
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Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Váľanie mája v Novej Bystrici 2009
Dňa 30. mája 2009 o 19.00
hod. sa v obci Nová Bystrica
uskutočnilo tradičné váľanie
mája pred obecným úradom.
Za
prítomnosti
podpredsedníčky NR SR, SNS
RNDr.
Anny
Belousovovej, primátora
mesta Čadca Ing. Jozefa
Vražela a ĽS-HZDS. Členovia
miestnej organizácie DHZ v Novej Bystrici zdatne zvalili máj a zvesili tak
figurínu imitovaného hasiča. Celkový akt váľania mája bol uskutočnený
v starých tradíciách za prítomnosti ĽH Kováčovcov a ŽSS Dolinka, ktorým
ďakujeme za prítomnosť.
Po presunutí do DK v Novej Bystrici sa prihovoril občanom starosta obce
Milan Kotvas, spolu s podpredsedníčkou NR SR a SNS RNDr. Annou
Belousovovou, ktorá ich privítala a vyzvala na účasť vo voľbách do Európskeho
parlamentu. Po príhovore nasledovala veselica až do rána.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Novobystrický hlásnik
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Novobystrické čriepky
Šport – pokračovanie
Ako išli roky, starší futbalisti
postupne odchádzali a nahradili
ich noví, vlastne už moji bývalí
žiaci – vlastní odchovanci:
František Jonek, Marián, Rudo
a Milan Martinčekovci, Ondrej
a Milan Slučiakovci, Štefan
a Miro
Držiakovci,
Miro
a Ladislav Borovičkovci, Jano,
Rudo a Stano Dubovickí, Anton
a Ján
Chmúrovci,
Ján
Rozlúčkový zápas K. Badača 1974
a František Cabadajovci, Pavol
Horný rad zľava : Jonek Š., Slučiak E., Hofer E., Rajnoha
a Štefan Romaníkovci, Viliam
F., Bubrín F., Jonek E., Cabadaj F., Škorupa A., Jonek A
a Jozef
Huskovci,
Rudolf
Dolný rad zľava : Halvoník O., Jonek J., Badač K.,
Minárik M., Pokrývka Š., Žovin A.
Ondrovič, Jarko Cabadaj, Emil
Hofer, František Targoš, Emil
Škorvaga, Ivan Deák, Jozef Boris, Ľubo Rajnoha, Anton Šnegoň, Emil Koleno,
Ján Hulák, Jozef Brehovský, Štefan Bisaha, Rudo Chovanec, Pavol Strapáč
a mnohí iní, s ktorými som spolupracoval buď ako hráč alebo ako funkcionár.
V tom období sme mali v družstve jediného internacionála Petra Šveca, rodáka
z Brna.
Okrem družstva dospelých, sme mali aj mládežnícke futbalové družstvo,
o ktoré sa starali Ladislav Baník a Jaroslav Chreno. Pri materiálnom
zabezpečovaní tohto družstva nám pomáhal vtedajší riaditeľ školy Ján Križan
zakúpením dresov a lôpt. Financie na činnosť sme v začiatkoch získavali hlavne
z tanečných zábav. Cieľom bolo získať „vychytené“ zábavy na Silvestra, na
Veľkú noc alebo na hody. Situácia vo finančnom zabezpečovaní činnosti sa
výrazne zmenila k lepšiemu, keď funkciu predsedu organizácie prevzal MVDr.
Ivan Lukšík. Aj brigádami športovcov na JRD sa získavali potrebné financie.
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S hrou a výsledkami na
ihrisku priamo súvisela aj
návštevnosť
divákov
v domácich zápasoch. Tak
napríklad zápas s Rudinou
videlo cca 600 divákov nielen
z našej obce, ale aj z okolia. Je
pravdou, že v tom čase sme
hrali atraktívny útočný futbal,
ktorý sa divákom páčil, keďže
padalo veľa gólov. Na zápasy
sme
divákov
pozývali
Priateľský zápas v Brvništi
Zľava stoja : Dubovický J., Romaník P., Držiak m.,
osvedčeným spôsobom. Vždy
Borovička L., Bisaha Š., Dubovický, Badač
v nedeľu
doobeda
sme
Dole : Dubovický R., Hulák P., –-, Chovanec, Brehovský,
využívali obecný rozhlas. Keď
Chmurčiak A., Húska J.
ľudia odchádzali z nedeľnej
svätej omše, v obecnom rozhlase sme ohlásili, alebo dali ohlásiť informácie
o súperovi, o čase zápasu a ohlásili aj našu zostavu. To sa stretlo s kladnou
odozvou u našich fanúšikov. V jednom hlásení rozhlasu odznela aj takáto
informácia: „Bude futbal! Príďte povzbudiť tých, čo budú túto hru vykonávať!“
Hráči a fanúšikovia vytvorili v obci vlastne jednu rodinu. Ako príklad uvádzam:
náš priaznivec, pán Kúrňava, vydával dcéru. Po skončení domáceho
majstrovského zápasu priamo z ihriska odviedol celú futbalovú jedenástku na
svadbu, kde pre nás mal pripravenú zvlášť izbu s bohatým pohostením, čo nám
dobre padlo. Iný príklad: v pivnici rodinného domu Františka Slučiaka zvyčajne
býval po zápase pripravený sud piva, ktorý zakúpili naši fanúšikovia a ktorý sme
s nimi spoločnými silami zvládli bezo zvyšku. Aby boli naši priaznivci
informovaní o aktualitách, vo vývesnej skrinke umiestnenej pri vchode do
reštaurácie „Jeleň“, pravidelne sme ich informovali o umiestnení nášho družstva
v prebiehajúcej súťaži. Boli tu tiež vyvesené fotografie z odohratých zápasov a aj
tabuľka strelcov nášho družstva. V letnej prestávke medzi jarným a jesenným
kolom sme usporadúvali futbalové turnaje medzi dvormi. Hralo sa zvyčajne
o sud piva, ktorý sa spoločne po zápase skonzumoval. O popularite a záujme
o futbal svedčí aj neskoršie vytvorenie futbalových oddielov vo Vychylovke
a v Riečnici. Zásluhu na vytvorení futbalového oddielu vo Vychylovke mal
hlavne Ján Masnica a v Riečnici Ladislav Chreno. Oba tieto oddiely svoje
majstrovské zápasy hrávali na ihrisku v Novej Bystrici.
V zimných mesiacoch sme v areáli školy za pomoci vedenia školy a žiakov
budovali klzisko. Od rodičov žiakov sme získali dosky na mantinely. Vodu sme
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čerpali zo školského vodovodu.
Aby sa klzisko dalo využívať vo
večerných hodinách, inštalovali
sme večerné osvetlenie. Síce len
troma svietidlami, ale pre
potreby korčuľovania to stačilo.
Klzisko bolo využívané do
neskorých nočných hodín.
V spolupráci
s podnikom
Váhostav, ktorý v obci staval
Striedanie generácií Zľava : Rajnoha F., Jantula ? , Jonek
vodárenskú
nádrž,
naša
Š., Halvoník O., Slučiak M., Badač K. Kľačia : Deák I.,
telovýchovná
organizácia
Martinček R., Targoš F., Martinček M., Boris
usporiadala
niekoľko
vydarených ročníkov lyžiarskych bežeckých pretekov „Novobystrická stopa“,
ktorých sa okrem našich pretekárov zúčastňovali aj bežci z iných oblastí
Slovenska. Organizátormi týchto pretekov boli Ivan Lukšík, Juraj Borik, Kamil
Badač a zástupca podniku Váhostav, pán Nezval. S potešením som si nedávno
v týždenníku Kysuce prečítal článok od môjho bývalého žiaka Cyrila Vakulu
o už štvrtom ročníku lyžiarskeho prechodu okolo Novobystrickej priehrady,
ktorý organizovala TJ Lokomotíva Čadca. Tradícia bežeckého lyžovania teda
pokračuje. Lyžiarske bežecké preteky sa neskôr organizovali aj pre žiakov školy
v Novej Bystrici, čo bola vítaná aktivita vtedajších učiteľov telesnej výchovy
Miloša Znachora a Eleny Jančulovej. I keď lyžiarske vybavenie pretekárov bolo
len v rámci vtedajších možností našich žiakov (Janko Halvoník – Bulhar, prišiel
na doma vyrobených zvláštnych lyžiach – dúškach), záujem súťažiť
a prekonávať prekážky bol veľký a obdivuhodný tak u dievčat, ako aj
u chlapcov.
Keď spomínam na zimné športové aktivity, musím spomenúť vybudovanie
a spojazdnenie prvého lyžiarskeho vleku v Novej Bystrici – Vychylovke v roku
1985. Podiel na vybudovaní tohto diela mali funkcionári vtedajšieho MNV Ján
Slučiak, Rudolf Petrek, Juraj Borik, Milan Lalinský a žiaci ZŠ Vychylovka,
Jaroslav Klus z OV ČSTV v Čadci a Ivan Lukšík – TJ, ale takisto všetci tí, ktorí
sa manuálne podieľali na budovaní tohto diela. Vlek výrazne pomohol pri
lyžiarskom výcviku žiakov oboch novobystrických škôl a nielen im.
Pri spomienkach na športové aktivity z vtedajšieho obdobia musím venovať
miesto aj stolnému tenisu. Na chodbe v starej školskej budove bol rozkladací
stolnotenisový stôl. Zreparovali sme na ňom, čo bolo potrebné, tak aby bol
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schopný prevádzky. Keď bola
postavená
nová
školská
budova, v priestrannej chodbe
sa našlo miesto na ďalšie dva
stoly. Postupne na zápasy
a turnaje si zvykli príchadzať
nielen kolegovia – učitelia,
hlavne Jožko Strakoš, Ján
Križan, Fero Gucký, Rudo
Petrek, ale aj dedinská mládež
(tu spomínam najmä na zápasy
Žiacke družstvá
s priateľom Ferkom Bubrínom.
Vždy hovorieval, či sa ideme
„maslačiť“). Začali sme organizovať Novoročný stolnotenisový turnaj s cenami,
diplomami a všetkým, čo k tomu patrí. Keďže záujem o stolný tenis narastal aj u
našich žiakov, začal som pre nich organizovať dlhodobé súťaže o „Majstra
školy“. V niektorých rokoch bolo v turnaji prihlásených až 25 pretekárov. Hralo
sa systémom „každý s každým“. Okrem toho, stolnotenisové družstvo školy
hralo aj stolnotenisovú okresnú súťaž. Prím v tomto družstve žiakov hral vtedy
Štefan Držiak. Bol som milo prekvapený tým, že v súčasnosti v 7. lige stolného
tenisu okresu Čadca hrajú dve družstvá Novej Bystrice. Sú tak vlastne
pokračovateľmi v ceste, ktorú sme pred takmer 50 rokmi začínali Za túto
záslužnú činnosť patrí pochvala Školskému stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ s
MŠ v Novej Bystrici pod vedením pani Eleny Jančulovej. Vďaka za to.
Partia nadšencov sa vo voľnom čase stretávala na volejbalovom ihrisku pri
novej škole. Hrávali sme volejbal len a len pre zábavu a pre radosť z pohybu.
V lete roku 1985 na futbalovom ihrisku videli početní prítomní diváci
spartakiádne vystúpenie starších
žiačok
a
starších
žiakov.
Spartakiádne skladby s vybranými
žiakmi našej školy nacvičili
učitelia Elena Jančulová a Miloš
Znachor. Bolo to jediné verejné
vystúpenie cvičencov na starom
futbalovom ihrisku. V roku 1985 sa
spartakiádne
cvičenky
pod
vedením Eleny Jančulovej a
cvičenci pod vedením Miloša
Znachora zúčastnili celoštátnej Beh na lyžiach za školou
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spartakiády v Prahe.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia sme začali budovať a
vybudovali za pomoci MNV a podniku Váhostav nové futbalové ihrisko a v
začiatkoch osemdesiatych rokov uzatvorili družbu medzi TJ Nová Bystrica a
Omladinou Josipovac vo vtedajšej Juhoslávii. Táto družba bola na istý čas
prerušená, ale podľa informácií, ktoré mám boli družobné športové styky znovu
obnovené.
Na záver športových spomienok len pár slov. Do svojich tridsaťtri rokov
som hral aktívne futbal. Až na krátke obdobie, keď som hral v Starej Bystrici,
som podstatnú časť odohral v Novej Bystrici. Počas aktívnej činnosti i po jej
skončení som ako tajomník telovýchovnej jednoty dlhé roky funkcionárčil. Ako
pedagóg i ako funkcionár TJ som sledoval futbalový rast mojich bývalých žiakov
Pavla Strapáča, Jozefa Húsku, Pavla Romaníka, Mira Držiaka, Jozefa Masnicu,
ako sa dokázali presadiť vo vyšších súťažiach.
Chcel by som sa poďakovať všetkým svojim vtedajším spoluhráčom a
spolufunkcionárom, s úctou si spomenúť na tých športovcov, ktorí už nie sú
medzi nami, ospravedlniť sa tým, ktorých mená som nespomenul a popriať
novobystrickému športu roky plné úspechov, dobrú spoluprácu s vedením obce a
oboch základných škôl, podporu sponzorov, ale hlavne podporu občanov Novej
Bystrice.

Spustenie vleku

PaedDr. Kamil Badač
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Slohová úloha žiaka ZŠ na tému:

„Moji rodičia“
Rodičia sa delia na dve časti: matku a otca. Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a
v zamestnaní. Doma sa potom ešte skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovačky,
práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky..., ostatné si nepamätám, ale mama toho
vie vymenovať viac, ako napr. slúžka, otrok a iné.
Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na viacerých miestach naraz, vie v
jednej chvíli myslieť na sto vecí, pričom desať vecí robí súčasne. Vidím na vlastné oči, ako po
návrate zo zamestnania dá variť vodu na sporák, zatiaľ čo zamiesi cesto na
rezance. Pritom jej ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň, mne vymýšľa vety
oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a našu Olinku skúša z veľkej násobilky. Že potom
prebalí malého Karolka a zarobí mu na Sunar s krupicou, to ani nezbadám. Dve oči mi na to
nestačia. Lebo keď potom zasadnem k večeri, už je namletý mak aj orechy na varené rezance
a ja mám na kolenách teplákov zašité nové diery. Olinka má umyté vlasy a bielizeň je
rozvešaná na balkóne. Darmo si mamu potajme obzerám. Mama má naozaj len dve ruky... a
predsa, keď príde domov z roboty, má v jednej veľkú tašku a malú kabelku, v druhej dve
sieťovky s nákupom a v tretej... nie, veď som už povedal, že má len dve ruky, ale nesie aj
Karolka s fusakom.
Otec sa neskladá ani nerozdeľuje. Nachádza sa v zamestnaní a doma, ale doma ho
nájdete málokedy. Okrem raňajkovania a večerania, keď sedí pri stole, vyskytuje sa obyčajne
v kresle, alebo na gauči a býva zakrytý novinami. Zanecháva po sebe vždy tie isté
stopy: roztvorené, prevrátené noviny a cigaretový popol, niekedy aj v popolníku.
Na rozdiel od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza domov s rukami prázdnymi. Či vie
násobilku neviem, ale písať asi nevie, lebo žiacku knižku mi ešte ani raz nepodpísal. Ani
to ešte nie je preskúmané, prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské združenie vôbec
nechodí.
Pán učiteľ povedal, aby sme sa pri písaní tejto úlohy zamysleli nad prácou svojich
rodičov.
V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne nepracuje, čiže neučí sa, k dobrému a usilovnému
žiakovi, aby sa pri ňom niečo naučil. A tak si myslím, že pri sobáši prideľujú mužov ženám,
aby ich ženy niečomu dobrému naučili a mali na nich dobrý vplyv.
Mojej mame sa to zatiaľ žiaľ nepodarilo.
Zdroj: internet
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Staršie žiačky vybíjaná: 1. miesto - VIII. A trieda
2. miesto - VIII. B trieda
3. miesto - VII. A trieda

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Školské stredisko záujmovej činnosti pripravilo na mesiac máj turnaj
v minifutbale a vo vybíjanej. Jednotlivé ročníky si postavili družstvá, ktoré
hrali v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci / ročníky 7, 8, 9/, mladší žiaci
/4, 5, 6 /. Jednotlivé zápasy sa hrali v popoludňajších hodinách a bolo vidieť
veľké zanietenie hráčov v tejto súťaži. Kapitáni družstiev boli zodpovední za
svoju triednu zostavu a aj za vyvolávanie jednotlivých zápasov.

Po vyhodnotení na školskej chodbe boli víťazi odmenení sladkosťami
a písacími potrebami. Táto aktivita sa žiakom veľmi páčila, čo svedčí o tom, že
o pohyb majú veľký záujem a je potrebné ich podchytiť aj na budúci školský rok
a zamerať sa ešte viacej na akcie podobného typu.

O okresnom kole Pytagoriády sme už písali v článku v mesiaci apríl. Dnes však
uvádzame úspešných riešiteľov, ktorí z našej školy obstáli veľmi dobre, a tak pre
školu „bodovali“.
3. ročník – Kristián Kováč
Monika Joneková
Matej Vojtek
Klára Talapková
4. ročník - Laura Grigová
Róbert Kováč
5. ročník - Ladislav Strapáč
6. ročník - Patrik Vojtek

Výsledky turnaja sú nasledovné :
Mladší žiaci futbal:

1. miesto - V.A trieda
2. miesto - VI.A trieda
3. miesto - V.B trieda

Starší žiaci futbal:

1. miesto - IX.A trieda
2. miesto - VIII.B trieda
3. miesto - VIII.A trieda

Mladšie žiačky vybíjaná: 1. miesto - VI.A trieda
2. miesto - V.A trieda
3. miesto - V. B trieda

8. ročník – Erika Adamcová
Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.
Žiakov pripravili vyučujúce jednotlivých ročníkov.

Okresné kolo v atletike
14.5.2009 sme sa zúčastnili okresného kola v atletike žiakov. Aj tento školský
rok sme obsadili všetky disciplíny, okrem vrhu guľou - dievčatá. Všetci pretekári
sa snažili veľmi dobre obstáť v silnej konkurencii. Celkové výsledky prídu
priebežne, ale už teraz môžeme pochváliť Tomáša Prišča z IX. A triedy, ktorý
veľmi dobre uspel v behu na 300 m a Darinku Čierňavovú zo VII.A triedy,
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ktorá uspela v behu na 800 m a budú reprezentovať našu školu 2.6.2009 na
krajskom kole v Dolnom Kubíne.
Všetci im držíme palce !
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7.5.2009 sa žiaci 6. a 8. ročníka zapojili do projektu KOMPARO – periodického
testovania žiakov základných a stredných škôl. Testy sa skladajú z 3 častí:
slovenský jazyk a literatúra, matematika, všeobecné študijné predpoklady.
Úspešnosť každého žiaka v teste vyhodnocuje spoločnosť EXAM testing.
Koordinátor projektov Mgr. Janka Kristeková.

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov

Mgr.Elena Jančulová

Umelecký prednes - „Krása slova“
5. mája 2009 Laura Grigová – žiačka IV. A triedy, reprezentovala našu školu na
okresnej súťaži v prednese umeleckej poézie a prózy v Čadci pod názvom
„Krása slova“, kde sa v I. kategórii – poézia umiestnila na peknom 2. mieste.
Gratulujeme!
Mgr. Eva Joneková

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
29. apríla 2009 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili testovania čitateľskej a
matematickej gramotnosti. Overovanie týchto kompetencií sa uskutočnilo v 88
základných školách približne u 3360 žiakov. Cieľom týchto testov je zistiť, ako
žiaci dokážu prepájať poznatky a vedomosti s praktickými životnými situáciami.
Výsledky týchto testov sa nezapočítavajú do celkového hodnotenia žiaka.
Testovanie kompetencií sa uskutočnilo za prítomnosti externej kontroly zo
školského úradu.

Dňa 12.5.2009 sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a
Červeného polmesiaca v Dome kultúry v Čadci územné kolo súťaže Hliadok
mladých zdravotníkov (HMZ). Do súťaže sa zapojili i žiačky našej školy: Lenka
Kultanová (6. roč.), Monika Talapková (6. roč.), Monika Šadibolová (8. roč),
Janka Uršicová (8. roč.) a Michaela Vojtková (8. roč.) v kategórii HZM II.
stupeň. Hliadky súťažili v 4 disciplínach: zdravotnícke vedomosti, vedomosti o
SČK, hnutí ČK/ČP a bezpríspevkovom darcovstve krvi, bezpečnosť na cestách a
praktické poskytovanie prvej pomoci – ošetrovanie poranení a úkony
zachraňujúce život – kardiopulmolálna resuscitácia.
Dievčatá preukázali, že dokážu pomôcť nielen sebe, ale aj najbližším, a
prakticky komukoľvek, kto sa ocitne v núdzi. Na deti, ktoré svojou
angažovanosťou a zodpovednosťou k životu dávajú svojim postojom príklad
najbližšiemu okoliu, a teda prispievajú k pozitívnym zmenám v samotnej
komunite, môžeme byť právom hrdí. Patrí im veľká vďaka za poctivú prípravu a
reprezentáciu našej školy.
Mgr. Katarína Kuricová
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internetovom obchode, keď tovar posielate na dobierku, ju mať nemusíte. Ak
však pôjde o predaj v klasickom obchode, pokladnicu musíte mať na všetky
druhy tovaru, či už ide o tovar, ktorý ste vyrobili, kúpili alebo upravili.
Vaše otázky
 Koho sa týkajú znížené odvody do sociálnej poisťovne?
Na základe zníženia príspevkov do rezervného fondu solidarity zo 4,75 % na 2 %
s platnosťou od 1. apríla do konca roku 2010 v rámci protikrízového balíka
vládnych opatrení sa bude odvádzať do sociálneho poistenia namiesto
doterajších 33,15 % iba 30,4 % z vymeriavacieho základu. Samostatne
zárobkovo činné osoby (SZČO) mali tak prvý raz urobiť v máji a zaplatiť nižšie
odvody do SP. SZČO, ktoré platia odvody z minimálneho vymeriavacieho
základu - 295,50 eur, zaplatia tak 89,70 eur (v prípade, že si neplatíte dobrovoľne
poistenie v nezamestnanosti, čo predstavuje 2 % + 5,9 eur) mesačne.
Pre ostatných platiteľov poistného sa nič nemení. Zamestnávatelia i dobrovoľne
poistené osoby budú naďalej platiť aj príspevky do rezervného fondu vo výške
4,75 %. Štát platí za svojich poistencov 2 %.
V prípade, že „zabudnete“ na zníženie odvodov a uhradíte ich napríklad trvalým
príkazom v nezmenenej výške, tak tieto navyše zaplatené peniaze SP vráti na
základe písomnej žiadosti. SZČO by nemali vzniknutý preplatok riešiť tak, že si
nasledujúci mesiac znížia výšku odvodov o navyše zaplatenú sumu, o tomto
spôsobe sa vo vlastnom záujme osobne informujte v SP.
Od prvého júla t. r. začnú platiť odvody do SP už aj tí podnikatelia, ktorí začali s
podnikaním minulý rok. Ich ročné príjmy bez odrátania výdavkov pritom
prekročili 3546 eur, čo zodpovedá 12-násobku minimálnej mzdy. Nezabudnite sa
pritom odhlásiť, ak ste boli evidovaní ako dobrovoľne poistené osoby, ináč by
ste museli platiť poistné 2 x (dobrovoľne, aj zo zákona)!
 Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladňu (ERP)?
Všeobecne platí, že podnikatelia, ktorí predávajú tovar, pričom prijímajú aj
platby v hotovosti, musia povinne používať registračné pokladnice. Pri

ERP nemusíte mať pri predaji:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych
kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, a ďalších bankoviek a
mincí, ktoré neslúžia ako zákonné platidlo,
poštových cenín na filatelistických burzách,
tovaru prostredníctvom predajných automatov,
tovaru na dobierku,
doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách
železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej
doprave,
tovaru vyrobeného občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva,
exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez
napojenia na cestnú sieť a sieť elektrickej energie,
tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

Pri poskytovaní služieb pokladnicu používať nemusíte, zákon však stanovuje
zoznam služieb, pri ktorých je ERP povinná. Existujú štyri výnimky, kedy ERP
nemusíte mať pri poskytovaní akýchkoľvek služieb. Ide o služby poskytované:
•
•
•
•

občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
vo vysokohorských zariadeniach bez napojenia na cestnú sieť a sieť
elektrickej energie,
v rámci praktického vyučovania žiakov,
prostredníctvom predajných automatov.
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ERP musíte mať pri poskytovaní týchto služieb:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Údržba a opravy osobných motorových vozidiel
Umývanie motorových vozidiel
Služby spojené s podávaním jedál a nápojov, okrem služieb
poskytovaných v dopravných prostriedkoch
Služby spojené s dodávkou hotových jedál
Parkovacie služby
Služby spojené s lízingom a prenájmom osobných automobilov a
ľahkých dodávkových vozidiel do 3,5 tony (nepatrí sem prenájom podľa
zmluvy o kúpe prenajatej veci)
Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť, s výnimkou
zdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov
(nepatrí sem prenájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci)
Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové
účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe
prenajatej veci
Služby spojené s fotografovaním, vyvolávaním, reštaurovaním,
kopírovaním a retušovaním fotografií
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
Prevádzka kúpalísk, fitnesscentier, stredísk aerobiku, body buildingu
Zber a rozvoz bielizne
Pranie a čistenie šatstva (nie poskytovanie pracích a čistiacich služieb u
zákazníka)
Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a ich chemická údržba
Žehlenie a mangľovanie
Farbenie a tónovanie textílií
Kadernícke a holičské služby
Služby kozmetické, manikúra a pedikúra
Služby prispievajúce k telesnej pohode
Strihanie psov
Ing. Iveta Heltková

Poľovníci súťažili v streľbe
Na strelnici RgO Kysúc v Čadci sa 9. a 10. mája 2009 uskutočnil prebor Kysúc
v streľbe na poľovnícke terče.
V malokalibrovom štvorboji na medzinárodné terče líšky, srnca, kamzíka
a diviaka sa úspešne darilo Novobystričanom. Zvíťazil Jozef Kultán a
s nástrelom 393/400 splnil limit majstra streľby, 3. miesto s nástrelom 368/400 si
vystrieľal Ľubomír Griga a splnil limit pre získanie 1. výkonnostnej triedy, 7.
miesto obsadil Ivan Ďuríček.
V streľbe brokovnicou na oblúkovom strelišti Ivan Ďuríček obsadil 5. - 6.
miesto a na strelišti americký trap tento strelec vystrieľal 4. miesto, keď
o medailu prišiel v samom závere preteku.

Jozef Kultán

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Juraj Mišina a Janka Chovancová, 16. 5. 2009

Narodenie dietata
Nikoleta Jantulová – 7. 4. 2009, Michal Plevák a Terézia, rod. Jantulová
Agáta Halvoníková – 26. 4. 2009, Rastislav a PhDr. Monika, rod. Šumská
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Životné jubileá
40 rokov

POZVÁNKA č. 1
Poľovnícky spolok Riečnica HÁJ, za spolupráce obce Nová Bystrica, Vás srdečne
pozýva dňa 27. júna 2009, t.j. sobota, na stretnutie rodákov zaniknutých obcí Harvelka
a Riečnica. Tohtoročné stretnutie sa uskutoční so slávnostnou svätou omšou vo farskom
kostole Narodenia Panny Márie v Riečnici o 13.00 hod.

Pavol Kotvas
Daniela Čadecká

50 rokov
Ľuboš Bačík
Jozef Mazúr

POZVÁNKA č. 2
Obec Nová Bystrica Vás všetkých srdečne pozýva dňa 28. júna 2009, t.j. nedeľa, do
Skanzenu vo Vychylovke, kde sa bude konať prezentačný deň Novej Bystrice
a Vychylovky.
Tento deň bude vychádzať z tradičných hodnôt našich predkov, ako sú: ľudové
piesne, tance, ľudová hudba a ľudové remeslá. V domčekoch sa nám bude prezentovať
rezbárstvo, háčkovanie, výroba šindľov, kutie kosy, pletenie košíkov, varenie rôznych
dobrôt a iné.
Občania Novej Bystrice a Vychylovky sa budú môcť prezentovať vlastným
tovarom, výrobkami a vizitkami širokej verejnosti, a tak poukázať na zručnosť a
šikovnosť našich ľudí.
Program: o 9. 00 hod. – prezentácia jednotlivých remeselníkov
o 13.00 hod. - svätá omša, celebrovaná Jeho Excelenciou
Mons. Viliamom Judákom
o 14.00 hod. – bohatý kultúrny program

60 rokov
Rudolf Romaník

70 rokov
Ondrej Hančín
Ján Čierňava

Nad 80 rokov
Mária Romaníková (81)
Mária Petreková (82)
Štefánia Fulierová (83)
Mária Kašubová (83)
Mária Sviteková (84)

Tešíme sa na Vás!
Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Opustili nás
František Jonek (†55)
Rudolf Poniščjak (†81)

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch :
11.06.2009
09.07.2009
25.06.2009
23.07.2009
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