
Novobystrický 
hlásnik 
Časopis obce Nová Bystrica 
Č. 5/2010 máj 
XVIII. ročník 
0,35 €   
 

 
Vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk v Novej Bystrici 
 

 
 

V priebehu cca. 6 mesiacov sa v Novej Bystrici pracovalo na vybudovaní dvoch 
viacúčelových ihrísk s umelým trávnikom. 14. mája 2010 sa podarilo oficiálne 
otvoriť tento areál pre využitie športových aktivít ako napr. futbal, nohejbal, 
tenis, hádzaná a iné. 

Pokračovanie na strane 21 
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Príhovor šéfredaktora 
 

Milí čitatelia, 

mesiac máj je jedným z najkrajších mesiacov v roku. Je to mesiac lásky. 
Voľakedy sa hovorilo, že kto nie je na prvý májový mesiac pobozkaný, bude 
„májové teľa“. Fungoval aj májový bozk pod rozkvitnutou čerešňou. Podaktorí 
si na to s úsmevom spomenú i v dnešnej dobe. No tento rok nám máj okrem 
romantiky priniesol aj o niečo menej romantický prírodný jav v podobe 
vytrvalých dažďov. Ale zažili sme aj príjemné udalosti.  

9. mája sme oslávili Deň matiek. Väčšina matiek časť tohto dňa strávila 
v kultúrnom dome pri slávnostnej oslave svojho sviatku v podobe kultúrneho 
programu. Počúvali sme krásne slová našich detí. Najmilšie a najrozkošnejšie 
boli slová tých úplne najmenších. A možno si nejedna z Vás  uvedomila, že 
s pribúdajúcimi rokmi detí akoby tá ich láska strácala na intenzite. Možno sa 
dospelé dieťa iba trošku hanbí prejaviť ju navonok, ale v jeho srdci je jeho mama 
vždy tá najlepšia na svete. A možno je to biologicky podmienené, že rodič vždy 
ľúbi trochu viac, ako sa mu vráti späť. A preto Vám chcem v ich mene 
poďakovať za Vašu vytrvalú lásku, za strach o každý jeho krok v živote, hlavne 
ten, ktorý je stupený vedľa pevne vyšliapaných koľají, za každú vrásku, za každú 
slzu vo Vašom oku, za každý úsmev, za každé pohladenie... Spoločne si chráňme 
svoju vzájomnú lásku, ktorou sa navzájom obdarúvame. Prežije dlhšie a bude tu, 
keď sa peniaze a dobré zdravie pominú. 

14. máj 2010 bol zasa významným dňom pre celú našu obec a do obecnej 
kroniky je zapísaný veľkým písmom, a to z dvojakého dôvodu. Prvýkrát v histórii 
Novej Bystrice zavítalo do obce také množstvo ústavných a vládnych činiteľov. 
Druhým dôvodom je, že spolu s nimi  vedenie obce oficiálne odovzdalo do 
užívania našim deťom a športovej verejnosti nový športový areál. Ihrisko bude 
slúžiť verejnosti a rozšíri možnosti pre zdravý rozvoj detí a príjemné využívanie 
voľného času našich obyvateľov. Spoločne si pri  jeho užívaní želajme veľa 
príjemných športových zážitkov. 

Mgr. Eva Joneková 
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Mama – vyznanie 

 
Vidím prekvapenie v Tvojich očiach a krásny úsmev, ktorý z nich vyžaruje. 
Vlastne až teraz si si uvedomila, že už nie som ten malý chlapec s rozbitými 

kolenami. 
Mami pamätáš...? Je to už dávno, keď som otvoril oči a pozrel sa na svet, bol 

biely a  
strašne  veľký. Mami, dnes som už dospelý a svet je už krásny, farebný.  
Pozerám sa naň aj na Teba. Vlastne si sa vôbec  nezmenila, si stále tou 

mamičkou ako prvýkrát. 
 Azda ti pribudlo len pár vrások, mozole na dlaniach, a tiež jeden dospelý syn. 

No dnes si tu so mnou. Stojím na prahu života, toho ozajstného a cítim ako na 
mňa dýcha. 

Chcel by som Ťa chytiť za ruku, tak ako kedysi keď som bol malý.  
Vieš mami, trošku sa bojím, bojím sa hlasu, ktorý ma priťahuje, je tajomný, je to 

hlas života mami. Hovoria mi dospelý. 

Túžil som strašne po tom slove, ale dnes, keď som tak blízko neho, stále častejšie 
sa obzerám za seba do diaľky, kde je moje detstvo. Pamätáš mami, keď si ma 
priniesla domov v bielej perinke? Pamätáš sa na autíčko, s ktorým som sa tak 

rád hral? Pamätáš sa na moje prvé topánočky? A na môj prvý krok? Vidím ešte 
dnes krásny úsmev, ktorý vyčarilo na tvojej tvári moje prvé slovo : „MAMA“ 

A potom jedno ráno si mi dala do ruky lízanku, na chrbát zavesila tašku a 
kráčali sme spolu do školy. Tešil som sa dovtedy, kým ma od teba neodtrhli, 
nechápal  som to, a chcel som tomu rozumieť. Priniesol som prvú jednotku, 

mami, ako je to dávno? Sú to sekundy, hodiny, mesiace a roky plynúceho času. 
Toho času, v ktorom som sa učil žiť. Mami, na čo myslíš? Na to, keď som prišiel 
prvýkrát neskoro domov? Viem, bola to hlúposť, ale ako Ti to vysvetliť? Že som 
chcel prežiť kúsok ozajstného večera, večera vo dvojici. Nie, nebolo to nič zlé, 

len ten večer sa tuším spájal s prvým bozkom. Mami, s Tebou som prežil aj 
bolesť, pri tom všetkom a smutnom vidím Teba, mami, Ty plačeš? Neplač, teš sa, 

som tu, som mladý a som aj starý. 



4    Novobystrický hlásnik 
 

Mladý na to, aby som vedel, čo je život, starý na to, aby som sa pohral so svojím 
autíčkom. 

Dnes už viem, čo je život. Krásna lúka plná kvetov, slnko zohrievajúce svet, 
ľudia, ktorých každodenne stretávam...... 

Ty, s krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou. Život, to je obrovský strom, pod 
ktorým si môžu oddýchnuť všetci ľudia. Mami, mám Ťa veľmi rád a chcem Ti v 

tento krásny deň, povedať to slovo, ďakujem! Ďakujem za cestu k životu, po 
ktorej si ma učila kráčať. Ďakujem za pohladenie Tvojou rukou. Ďakujem za 

prebdené noci, v ktorých si spolu so mnou prežívala bolesť. Ďakujem...... Mami, 
za všetko, ďakujem, za to čo bolo, i za to čo príde. 

  

 
Podľa internetového zdroja upravila Mgr. Eva Joneková 
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Zadarmo 

Náš malý syn jedného večera prišiel za svojou matkou do kuchyne, kde 
pripravovala večeru, a podal jej kúsok papiera, na ktorý predtým niečo napísal. 
Matka si poutierala ruky do zástery a prečítala si nasledujúce slová: 
za kosenie trávnika                                  5 dolárov 
za upratovanie mojej izby tento týždeň   1 dolár 
za nakupovanie                                        50 centov 
za stráženie brata, keď si nakupovala      25 centov 
za vynášanie odpadkov                            1 dolár 
za dobré známky                                      5 dolárov 
za vyčistenie a pohrabanie záhrady         2 doláre 
                                                              –––––––––––––––– 
spolu:                                                       14,75 dolárov 
 
Viete, poviem vám, že matka sa pozrela na syna, ktorý tu stál v očakávaní, 
a chlapec zazrel na jej tvári mihnúť sa tiene spomienok, ktoré sa jej v tej chvíli 
premietli v hlave. Potom vzala do ruky pero, obrátila papier na druhú stranu 
a napísala: 
To, že som ťa deväť mesiacov nosila, kým si rástol v mojom brušku, bolo – 
zadarmo. 
Všetky prebdené noci, keď si bol chorý a ja som ťa liečila a modlila som sa za 
teba, boli – zadarmo. 
Všetky ťažké dni, všetky vyplakané slzy pre teba za všetky tie roky – zadarmo. 
Keď to všetko zrátaš, všetka moja láska bola – zadarmo. Všetky noci naplnené 
obavami a starosťami, čo bude ďalej – zadarmo. 
Hračky, jedlo, oblečenie a dokonca utieranie nosa bolo – zadarmo, synku. 
A keď to všetko zrátaš, všetka moja naozajstná láska k tebe bola zadarmo. 
Áno, priatelia, keď si náš syn prečítal, čo napísala matka, v očiach mu zahrali 
slzy, pozrel sa hore matke do očí a povedal: „Mami, vieš, ja ťa mám tak veľmi 
rád.“ A potom vzal do ruky pero a na papier veľkými písmenami dopísal: 
„ZAPLATENÉ.“ 

M. Adams 
 (Slepačia polievka pre dušu) 
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Prítomní: 
 
Starosta obce:   Kotvas Milan 
 
Členovia OZ: 
Chovanec Rudolf 
Šadibol Dušan 
Jančulová Elena, Mgr. 
Huláková Jana 
Žemel Milan 
Kultán Jozef 
Držiaková Monika, Ing. 
Masnicová Vilma 
 
Neprítomný:   Radôšťan Jozef  
   
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záverečný účet Obce Nová 

Bystrica za rok 2009 
7. Schválenie uznesenia 
8. 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 8 
poslancov. 

 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní 
obecného zastupiteľstva navrhol 
starosta obce Annu Chovancovú, 
kontrolórku obce. Za overovateľov 
zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána 
a p. Rudolfa Chovanca. 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
 
Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Moniku Držiakovú, p. Janu 
Hulákovú   a  p. Dušana Šadibola. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 

 
4. Rôzne 
 
5. Diskusia 

 
6. Záverečný účet Obce Nová 

Bystrica 
 
7. 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 3/2010 
 
A/ berie na vedomie 
 

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

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 6.5.2010 
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3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa 

Kultána a p. Rudolfa Chovanca  
4. Návrhovú komisiu: p. Moniku 

Držiakovú, p. Janu Hulákovú a p. 
Dušana Šadibola 

5. Oficiálnu návštevu predsedu vlády 
Róberta Fica, ktorá sa bude konať 14. 
5. 2010 

6. Organizačnú štruktúru ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica – Vychylovka 

7. Odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky k záverečnému účtu Obce 
Nová Bystrica za rok 2009 

8. Správu audítora za rok 2009 
9. Žiadosť p.Ivana Janca o opravu cesty 

v časti Vychylovka u Prišča  
10. Žiadosť firmy DORF s. r. o. /p. 

Pochybová, p. Holienčinová/ 
o zriadenie prevádzky v areáli Múzea 
Kysuckej Dediny pod názvom Bufet 
pri Depe a Krčmu od l. 5. 2010 
a otváracie hodiny  v uvedených 
prevádzkach  

11. Žiadosť p. Boženy Plaštiakovej 
o odstránenie odpadu u Škorvagov – 
zašle sa firme VELM list 
o odstránenie uvedeného 

12. Petíciu občanov osady Šudovia – 
Vychylovka o poškodzovaní verejnej 
cesty a priestranstva ťažbou 
a približovaním dreva štátnymi 
cestami 

13. Návrh p. Jozefíny Škorvagovej na 
začatie konania priestupku – 
vysypanie stavebného odpadu p. 
Tiborom Čierňavom pod okná 
rodinného domu – preskúma stavebná 
komisia 

14. Plán požiarnych hliadok na rok 2010 
Pozemkového spoločenstva Harvelka 

15. Dodatočné povolenie hospodárskych 
stavieb p. Jána Skaličana s manželkou 
so stanoviskom obce 

16. Žiadosť Poľovníckeho združenia 

Brízgalky o pridelenie pozemku na 
výstavbu poľovníckej chaty. 

 
B/ schvaľuje 
 

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 
8 

2. Návrhovú komisiu v zložení: p. 
Držiaková,  p. Huláková a p. Šadibol 
počtom hlasov 8 

3. Žiadosť p. JUDr. A. Fickovej na 
otváracie hodiny prevádzkovania 
kaviarne. 

4. Záverečný účet Obce Nová Bystria 
a celoročné hospodárenie bez výhrad 
počtom hlasov 8. Vysporiadanie 
schodku v sume 21.931,- €, zisteného 
podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm a/ 
a / zákona 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov z návratných zdrojov 
financovania v plnej výške.      

5. Žiadosť Alexandra Grigu – Združenia 
drobnovlastníkov lesnej 
a poľnohospodárskej pôdy 
Vychylovské Staré diely o prenajatie 
voľných priestorov v Dome služieb za 
účelom zriadenia kancelárie, je to 
prípad osobitného zreteľa, nakoľko sa 
nedarí obsadiť miestnosti v Dome 
služieb počtom hlasov 8. Cena za 
prenájom 20,- €/m2/rok počtom hlasov 
8.  

6. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
v bytových domoch nasledovným 
nájomníkom: 

a. Silvia Poliačková, č. d. 1126/2 
b. Pavol Jonek, č. d. 1125/9 
c. Juraj Vakula, č. d. 1125/8 
d. Marcela Klanicová, č. d. 1125/7 
e. Dušan Pagáč, č. d. 1125/6 
f. Martin Harandza, č. d. 1125/4 
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g. Tomáš Podolinský, č. d. 1125/3 
h. Jana Skotnická, č. d. 1126/10 
i. Miroslav Vojtek č. d. 1125 

 
7. Predloženie žiadosti „Projektu 

vybudovanie zberného dvora 
a rozšírenie separovaného zberu v Obci 
Nová Bystrica s výškou výdavkov 
1.191.060,- € počtom hlasov 7, p. 
Jančulová sa zdržala hlasovania. 

8. Spolufinancovanie projektu vo výške 
5% z vlastných zdrojov obce 

9. Projekt verejného osvetlenia 
10. Spolufinancovanie rekonštrukcie lesnej 

železničky na cyklotrasu vo výške 5% 
11. Vybudovanie prevádzkovej budovy 

multifunkčného ihriska 
12. Žiadosť Evy Kubeňovej o odpredaj 

biotronu počtom hlasov 8 v cene 1,- €. 
 
C/ neschvaľuje 
 

1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku 
parc. č. 5261 p. Marty Fujeríkovej  
počtom hlasov 6, 2 sa zdržali. 

2. Žiadosť p. Evy Kubeňovej 
o finančnú výpomoc 

3. Žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy nasledovným nájomcom: 

• Mária Grigová 
• Helena Kašubová 
• Miroslav Kováč, z dôvodu neplatenia 

nájomného. Zároveň sa uvedení 
postupujú na riešenie právnikovi, 
pokiaľ si nedoplatky neuhradia do 
konca mája 2010. 

 
D/ súhlasí 
 
1. So žiadosťou Pozemkového 

spoločenstva Riečnica – Horná 
Tižina o záväzné stanovisko v konaní 
o dodatočnom povolení stavby 
„Sklad - snežná jama“ na parcele 

DKN 68/1,68/2, že nie je v rozpore 
s verejnými záujmami 

2. So zriadením prevádzky firme 
DORF, s. r. o. /bufet pri Depe 
a krčmy v areáli Kysuckej dediny/ 
a otváracími hodinami podľa 
predloženého návrhu. 

 
E/ doporučuje  

 
- starostovi obce vyzvať Slovenskú 

správu ciest o odstránenie nedostatku  
na kanalizácií vedľa hlavnej cesty 
u Pleška 

- starostovi obce vyzvať predsedu 
spoločenstva Nová Bystrica a Lesy 
SR o opravu cesty u Závodzky. 

 
F/ ukladá: 

 
- p. Tomčalovi dať opraviť 
v kultúrnom dome vodovodné batérie 

 
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. 

 
Ing. Vladimír  Kasaj 
prednosta obecného úradu 
 
Milan Kotvas 
starosta obce 

 
Overovatelia: 
Jozef Kultán 
Jana Huláková 
 
Zapisovateľ:  Anna Chovancová 
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-Svätá omša nemá iba hodnotu pamiatky. Kristus 
skrze kňaza sprítomňuje svoju obetu. Je to skutočná 
obeta, ktorá sa stala na Kalvárii a prináša jej plné 
ovocie. Všetky plody svätej omše sú nevyčerpateľné, 
pretože sú to všetko plody obete kríža. Kiež by sme 
vedeli, aké poklady môžeme získať pre seba a pre 
Cirkev! (D.C. Marmion) 
-Pamätaj, kresťan, že sa viac vyplatí byť zbožne 
prítomný na svätej omši, ako obísť na pútiach celý 
svet (sv. Bernard). 

-Boh nám dá všetko, o čo pri svätej omši prosíme, a dá nám aj to, na čo ani 
nepomyslíme, ale čo potrebujeme (sv. Hieronym). 
-Keby sme poznali hodnotu svätej omše, s akou veľkou horlivosťou by sme ju 
počúvali! Všetky dobré skutky spolu neplatia toľko ako svätá omša, pretože sú to 
ľudské skutky, ale svätá omša je Božie dielo (sv. Ján M. Vianney). 
-Svätá omša je liek na choroby a celopal na splatenie našich hriechov (sv. 
Cyprián). 
-V modlitbe prosíme Boha o milosti, vo svätej omši ho nútime, aby nám ich dal 
(sv. Filip Neri). 
-Svätá omša je jediná obeta, ktorá spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z očistca 
(sv. Gregor). 
-Svätá omša je najsvätejší náboženský úkon, pre Boha najslávnejší a pre našu 
dušu najprospešnejší. Získavame pri nej silu, aby sme milovali Boha a blížneho a 
dokázali mu odpúšťať (S. P. Eymar). 
-Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne počúva svätú omšu, pošlem v posledných 
okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a chránili, 
koľkokrát bol zbožne na svätej omši. (Ježiš sv. Gertrúde)  
-Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako 
početné     
 obetované inými za teba po tvojej smrti (sv. Faustína) 
 
Úmysly svätých omší 

O obdivuhodnej hodnote svätej omše 
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Je prirodzené a duchovne osožné, keď prichádzame na sv. omšu a pristupujeme 
ku sv. prijímaniu s konkrétnym úmyslom. Je dobré, keď vždy povieme Ježišovi: 
„Drahý Ježiš, ja ti dnes obetujem túto svätú omšu a toto sväté prijímanie 
za....(otca, matku, dieťa, za Svätého otca, za kňaza, za konkrétnu dušu 
zosnulého, za obrátenie, za pokoj v rodine atď.). Najlepšie a najkrajšie je, keď 
Mu poviem: „Drahý Ježiš, ja Ti dnes touto sv. omšou a svojim sv. prijímaním 
nechcem predkladať žiadnu prosbu, len Ti chcem jednoducho poďakovať za....) 
 
Každý správca farnosti má povinnosť (uloženú Cirkvou) obetovať každú nedeľu 
a na prikázaný sviatok jednu sv. omšu za všetkých farníkov. Je to okolo 70 sv. 
omší do roka. Pokiaľ mám v nedeľu rezervované súkromné úmysly sv. omší, 
o ktoré ste prosili, musím sv. omšu za farníkov odslúžiť čo najskôr, napríklad 
v pondelok.  

V našej farnosti sa vyskytli, vyskytujú (a môžu vyskytnúť aj do budúcna) okrem 
iných nasledovné úmysly sv. omší: 

- Za zomrelých: +Karola, Annu, Jána a Žofiu 
- Za zosnulých: +rodičov a starých rodičov 
- Za +Jozefa (sv. omša ako duchovná kytica namiesto kvetov pri pohrebe) 
- Za duše v očistci 
- Za živých i zosnulých členov Živého ruženca 
- Za odpustenie hriechov Márii 
- Za uzdravenie syna Lukáša 
- Za obrátenie člena rodiny 
- Za triezvosť v istej rodine 
- Za svetlo Ducha Svätého pri voľbe životného stavu 
- Za dar múdrosti pri maturitných skúškach pre Petra 
- Za šťastnú hodinu smrti Magdalény 
- Za Božie požehnanie rodičov a starých rodičov 
- Za zdravie mamy (sv. omša ako dar k jej meninám) 
- Za Božiu pomoc v rodine 
- Za dobrý život vnukov 
- Za zmierenie v rodine a susedstve 
- Za zdravie Svätého otca 
- Za nášho biskupa Tomáša  
- Za Božie požehnanie nášho pána farára 
- Za svätosť kňazov 
- Za bezpečnosť pracovníkov pri obnove kostola 
- Za Božie požehnanie farskej rady a ich rodín 
- Za rozšírenie pravej viery 
- Za zjednotenie rozdelenej Cirkvi 
- Na poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia 
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- Na poďakovanie Bohu za životné jubileum Tomáša 
- Na poďakovanie Bohu za manželské jubileum Františka a Vilmy 
- Na poďakovanie za úspešnú operáciu  
- Na poďakovanie Bohu za obrátenie Filipa 

 

Milodar 
Keď prosíte o odslúženie sv. omše na určitý úmysel, vždy pri tom dávate nejaký milodar 
a potom zvyknete skonštatovať: „Dal(-a) som na sv.omšu“. Tento milodar nie je „na 
kostol“, ako si to niektorí myslia. Je určený pre súkromné potreby kňaza. Keď teda 
„dávate na sv. omšu“, podporujete kňaza(-ov), ktorý(-í) tieto úmysly odslúži(-ia). Podľa 
cirkevných predpisov, keby kňaz v priebehu dňa odslúžil aj dva úmysly (sv. omša ráno 
a večer), môže si ponechať peniaze iba za jeden z úmyslov a druhý  musí odoslať na 
Biskupský úrad. Väčšinou dávate 5 Eur, hoci je výška milodaru v skutočnosti 
dobrovoľná. Tieto vaše súkromné úmysly zapisuje pani kostolníčka na špeciálne tlačivo. 
Touto cestou jej veľmi pekne ďakujem za túto službu.  
 

Termín 
Často vás zaujíma dátum, kedy bude tá-ktorá sv. omša odslúžená. Každý kňaz alebo 
každá farnosť má v tejto oblasti svoje špecifiká. Nejestvuje v tejto oblasti jednotný 
systém. V niektorých farnostiach kňaz prijíma úmysly sv. omši na dátum. Takto sa 
farníkom ujde v priebehu roka iba okolo 300 sv. omší. Keby som ja praktizoval takýto 
systém, v Novej Bystrici by sa ušla raz do roka jedna sv. omša iba každej tretej rodine. 
A obrovská väčšina by sa cítila byť sklamaná, že kňaz nedokáže prijať a odslúžiť viac 
úmyslov. Preto prosím darcov omšového milodaru, aby sa ma na dátum nikdy 
nepýtali. Sv. omše „za uzdravenie“ alebo „za obrátenie“ slúžim prioritne v priebehu 
týždňa - dvoch, ale nikomu nepoviem dátum. Rodinu však prosím, aby na tento úmysel 
obetovala svoje sv. prijímanie čo najskôr, najlepšie ten istý deň, kedy bola sv. omša 
zapísaná. Keď ide o bežné sv. omše za zomrelých, musím úprimne povedať, že tie 
(okrem 1. výročia smrti) nestíham slúžiť. V našom kostole sa mi podarí odslúžiť zhruba 
iba každú piatu sv. omšu za zosnulých. Ostatné odosielam v krátkom čase 
prostredníctvom Biskupského úradu na odslúženie iným kňazom, ktorí na sv. omše 
nedostávajú, najmä na našich „Dolniakoch“, v Českej republike a na Ukrajine. Aj keď 
teda väčšina nie je odslúžená v Novej Bystrici, dávam vám však záruku, že bude 
odslúžená každá. Majte v tomto istotu.  
 

Na konkrétny dátum rezervujem len tieto úmysly: 
- 1. výročie smrti 
- Okrúhle výročie sobáša 
- Okrúhle životné jubileum 

V týchto troch prípadoch neberiem peniaze vopred. Tieto úmysly si poznačím 
v kalendári, a omšový milodar prijímam v sakristii až tesne po odslúžení.  
 

Stanislav Capiak, 
duchovný otec 
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Dobrovoľný hasičský zbor 
v Novej Bystrici pozval 
všetkých občanov obce na  
tradičné stavanie mája, ktoré sa 
uskutočnilo pred OÚ v Novej 
Bystrici v sobotu 1. mája 2010. 
V poobedňajších hodinách sa 
ozývali spevy ŽSS Dolinka 
a pri zdobení májového 
stromčeka sa začali 
zhromažďovať zvedavci. 

Zvedavci možno preto, 
lebo zdatní chlapi stavali vyše 22 metrový máj ručne bez pomoci akéhokoľvek 
motorizovaného stroja. Troška uplakané počasie miestnym hasičom vôbec 
neprekážalo a bez problémov máj postavili.  

Ako symbol hasičskej tradície pripevnili na máj figurínu hasiča, ktorý sa 
rozhliada po obci. 

Na druhý deň v nedeľu sa všetci členovia DHZ v uniformách zúčastnili na 
svätej omši v rímskokatolíckom kostole v Novej Bystrici, a tak si uctili sviatok 
sv. Floriána – patróna hasičov.   

Po uplynutí mesiaca máj sa znova stretli členovia DHZ a v sobotu 29.5.2010 
v poobedňajších hodinách podpílili tzv. pílou „bruchatkou“ tento máj. Na 
ukončenie májového obdobia si všetci spoločne zaspievali ľudové piesne.  
 

Vladimír Tomčala 
kultúrny referent 

Májové tradície v Novej Bystrici 
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Starosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas pozval občanov na slávnostne 
položenie základného kameňa na stavbu 
„REVITALIZÁCIA  VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV – 
- VYBUDOVANIE  NÁMESTIA V NOVEJ BYSTRICI“, 
na ktorú získala obec dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 
696 308,85 EUR. 
 
Základný kameň sa pokladal 31. 
mája 2010 o 15:00 hod. pred OÚ 
Nová Bystrica za účasti župana 
Juraja Blanára a poslanca NR SR 
Jána Podmanického. 
V priebehu troch mesiacov sa začne 
realizovať výstavba námestia 
a termín ukončenia je 31.08.2011. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Pre žiakov šiesteho a siedmeho 
ročníka triedne učiteľky pripravili 
zaujímavý výlet na Devín. Dňa 27. 
mája sa 41 žiakov z týchto ročníkov 
vybralo do hlavného mesta Bratislavy 
a z prístavu sme sa loďou presunuli na 
Devín. Plavba nám trvala 90 minút. Na 
lodi sa deti zoznámili s turistami 
z Texasu, ktorí boli veľmi milí 
a prihovorili sa nám. Počas celej 

Školský výlet 
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plavby s nimi žiaci komunikovali po anglicky a snažili sa dohovoriť. Na Devíne 
sme sa zdržali 2 hodiny. Prezreli sme si pozostatky hradu, ktorý sa momentálne 
renovuje. V podhradí sa žiaci najedli a zaskákali si na trampolínach. Do prístavu 
v Bratislave nám plavba trvala 30 minút. Slniečko nám svietilo a počas plavby 
sme sa stretávali s rôznymi loďami – nákladnými aj výletnými. Bolo veľmi milé, 
keď sa žiaci zdravili  s cestujúcimi a posádkami týchto plavidiel. V Bratislave 
sme sa ešte zastavili v obchodných centrách a potom sme mali pred sebou už len 
cestu domov. Na Bystrice sme prišli o 20.00 hod. Boli sme všetci unavení, ale 
plní pekných dojmov. 

Výlet pripravili: Mgr.Elena 
Jančulová, Mgr. Slučiaková, Mgr. 
Jana Chovancová, Ing. Heltková 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 5. 2010 – „Smer Afrika“  
 

 – pod týmto názvom a týmto pekným logom 
vyhlásil Žilinský samosprávny kraj, Úrad Vlády 
SR a Slovenský futbalový zväz  futbalový turnaj 
mladších žiakov a žiačok. Aj naši malí futbalisti sa 
tohto turnaja zúčastnili. Boli sme vylosovaní 
v okrese Čadca spolu s ďalšími piatimi 
prihlásenými družstvami práve na deň 5. 5. 2010. 
Dvanásť našich malých futbalistov čestne súťažilo 
a nie najhoršie sa umiestnili. Každý zúčastnený 

dostal pekné tričko s logom a kľúčenku, ktorá im bude pripomínať tento turnaj. 
Teraz už budeme len držať palce našim futbalistom v Afrike.  
Žiakov pripravila Mgr. Elena Jančulová, Jaroslav Kováč 
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7. 5. 2010 – Už po tretíkrát sme sa zúčastnili súťaže „Lesy deťom“, ktorá sa 
konala v Oščadnici. Je dvojkolová – prvé kolo je časť teoretická:  testy z oblasti 
biológie, druhé kolo je časť praktická: streľba zo vzduchovej pušky, chôdza na 
chodúľoch.  
Staršie žiačky vytvorili družstvo – Hanka Matejčíková, Julka Matejčíková 
a Daniela Varšavová, mladšie žiačky  - Renátka Hoferová, Lenka Smržová  
a Elenka Kačeriaková. 
Súťaž prebiehala hravou formou a bola aj dosť náročná na vedomosti, napr. bolo 
treba určiť podľa stôp zvieratá. Keďže počasie celkom prialo, dievčatá majú aj 
veľmi pekné zážitky z tohto podujatia. 
Žiakov pripravila Mgr. Dana Jančulová 
 
 
9. 5. 2010 – Deň matiek si v našej obci každoročne pripomíname slávnostnou 
akadémiou, ktorú pre mamičky pripravujú aj žiaci našej školy. Najaktívnejšie sa 
zapojili malé deti z MŠ, ďalej prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník, piataci a ôsmaci. 
Samozrejme do programu sa zapojilo aj školské stredisko: naši heligonkári, deti 
z krúžku ľudový tanec a malí flautisti. Na výzdobe sály sa podieľali  deti spolu 
s učiteľkami výtvarnej výchovy. Celý program bol zmesou básničiek, pesničiek, 
scénok a tančekov. Mamičkám sme podarovali pekné srdiečka, ktoré tiež 
vyrobili naše deti. 
Celý program sa páčil a sme radi, že sme touto troškou mohli vyjadriť 
poďakovanie našim mamičkám za ich starostlivosť. 
 

 



16    Novobystrický hlásnik 
 

 
11. 5. 2010 – Školské stredisko záujmovej činnosti vyhodnotilo výtvarnú súťaž 
po názvom „Srdiečko pre mamičku“.  Súťaže sa zúčastnilo celkom 42 žiakov – 
od každého jedna práca. Všetky práce boli vystavené na školskej chodbe 
a dievčatá z redakčno-vydavateľského krúžku vyhodnotili práce nasledovne: 
1. miesto – Sabína Kuniaková VI.A a Štefan Chmurčiak VI.A 
2. miesto – Adam Chovanec III.A a Anetka Kuniaková III.A 
3.miesto – Alexandra Heltková VI.A 
                  Denisa Slučiaková IV.A 
                   Nina Konečná II.A 
 Žiaci boli odmenení drobnou vecnou cenou a sladkosťami.    
 

 
 

 
Okresná strelecká súťaž „O pohár riaditeľky CVČ“ 
 

20. 5. 2010 sa v Čadci konala okresná strelecká súťaž. 
Samozrejmosťou je, že aj naši žiaci zo streleckého 
krúžku sa tejto súťaže zúčastnili. Už sme si zvykli, že 
vždy sú úspešní a prinesú si tie najvyššie trofeje. Ani 
teraz to nebolo inak a umiestnili sa len na popredných 

miestach. Družstvo chlapcov v zložení Samo Vakula IX.B, Filip Borovvička 

IX.A a Michal Halvoník IX.A  získali prvé miesto a obhájili putovný pohár po 
tretíkrát  za sebou. Michal Halvoník sa ako jednotlivec umiestnil na druhom 
mieste. Miešané družstvo v zložení Rebeka Cádrová VII.A, Katka 
Čierňavová VIII.A a Milan Podmanický VIII.A  sa umiestnili na treťom 
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mieste. Z Čadce si priviezli pekné poháre, diplomy a vecné ceny. Aj touto cestou 
im ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce. 
 
Žiakov pripravil Miroslav Žovin. 
 
 
 

 
 

 
18. 5. 2010 – Naši deviataci a časť žiakov ôsmeho ročníka v rámci exkurzie 
v tento deň navštívili hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Absolvovali 
prednášku na tému - Vznik a stavba vesmíru, ktorá žiakov veľmi zaujala. Pozreli 
si ďalekohľad a zoznámili sa s projekciou 3D. Mali možnosť prednášajúcemu 
položiť otázky, tiež si  mali možnosť prezrieť celú hvezdáreň. Aj týmto 
spôsobom si žiaci doplnili svoje vedomosti z oblasti astronómie, učiva, ktoré 
preberajú v deviatom ročníku. 
Exkurziu pripravili Ing. Jarabicová, Mgr. Dana Jančulová, Mgr. Piteková 
 
 

 
Mgr. Elena Jančulová 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 
 
 
 
V školskom klube detí vo Vychylovke žiaci s obľubou hrávajú spoločenské hry, 
najmä Dámu. 
Svoje sily v hraní Dámy si teda zmerali dňa 30. 4. 2010. Do súťaže sa zapojilo 
21 žiakov. V kategórii mladších žiakov, ktorú tvorili žiaci 1. a 2. ročníka, získal 
1. miesto Lukáško Šadibol (1. roč.) a na 2. mieste sa umiestnil Samko Svitek (1. 
roč.). V kategórii starších žiakov (3. až 7. ročník) 1. miesto obsadil Janko Kultán 
(3. roč.) a 2. miesto Paťka Kubatková (6. roč.). Výhercom blahoželáme. 
 
 
 
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Čadci každoročne organizuje 
súťaž Hliadok mladých zdravotníkov, na ktorej si dňa 7. 5. 2010 preverili svoje 
vedomosti aj žiačky našej školy: Miška Vojtková (9. tr.), Janka Uršicová (9. tr.), 
Lenka Kultánová (7. Tr.), Monika Talapková (7. tr.) a Stanka Talapková (7. tr.). 
Okrem teoretickej časti, ktorá pozostávala z vedomostí o SČK 
a bezpríspevkovom darcovstve krvi, zo zdravotníckych vedomostí a bezpečnosti 
na cestách, sa súťažilo v praktickom poskytovaní prvej pomoci. Žiačky si 
zaslúžia pochvalu za usilovnú prípravu, čím vyjadrili ochotu poskytnúť prvú 
pomoc v akejkoľvek situácii. 
 
 
 
Hoci sme malá škola, o talentovaných žiakov núdzu nemáme. Presvedčili sme sa 
o tom v školskom klube detí, kde sme 14. mája 2010 zorganizovali „Minitalent 
show“. 
Žiaci predviedli svoje schopnosti v rôznych disciplínach: K. Halvoníková, K. 
Cádrová, D. Riečičiarová, S. Svitek a P. Griga v modernom tanci, N. Kubatková 
v recitovaní básne, N. Hrušková v ľudovom tanci, B. Šadibolobá, D. Šadibolová, 
V. Frančiak, A. Pereková a J. Kultán v speve a K. Hrušková v hre na heligónke. 
Veľmi ťažké bolo vybrať výhercu, preto sme sa s porotou, ktorú tvorili žiačky 7. 
a 9. ročníka zhodli, že všetci získavajú 1. miesto. Súťažiaci boli odmenení 
potleskom žiakov, rodičov i pedagógov a vecnými cenami. 
 

Mgr. Katarína Lorencová 
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Posledný májový týždeň sme si aj na 
našej škole pripomenuli „Deň mlieka“. 
O tom, aké je pre nás mlieko a mliečne 
výrobky zdravé a dôležité pre 
plnohodnotnú výživu sa prváci 
dozvedeli od kravičky Eličky. Tá ich 
sprevádzala na ceste, ktorú mlieko 
prejde, kým sa z neho stanú mliečne 
výrobky. Zároveň si žiaci pochutili aj 
na vlastne vymiešanom mliečnom 

kokteile. 
Žiaci 1. a 2. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy navrhli v rámci Dňa Mlieka 
zaujímavé a netradičné obaly mliečnych produktov. 
Dievčatá z výtvarno-dramatického krúžku zasa ukázali, že aj z odpadového 
materiálu sa dajú zhotoviť krásne výrobky a obaly z mliečnych výrobkov 
nemusia končiť iba v odpadkovom koši. 
Dúfam, že sa nám podarí i o rok zorganizovať podobnú akciu spojenú s malou 
prezentáciou a ochutnávkou mlieka a mliečnych výrobkov. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mgr. Mária Pišojová 
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Zamestnávanie rodinných príslušníkov  
u živnostníka 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

- rieši zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

Drobní živnostníci často využívajú pri prevádzkovaní svojej živnosti vlastné deti, 
ktoré študujú, zamestnaného manžela alebo manželku, rodičov na dôchodku. 
Novelou tohto zákona sa zjednodušilo podnikanie týmto podnikateľom, ktorí si 
nemohli pre nízke zisky a vysoké odvody dovoliť uzatvárať pracovnoprávne 
vzťahy s inými zamestnancami  a predchádzajúci zákaz zamestnávania 
príbuzných im komplikoval túto situáciu. Teraz už nemusia so svojimi 
príbuznými, ktorí im vypomáhajú pár hodín v týždni, uzatvárať pracovné 
zmluvy, či dohody o vykonaní práce, alebo o študentskej práci. Pred 
novelizáciou sa takáto výpomoc zo strany rodinných príslušníkov považovala za 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, čo bolo kontrolnými orgánmi 
sankcionované. Pozor, ak však podnikateľ chce rodinnému príslušníkovi vyplatiť 
za prácu odmenu, musí ho riadne zamestnať (či už na TPP, dohodu a iné).    

Podmienky, ktoré musia príbuzní spĺňať: 
� nesmú byť evidovaní na Úrade práce a poberať štátne dávky 
� musia byť dôchodkovo poistení, alebo musia poberať dôchodok,  
� sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.  

 
Priami príbuzní sú: 

� podľa § 117 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka je to - otec, 
mama, syn, dcéra, vnuk a vnučka,  

� súrodenec,  
� manžel (manželka).  

 
 

Ing. Iveta Heltková  
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Tieto priestranné „umelé 
trávy“, ako ich volá mládež, 
sa nachádzajú pri 
futbalovom ihrisku TJ 
SLOVAN Nová Bystrica, 
kde sa postupne budujú 
ďalšie športoviská: 
skatepark, detské ihrisko a 
šatne pre miestnych 
futbalistov.  
Na  vybudovanie 
multifunkčných ihrísk 
prispel Úrad vlády SR 
čiastkou cca. 40 000 € a 

ostatné výdavky financovala obec z vlastných zdrojov.  
Na oficiálnom otvorení, starosta Milan Kotvas po príhovore privítal predsedu 
vlády Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka, predsedu NR SR Pavla 
Pašku , žilinského župana Juraja Blanára, ostatných prítomných poslancov NR a 
okolitých primátorov a starostov obcí.  
Po prestrihnutí pásky sa vo večerných hodinách na novom ihrisku odohral prvý 
futbalový zápas medzi: starými pánmi Nová Bystrica, predsedom vlády SR a 
predstaviteľmi strany SMER. Zápas  sa skončil 3:9 s prehrou domácich. 
Veríme, že tento areál sa v plnej miere využije a bude slúžiť občanom  každej 
vekovej  kategórii. 
Zároveň Vás fotodokumentáciou pozývame využiť tieto ihriská na rôzne 
športové aktivity.  
 
 
 
 
 

Vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk  
v Novej Bystrici 
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Vladimír Tomčala 
kultúrny referent 

foto: Janka Huláková 
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Prvomájová session 
   
 
  

Pred rokom 1989 by sa na 
prvého mája pracovalo, 
tancovalo v červených 
trenírkach, mávalo vlajkami a 
iné nezmyselnosti. Táto doba je 
už preč a spoza mora sa aj k 
nám dostal skateboarding. Na 
Prvomájovéj session sa v 
skateparku v Novej Bystrici 
jazdilo, súťažilo a bavilo na 
najväčšej akcii, ktorú sme 
doposiaľ mali. 
 
Najväčšia píšem preto, lebo sa 

podarilo zohnať sponzorov, ktorí venovali do súťaží vecné ceny v hodnote 800 €. 
Ale aj preto, že sa na nej zúčastnili doteraz najlepší jazdci z celého Slovenska. 
Bratislava, Nitra, Žilina Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Ružomberok, 
Spišská Nová Ves, Košice. Ľudia náš skatepark už poznajú od Košíc až po 
Bratislavu a rozhodli sa pobiť o vecné ceny od Sport-ex, Hoity-Hoity, Madman, 
Love, KZN skejt shop a Promont. Rozhodovali traja rozhodcovia, klobásky 
piekli traja kuchári, na rampe bol stan pre prípad dažďa. 
 
Ale už k samotnému dianiu.  
 
Game of S.K.A.T.E 
GOS šli dva teamy, spolu 24 jazdcov. Postupným pavúkovým vyraďovaním sa 
do finále dostala trojka Michal Majerko, Jakub Ivančík a Michal Smrťák 
Horečný. Smrťák svojimi trikmi vyhral a odniesol si tak plnú náruč cien. 
 
Skate contest (street contest)  
Toto bola najväčšia súťaž, šli ju všetci jazdci na jedno troj-minútové kolo, po 
dvoch. Postupne sa vyradzovalo a nakoniec ostalo vo finále 5 jazdcov. Richard 
Tury, Michal Horečný, Maroš Viest, Julo Petrík, Filip Fabian. 
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Za spomenutie určite stojí Ľubomír Vlček z Kysuckého Nového Mesta, ktorý 
postúpil do semifinále, ale tam ho už žiaľ nepustila Slovenská špička. Možnože 
práve vďaka nášmu skateparku bude na súťažiach po republike dominovať 
nejaký náš športovec. 
 

Ollie contest 
Ollie contest vyhral Július Petrík zo Žiliny svojím preskokom 6 a pol dosky, čo 
je odhadom meter. Zaujímavé na tom bolo to, že výšku 6 dosiek skočili 4 rideri, 
ale Julovi sa podarilo ako jedinému skočiť meter. Možno práve preto, že sa 
rozbehol dropom z funboxu. Vyhral mikinu, tričká, ložiská, kolečká a mnoho 
iného skate hardwaru. 
 

Pre každého bola pripravená grilovaná klobása a voda. Sestrička na jazdcov 
dohliadala, no našťastie sa žiadne zranenie, čo i len malé, nestalo. Na akciu 
prišiel pozrieť aj pán starosta Milan Kotvas, vďaka ktorému skatepark máme 
aspoň v Novej Bystrici. Viac takýchto dobrých ľudí na Slovensku a hneď sa nám 
jazdí lepšie. 
 

Akcia to bola teda nadmieru podarená - až na to ranné počasie. Asi práve preto 
sa niektorí hneď zľakli a ostali doma. Prišli tak o nevídané triky, fešné kočky, 
voňavé klobásy, dobrú hudbu, zábavu a v neposlednej rade prišli o možnosť 
troška viac obohatiť svoj život, ako len sedieť pri počítači, alebo v krčme.  
 
 

    
 

Lukáš Pastva
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Poľovníci súťažili  
 
Poľovníci RgO Kysúc v Čadci súťažili v streľbe na poľovnícke terče. 
Regionálny prebor Kysúc sa uskutočnil 9. mája 2010 na strelnici v Zákopčí. 
Veľkým úspechom Novobystričanov skončila strelecká disciplína 
malokalibrovkový štvorboj, kde prvé miesto obsadil Jozef Kultán s nástrelom 
388/400 bodov. Len o jediný bod nastrieľal menej a druhé miesto získal Ľubomír 
Griga s nástrelom 387/400,  štvrté miesto vystrieľal Miroslav Kristek s nástrelom 
368/400 bodov. V streľbe brokovnicou na oblúkovom strelišti sa Jozef Kultán 
dostal do rozstrelu o druhé miesto. V rozstrele neuspel a obsadil tretie miesto. 
V brokovej disciplíne americký trap Jozef Kultán obsadil šieste miesto. 

 
Jozef Kultán 

 
 
 

 
   

 

(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Manželstvo uzavreli 
Michaela Heltková a Roman Lehocký, 08.05.2010 
Lenka Pokrývková a Ján Jendrišák, 08.05.2010 
Zuzana Ficková a Miroslav Petrek, 08.05.2010 

 
 

 

Narodenie dietata 
Nikola Halvoníková, 04.05.2010, Marian Halvoník a Andrea, rod. Pilková 
 

Diamantový sobáš 
Imrich Halvoník a Ľudmila, rod. Baramiaková 
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Zlatý sobáš 
Apríl 

Ján Jonek a Emília, rod. Pavelková 
Alexander Jantula a Paulína, rod. Halvoníková 
 

Strieborný sobáš 
Apríl 

Frantiśek Cáder a Marta, rod. Grigová 
Jozef Balačin a Oľga, rod. Vráblová 

Máj 
Miroslav Mihálik a Katarína, rod. Čierňavová 

 
 

Životné jubileá 
40 rokov 

Pavol Svitek 
Pavol Koleno 
Renáta Hoferová 
 

50 rokov 
Anton Šumský 
Marián Liščák 
Emil Kašuba 
Emil Deák 
František Chmúra  
Milan Bubrín 
Miroslav Držiak 
Emília Kuricová 
 

70 rokov 
Helena Jančulová 
Emília Joneková 
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Nad 80 rokov 
Mária Romaníková (82) 
Mária Petreková (83) 
Štefánia Fulierová (84) 
Mária Kašubová (84) 
Mária Sviteková (85) 
 

 

 
 

Opustili nás 
 

Mária Patylová (†88) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
KW Berk–Trophy  Vás pozýva na sledovanie: Preteky automobilov 

do vrchu Nová Bystrica 2010. Kysuce – Orava. 
Preteky sa konajú v dňoch 10. a 11. júla 2010 na ceste II/520 medzi 

Novou Bystricou a Oravskou lesnou. 
 
 
 
 
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. 



28    Novobystrický hlásnik 
 

 
 
 
 

Novobystrický hlásnik – obecný časopis. Vydáva obec Nová Bystrica.  
Pripravili:  Mgr. Eva Joneková, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Anna Borisová, 

Mgr. Helena Kotvasová, Jaroslav Kováč, Jozef Kultán. 
Grafická úprava: Bc. Lukáš Pastva 

 

Adresa redakcie: Obecný úrad, 023 05 Nová Bystrica 657. Telefón: 041/4397221.   
Fax: 041/4397221, E-mail: ounbystrica@stonline.sk. 

Internetový portál: www.novabystrica.sk 
Registrované pod evidenčným číslom EV 4033/10 

Tlač: Kysucká tlačiareň - Milan Vakula Čadca 


