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Milí čitatelia!
Za sebou máme opäť jeden školský rok a pred sebou leto, slnko,
prázdniny a dovolenky. Najväčšiu radosť majú asi, dnes už
bývalí, deviataci, ktorých kroky hneď po prázdninách smerujú
do nového sveta a k jeho poznávaniu.
Tešia sa aj ostatní žiaci. Na chvíľu môžu zabudnúť na
pravidelné školské povinnosti a majú radosť z toho, že ráno
nemusia skoro vstávať.
A čo my dospelí? Niektorí už majú dovolenku za sebou,
niekto sa na ňu ešte len teší. Takže veľa zdravia, šťastia na
cestách, dobrého počasia a dobrej nálady, aby sme načerpali
veľa nových síl a po prázdninách, či dovolenkách, sa s elánom
mohli pustiť do nových pracovných povinností.
Želá
Mgr. Eva Joneková

Pre obec Nová Bystrica bol 28. jún 2009 - nedeľa - veľmi významným dňom.
Po prvýkrát totiž, v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci, obec pripravila
„Prezentačný deň“ na skanzene vo Vychylovke.
Pokračovanie na strane 12

Slnečnú dovolenku praje redakčná rada!
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Odpis zápisnice
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
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o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 25.06.2009
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8.

Prítomní:

a overovateľov zápisnice

Starosta obce: Kotvas Milan

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
p. Milana Žemela a p. Rudolfa Chovanca.

9.

3.

10.

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Radôšťan Jozef
Žemel Milan
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomný:
Huláková Jana
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Rokovanie:
1.

Otvorenie

Zasadanie
riadneho
obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas,
starosta obce, ktorý privítal
prítomných.
Skonštatoval,
že
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa
uznášať, nakoľko je prítomných 8
poslancov.
2.

Určenie zapisovateľa

Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Vilmu
Masnicovú a p. Jozefa Kultána. Návrh bol
jednohlasne schválený.
4.
5.
6.

Rôzne
Diskusia
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 5/2009
A/ berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Program dnešného zastupiteľstva
Zapisovateľku p. Annu Chovancovú.
Overovateľov zápisnice: p. Milana
Žemela a p. Rudolfa Chovanca.
Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p.
Jozefa Kultána.
Správu
o plnení
uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Problém stavebných pozemkov pre
IBV.
Pre nenaplnenie dohody medzi
Obcou Nová Bystrica a p. Kuniakom

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
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sa manželom Fujeríkovcom vymeria
stavebná
parcela
v osade
Holienkovia.
Informáciu starostu obce o možnosti
získania bezúročnej pôžičky na
rekonštrukciu a zateplenie budov
/možnosť obnoviť kultúrny dom
a budovu zdravotného strediska/.
Informáciu
starostu
obce
o rekonštrukcií cesty II/520 Nová
Bystrica
–
Škorvagovia
–
Vychylovka.
Informáciu starostu obce o dostavbe
Skate parku.
Informáciu
o stretnutí
rodákov
z Harvelky a Riečnice dňa 27.6.2009.
Informáciu
o uskutočnení
Prezentácie Obce Nová Bystrica
v Skanzene kysuckej dediny dňa 28.
6. 2009.
Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica
o schválenie organizácie školy na
školský rok 2009/2010.
Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica –
Vychylovka o schválenie organizácie
školy na školský rok 2009/2010.
Žiadosť Kataríny Hulákovej, bytom
Nová Bystrica 650, o odpustenie
poplatkov za odvoz TKO.
Návrh
p.
A.
Sporimského
o realizáciu výstavby novej cesty
k miestnemu cintorínu.
Záverečný účet Obce Nová Bystrica
za rok 2008.
Odborné
stanovisko
hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu
Obce Nová Bystrica za rok 2008.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2009.
Správu kontrolórky obce z následnej
finančnej
kontroly
príjmov
a výdavkov ZŠ s MŠ Nová Bystrica
– Vychylovka za 2. polrok 2008.
Podpisovú akciu občanov z dolného

konca obce o zriadenie prechodu pre
chodcov a realizáciu chodníka pre
chodcov od Rajnohy po odbočku do
Veľkého
Potoka
a riešenie
maximálnej rýchlosti v tomto úseku.
22. Požiadavku
občanov
osady
u Hajovníkov o opravu prístupovej
cesty.
B/ schvaľuje
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Program
zastupiteľstva
počtom
hlasov 8.
Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Vilma Masnicová a p.
Jozef Kultán počtom hlasov 8.
Vypracovanie
projektu
na
rekonštrukciu
domu
kultúry
a zdravotného
strediska.
Po
spracovaní auditu a rozpočtu na tieto
rekonštrukcie
schváliť
rozsah
rekonštrukcie do výšky, v akej si to
môže obec finančne dovoliť v súlade
so zákonom počtom hlasov 8.
Výstavbu oplotenia Skate parku
počtom hlasov 8.
Zavedenie tradície usporiadania
Katarínskej zabíjačky a zábavy pod
hlavičkou obce do kultúrneho
kalendára VÚC počtom hlasov 8.
Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica
na rok 2009/2010 počtom hlasov 8.
Organizáciu ZŠ s MŠ Vychylovka na
rok 2009/2010 počtom hlasov 8.
Celoročné hospodárenie Obce Nová
Bystrica za rok 2008 s výhradou –
overenie
účtovnej
závierky
audítorom počtom hlasov 8.
Prebytok hospodárenia obce za rok
2008 vo výške 568.900,- Sk /18.884,eur/ a čiastku vo výške 18.884,- euro
/568.900,- Sk/ preúčtovať do
rezervného fondu Obce Nová
Bystrica do konca II. štvrťroka 2009
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počtom hlasov 8.
10. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2009 a poveruje hlavnú kontrolórku
Obce
Nová
Bystrica,
Annu
Chovancovú, vykonaním týchto
kontrol počtom hlasov 8.
C/ neschvaľuje
1.

2.

Žiadosť Kataríny Hulákovej, bytom
Nová Bystrica 650, o odpustenie
poplatku za TKO počtom hlasov 8.
Návrh p. Sporimského o realizáciu
novej cesty k miestnemu cintorínu
počtom hlasov 8.

D/ ukladá
1.

Ekonómke obce, p. Mazúrovej,
zostaviť programový rozpočet Obce
Nová Bystrica v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách v územnej
samosprávy.

7.

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:
Milan Žemel
Rudolf Chovanec
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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všetkému, veriacich ľudí neubúda. Nedávno som čítal v českom Katolíckom
týdenníku, že napríklad vo Francúzku podľa štatistiky je v súčasnosti 55%
veriacich ľudí. V USA aj napriek pertraktovaniu škandálov kňazov, na ktorých si
schuti zgustli mnohé médiá, návštevnosť ľudí nepoklesla, ale naopak vzrástla.
P. Benedikt Groeschel hovorí, že po tom všetkom, cez čo americká Cirkev
prešla, keď on cestuje - a cestuje vo svojom rehoľnom habite - zakusuje od
mnohých náhodných spolucestujúcich zaujímavé prejavy lásky a empatie.
Dávajú mu najavo svoje cítenie s Cirkvou, ktoré vyplýva z presvedčenia, ako
neférovo sa médiá postavili voči Cirkvi. Aj iné inštitúcie, či Cirkvi zakusujú
škandály, no s nikým sa tak nezachádzalo ako s Katolíckou Cirkvou.
Hovorím to preto, lebo sme svedkami paradoxov: ľudia útočia na duchovno
a na ich nositeľov, no v tom istom čase po ňom túžia. No keď na základe tejto
túžby k duchovnu prídu, často sú podvedení. Lebo naporúdzi nemajú nikoho
solídneho, kto by im poslúžil, ale akýchsi falošných prorokov.
Sv. Ján Vianney sa raz vyjadril: „Zoberte ľuďom kňaza a budú sa klaňať
zvieratám." Tento výrok si treba preložiť do svojej vlastnej reči: Ak nemáte
niekoho, kto by ľuďom asistoval v ich hľadaní, potom sa nechajú zviesť
kdekomu a kdečomu, pretože duchovno potlačiť nemožno.
Kde ale vziať tých, ktorí by sa oddali tejto službe? Vidíme, že počet povolaní
klesá, aj keď je pravdou - vyplýva to z posledných štatistík - že v poslednom
desaťročí sa semináre začínajú zapĺňať zasa nanovo. No je to nárast dosť
nepatrný. Kde sú príčiny?
Uviedol by som niekoľko:

Duchovné povolanie
Kedy budú z novobystrických rodín ďalší novokňazi? Svätý otec Benedikt XVI.
vyhlásil tento rok za rok kňazov. Vhodnou príležitosťou je 150. výročie smrti sv.
Jána Márie Vianneya, patróna kňazov. Aj keď viem, že počúvanie alebo čítanie
o duchovných povolaniach je pre niekoho nepríjemné (lebo má dojem, že ho
niekto verbuje), nie je možné sa tejto téme vyhnúť. Totiž, aj napriek tomu, že
v súčasnosti máme veľa útokov na kňazov, bez nich (nás) sa nezaobídeme.
V médiách sa napríklad hovorí o tom, ako sme my, kňazi, platení z peňazí
daňových poplatníkov a pritom sme obyčajnými darmožráčmi, robí sa posmech
z Cirkvi a z jej práce a nechýba irónia ani na niektoré komponenty nášho
životného štýlu (napríklad celibát). A pritom všetkom, aj napriek tomuto

1. Rodina. Nedostatok detí... Rodina, ktorá neprijíma deti, ktorá bezdôvodne
odmieta dar ďalšieho dieťaťa, nedáva Mu veľa možností, aby mohol oslovovať
a povolávať nových robotníkov do Svojej vinice.
2. Veľkodušnosť. Je veľa tých, ktorí pozerajú na všetko cez výhody: zárobok,
zisk, odmena. Takí nesmú, ba ani nedokážu ísť do kňazstva. Dať seba zadarmo,
a dať pri tom veľkodušne, dnes neletí. Vidíme to konečne na všetkých rovinách
nášho života. Napríklad aj v našej dedine badáme dosť často, ako veľa je tých,
ktorí berú a ako málo tých, ktorí zadarmo, veľkodušne aj dávajú...
3. Kríza záväzku. Tá sa prejavuje vo všetkých formách života: nielen
v rehoľnom alebo kňazskom stave, ale aj napríklad v manželstve.
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4. Strach. Toto je pre niektorých dôvod, prečo odmietnu myšlienku povolania:
strach, či vydržím v živote bez intímneho vzťahu, strach, že nebudem vedieť
vystupovať, kázať, spovedať, strach, či budem schopný znášať frustrácie
a neúspechy, kritiku zo strany veriacich atď. Strach sa rieši odovzdanosťou do
Božej vôle. Potom si kandidát povie: prijmem všetko, čo Boh na mňa dopustí,
nech sa stane jeho vôľa. Keď ma Boh chce mať v kňazstve, určite mi pomôže...
Svedectvo istého kňaza o jeho vlastnom povolaní: „Hoci som vyrástol vo
formálne veriacej rodine, nebol som ako kňaz prijatý. Môj otec ma ako kňaza
nikdy neprijal. Moja matka, hoci sa s tým neskôr zmierila, pôvodne bola veľmi
proti. Mojej vysviacky sa však nedožila. Jeden z mojich súrodencov bol silne
proti. A je dodnes. Ja som však od istej chvíle cítil, že chcem byť kňazom. Chcel
som, aby mi Boh toto povolanie dal. Nadchol ma príklad nielen miestneho kňaza,
ale aj kniha o sv. Tarzíciovi. Pamätám si, ako som sa veľmi, veľmi modlil za to,
aby mi Boh dal dar kňazstva. Okrem iných aktivít, som chodil na dve miesta,
ktoré sú pre mňa dodnes veľmi dôležité: Kaplnka trnavskej Panny Márie
a Božské Srdce u františkánov v Trnave. Tam som dokonca napísal na stenu
ceruzkou modlitbu za moje kňazstvo. Aby ste vec chápali: bola to doba
komunizmu, a z tých, ktorí sa prihlásili, prijaté bolo nepatrné percento. Ja som
nakoniec bol prijatý - na odvolanie - a dnes som kňazom. Často si kladiem veľa
otázok. Nebol som nikdy v ničom brilantný, nikdy som v ničom nevynikal. No
vždy bola vo mne silná túžba a vôľa, a tiež snaha o hľadanie súvislostí. A toto si
snažím uchovať dodnes.“
Iný kňaz hovorí: „Som kňazom Ježiša Krista. Prežil som veľa kríz, ktoré boli
výsledkom križovatiek, na ktoré ma moja cesta kňazstva priviedla. Nikdy to
neboli však krízy o to, či zostať, alebo odísť. Vždy sa jednalo o to, či pokračovať
tak ako doteraz, alebo ísť hlbšie... Hlbšie sa mi často ísť nechcelo, no nakoniec
som s tým niečo musel robiť“
Ešte iný kňaz vyznáva: „Musím vám povedať, že nikdy by som si nič iné
nevybral. Kňazstvo bola pre mňa tá najlepšia voľba, akú som mohol urobiť.
Padám veľa ráz a robím veľa hlúpostí, no mám dobré úmysly. Svoje kňazstvo
a tých, ktorí sú mi zverení milujem. A povzbudzujem aj niektorých z vás: nebojte
sa. Kňazstvo je šťastná cesta...“
Váš duchovný otec
Stanislav Capiak
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Slávnostné uvítanie detí do života v obci Nová
Vítame ťa dieťatko,
Vítame ťa maličké,
Nesieme pozdrav k tebe,
Kvietky otcovi a mamičke.

Obec Nová Bystrica každoročne pripravuje slávnostné privítanie
novonarodených detí.
Stalo sa tomu tak aj dňa 3. júna 2009 v poobedňajších hodinách.
Celkove bolo pozvaných 35 novorodencov, z ktorých sa zúčastnilo slávnostného
aktu „ Uvítania detí do života “ 27 našich malých spoluobčanov.
Obec si aj tento rok dala záležať na príprave a priebehu slávnosti.
Veď naše deti sú tým najväčším a najcennejším, čo v živote máme.
Spestrením bolo aj vystúpenie detí zo ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica,
ktoré deťom zarecitovali a zahrali na zobcovej flaute. Obec každému dieťatku
venovala poukážku v hodnote 16,50 € na nákup detského tovaru, ktoré odovzdal
mamičkám starosta obce p. Milan Kotvas.
DEXIA banka – Čadca venuje každoročne každému dieťatku vkladnú
knižku so symbolickou sumou 3,50 €
a tento rok nie je tiež výnimkou, za čo
im treba poďakovať.
Tradícia „ Uvítania detí do
života“ sa pravidelne udržuje už
niekoľko
rokov
a u našich
spoluobčanov má dobrú odozvu, preto
v tejto tradícií budeme pokračovať aj
v budúcnosti.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Stretnutie rodákov v Riečnici
Rodný kraj je téma vďačná pre
básnikov a skladateľov. Rodný kraj, to
sú miesta, ktoré sú nám blízke
a známe. Sú to miesta, ku ktorým sa
radi vraciame vo svojich spomienkach.
Pre nás, rodákov Riečnice a Harvelky,
je rodný kraj spomienkou, ale aj
dôvodom, aby sme raz v roku
zanechali svoje každodenné povinnosti
a zúčastnili sa na svätej omši
v Riečnici či v Harvelke tak, ako
kedysi.
Tak to bolo aj 27. 6. 2009,
kedy sa konalo stretnutie rodákov práve v Riečnici v kostole Narodenia Panny
Márie.
V týchto miestach má svoje korene aj Martin Jarabica, novokňaz
Trnavskej diecézy, narodený 1. apríla 1979, ktorého manželia Stanislav Jarabica
a Marta, rodená Cingelová, priniesli 8. apríla v tom istom roku ku svätému krstu
pred oltár v riečnickom kostolíku. Vtedy ešte netušili, že o 30 rokov neskôr, tu
bude ich Martin slúžiť jednu zo svojich primičných omší po tom, ako bol 13. 6.
2009 vysvätený za kňaza. Omšu celebroval za pomoci kňaza zo susednej Novej
Bystrice, Stanislava Capiaka.
Spolu so starostom obce Nová Bystrica sa na svätej omši zúčastnili
mnohí rodáci, hlavne z Riečnice a hostia: poslankyňa NR SR Viera Mazúrová
a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, pod ktorého záštitou sa
stretnutie konalo.
Starší ľudia sa zo stretnutí vytrácajú, no pribúda tých mladších. Aj teraz
prišli v hojnom počte, i napriek nelákavému počasiu. Zaspomínali si, kde stáli
verejné budovy obce, kde stál ich dom, ako to bolo za ich mladých čias...
Po svätej omši sa predviedli so svojím kultúrnym programom: starobystrický
spevácky ľudový súbor žien, ľudový súbor Kováčovci z Novej Bystrice
a heligonkári zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica.
Popri hlavnému organizátorovi stretnutia, ktorým bol poľovnícky spolok
Riečnica Háj, sa na príprave, organizácii, či sponzorovaní podieľali: ženy bývalé riečničanky, firma Maruna, RD Stará Bystrica, Vilija Klieštik, OÚ Nová
Bystrica, JUDr. Milan Hablák a Cyril Talapka.

Mgr. Eva Joneková
Foto: Vladimír Tomčala

Prezentačný deň obce Nová Bystrica
Všetci zainteresovaní hneď od začiatku
pristúpili k úlohe veľmi zodpovedne,
o čom svedčí počet zapojených občanov
a zložiek do celej akcie. Prípravná
skupina - starosta obce Milan Kotvas,
kultúrny referent Vladimír Tomčala,
vedúca
skanzenu
Mgr.
Helena
Kotvasová, p. Mária Jančulová a Mgr.
Elena Jančulová, už dva mesiace pred
uvedeným dátumom chystali scenár
celého dňa a oslovovali šikovných
remeselníkov a zručných ľudí, ktorí sa mali na akcii zúčastniť. Treba povedať, že
vo väčšine prípadov sme sa stretli s pochopením a súhlasom s účasťou.
Nezanedbali sme ani propagáciu cez média ako regionálna televízia, plagáty,
kysucká webová stránka, miestny rozhlas, pozvánky hosťom.
Keď nadišiel deň „D“, všetko bolo pripravené, čakali sme len na slnečné
počasie. To nás trošku sklamalo, ale aj to sme prekonali.
Začali sme o 9.00 hod. Na bráne skanzenu vo Vychylovke všetkých
návštevníkov vítal plagát s nápisom – „Víta Vás obec Nová Bystrica“, na
ktorom si dali záležať pracovníčky skanzenu pod vedením p. Marty Švecovej.
V priestoroch odpočívadla pred skanzenom už bolo počuť v podaní našich
heligonkárov pána Alexandra Halvoníka a Paťka Halvoníka rezké kysucké
piesne.
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Keďže pršalo, našli tu strechu nad
hlavou aj Gabika Chovancová, Barborka
Pastvová a Mgr. Štefánia Chovancová,
ktoré ponúkali návštevníkom pri vstupe
jablkový a makový závin, ktorý v sobotu
upiekli naše šikovné kuchárky p. Milka
Fulierová
a p. Jožka
Škorvagová
s výdatnou pomocou žien z kultúrnoškolskej komisie. Priestory Raganovho
mlynu využili členovia Poľovníckeho
združenia Brízgalky pod vedením Miroslava Žovina a Poľovnícke združenie
Starý diel pod vedením Jána Romana na inštalovanie výstavky poľovníckych
trofejí a parožia a hneď vedľa sa postarali o hladné žalúdky účinkujúcich aj
návštevníkov chutným gulášom, ktorý pripravovali už od samého rána. Celú
poľovnícku atmosféru podčiarkol svojim rezbárskym umením p. Ján Kloska,
ktorý vyrezáva podložky pod parožie.
Pri základnom kameni sa zhromaždili členovia DHZ Nová Bystrica pod
vedením p. Milana Brisučiaka a predvádzali návštevníkom hasičský zásah.
Keďže pri zásahu pracujú neustále s vodou, vôbec im nevadilo, že stále na nich
pršalo. Nesmieme zabudnúť ani na žiakov - hasičov z Novej Bystrice a
Vychylovky, ktorí sa tohto dňa tiež zúčastnili pod vedením Mgr. Milana
Lalinského. Atrakciou pre našich hostí bolo aj pečenie zemiakov v pahrebe pri
Klubinskom mlyne a kutie kosy, ktoré predvádzal p. Ján Jančula spolu so svojim
synom. Aj chlieb s masťou a cibuľou chutil, pripravovala ho Mgr. Ľubomíra
Slučiaková. Okrem týchto „starosvetských“ jedál p. Katka Sobolová u Rybov
piekla a ponúkala kapustniaky, ktoré sa tiež rýchlo míňali. Pani Anežka Jatiová
spolu so svojou sestrou Žofkou predvádzali tkanie na krosnách. Niektorí
návštevníci mali možnosť prvýkrát vidieť výrobu a ťahanie korbáčikov.
Zaujímali sa o postup, ktorý im vysvetľovali p. Oľga Varšavová a p. Monika
Cabadajová. Aj zdobenie vajec
maľovaním je náročná technika.
Veronika Jančulová je v tomto veľmi
zručná a aj jej predvádzanie zaujalo.
Stodola u Poništa sa na tento deň
premenila na výrobňu šindľov. Pán
Vincent Danihel obojručným nožom
/poriezom/ zvládol veľmi šikovne.
Toto remeslo ovláda už len veľmi
málo ľudí a je preto dobre, že sa ešte
udržuje v našej obci. Aj včelárstvo je
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veľmi užitočné a zaujímavé, svoju výstavku úľov mal p. Ľubomír Griga tiež
v stodole u Poništa.
Chalupa u Hruškuliaka znela spevom od rána. Tu naše ženy p. Paulína
Kuniaková, p. Štefánia Miháliková a p.Emília Bubrínová driapali perie. Kedysi
to bola typická práca žien v zime skoro v každom jednom dome na Kysuciach.
Vyšívanie blúzok, obrusov, záponiek - tejto práci sa venovali ženy
hlavne v zime. Na jeden deň sa Oščadnický dom stal priestorom, kde si
návštevníci pozreli výstavku týchto prác a mali možnosť sledovať pri práci p.
Mgr. Oľgu Borikovú a p. Hanku Pavolkovú. Aj ďalšie umelecké práce našich
občanov tu boli nainštalované a zaujali. Členky sociálnej komisie p. Jana
Huláková a p. Mgr. Eva Joneková s vkusom pristúpili k tejto úlohe.
Na priedomí Oščadnického domu p. Emília Šumská vystavovala svoje
výrobky z cesta a p. Čierňavová ponúkala trubičky a oblátky. Ženská spevácka
skupina Dolinka sa snažila upršané dopoludnie spríjemniť svojím spevom
v rôznych častiach skanzenu. Ženám Evke Kulichovej, Milke Repkovej, Evke
Držiakovej, Katke Čierňavovej, Paulínke Škorvagovej, Majke Jančulovej,
Melanke Kľučkovej, Oľge Varšavovej a Elene Jančulovej nevadil ani hustý dážď
a po prvýkrát spievali ľudové piesne aj pod dáždnikmi.
Pre návštevníkov bola aj rarita vozenie sa na voze s dvojzáprahom. Pán
Jaroslav Konečný a p. Miroslav Šulava ovládali svoje koníky na jednotku, voz
nám požičal p. Pavol Ficek. Pejo 1 a Pejo 2 po celý deň poslúchali svojich
pohoničov a trpezlivo vozili ľudí.
Jožko Mihálik a Janko Steiniger sa v ľudových krojoch zahrali na zbojníkov,
prepadli vlak, ale namiesto zbíjania rozdávali čokoládové dukáty deťom aj
dospelým.
O 13.00 hod. sa počasie umúdrilo a vyšlo nám slniečko. Bol najvyšší čas,
pretože sa začala omša, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky
diecézny biskup, za prítomnosti p. farára Mgr. Stanislava Capiaka. Starosta
privítal nášho harvelského rodáka, ktorého tiež potešila hojná účasť
návštevníkov aj napriek nepriazni
počasia.
O 14.00 hod. sa na pódiu za
Kornianskou krčmou začal kultúrny
program. Prítomným sa na úvod
prihovorila Mgr. Elena Jančulová,
ktorá moderovala celý program
a každého účinkujúceho predstavila.
Snažili sme sa do programu dať to
najlepšie a tých najtalentovanejších.
Recitátori Viktorka Kuricová,
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Tadeáš Vakula, Denis Kulas,
Monika
Šadibolová,
karatistka
Renátka Hoferová, skupina MODA –
Monika a Darinka Čierňavová, detskí
heligonkári pod vedením Vladimíra
Tomčalu - Katka Sobolová, Stano
Sobol,
Paťo
Halvoník,
Lucka
Konečná, folklórny dievčenský súbor
pod vedením Majky Jančulovej, bratia
Kováčovci, heligonkár Alexander
Halvoník, ženská spevácka skupina
Dolinka. Počas celého programu sme nadviazali veľmi dobrý kontakt s divákmi,
o čom svedčí aj vynútený prídavok piesní v podaní všetkých účinkujúcich.
Treba spomenúť aj ďalších, ktorí boli síce v pozadí celej akcie, ale bez nich by sa
tento deň nemohol uskutočniť a aktívne sa podieľali na jeho príprave a celom
priebehu. Sú to členovia OZ, podnikatelia, ktorí pripravili stánky s občerstvením,
kyvadlová doprava, zabezpečenie ozvučenia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ZŠ s MŠ
Vychylovka, speváčky pod vedením Mgr. Katky Pavelkovej a mnohí ďalší.
Osobitne ďakujeme vedúcej skanzenu Mgr. Helene Kotvasovej, ktorá
bola našou veľkou oporou v celej príprave a všetkým zamestnancom skanzenu.
Na záver vyjadrujeme všetkým veľkú vďaku za to, že sa tento deň vydaril, že
návštevníci boli spokojní – veď o to nám vlastne išlo. Teraz sme všetci občania
Novej Bystrice ukázali, že sa vieme nadchnúť a nezištne spojiť svoje sily pre
dobrú vec.
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k týmto jednoduchým strojom pokračuje až dodnes. 42 farebných autíčok
zaparkovalo vo Vychylovke. Majitelia týchto štvorkolesových skvostov sa prešli
skanzenom aby zistili, ako sa žilo v kysuckých dedinkách a previezli sa parnou
lokomotívou
28. 6. 2009 sa v skanzene konala prezentácia obce Nová Bystrica. Aj
napriek nepriaznivému počasiu, tento deň dopadol veľmi dobre. Príležitosť na
prezentáciu svojho nadania dostali remeselníci, hudobníci, tanečníci, či recitátori.
Pre návštevníkov i obyvateľov obce bol pripravený bohatý kultúrny program. Po
prvýkrát v existencii MKD sa konal i krst malého chlapčeka, ktorý dostal meno
Šimon. Tiež sa tu po prvýkrát konala sv. omša celebrovaná biskupom
Viliamom Judákom z Nitrianskej diecézy. Pre hladných, ale aj labužníkov, bol
pri Raganovom mlyne pripravený guláš, o ktorého varenie sa postarali poľovníci
z PZ Starý diel z Vychylovky a PZ Brízgalky z Novej Bystrice, členovia
združení pre návštevníkov pripravili i výstavu trofejí. V každom objekte sa
konali ukážky rôznorodých prác – akými boli tkanie kobercov, zdobenie
veľkonočných vajíčok, výroba korbáčikov, pečenie kapustniakov, podlesníkov,
výroba šindľa, ukážky rezbárstva a šikovnosť našich žien pri výrobe obrúskov,
obrazov a iných zručností. DHZ Nová Bystrica ukázala svoju šikovnosť pri
hasení požiaru. Na tomto krásnom podujatí sa stretlo mnoho obyvateľov obce
Nová Bystrica – Vychylovka, mnoho návštevníkov, ktorí sa presvedčili
o krásach obce a šikovnosti ľudí v nej žijúcich.
Mgr. Helena Kotvasová

Mgr. Elena Jančulová

Z činnosti Múzea kysuckej dediny - Vychylovka
za mesiac jún

Novobystrické čriepky – 4.časť.
Pracovné začiatky - prvé stretnutia.

Dňa 6. 6. 2009 v popoludňajších hodinách navštívili skanzen „old skauti“ z
Čiech, Poľska a celého Slovenska. Okrem prehliadky skanzenu všetkých zaujala
jazda historickou parnou lokomotívou, ktorá úvraťami previezla skautov. O
17.00 hod., v kaplnke Panny Márie Ružencovej, sa konala sv. omša, ktorú
celebrovali dvaja kňazi - vdp.dek. Jozef Šuráb a vdp. Martin Raškovský.
27. 6. 2009 sa v skanzene po druhýkrát predstavili trabanty. Trabanty
boli v osemdesiatych rokoch veľmi populárnymi autami a práve láska majiteľov

Človek si zvyčajne vstup na svoje prvé pracovisko a svojich prvých
spolupracovníkov zapamätá na celý život. 25. augusta 1958 som ako mladý
začínajúci učiteľ vstúpil na učiteľskú dráhu, ktorá trvala úctyhodných 44 rokov.
Za ten čas som vystriedal len dve školy a to školu v Novej Bystrici, kde som
odučil 33 rokov a školu v Dunajskej Lužnej, kde som pracoval ďalších 11
rokov.
Ako to bolo pri mojom nástupe do školy v Novej Bystrici na to si aj teraz, keď
mi už sedemdesiatka klope na dvere, spomínam veľmi živo. Budúci
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spolupracovníci – kolegovia sa schádzajú na prvú poradu do zborovne. Tá sa
nachádza v suteréne vtedajšej školskej budovy (neskôr, keď bola postavená nová
školská budova, sme túto budovu nazývali stará budova alebo stará škola).
Budova školy bola výrazná
jednoposchodová stavba, pôsobiaca
dominantne medzi okolitými, hlavne
drevenými, stavbami. Prípravy na jej
postavenie začali v roku 1940.
Dokončená je v roku 1942. Po dodaní
školského nábytku a zariadenia sa
v nej začalo učiť v roku 1943. Škola
spolu
s kostolom
a budovou
vtedajšieho miestneho národného
výboru sú dominantné stavby v obci.
V čase môjho príchodu na Bystrice sú takéto ucelené školské budovy v celej
bystrickej doline len dve a to v Novej Bystrici a vo Vychylovke /z roku 1957/.
Teda tam, kde bola vtedy zborovňa, sa dnes nachádza kuchyňa školskej jedálne.
Usádzam sa na miesto, ktoré mi je pridelené. Miestnosť – zborovňa, je na počet
pedagógov dosť malá. Pôsobí stiesneným dojmom aj tým, že okenné parapety sú
na úrovni okolitého vonkajšieho terénu. Vedľa zborovne je jediný kabinet pre
ročníky 6-8, v ktorom sú pomôcky rôznych predmetov. Ako nováčik neskôr
tento kabinet dostávam na starosť.
Poradu začína vtedajší riaditeľ školy Ján Križan, ktorý túto funkciu vykonával
nepretržite až do roku 1989, kedy sa z obce odsťahoval do miesta svojho rodiska
do Beckova. Dochádza k úradnému privítaniu a k vzájomnému predstavovaniu.
Zoznamujem sa s budúcimi spolupracovníkmi. Tu sú ich mená tak, ako mi
zostali v pamäti: Antónia Škorvagová, rodená Lukáčová, v tom čase vykonávala
funkciu zástupkyne riaditeľa. Ostatní učitelia – kolegovia: Elena Križanová,
Helena Jakubková, Rozália Mináriková, Anna Vakulová, Mária Maťkuliaková,
Dezider Fecman, Mária Križanová, Alžbeta Chudá, Lýdia Kadášová, Anna
Janíčková, Ján Kubina, Viktor Kopásek, Ondrej Frančiak Ešte pred mojim
nástupom na základnú vojenskú službu prišli v roku 1959 nové kolegyne: Mária
Kudryová – vydatá Strakošová, Anna Lanáková - vydatá Frančiaková a Marta
Štalmachová – vydatá Borovičková. Snáď som na nikoho nezabudol a ak, tak sa
ospravedlňujem.. V čase môjho nástupu som v kolektíve najmladší, proste
učiteľský elév, a tak ma kolektív berie pod svoje ochranné krídla. Kolektív
utužujeme po mojej prvej výplate, keď podľa starých, osvedčených
a zaužívaných a vekmi overených zvyklostí platím na posedení v zborovni
celému kolektívu „prískočné“. Prosto imatrikulácia taká, ako má byť. Ochotu
pomôcť vžiť sa čo najskôr do života školy a obce, som pocítil od všetkých
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kolegov. Nedá mi, aby som zvlášť nespomenul riaditeľa školy pána Jána
Križana, kolegyne Rózku Minárikovú /za slobodna Lališovú/, Betku Chudú,
Máriu Maťkuliakovú. Osobitný kamarátsky vzťah som si vybudoval o tri roky
starším kolegom Ondrom Frančiakom. V tom čase býval vo Vychylovke,
dokonale poznal pomery v obci a on ma vlastne uviedol do dedinského života
i tým, že sme spolu navštevovali „pamätihodnosti“ – krčmy u Slučiaka,
u Justýny vo Vychylovke, u Romana v Harvelke a u Garela, tanečné zábavy,
dedinské svadby, páračky peria, ale aj bačoviská – cholvárky, kosenie lúk,
prípravu jánskych vatier – vajana a iné. I keď už nie je medzi nami, v mojich
spomienkach bude zaujímať vždy dôstojné miesto. V začiatkoch mojej
pedagogickej praxe som mal šťastie na dobrých kolegov ako Ján Križan, Jozef
Strakoš, Rudolf Petrek, František Gucký, Ondrej Vitko, Lacko Borsík, Dušan
Kotman, František Rajnoha. Počas môjho pôsobenia v škole v Novej Bystrici
som spolupracoval asi so 180 pedagogickými pracovníkmi.
Niektorí sa zdržali krátko, zvyčajne len jeden rok alebo dva, iní dlhšie, alebo
ostali natrvalo ako Anna Lukšíková, Mária Kulasová, Zuzana Lalinská, Milan
Lalinský,Viera Baníková, Miloš Znachor, Viera Znachorová, Elena Jančulová,
Pavol Miniarik, Mária Čierňavová, Viera Chrenová, a iní spia večným spánkom
na novobystrickom cintoríne (Žofka Heltková, Štefan Minárik a Elena
Mináriková). Zvláštnosťou pedagogického kolektívu v škole v Novej Bystrici
bolo vždy pomerne vysoké zastúpenie mužov v učiteľskom zbore. Tak napríklad
v roku 1965 to boli páni Ondrej Vitko, Rudolf Petrek, Lacko Borsík, Ján Križan,
Kamil Badač, Jozef Strakoš, Ján Rafaelis a Peter Križan.
V júni roku 2008 som sa zúčastnil osláv 65. výročia otvorenia školy
v Novej Bystrici. Tu som sa po rokoch stretol s niektorými kolegami, s ktorými
som začínal v prvých rokoch svoju pedagogickú cestu. Bolo to milé a dojímavé
stretnutie s Ondrom Vitkom, jeho manželkou Máriou, Jožkom Strakošom a jeho
manželkou Máriou, rodenou Kudryovou a Ankou Frančiakovou.
Ale späť k pedagogickej práci. Pri delení triednictva na prvej
pedagogickej rade dostávam ako
triedny 6. B triedu. Sú to moji prví
žiaci, moja prvá trieda. A je ich
požehnane. Podľa zoznamu, ktorý
dostávam zisťujem, že v triede mám
31 žiakov.
Sú mi pridelené
vyučovacie predmety. V ročníkoch 6
– 8 budem vyučovať predmety
zemepis, dejepis, na ktoré mám
aprobáciu. Okrem toho ešte istý
počet hodín prírodopisu, telesnej
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výchovy a hudobnej výchovy. Vediem krúžok spevácky a športový. Moja trieda
je umiestnená na poschodí. V budove je sedem učební. Dve učebne sa
nachádzajú v suteréne budovy. Neskôr tam vznikli školské dielne a dnešná
školská jedáleň. V škole sa učí na dve smeny. Doobeda sa vyučujú ročníky 6 – 8
a poobede ročníky 1 – 5. Triedy, až na tie v suteréne, majú dostatok svetla, sú
čisté. Drevená dlážka je natretá. Na umývanie rúk v triede slúži džbán v stojane
naplnený vodou a umývadlo. Voda sa čerpá zo studne, ktorá sa nachádza na
dvore školy pred bočným vstupom do budovy. V triedach sa v železných peciach
kúri tuhým palivom, hlavne drevom. Súčasťou školského areálu je aj malé
ihrisko za školskou budovou. Sú na ňom zabudované dve drevené bránky. Tu
neskôr, pokiaľ je vhodné počasie, prevádzame hodiny telesnej výchovy, hráme
futbal. Žiaci tu trávia prestávky, ale aj chvíle, keď sú po vyučovaní. V zime tu
budujeme prvé klzisko s večerným elektrickým osvetlením. Suché toalety sú
umiestnené v školskom areáli mimo školskej budovy.
Po ukončení porady ma riaditeľ školy povoláva do svojej pracovne. Tá je
na poschodí, nad vstupom do budovy (i dnes tam má riaditeľ školy, pán
Lalinský, svoju pracovňu). Tu podpisujem zákonom stanovený služobný sľub,
ktorý mám v svojich dokumentoch uschovaný dodnes. Po podpise ma riaditeľ
pozýva do svojho bytu, ktorý je vytvorený z časti chodby a jednej triedy na
poschodí školskej budovy. Zoznamujem sa s jeho manželkou Elenou
Križanovou. V družnej besede ma informujú o zvláštnostiach života v obci.
Ubytovanie
Po skončení oficiálnych zoznamovacích procedúr prichádza čas postarať sa
o vlastné ubytovanie. Spolu s kolegyňou Rózkou Minárikovou vyrážam do
dediny hľadať strechu nad hlavou. Ubytovanie nachádzam na hornom konci
dediny v rodine pani Škorvagovej (dnes je tam Pohostinstvo Vilmy Masnicovej).
Izbička, ktorá mi na 11 mesiacov poskytne prístrešie, je svetlá, čistá. Stôl,
stolička, skriňa, posteľ, umývadlo a piecka sú pre slobodného chlapca
postačujúce.
Okno
obrátené
smerom na východ malo výhodu
v tom, že ma ráno budilo
vychádzajúce slniečko. Popod
okno viedol priechod k ďalšiemu
domu, a tak mi občas vo
večerných
hodinách
niekto
vyklopával na okno. Bral som to
ako prvé znaky sympatií od
miestnej mládeže. Nevýhoda
ubytovania bol fakt, že som
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nemal zvláštny vchod do svojej izby. Musel som prechádzať cez kuchyňu
domácich a domáci zas do svojej spálne prechádzali cez moju izbu. Istou
výhodou tohto spôsobu bývania bolo to, že mi do mojej izby domáci občas
púšťali teplo z kuchyne. Kurivo do piecky, teda drevo a občas aj uhlie, som si
„vypožičiaval“ zo školského. Odnášal som to tajne v športovom vaku a aby ma
neodhalili, prikrýval som palivo školskými zošitmi a knihami. Neodhalili ma
a vďaka tomu som prvú zimu na Bystriciach prežil celkom v pohode i preto, že
som často prespával u priateľa Ondra Frančiaka v ich rodinnom dome. Podobné
súkromné ubytovania mali aj ostatní kolegovia. Byty na ubytovanie poskytli
rodiny Pastvovia u Závodských, u Pavelkov, Chovancov, Rusnákov, Cádrikov,
Hulákov, Maluniakov, Brisudov pri škole, Škorvagov u Pleška, u Marty
Slučiakovej, u Fera Držiaka a inde. Podotýkam, že v tom čase, teda v rokoch
1958 a 1959, nestála ani jedna školská bytovka. Prvá bola postavená na začiatku
šesťdesiatych rokov so štyrmi bytmi a dvoma garsónkami. Väčšina učiteľov však
aj naďalej bývala v súkromí, alebo v kabinetoch novopostavenej školskej
budovy. Situácia v ubytovaní sa vyriešila až postavením ďalších dvoch bytoviek
a výstavbou súkromných domov.
Stravovanie
Pri mojom nástupe do práce školská jedáleň už fungovala. Samozrejme varili sa
len obedy. Aspoň aká taká výhoda pre mňa. Som totiž kuchársky antitalent.
Zvládam i dnes uvarenie čaju, mlieka, ktoré mi dosť často vykypí, spravím
praženicu, zohrejem lečo alebo segedínsky guláš a to je všetko. Kuchárkou
v školskej kuchyni bola v tom čase pani Vlčková, ktorá bola ochotná variť pre
prihlásených učiteľov v svojom dome aj nedeľné obedy. Celý kompletný obed,
často aj so zákuskom stál 7 korún. Problémom pre mňa bolo zabezpečiť si
raňajky a večere. Do úvahy prichádzali konzervy, salámy, zaváraniny z domova.
Keďže v tom čase v obci žiadne stravovacie zariadenie nebolo, záchranou bola
krčma u Slučiaka, teda saláma, uhorka, chlieb, syr a pivo s dierkou – s rumom.
Istým šťastím bolo, že kolega Dežko
Fecman, najstarší učiteľ v kolektíve si
so zvolením riaditeľa školy v suteréne
školskej
budovy
zriadil
bufet.
V ponuke mal rôzne salámy, syry,
chlieb, rožky, zavárané uhorky,
čokolády, rôzne sladkosti pre žiakov,
malinovky a pre nás aj vínko za 11
a 13
Kčs za 1 liter. Je celkom
samozrejmé, že sme jeho služby často
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a hojne využívali. Dežko rád dával aj na „sekeru“. Horšie to bolo však pri
platení. Vyúčtovanie skonzumovaného prišlo vždy po zálohe a výplate. Občas sa
stalo, že som dostal ako pozornosť nejaké vajíčka, slaninu, domácu klobásku
alebo mlieko od rodičov niektorých žiakov. Pokiaľ táto pozornosť bola daná bez
požiadavky protihodnoty v podobe ponechania žiaka doma na domáce práce, tak
som ju rád prijal. Neskôr po návrate z vojenskej služby som svoje mládenecké
stravovanie vyriešil za pomoci nových slobodných učiteliek. Vytvorili sme
stravovaciu skupinu. Po každej zálohe a výplate sme do spoločnej pokladne
prispievali každý sumou 50 korún. Kolegyne z týchto peňazí pripravovali
spoločné večere. Okrem toho, každý člen korporácie prispieval do spoločnej
kuchyne rôznymi potravinovými produktmi prinesenými, alebo poslanými
z rodičovského domu. Pre mňa tento spôsob obživy bola veľká výhoda. Žil som
si ako princ, bez starostí o večeru. No hotová reštauračná idylka. I obyčajná
nátierka s chlebom a čajom pripravená mladými fešnými kolegyňami chutila
ako najvyberanejšie menu. Občas, na konci mesiaca, zvýšilo aj na nejaký litrík
vínka. No nič netrvá večne. I naša korporácia sa postupne rozpadla. Bol som teda
prinútený hľadať a aj som našiel milú švárnu osobu – kolegyňu, ktorá sa o mňa
začala starať a do dnešných dní sa o mňa stará. Nekonečná vďaka ti za to pani
moja.
PaedDr. Kamil Badač
Miloslavov

Stretnutie rodákov
z Harvelky a Riečnice mojimi očami
Od 80-tych rokoch 20. storočia, kedy vlastne vznikala Vodná nádrž Nová
Bystrica po súčasnosť, sa toho zmenilo veľa. Od 80. rokoch, kedy moja rodina
bola prinútená opustiť svoje domy a chalupy, sa musela rozlúčiť so svojími
priateľmi a známymi, s ktorými prežívali radostné i krušné chvíle.
Ja si to nepamätám, lebo som vtedy ešte nebola na svete, ale z otcovho
rozprávania a knižiek niečo viem. Ako ťažko kedysi dopestovali aj tú trochu
nasadenej zeleniny, ako niekedy nebola úroda ovocia, ako svojho času panovala
zima až do mája. Počasie prechádzalo od suchých horúcich liet po studené,
mrazivé a na sneh bohaté zimy. Občas sa leto podobalo skôr sychravej jeseni
a v tom čase bohatá úroda bola len sen.
Postupom času som nad tým uvažovala. Prečo tu ľudia zostávali bývať,
keď tu bol poriadne ťažký život? Avšak, keď si pomyslím, po koľké roky bývalí
občania chodia pravidelne na stretnutia, tak viem, prečo tu ľudia žili radi.
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Predovšetkým, aj napriek pohromám, je tu prekrásna nedotknutá príroda
a čistý vzduch, samozrejme tu mali svoju rodinu, známych a priateľov. Myslím
si, že dobré medziľudské vzťahy sú poklad, ktorý si títo bývalí susedia
a spoluobyvatelia po tie dlhé roky strážia a chránia.
Naše auto po príchode do týchto končín zastavilo v Harvelke, do ktorej
viedla nová cesta.
Prvá zastávka bola „u nás“.
Teta volala s manželom:
„Ahoj, už som doma!“
„Ako to? Veď som len teraz vyšiel z bytu!“ odpovedal jej dosť zaskočený.
V „záhrade“ sme stretli aj ostatnú rodinu: strýka, dedkovho brata, jeho rodinu
a známych, kamarátov z detstva, ktorí nimi zostali doteraz a ich potomstvo.
Za tie roky nebývania to tu celkom spustlo. Ovocné stromy a kvety tu
zostali ako spomienka a živý pamätník. Nemohli sme vynechať a nenavštíviť
kaplnku v Harvelke. Na mape sme uvideli našu osadu. Nezabudla som si pozrieť
a pripomenúť posledný kameň z bývalého harvelského kostola, ktorý bol
zbúraný (našťastie, ten riečnický stojí), i keď už ani nie je poriadne vidieť, čo je
na tej mramorovej tabuli napísané.
Príroda zostala nedotknutá i pri priehrade. Flóra rástla rýchlejšie ako ja
a prerástla ma. Keď som sa pozrela na priehradu z hrádze, videla som úplne
všetko, čo by stálo, keby tu nebola tá priehrada. Táto príroda sa mi nesmierne
páči. Slovo „nedotknutá“ hovorí síce za všetko, ale pridala by som aj
„fenomenálna a geniálna“.
Tohtoročná stretávka sa niesla v trochu komornejšej atmosfére, bez
nitrianskeho biskupa, tiež rodáka, Viliama Judáka, ktorý mal pracovné
povinnosti. Riečnický kostolík ma fascinoval pre dobové zreštaurované fresky
a fotografie od Františka Fedora. Všimla som si, že zmizli nasprejované čísla zo
stien. Ocino rozprával, že aj tento chceli zbúrať, ale nakoniec, a našťastie, tu ešte
stojí. Omšu celebroval Martin Jarabica, novokňaz, ktorý bol pokrstený
v riečnickom kostole, spolu s kňazom z Novej Bystrice. Na konci omše spevácky
súbor venoval pieseň zosnulému poslednému riečnickému farárovi Pavlovi
Moravcovi. O jeho smrti som sa dozvedela práve v tej chvíli. Pamätám si ho ešte
ako dieťa, keď som s našimi chodila na stretávky. Tak ako ho mali radi
Riečičania a Harvelčania, som ho mala rada tiež.
Po omši otec s mamou a tetou stretli svojich známych, pýtali sa ako sa im darí,
čo majú nové, čudovali sa a spomínali, smiali sa na príhodách z detstva.
Počasie nám prialo, vďaka Bohu. Počas celého stretnutia nespadla ani jedna
kvapka, i keď pršalo cestou tam i späť...
Mám len osemnásť rokov a už teraz si ctím toho, čoho si ctila moja
rodina.
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Budúci rok, ak dožijeme, sa stretneme všetci v Harvelke. Dopredu sa
teším. Dúfam, že prídeme všetci. ☺
Lucia Holienčinová,
Jacovce

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Deň detí
Deň detí tento rok pripadol na pondelok.
Samozrejme, že sme pre našich žiakov, tak
ako každý iný rok, pripravili zaujímavý
poldeň, ktorý sme začali spoločnou „
opekačkou“ po jednotlivých triedach.
Každý triedny učiteľ ročníkov 5-9 sa spolu
so svojou triedou
zahral rôzne hry
v jednotlivých lokalitách Novej Bystrice.
Ročníky 1-4 sa hneď zrána zúčastnili na
školskom dvore besedy so zamestnancami Colnej správy v Žiline, ktorá bola
spojená s praktickými ukážkami sebaobrany. Žiakov veľmi zaujala výstroj
a výzbroj colníkov, a tiež sa mali možnosť pozrieť na výcvik psa, ktorý bol
cvičený na identifikáciu drog. Aj starší žiaci sa po „opekačke“ zúčastnili tejto
besedy, ich najviac zaujímali strelné zbrane colníkov a nepriestrelná vesta, ktorú
si samozrejme aj vyskúšali a boli prekvapení jej hmotnosťou.
Počasie nám veľmi neprialo, ale žiakom sa tento deň veľmi páčil.

24

Novobystrický hlásnik

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky
„O pohár riaditeľky CVČ“
Už tradične treba našich strelcov len chváliť. Aj v tejto okresnej súťaži patrili
k tým najlepším. Zabodovalo družstvo chlapcov a aj družstvo dievčat. Chlapci
v zložení Samo Vakula, Filip Borovička a Michal Halvoník si „vystrieľali“
prvé miesto a družstvo dievčat v zložení Rebeka Cádrová, Hanka
Matejčíková a Katka Čierňavová si „vystrieľali“ druhé miesto. Celkove patria
k najúspešnejším strelcom v okrese. Doniesli si pekné poháre, diplomy
a medaily. Za dobrú celoročnú reprezentáciu našej školy, ale aj obce, im patrí
poďakovanie.
Žiakov pripravil Miroslav Žovin.

Biologická olympiáda
\

Počas celého školského roka sa žiačky piateho ročníka zúčastňovali troch kôl
biologickej olympiády zameranej na vedomosti z oblasti rastlín, zvierat
a stromov. Dievčatá Alexandra Heltková,
Lenka Jančulová, Bibiána
Lieskovanová, Petra Borovičková, Martina Kocúrková, Adriana
Strapáčová a Ľudmila Podolínska sa v jednotlivých kolách umiestňovali na
popredných miestach a v celkovom vyhodnotení v rámci okresu nakoniec
obsadili veľmi pekné druhé miesto. Všetkým dievčatám blahoželáme
a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.
Žiačky pripravila Mgr. D. Jančulová

Školské výlety
Každoročne na konci mesiaca máj a v mesiaci jún pripravujú naši učitelia
v spolupráci so žiakmi školské výlety. Snažia sa vyberať vhodné lokality na
Slovensku, ktoré sú atraktívne a zaujímavé svojou polohou, historickou
hodnotou a majú čo povedať aj dnešnej generácii. V mnohých prípadoch sú to
miesta, do ktorých sa žiaci už vôbec nedostanú, pretože ako rodinný výlet by to
bolo finančne aj časovo náročné.
Žiaci ročníkov 3, 4 navštívili Rajeckú Lesnú, kde si pozreli atraktívny
Betlehem, v Čičmanoch si prezreli maľované domčeky a navštívili aj Strečno.
Pripravila Mgr. Joneková, Mgr. Znachorová, K. Kubjatková.
Žiaci ročníkov 5, 6 sa vydali až na Spiš, kde si prezreli prenádherný Spišský
hrad, ktorý patrí medzi pamiatky UNESCO a navštívili aj Levoču, kde ich zaujal
v kostole oltár Majstra Pavla z Levoče.
Pripravila Mgr. Jančulová E., Mgr. Slučiaková, K. Kubjatková.
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Žiaci ročníkov 7, 8 si zacestovali na Betliar a Krásnu Hôrku. Sú to ojedinelé
historické pamiatky s prekrásnymi expozíciami, ktoré dokumentujú život našich
predkov v minulosti.
Pripravila Mgr. Kusá, Mgr. D. Jančulová, Mgr. Piteková.

Olympijský deň
Priateľstvo,
zdravá
súťaživosť,
spolupráca v kolektíve, prekonanie
samého seba - aj to sú kréda
olympionizmu. 18. júna 2009 sme si
už po šiestykrát zašportovali počas
„Olympijského dňa“, ktorý pripravila
naša škola v spolupráci so školou vo
Vychylovke. Hlavnou aktivitou tohto
dňa bol olympijský beh od Pavelka vo
Vychylovke až do Škorvagy – 4 km na miestne ihrisko. Na štart sa
postavilo 46 bežcov - chlapcov aj dievčat. Každý bežec mal svoje číslo, a keďže
sme bežali po ceste, každý mal aj reflexnú vestu. Aj tým sme upozorňovali
vodičov, že je na ceste prekážka. Samozrejme veľkou pomocou pri usmerňovaní
dopravy boli aj dvaja príslušníci polície z Krásna nad Kysucou, ktorí boli na
štarte a v cieli a regulovali dopravu, za čo im patrí poďakovanie. Ako prvý
v pomerne veľmi dobrom čase a s dosť veľkým náskokom dobehol Tomáš
Prišč, ako druhý Jožko Jančula, ako tretí Martin Petrek a ako štvrtý Jakub
Škorvaga. Z dievčat bola prvá Monika Čierňavová, druhá Darinka
Čierňavová, tretia Dušana Pagáčová a štvrtá Nikolka Priščová. Deti boli
odmenené pohármi, vecnými cenami a sladkosťami. Treba povedať, že všetkých
46 bežcov dobehlo do cieľa a bolo medzi
nimi aj 8 štvrtákov. Ďalšími aktivitami, do
ktorých sa deti priebežne mohli zapojiť,
boli skákanie vo vreciach, hod kriketovou
loptičkou na cieľ, preťahovanie lanom,
súťaž vo futbale a vybíjanej. Každá
disciplína bola odmenená sladkosťami
a už sa tešíme na budúci rok, keď si to
opäť zopakujeme.
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Koniec školského roka
Desať mesiacov školského roka ubehlo veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a je
tu dátum 30. 6. 2009. Žiaci mali tento rok dvojnásobnú radosť, pretože na našej
škole skončili školský rok 26. júna, teda o dva dni skôr, ako na iných školách.
Dôvod je veľmi jednoduchý, na deň 29. a 30. júna dostali riaditeľské voľno
vzhľadom na rekonštrukciu školy, ktorá momentálne na našej škole prebieha.
Všetci žiaci ročníkov 1-9 sa zhromaždili v posledný deň na školskej
chodbe. Aj z ich výzoru bolo jasné, že tento deň je pre nich výnimočný. Všetci
boli slávnostne oblečení a hlavne žiaci deviateho ročníka boli na tento deň zvlášť
pripravení. Bolo im to vidieť na tvárach a správaní, ktoré bolo iné ako po ostatné
dni.
Na úvod sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský
a privítal hostí – pána starostu obce Milana Kotvasa a pána farára Mgr.
Stanislava Capiaka. Poprial všetkým žiakom príjemné prázdniny na načerpanie
nových síl do ďalšieho školského roka. Pochválil našich žiakov, ktorí úspešne
reprezentovali našu školu, ale aj obec na rôznych súťažiach a aj žiakov, ktorí
celý rok pracovali veľmi dobre a dosiahli výborné výsledky.
Žiaci deviateho ročníka si pripravili rozlúčku so spolužiakmi a aj
učiteľmi a na ich tvárach bolo vidieť úprimné dojatie.
Potom nasledovalo rozdanie vysvedčení žiakom, niektorí boli spokojní,
iní mali v tvárach aj sklamanie.
Základná škola s materskou školou želá všetkým žiakom príjemné
prázdniny, veľa oddychu, a rodičom veľa trpezlivosti.
Mgr. Elena Jančulová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Tak ako každoročne v júni, v našej škole oslavujeme MDD. Žiaci 1.- 4. ročníka
pod vedením triednych učiteľov uskutočnili návštevu Minizoo, obhliadku Starej
Bystrice a návštevu športového areálu. V priebehu akcie žiakov čakalo veľa
prekvapení – zmrzlina, opekačka a rôzne športové hry. Žiaci 5. – 9. ročníka
oslávili svoj sviatok výletom na Strečno a návštevou miest Žilina a Čadca. Aj na
nich čakala sladká odmena. Program podujatí bol naplnený. Na tvárach detí
žiarila spokojnosť.

Mgr. Mária Pišojová

Výlet do Tatier
Dňa 3. júna 2009 sa žiaci a učitelia našej
školy zúčastnili školského výletu do
Tatier. Cieľom výletu bolo navštíviť
najzaujímavejšie miesta slovenských
veľhôr.
Vyrazili sme už ráno o pol šiestej
s pánom šoférom Hančinským. Našou
prvou zastávkou bolo jazero Štrbské
pleso, ktoré je najzaujímavejším a
najnavštevovanejším tatranským plesom.
Jeho názov vyplýva z polohy v historickom štrbskom chotári. Absolvovali sme
asi hodinovú prehliadku okolia plesa, videli sme nádherné zasnežené štíty Tatier,
pretože bolo chladné počasie a na najvyšších vrchoch bol sneh. Naskytla sa nám
prekrásna panoráma tatranských končiarov.
Počas cesty autobusom sme mali možnosť vidieť aj následky víchrice,
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ktorá nedávno spustošila Tatry. Víchrica zničila veľké množstvo lesného porastu.
Z autobusu sme videli vyvrátené stromy aj s koreňmi zo zeme, množstvo
stromov a padnutého dreva.
Asi o deviatej hodine ráno sme sa pobrali ďalej k Belianskej jaskyni,
ktorá sa nachádza vo východnej časti Belianskych Tatier, v Národnej prírodnej
rezervácii Belianske Tatry na území Tatranského národného parku. Pred
prehliadkou sme absolvovali asi polhodinovú túru pešo k jaskyni. Potom
nasledovala približne hodinová prehliadka jaskyne, ktorej zameraná dĺžka je
3641 metrov, ale v súčasnosti je sprístupnených vyše 1000 metrov. Vstupné časti
jaskyne poznali zlatokopi už v prvej polovici 18. storočia. Do jej priestorov sa
preniklo opäť v roku 1881. Elektricky osvetlená je od roku 1896 ako jedna z
prvých jaskýň na svete. Pri prehliadke sme museli prejsť viac ako 800 schodov,
upútali nás sintrové vodopády, pagodovité stalagmity a nádherná kvapľová
výzdoba.
Okolo dvanástej hodiny sme pokračovali v ceste do Kežmarku, kde sme
navštívili Kežmarský hrad. Dozvedeli sme sa veľa o histórii hradu a mesta
Kežmarok. Prezreli sme si múzeum v hrade, hradnú kaplnku, vyhliadkovú vežu a
ostatné expozície. Kežmarský hrad je sídlom múzea, ktoré má vlastivedný profil
zameraný na spoločenské vedy – archeológia, história, národopis, umelecká
história, týkajúce sa Kežmarku a najbližšieho okolia. Zaujímavé bolo tiež
nádvorie hradu a jeho vstupná brána.
No a potom sme pokračovali smerom na Poprad, kde sme sa zastavili v
nákupnom centre TESCO, na ktoré sa žiaci veľmi tešili.
Večer sme sa vrátili okolo ôsmej hodiny domov. Boli sme síce unavení,
ale získali sme nové vedomosti o Slovensku a opäť sme videli
najnavštevovanejšie miesta, ktoré poznáme teraz aj my a ktoré obdivujú aj
cudzinci v zahraničí.

Mgr. Alena Kulasová
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Školský rok sa skončil
Čas letí, letí ako víchor. Ďalší školský rok je za nami. Deti sa konečne dočkali
vytúžených a bezstarostných prázdnin.
Ukončenie školského roka 2008/2009 sa už tradične začalo svätou
omšou v kostole v Novej Bystrici. Po jej skončení sa žiaci sústredili na školskej
chodbe, kde na úvod zarecitavali peknú prázdninovú báseň žiaci prvého ročníka.
Po prázdninových veršoch sa prihovoril žiakom a všetkým prítomným p.
riaditeľ Mgr. Miloš Znachor a zhodnotil prácu žiakov počas celého školského
roka. Pán starosta Milan Kotvas poprial všetkým žiakom vydarené prázdniny a
vyučujúcim peknú dovolenku, aby načerpali nové sily do začiatku ďalšieho
školského roka.
Po pekných a povzbudzujúcich slovách pán riaditeľ odovzdal najlepším
žiakom našej školy knihy. Žiakom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu v
rôznych súťažiach odovzdal vecné ceny. Knihy a vecné ceny darovalo žiakom
ZRŠ. Nakoniec mu pripadla aj tá najzložitejšia úloha, rozlúčka s vyučujúcimi,
ktorí pôsobili na našej škole a odchádzajú na iné pôsobiská. Pán riaditeľ
poďakoval za prácu s. Budošovej a p. Šutiakovi a zaželal im veľa úspechov v
ďalšom živote.
Lúčili sa s nami aj naši deviataci, ktorí odchádzajú študovať na stredné
školy a učilištia.
Vo svojom príhovore poďakovali celému pedagogickému zboru i
nepedagogickým pracovníkom za starostlivosť a trpezlivosť počas rokov
strávených na tunajšej základnej škole. Žiakom ôsmeho ročníka odovzdali žezlo
najstarších žiakov.
Jedna etapa sa pre nich skončila, druhá začína. Prajeme im, aby sa im na
nových školách darilo.
Mgr. Anna Borisová

Dotácia z úradu práce a jej zahŕňanie do príjmu podnikateľa – živnostníka
Hlavne v poslednom období sa čoraz častejšie stretávame s poskytnutím pomoci
občanom z úradu práce pri založení živnosti občanov v podobe dotácie. Okrem
vyplnenia žiadosti a rôznych formulárov, musí si začínajú živnostník vypracovať
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aj podnikateľský plán, na základe čoho mu bude poskytnutá táto pomoc.
Ako je to však pri zahŕňaní už poskytnutej dotácie do príjmu
z podnikateľskej činnosti a jej použití vo forme výdavkov za nákup položiek
uvedených v žiadosti o dotáciu (v podnikateľskom pláne)?
V prvom rade si najskôr dôkladne prečítajte zmluvu s príslušným
úradom práce, v ktorej sú uvedené niektoré špecifiká, napr. spôsob úhrady
jednotlivých položiek tvoriacich výdavky (napr. v hotovosti do 995,82 Eur,
bezhotovostným prevodom nad túto sumu), dátum, dokedy si tieto výdavky
môžete uplatniť, iné povinnosti, ktoré vám plynú z poskytnutia tejto dotácie,
napr. zaslanie formulára na príslušné ministerstvo o tom, kedy a na aký účet ste
prijali dotáciu a pod. Záleží na tom, kedy ste zmluvu uzatvorili a tiež na aký účel,
pretože každá zmluva je iná.
Avšak účtovanie dotácie je u všetkých živnostníkov rovnaká.
Do príjmov ovplyvňujúcich základ dane zahrnie živnostník len tú časť dotácie,
ktorá bola skutočne vyčerpaná v súlade s podnikateľským plánom (platí to v
prípade, ak bude účtovnou jednotkou – teda bude viesť jednoduché účtovníctvo,
skutočné náklady a výnosy). Príjem dotácie z ÚP, ktorý príde na účet hneď na
začiatku podnikania v celej výške je príjem neovplyvňujúci základ dane.
Čerpanie dotácie trvá zvyčajne 2 roky (aj zmluva sa uzatvára na toto
obdobie), tak napr. v 1. roku použije živnostník z dotácie, ktorá bude napr.
2.323,58 Eur, len 589,- Eur na nákup prostriedkov uvedených v podnikateľskom
pláne. Preto si v tomto 1. roku dá do príjmov a zároveň aj do výdavkov
ovplyvňujúcich základ dane len sumu 589,- Eur. Zvyšnú časť by mal
spotrebovať do 2 rokov a aj ju zahrnúť do príjmov a výdavkov.
Ustanovenie § 17 ods. 3 písm. h) ZDP upravuje takisto špecifický spôsob
zahrňovania dotácie do základu dane, ak živnostník uplatňuje tzv. paušálne
výdavky. V tomto prípade musí celý tento príjem zahrnúť do základu dane
v tom zdaňovacom období, v ktorom ho prijal, príjem sa časovo nerozlišuje.
Skutočnosť, či dotáciu v zdaňovacom období, v ktorom ju prijal aj použil
(čerpal) na stanovený účel, nie je v danom prípade rozhodujúca.
Preto keď v 1. roku prijal 2.323,58 Eur, celú túto sumu zahrnie do
príjmov, plus si k tomu priráta príjmy zo živnosti a z toho si vyráta paušálne
výdavky (40 % alebo 60%).
Použitie dotácie na výdavky, ktoré mu plynú z podnikateľského plánu,
môže pritom využiť hneď v 1. roku alebo v nasledujúcom. Živnostník výdavky
vlastne neúčtuje, keďže vedie paušálne výdavky, ale pre potreby ÚP je potrebné
viesť si samostatnú evidenciu výdavkov (teda zakladať si pokladničné bloky,
faktúry a pod.)!
Ing. Iveta Heltková
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J. Kováč – tréner, M. Čierňava, T. Talapka, M. Halvoník,
P. Smržo, M. Dubovický, M. Cabadaj, R. Kulas
Dolný rad zľava :
M. Petrek, B.Dubovický, R. Chovanec, V. Cabadaj, V. Jonek,
P. Vojtek, L. Šadibol
Na snímke chýbajú: S. Vakula, J. Mihálik, M. Mihálik, M. Masnica,
M. Čierňava, R. Drozd

Horný rad zľava :

Koniec futbalovej sezóny

Jaroslav Kováč
Skončili sa odvetné zápasy jarnej časti 1. triedy OBFZ Kysúc dospelých
a starších žiakov. Mužstvo dospelých skončilo na treťom mieste, čím splnilo cieľ
skončiť do piateho miesta, ktorý bol stanovený na výročnej členskej schôdzi
v januári. Na jar zaznamenalo 9 výhier a 3 prehry.
Najlepšími strelcami mužstva boli: Michal Griga
Roman Jantula
Pavol Dubovický

- 15 gólov
- 8 gólov
- 7 gólov

Cieľom výboru TJ v letnej prestávke je stabilizovať hráčsky káder, posilniť ho o
jedného - dvoch hráčov a hrať futbal, ktorý sa bude páčiť našim divákom. Toto
mužstvo má aj na vyššiu súťaž, ale hlavným problémom sú nevyhovujúce šatne
a sociálne zariadenia.
Starší žiaci skončili na 7. mieste, keď na jar zaznamenali 3 výhry, 2 remízy a 3
prehry. Vyšiel im hlavne záver súťaže, kde neprehrali 4 zápasy v rade. Najlepším
strelcom žiakov sa stal Vladimír Jonek, ktorý strelil 9 gólov. Na záver chcem
poďakovať všetkým našim fanúšikom, ktorí nás v hojnom počte chodili
povzbudzovať doma, ale hlavne na ihriská súperov.

7. 6. 2009 v Sielnici, na strelnici SNP pri Zvolene, sa uskutočnili oblastné
majstrovstvá Slovenského poľovníckeho zväzu v disciplíne M-800 (streľba
malokalibrovkou 2x10 výstrelov na 50 metrov na terče líšky, srnca, kamzíka
a diviaka). Medzi 41 strelcami z okresov bývalého Stredoslovenského kraja
štartovali aj poľovníci z Novej Bystrice. Jozef Kultán so 776/800 bodmi obsadil
10. miesto a splnil limit na majstra streľby, Ľubomír Griga so 715/800 bodmi
obsadil 33. miesto a splnil limit na III. výkonnostnú triedu.
Jozef Kultán

SVETOVÝ BEH HARMÓNIE dňa 5. júna 2009
Na území Slovenska sa uskutočňuje
v dňoch 1. až 13.júna 2009 SVETOVÝ
BEH HARMÓNIE. Je to celosvetový
štafetový beh, ktorý chce posilniť
medzinárodné priateľstvo a porozumenie.
Bežci nesú horiacu pochodeň ako symbol
harmónie.
Tisíce
ľudí
a rôznych
spoločenských skupín si ju podávajú z ruky
do ruky na trase prechádzajúcej cez 100
krajín sveta.
Dňa 5. júna 2009 o 14:15 hod. tento beh putoval cez našu obec Nová
Bystrica, kde mali možnosť privítať slovenský bežecký tím. Medzi priateľov
behu patria Michael Gorbačov, Carl Lewis, na Slovensku sú to osobnosti ako
Michal Martinák, Elena Kaliská, Dominik Hrbatý, či Peter Dvorský.
Bežci niesli ako symbol mieru horiacu pochodeň, ktorú si mohol každý
poťažkať.
Aj deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica privítali tento bežecký tím v našej obci,
a tým posilnili medzinárodné priateľstvo a porozumenie. Ďakujeme.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Informácia obce:

(Údaje sú z obecnej matriky)

Životné jubileá
40 rokov
Juraj Jančula
Peter Prišč
Iveta Macurová
Eva Jantulová
Janka Priščová

Obec Nová Bystrica začala so stavbou ,,Rekonštrukcia a komplexné dobudovanie
školského areálu“. Stavbu realizuje firma Riastav s.r.o. Krásno nad Kysucou, ktorá
vzišla z verejnej súťaže. Celkové náklady na realizáciu uvedeného projektu predstavujú
2,3 mil. €. MV a RR SR uznalo obci iba časť z celkovej realizácie, ktorá predstavuje
sumu 1,4 mil. €. Zo žiadosti boli vylúčené stavby telocvičňa s vybavením a ihriská
v celkovej sume 900 000.- €. Stavba musí byť dokončená v termíne do 31.12.2010.
Všetky rozhodujúce údaje stavby budú zverejnené na tabuli v zmysle zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tabuľu so znakmi ROP a EU s
rozmermi min. 2,5 x 1,5 m musí dodávateľ osadiť na viditeľné miesto stavby. Na stavbe
musí byť osadená počas celej výstavby. Po ukončení stavby sa osadí podobná tabuľka
s menším rozmerom priamo na stavbu ako trvalá vizitka.

50 rokov
Ján Kováč
Eva Pokrývková

60 rokov
Jozef Klanica
Anna Čierňavová
Anna Šulavová

Nad 80 rokov
Emília Riečičiarová (81)
Angela Čierňavová (85)
Hermína Poništová (97)

Opustili nás
Anna Riečičiarová, rod. Šulavová (†55)
Stanislava Budošová, rod. Vašková (†63)
Anna Kubatková, rod. Pastvová (†89)
Paulína Kulichová, rod. Cádrová (†77)
František Koleník (†76)

Pozývame Vás na tretí ročník futbalového turnaja
„ O putovný pohár starostu obce Nová Bystrica “, ktorý sa uskutoční
dňa 25. júla 2009 /sobota/
na futbalovom ihrisku TJ SLOVAN Nová Bystrica.
Tešíme sa na Vás!
Dovoľujeme si Vás pozvať na Preteky automobilov do vrchu Nová Bystrica 2009
Kysuce – Orava.
Preteky sa uskutočnia v dňoch 11. a 12. júla 2009 na ceste II/520
medzi Novou Bystricou a Oravskou Lesnou.
S pozdravom a želaním všetkého dobrého
Ján Miloň
organizátor
MIP Racing team

Ing. Juraj Blanár
čestný predseda pretekov

Obec Nová Bystrica a Obecná organizácia ĽS-HZDS Nová Bystrica
Vás srdečne pozývajú na oslavy
vyhlásenia zvrchovanosti SR a pálenia vatry,
ktoré sa uskutočnia dňa 11. júla 2009 o 17. 00 hod. /sobota/
pred Obecným úradom v Novej Bystrici.

Novobystrický hlásnik

35

Novobystrický hlásnik

Oslavy zvrchovanosti v Starej Bystrici

Program osláv:
17. 00 hod. – Kultúrny program
19. 30 hod. - Príhovor hostí
20. 00 hod. – Pálenie vatry zvrchovanosti
21. 00 – 04. 00 hod. – Ľudová veselica
VŠETCI STE VÍTANÍ!
TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA
Vás pozýva na III. ročník futbalového turnaja „O putovný pohár starostu obce Nová
Bystrica“, ktorý sa uskutoční dňa 25.7.2009 /sobota/ na futbalovom ihrisku TJ SLOVAN
Nová Bystrica.
Turnaja sa zúčastnia družstvá:
− TJ POKROK Stará Bystrica
− FK Terchová
− FK Čadca B
− TJ SLOVAN Nová Bystrica
Program turnaja:
9.00 hod.
10.45 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.
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1. zápas
oficiálne otvorenie turnaja
2. zápas
zápas starých pánov (Nová Bystrica –Stará Bystrica)
zápas o 3. miesto
finále
ukončenie turnaja a odovzdanie cien, kultúrny program
disco
Tešíme sa na Vašu účasť.

POZVÁNKA DO SKATEPARKU
Lukáš Pastva Vás srdečne pozýva na športové podujatie, ktoré sa uskutoční dňa
26.7.2009 od 10:00 v miestnom Skateparku.
Počas celého dňa budú prebiehať skateboardové a BMX súťaže
s účasťou jazdcov z celého Slovenska.
Podujatie kultúrne obohatia pozvaní umelci, ktorí budú maľovať „graffiti“,
hudba a občerstvenie.
Tešíme sa na vašu účasť.

Piatok 17. júla 2009
18.00
Starobystrické rockovanie
Koncert rockových skupín DESMOD, S. K. O. N., Mad Frequency, Black Velvet
Rínok sv. Michala Archanjela
Vstupné: predpredaj 10 €, v deň koncertu 12 €
Sobota 18. júla 2009
10.00
Futbalový turnaj o pohár obce Stará Bystrica
Futbalový štadión TJ Stará Bystrica
16.00
Tlačová konferencia
Veľká zasadačka Obecného úradu Stará Bystrica
18.15
Koncert Armádnej dychovej hudby, Bratislava
Rínok sv. Michala Archanjela
19.00
Slávnostné otvorenie Slovenského orloja
Rínok sv. Michala Archanjela
20.30
Folklórny večer pri Slovenskom orloji
Účinkujú: FS Jánošík, FS Kysučan, FS Rozsutec
Rínok sv. Michala Archanjela
24.00
Polnočný ohňostroj
Rínok sv. Michala Archanjela
24.15
Ľudová veselica
Rínok sv. Michala Archanjela
Nedeľa 19. júla 2009
10.00
Hasičský turnaj O pohár starostu obce
Rínok sv. Michala Archanjela
15.00
Slávnostná svätá omša pod Slovenským orlojom
spojená s posvätením orloja
Hlavný celebrant: Mons. Doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
dekan RK CMBF Univerzity Komenského
Rínok sv. Michala Archanjela
17.00
Koncert Petra Stašáka
Rínok sv. Michala Archanjela
18.00
Slávnostné zapálenie Vatry zvrchovanosti
Rínok sv. Michala Archanjela

Odvoz komunálneho odpadu sa
uskutoční v dňoch :
23. 07. 2009
06. 08. 2009
20. 08. 2009

Zber plastov:
22. 07. 2009
19. 08. 2009
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