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V dňoch 21. až 23. augusta 2009 zavítali do chorvátskej obce Josipovac
obyvatelia obce Nová Bystrica, a to za TJ SLOVAN Nová Bystrica, DHZ Nová
Bystrica. Obec Josipovac má cca 850 obyvateľov, a z toho je veľký počet
prisťahovaných Slovákov.
Pokračovanie na strane 10.
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Domáce zabíjačky
Informácia o povinnosti chovateľov hospodárskych zvierat
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu /domáce zabíjačky/ podľa § 23
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, možno až po nahlásení
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň l pracovný deň
vopred. Nahlasovanie zo strany chovateľa, vlastníka ošípanej, u ktorého sa
vykonáva domáca zabíjačka, môže byť telefonicky, faxom, mailom. RVPS
Čadca eviduje jednotlivé nahlásenia v osobitnej dokumentácii v pracovných
dňoch od 7,oo do 15,oo hod.
Podmienkou každej domácej zabíjačky je, že všetky získané produkty
/bravčové a hovädzie mäso a výrobky z neho/ nesmú byť uvedené do obehu /na
trh/, ale sú určené výlučne pre vlastné zásobovanie domácnosti chovateľa.
Povinnosťou chovateľa je odobratie vzorky braničných pilierov z obidvoch
polovíc jatočných tiel domácej ošípanej a ich vhodné zabalenie do
nepremokavého vrecka s písomnou objednávkou. Laboratórne vyšetrenie vzorky
/na trichinelu/ sa vykoná prostredníctvom RVPS Čadca na ŠVPÚ Dolný Kubín,
alebo na bitúnku v Čadci bezplatne.
Hovädzí dobytok možno zabíjať v prípade, že sú dodržané požiadavky na
vyšetrenie spongiloformných encefalopatií /BSE/ podľa osobitného predpisu.
Odobratie vzorky a balenie vzorky zabezpečuje RVPS Čadca prostredníctvom
úradných veterinárnych lekárov a súkromných veterinárnych lekárov.
Bližšie informácie pre chovateľov, ktorí chcú zabíjať ošípané alebo hovädzí
dobytok na súkromnú domácu spotrebu poskytuje RVPS Čadca na
telefónnom čísle 43 33 247,
mob. 0915 800 992, 0907 126 800.
M.Š.
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Informácia o Dome ošetrovateľskej starostlivosti
Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci poskytuje služby ošetrovateľského
oddelenia v Dome ošetrovateľskej starostlivosti pri KNsP Čadca /ďalej
DOS/.
DOS poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a
edukáciu, ale i služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje
nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, pričom si nevyžaduje
sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je ju možné
vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí - doma.
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v DOS je zameranie sa na:
- udržanie a zlepšenie kvality života
- pooperačné a posthospitalizačné obdobie
- predchádzanie zdravotným komplikáciám.
Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná na základe viaczdrojového
financovania osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s
imobilizačným problémom, s chronickým dekompenzovaným ochorením po
operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou
kože, alebo s iným sociálno-zdravotným problémom na základe odporúčania
lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.
Hospitalizácia pacientov na uvedenom oddelení sa realizuje na základe
doporučenia všeobecného /praktického/ lekára, lekára špecialistu alebo
ošetrujúceho lekára počas hospitalizácie v zdravotníckych zariadeniach, po
schválení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne. Dĺžka pobytu
závisí od zdravotného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti.
Maximálna dĺžka je 1 mesiac a dlhšie ako 1 mesiac sa môže povoliť vo
výnimočných prípadoch a so súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne.
M.Š.
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Píšťalový organ Nová Bystrica
Píšťalový organ v Novej Bystrici pochádza z dielne Neussera. Opusové číslo
nebolo zistené, ale odhadom sa výroba nástroja datuje ku koncu 19. storočia, k
rokom 1885-1895. Pri pohľade na organ upúta našu pozornosť predná časť
nazývaná prospekt. Je vytvorený z jedného radu kovových píšťal a pôsobí
impozantne. Všetky prospektové píšťaly sú „živé“, teda hrajúce.
Organista ovláda nástroj od hracieho stola, ktorý je umiestnený z bočnej
strany priamo v skrini organa. Klávesy a registrové tiahla hracieho stola sú
spojené s príslušnými mechanizmami vo vnútri vzdušnice traktúrou, ktorá má za
úlohu preniesť pohyb kláves na ventily a ďalšie zariadenia umiestnené vo
vzdušnici. Jedná sa o mechanickú traktúru. To znamená, že prenos od klávesy po
vzdušnicu je mechanický. V organovej skrini je vzdušnica obstarávajúca rozvod
vzduchu k jednotlivým píšťalám. V tomto prípade je to kuželková vzdušnica. V
organe sa nachádza 594 drevených a kovových píšťal. Tie sa rozdeľujú stopami,
teda dĺžkou. Drevené píšťaly znejú tlmene a tajuplnejšie, kovové zas ostrejšie a
jasnejšie. Na ich výrobu sa používa meď, zinok, mosadz a organový kov (zmes
cínu a olova).

Nástroj má jeden manuál s deviatimi registrami a pedál.
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Registrom organista mení farbu, silu zvuku a prispôsobuje tak hru danému
liturgickému obdobiu (Pôst, Advent, Vianoce a pod.). Pedál je vyrobený z dubu.
Dodáva celej hre hĺbku, vážnosť a dôstojnosť. Sú to tie najhlbšie tóny. V
neposlednej rade je veľmi dôležitý elektrický ventilátor, ktorý slúži k stlačovaniu
vzduchu a jeho čerpaniu do zásobníka, z ktorého sú napájané všetky spotrebiče
vzduchu v organe. Je paradoxné, že v nástroji sa nachádza i „čert“, čo je
slangový výraz organárov pre ukazovateľa výšky zásobného mechu, ktorý je
umiestnený v bočnej strane organa.
Obhliadkou nástroja bolo zistené, že nástroj je napadnutý drevokazným
hmyzom a na základe mechanických závad, intonačných rozdielov, nehrajúcich
manuálových, pedálových kláves a rozladenia bol nepoužiteľný pri liturgických
úkonoch. Vzhľadom na to, v akom stave sa organ nachádzal, bolo potrebné ho z
väčšej časti rozobrať a previezť do dielne. Tam sa v súčasnosti opravujú a
vyrábajú nové časti nástroja.

„Organ je bez pochyby ten najväčší, najodvážnejší a najnádhernejší hudobný
nástroj, aký ľudský duch vytvoril. Je to celý orchester, z ktorého obratná ruka
všetko vylúdi, na ktorom môže všetko predviesť.“
(Honoré de Balzac)

Váš duchovný otec
Stanislav Capiak
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Ženská spevácka skupina Dolinka
z Novej Bystrice – aktivity za uplynulé obdobie
28. júna 2009 – Prezentačný
deň obce Nová Bystrica na
skanzene vo Vychylovke sa
uskutočnil po prvýkrát. Preto
sme si všetci účastníci dali
záležať na celej príprave,
a hlavne
na
kultúrnom
programe. Po prvýkrát sa tu
predstavila ŽSS Dolinka so
svojim programom „Jarné
zvyky na Kysuciach –
krájanie
zemiakov“.
Hovorené slovo sa striedalo
s peknými piesňami, ktoré
dotvárali celkovú atmosféru celého kultúrneho programu.
4. júl 2009 – Majstrovstvá Slovenska v kosení tráv sa už tradične
uskutočňuje v tomto období na skanzene vo Vychylovke. ŽSS Dolinka sa ani tu
nezahanbila. Počas celej súťaže spievala koscom aj prítomným divákom ľudové
piesne a členky skupiny odhrabávali trávu za koscami. Napiekli sme aj chutné
koláče, ktoré sme rozdávali prítomným. Na záver sme si spoločne všetci
zaspievali známe ľudové piesne.
5. júl 2009 – Folklórne slávnosti v Ochodnici sú známe už veľa rokov.
Rozhodli sme sa, že sa tento rok opäť prihlásime a zúčastníme sa ich. Ráno sme
z Novej Bystrice odchádzali o 7.00 hod. Po ceste sa ku nám pridala folklórna
skupina z Krásna n/Kysucou a z Kysuckého Lieskovca. Celkovo bolo
prihlásených desať folklórnych skupín. Po príchode do Ochodnice sme si mali
možnosť v generálke precvičiť celé vystúpenie. O 10.30 hod sa konala omša, po
nej nás všetkých vyviezol autobus na horný koniec Ochodnice, odkiaľ
nasledoval krojovaný sprievod so spevom a hudbou po celej dedine. O 15.00
hod. sa začal program. Celý sa niesol pod názvom – Jarné zvyky na Kysuciach.
Naša skupina vystúpila ako prvá s pásmom – Krájanie zemiakov. Mali sme aj
obavy, keďže sme sa takejto veľkej akcie zúčastnili prvýkrát. Avšak hneď po
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prvej piesni sme zožali veľký potlesk. To nás povzbudilo a celé pásmo sme
predviedli s veľkou chuťou a úplne spontánne. Po nás nasledovali ďalšie skupiny
a na záver vystúpil súbor z Krásna – Drevár. Domov sme sa dostali až večer, ale
celý deň sa nám veľmi páčil a stálo to za to.
11. júl 2009 - Pálenie vatry zvrchovanosti. Celú akciu pripravil Obecný
úrad v Novej Bystrici v spolupráci s miestnou organizáciou ĽS-HZDS. Od 17.00
hod. sa pred obecným úradom zhromažďovali diváci, ktorým sme spríjemnili
čakanie na oficiálnu časť kultúrnym programom. ŽSS Dolinka sa striedala
s detskými heligonkármi, s ľudovou hudbou bratov Kováčovcov a ľudovou
hudbou bratov Tomčalovcov. Pri zapálení vatry sme si všetci spoločne
zaspievali.
Mgr. Elena Jančulová

Vatra Zvrchovanosti
Obec Nová Bystrica a Obecná organizácia
ĽS-HZDS Nová Bystrica pripravili dňa 11.
júla 2009 pre záujemcov kultúry program na
počesť VYHLÁSENIA ZVRCHOVANOSTI
SR A PÁLENIA VATRY.
Od 17.00 hod. sa pred DK v Novej
Bystrici ozývali ľudové hudby a spevy
v podaní ĽH Kováčovcov, ĽH Tomčalovcov,
ĽH Mládenci, ŽSS Dolinka a detských
heligonkárov z Novej Bystrice. Priaznivci
folklóru si teda prišli na svoje. Vďaka
organizátorom sa mohol každý občerstviť
chladeným pivkom, kofolou alebo teplým
gulášikom.
Celé toto podujatie moderovala Iveta Pastvová. Všetkých srdečne privítala
a vyzvala organizátorov, aby prítomným predniesli pár slov.
O 20.00 hod. starosta obce Milan Kotvas a predseda Obecnej organizácie
ĽS-HZDS Pavol Romaník srdečne privítali a požiadali o príhovor vzácnych
hostí: predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára, primátora mesta Čadca Ing. Jozefa
Vražela, Ing. Jána Puchoňa, starostu obce Stará Bystrica PhDr. Jána
Podmanického, starostku obce Klubina Boženu Poliačkovú.
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Po
príhovore
hostí
odznela
slovenská hymna, po ktorej nasledovalo
pálenie Vatry zvrchovanosti, ktorá
horela do skorých ranných hodín.
Nasledovala veselica v DK v Novej
Bystrici.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
Obec Nová Bystrica

Heligónka domova..
V nedeľu 9. augusta 2009 zazneli piesne
heligónky v obci Nová Bystrica na
„Súťažná prehliadke heligonkárov“, ktorá
sa týkala domácich priaznivcov tohto
hudobného nástroja. Už po tretíkrát sa
stretli a pripomenuli si staručké piesne.
Od 15.00 hod. sa prezentovalo 9
heligonkárov so svojím 10 min.
vystúpením, kde každý upútal svojich
divákov. Porota zložená z divákov svojím
hlasom vyberala 1., 2. a 3. miesto. Títo získali vecné ceny a diplomy.
Na 1. mieste sa umiestnil TOMÁŠ KOVÁČ, na druhom ALEXANDER
HALVONÍK a tretie miesto získal JÁN TALAPKA. Ako najmladšiemu členovi
súťaže, 12 ročnému PAŤOVI HALVONÍKOVI, sa udelil diplom a cena diváka.
Keďže nám počasie prialo, tak sa toto podujatie konalo v prírode na ihrisku „u
Peťka“, kde bol podávaný guláš a občerstvenie. Za toto milé usporiadanie patrí
vďaka p. Jánovi Talapkovi z Vychylovky, ktorý si tiež veľmi rád zahrá na
heligónke, o čom svedčí jeho umiestnenie na treťom mieste.
Po celkovom vyhlásení víťazov sa pokračovalo v dobrej nálade do neskorých
večerných hodín.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Cirkus
Do našej Obce Nová Bystrica zavítal
v dňoch 11. a 12. augusta 2009
cirkus KELLNER, ktorý srdečne
pozval občanov na svoj program.
V týchto dňoch od 17. 00 hod. malo
možnosť
obecenstvo
vidieť
vystúpenie žonglérov, balansér,
vzdušných a prízemných akrobatov,
kúzelníka a klauna Juniora, ktorý
príjemne rozosmial tých najmenších,
drezúru psov, holandských kôz,
kanadských pávikov a exotických zvierat. Čerešničkou programu bola show
krokodíla Dandyho, v ktorej sa predviedli päťmetrové hady a dvojmetrový
krokodíl. Po prestavení mali deti možnosť odniesť sa na naozajstnom poníkovi
a kúpiť si sladkú cukrovú vatu.
Ako nám prezradil majiteľ cirkusu p. Alan Kellner, táto show bola
prvýkrát na Slovensku: „Cirkus KELLNER prechádza z generácie na generáciu
už viac ako 140 rokov, dúfam, že sme zapôsobili a tešíme sa na vás aj
v budúcnosti.“

Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Družobná návšteva rodákov v Chorvátsku
Obyvatelia Josipovca veľmi milo
privítali návštevníkov. Po celý čas
strávený v tejto prekrásnej dedine sa
vzorne o nich starali veľmi pohostinní a
príjemní ľudia.
V sobotu
bola
pripravená
exkurzia v meste Dakovo, kde tamojší
učiteľ
p.
Pavel
Kvašnovský
porozprával
o histórií
veľkolepej
katedrály. V Dakove sa nachádza
„DRUŽAVNA
ERGELA
LIPICANACA“. Je to vlastne štátna ergela šľachetných koní, ktorá má už 500ročnú tradíciu. Stajne boli rozdelené na dve časti, a to na stajne so žrebcami a na
stajne s kobylami, kde sa nachádzalo okolo 40 žrebcov a 100 kobýl.
Po obede sa začínal hrať futbalový zápas: TJ SLOVAN Nová Bystrica a NK
OMLADINAC Josipovac. Zápas sa skončil 2:5.
Za TJ SLOVAN dal 2 góly p. Jaroslav Kováč.
Za NK OMLADINAC dal 3 góly p. Tribuliak Andelko, 1 gól p. Zvonko
Kukučka a posledný gól p. Zvonko Batorek.
Vo večerných hodinách bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom
sa predviedli rôzne domáce skupiny a súbory so svojou kultúrou. Samozrejme
nesmela chýbať aj ľudovosť zo Slovenska, a to v podaní ĽH Kováčovcov
z Novej Bystrice, ktorí zahájili toto podujatie piesňou „Kysuca, Kysuca“. Po
programe pokračovala chorvátska veselica.
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V nedeľu sa uskutočnila súťaž hasičských družstiev o pohár starostu Josipovca
Mirka Vavru. Súťažili družstvá dospelých a žiakov, poháre získali hasiči DVD
Josipovac. Keďže chorvátskym obyvateľom je neznáme praktizovať nácvičný
útoku s vodou, na spestrenie súťaže ženy DZH Nová Bystrica predviedli ukážku
požiarneho útoku z cisterny požiarneho vozidla. Za kvalitné uskutočnenie bolo
družstvo ocenené krásnym pohárom starostu obce.
Po skončení súťaže OV DPO v Čadci udelil DVD Josipovac najvyššie okresné
vyznamenanie „ Za zásluhy“ a dlhoročnému funkcionárovi Pavolovi
Kavšňovskému udelil vyznamenanie „Za príkladnú prácu“. Vyznamenanie
odovzdal Mgr. Milan Lalinský, člen OV DPO v Čadci.
Obec Nová Bystrica a DHZ Nová Bystrica darovalo pamätnú stuhu na
zástavu DVD Josipovac, ktorú pripol predseda DHZ Nová Bystrica Milan
Brisučiak.
Všetko sa odohrávalo za priaznivého počasia pri futbalovom ihrisku
v Josipovci. Podľa tejto osady bol nazvaný projekt družby Obce Nová Bystrica
a Obce Josipovac.
Projekt „SLOVACI V DRLAKU“ mal veľmi vysokú úroveň, či už organizačne
alebo kvalitatívne. Dúfajme, že sa aj nám podarí uskutočniť niečo podobné aj
v Obci Nová Bystrica.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

12

Novobystrický hlásnik

Ukončenie školských prázdnin
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci
s kultúrnym referentom pri Obecnom úrade v Novej Bystrici pripravili dňa 28.
augusta 2009 pre všetky deti a mládež detskú diskotéku, ktorá bola symbolickým
ukončením „veľkých prázdnin“.
Celé popoludnie malo veľmi príjemnú atmosféru a v rozhovore s deťmi
bolo cítiť, že sa už tešia na nový školský rok.
Poslednýkrát v prázdninovom období sa mali možnosť vyšantiť pri hudbe
a súťažiach, ktoré boli odmenené sladkosťami.
2. september je dňom nastúpenia žiakov do škôl. Je to veľký deň hlavne pre
žiakov 1. ročníka, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Všetkým
žiakom želáme úspešný školský rok, veľa dobrých známok a načerpaných
vedomostí.
Učiteľom a rodičom prajeme veľa trpezlivosti a pochopenie pre naše deti.
Mgr. Elena Jančulová

Novobystrické čriepky – 5.časť.
Novobystrické kino
Medzi príjemné zistenia v oblasti kultúry pri mojom nástupe do práce na
vtedajšej
Osemročnej strednej škole v Novej Bystrici bolo pravidelné
premietanie filmových predstavení v obci. Filmy do obce prichádzali poštou.
Názov filmu a čas premietania sa vyhlasovali miestnym rozhlasom. Neskôr sa na
tento účel využívala aj vývesná tabuľa. Film sa premietal zvyčajne jedenkrát
v týždni. Celú činnosť s prípravou premietania i samotným premietaním
a odoslaním filmu zabezpečovala vtedajšia Osvetová beseda v Novej Bystrici.
Správcu tejto inštitúcie postupne vykonávali Ján Križan, Jozef Strakoš a Kamil
Badač. Ako premietacia sála v začiatkoch slúžila suterénna miestnosť v starej
školskej budove. Keďže sa v nej nachádzal aj klavír, občas sme s priateľom
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Ondrejom návštevníkom pred začiatkom filmového predstavenia skracovali
chvíle čakania hudobno-speváckym koncertom (samozrejme bez finančného
ohodnotenia). Keďže nás nikto neprerušoval ani nevypískal, zrejme sme
u divákov uspeli.
Návštevnosť na filmových predstaveniach bývala veľká. Sedávalo sa na
všetkom možnom, ako boli dlhé drevené lavice, skladacie drevené stoličky,
stoličky z tried a rôzne posedy. Pri výmene kotúčov filmu premietačom bývala
vyhlasovaná fajčiarska prestávka, ktorú vyhlasoval premietač - v tom čase
riaditeľ tamojšej školy pán Ján Križan. Niektorí návštevníci filmového
predstavenia si totiž zvykli i počas premietania občas zafajčiť. Práve na
odstránenie tohto miestneho zvyku mala slúžiť táto fajčiarska prestávka.
Problémom počas premietania boli občas aj čiapky na hlavách niektorých
mládencov. Na ich zloženie sa diváci navzájom rázne upozorňovali, napr.: „Daj
dole tú čiapku, lebo nevidíme“ . Sála bývala plne obsadená nielen mládežou, ale
aj staršími občanmi. Veď okrem divadelného predstavenia bolo premietanie
filmu skutočnou a často jedinou kultúrnou udalosťou počas celého týždňa v obci.
Keď bola daná do užívania v roku 1961 nová školská budova, premietanie
filmov sa presťahovalo na dolnú chodbu tejto budovy. Vo vstupnej časti bola
vmontovaná železná konštrukcia pre premietací aparát a premietača. Veľkou
výhodou tejto „sály“ bola jej veľkosť a hlavne jej možné zatemnenie počas
premietania. Využívali sa na to rolety priamo namontované v oknách chodby.
Keďže zatemnenie nebolo dokonalé a rolety úplne nepriliehali k oknám, cez
vzniknuté škáry to niektorí vynaliezavci, aj vtedajší žiaci našej školy, využívali,
a i keď nie v teple a pohodlí zhliadli niekedy len časť, inokedy celé filmové
predstavenie. Bolo to síce nepohodlné, ale hlavne zdarma. Zaujímavé boli potom
výhovorky našich vtedajších žiakov, keď mali v riaditeľni školy v nasledujúcich
dňoch vysvetliť svoju prítomnosť za oknami školskej chodby počas večerného
filmového predstavenia. Obligátna bola výhovorka: „Hľadal som brata.“
Pre školákov sa filmy premietali v učebni – „špeciálke“. Nevhodné scény
boli zakrývané. Filmy boli väčšinou čiernobiele, len sporadicky sa objavili filmy
farebné. Takéto filmy boli zvlášť v miestnom rozhlase zvýrazňované. Skladbou
to boli filmy budovateľské a bojové, hlavne z produkcie vtedajšieho Sovietskeho
zväzu, tiež dobrodružné, romantické a veselohry. Vstupné bývalo zvyčajne
jednotné a to 3 Kčs. Farebný film býval s príplatkom. Funkciu premietača okrem
pána Križana vykonával v tom čase aj pán Jozef Strakoš.
Postavením a daním do užívania kultúrneho domu v obci v roku 1963 došlo
k podstatnému zlepšeniu kvality filmovej produkcie. Bola tu hlavne priestranná
univerzálna sála s pohodlnými sedačkami, kvalitnejším zatemnením a hlavne
uhlíkové a neskôr výbojkové premietacie aparáty. Tie boli umiestnené
v premietacej kabíne oddelenej od samotnej sály. Pravidelné premietanie filmov
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tu začalo od roku 1966. Funkciu premietača tu dlhý čas vykonával pán Rudolf
Petrek neskôr aj so spolupracovníkom Milanom Brisučiakom. Filmy pre deti sa
premietali v nedeľu doobeda. Pre dospelých boli filmové predstavenia v stredu,
sobotu a nedeľu. Neskôr predstavenia v stredu boli zrušené pre malú účasť. Pre
mládež filmové predstavenie však okrem kultúrneho zážitku ponúkalo aj
možnosť po predstavení odprevadiť svoju milovanú „polovičku“, predĺžiť si
spoločné chvíle a o to častokrát hlavne išlo. Viem o čom píšem, lebo sám som to
tiež prežíval a využíval.

Chytali sme televízny signál
Doslova a do písmena chytali.
Školský televízor, samozrejme čiernobiely s jediným programom, bol
umiestnený v miestnosti bývalej riaditeľne v starej školskej budove. Keďže tam
bolo len jedno okno, dala sa miestnosť ľahko zatemniť. Na streche budovy ako
na najvyššom bode bola umiestnená na železnej žrdi trojprvková anténa.
Nakoľko televízny signál bol skutočne veľmi slabý, bolo potrebné ho ch y t a ť.
Robili sme to nasledovne. Dobrovoľníci, z tých čo chceli pozerať trebárs
športový prenos, sa rozostavili od dvier miestnosti, kde bol televízor po hornej
chodbe starej školy až na povalu pod tyč, na ktorej bola anténa. Zvyčajne to boli
dvaja až traja dobrovoľníci. Po zapnutí prístroja naskočilo na obrazovke „s n e ž
e n i e“, teda matný obraz, kde obrysy snímaných postáv boli nejasné
a nevýrazné. Vtedy prišiel príkaz: „Toč anténou doľava alebo doprava“, alebo
„dobre, drž a zaisti tyč!“ Keď tyč zaistili proti samovoľnému otáčaniu, dobehli
do miestnosti a pripojili sa k pozerajúcim. Tento kolobeh úkonov sa počas
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pozerania zopakoval aj viackrát. Často sa stávalo, že obraz bol ako tak
pozorovateľný, ale chýbal zvuk. Keď sa pridal zvuk, stratil sa obraz alebo
opačne. Riešili sme to tak, že sme zvuk v televízore úplne stiahli a počúvali pri
športových prenosoch komentátorov z rádia. I napriek týmto nedostatkom
záujemcov na pozeranie športových prenosov z hokeja, krasokorčuľovania
a futbalu bolo vždy veľa. Miestnosť bývala plná, zážitok nedokonalý, loptu alebo
puk sme častokrát ani nevideli, ale pozerali sme!!! A to sme hovorili, že sme
videli športový prenos. Skrátka, boli sme na tom „dobre“, pretože v mnohých
častiach Novej Bystrice sa televízny signál nedal vôbec chytať. Boli to úplne
hluché miesta.
Pán Križan prišiel na nápad. Chcel zistiť, kde je najlepší dopad televízneho
signálu. Ako vhodné miesto pre túto zvláštnu skúšku bol vyhliadnutý kopec za
riekou oproti škole. Natiahli sme elektrický kábel ponad cestu i ponad rieku a po
poli ťahali až takmer na vrch kopca. Na zvláštne nosidlá sme uložili upevnený
a zabezpečený televízor, bola to dosť veľká „bedňa“, zobrali anténu a oponu
z divadelného javiska. Po dlhšom čase sme televízor doteperili na vyhliadnuté
miesto, pripojili elektrické vedenie a anténu, zakryli donesenou oponou
a v očakávaní zapli aparát. Obraz, ktorý naskočil nám doslova vyrazil dych.
Konštatovali sme, že je ako fotografia. Signál i zvuk tu bol vynikajúci. Hneď
sme sa rozhodli využiť to. My, ktorí sme bývali vtedy už v postavenej bytovke,
ktorú sme neskôr nazývali „stará bytovka“, sme na kopci postavili stĺpy
s anténami. Odtiaľ sme televízny signál viedli po stĺpoch v dĺžke takmer 250
metrov do bytov. Pre vylepšenie celkového príjmu používali sme zosilňovače.
Po búrkach alebo po silnom vetre občas došlo k pootočeniu antény a bolo ju
treba znova nadstavovať. Tak som často v rámci kondície rúče vybehol na kopec,
anténu znova upevnil a utekal naspäť dopozerať začatý program. Takto
vylepšený obraz a zvuk sa už dal pozerať a tak hlavne športové programy
pozeralo v našej obývačke niekedy aj 10 – 15 návštevníkov. Najčastejšie to bolo
počas Majstrovstiev sveta v hokeji, keď sa Čechoslováci stali majstrami sveta.
Víťazné zápasy sme chodili zvyčajne korporatívne osláviť do krčmy U Slučiaka.
Situácia sa výrazne zlepšila, keď v sedemdesiatych rokoch najskôr v chotári
obce Stará Bystrica a neskôr aj v Novej Bystrici boli postavené retranzlačky na
prenos TV signálu. Pribudlo vysielanie druhého programu a začala sa éra
farebných vysielaní. V školských bytovkách boli vybudované a sprevádzkované
spoločné antény.
Kamil Badač
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Poľovnícka súťaž v streľbe.
5.7.2009 Slovenský poľovnícky zväz RgO Kysúc v Čadci usporiadala na
strelnici v Zákopčí streleckú súťaž O Pohár predsedu RgO Kysúc v Čadci.
Strelci strieľali na terče bežiaceho diviaka 2x10 výstrelov malokalibrovkou
a 2x25 asfaltových terčov brokovnicou. Medzi poľovníkmi z Turca, Oravy,
Kysúc a Žiliny sa nestratil Ivan Ďuríček, ktorý vystrieľal 6. miesto.
8.8.2009 sa na strelnici v Zákopčí uskutočnil už XII. ročník Memoriálu Milana
Romana. Strieľal sa poľovnícky desaťboj. V tvrdej konkurencii strelcov
z každého kúta Slovenska neobhájil prvenstvo z minulého roka Jozef Kultán
a obsadil 9. miesto, Ivan Ďuríček získal 11. miesto a Ján Petrek v
malokalibrovkovom päťboji obsadil 16. miesto. Súťaže sa zúčastnilo 25 strelcov.
Jozef Kultán

Preteky do vrchu
Na novovybudovanej ceste II/520, ktorá
spája Kysuce s Oravou sa uskutočnil 11.
a 12. júla 2009 štart Európskeho
pohára pretekov automobilov do vrchu
2009, na ktorom súťažilo o umiestnenie
viac ako 140 pretekárov. Veľká účasť
pretekárov KW Berg-Trophy si túto trať
veľmi
pochvaľovala,
pretože
komunikácia je dosť náročná na
prejazd. Kľukatá horská cesta je
v zimnom období zapadaná snehom až
do výšky dvoch metrov.
Niektorí pretekári tvrdia, že cesta je jeden „z najrýchlejších kopcov“ na
Slovensku, ak nie v Európe.
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Ráno od 6.30 hod. do 8.00 hod. rozvážal autobus fanúšikov, ktorí mali
možnosť sledovať pretek z najatraktívnejších miest. V sobotu o 8.00 hod. začal
oficiálny pretek.
Na 5 200 metrovej trati, kde priemerná rýchlosť pretekárov dosahovala až
150 kilometrov za hodinu, sa bolo na čo pozerať celé dva dni. Podľa odborníkov,
pretekárske autá do žiadnej zo zákrut nešli pod rýchlosť 100 kilometrov za
hodinu. Na ilustráciu - pre smrteľníkov pred väčšinou z týchto zákrut svieti
štyridsiatka.
V sobotu si pohár za prvé miesto v absolútnom poradí odniesol Marek
Rybníček, ktorý štartoval so špičkovým vozidlom Mitshubishi Colt Evo 550
tímu Ligui Moly Komvet Racing. So stratou viac než tri sekundy bol druhý Aleš
Mlejnek, jazdec Berg-Trophy.
Na treťom mieste sa umiestnil Miloš Zmeškal s Reynardom 97D F3000.
V nedeľu 12. júla sa na prvom mieste umiestnil Aleš MLEJNEK na Formule
Opel Lotus, na druhom mieste Marek RYBNÍČEK s Mitsubishi Colt Evo 550
a cca o 1,5 sekundy pomalší sa umiestnil na treťom mieste Michal NOVICKÝ
s vozom Reynard 032 F3.
Organizátor pretekov Ján Miloň - MIP Racing team, bol nadšený traťou. Ing.
Juraj Blanár, ktorý bol poverený za ich čestného predsedu, vyjadril
spokojnosť s priebehom súťaže, s účasťou pretekárov ako aj priaznivcov tohto
športu.

SÚTAŽNÉ JAZDY ABSOLÚTNE PORADIE nájdete na adrese
http://www.berg-trophy.cz//vysledky/2009/novabystrica_so.pdf

Riaditeľ preteku: Ján Lachký
Hlavný športový komisár: Miroslav Bartl, ml.
Hlavný technický komisár: Jiří Charvát
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Vladimír Tomčala
kultúrny referent

III. ročník futbalového turnaja
„O putovný pohár starostu obce Nová Bystrica“
Tohtoročný turnaj sa uskutočnil 25.7.2009
za účasti mužstiev TJ Pokrok Stará
Bystrica, FK Terchová, FK Čadca B
a hráčov domáceho Slovana Nová
Bystrica. Už vo vyraďovacích zápasoch sa
hral futbal, ktorý sa musel divákom páčiť.
Postupom času však začalo pršať
a finálové zápasy boli už viac o boji ako
o technike.
Výsledky:
1. zápas: Stará Bystrica – Čadca B 1:0
Podmanický 11m
2. zápas: Nová Bystrica – Terchová 1:2
T.Cabadaj
Vantúch 11m
Romančík
O 3.miesto Nová Bystrica – Čadca B 1:2
Držiak 2
Lokša, Srníček, Švik, Palárik
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Finále: Stará Bystrica – Terchová 3:1
Kirn F, Šumský,
Romančik
Šimašek

Individuálne ceny: Najlepší hráč: Držiak (Nová Bystrica)
Najlepší strelec: Romančík (Terchová)
Najlepší brankár: Podolák (Stará Bystrica)

V prestávke turnaja hrali starí páni.
Nová Bystrica – Stará Bystrica 0:4
Faktor Pavol 3, Poništ Peter
Pred zápasom starých pánov si domáci uctili dlhoročnú hráčsku a funkcionársku
prácu PaeDr. Kamila Badača cenou starostu Obce Nová Bystrica za zásluhy
o rozvoj športu v obci.

Pretože hráči Starej Bystrice dokázali zvíťaziť tretíkrát za sebou, patrí
im právom putovný pohár natrvalo. Turnaj nevyšiel domácim hráčom,
preto ostáva veriť, že v súťaži sa hráči zomknú a budú predvádzať futbal,
na ktorý sú domáci fanúšikovia zvyknutí.

Jaroslav Kováč
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Sewer Sumer Jam
V našej obci sa konala dňa 26.7.2009 akcia
pod názvom Sewer Summer Jam.
V miestnom skateparku bolo pripravené
multikultúrne podujatie, ktoré zahŕňalo
skate, bmx, graffiti a breakdance.
Celé to začalo o desiatej hodine rannej.
Writeri prišli ešte o niečo skôr, aby stihli
namaľovať svoje piece, čo sa im aj
podarilo. Vďaka nim sa stará špinavá búda,
ktorá je v areáli skateparku, premenila na
farebnú a veselú.
Akcia nemala žiaden sponzoring pre víťaza, čo sa ale nijak neodrazilo na účasti
jazdcov. Po parku sa počas celého dňa premávalo cez 40 jazdcov. Z toho síce len
jeden BMX a jeden MTB, no Jamatono a Filip Baník sa nie nadarmo radia
k najlepšej špičke Slovenskej Freestyle Bike scény.
Hlavnou myšlienkou tohto jamu bolo predviesť verejnosti „pouličnú
kultúru“ a dobre sa zabaviť. K tomu prispelo aj to, že každý účinkujúci dostal
zdarma grilovanú klobásu, minerálku a prípadne pivo. Niekedy je lepšie, keď z
akcie neodíde nasýtený jeden, ale všetci.
Po počiatočnom voľnom jame, kedy sa jazdci zoznamovali s novým
preglejkovým povrchom, breakeri si preťahovali svaly, writeri miešali farbičky
a návštevníci prišli po nedeľnom obede, sa park pekne zaplnil asi 150 ľuďmi.
O 13-tej sa predstavili breakeri z dvoch crews pod názvami North Flying Boys a
Street Beat Crew. Ich krkolomné kreácie, motanice a otočky na hlavách často
vyzerali veľmi nebezpečne.
Pokračovalo Game of S.K.A.T.E. so symbolickým zápisným 20 centov.
Zúčastnilo sa 17 jazdcov, víťaz berie všetko. Do finále sa dostali traja: Mišo
Majerko, Tomáš Kubala a Matej Martiš. Prekvapivo zvíťazil mladý Tomáš
Kubala z Ružomberka.
Chuť jazdiť bola stále, tak sa vyhlásil Best trick contest, v ktorom znova
padli triky v parku nevídané. Najlepšie sa predviedli Mišo Majerko a Lukáš
Priečko.
Podívanú zaručil aj Ollie contest. S výškou 4 dosky zvíťazil Peter Rentko
z Námestova. Vyhral nálepky, potlesk a hlavne rešpekt. Veď ide hlavne
o jazdenie.
To už bola väčšina unavená a hladná, tak si spapali a vypili svoj prídel.
Niektorí odišli a niektorí sa zabávali. Pri jednom pive v niektorých prípadoch
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neostalo a bola zábava sledovať pripitých fanúšikov spúšťajúcich sa z pyramídy
po zadku.

Začala after párty a za gramofóny sa postavil DJ Boris a DJ Mosquit. Vďaka nim
mala akcia úroveň do poslednej minúty. Ľudia sa bavili, sledovali, rozprávali, čo
žiaľ, viedlo k tomu, že u niektorých nezvaných jedincov stúpala agresia. Tak sa,
našťastie bezpečne, o 21.00 hod after párty skončila. Nabudúce sa už niektoré
nápoje predávať nebudú, veď ide hlavne o šport a kultúru. To sa na Sewer
Summer Jame podarilo splniť do bodky.

Lukáš Pastva, hlavný organizátor
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1. Quick Sport trieda dospelých
1. kolo 9.8.2009 16:30
SLOVAN Nová Bystrica – KYSUČAN Korňa 2:1
32 min Repka

60 min Veselka

73 min Dubovický Pavol 11m

Zostava: Ján Dubovický, Cáder, Repka, Milan
Dubovický, Džurný, Pavol Dubovický, Griga,
Jaroslav

Hlavoník,

Držiak,

Andrej

Halvoník.

(striedal:Braičiak)
Do zápasu domáci nastúpili bez dvoch kľúčových hráčov základnej zostavy R.
Cabadaja a T. Cabadaja. Po opatrnom začiatku, keď sa mužstvá oťukávali,
domáci prevzali iniciatívu a pritlačili súpera pred vlastnú bránu. Prišli šance
Grigu a Držiaka, no bez gólového zakončenia. Naopak, hostia veľmi nebezpečne
kontrovali Michalíčkom. Prišla 32. minúta zápasu a po zaváhaní súpera sa
výborne uvoľnil T. Repka a skóroval. V druhom polčase hostia vyrovnali hru,
boli aktívnejší, z čoho pramenil aj vyrovnávajúci gól po krížnej strele z 20
metrov. Domáci sa nevzdali, zabojovali a po faule na Grigu z 11 m skóroval
Pavol Dubovický. Po tomto momente domáci súpera už do vážnej šance nepustili
a zápas mali pod kontrolou až do konca.
Jaroslav Kováč
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Blahoželáme
pánu starostovi k 60-ke!
Počas prázdnin oslávil svoje šesťdesiate narodeniny aj starosta obce Milan
Kotvas. K množstvu gratulantov sa dodatočne pripájame aj my.
Je nám veľkým potešením,
pri príležitosti Vašich narodenín,
želať zdravie, šťastie, všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti v celej Vašej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.
Vykročte zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.
Redakčná rada
Blahoželanie
Dňa 2. 8. 2009 oslávil Mgr. Miloš Znachor krásne jubileum 60 rokov.
Touto cestou mu chceme srdečne zaželať:
Len to najkrajšie,
čo život môže dať,
k 60-temu jubileu
chceme Vám zaželať,
nech slza bolesti
tvár Vám nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok
nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie,
láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov
Vášho života.
Kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov
ZŠ s MŠ Nová Bystrica-Vychylovka
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Stanislav Kováč a Jana Stasinková, 18. 7. 2009
Róbert Fulier a Zuzana Štrkaňová, 25. 7. 2009
Mário Uskoba a Monika Kirschnerová, 25. 7. 2009
Miroslav Prišč a Katarína Lahutová, 1. 8. 2009
Štefan Srníček a Ing. Jaroslava Kocúrová, 1. 8. 2009
Vladimír Kacera a Anna Čížová, 8. 8. 2009
Filip Bisaha a Anna Kapitulčínová, 8. 8. 2009
Ján Ondrášek a Ivana Faktorová, 8. 8. 2009
Stanislav Kubaščík a Mgr. Lucia Pastvová, 15. 8. 2009
Pavol Cáder a Martina Romaníková, 22. 8. 2009

Narodenie dietata
Lukáš Backa - 11. 5. 2009, Stanislav Backa a Martina Hájková
Monika Dubovická - 23. 6. 2009, Miroslav Dubovický a Monika, rod.
Petreková
Veronika Kolenová - 31. 7. 2009, Ladislav Koleno a Margita, rod. Petreková

Strieborný sobáš
Júl
Rudolf Chovanec a Štefánia, rod. Cabadajová
Justín Granát a Oľga, rod. Huláková
August
Ladislav Pavelek a Anna , rod. Čierňavová
Ladislav Slivka a Danka, rod. Halvoníková
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Životné jubileá
40 rokov
Júl
Alexander Kubeň
Miroslav Cádrik
Pavol Šulava
Alena Vojteková
Anna Jančulová
Viera Jedináková
Alena Pokrývková

August
Iveta Rapáňová
Božena Kubalová

50 rokov
Júl
Jozef Mokryš
Ladislav Slivka
Mária Kovačová
Helena Šadibolová
Viera Romaníková

August
Miroslav Vrábel

60 rokov
Júl
Milan Riečičiar
Milan Kotvas

August
Miloš Znachor
Pavol Šadibol
Štefan Šumský
Oľga Halvoníková
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70 rokov
August
Ondrej Halvoník
Milina Pochybová
Štefánia Poláčková

80 rokov
Júl
Paulína Baraniaková
Anna Strapáčová

August
Mária Miháliková

Nad 80 rokov
Júl
Mária Pastvová (81)
Anna Brisudová (81)
Cecília Mazúrová (81)
František Fedor (83)
Františka Šumská (84)
Paulína Chmurčiaková (85)

August
Mária Krištofová (83)
Štefan Gavenčiak (83)
Kristína Kašubová (84)
Alojz Koleno (85)
Anna Huláková (86)
Antónia Petreková (88)
Mária Patylová (88)

Opustili nás
Viliam Hulák (†61)
Emil Varšava (†53)
Cyril Hulák (†76)
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Zabavme sa

Stretne škodovka somára:
"Ahoj auto." zdraví somár.
"Ahoj somár." odpovedá škodovka.
Somár sa rozplače. Škodovka sa začudovane prizerá.
Po chvíli sa opýta: "Prečo plačeš?"
"No," hovorí somár, "keď ja ťa nazývam autom, tak ty by si mi tiež mohla hovoriť kôň."
Aký je to absolútny vodič?
Je to vodič, ktorý zomrel a aj sa narodil pri gumovom defekte.
Aký je rozdiel medzi Angličanom, Francuzom, Židom a Slovákom?
- Angličan má ženu a milenku. Ľúbi ženu.
- Francúz má ženu a milenku. Ľúbi milenku.
- Žid má ženu a milenku. Ľúbi matku.
- Slovák má ženu a milenku. Ľúbi si vypiť.
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Žiadosť o pomoc
Rozhodli sme sa vybudovať v Novej Bystrici detské ihrisko. Má ho už skoro každá obec,
chceme ho aj my. Stavba je ale dobrovoľná a financovaná len vďaka sponzorom.
Preto prosíme každého z vás o pomoc.
Prosíme preto každého z vás, ktorí sa rozhodnú priložiť ruku k dielu, aby kontaktovali
Lukáša Pastvu na telefónom čísle 0944 124 510 formou SMS.
Ďakujeme.
Vážení občania,
Obecný úrad v Novej Bystrici vyzýva všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa
nezaplatili daň z nehnuteľnosti, daň za odvoz odpadu, daň za psa, poplatok za vodu, aby
tieto poplatky uhradili čo najskôr.
Za pochopenie ďakujeme.
Záhradkári!!!
V mesiaci september sa uskutoční v Obci Nová Bystrica „II. ročník výstavy ovocia a
zeleniny“. Žiadame občanov Novej Bystrice, aby si svoje ovocie, zeleninu a ostatné
plody svojich záhrad odložili, aby nimi na výstave mohli predviesť výsledky svojej
celoročnej práce v záhradke.
Výstavu bude organizovať Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom úrade v Novej
Bystrici a najkrajšie plody budú ocenené vecnými darmi.
Bližšie informácie sa dozviete cestou miestneho rozhlasu.
Tešíme sa na Vás.

Odvoz komunálneho odpadu sa
uskutoční v dňoch:
17.9.2009
1.10.2009

Zber plastov:
16. 09. 2009
21. 10. 2009
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