Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 8/2009 september
XVII. ročník
0,35 €

V mesiaci august navštívilo skanzen a železničku rekordný počet návštevníkov.
Návštevnosť skanzenu prekročila 10-tisícovú hranicu. V roku 1995 to bola celoročná
návštevnosť.
Pokračovanie na strane 7.
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 17.9.2009
Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma

2.
Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p.
Elenu Jančulovú a p. Milana Žemela.
3.

Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Moniku Držiakovú, p. Vilmu
Masnicovú a p. Dušana Šadibola. Návrh
bol jednohlasne schválený.

Neprítomný:
Radôšťan Jozef

4.

Rôzne

Program:

5.

Diskusia

1.
2.

6.

Schválenie uznesení

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.

Predseda návrhovej komisie, Monika
Držiaková, 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 7/2009
A/ berie na vedomie
1. Program dnešného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú.
3. Overovateľov zápisnice: p. Milana
Žemela a p. Elenu Jančulovú .
4. Návrhovú komisiu: p. Moniku
Držiakovú, p. Vilmu Masnicovú a p.
Dušana Šadibola.
5. Správu
o plnení
uznesení
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z predchádzajúceho zastupiteľstva.
6. Informáciu o založení obecného
sociálneho podniku.
7. Informáciu o výstavbe, rekonštrukcii
projektu požiarnej zbrojnice.
8. Správu
z následnej
finančnej
kontroly pohľadávok obce k 30. 6.
2009.
9. Správu
z následnej
finančnej
kontroly hospodárenia Obce Nová
Bystrica za 1. polrok 2009 .
10. Správu
z následnej
finančnej
kontroly hospodárenia Obecného
podniku SPLV Nová Bystrica za rok
2008.
11. Žiadosť Emílie Rusnákovej a Alojza
Pochybu, Vychylovka 345 o opravu
cesty.
12. Sťažnosť
Jozefa
Romana,
Vychylovka 292 a Bc. Eleonóry
Onofrejovej,
Vychylovka
290,
o poškodení prístupovej cesty –
prerieši stavebná komisia a prednosta
obce.
13. Žiadosť o zhotovenie verejného
osvetlenia p. Boženy Mičencovej,
bytom Nová Bystrica 468.
14. Žiadosť Margity Koperákovej –
žiadosť bude postúpená spoločenstvu
bytov.
15. Ponuku kníh – Kysucko.
16. Žiadosť o odpredaj časti pozemku č.
p. 5664 Dušanovi Cádrovi a manž.
Alžbete.
17. Výzvu p. Mariána Šadibola – prerieši
komisia pre životné prostredie.
18. Žiadosť Jozefa Kultána o povrchovú
úpravu cesty v časti obce Talapkovia.

2. Návrhovú komisiu v zložení: p.
Držiaková, p. Masnicová a p. Šadibol
počtom hlasov 8.
3. Pridelenie ďalšej popolnice p.
Žibruňovi v cene 5,- EUR.
4. Smernicu o verejnom obstarávaní
Obce Nová Bystrica.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2009.
6. Žiadosť p. Stanislava Žovina, Ireny
Kubinčanovej a Štefánie Tkáčikovej
o opravu kanalizácie.
7. Vyzvať SSC o vyčistenie všetkých
priekop a kanálov, vykosenie trávy
a opravu zvodidiel
popri štátnej
ceste v Obci Nová Bystrica, ktorú
majú v správe.
8. Zakúpenie vecných darčekov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším
v hodnote 2 EUR.
9. Príspevok na odmenu súťažiacich
formou vecného daru v celkovej
hodnote 130 EUR na výstavu ovocia
a zeleniny.
10. Zvolanie verejného zhromaždenia
obyvateľov obce dňa 9. 10. 2009 o
17.30 hod. v sále Domu kultúry Nová
Bystrica.
C/neschvaľuje
1. Žiadosť Milana Strapáča o predĺženie
opatrovateľskej služby.
2. Žiadosť
Antona
Klimčíka
o odstránení obmedzenia prejazdu
vozidiel nad 7,5 t na ceste Orava –
Kysuce.
3. Žiadosť p. Antona Fedora o pôžičku,
nakoľko obec má znížený rozpočet.
D/ volí

B/ schvaľuje
1. Program
hlasov 8.

zastupiteľstva

počtom

Prísediacich na funkčné obdobie rokov
2010 – 2013:
- p. Mariána Liščáka
- p. Antóniu Držiakovú
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-

p. Antona Žibrúňa

E/ ukladá
1. Dať podnet na riešenie podozrenia
z domáceho násilia p. Martiny
Hájkovej a jej dieťaťa.
2. Obecnému podniku opravu kanálu za
lesníckymi bytovkami.
3. Riaditeľovi školy vysporiadať odber
pitnej vody bytoviek zo školskej
studne.
4. Riaditeľovi školy uprednostniť dieťa,
Stanislavu Hájkovú, do materskej
školy.
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
Mgr. Elena Jančulová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Rok kňazov 2009 - 2010
Novobystrická veriaca rodina - živná pôda pre kňazské povolania
Svätý otec Benedikt XVI. vyhlásil prednedávnom Rok kňazov. Je to pre
katolíkov celého sveta, a teda aj nás, rok intenzívnejšej modlitby za našich
kňazov, za ich svätosť, za ich život podľa Evanjelia, za to, aby nám ako
zástupcovia Krista účinne pomáhali dostať sa do neba. Je to aj rok úpenlivej
modlitby za nové kňazské povolania, lebo je stále aktuálna Ježišova výzva:
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal
robotníkov na svoju žatvu“ /pozri: text Evanjelia/.
V našej farnosti je nemalý počet dobrých, katolíckych rodín, ktoré dôverujú
Kristovi a Kristovej Cirkvi, prijímajú duchovné dobrá a odovzdávajú poklad
pravej viery a náboženskej praxe mladej generácii. Takáto situácia je živnou
pôdou pre nové kňazské povolania.
Katolícka rodina, ktorá je katolícka nielen na papieri, ale aj v praktických
oblastiach kresťanského života: vzájomná láska, triezvosť, nezištné angažovanie
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sa pre spoločné dobro vo farnosti i obci, modlitba, prijímanie sviatostí, účasť na
nedeľnej Eucharistii, atď., sa stáva kolískou nových duchovných povolaní
a prvým kňazským seminárom pre budúcich kňazov. Veľ mi dôležité je
vštepovanie viery do sŕdc aj tých najmenších detí.
Slávny svätý Augustín /IV. storočie/, ako sa dozvedáme z jeho majstrovskej
autobiografie Confessiones /Vyznania/, vpíjal do seba meno Ježiš a základné
pravdy viery už s materským mliekom. Od svojej matky - sv. Moniky dostal
dobrú výchovu v kresťanskom náboženstve. Matka mu už v rannom detstve
vtlačila do svedomia kresťanské zásady. Tie mu zostali vtlačené aj počas rokov
hriešneho života. Keby si v dospelosti nebol spomenul na túto výchovu, nikdy by
sa nebol obrátil, nebol by sa vrátil k modlitbe, sv. omši, spovedi, a bol by zomrel
v ťažkom hriechu. A my by sme si dnes v Cirkvi neuctievali svätého Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi. O svojej matke píše, že je pre svojho syna „nielen
matkou, ale zdrojom kresťanstva“.
Dejiny kresťanstva sú posiate nespočetnými príkladmi svätých manželov
a ozajstných kresťanských rodín, ktoré sa stali živnou pôdou duchovných
povolaní. Keď katolícki manželia vedú svoje malé deti k Bohu, ktorý nás miluje
nekonečne /preto sa oplatí byť pri Ňom stále/, pripravujú zázemie, na ktorom
budú raz klíčiť a dozrievať povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu.
Nech sa preto aj katolícki novobytrickí manželia neboja dodržať to, čo
prisľúbili Bohu pri svojom sobáši a pri krste svojich deti: viesť ich ku Kristovi,
ktorý žije v Svojej Cirkvi. Ak by si manželia mysleli, že nemusia vodiť svoje
maličké deti do kostola, že ich začnú vodiť, až keď budú veľké, alebo dokonca,
že sa deti v dospelosti samy rozhodnú pre chodenie do kostola, tak by to
nesvedčilo o múdrosti týchto manželov, ale skôr o ich naivite a náboženskom
primitivizme. Nemôžeme predsa kopať zemiaky, ak sme si ich nenasadili ani
kosiť pšenicu, ak sme si ju nezasiali. Alebo ináč povedané: čo rodičia zasejú do
maličkej pôdy - do duše dieťaťa, to raz budú žať. A budú žať nielen rodičia, ale
celá rodina, ba i dedina a celý národ!
Poznám prípad /z Krakova/, že sa kňazom stal syn veľkého komunistu
a ateistu. Ale je to výnimka, ktorá sa málokedy stane. Pravidlo je: kňazské
povolanie dokáže objaviť a prijať syn veriacich rodičov, rodičov, ktorí
v kňazstvo veria, ktorí kňazov potrebujú, ktorí využívajú to, čo im kňaz vo
farnosti ponúka, za kňazov sa modlia a túžia po tom, aby aspoň jeden z ich
blízkych potomkov sa stal osobou zasvätenou Bohu.
Nuž teda, novobystrická rodina, buď naozaj veriacou rodinou, buď živnou
pôdou pre kňazské povolania!
Váš duchovný otec
Stanislav Capiak
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Novobystrickí heligonkári na Orave...
V krásnom prostredí pod Babou
horou
sa
každoročne
v
mesiacoch august - september
uskutočňujú slávnostné "Dni
Mila Urbana", ktoré sú spojené
aj s prehliadkou heligónkarov.
Návštevníkmi
týchto
slávnostných dní sú hlavne
priaznivci folklóru, rodiny s
deťmi, ako aj široká verejnosť z
okolitých obcí. Tohtoročné
stretnutie sa uskutočnilo vďaka dobrému počasiu v hustom lese pri
Hviezdoslavovej hájovni dňa 30. augusta 2009. Široká verejnosť mala možnosť
vidieť napríklad bábkové divadlo, jazdu na koni a na koči, konské záprahy,
ukážky remesiel. Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré bolo pripravené množstvo
rôznych hier a súťaží.
Pri tejto príležitosti je verejnosti sprístupnená expozícia hájovne Pavla
Orzságha Hviezdoslava a múzeum Mila Urbana - známeho slovenského
spisovateľa, ktorý pochádzal práve z Rabčíc.
Bohatý kultúrny program, ktorý začínal sv. omšou skončil v poobedňajších
hodinách. Do tohto programu sa zapojili svojou hrou na heligónke aj žiaci
ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktorí zožali veľký úspech a odniesli si veľa
príjemných zážitkov.
V priebehu dňa si účastníci pochutili na dobrom guláši a občerstvení.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Z činnosti Múzea kysuckej dediny
Dňa 7. augusta sa konalo podujatie pod názvom „Medonosná včielka“, na
ktorom sa stretli priaznivci včelárstva z regiónu Kysúc. Program sa začal ráno o
9.00 hod. v Raganovom mlyne, kde sa konala prednáška pod názvom: „Chov
včiel a ochrana proti škodcom“. Problematiku včelárstva objasňoval p. Róbert
Chlebo z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Klubinský mlyn zasa vítal deti,
kde bola výstava: „Včela očami detí“. Z našej dediny včelársku záľubu
prezentoval p. Alexander Griga.
„Poľovníctvo na Kysuciach“ nieslo názov podujatie, ktoré bolo venované
nielen poľovníkom. Poľovníctvo Kysúc prezentovalo PZ Starý diel, s ktorým má
skanzen nadviazanú dlhoročnú spoluprácu, za čo im patrí veľké „Ďakujeme“.
Toto podujatie sa konalo v spolupráci s PZ Kohútik z Oravskej Lesnej. Na tomto
podujatí sa zúčastnil aj predseda Okresného PZ JUDr. Rišian, ktorý sa v
príhovore poďakoval poľovníkom za ich aktivitu a bol by rád, keby sa tejto akcie
zúčastnili aj iné združenia z regiónu a takýmto spôsobom sa rozšírila spolupráca
medzi združeniami a skanzenom.
O spev a oživenie skanzenu sa
postarala FS Dolinka, ktorá na
pódiu pri krčme prezentovala
„Krájanie zemiakov“ a po celom
skanzene sa niesli ľudové piesne.
V mesiaci august navštívilo
skanzen a železničku rekordný
počet návštevníkov. Návštevnosť
skanzenu prekročila 10-tisícovú
hranicu. V roku 1995 to bola
celoročná návštevnosť.
Dolinke sa páči v skanzene a návštevníkom sa páči FS Dolinka, lebo o dva
týždne sa v skanzene predstavila s pásmom „Driapačky“. V usadlosti Do
Hruškuliaka ponúkali okrem pekného pásma o driapaní peria aj pekné ľudové
piesne z Bystrickej doliny. Čo najviac oslovilo návštevníka, je spontánne
vystupovanie žien a ich výborné koláče, ktoré mohol každý ochutnať.
Mgr. Helena Kotvasová
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Novobystrické čriepky – 6.časť.
Novobystrické svadby
S odstupom času si na ne
s nostalgiou
spomínam
a snažím sa vybaviť si to
pekné, čo na bystrických
svadbách v čase posledných
desaťročí minulého storočia
bolo. Svadby neboli vtedy
záležitosťou len najbližšej
rodiny, ale vlastne udalosťou
celého „dvora“ a častokrát
i blízkeho, či širšieho okolia. Počas môjho tridsaťtriročného pôsobenia v Novej
Bystrici som ich zažil veľa. Mnohé z nich som ako amatérsky fotograf
fotografoval, či už to bol cirkevný alebo občiansky sobáš, alebo svadobné veselie
v rodinách. A tak sa v myšlienkach vraciam o päťdesiat rokov späť.
Zažil som svadby, keď mladomanželia s muzikou a svadobčanmi
prichádzali k svadobnému obradu na obecný úrad a do kostola na krásne
vyzdobených sedliackych vozoch, ktoré boli ozdobené „polazničkami“
a farebnými stuhami. Vyzdobené a „ozvončekované“ boli aj „tátoše“, ktoré vozy
ťahali. Všetko to sprevádzala zvyčajne „drevená muzika“, krásny do ďaleka sa
rozliehajúci spev svadobčanov a všeobecne veselá nálada, i keď ženích
a mladucha zachovávali zvyčajne vážnosť v tej pre nich životne osudovej chvíli.
Inokedy svadobčania prichádzali na obrad peši v sprievode, ktorý býval dlhý aj
pár desiatok metrov. Zažil som svadbu v zime, keď vozy vystriedali zvlášť
upravené sane – korby. Až na tento detail sa svadba v zimnom období len málo
líšila od svadby v lete. Keď sa sprievod svadobčanov vracal z kostola, stávalo sa,
že na ceste k domovu susedia celému sprievodu zatarasili cestu. Bolo sa treba
vykúpiť. Zvyčajne to bola finančná hotovosť plus nejaká fľaštička pálenky
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a dobré zákusky.
Svadba, na ktorú rád
spomínam sa odohrala v čase,
kedy sa manželstvo muselo
uzavrieť najskôr na vtedajšom
Miestnom národnom výbore
a odtiaľ sa zvyčajne išlo do
kostola na cirkevný obrad.
Ženil sa môj veľmi dobrý
priateľ.
Spolu
s ďalším
priateľom Ferkom sme šli
spolu so svadobčanmi na
Miestny národný výbor, ktorý sa vtedy nachádzal neďaleko kostola (tá budova,
v ktorej bola vtedy aj pošta a neskôr výrobné družstvo, už dnes neexistuje).
Keďže sme sa pred obradom dosť posilnili „tekutým chlebom“ a boli sme
v povznesenej nálade, v obradnej miestnosti sme boli dosť hluční. Padali rôzne
rady pre priateľa mladoženáča, ako: „Ešte máš čas, rozmysli si to,“ „Neopúšťaj
kamarátov, budeš pod papučou“ a „Poď si s nami naposledy štrngnúť“.
Matrikárom v tom čase bol pán Lojzko. Keďže sme svojimi poznámkami
evidentne rušili svadobný obrad, Lojzko sa rozpálil, tresol písomnosťami po
stole a prehlásil: „Keď si učitelia robia z občianskeho obradu srandu, ja
nesobášim!“ a odišiel do vedľajšej miestnosti. Lojzko však namiesto slova
„srandu“ použil v spravodlivom hneve iné onakvejšie slovíčko, ktoré tu nechcem
uvádzať. Čitatelia si ho iste dokážu domyslieť. Vzniknutú situáciu sme rázne
vyriešili tým, že sme využili čas na to, aby sme si s novoženáčom vypili
posledný slobodný pohárik. Odkráčali sme do neďalekej krčmy U Slučiaka. No
nebolo nám dopriate dlho sa s priateľom a jeho slobodou lúčiť. Prišla si ho
vyzdvihnúť celá delegácia a tak sme sa podriadili. Obrad sobáša priateľ úspešne
absolvoval. Pri vinšovaní zaznel aj takýto vinš: „V postieľke si tíško ležte,
šepkajte si ešte, ešte a výsledky budú pri sčítaní ľudu.“ V súčasnosti tento môj
veľmi dobrý priateľ žije ako dôchodca v spokojnom manželstve. Teší sa z troch
svojich detí a milých vnúčat.
Zvláštnosťou novobystrických svadieb bývala svadobná tancovačka na
humne. Humno bolo na ten účel vyčistené, podlaha pozametaná. Pre
hudobníkov bolo pripravené vyvýšené priestranstvo zvyčajne v niektorom kúte
humna. Do tanca hrávali rôzne hudobné skupiny. Z domácich to boli hlavne
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skupina „ AKORD“ /Ondrej Jantula, František Bubrín, Ladislav Talapka, Milan
Valkovič, Milan Roman, František Roman, Milan Bucha/ a skupina
„
MELÓDIA“ /Šimon Talapka, Milan Bubrín, Emil Žovin, Milan Mihálik/.
Osvetlenie na humne bolo zabezpečené a celý priestor bol vyzdobený.
Prizerajúci, ktorých bývalo zvyčajne veľa, boli často ponúknutí tu zákuskom, tu
pivkom, klobáskou a častovaní v tom čase doma vyrobenou pálenkou =
lavórovicou. Svadobná tancovačka na humne mala svoje čaro a zvláštnu
atmosféru.
Návšteva jednej takejto
svadobnej tancovačky bola pre
mňa osudová. Na jeseň roku
1959 sa odbavovala spomínaná
svadobná veselica na humne u
„horných Hulákov“. Tak sme
volali Hulákovcov bývajúcich
pri kríži povyše školy.
S kolegom Ondrejom sme na
ňu v sprievode našich nových
kolegýň zašli. Postávali sme na
ceste medzi pozerajúcimi, občas sme tancovali, občas sa dali pohostiť domácimi
špecialitami. Ku skupine postávajúcich, medzi ktorými sme postávali, sa pridali
dve fešné mladé dievčatá. Jedna mi padla okamžite do oka, blonďavá, modrooká,
ktorá sa stala neskôr mojou manželkou.
Občas sa na svadbách aj zaiskrilo a strhla sa mela. Strýčko Toňo takúto
„pračku“ a jej pôvodcu komentoval slovami: „Aha, nemá kystku a bije sa.“ Ale
ako rýchlo takáto búrka začala, tak rýchlo aj skončila. Bitkárov rýchlo
vystrnadili von a svadobné veselie pokračovalo ďalej.
Na dedinské svadby som chodil rád. Stretával som sa na nich s mnohými
ľuďmi, ako mladými tak aj staršími, ktorí mi objasňovali rôzne miestne zvyky.
Osvojil som si mnohé miestne výrazy, ktoré som neskôr aj používal. Tak
napríklad: zemky, no ny, tarvasí sa, putala, lulo, turvoň. Pomaly som takto vnikal
do rečových zvláštností a tak aj do života Novobystričanov.

PaedDr. Kamil Badač
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Začiatok školského roka
Prázdniny ubehli veľmi rýchlo, skončilo sa pre žiakov obdobie oddychu
a leňošenia. Ani sme sa nenazdali a september bol za dverami. Niektorí sa tešili,
hlavne malí žiačikovia, ktorí išli do prvej triedy, niektorí by pristali ešte
pokračovať v sladkom ničnerobení.
Čas je však neúprosný a druhý september bol čas nástupu do školy. Po
slávnostnej svätej omši sme sa všetci zhromaždili na školskom dvore. Školský
rok otvoril svojím príhovorom k deťom a rodičom riaditeľ školy Mgr. Milan
Lalinský za prítomnosti starostu obce Milana Kotvasa a pána farára Mgr.
Stanislava Capiaka. Po stručnej informácii o organizácii školy a školského roku
zaželal všetkým veľa tvorivých síl, dobrú pracovnú atmosféru a veľa elánu pri
osvojovaní si nových vedomostí. Aj starosta obce sa v krátkom príhovore
pripojil k slovám riaditeľa školy a vyslovil presvedčenie, že súčasná
rekonštrukcia školy prispeje k ešte lepšej pracovnej atmosfére a k vytvoreniu
lepších podmienok ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Poďakoval vedeniu školy
a všetkým zamestnancom za to, že aj ich pričinením sa môže začať školský rok
bez akéhokoľvek obmedzenia. Po týchto slovách sa žiaci odobrali do svojich
tried spolu s triednymi učiteľmi, ktorí im nadiktovali rozvrh na ďalší deň.
Tretieho septembra už všetci „zarezávali“ na plné obrátky.
Vedenie školy a všetci zamestnanci školy želajú deťom veľa úspechov v škole
i v mimoškolskej činnosti, veľa skvelých zážitkov, veľa dobrých kamarátov,
samozrejme veľa nových vedomostí a skúseností.
Rodičom želáme veľa trpezlivosti pri výchove svojich detí a citlivý prístup
k ich problémom.
Mgr. Elena Jančulová
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Cezpoľný beh - Nová Bystrica bodovala
23.9.2009 sa naši žiaci ako každý rok zúčastnili
okresného kola v cezpoľnom behu. Nedali sa
zahanbiť a pokračovali vo veľmi dobrých
výsledkoch ako po iné roky. Družstvo chlapcov
v zložení Jožko Drozd, Martin Halvoník
a Michal Mihálik sa zo zúčastnených štrnástich
družstiev umiestnili na veľmi peknom piatom
mieste, družstvo dievčat v zložení Darina
Čierňavová, Monika Čierňavová a Dušana
Pagáčová sa zo zúčastnených dvanástich
družstiev umiestnili na výbornom prvom mieste
a okres Čadca budú reprezentovať na krajskom
kole. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce a
budeme im držať palce, aby sa v krajskom kole umiestnili čo najlepšie.
Žiakov pripravila Mgr. Jančulová E., Mgr. Slučiaková.

Memoriál Márie Zavarskej – štafetový beh
29.9.2009 sme s a po roku opäť zúčastnili okresného kola v štafete pod názvom
„Memoriál Márie Zavarskej“. Nadviazali sme na dobré výsledky z cezpoľného
behu a opäť sme bodovali. Chlapci sa z počtu 15 družstiev umiestnili na veľmi
peknom štvrtom mieste a chýbali im len 4 sekundy, aby boli bronzoví. Aj ich to
trocha mrzelo, ale aj tak môžeme byť spokojní s ich výsledkom. V družstve
bežali – Peter Smržo, Samuel Vakula, Patrik Kyzek, Martin Halvoník,
Michal Mihálik, Ján Mihálik, Ondrej Kloska, Martin Dubovický, Michal
Maholiak a Jaro Kupka. Dievčatá si vybehali opäť prvé miesto a získali pre
seba zlaté medaily a diplomy a pre školu zlatý pohár – Darina Čierňavová,
Monika Čierňavová, Dušana Pagáčová, Gabika Chovancová, Daniela
Varšavová. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy
a obce.

Novobystrický hlásnik
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Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
Súťaž mladých záchranárov má na našej škole dlhodobú tradíciu. Každoročne sa
jej podľa možností snažíme zúčastniť. Keďže ide o veľmi náročnú súťaž ako po
vedomostnej, tak aj po fyzickej stránke, nie každý rok sa nám darí rovnako.
Tento rok sme však obstáli veľmi dobre, umiestnili sme sa v rámci okresu na
peknom druhom mieste. Naši mladí záchranári – Rebeka Cádrová, Hanka
Matejčíková, Ondrej Vakula a Roman Chovanec reprezentovali našu školu
v tejto súťaži a nedali sa zahanbiť. Súťaž je zameraná na vedomosti z oblasti
civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany, dopravy, zdravotníckej prípravy
a z oblasti pohybu a pobytu v prírode. Nielenže žiaci musia mať praktické
vedomosti, ale aj teoretické vedomosti sa preverujú formou testov. Aj streľba zo
vzduchovej pušky na sklopný terč je súčasťou tejto súťaže.
Žiakom patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu školy a obce.
Žiakov pripravili – Mgr.Elena Jančulová, Miroslav Žovin

Školské stredisko záujmovej činnosti pri
ZŠ s MŠ Nová Bystrica informuje.
V školskom roku 2009/2010 začína už tretí rok práce školského strediska.
S odstupom času môžeme povedať, že jeho zriadenie bolo pre školu a hlavne pre
žiakov prínosom. Okrem toho, že sa žiaci môžu realizovať v jednotlivých
krúžkoch, pripravujeme pre nich rôzne súťaže a aktivity v popoludňajších
hodinách.
V tomto školskom roku je zriadených 35 krúžkov s rôznou náplňou. Sú to
jazykové záujmové útvary, spoločensko-vedné záujmové útvary, prírodovedné
záujmové útvary, záujmové útvary kultúry a umenia, telovýchovy a športu,
turisticko-branné záujmové útvary a záujmové útvary, ktoré sa venujú
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informatike. Žiaci si v priebehu mesiaca september mali možnosť vybrať
záujmový útvar podľa svojich záľub a od októbra začnú v nich aj pracovať.
Vedúci krúžkov sú väčšinou z radov učiteľov, ale máme aj rodičov, ktorí sa
ochotne ujali vedenia niektorých krúžkov, ako je pani Mária Jančulová – krúžok
ľudového tanca, pán Jaroslav Kováč – futbal, pán Jozef Kultán – poľovnícky
krúžok a pán Vladimír Tomčala – heligónka. Boli by sme radi, keby sa naše rady
rozrástli o ďalších rodičov, ktorí by nám chceli v tejto práci pomôcť.
Všetkým vedúcim krúžkov želáme veľa fantázie, elánu a trpezlivosti
a deťom príjemne strávené chvíle vo svojich krúžkoch.

Opekačka
Školské stredisko záujmovej činnosti pripravilo na 16.9.2009 – stredu –
turistickú vychádzku spojenú s opekačkou. Hneď po skončení vyučovania sme
sa vybrali smerom na Starý diel, kde sme našli ohnisko, pri ktorom sme sa
„udomácnili“. Niektorí boli hneď hladní, a preto sme opiekli zásoby, ktoré sme
doniesli. Samozrejme sme si aj spolu zasúťažili a zahrali sa drobné hry, za ktoré
deti dostali sladkú odmenu. Čas nám veľmi rýchlo ubehol. Po ceste domov sme
našli aj hríby, ktorých je momentálne v hore dosť. Určite aj na budúci rok
pripravíme takúto aktivitu.
Celkove sa zúčastnilo 28 detí.

Žonglovanie futbalovou loptou
V poradí už tretí rok školské
stredisko pripravilo pre žiakov
súťaž „Majstrovstvá školy v
žonglovaní futbalovou loptou“.
Tento rok sa súťaže zúčastnilo 6
chlapcov a jedno dievča. Keďže
táto súťaž je pomerne náročná, mali
pred ňou
dosť veľký rešpekt.
Súťaží sa v trojboji – body za
jednotlivé disciplíny sa spočítali.
Víťazom sa stal Jozef Drozd z IX. A triedy, na druhom mieste sa umiestnil
Martin Čierňava a ako tretí skončil Martin Dubovický. Keďže Monika
Čierňavová nemala súpera, automaticky postupuje do okresného kola, v ktorom
im všetkým držíme palce.

Púšťanie šarkanov
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Školské stredisko záujmovej činnosti
v spolupráci so školským klubom detí
pripravilo na pondelňajšie popoludnie
21.9.2009 jesennú súťaž v púšťaní
šarkanov. Hneď po obede sme sa
vybrali s deťmi na kopec nad školou,
kde sme si pripravili na púšťanie
šarkany. Chybou bolo, že fúkal iba
jemný vánok, ale aj tak sme sa
nevzdali a celú hodinu sme venovali
letu našich šarkanov. Väčšina detí ich
mala kúpené, i keď sme sa snažili deti inšpirovať pre výrobu svojich šarkanov v
herni a v školskom klube, neprejavili o to záujem. Po skončení sme sa vrátili do
školskej budovy, kde sme deťom rozdali sladkosti a najlepším vecné ceny.
Mgr. Elena Jančulová

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Jana Belašičová

Veľký deň

- Nevieš, slnko, kamže Miško
tak veselo kráča? –
pýta sa ho spoza kríčka
štebotavé vtáča.

- Pravdaže viem, - slnko na to,
vtáčatku hneď hovorí:
- Tieto deti idú všetky
po prvýkrát do školy!
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16

Tieto úprimné slová odzneli na školskej slávnosti, ktorou sme na
našej Základnej škole vo Vychylovke začali písať históriu školského roka
2009/2010. Všetci sme sa stretli, aby sme spoločne zasadli do školských lavíc a
získali nové a nové informácie.
Takto sme stáli na prahu nového školského roka pripravení odhaľovať tajomstvá
poznania, zvládnuť výzvy života a pochopiť samých seba.
Do našej rodiny sme privítali aj našich učiteľov i žiakov prvého ročníka.
Príhovor pána riaditeľa, pána starostu a pána farára bol pre nás
povzbudením do usilovnej práce, ktorá nás všetkých, učiteľov aj žiakov, čaká
počas nasledujúcich desiatich mesiacov.
Po skončení slávnosti sme sa rozišli s vedomím, že hneď od nasledujúceho
pracovného dňa máme možnosť plniť všetky svoje sny, plány a predsavzatia.

Organizácia školy v školskom roku 2009/2010
1. ročník – Mgr. Mária Pišojová
2. ročník – Mgr. Anna Borisová
3., 4. ročník – Mgr. Ľubomíra Škorvagová
5. ročník – p. Alena Kanderová
6. ročník – Mgr. Katarína Kuricová
7. ročník – Mgr. Alena Kulasová
8. ročník – Mgr. Katarína Kuricová
9. ročník – Mgr. Petra Turjaková
Vedúca ŠK – Mgr. Katarína Lorencová
Zást. riad. – Mgr. Janka Kristeková
Vých. poradca – Mgr. Ľubomíra Škorvagová
Katechétka – Mgr. Dobroslava Dolinajcová
Zást. riad. pre MŠ – p. Magdaléna Hančinská
Učiteľka pre MŠ – s. Adriana Skaličanová
Admin. pracovníčka – s. Martina Patylová
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V tomto školskom roku budú mať žiaci možnosť pracovať v týchto krúžkoch:
Angličtina - Mgr. Škorvagová
Matematicko-informatický – Mgr. Kuricová
Počítačový – Mgr. Kristeková
Popoludnie s internetom – Mgr. Kulasová
Slovenský jazyk – p. Kanderová
Šikovné ruky – Mgr. Borisová
Športový – Mgr. Znachor
Varíme chutne a zdravo – Mgr. Turjaková
Výtvarno-dramatický – Mgr. Pišojová
Zdravotnícky – Mgr. Lorencová
Hasičský – Mgr. Lalinský
Mladý priateľ poľovníctva – p. Kultán
Mgr. Alena Kulasová

Dňa 23. 9. 2009 sa žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ Vychylovka zúčastnili cezpoľného
behu v Čadci. Súťažili v dvoch kategóriach: chlapci – Martin Petrek, Pavol
Petrek, Vladimír Cabadaj a dievčatá – Janka Uršicová, Sabína Držiaková, Petra
Petreková. Žiaci si vyskúšali beh vo voľnej prírode v Čadci – časť u Krkošky a
zdolávali prírodné prekážky.

Žiaci ZŠ Vychylovka sa dňa 24. 9. 2009 zúčastnili súťaže v skákaní na
švihadlách ROPE-SKIPPING. Súťaže sa zúčastnili dve trojčlenné družstvá
chlapcov a dievčat. V kategórii. chlapcov získali Pavol Petrek (7. roč.) – 2.
miesto a Vladimír Cabadaj (7. roč.) – 3. miesto. Ďalej sa súťaže zúčastnili
Ľubomír Šadibol, Monika Šadibolová, Lenka Kultanová a Danka Šadibolová.

Mgr. Petra Turjaková
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Používania elektronických registračných pokladníc (ERP) po
účinnosti zákona o používaní ERP
Aby sa zabránilo zásahom do záznamov pokladnice, ktoré v minulosti viedli
k mnohým daňovým únikom, sprísnili sa požiadavky na ERP. Nový zákon č.
289/2008 o používaní ERP vymedzuje, aké technické podmienky musí
registračná pokladnica spĺňať a aké funkcie musí vedieť vykonať.
Ak používate pokladnicu, ktorá v čase kúpy spĺňala zákonné požiadavky, teraz
ich spĺňať nemusí. Budete si musieť kúpiť technicky dokonalejšiu a v podstate aj
drahšiu pokladnicu.
Zákon však stanovil prechodné obdobie a staré pokladnice sa môžu používať až
do konca roka 2010. Ak ste si však po 1. 3. 2009 obstarali ERP, ktorá spĺňa
požiadavky zákona o používaní ERP a má vydaný certifikát v súlade s týmto
zákonom, budete musieť postupovať už podľa tohto nového zákona.
Každá nová pokladnica musí byť teda certifikovaná, musí mať pridelený daňový
kód, označená plombou a vybavená fiskálnou pamäťou. Pokladničné doklady,
ktoré ERP tlačí, musia obsahovať ochranný znak. Zákon podrobne popisuje,
aké ochranné prvky musí obsahovať plomba a aké podmienky musí spĺňať
fiskálna pamäť.
Každú pokladnicu musí mať na starosti niektorá z registrovaných servisných
organizácií. Registre servisných organizácií vedú na jednotlivých daňových
úradoch, ktoré sú vám k dispozícii. Jednu z týchto organizácii si musíte vybrať a
vašu novú ERP môže uviesť do prevádzky len pracovník tejto organizácie. Vaša
servisná organizácia bude ako jediná oprávnená vykonávať akékoľvek zásahy a
opravy. Vy ako podnikateľ ste navyše povinný zabezpečiť pravidelnú povinnú
údržbu vašej ERP. Sám si musíte ustrážiť najbližší termín technickej prehliadky
a vašu servisnú organizáciu o ňu aj písomne požiadať.
Pred spustením ERP do prevádzky sa musíte zaregistrovať na príslušnom
daňovom úrade, kde musíte priniesť:
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knihu
elektronickej
registračnej
pokladnice
s
vyplnenými
identifikačnými údajmi (o podnikateľovi, o pokladnici a o vašej
servisnej organizácii),
 kópiu certifikátu ERP (certifikát vám je povinný odovzdať predajca
pokladnice pri jej kúpe).


Daňový úrad po predložení týchto dokladov pridelí ERP jej daňový kód a vaša
servisná organizácia môže spustiť ERP do prevádzky, túto skutočnosť takisto
zaznamená ako v papierovej knihe ERP, tak v elektronickej fiskálnej pamäti.
Fiskálna pamäť je ústredným prvkom nových technických požiadaviek. Môže
ňou manipulovať len pracovník servisnej organizácie, ktorý prístup k nej
zapečatí plombou. Nemôžete do nej teda robiť žiadne zásahy! Fiskálna pamäť
zaznamenáva údaje zo všetkých denných uzávierok, ktoré sú k dispozícii
prípadnej daňovej kontrole. Takisto sú v nej nezmazateľne uložené identifikačné
údaje podnikateľa.
V prípade, že sa naplní kapacita fiskálnej pamäte, alebo pamäť bude mať
poruchu, dôjde k zmene dôležitých údajov alebo pokladnica zmení majiteľa,
musí sa fiskálna pamäť vymeniť. Opäť ju môže vymeniť len registrovaná
servisná organizácia. Starú pamäť musí podnikateľ uchovávať tak dlho, kým
daňový úrad môže vyrúbiť daň alebo rozdiel dane za obdobie, keď fiskálna
pamäť fungovala.
Na stránke drsr nájdete konkrétnejšie otázky a odpovede k tejto problematike:
www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/dat
a/erp_otaz0209.pdf
Ing. Iveta Heltková

Nová Bystrica - Korňa 2:1 (1:0)
Góly: Repka, P. Dubovický - Veselka. Najlepší hráči: Šurina - Ligáč.
Obojstranne to bol síce so silným súperom vyrovnaný duel, ale šťastena viac
priala domácim.
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Turzovka - Nová Bystrica 1:1 (1:0)
Góly: Bernát - Griga. Najlepší hráči: Klago - Griga.
Obojstranne to bol vyrovnaný zápas, domáci síce viedli 1:0, ale hostia zaslúžene
vyrovnali.
Radoľa - Nová Bystrica 1:0 (1:0)
Gól: Minár. Najlepší hráči: Králik - Griga
V I. polčase bola opatrná a vyrovnaná hra, šance, jednu domáci využili. Po
obrátke hostia domácich pritlačili, no nedokázali skórovať ani z vyložených
šancí.
Nová Bystrica - Snežnica 1:1 (0:1)
Najlepší hráči: Macák - Ukrop.
Výsledok síce n ezodpovedá hre, ale remíza je zaslúžená a veľmi dobrý výkon
podal domáci brankár Macák.
Nesluša - Nová Bystrica 0:5 (0:1)
Góly: Držiak 3, Griga 2. Najlepší hráči: Kloták - Griga.
Hostia v 24. min. viedli 0:1, keď Kloták ešte chytil 2 tutovky. Potom hostia
ovládli hru a jednoznačne dominovali.
Nová Bystrica – Staškov 4:0 (2:0)
Góly: Cáder 2, Cabadaj T., Halvoník. Najlepší hráči: Cáder –Gottwald. Výborný
výkon domáceho mužstva, ktoré malo hru pevne v rukách počas celého zápasu.
Nová Bystrica – Zborov 2:1 (0:1)
Góly: Držiak 2 – Šadlák. Najlepší hráči: Držiak – Vaňovec.
V zápase výbornej úrovne hostia viedli, v druhom polčase domáca ofenzíva a
zaslúžená výhra domácich.
Svrčinovec – Nová Bystrica 2:3 (1:2)
Góly: Gomola 2 – A. Halvoník 3. Najlepší hráči: Gomola – A.Halvoník. Domáci
sa síce snažili, ale na rozbehnutých hostí to nestačilo.
Nová Bystrica – Rudina 2:0 (2:0)
Góly: A. Halvoník 2. Najlepší hráči: A.Halvoník – Králik.
Hostia sa predstavili ako technické mužstvo, domáci boli bojovnejší a po
pekných akciách strelili dva góly, ďalšie šance ostali nevyužité.
Po odohratí 10 kôl je mužstvo TJ Slovan Nová Bystrica v tabuľke prvej triedy
OBFZ KYSÚC na prvom mieste.
Jaroslav Kováč
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Ing. Radoslav Šimášek, Veronika Pavolková, 12. 9. 2009
Lukáš Muzika, Eva Grigová, 12. 9. 2009
Pavol Masnica, Ľubomíra Koščalová, 12. 9. 2009
Miroslav Čierňava, Andrea Galgánková, 17. 9. 2009
Ladislav Pavelek, Martina Hančinová, 26.9.2009

Narodenie dietata
Miriam Masnicová – 21. 8. 2009, Miroslav a Dana, rod. Chovancová
Barbora Šteinigerová – 18. 9. 2009, Peter a Katarína, rod. Miháliková

Strieborný sobáš
Milan Adamec a Marta, rod. Bardáčová

Zlatý sobáš
Milan Bubrín a Emília, rod. Vojtková

Životné jubileá
40 rokov
Peter Krzák
Peter Slučiak
Štefan Pastva
Ján Chovanec
Marta Švecová
Erika Dendisová
Oľga Kašubová
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60 rokov
Michal Granát
Milan Mihálik
Antónia Strapáčová
Mária Danková
Hermína Chovancová
70 rokov
Emil Sobol
Paulína Kašubová
80 rokov
Jozefína Kuricová
Verona Skaličanová
Nad 80 rokov
Mária Držiaková (81)
Štefan Petrek (82)
Františka Bernátová (83)
Imrich Halvoník (83)
Mária Romanová (85)
Ľudmila Džurná (85)
Kornel Pastva (86)
Mária Pokrývková(87)
Ondrej Žovín (96)

Opustili nás
Júl
Pavol Hulák (†59)
September
Viktor Holienčin (†6)
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Bc. Marián Liščák – počítačové služby, vedenie účtovníctva
Tel.: 041/4397217, Mobil: 0908833141, E-mail: marian.liscak@gmail.com
Ponuka služieb:
predaj počítačov, tlačiarní, monitorov a ďalšieho súvisiaceho príslušenstva,
diagnostika PC, odvírenie systému, vyladenie a údržba systému, inštalácia a
nastavenie aplikačného software, zaškolenie obsluhy PC,
vedenie jednoduchého účtovníctva,
zostavy podľa predstáv zákazníka zo značkových komponentov /48 hodín testovaná
stabilita, 2 roky záruka/.
Príklad PC zostaveného pre maximálny herný zážitok:
Skrinka:
Zdroj:
Základná doska:
Procesor:
Pamäť RAM:
HDD:
Grafická karta:
Disketová mechanika /
čítačka kariet:
CD/DVD:
Operačný systém:

PC skrinka ASUS TA-891 Midi Tower ATX,bez
zdroja,2xUSB,2xAudio
Zdroj Fortron ATX SAGA II 500W
ASRock A780GXH 128M AMD 780G, DualDDR2-1066,
SATA2, VGA, RAID, GBLAN, ATX
AMD Athlon II X2 245, dve jadrá taktované na 2,9 GHz,
spotreba 65 W, 45 nm
Corsair Twin2X XMS2 4GB (Kit 2x2GB) 800MHZ DDR2,
CL5 (5-5-5-18) 1.8V
Samsung HDD 750GB Serial ATA 300, 32MB cache,
7200RPM, Spin Point F1 HD753LJ
Powercolor Radeon HD 4850 512MB GDDR3 (256bit), PCIE, HDMI DVI DP
4World čítačka flash kariet vnútorná 3,5\'\' 24w1, čierna
Samsung SuperMulti DVD+ -RW 22x, DL 8x, 20x16x8x,
DVD-RAM 12x, čierna
MS OEM Windows Vista Home Basic SP1 32-bit Slovak 1pk
DSP OEI DVD

Cena: 552,97 EUR /16 689,03 Sk/

Obec Nová Bystrica a TJ SLOVAN Nová Bystrica vás pozýva na DISCO SHOW, ktoré
sa uskutočnia: 24. OKTÓBRA a 31. OKTÓBRA 2009.
Začiatok o 21:00 hod. v Dome kultúry Nová Bystrica
Hudba: DJ EMO
Vstupné: 1,30 - €
Tešíme sa na hojnú účasť.
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Pozývame
všetkých
priaznivcov
metalových
a rockových
kapiel
na
koncert
pod
názvom
METAL STORM, ktorý sa
uskutočni 17. októbra 2009
o 19:00 hod. v Dome
kultúry v Novej Bystrici.
Tešíme sa na vás.

Odvoz komunálneho odpadu sa
uskutoční v dňoch:
15.10.2009
29.10.2009

Zber plastov:
21.10.2009
11.11.2009
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