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Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
č. 9/2010 október
XVIII. ročník
0,35 €

Stretnutie dôchodcov

V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením
OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.
Pokračovanie na strane 16
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Príhovor šéfredaktora
Milí čitatelia!
Je jeseň. Ročné obdobie,
ktoré často prirovnávame
k pokročilému veku človeka
a nazývame ho jeseňou
života. Tieto dve obdobia sa
podobajú nielen svojou
ubúdajúcou životnou silou,
ale aj svojou vzácnou vlastnosťou odovzdať svojmu okoliu –
človeku, to najlepšie, čo zo seba dokážu vydať – úrodu a plody.
Mesiac október je mesiacom úcty k starším, patrí v prvom rade
našim mamám, otcom, starým a prastarým rodičom. Prajeme im
veľa zdravia, dobrú a milujúcu rodinu. Venujeme im kyticu
príspevkov, v ktorých sa dozvedia, ako ich vnímajú ich vnúčatá.
Prajeme pekné čítanie.
Pred nami sú komunálne voľby. Kandidátov je naozaj dosť, takže si
určite každý z nás vyberie tých správnych ľudí, do čích rúk vloží
dôveru pri riešení svojich problémov na nasledujúce volebné
obdobie.
Mgr. Eva Joneková
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľbu starostu obce
v Novej Bystrici
v NOVEJ BYSTRICI 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Novej Bystrici podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef Balačin, Ing., 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „nezávislý kandidát“
2. Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica 261, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko
3. Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva
v NOVEJ BYSTRICI 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Novej Bystrici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „nezávislý kandidát“
2. Monika Držiaková, Ing., 36 r., bankový pracovník, Nová Bystrica 32, SMER
3. Adriana Ficková, JUDr., 28 r., právnik, Nová Bystrica 767, „nezávislý
kandidát“
4. Ľubomír Griga, 27 r., živnostník, Nová Bystrica 779, SNS
5. Monika Halvoníková, PhDr. , 31 r., sociálna pracovníčka, Nová Bystrica
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1064, „nezávislý kandidát“
6. Martina Holienčinová, 31 r., živnostník, Nová Bystrica 759, „nezávislý
kandidát“
7. Rudolf Chovanec, 49 r., živnostník, Nová Bystrica 864, SDKÚ - DS
8. Elena Jančulová, Mgr., 60 r., učiteľka, Nová Bystrica 684, „nezávislý
kandidát“
9. Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica 261, ĽS - HZDS
10. Helena Kotvasová, Mgr., 42 r., etnograf, Nová Bystrica 977, ĽS - HZDS
11. Jaroslav Kováč, 39 r., živnostník, Nová Bystrica 118, SNS
12. Vladislav Kuniak, 46 r., servisný mechanik, Nová Bystrica 975, HZD
13. Marián Liščák, ml., Mgr., 27 r., živnostník, Nová Bystrica 800, SMER
14. Milan Masnica, 33r., živnostník, Nová Bystrica 720, „nezávislý kandidát“
15. Miroslav Masnica, 37 r., štátny zamestnanec, Nová Bystrica 519, „nezávislý
kandidát“
16. Iveta Pastvová, 38 r., starostlivosť o blízku osobu, Nová Bystrica 306,
„nezávislý kandidát“
17. František Podmanický, Ing., 38 r., THP pracovník, podnikateľ, Nová
Bystrica 112, SMER
18. Petra Pochybová, 32 r., živnostník, Nová Bystrica 364, „nezávislý kandidát“
19. Ľubomír Romaník, 24 r., taxikár, Nová Bystrica 582, SMER
20. Pavol Romaník, 50 r., živnostník, Nová Bystrica 820, ĽS - HZDS
21. Ladislav Slivka, 51 r., živnostník, Nová Bystrica 797, HZD
22. Štefánia Strapáčová, 44 r., obchodný zástupca, Nová Bystrica 901, SMER
23. Dušan Šadibol, 42 r., podnikateľ, Nová Bystrica 338, SNS
24. Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SNS
V Novej Bystrici dňa 6. októbra 2010
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OZ pri OÚ v Novej Bystrici dňa 28.10.2010 na svojom zasadnutí schválilo
kandidátom na starostu obce a poslanca Obecného zastupiteľstva možnosť
predstaviť sa svojim občanom na stránkach Novobystrického hlásnika. Túto
možnosť využili a predstavujú sa Vám nasledovní kandidáti:
Vážení spoluobčania,
v nastávajúcich komunálnych voľbách sa chcem uchádzať o Vašu dôveru
ako jeden z kandidátov na post starostu našej obce, preto mi dovoľte, aby som sa
Vám touto cestou prihovoril.
Narodil som sa 13.9.1985 v Čadci. Základnú školu som navštevoval
v Novej Bystrici, po nej som absolvoval Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci
a následne som vyštudoval Ekonomickú fakultu na VŠB-TU Ostrava. Som
slobodný a medzi moje pozitívne vlastnosti patrí najmä flexibilita, zásadovosť,
spoľahlivosť a zmysel pre tímovú prácu.
Na úvod chcem podotknúť, že si uvedomujem dôležitosť a zodpovednosť
tejto funkcie a aj to, že tento post nepodceňujem, lebo od rozhodnutí starostu
závisí ďalší rozvoj našej obce. O tento post sa uchádzam, pretože mi na našej
obci záleží a nie je mi ľahostajná. Mojim cieľom je zveľadenie našej obce a
zvýšenie životnej úrovne nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie.
Za prioritné oblasti považujem:
-

rozvoj občianskej vybavenosti;
rozvoj vzdelávania;
zvýšenie kvality života obyvateľov obce;
ochrana a zlepšenie životného prostredia.

Pre realizáciu projektov v jednotlivých oblastiach bude nutné, aby obec
maximálne využila prostriedky z fondov EÚ a vlády SR a taktiež, aby rozumne
hospodárila so svojimi finančnými prostriedkami. Pre úspešný rozvoj obce je
dôležitá aj vzájomná komunikácia občanov s vedením obce, ale aj angažovanie
sa občanov do diania v obci.
Nedá mi nespomenúť jeden zaujímavý výrok od JFK, ktorý som si dovolil
trochu parafrázovať: „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja obec pre teba. Pýtaj sa,
čo môžeš urobiť ty pre svoju obec.“ To znamená, že my všetci tvoríme našu obec
a všetci by sme sa mali podieľať na jej zlepšovaní a skrášľovaní. A keďže
samospráva je vykonávaná občanmi prostredníctvom orgánov obce, ktoré si
zvolíme vo voľbách, tak len Vy rozhodnete, akým smerom sa bude naša obec
v najbližších rokoch uberať.
S úctou

Ing. Jozef Balačin – nezávislý kandidát na starostu obce
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Vážení spoluobčania!
Prišiel čas, aby som prehodnotil svoje pôsobenie vo funkcii starostu obce
a prácu, na ktorú ste mi dali mandát pred štyrmi rokmi. Možno nie každý bol
s mojou prácou spokojný. Keď si však čítam svoj volebný program, ktorý som
Vám predstavil pred štyrmi rokmi, tak zisťujem, že z 24 bodov sa mi nepodarilo
splniť len štyri body. Pri nástupe som prebral 6,5 miliónov dlhu, nehovoriac
o tom, že v roku 2009 vznikla celosvetová hospodárska kríza, čo má dôsledok na
tom, že len v tomto roku máme výpadok v podielových daniach cca 150 000 €.
V roku 2010 nás postihlo päť povodní, čím vznikli veľké škody na majetku obce,
hlavne miestnych komunikáciách, ale aj na súkromných pozemkoch a budovách.
Nami odhadovaná a znalcom potvrdená škoda činí viac ako 1 milión €. I napriek
tomu, že to bolo volebné obdobie veľmi náročné, si myslím, že za pomoci
poslancov i Vás, sa dá urobiť veľa. Týmto chcem všetkým poďakovať za
spoluprácu a pomoc. Zvlášť chcem poďakovať Mgr. Helene Jančulovej za
oživenie ľudových tradícii v oblasti kultúry spevom a tancom, Rudolfovi
Chovancovi a Jane Hulákovej za príkladný prístup k plneniu svojich
poslaneckých povinností.
Práce, ktoré sa nám spoločne podarili zrealizovať Vám nebudem pripomínať, tie
vidíte sami. Uvediem len tie najdôležitejšie: rekonštrukcia škôl ZŠ s MŠ Nová
Bystrica a Vychylovka, multifunkčné ihriská, vrátane prevádzkovej budovy,
hasičská stanica Vychylovka, miestne komunikácie, dve etapy vodovodu,
rekonštrukcia cesty v časti Vychylovka a vybudovanie jednostranného chodníka
a iné. Práce, ktoré boli zrealizované mimo rozpočtu obce predstavujú cca 5
miliónov € (150 miliónov Sk). Mám rozpracovaných viacero projektov
a podaných žiadostí na jednotlivé ministerstvá a rezorty za účelom poskytnutia
finančných prostriedkov na roky 2011 – 2013 - separovaný zber odpadov,
námestie, na ktoré už máme podpísanú zmluvu, vodovod Veľký Potok,
protipovodňové opatrenia, kotolňa na biomasu do ZŠ s MŠ Nová
Bystrica, doplnenie kontajnerov na separovaný zber, cezhraničná spolupráca
v oblasti kultúry a športu s Českou a Poľskou republikou a v neposlednom rade
chcem začať s realizáciou zmeny územného plánu, a to výstavbou centra obce
(kompletné sociálne a obchodné siete) a kompletného športového areálu vo
Vychylovke (zjazdovky, bežecké trate, sánkárska dráha, agroturistika)
s prepojením s Poľskou republikou. Aby som mohol tieto projekty dokončiť,
rozhodol som sa kandidovať na post starostu obce aj na nasledujúce volebné
obdobie.
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Zároveň Vám predstavujem môj volebný program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokončiť ROEP, ktorý sme začali v roku 2010, a to tak, aby pozemky
mali skutočných vlastníkov a odstrániť krivdy vzniknuté v minulosti
vybudovať telocvičňu pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica
doriešiť rozostavanú budovu materskej školy u Timka – prebudovať ju
na dom seniorov – máme vypracovaný projekt
vybudovať autobusové čakárne
vybudovať cyklotrasu okolo Vodnej nádrže Nová Bystrica
vybudovať kanalizáciu a vodovodnú sieť tak, aby v roku 2015 bolo
napojených minimálne 80% obyvateľov obce
pokračovať v budovaní športového areálu v centre obce a aktívne
pomáhať pri rozvoji športu a vytvárať optimálne podmienky pre vhodné
a zmysluplné využívanie voľného času mládeže
vybudovať námestie pred OÚ
začať s preložkou cesty a výstavbou centra obce pred kostolom
zrekonštruovať verejné budovy v obci - zatepliť a vymeniť okná
vybudovať školskú kotolňu na biomasu
dobudovať školský areál
vyčleniť pozemky a vybudovať infraštruktúru pre individuálnu bytovú
výstavbu
dobudovať miestne komunikácie
dobudovať chodníky pre chodcov
dobudovať verejné osvetlenie
rekonštruovať všetky mosty a lávky
vybudovať zberný dvor
pre hasičov zabezpečiť kompletné vybavenie novou technikou
vyriešiť protipovodňové zábrany tak, aby dochádzalo k čo najmenším
škodám na Vašich majetkoch a majetku obce
začať s výstavbou rekreačného a športovo-turistického centra vo
Vychylovke
dodržiavať kultúrne tradície obce a všetky začaté kultúrno-spoločenské
akcie a ďalej ich rozvíjať – mimoriadnu pozornosť venovať:
- v roku 2011 – 50. výročiu založenia TJ Nová Bystrica
- v roku 2012 – 350. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Nová
Bystrica.
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Vážení spoluobčania,
zásluhou skupiny ľudí pod vedením Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho
diecezného biskupa a nášho rodáka, Mgr. Milana Lalinského, Mgr. Evy
Jonekovej, Dr. Jaroslava Veličku a Mgr. Heleny Kotvasovej sa obecnému úradu
podarilo zrealizovať a úspešne vydať v histórii prvú encyklopédiu o obci Nová
Bystrica, ktorá bude uvedená do života dňa 4. decembra 2010 v Dome kultúry
v Novej Bystrici za účasti tvorcov knihy a významných politických osobností.
Pri tejto príležitosti rozhodnutím starostu obce a obecného zastupiteľstva bude
viacerým občanom Novej Bystrice udelené ocenenie za rozvoj obce. Zároveň
Vás na túto významnú udalosť srdečne pozývam. Taktiež Vás srdečne pozývam
na Katarínsku zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 20. novembra 2010, na ktorej
Vám chcem predstaviť svoj volebný program a zodpovedať na Vaše otázky
v súvislosti s budovaním a rozvojom našej obce.
Milan Kotvas
starosta obce

Ján Š u t i a k
Bydlisko: Nová Bystrica, Vychylovka č. 761
Vek: 53 rokov
Vzdelanie: stredoškolské
P r í h o v o r kandidáta SNS, SMER-SD, na starostu obce Nová Bystrica
Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám občania Novej Bystrice v čase, keď za pár dní Vy
rozhodnete o jednom z kandidátov na starostu obce. Pokiaľ sa rozhodnete dať
mi svoj hlas, verte, že mi záleží na spokojnom živote Vás všetkých. 12 rokov vo
funkcii starostu a práca vo funkcii predsedu v lesných spoločenstvách od roku
1990 mi priniesli bohaté skúsenosti týkajúce sa práce s ľuďmi a pre ľudí. Taktiež
predchádzajúca dlhoročná práca s mladými ľuďmi vo funkcii majstra odbornej
výchovy ma naučila rozumieť mladým a odovzdávať im svoje skúsenosti.
Svojou ďalšou prácou by som chcel dosiahnuť zvýšenie životnej úrovne
občanov našej obce a hlavne spokojný život bez ohľadu na politickú príslušnosť
toho - ktorého občana.
Keď sa všetci zapojíme do spoločnej práce, budeme jednotní, „ľudskí“,
odstránime medzi sebou všetky úskalia, dosiahneme veľa pre spoločné dobro.
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Volebný program:
Podnikanie, služby, zamestnávanie:
1. V obecnom podniku podporovať zamestnanosť občanov z našej obce.
2. Uskutočňovať stretnutia s podnikateľmi, združeniami, dobrovoľnými zložkami
v obci, aby boli prezentovaní a tiež obci prínosom.

Životné prostredie, stavebníctvo:
1. Prehodnotiť územný plán obce a doplniť ho o ďalšie vhodné lokality pre rozšírenie
individuálnej bytovej výstavby. Zamedziť tomu, aby mladí ľudia museli odchádzať
z obce pre nedostatok stavebných pozemkov.
2. Dobudovať vodovod do ostatných častí obce.
3. Riešiť odkanalizovanie obce.
4. Rekonštruovať poškodené chodníky, vyhotovenie nových chodníkov podľa potreby.
5. Rekonštruovať budovu Obecného úradu v Novej Bystrici.
6. Vyriešiť nevyužité priestory Domu služieb, aby terajší nájomcovia nemuseli
zaplatiť celú energiu, čím sú doslova nútení ukončiť svoju činnosť.
7. Vyriešiť problém rozostavanej budovy materskej školy /u Timkov/, ktorá je doslova
„strašiakom“.
8. Doriešiť výstavbu rekonštrukcie cesty III-5202, ktorá je príjazdovou komunikáciou
k preložke štátnej cesty Nová Bystrica – Oravská Lesná.
9. Podľa záujmu občanov rozšíriť plynofikáciu obce.
10. Vyriešiť problémy nájomníkov v bytových domoch týkajúce sa hygienických
podmienok, aby si mohli spokojne pri vetraní otvárať okná a púšťať dovnútra čistý
vzduch.
11. Nápomocný byť pri spravovaní nášho kostola a farskej budovy.
12. Pokračovať v projekte Úprava toku Bystrica, ktorý je predpokladom pre účelné
využitie zasypanej plochy pri kostole, odklonenie komunikácie a docielenie
vybudovania centra obce. Tento projekt som začal realizovať jednaním
s kompetentnými organizáciami v mojom 3. volebnom období a som mu naďalej
naklonený.
13. Vyriešiť čistotu našej obce, starať sa o pravidelné odvozy odpadov, nezhromažďovať
veľké množstvo odpadov po dlhú dobu, aby to nevyzeralo tak, že máme na niekoľkých
miestach v obci neriadené smetisko.
14. Starať sa o dobrý povodňový plán, využívať v ňom nové skúsenosti odborníkov,
aby voda ostávala tam, kde sa vytvorí a aby nezriadený vodný živel neničil naše
príbytky a iný majetok, ako sa to javí za posledné roky.
15. Všetky súťaže zverejňovať cez internet, aby sa odstránil klientelizmus
a
rodinkárstvo.
16. Pri spracovávaní Registra obnovenej evidencie pozemkov by som chcel využiť
moje osobné skúsenosti z predchádzajúceho spracovania kat. území Riečnica a
Harvelka.
17. Vyriešiť parkovanie v blízkosti cintorína, oplotenie cintorína a urobiť chodník -

Novobystrický hlásnik

10

často využívaný za obecným úradom.

Kultúra, šport, občianska vybavenosť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Skvalitňovať kultúrne aktivity.
Zapájať do kultúrneho diania starších občanov.
Podporovať mládežnícky šport v obci.
Spolupracovať s Múzeom kysuckej dediny vo Vychylovke, presadzovať využívanie
potenciálu odborníkov z radov našich občanov zamestnávaním v tomto zariadení.
Vybudovať detské ihriská vo Veľkom Potoku a vo Vychylovke.
Vybudovať tribúnu pri futbalovom ihrisku.
Riadiť prácu zamestnancov Obecného úradu tak, aby občania pri vybavovaní
svojich záležitostí boli maximálne spokojní.
Brať do úvahy predsavzatia, ambície, ciele novozvolených poslancov a moje
predsavzatie jednať s nimi úprimne, otvorene a čestne.

Školstvo:
1. Zodpovedne plniť prevzaté kompetencie v oblasti školstva.
2. Pri zostavovaní rozpočtu obce zodpovedne brať do úvahy potreby školstva v oblasti
originálnych kompetencií.
3. Všemožne sa usilovať vybudovať telocvičňu pri ZŠ v Novej Bystrici.

Sociálna starostlivosť, zdravotníctvo:
1. Citlivo riešiť problémy starých osamelých ľudí, ktorí sú odkázaní na umiestnenie
do penziónov. Zriadiť takéto zariadenie v obci, aby nemuseli prekonávať pocit
straty svojho domova umiestnením v neznámom prostredí.
2. Spolupracovať s lekármi v obci, aby sa dosiahla spokojnosť na strane občana i
lekára.

Ing. Monika Držiaková
Do volieb za poslanca som sa rozhodla znova kandidovať, aby som sa pokúsila
obhajovať záujmy aj dolnej časti Novej Bystrice. Mojím dlhodobým cieľom
doteraz boli obecné komunikácie predovšetkým v častiach, na ktoré sa už
dávnejšie zabudlo, čo už v súčasnosti je splnené. Naďalej budem na obecnom
zastupiteľstve presadzovať už mnohokrát navrhovanú výstavbu chodníkov
a osvetlenia po hlavnej ceste od začiatku obce ( Rajnohovia ) až po úsek, kde už
chodníky sú ( Bistro Starý mlyn ).
Samozrejme, že budem podporovať už doposiaľ rozpracované projekty v
obci Nová Bystrica, ako je vytvorenie cyklotrasy, rozšírenie turistického
ruchu, kanalizácia v obci, dokončenie vodovodu, .....
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Volám sa Chovanec Rudolf, mám 49 rokov a som živnostník.
Ako kandidát do komunálnych volieb idem po
tretíkrát. Myslím si, že už dôverne poznám
problémy a potreby našej obce. Preto chcem stavať
svoju prácu na tom, čo sa podarilo v našej obci
urobiť a presadiť to, čo nás dlhodobo trápi.
Medzi moje priority patria :
• Dobudovanie vodovodnej siete tak, aby každý
obyvateľ mal prístup ku kvalitnej pitnej vode bez
obmedzení a v prijateľnej cene.
•
•
•

Vybudovanie telocvične pri základnej škole.
Ďalej rozširovať možnosti športového a
kultúrneho rozvoja našej mládeže.
Pripraviť pozemky pre mladé rodiny
s vybudovanou infraštruktúrou pre možnosť
individuálnej výstavby.

Verím, že tieto moje ciele sa podarí v nasledujúcom volebnom období naplniť aj
vďaka podpore strany SDKÚ-DS.

JUDr. Bc. Adriana Ficková – nezávislý kandidát
Osobné údaje: narodená 07. 11. 1981 v Čadci, bytom Veľký Potok, Nová
Bystrica
Rodinný stav: vydatá, 1 dieťa
Dosiahnuté vzdelanie: 1988 – 1996 ZŠ Rázusova
v Čadci, 1996 – 2000 Obchodná akadémia v Čadci,
2001 – 2002 Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave, 2002 – 2006
Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2006 – 2007
Akadémia Policajného zboru Bratislava – rigorózna
skúška, 2008 – 2010 Právnická fakulta Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium,
2010 a naďalej Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave - magisterské štúdium
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Doterajšie zamestnanie: november 2006 - január 2009 právnik kancelárie
predsedu Žilinského samosprávneho kraja, február 2009 a naďalej právnik
Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
Osobitné vedomosti a zručnosti: nemecký jazyk – pokročilý, anglický jazyk základy, práca s PC, hospodárska korešpondencia
Záujmy: atletika – bývalý člen atletického klubu ZZO Čadca, Slávia UK
Bratislava, gymnastika – bývalý člen TJ Lokomotíva Čadca, turistika, príroda
Volebný program: zefektívnenie hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce o práci a aktivitách obce,
presadzovanie záujmov obyvateľov obce, podpora domácich podnikateľov,
rozvoj športu a podpora výstavby nových športových areálov, rozvoj cestového
ruchu, hľadanie zdrojov na rekonštrukciu a nadstavbu kultúrneho domu,
hľadanie zdrojov na dostavbu cyklistického chodníka, starostlivosť o obecnú
zeleň, rozvoj kultúrnospoločenských akcií, riešenie odpadového hospodárstva,
zabezpečenie rovnakého prístupu ku všetkým obyvateľom obce, vypracovanie
významných legislatívnych dokumentov: rokovací poriadok, štatút obce,
chýbajúce všeobecné záväzné nariadenia, zabezpečenie podpory rozbehnutých
a nových projektov financovaných z eurofondov, hľadanie zdrojov pre
dobudovanie obecného vodovodu.

Životopis
meno, priezvisko, titul: Marián Liščák, Mgr.
bydlisko: Vychylovka 800, 023 05 Nová Bystrica
dátum narodenia: 16. 02. 1983
vzdelanie: 2010 – magisterské štúdium, Fakulta humanitných vied
– Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor História
2008 – bakalárske štúdium, Fakulta humanitných vied – univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici – kombinácia Muzeológia, História, Etnológia
2010 Obchodná Akadémia, Čadca
súčasné štúdium:
2010 – rigorózne pokračovanie, Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici – odbor Slovenské dejiny
2010 – bakalárske štúdium, Právnická fakulta – Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici – odbor Právo
prax: 2009 - živnostník – Počítačové a administratívne služby
2007 – 2009 – admin. pracovník, dispečer, MTS, a. s., Čadca
2003 – 2007 - koordinátor menších obecných služieb, OÚ Nová Bystrica
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úspechy: Magúthovej pero 2007 – poézia – jeden z troch ocenených bez
určenia poradia
Literárni Vysočina 2007 – poézia - práca, ktorá zaujala porotu – udelený
Pamätný list
Volebný program:
Vždy čisté a bezpečné cesty = Aby sme sa za našu obec nemuseli hanbiť.
Podpora rozvoja cestovného ruchu = Aby sa aj naša obec zobudila.
Turistické trasy cez naše krásne hory = Aby sme mali byť na čo hrdí.
Riešenie problémov jednoduchých ľudí = Aby každý našiel
spravodlivosť.
Skvalitniť kultúru obce = Aby sme sa mali vždy na čo tešiť.

Milí Novobystričania,
rozhodol som sa kandidovať na poslanca do nášho obecného zastupiteľstva.
Určite ma väčšina z vás pozná, pretože sme spolu vyrastali, drali školské lavice
a spoločne prežili roky dospievania. Uvedomujem si, že v obci je aj skupina
ľudí, ktorá ma nepozná, a tak mi dovoľte, aby som sa predstavil.
Volám sa František Podmanický (38). Ukončil som inžinierske štúdium na
Vysokej škole dopravy a spojov v odbore Telekomunikačná Technika. Plynule
ovládam anglický jazyk. Od roku 1997 som zamestnaný u telekomunikačného
operátora pôsobiaceho na slovenskom trhu. Počas mojej profesionálnej kariéry
veľa cestujem, či je to po Slovensku alebo i mimo neho. Mám možnosť
porovnávať bývanie v mestách i na dedinách na Slovensku i mimo neho.
Obec Nová Bystrica patrí k najväčším na Slovensku, čo sa týka
katastrálneho územia a zároveň aj počtom obyvateľov. Má veľmi vysoký
potenciál v okolitej prírode, ale je nutné povedať, že vôbec nemáme podmienky
pre turistov. Rozvojové projekty z Európskej únie turizmus podporujú, len naša
obec ich akosi nevyužíva. Je toho veľa, čo má obec Nová Bystrica doháňať, ale
spomeniem len niektoré oblasti, ktoré budem presadzovať: poskytovanie nových
stavebných pozemkov na individuálnu výstavbu, výstavba športovísk,
dobudovanie infraštruktúry.
Rád by som mojim doterajšími skúsenosťami prispel k budovaniu obce
Nová Bystrica, aby bola zveľaďovaná a obhospodarovaná najlepším spôsobom.

Ing. František Podmanický
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Cirkevný pohreb - Nová Bystrica
/upravené pokyny/
1. Rodina nech pristúpi počas pohrebnej sv. omše ku sv. prijímaniu. Je to
ten najkrajší dar, ktorý môžeme venovať duši zosnulého. Deň pred
pohrebom, a v krajnom prípade pol hodiny pred pohrebnou svätou
omšou, je možnosť pristúpiť ku svätej spovedi. Členovia rodiny
zosnulého dajú ale pozor, aby ku sv. prijímaniu nepristúpil niekto, kto
nesmie /neveriaci člen rodiny, nepokrstený, člen inej Cirkvi, osoba
vylúčená z Cirkvi, podnapitý, katolík ubytovaný s partnerkou bez
cirkevného sobáša.../.
2. Rodina, ktorá býva v Novej B., nech sa snaží zúčastniť sa svätej omše
každý deň celý týždeň po pohrebe a pristupovať ku sv. prijímaniu
obetovanému za dušu zosnulého.
3. Niekto z dospelých z rodiny prečíta počas pohrebnej sv. omše čítanie zo
Sv. písma. Takáto duchovná angažovanosť rodiny svedčí o tom, že je
rodina veriaca a chce všemožne pomôcť duši zosnulého. Text je
k nahliadnutiu pred sv. omšou v sakristii.
4. Deň pred pohrebom rodina môže poprosiť hlásateľa Obecného úradu
o vyhlásenie cez obecný rozhlas dňa a hodiny pohrebu. Na konci
oznamu nech sa povie do rozhlasu krátka modlitba: Odpočinutie večné
daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.
Zakazuje sa v súvislosti s cirkevným pohrebom, tak pri rozhlasovom
ozname, ako aj počas sprievodu na cintorín, hrať nekresťanské pesničky
typu: „Zbohom, hora, po ktorej som rád chodieval, zbohom buď líška...
(a do kostola som chodieval?!!!). Toto si môžeme dávať hrať pri
štátnych (občianskych) pohreboch. Kto prosí o cirkevný pohreb, majú sa
hrať iba náboženské piesne (napr. mariánske).
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5. Rodina priamo osloví jedného z organistov: p. Františka Bubrína - tel. č.
041 43 97 341, alebo p. Michala Kurica 041 43 97 345 alebo sl. Katarínu
Pavelkovú 041 43 97 191 a poprosí o službu počas pohrebu /ak si rodina
vôbec praje hraný a spievaný pohreb/. Zároveň sa s ním rodina finančne
vyrovná. Rodina dá milodar aj miništrantom (niekedy miništranti
nemôžu alebo ani nechcú chodiť na pohreby).
6. Pochovávajúci /kňaz, alebo v prípade občianskeho pohrebu starosta
obce/ musí mať ešte pred pohrebom k dispozícii „List o prehliadke
mŕtveho“ podpísaný lekárom. Bez tohto dokumentu sa nesmie
pochovávať.
7. Podľa štátnych zákonov, ktoré zaväzujú každý pochovávajúci orgán
/Obec, Farnosť atď./, sa pohreb môže vykonať v „zákonnej lehote“, tzn.
najskôr 48 hod. po smrti.
8. Zatiaľ (kým to definitívne nezakážu úrady) umožňuje sa dať rakvu do
kostola na sv. omšu. Druhá časť pohrebu je v tomto prípade pri
hrobovej jame. Rakvu však v kostole nie je dovolené otvárať.
9. Pokiaľ sa rodina rozhodla rakvu do kostola nedať, v kostole sa
uskutoční prvá - hlavná súčasť cirkevného pohrebu - sv. omša. Druhá
časť pohrebu je v tomto prípade v Dome nádeje na cintoríne.
10. Po sv. omši (v každej z dvoch vyššie uvedených možností) kňaz počká
rodinu na cintoríne. Dostaví sa tam svojim súkromným vozidlom.
11. Vyzváňanie dvakrát denne pred pohrebom pomáha duši zosnulého len
tak, že nás, žijúcich, povzbudzuje k spontánnej modlitbe za neho.
V opačnom prípade je to iba prázdny, pohanský zvyk. Zvony zapína
kňaz alebo pani kostolníčka.

Váš duchovný otec Stanislav Capiak
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Stretnutie dôchodcov
V súčasnosti žije na celom
svete viac ako 600 miliónov
seniorov. Na Slovensku je to
vyše 900 tisíc obyvateľov vo
veku 60 a viac rokov (je to
17% populácie). Z toho 61%
tvoria ženy – seniorky.
Prognóza
do
budúcnosti
hovorí, že do roku 2025 sa
počet seniorov zdvojnásobí a
v roku 2050 môže dosiahnuť
až
dva
bilióny. Podľa
odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším
percentom starých ľudí na dôchodku. V takto rýchlo starnúcom svete je
potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich
skúsenosti a poznatky.
Pri tejto príležitosti sa 13.10.2010 v našej obci uskutočnilo stretnutie
dôchodcov. Účasť bola vysoká. Záštitu nad celým stretnutím mal pán starosta
Milan Kotvas a s prípravou mu pomáhali p. Jana Huláková a p. Eva Joneková.
Chutný obed pripravili šikovné ruky kuchárok obecného úradu p. Emília
Fulierová a Jozefína Škorvagová. Pri obsluhe pomohli pracovníčky obecného
úradu. Po obede nasledoval kultúrny program, vystúpila skupina Dolinka a žiaci
ZŠ s MŠ Nová Bystrica pod vedením p. Eleny Jančulovej a p. Vladimíra
Tomčalu. Všetkým patrí vďaka. Cítili sme sa veľmi dobre. Stretnutie sa skončilo
v neskorých večerných hodinách. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a
neznamená koniec životnej aktivity. Dôležitá je kvalita života, sociálne
prostredie i samotný postoj seniora. Kvalitu života v tomto období výrazne
ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. V starobe sa sieť
sociálnych kontaktov človeka redukuje. Nedostatok sociálnych kontaktov môže
starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a
zatrpknutosť. Stáva sa to v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je
v spoločnosti potrebný.
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E.V.
SESTRA STAROBA
Dobrý deň, sestra staroba!
Ach, videla som Ťa prichádzať zďaleka
a nepodala som Ti ruku…
Musím si asi zvyknúť na Tvoju spoločnosť,
pretože ma už nikdy neopustíš,
Zbohom mladosť! A navždy!
Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote,
a preto s premenou svojho srdca
volám teraz na Teba so všetkou úprimnosťou:
“Sestra moja…”
Teraz, keď Ťa vidím zblízka,
objavujem Tvoj pôvab.
Máš skúsenosti a vieš všetko ako má byť,
dávaš veciam ozajstný význam a milosť:
oslobodzuješ od strojenosti, zbytočnosti, pýchy
a vnášaš ma do pravdy.
Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, aby sa mohla
lepšie vzniesť.
Sestra staroba, prijímam Ťa a mám Ťa rada,
pretože som vďaka Tebe voľnejšia a pomaly
sa približujem k Bohu!
(Pani G., 85 rokov)
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Môj otec, keď som mala...
4 roky: Môj ocko vie urobiť všetko.
5 rokov: Môj ocko vie kopu vecí.
6 rokov: Môj ocko je múdrejší ako tvoj.
8 rokov: Môj ocko nevie úplne všetko.
10 rokov: V dávnych časoch, keď vyrastal môj otec, bolo všetko určite iné.
12 rokov: Och, prirodzene, otec o tom nič nevie. Je pristarý na to, aby si pamätal
na svoje detstvo.
14 rokov: Nevšímajte si môjho otca. Nedokáže držať krok s dobou!
21 rokov: On? Ach, bože, je beznádejne staromódny!
25 rokov: Otec sa do toho trochu rozumie, teda mal by, veď už prežil pár rokov.
30 rokov: Mohli by sme sa spýtať otca, čo si o tom myslí. Koniec koncov,
má dostatok skúseností.
35 rokov: Neurobím ani tú najjednoduchšiu vec, kým sa neporadím s otcom.
40 rokov: Obdivujem, ako to zvládol môj otec. Bol taký múdry a mal toľko
skúseností.
50 rokov: Dala by som všetko na svete za to, keby bol môj otec teraz s nami tu
a mohla by som sa s ním porozprávať. Je príliš neskoro ľutovať, že som si
nevážila jeho inteligenciu. Mohla som sa od neho veľa naučiť.
Ann Landers
Slepačia polievka pre dušu (2)

Stará mama
Stará mama je pani, ktorá už nemá malé deti. Má rada deti iných. Stará mama
toho nenarobí veľa, len si tak vysedáva. Niektoré staré mamy sú také staré, že sa
už nemôžu ani hrať ani behať. Dosť námahy im dá aj to, keď musia ísť s nami na
trh. Ak nás zoberú na prechádzku, vždy zastanú pri pekných veciach, ako sú
lístočky a húsenice. Nikdy ich nesmieme hnať a pripomínať im, aby sa
ponáhľali.
Obyčajne sú tučné, ale občas sú aj štíhle. Nikdy však nie sú pritučné na to,
aby nám zaviazali šnúrku na topánke. Nosia okuliare a smiešnu bielizeň. Môžu si
vyberať zuby a ďasná. Nemusia byť priveľmi múdre, stačí, ak vedia odpovedať
na otázky ako „Prečo psy nenávidia mačky?“ a „Ako to, že Boh nie je ženatý?“
Keď nám čítajú, nepreskakujú strany, ba ani sa nestarajú, či je to jednostaj tá istá
rozprávka. Každý by mal mať aspoň jednu starú mamu – najmä ak nemá
televízor, pretože staré mamy sú občas jediným dospelým, kto má na nás čas.
Mali by sme byť neskonale vďační za naše staré mamy.
Neznámy autor
Vitamín C pre dušu ženy
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Stretnutie našich jubilujúcich
Dňa 23. októbra 2010 sa v obci
Nová Bystrica,
na základe
pozvánok potvrdených návratkou
o účasti, uskutočnilo stretnutie
jubilantov. V dome kultúry sa stretli
všetci občania Novej Bystrice, ktorí
slávili v roku 2010 40, 50, 60 rokov
života, strieborný,
zlatý
a diamantový sobáš.
O 19:00
hod.
sa
všetkým
prítomným prihovoril starosta obce
Milan Kotvas. Spoločne sme si
pripili a zaželali si ďalšie roky prežité v zdraví, šťastí a spokojnosti. Na
spestrenie a oživenie tohto večera zaspievala ŽSS Dolinka kysucké ľudové
piesne a zahrali malí heligonkári zo ZŠ s MS Nová Bystrica.
Nejednému z prítomných sa zaleskla aj slza v oku pri spomienkach
a vzájomných rozhovoroch. V dnešnom uponáhľanom svete je dobre sa na
chvíľu zastaviť, porozprávať sa a zabaviť sa v príjemnej spoločnosti pri pekných
melódiách.
Celé toto podujatie pre už vyššie spomínaných jubilantov pripravil OÚ Nová
Bystrica, kultúrno-školská komisia a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ
s MŠ Nová Bystrica.
Keďže toto podujatie pripravujeme už niekoľko rokov, iste sa stretneme aj
v roku 2011.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Dolinka v Karvinej
Ženská spevácka skupina Dolinka prijala pozvanie dňa 22.10.2010 na stretnutie
s členmi a priaznivcami Obce Slovákov v Karvinej. Celé popoludnie sa
vyznačovalo veľmi príjemnou atmosférou a aj Dolinka svojimi piesňami prispela
k spríjemneniu tohto popoludnia. Dúfajme, že sa ešte stretneme a sme radi, že
sme nadviazali nové kontakty s tak sympatickými ľuďmi. O celej akcii napísal
článok dopisovateľ do novín pán Jaroslav Břoza, ktorý v pôvodnom znení
uverejňujeme.
Kysučanky z Novej Bystrice přispěly v Karviné k moc hezkému, srdečnímu
setkání přátel.
V hudebním salónku
základní
umělecké školy B. Smetany
v Karviné se sešli se svými přáteli,
příznivci Slovenska a nejen
slovenské kultury, členové Obce
Slováků, dobrovolného občanského
sdružení
občanů
slovenské
národnosti,
žijících
v České
republice. Jedna z jejich čtrnácti,
velmi aktivních regionálních obcí,
je i v Karviné. Patnáctiletí svého
sdružení si karvinští připomněli vloni. Tehdy, i na tomto pátečním přátelském
odpoledním posezení bylo opravdu na co vzpomínat.
Symbiózu v udržování a pěstování národního povědomí a spolužití na
Karvinsku, tak příznačném vícero národnostmi, připomněl kupříkladu bývalý
senátor a primátor Karviné pan Mgr. Antonín Petráš, ale také ředitelka karvinské
ZŠ na ul. Školská paní Mgr. Iva Hefnerová. Ta přiblížila mnoho aktivit, které
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s žáky nejen této školy realizují třeba pro to, aby ani tyto děti nezapomínaly na
pěstování nejen slovenskosti, polštiny, ale i ostatních jazyků svých prarodičů,
rodičů, příbuzných a přátel žijících v našem regionu, ale i z příhraničí s naši
vlasti. Nezapomněla přitom podtrhnout, jakým přínosem v této práci je také paní
Mgr.Vilma Krňávková, učitelka jejich školy, která je předsedkyní karvinské
Obce Slováků,a která byla průvodkyní tohoto celého, takříkajíc srdcem psaného
odpoledne. K obohacení myšlenky z konce předchozí věty bezesporu přispělo
zpěvem i deset milých děvčat folklorní skupiny ze slovenské kysucké Nové
Bystrice pod vedením paní Mgr. Eleny Jančulové, tamní učitelky, které mezi své
přátelé do Karviné přijely s moc hezkým pásmem písniček, přibližujících dávný i
současný život lidí na Kysucách. Za své moc milé vystoupení sklidily dlouhý
potlesk publika. A že i mezi těmito ženami jsou nejen dobré zpěvačky,
zástupkyně i jiných profesí, ale i gazdinky, obohatily závěrečné přátelské
posezení nabídkou i u nás oblíbených korbáčiků z mléka jejich kraviček. O tom,
že to bylo setkání vskutku neformální, přátelské, svědčil tak trošičku i můj
počinek. To když naše milé kysučanky předváděly pásmo moc hezkých písniček
s krájením žel jen virtuálních brambor, jsem „ty spadlé mimo koš“, za pobavení
publika, zpod schůdků jako sesbíral a vhodil do košíku.
Jen málokdo při odchodu neměl na svých rtech známou či méně známou
písničku nebo jen dobrý pocit tohoto setkání v měsíci české a slovenské kulturní
vzájemnosti. Tak zase někdy naviděnou mezi členy a přáteli Obce Slováků
v Karviné!

Text a foto: Jaroslav Břoza
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Cezpoľný beh – 30.09.2010
Okresného kola v cezpoľnom behu sme sa zúčastnili s družstvom chlapcov
a s družstvom dievčat. Už každoročne sme v tejto súťaži dobrí a vždy si
donesieme nejakú trofej z umiestnenia. Ani tento rok nebol výnimkou. Družstvo
dievčat v zložení Darinka Čierňavová, Daniela Varšavová a Julka Matejčíková
obsadili druhé miesto a Darinka Čierňavová ako jednotlivec dokonca prvé
miesto. Okres Čadca bude Darinka reprezentovať na krajskom kole
v Liptovskom Mikuláši 15.10.2010. Určite jej budeme všetci držať palce, aby sa
umiestnila čo najlepšie.

Výchovný koncert
Dňa 1.10.2010 sa žiaci ročníkov 1 - 9 zúčastnili výchovného koncertu
s protidrogovou tematikou a so zameraním tiež na dopravnú výchovu. Hovorené
slovo bolo spojené s hudbou a s premietaním obrázkov, ktoré dotvárali celkovú
atmosféru celého výchovného koncertu. Deťom sa program veľmi páčil a na
záver si boli pre autogramy od hudobníkov, ktorí celý program pripravili.

Mladý záchranár CO
Pod týmto názvom sa skrýva veľmi
náročná súťaž, kde treba byť nielen
obratný, ale treba mať aj bohaté
vedomosti
z oblasti
zdravotnej
prípravy,
topografie,
dopravnej
výchovy a protipožiarnej výchovy.
Naše družstvo v zložení – veliteľka
Rebeka Cádrová, členovia Julka
Matejčíková, Roman Chovanec st.
a Ondrej
Vakula
si
v silnej
konkurencii družstiev z celého okresu
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vybojovali veľmi pekné tretie miesto. Priniesli si pohár, diplom a rôzne vecné
ceny. Aj keď súťaž bola náročná, všetci si povedali, že na ďalší rok sa jej opäť
zúčastnia a chceli by siahnuť po najvyššej trofeji, prvom mieste. Budeme im
držať palce a prajeme im to.

Jesenná časť hry „Plameň“
9.10.2010 sa v Novej Bystrici
uskutočnil 3. ročník jesennej súťaže
kolektívov
mladých
hasičov
„Plameň“. Hlavnými organizátormi
tejto súťaže boli Dobrovoľná
požiarna ochrana, Okresný výbor
Čadca, Školské stredisko záujmovej
činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica
a DHZ Nová Bystrica. Osemnásť
družstiev sa pokúšalo získať
prvenstvo a putovný pohár riaditeľa
školy Mgr. Milana Lalinského
z Novej Bystrice. Trať merala zhruba 2 km. Na trati sa plnili jednotlivé
disciplíny podľa metodiky, a to – streľba zo vzduchovej pušky, predlekárska
prvá pomoc, hod granátom na cieľ, protipožiarna ochrana, topografická príprava
a chôdza po lavičke. Súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev z celého okresu. Na úvod
si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku dlhoročného aktívneho člena
DHZ pána Jozefa Hluchého, ktorý môže byť vzorom pre ostatných
dobrovoľných hasičov. Potom sa už súťažilo. Keďže nám počasie celkom prialo,
aj súťaž sa vydarila a účastníci podali veľmi pekné výkony. Všetkým
blahoželáme!
Výsledky sú nasledovné:
Starší žiaci – 1. miesto Nová Bystrica 1
2. miesto Nová Bystrica 2
3. miesto Vychylovka
Mladší žiaci – 1.miesto Raková 2
2.miesto Svrčinovec
3.miesto Krásno nad Kysucou 2
Víťazi boli odmenení pohármi a vecnými cenami, ostatní dostali drobné vecné
ceny.
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Púšťanie šarkanov v ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Jeseň – to je pekné slnečné počasie
s vetrom a zlatistými listami na
stromoch. Už po druhýkrát sa deti
v rámci
školského
strediska
zúčastnili jesennej akcie „Púšťanie
šarkanov“. Aj deti zo ŠKD sa k nám
pridali. Vo štvrtok – 14. októbra sme spoločne vyšli na kopec za
školou. Vietor bol dostatočne silný
a všetky šarkany sa vzniesli do
vzduchu. Niektoré sa udržali kratšie, niektoré dlhšie. Nič ale deti neodradilo
a keď im spadol, rozbehli sa znovu a snažili sa ich dostať do vzduchu. Ich
námaha bola ocenená krásnym lietaním šarkanov. Je to stará tradícia, ktorú sa
snažíme opäť oživiť a celkom sa nám to darí. Po návrate každé dieťa dostalo
drobnú sladkosť.

Krajské kolo v cezpoľnom behu 15.10.2010
Tento školský rok nás opäť ako aj vlani veľmi dobre reprezentovala naša žiačka
Darinka Čierňavová z IX.A triedy. Keďže vyhrala okresné kolo v cezpoľnom
behu, postúpila do krajského kola ktoré sa konalo 15. októbra v Liptovskom
Mikuláši. Bol to pre ňu veľmi náročný deň, pretože bolo treba ráno cestovať
o pol šiestej, absolvovať cestu do Mikuláša a potom sa postaviť na štart s ďalšími
víťazmi okresných kôl. Darinka to ale zvládla všetko perfektne a celkove sa
umiestnila na jedenástom mieste. Všetci jej blahoželáme a ďakujeme za dobrú
reprezentáciu školy aj obce.
Mgr. Elena Jančulová
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V Kysuckej hvezdárni
20. októbra 2010 žiaci tretích a štvrtých ročníkov našich škôl - ZŠ s MŠ Nová
Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka navštívili Kysuckú hvezdáreň
v Kysuckom Novom Meste. Vypočuli si hodnotnú prednášku spojenú
s premietaním filmov, prostredníctvom ktorých získali hodnotné najnovšie
objavy a poznatky z astronómie, vesmírne úkazy a objekty, asimilované
možnosti vzniku vesmírneho priestoru, ako aj jeho
možného zániku. Žiaci si prezreli veľký ďalekohľad
v kupole hvezdárne. Vzhľadom na nepriaznivé
počasie nebolo možné pozorovanie Slnka a prejavov
jeho aktivity. Zoznámili sa však s históriou, poslaním
a odborným programom hvezdárne. Pozreli si aj
aktuálnu výstavu makiet astronomických zariadení
inštalovanú v klubovni. Najviac žiakov potešil film
v 3D programe Shrek.
Veríme, že z exkurzie si odniesli veľa hodnotných
dojmov a obohatili svoje školské vedomosti. Žiakov sprevádzali pani učiteľky –
Mgr. Anna Borisová, Mgr. Viera Znachorová a Mgr. Eva Joneková.

Text: Mgr. Eva Joneková
Foto: internet a
Mgr. Anna Borisová
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Z TVORIVEJ DIELNE NAŠICH ŽIAKOV
Život našich starých rodičov
Moja babka mi rozprávala, že sa jej nežilo tak dobre ako teraz nám. Žili
skromnejšie ako my, ale bolo im veselšie. Ľudia sa viac stretávali, pomáhali si
a boli k sebe milší. Babka pochádza zo siedmich súrodencov. Má štyri sestry
a dvoch bratov. Otec chodil do roboty, bol šoférom autobusu. Úlohou mamy
bolo starať sa o deti, domácnosť, dobytok a prácu na poli. Deti mali tiež svoje
povinnosti. Mladšie deti pásli husi a pomáhali mame v dome. Staršie pásli
dobytok a pomáhali na poli. V lete sa dobytok vyháňal na pastviny. Potraviny
boli vzdialené aj desať kilometrov od domu. Preto dobytok bol na pastvinách
celé leto. Na noc dobytok zatvárali do maštalí a pastieri prespávali v šopách. Cez
zimu sa všetky deti z celého dvora chodili spoločne lyžovať a sánkovať. Zimné
večeri trávili páraním peria. Do školy babka chodila deväť rokov. Skončila
základnou školou. Rodičia nemali peniaze na jej ďalšie štúdium. Od pätnástich
rokov už nastúpila do zamestnania. Jej detstvo nebolo ľahké, ale rada si naň
spomína. Robí všetko pre to, aby moje detstvo bolo krajšie ako mala ona. Chodí
s nami na prechádzky. V lete nás zoberie na zmrzlinu. Na babku sa môžeme vo
všetkom spoľahnúť. Keď mám nejaký problém, vždy mi všetko vysvetlí a dobre
poradí. Babka je ako moja kamarátka. Dokáže sa so mnou hrať alebo si prečítať
novú knihu. Moja babka je veľmi dobrá. Mám ju veľmi rada. Dúfam, že jej raz
lásku, ktorou ma zahŕňa, budem môcť vynahradiť.
Miška Adamcová, IV.A

Moja babka sa narodila a bývala vo Vychylovke - U Brhla. Jej život a život jej
súrodencov nebol ľahký. Ako všetky deti v tej dobe, aj ony museli pracovať na
poli a pásť dobytok. Do školy chodili pešo hodinu, do Pavelka. Nemali ani
topánky a knihy nosili zaviazané v šatke namiesto tašky. Keď pracovali na poli
a išli poobede do školy, nemali ani hodinky, čakali, kedy pôjde mašinka, ktorá
zvážala drevo z Oravy cez terajší skanzen U Chmúry. Drevo zvážala na
vagónoch, vždy prechádzala o jedenástej hodine. Deti vedeli, že majú odísť
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z poľa a ísť do školy. V škole kúrili drevom v kachliach. Domov prichádzali
z poobedného vyučovania až večer. Svietili petrolejovou lampou. Nemali žiadne
hračky, len handrové bábiky, ktoré si vyrobili sami. Po večeroch v zime
pomáhali párať perie. Namiesto cukríkov im ich babka robila pražený karamel,
ktorý im veľmi chutil. Ovocie, ako sú banány alebo pomaranče, v tej dobe
nepoznali ako teraz my. Na Vianoce namiesto ozdôb na stromčeku mali
povešané malé jabĺčka a salónky vyrobené doma z kociek cukru. Ony pod
stromčekom nemali také darčeky ako my. „Bol to ťažký život“, povie moja
babka, „ale bol veselší ako majú mladí teraz“.
Timejka Mičencová, IV.A

Moja babka má 67 rokov. Jej detstvo neboli iba radosti, ale aj starosti. Mala 6
súrodencov. Bola najstaršia, preto od jari do jesene bývala spolu s ďalšími deťmi
zo susedstva v domoch, ktoré sa volali šopy. Boli bez elektriny, vodu si nosili zo
studničky. Nevedeli, čo je to rádio, televízor, o počítači ani nehovorím. Babka
vie veľa hier, ktoré sa hrávali. Nemali ani hodiny. Keď vyšlo slnko, bolo ráno,
keď zapadlo, bol večer. Pásli kravy. Mlieko, ktoré nadojili nosili domov. Cesta
im trvala niekedy aj dve hodiny, podľa počasia. Doma si chvíľu oddýchli a išli
naspäť. Rodičia im nabalili potraviny. Neboli to žiadne sladkosti, zmrzlina, či
pomaranče. Bol to chlieb a slanina, ktorú si večer opiekli na ohni. Babka na
svoje detstvo spomína rada. Nebála sa ísť do lesa na maliny, jahody, hríby. Dnes
sa bojí. Stále mi prikazuje, aby som si dával pozor. „Doba je zlá,“ hovorí moja
babka.
Mám ju veľmi rád. Vždy, keď k nej prídem na návštevu, má pre mňa
a môjho brata prichystané sladkosti. Veľakrát ani nechceme, ale musíme. Veď
viete, aké sú babky. Zoberie nás na jahody, maliny, ríbezle... Dovolí sa nám hrať
so psom, chytať mačky, pozberať vajcia, ísť na povalu, do humna, do pivnice.
Mama sa hnevá, ale babka jej povie: „Myslíš si, že ste boli lepší?“ Taká je moja
babka a preto ju má rád.
Janko Strenitzer, IV.A
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dňa
27.10.2010
sme
navštívili so žiakmi 9.
ročníka
Dom
kultúry
v Čadci, v ktorom prebiehala
akcia
pod
názvom
Cezhraničný veľtrh – Burza
informácií,
vzdelávania
a zamestnanosti 2010. Veľtrh
bol
zameraný
na
sprístupnenie
informácií
vedúcich najmä k prehľadu
študijných a učebných odborov vystavujúcich stredných škôl, poskytnutie
informačných materiálov s cieľom pomôcť žiakom končiacim základnú školu pri
správnom rozhodnutí a voľbe kam na strednú školu, aby našli po ukončení štúdia
uplatnenie na trhu práce a možnosť sebarealizácie.
Pri príležitosti mesiaca október - Mesiaca úcty k starším, sme ani my nezabudli
venovať pozornosť naším babkám a dedkom. V rámci vyučovacích
a triednických hodín, záujmovej činnosti a domácich úloh sme všetky ročníky
zapojili do aktivity „Staré dobré časy“, ktorú mohli žiaci ľubovoľne spracovať.
Ostali sme milo prekvapení a potešení, koľkými krásnymi prácami nás žiaci
obdarili. Boli to nielen výtvarne spracované portréty starých rodičov, ale aj
úvahy, plagáty, básne a pútavé (veselé i smutné) príbehy, z ktorých sa žiaci
dozvedeli veľa zaujímavých informácií o „živote kedysi“, a ktoré v priebehu
celého mesiaca zdobili chodbu našej školy. Aj touto cestou vyjadrujeme vrúcnu
vďaku všetkým starým rodičom, ktorí sa do domácej úlohy zapojili a prezradili
nám kúsok zo svojho života, kúsok zo svojej mladosti. S veľkou pýchou by sme
uverejnili všetky žiacke práce, ale nakoľko to nie je možné, uverejňujeme aspoň
malinkú, ale o to srdečnejšiu časť.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová
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V roku 1939 v septembri začala 2. svetová vojna, ktorá trvala až do roku 1945.
Starí rodičia, ktorí toto obdobie prežili, neradi spomínajú a už by to nechceli
zažiť. Do vojny museli ísť všetci zdraví muži. Keď Nemci napadli naše územie,
všetko ničili, vypaľovali dediny, ľuďom brali všetko, čo mali. Na pomoc prišli aj
Rusi, ale tí tiež neboli moc lepší, tiež ľuďom brali, čo videli. Ľudia sa ukrývali v
lesoch a v pivniciach. Mali ťažký život, užili si hladu a biedy, kým prišlo
oslobodenie a dostali sa do normálneho chudobného života.
Moja babka si spomína na príbeh: Ako si ľudia z okolia chceli zachrániť pred
vojakmi aspoň nejaké oblečenie.
U susedov mali humno a tam v zemi pivnicu, preto si oblečenie nanosili do
bezpečia. Ale o týždeň prišli vojaci a z humna si spravili miesto na kúpanie. Ako
sa umývali, voda stekala až do pivnice, o ktorej nevedeli. Keď sa vojaci
vysťahovali, ľudia si šli pre svoje veci, ale tie boli všetky splesnené, takže si aj
tak nič nezachránili.
Nikolka Masnicová, 3. ročník

Vďaka
Keď nie je doma mamička,
si tu Ty, moja milá babička.
Máš taký istý úsmev ako mama,
pre mňa si Ty vznešená dáma.
Keď sa Ti pozriem do očí vidím seba,
kiež by som mala možnosť spoznať deda.
Vďaka, že si tu a dávaš mi lásku.
Vďaka, že mi vždy odpovieš na otázku.
Vďaka, že ma ľúbiš ako dcéru.
Vďaka za Tvoju nehu.
Vďaka, že si tu a pri mne vždy stojíš.
Vďaka, že pre mňa vždy slzu roníš.
Jednu a tú najkrajšiu vetu Ti chcem povedať,
že ja pri Tebe vždy a všade budem stáť.
Petra Petreková, 7. ročník
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O babke a dedkovi
Babka už stará je,
ale kvietky sadiť ešte vie.
Dedko veľmi silný je,
na ruky ma zoberie.
Volajú ma Dada
a ja ich mám rada.
Danka Šadibolová, 5. ročník
Dedko a vnučka
Dedko je starý pán,
po dvore chodí sám.
Má vnučku maličkú,
tá mu nosí paličku.
Danka Šadibolová, 5. ročník

Hvezdáreň
V stredu sme sa s pani učiteľkou vybrali do hvezdárne. Hvezdáreň sa nachádza v
Kysuckom novom Meste. Cestovali sme autobusom. Keď sme prišli do
hvezdárne, najskôr sme si pozreli a vypočuli prezentáciu o vesmíre. Po
prezentácii sme si išli pozrieť teleskop. Teleskop nám ukázala a porozprávala o
ňom pracovníčka hvezdárne. Ale počasie nám nevyšlo a keďže bolo vonku
zamračené, nemohli sme sa cez teleskop pozerať. Bol tam aj malý obchodík, v
ktorom sme si kúpili pohľadnice o vesmíre. Ďalej nasledovala rozprávka o
Shrekovi. Nasadili sme si okuliare, cez ktoré sme rozprávku sledovali.
Rozprávka aj celá exkurzia sa nám veľmi páčila. Spokojní sme nastúpili do
autobusu a cestovali domov.
Nikolka Hrušková, 3. ročník
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Skončila sa futbalová jeseň
Po jesennej časti V. ligy sk. A sa mužstvo dospelých umiestnilo na 13. mieste,
keď zaznamenalo 2 výhry, 3 remízy a 8 prehier. Celú jeseň sa mužstvo trápilo
v koncovke a so slabou dochádzkou na zápasy, preto sa v každom kole robili
veľké zmeny v zostave. Ďalším veľkým problémom bola disciplína a mužstvo
malo aj kus smoly, keď vo viacerých zápasoch prišlo o body v posledných
minútach, alebo v nadstavenom čase. V závere roka sa uskutočni výročná
členská schôdza, po ktorej musia nastať určité zmeny vo výbore TJ Slovan, ako
aj v hráčskom kádri a realizačnom tíme, pretože ak chceme zachrániť V. ligu
čaká nás ešte veľa práce.

Horný rad: Húska, Držiak, Lokša, Šurina, Griga, Dubán, Džurný, R.Cabadaj,
Macák
Dolný rad: M. Chovanec, T. Cabadaj, P. Dubovický, Cáder, Fedor, Heltko
Na snímke chýbajú: T. Chovanec, J. Dubovický, A. Halvoník
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Horný rad: Hruška, Kováč, Chovanec, Cabadaj, Čierňavová, Tomčala, Jonek,
Petrek, J.Kováč - tréner
Dolný rad: Strapáč, Šadibol, Prívara, Drozd, D. Čierňava, Kuniak, Vojtek
Na snímke chýbajú: B. Dubovický, A. Čierňava

Starší žiaci skončili v jesennej časti na 3. mieste, keď 4 zápasy vyhrali a dva
zápasy prehrali s vysoko aktívnym skóre 40:4 .
O góly sa podelili:
Petrek Martin 8 gólov, Cabadaj Vladimír 7gólov, Jonek Vladimír 6 gólov,
Tomčala Luboš 6 gólov, Šadibol Ľubomír 5 gólov, Kováč Róbert 3 góly,
Chovanec Roman 2 góly, Drozd Roman 2 góly, Strapáč Ladislav 1 gól.
Chlapcov treba pochváliť za prístup k tréningu a zápasom. Pravidelne sa
zúčastňuje na tréningoch 25 až 28 hráčov, aj keď tí mladší ešte nemôžu hrať
v kategórii starších žiakov. Verím, že keď chlapci na jar zabojujú, dokážu vyhrať
svoju skupinu a postúpiť do baráže o 3.ligu. V mužstve je veľa kvalitných hráčov
a výborná hráčka Darina Čierňavová, ktorú často chvália aj tréneri súperov.
Jaroslav Kováč
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Ing. Monika Kulasová a Bc. Michal Znachor 09.10.2010

Narodenie dietata
September
Daniel Jonek, 06.09.2010, Stanislav a Ľubomíra, rod. Škorvagová
Filip Adrian Lehocký, 17.09.2010, Roman a Michaela, rod. Heltková
Samuel Halvoník, 21.09.2010, Elena Halvoníková
Oliver Jendrišák, 23.09.2010, Ján a Lenka, rod. Pokrývková
Natália Baničiarová, 28.09.2010, Peter a Oľga, rod. Halvoníková
Október
Sebastián Gavenčiak, 13.10.2010, Štefan a Jana, rod. Grigová

Strieborný sobáš
Ján Vakula a Janka, rod. Rusnáková
Ján Chmúra a Margita, rod. Vráblová

Zlatý sobáš
September
Cyril Ficek a Helena, rod. Pokrývková
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Diamantový sobáš
Október
František Fedor a Janka, rod. Opálková

Životné jubileá
40 rokov
Daniel Janek
50 rokov
Eva Držiaková

60 rokov
Emil Strapáč
Rudolf Fulier
Irena Slepiaková
Mária Slučiaková

70 rokov
Štefánia Halvoníková
Emil Jonek

Nad 80 rokov
Sidónia Pastvová (82)
Emília Pokrývková (85)

Opustili nás
Peter Šadibol (†54)
Verona Skaličanová (†81)
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Vážení občania!
V zmysle zákona "Ochrana pred požiarmi" sú ročné obdobia rozdelené do jednotlivých
časových úsekoch. Vstúpili sme do obdobia "zimné vykurovacie obdobie", ktoré sa
začína v októbri a končí v mesiaci marec. Podľa plánu Vás navštívia členovia
kontrolných skupín z radov členov Dobrovoľného hasičského zboru.
Osobitnú skupinu požiarov sú rodinné domy. V prevažnej väčšine je to nedbalosť a
neopatrnosť, technické nedostatky, detí bez dozoru a fajčenie. Počas zimného obdobia sú
to požiare od vykurovacích telies, ich technického stavu a pripojenia k dymovodom. V
pivniciach musí byť poriadok a čistota, správne uskladnenie paliva, často sa vyskytuje
uskladnenie horľavých kvapalín /farby, riedidlá/, kedy pri nedostatočnom vetraní
dochádza k vytvoreniu výbušnej koncentrácii pár horľavých kvapalín.
Najnebezpečnejším priestorom sú obytné miestnosti, najmä kuchyňa, kde sa
pripravujú jedlá. Vedľa elektrických spotrebičov, zabudnutie vypnutia žehličky, odídenie
od šporáka a pod. Tu sú zaznamenané najväčšie počty usmrtených a zranených, ako aj
veľké škody.
Povalové priestory možno predpokladať za druhé najohrozenejšie miesto vzniku
požiaru. Vyskytujú sa prípady zamurovania krokvy v komíne, množstvo horľavého
materiálu okolo komína, prach a pavučiny po krokvách, ktoré účinkujú ako pušný prach.
V zimnom období vytvárajú nebezpečenstvo udiarne, ich zlá konštrukcia a
umiestnenie v blízkosti hospodárskych budov. Nemenej požiarov býva i v garážach.
Býva tam často veľa horľavých kvapalín. Množstvo pohonných hmôt je maximálne 20 1
benzínu a 40 1 nafty. Vyskytuje sa i častá manipulácia s otvoreným ohňom.
Ďalšou príčinou vzniku požiaru bývajú voľne visiace káble k rôznym dielňam,
garážam a hospodárskym budovám. Veľkým nebezpečím z hľadiska požiaru je prach na
vypínačoch, zásuvkách a svetlách. Norma hovorí, že nesmie byť viac ako 2 mm.
V tejto súvislosti je na mieste upozorniť na niektoré ustanovenia zákona o ochrane
pred požiarmi, ktoré ukladajú povinnosti fyzickým osobám /občanom:
zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby a pri užívaní ako i pri zmene v užívaní,
dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby, zabezpečovať pravidelné
čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť odborne preskúšanie komínov osobami s
odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho palivového spotrebiča palív na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.
- dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov elektrotepelných spotrebičov a
zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
a zabezpečiť označenie komína štítkom
- prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenie a zabezpečovať
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vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a
odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu -všeobecne záväzného právneho
predpisu
- dodržiavať pri manipulácií s horľavými látkami, s technickými prostriedkami
obsahujúcimi horľavé podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní,
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom
predpise obce.

DHZ Nová Bystrica
Poďakovanie
Obyvatelia osád Hančinovia, Romaníkovia a obyvatelia osady Holienkovia
ďakujú starostovi obce Milanovi Kotvasovi za vybudovanie cesty – natiahnutie
asfaltového koberca do osád.
Obyvatelia uvedených osád
Každý rok sa v jeseni uskutočňuje stretnutie jubilantov. My, ktorí sme sa ako
jubilanti zúčastnili na tom poslednom, chceme vyjadriť svoju spokojnosť
s organizáciou, zábavou, jedlom a celkovým priebehom stretnutia. Zároveň
chceme úprimne poďakovať starostovi obce Milanovi Kotvasovi
a usporiadateľom.
Spokojní jubilanti
Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch :
11.11.2010
09.12.2010
Zber plastov sa uskutoční v dňoch :
01.12.2010
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