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Inovácia Materskej školy
Deti z materskej školy začali nový školský rok v inovovanej 
triede. V júni pani starostka Z. Maršalová spolu s obec-
ným zastupiteľstvom schválila finančnú sumu 2500€ na
zakúpenie nového nábytku, koberca, vymaľovanie stien, 
hračiek, stavebníc, steny s posuvnými dverami, výmeny 
okna v umyvárke za plastové. Ďakujeme všetkým rodičom, 
zamestnancom, ktorí vytvorili pre deti pekné a príjemné 
prostredie.
V septembri pani L. Šimonidesová a pani J. Nemcová upra-
vila za pomoci rodičov priestor pred budovou základnej 
školy, ktorý bol nevyužitý a nepekný. Na tomto priestore 
vytvorili skalku. Rodičia nám darovali rastliny, kvety, skal-
ky, vlečku kôry.
Deti a zamestnanci ďakujú všetkým rodičom, ktorí sa či už 
sponzorsky, alebo prácou podieľali na skrášlení exteriéru 
základnej a materskej školy.

Folklórna Bystrička
Tretí ročník Folklórnej Bystričky sa uskutočnil v predpo-
slednú októbrovú sobotu v sále obecného úradu.
V programe vystúpili rôzne folklórne skupiny a vzácni 
hostia. Počas programu boli ocenení cenou obce a cenou 
starostu obce nasledovná skupina a naši občania.
Folklórna skupina Hrádok (cena starostu obce)
Dovoľte mi aby som Vám ju v skratke predstavila. Vznik 
folklórneho súboru sa datuje od konca roku 1986. Záslu-
hu na tom má Ing. Grusko a pani Jelka Borcovanová, ktorí 
oslovili pani Pittnerovú a pani Gajdošovú za účelom na-
spievania starých ľudových piesní. V roku 1987 po prvý 
raz vystupuje 5 žien pod vedením p. Emílie Pitnerovej -vý-
bornej speváčky a informátorky. Členovia FS účinkovali 
vo filmoch Majáles, Láska v Turci a Zuzanka Hraškovie. Z
roka na rok sa Folklórna skupina rozrastala na dnešných 
16 členov za čo patrí vďaka Vierke Zímeľovej - terajšej obe-
tavej vedúcej. V minulosti súbor účinkoval aj pod taktov-
kou pána Kučeru, pani Zápražnej a pani Bakošovej. V roku 
2010 súbor vystupoval v Paríži s pásmom Vianočné pies-
ne a koledy, a v Rožňove pod Radhošťom na Jánošíkovom 
dukáte. Súbor patrí medzi stálych účastníkov folklórnych 
slávností v Turci. Súbor bol navrhnutý na ocenenie za 25 
ročnú úspešnú reprezentáciu obce v oblasti kultúry.
p. Viera Zímeľová (cena obce Bystrička)
P. Zímeľová úspešne od roku 2001 vedie FS Hrádok. Jeho 
členovia sa aktívne zúčastňujú kultúrnych podujatí v obci i 
mimo nej a tým šíria dobré meno našej obce nielen doma, 
ale aj v zahraničí. Vďaka jej zanietenosti, obetavosti a láske 
ku folklóru súbor stále napreduje a je neoddeliteľnou sú-
časťou mnohých folklórnych podujatí. P. Zímeľová je tiež 
dušou a srdcom tretieho ročníka Folklórnej Bystričky, za 

čo jej patrí naša veľká vďaka.
P. Zímeľovú na ocenenie navrhol FS Hrádok, pretože sa 
významným spôsobom pri organizovaní kultúrnych akcií 
pričinila o kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu.
p. Radomír Žingor (cena obce Bystrička)
P. Radomír Žingor je dlhoročným členom, neskôr tajomní-
kom MOMS v Bystričke a od decembra 2007 stojí na jeho 
čele. Je tiež členom krajskej rady Matice slovenskej – za 
Žilinský kraj. Pod jeho vedením je MOMS jedným zo šíri-
teľov kultúry v našej obci. Pod jeho taktovkou sa každý rok 
stretávame na predvianočnej akcii – Vianoce s Maticou a 
tiež na rôznych iných kultúrnych a spoločenských akciách. 
MOMS sa pod jeho vedením zaradilo medzi aktívne orga-
nizácie a spolky v našej obci na ktoré sa môžem obrátiť, keď 
potrebujem pomôcť.
P. Žingora na ocenenie navrhol MOMS, pretože sa vý-
znamným spôsobom pričinil o kultúrny, spoločenský roz-
voj obce a jej propagáciu doma i v zahraničí.



Informácie zo zasadnutia Obecného Zastupiteľstva 
(OZ) Bystrička
6.10.2011 - zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.
Prítomní: Ing. Košút Rastislav, Lučanský Viliam, Bc. Malko Igor
Neprítomní: Bízik Rastislav, Ing. Korbeľ Marek, Rajniak Oto, Žúbor Jaroslav
Keď OZ v riadnom termíne nie je uznášaniaschopné, starostka obce v súlade 
s §12, odsek 7 zákona číslo 369/1990 Z. z.  zvoláva nové zasadnutie obecného 
zastupiteľstva do 14 dní.
12.10.2011 - zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.
Prítomní: Ing. Košút Rastislav, Lučanský Viliam, Bc. Malko Igor
Neprítomní: Bízik Rastislav, Ing. Korbeľ Marek, Rajniak Oto, Žúbor Jaroslav
20.10.2011 - zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.
Prítomní: Ing. Košút Rastislav, Lučanský Viliam, Bc. Malko Igor
Neprítomní: Bízik Rastislav, Ing. Korbeľ Marek, Rajniak Oto, Žúbor Jaroslav
27.10.2011 - zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.
Prítomní: Ing. Košút Rastislav, Lučanský Viliam, Bc. Malko Igor
Neprítomní: Bízik Rastislav, Ing. Korbeľ Marek, Rajniak Oto, Žúbor Jaroslav

Z dôvodu, že OZ nebolo uznášania schopné, pretože poslanci sa na zasadnutie nedostavili, na riešenie v OZ podľa 
§11 ods. 4, zák. 369/1990 Z. z. od 6.10.2011 čakajú tieto body:
- riešenie parkovania na miestnych komunikáciách - predkladá Rajniak Oto ml.
- riešenie prekládky autobusového prístrešku na sadoch - predkladá Ing. Korbeľ Marek
- doriešenie úpravy hokejového ihriska. S jeho úpravou poslanci súhlasili 19.9.2011
- vyradenie služobého auta  z majetku obce
- doplnok územného plánu 
- havarijný stav strechy na ZŠ
- riešenie úprav priestorov školskej jedálne
- riešenie miesta pre kontajnery pre záhradkárov

Starostka podľa zákona musí zvolávať zastupiteľstvo dovtedy, pokiaľ zvolané zastupiteľstvo nebude uznášania 
schopné.
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November
Tvorivé dielne 
3.11.2011, 16.00 hod. sála obecného úradu: Pre všetky 
deti z obce, súťaž vo vyrezávaní tekvíc a pod.
Fotenie
16.11.2011, 9.00 hod., v budove ZŠ, MŠ: Ľ. Krutil 

Posedenie pri káve pre seniorov
25.11.2011, od 15.00 - 19.00 hod., Klub dôchodcov
Zumba
Každý utorok a štvrtok, od 18.00 – 19.00 hod. v sále 
obecného úradu
Cvičenie s Helou
Každý pondelok a stredu, od 18.00 – 19.00 hod. v sále 
obecného úradu

December
Ping-pongový turnaj
10.12.2011, od 08.00 hod., sála obecného úradu: Obec 
Bystrička pozýva všetkých občanov na turnaj v stolnom 
tenise. Štartovné je 1 €. 
Bližšie informácie budú zverejnené na stránke obce.

Kalendár podujatí

Otváracie hodiny

Knižnica
Pondelok 15.00 -19.00 
Piatok 16.00 -19.00

Pošta
P:  07.30 - 12.30, 13.30 - 17.00
U:  07.30 - 11.30
S: 07.30 - 11.30, 14.00 - 17.00
Š:  07.30 - 12.30
P: 07.30 - 12.30

Vývoz separovaného odpadu

plasty - vrecia: 16.11.2011
sklo - vrecia:  21.11.2011
komunálny odpad:  pondelok (párny týždeň)


