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Fašiangové obdobie  sa končí 24. februára,  po  ňom nasleduje  pôstne obdobie 
pred Veľkou nocou.  Je tradíciou aj u nás, že celý fašiang ukončíme veselo 
a zábavne pri tradičnom ľudovom zvyku – pochovávanie basy.  
 
 

Pokračovanie na strane 17. 
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Na slovíčko so starostom obce Nová Bystrica, Milanom Kotvasom 
 

Pán starosta, aké máte najbližšie plány  do nového roka v obci? Občania 
hovoria, že sa nič nerobí! 

Nie je to pravda, ešte aj teraz v zimnom období, pokiaľ to dovoľujú 
poveternostné podmienky, realizujeme vodovod - II. etapu.  

Chystáme sa zatepliť školu vo Vychylovke, začať so školou v Novej 
Bystrici, urobiť cestu na cintorín s odvodnením, začať so šatňami na 
štadióne, začať s chodníkom u Beláka a  s vodou do Veľkého Potoka. Popri tom 
sa začne rekonštrukcia cesty vo Vychylovke s jednostranným chodníkom od 
Škorvagy po novú cestu. Toto sú akcie, ktoré sa začnú fyzicky realizovať.  
 

Čo pripravujete ďalej? 
Pripravujeme ešte ďalšie akcie ako Požiarnu zbrojnicu, zastávky, mosty, 

cesty, športové ihrisko a pod., ale o tom až  neskôr.  
Prosil som občanov o trpezlivosť, nakoľko nie je možné začať z „večera na 

ráno“. Jednotlivé akcie treba pripraviť, zabezpečiť finančné zdroje a tie musíme 
získať z Bratislavy, tie nenájdeme v obci na Novej Bystrici. 

Všetko chceme vysvetliť našim občanom na verejných hovoroch, no účasť  
býva veľmi nízka, a preto počúvam rôzne hlasy, ktoré pramenia iba 
z nevedomosti a nedostatku informácií. Ale svedčí to o tom, že naši občania sa 
konečne začali aj ozývať a že ich začína aj niečo trápiť, čo je pre nás dobrá 
spätná väzba. 

 
Ďakujeme za slovíčko! 

 Redakčná rada. 
 
 

 
Prítomní: 
 
Starosta obce:  
Kotvas Milan 

Členovia OZ:  
Chovanec Rudolf 
Šadibol Dušan 
Jančulová Elena, Mgr. 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 5.2.2009 
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Radôšťan Jozef 
Kultán Jozef 
Masnicová Vilma 
Huláková Jana 
 
Neprítomní: 
Žemel Milan   
Držiaková Monika, Ing. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Účtovná závierka  
5. Inventarizácia k 31. 12. 2008 
6. Schválenie návrhu rozpočtu na 
rok 2009  
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Schválenie uznesenia 
10. 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 7 
poslancov. 
 
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. Vilmu Masnicovú  
a p. Rudolfa Chovanca. 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Elenu 
Jančulovú a p. Dušana Šadibola. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
4. Účtovná závierka 
5. Inventarizácia k 31. 12. 2008 
6. Schválenie návrhu rozpočtu 
na rok 2009  
7. Rôzne 
8. Diskusia 
 

9. Schválenie uznesenia 
Predseda návrhovej komisie Jozef 
Radôšťan predniesol prítomným návrh 
na prijatie uznesenia, ktorý bol 
jednohlasne schválený a obecné 
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 
 

U z n e s e n i e   číslo 1/2009 
 
A/ berie na vedomie 
1. program dnešného zastupiteľstva 
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú 
3. overovateľov  zápisnice: p. Vilma 
Masnicová a   p. Rudolfa Chovanca 
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa 
Radôšťana, p. Mgr. Elena Jančulová 
a p. Dušana Šadibola   
5. plnenie príjmov a výdavkov k 31. 
12. 2008 predložené p. Mazúrovou 
6. informáciu starostu obce o odvoze 
plastov, skla a papiera. Na občana 1,16 
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€ ročne 
7. informáciu starostu obce o rozvoji 
družobného styku so Slovákmi 
v Chorvátsku 
8. stretnutie rodákov z Harvelky 
a Riečnice dňa 27. júna v Riečnici 
/omša o 13.00 hod./ 
9. usporiadanie dňa prezentácie Novej 
Bystrice dňa 28. júna 2009 v skanzene 
vo Vychylovke 
10. informáciu o poplatkoch za SHR 
11. informáciu o projekte ďalšej časti 
vodovodov do osady Veľký potok 
a 5%  spoluúčasti obce na financovaní 
12. projekt na požiarnu zbrojnicu vo 
Vychylovke 
13. žiadosť farnosti Nová Bystrica 
o finančný príspevok 
14. návrh rozpočtu Obce Nová 
Bystrica pre rok 2009  
15. stanovisko kontrolórky obce p. 
Chovancovej k viacročnému rozpočtu 
na r. 2009 – 2011 a k rozpočtu na rok 
2009  
16. správu o kontrolnej činnosti 
kontrolórky Obce Nová Bystrica p. 
Chovancovej za rok 2008 
17. Správu z následnej finančnej 
kontroly – kontrola PHM a dokladov 
s tým súvisiacich a stav neuhradených 
faktúr k 31. 12. 2008 predloženú p. 
Chovancovou  
18. plán činností kultúrneho referenta 
na rok 2009  predložený p. Tomčalom 
19. žiadosť Martiny Hájkovej, bytom 
Nová Bystrica 1126, o finančnú 
výpomoc 
20. žiadosť Kysuckého múzea – 
Skanzen vo Vychylovke o odpustenie 
dane z nehnuteľností 

21. žiadosť Slov. Zväzu včelárov ZO 
Stará Bystrica o finančnú podporu 
22. žiadosť Márie Borovičkovej, 
bytom Nová Bystrica 422, o pridelenie 
pozemku pre IBV – žiadosť sa 
zaraďuje do poradovníka 
23. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica  
a Vychylovka o úpravu poplatkov za 
MŠ a školský klub 
 24. požiadavku Rady školy vo 
Vychylovke o spoluúčasti pri 
výberových konaniach pri ZŠ s MŠ 
Vychylovka – práva a povinností Rady 
školy sú stanovené v §24 odst. 5 
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a škol. samospráve 
25. žiadosť Občianskeho združenia 
DOWN HILL Čadca o dotáciu 
z rozpočtu obce 
 

B/ schvaľuje 
1. program zastupiteľstva 
2. návrhovú komisiu v zložení: p. 
Radôšťan, p. Mgr. Elena Jančulová 
a p. Dušan Šadibol 
3. plnenie príjmov a výdavkov k 31. 
12. 2008 počtom hlasov 7 
4. počtom hlasov 7, aby si SHR hradili 
poštovné poplatky sami 
5. spoluúčasť obce na realizácii 
výstavby vodovodu do Veľkého 
Potoka vo výške 5% ceny projektu 
6. rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo 
Vychylovke s 5% spoluúčasťou obce 
pre realizácií projektu 
7. finančný príspevok k dokončeniu 
rekonštrukcie kostola vo výške 3.300 € 
počtom hlasov 7 
8. opatrovateľskú službu v rozsahu 1,5 
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hod. denne pre nasledujúcich občanov: 
- Strapáč František, Nová Bystrica 71 
- Strapáčová Štefánia, Nová Bystrica 
71 
- Čierňava Ondrej, Nová Bystrica 565 
- Talapková Mária, Nová Bystrica 359 
- Grigová Štefánia, Nová Bystrica 199 
9. rozpočet Obce Nová Bystrica na rok 
2009  počtom hlasov 7 a rozpočet na 
roky 2009-2011 
10. a určuje priority  pri výstavbe 
Obce Nová Bystrica: 
- multifunkčné ihrisko 
- šatne pri športovom areály 
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre 
SHZS 
- prístupová cesta na cintorín 
- rekonštrukcia krovu a strechy domu 
kultúry 
- miestne komunikácie 
- vodovod do časti obce Veľký potok 
- výkup pozemkov pre potreby IBV 
11. finančný príspevok Slov. zväzu 
včelárov Stará Bystrica vo výške 
4.000,- Sk  
12. poplatky: za materskú školu 3,7 € 
a za školský klub 1,7 € 
 
C/ neschvaľuje 
1. žiadosť Martiny Hájkovej, 
bytom Nová Bystrica 1126, o finančnú 
výpomoc 
2. žiadosť Kysuckého múzea 
v Čadci o odpustenie dane 
z nehnuteľností 
3. žiadosť Občianskeho 
združenia Down Hill Čadca o dotáciu 
z rozpočtu obce 
 
 

D/ doporučuje 
1. starostovi obce jednať 
s kompetentnými inštitúciami 
o možnosti dostavby budovy materskej 
škôlky u Timka na účely domu 
sociálnych služieb 
2.  
E/ ukladá  
1. pracovníčke p. Liščákovej 
upovedomiť vedenie DHZ vo 
Vychylovke na šetrenie energií 
v zbrojnici /vypínať akumulačné 
kachle v letnom období/ 
2. všetkým komisiám do 
nasledujúceho zastupiteľstva 
vypracovať správu o činnosti za 
uplynulé obdobie r. 2008 
 
10. 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: 
Vilma Masnicová 
Rudolf Chovanec 
 
Zapisovateľ: 
Anna Chovancová 
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Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a 
 
 

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E 
O   D A N I   Z   N E H N U T E L N O S T Í  na kalendárny rok 2009 

č. 1/2009 
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce 

Nová Bystrica 
 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E 
§ 1 

 
1. Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r  o z h o d l o, 
že v nadväznosti na §  98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
z a v á d z a  s účinnosťou  od 1. januára 2009 
d a ň   z n e h n u t e ľ n o s t í. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania 
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nová Bystrica v zdaňovacom 
období roku 2009. 

 
 

Čl. I 
D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

§ 2 
Základ dane 

 

Správca dane ustanovuje na území obce Nová Bystrica hodnotu pozemku, ktorou 
sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za 
 

katastrálne územie Nová Bystrica: 
číslo katastrálneho územia: 841633 
orná pôda: 0,1045 €/m2 

VZN o Poplatkoch na území obce Nová Bystrica 
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TTP:          0,0192 €/m2 
 

Katastrálne územie Riečnica, Harvelka, Nová Bystrica 
stavebné pozemky:  18,58 €/m2 
záhrada: 1,85 €/m2 
zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2 
ostatné plochy: 1,85 €/m2 
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,1852 €/m2 
 

katastrálne územie Harvelka: 
číslo katastrálneho územia: 815802 
orná pôda: 0,0647 €/m2 
TTP:          0,0199 €/m2 
 

katastrálne územie Riečnica: 
číslo katastrálneho územia:852325 
orná pôda:  0,0647 €/m2 
TTP:           0,0205 €/m2 
 

§ 3 
Sadzba dane 

 

(1) Správca dane určuje  pre pozemky na území obce Nová Bystrica  ročnú 
sadzbu dane z pozemkov  : 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,25 % zo základu dane 
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane 
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane 
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 1,00 % zo základu dane 
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy - 0,25 % zo 
zákl. dane 
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu dane 
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane 
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% zo základu dane 
 
 

Čl. II 
D A Ň   Z O   S T A V I E B 

§ 4 
Sadzba dane 

 

/1/ Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Nová Bystrica je pre všetky 
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druhy stavieb 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby. 
/2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne 
záväzného 
nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 12. ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady) takto: 
 

a) 0,331  € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 
individuálnu rekreáciu, 
b) 0,697 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu. 
       c/   0,046 € stavby na bývanie a  drobné stavby,  ktoré majú doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu  
       d/   0,046 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre 
vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 
 e/    0,185 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a 
stavby  určené  alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 
       f/    0,232 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,   stavby 
slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu 
      g/   0,099 € ostatné stavby 
 
       (3) Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 
0,024 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
 

Čl. III 
D A Ň   Z   B Y T O V  

§ 5 
Sadzba dane 

/1/  Ročnú sadzbu dane z bytov na území obce Nová Bystrica za každý aj začatý 
m2 podlahovej plochy a nebytového priestoru v bytovom dome Obec Nová 
Bystrica určuje: 

 
 

a/  0,046 € za byty 
b/ 0,046 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 
činnosť 
c/ 0, 697 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú 
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zárobkovú činnosť 

 
 

Čl. IV 
§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov 
( § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na: 
 
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové 

lúky, 
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
 
  (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a 
oslobodenie od dane z bytov ( § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na: 
 
- stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnice, divadlá, kiná, 

osvetové zariadenia 
-  

Čl. V 
§ 7 

Vyrubovanie dane 
1. Správca dane na rok 2009 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
2. Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom fyzickej osobe presahuje 166 € 

a právnickej osobe 1660 € je splatná v dvoch splátkach: l. splátka  - do 
15-tich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 2. 
splátka – do 30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2. 
 
 

Čl. VI 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica sa na tomto všeobecne 
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záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2008 uznieslo dňa 
ll.12.2008. 

     /2/   Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009 
     /3/   Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica  
č.7/2007 o dani z nehnuteľností. 
     /4/  Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli. 
 
V Novej Bystrici dňa 21.11.2008 
Milan   K o t v a s 
starosta obce 
Vyvesené: 12.12.2008 
Zvesené:    28.12.2008 
 

Milan Kotvas 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trojkrá ľové zamyslenie pána farára na tému: 
„Traja mudrci a traja blbci“  

prezentované v novobystrickom kostole v období Zjavenia Pána 2009 
 

Keď som bol bohoslovec pripravujúci sa pred viac ako dvadsiatimi rokmi na 
prijatie sviatosti kňazstva, v mojej rodnej obci Chyžné nechodili do kostola traja 
katolíci. Dvaja už zomreli, takže dnes viem iba o jednom, že nechodí. Dobre si 
pamätám, ako na túto skutočnosť reagoval náš miestny duchovný otec 
v trojkráľovej kázni, keď nám odovzdával Božie slovo. Povedal zhruba tieto 
slová:  

„Bratia a sestry, pozrite sa: traja mudrci si dali veľkú námahu, aby našli 
Spasiteľa. Prešli stovky kilometrov. A traja blbci z tejto dediny neprejdú ani pár 
metrov do chrámu, aby našli a prijali Ježiša“.  

A ja som si vtedy pomyslel: veď sa to aj krásne rýmuje: „traja mudrci 
a traja blbci “. A je to aj pravda: tí prví Krista hľadali. Tí druhí Krista nehľadajú. 
Mudrci Ježiša potrebujú. Blbci si myslia, že nie. Vedia, že je na obetnom stole 
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počas každej svätej omše. Vedia, že je po svätej omši stále vo svätostánku. 
Vedia, že je súčasne v nebi pri svojom Otcovi, a zároveň tu na zemi 
v Eucharistii, v druhom človekovi aj v komunite veriacich. Vedia. Lenže vedieť 
nestačí. Informácia o tom, kde sa Ježiš nachádza, ešte nie je všetko. Túto 
informáciu treba aj prijať. Tejto informácii treba uveriť. A potom konať!  
 

Je to tak, ako s informáciou o poklade. Keby nám niekto povedal, že je 
odborník geológ a archeológ, ktorý preskúmal našu záhradu a vie so 100% 
istotou, že v tejto záhrade je zlatý poklad, je to dôležitá informácia. Ale 
informácia nestačí. Dokážeme prežiť celý život bez toho, že by sme tento poklad 
odkopali a využili. Informáciu treba teda prijať. Nestačí vedieť, kde je poklad, 
treba aj ísť a kopať! Ale keď si niekto povie: moja záhrada je príliš krásna. 
Nebudem kopať. Škoda ju zničiť. Toto je taký katolík, ktorý si vždy zvolí krásu 
dočasnosti a nedá si námahu, aby sa dostal k pokladu, ktorým je Kristus. Chýba 
mu múdrosť obetovať dočasnosť pre získanie večnosti. „Záhradou“ sú teda naše 
pozemské krásy a dobrá: zbieranie hríbov, poľovačka, výlet, návšteva nákupného 
centra, odpočinok atď. Túto „záhradu“ treba múdro prekopať, treba ju obetovať, 
treba ju v nedeľu odložiť pre získanie pokladu svätej omše, ak som naozaj 
veriaci. O tom sú nielen cirkevné zákony, ktoré toto pripomínajú katolíkovi, ale 
aj Božie prikázania.  
 

Záhradou“ je však aj Cirkev. „Zlato“ v tejto „záhrade“ je Kristus prítomný 
v Oltárnej sviatosti. Tomu, kto úprimne uverí, že je v tejto „záhrade“ Poklad, 
nebude ľúto, že sa musí namáhať, že ho od kopania v „Božej záhrade“ budú 
bolieť ruky i nohy.  
 

Bratia a sestry, treba kopať! Treba hľadať poklad tam, kde je. V tomto je 
múdrosť veriaceho človeka. To sa nám oplatí. O veľkej radosti a šťastí každého 
z nás, keď sa už dostaneme k tomuto Pokladu, netreba ani hovoriť.  
 

„Traja mudrci z východnej krajiny. 
Traja blbci z tej mojej dediny.“ 

 
Ktorých chcem nasledovať ja? Ku ktorým chcem patriť ja? Amen. 
 
 

Váš duchovný otec 
Stanislav Capiak 
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Fašiangy a pôst  
 
Fašiangy Turíce, Veľká noc ide,  
kto nemá kožúška zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky nech sa vypasiem. 
 

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, 
už dievčence plačú, že sa nevyskáču. 
Už sa fašiang kráti., už sa nenavráti, 

staré dievky plačú, že sa nevydajú. 
 
 
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Škaredou – Popolcovou 
stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst (zavedený kresťanskou cirkvou koncom 
4. storočia) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. 
Pôst je obdobie, v ktorom si človek dobrovoľne úplne alebo čiastočne odriekne 
jedlo, alebo iné pôžitky. Pôst je väčšinou motivovaný nábožensky, ale 
v prenesenom zmysle sa tak môže označiť aj protestná hladovka. 

Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal 
termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo 
zachovalo ako masopust, na Slovensku sme neskôr prebrali  nemecký názov 
fašiangy (fašangy), zo slova vast-schane, čo znamená výčap alebo aj posledný 
nápoj. 
 
Keď sa vo februári končilo obdobie fašiangov, ktoré sprevádzala už tradične 
veselosť,  mládenci chodievali spievajúc po ulici s doprovodom harmoniky, 
zastavili sa pred každým domom, zatancovali a vypýtali si odmenu.  

Obchôdzky slúžili k tomu, aby svojimi magickými spôsobmi privolali jar. 
Mali rituálny priebeh. Ich hlavným významom bolo dobrorečenie a dobrožičenie 
pre navštívený dom. Želalo sa domu, aby sa mu darilo po zdravotnej 
a hospodárskej stránke. 

Obchôdzky v maskách dnes berieme ako zábavu, v minulosti mali však 
masky významný rituálny význam. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala 
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väčšiu moc a ľudia verili, že sa zlí duchovia a démoni vyplašia a nebudú ich 
obťažovať. Medzi maskami nesmel chýbať Turoň, medveď, vlk. Muži sa 
obliekali do šiat žien a opačne – prostredníctvom nich zdôrazňovali negatívne 
vlastnosti opačných pohlaví. Masky predstavovali rôzne povolania – richtára, 
kominára, sklenára, farára... Nechýbal ani ľudový zabávač a vojak so šabľou. Na 
šabľu napichovali gazdiné podarúnky – slaninu, klobásu, do košíka kládli 
vajíčka, z ktorých pripravili praženicu pre celú dedinu. Spravidla to robila 
richtárka. Potom sa začínala zábava. V iných dedinách chlapci vyberali zrno, 
slaninu, klobásy, údené mäso a všetko sa odnieslo na priadky, kde pohostenie 
pripravili dievčatá. Typickými jedlami boli – vyprážané šišky, fánky, pampúchy, 
záviny, kapusta, zabíjačkové špeciality...  

V čase fašiangov sa gazdovia pripravovali na jarné práce, ženy sa venovali 
páračkám a priadkam. Vtedy bolo najviac voľného času, a preto bolo v tomto 
období najviac svadieb. Keď boli krátke fašiangy, vtedy sa vraj vydala aj škaredá 
dievka. Podľa pranostiky sa tiež hovorilo, že keď do domu, kde mali dievku, v 
posledný fašiangový deň prišiel žobrák, dievka sa nevydala. 

Fašiangy vyvrcholili v utorok o polnoci pochovaním basy. Tu bývali 
účastníci prezlečení do šiat kňaza, organistu, hrobára, basy na márach a ženy – 
plačky. Po pochovaní basy hudobné nástroje zmĺkli, zábavy sa ukončili, ľudia sa 
mali zahĺbiť do seba, nastal čas smútku a odriekania. V období pôstu sa nesmelo 
zabávať, tancovať, či spievať veselé piesne. 

Vravelo sa, že tomu, kto bude v „Škaredu – Krivu – Popolcovu stredu“ jesť 
mäso, sa nebude dariť dobytku. Bezmäsé jedlá mali priniesť úžitok. Dlhé rezance 
alebo šúľance mali zabezpečiť dlhé klasy na poli, veľké pirohy – tučné bravy, 
proso hojnosť peňazí. 

Väčšinou sú tieto zvyky v jednotlivých regiónoch dosť podobné, odlišnosti 
sú v spôsobe zábavy, druhoch jedál, dĺžke trvania, priebehu, podstatné je, aby sa 
v nás zachovali a obohacovali náš život. 
 
 

Fašiangová pieseň 
 

Už je po fašiangoch, ide Veľká noc, 
čo budeme robiť cez ten dlhý pôst. 
Kladivo aj kliešte horko plakali, 
že takého smútku ešte nemali. 

Dali by jej zvoniť, ale nie je hodná, 
lebo si tu leží ako kráľovná. 

Všetci to hovoria, že ti treba tak, 
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toľko si frflala, až ťa trafil šľak. 
A preto vy ženy nefrflite na nás, 

ak neprestanete, šľak trafí aj vás. 
A vás, milí lumpi, z toho zármutku 

nech nemusia zobrať až na záchytku. 
Všetci z mokrej štvrte s basou sa lúčia, 

zakiaľ ich do basy pekne nestrčia. 
 

Mgr. Eva Joneková 
 
 

 
 
 

Hlavnými organizátormi, 
ktorým patrí poďakovanie za 
uskutočnenie tejto akcie sú 
pán Milan Brisu čiak, pán 
Dušan Šadibol, rodina 
Milana Žemela a kultúrny 
referent. Samozrejme, že 
poďakovanie patrí aj všetkým 
ostatným, ktorí sa akoukoľvek 
mierou podieľali na 
spomínanej akcii.  Tohtoročné 
pochovávanie basy sa 
uskutočnilo v Dome kultúry 

v Novej Bystrici dňa 21.2.2009. Miestna sála rozvoniavala tradičnými šiškami, 
ktoré sa rozdávali už pri vstupe do sály. Pani kuchárky opäť potvrdili, že 
rozumejú svojmu remeslu. Samotný akt pochovávania basy sa začal o 23.00 hod. 
a trval presne do 24.00 hod. „Herci“ sa zhostili veľmi dobre svojich úloh. 
Veľkou pomocou  a oporou  im bola aj ľudová hudba bratov Kováčovcov  
a ženy, ktoré sa pridali k spevu. Celý program bol veľmi svieži a vtipný. Všetci, 
ktorí prišli, sa veľmi dobre zabávali. 
Určite po tejto skúsenosti v tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti. 
 
 

Vladimír Tomčala 
 
 

Pochovávanie basy v Novej Bystrici 
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Veľký detský karneval 
 

Mesiac február je mesiacom plesov 
a fašiangových zábav. Aj v Novej 
Bystrici sme dodržali tradíciu 
karnevalov a dňa 15. februára sa 
v Dome kultúry roztancovali 
nádherné masky na Veľkom 
detskom karnevale, ktorý 
pripravilo Školské stredisko 
záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ 
 Nová Bystrica  v spolupráci s KŠK  
a  kultúrnym referentom pri OÚ 
v Novej Bystrici. 

Od 14.00 hod. sa celá sála rozžiarila prekrásnymi rozprávkovými a fantastickými 
bytosťami, kde sa striedali masky princezien, vodníkov, šašov, lienok a rôznych 
chrobáčikov. Treba pochváliť vynaliezavosť a zručnosť mnohých rodičov, ktorí 
veľa masiek pripravili doma z rôznych materiálov im dostupných. Väčšina detí 
prišla v sprievode svojich rodičov, ktorým sa určite páčili všetky masky. Porota 
mala ťažkú úlohu. Všetkých masiek bolo 54 a vybrať tie najkrajšie, bolo veľmi 
náročné. Vzhľadom k tomu, že sme od sponzorov mali  veľa cien, každá maska 
bola odmenená drobnosťou a sladkosťami. Na záver karnevalu si deti zatancovali 
na poslednej fašiangovej diskotéke. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri príprave 
karnevalu, ktorí prispeli na vecné ceny a samozrejme rodičom a deťom, bez 
ktorých by sa táto akcia neuskutočnila. Určite sa stretneme aj na budúci rok. 
 

Mgr. Elena Jančulová 
 
 
 

Páranie peria 
(Spomienky starých rodičov) 

 
V minulosti v každom dome na dedine gazdiná chovala kŕdeľ husí, z ktorých 
mala dvojaký úžitok - mäso a perie. Husi sa chovali od jari do jesene. Počas 
tohto obdobia sa husi šklbali z peria, ktoré sa odložilo a počas dlhých zimných 
večerov sa toto perie páralo (driapalo). Niektoré gazdinky si hrubé perie dávali 
do iného vreca ako páperie, iné zasa šklbali husi do jedného vreca alebo koša. 
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Páračky sa začínali okolo 6 hodiny večer, kde sa zišli ženy z celého dvora 
mladšie, i tie staršie, v jednej miestnosti, ktorá bola vždy dobre vykúrená. 
Páranie spočívalo  v oddelení peria od kostrnky, ktoré sa spúšťali na zem 
a potom sa pálili. Niektoré gazdinky plnili nimi aj vankúše, ale tieto neboli 
kvalitné. Páračky trvali do neskorých večerných hodín. Počas párania sa prebrali 
všetky  aktuálne dedinské klebety - dobré i zlé. Mladšie dievčatá sa tiež - čo to 
dozvedeli o historkách, ktoré sa v dedine udiali v dávnej i menej dávnej 
minulosti. Páranie v jednej domácnosti trvalo podľa množstva peria, niekde aj 
dva týždne. Keď sa dopáralo v jednom dome, až potom sa začínalo páranie 
u druhej gazdiny. 

Gazdiná na každý večer pripravila občerstvenie, ktoré sa podávalo medzi 
prestávkami alebo až na konci. Boli to šišky, koláče, čaj s rumom ale aj čistá 
pálenka. V dnešnej dobe sa už husi chovajú veľmi málo, a ak aj áno, tak nie 
v takom veľkom počte, aby sa konali páračky. Peria je len toľko, že si to gazdiná 
stihne urobiť sama, alebo si kúpi protialergický paplón a perie sa páli. Už sa 
zabudlo na tento pekný zvyk, kde si ľudia boli bližší. Je veľmi smutné, že dnešná 
generácia už nezažije páračky, vie o nich iba z rozprávania svojich starých 
rodičov.      

V jeseni sa husi zabíjali pre mäso a ešte ostalo aj perie, ktorým sa plnili 
periny. 

 
Mgr. Helena Kotvasová 

 
 
 
 

    

Čistý vzduch v Novej Bystrici?! 
 

Pri čítaní známeho lesníckeho časopisu som narazil na článok lesníka, ktorý 
vyrastal na Kysuciach. Aj keď v súčasnosti pôsobí v inom regióne, jeho 
myšlienky ma zaujali. 

„Myslím si, že slovenské lesníctvo stále má a bude mať aj v budúcnosti 
obrovskú perspektívu. Každý laik, ktorý sa pozrie na svoju rodinu, na svoje 
deti a zamyslí sa, musí pochopiť, že lesníctvo má budúcnosť. Ako rodič si 
predsa musí povedať, že ak chce, aby jeho potomkovia vyrastali v krajine 
s dostatkom pitnej vody a čistého vzduchu, tak naša spoločnosť potrebuje 
mať dostatok zdravých lesov a dostatok lesníkov, schopných ich odborne 
a profesionálne obhospodarovať.“ 

Jeho myšlienky verejne publikované ma popravde povedané prinútili sa 

Postreh občana 
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zamyslieť nielen ako rodiča, ale aj ako obyvateľa Novej Bystrice. 

Rozmýšľal som nad tým, že v obci je už zabehnutý separovaný odpad - 
aspoň niektorých druhov odpadu. Ale ako mám pochopiť konanie niektorých, 
dúfam že jednotlivcov, korí aj v súčasnom období spaľujú PET fľaše 
v ústrednom kúrení, parákoch,  peciach, alebo fľaše pália pri svojich domoch. 
Azda ani nevedia, čomu vystavujú svojich najbližších - deti, vnúčatá, rodičov, 
susedov a ostatných občanov našej obce.  

Pri spaľovaní PET fliaš - pri bežnom horení, vznikajú  veľmi nebezpečné 
spodiny horenia, vysoko karcinogénne. Karcinogénne - to znamená 
rakovinotvorné. A sme pri probléme, na ktorý chcem poukázať. Ak chceme 
zdravé deti a občanov v našej obci, musíme sa o naše životné prostredie aj 
postarať. Začnime tým, že nebudeme páliť nebezpečný odpad. Prázdne  PET 
fľaše stačí postláčať, dať do vreca a v termíne zberu dať na dané miesto. 

Svoj príspevok ukončím s tým, čo hovorí ľudové príslovie: „Les sme 
nezdedili od našich  predkov, ale sme si ho požičali od svojich detí.“ 

 
Jozef Kultán 

 
 

Kríza 
(Úvaha) 

 
V tomto čase snáď každý z nás pociťuje negatívne dopady finančnej krízy, 

ktorá prenikla, či chceme či nie, do takmer každej oblasti nášho života. Každý si 
kladie rôzne otázky ako napr.: Čo bude ďalej? Nestratím zamestnanie? Ako 
potom uživím svoju rodinu? Samozrejme, že je to obrovský tlak najmä na 
živiteľov rodiny, z čoho plynie väčšia nervozita a napätie v rodine. Recept, ako 
krízu prežiť čo najlepšie, nemá asi nikto, ale určite sa dá pri troche skromnosti 
zvládnuť. 

V prvom rade si musíme uvedomiť, ktoré hodnoty sú v živote človeka 
najdôležitejšie. Sú to iba peniaze? Určite sú veľmi dôležité, slúžia nám 
predovšetkým na udržanie chodu našej domácnosti. Dáte mi ale za pravdu, že sú 
aj dôležitejšie hodnoty ako peniaze, napr. zdravie, rodina, deti, pocit istoty 
a bezpečia a mnoho ďalších, na ktoré si v tomto momente práve spomeniete. 
A tu by som sa chcela pozastaviť. Iste je veľa problémov, ktoré so sebou kríza 
prináša, ale zďaleka nie sú neprekonateľné. Ak máme zdravie, silu a chuť 
bojovať, všetko sa dá zvládnuť. Je dôležité nezostať v nečinnosti a pocite 
bezmocnosti, keď napr. stratíme prácu. Mali by sme sa neustále informovať napr. 
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na ÚPSVaR, aké sú možnosti nájsť si novú prácu, trebárs dočasnú. Aké sú 
možnosti finančných dotácii napr. pri samozamestnaní. Za akých podmienok sa 
môžeme o ne uchádzať. Neustále čítať trh práce v rôznych periodikách, na 
internete a pod. Je dobré, ak naše okolie vie, že sme stratili prácu a že si hľadáme 
novú. Možno nás niekto odporučí.  

Kríza má negatívne dopady predovšetkým na našu ekonomickú situáciu, ale 
vieme, že sa v neposlednom rade odráža aj na našej psychike a medziľudských 
vzťahoch, ktoré sú skúšané v každom ohľade. Na pracovisku sa odrazu objavuje 
medzi kolegami nezdravá rivalita, klamstvo, a hlavne ľudovo povedané 
„bonzovanie a podrazy“, ktoré majú zabezpečiť udržanie si pracovného miesta. 
Zrazu zisťujeme, s akými „priateľmi“ – spolupracovníkmi sme mali do činenia 
po celú dobu na spoločnom pracovisku. Viem, že je to ťažké, ale myslím si, že  
treba upriamiť pozornosť aj na iné kvality, o ktorých by sme mali vedieť my 
a náš zamestnávateľ. Takouto kvalitou je aj pracovná spoľahlivosť, že danú 
prácu vieme vykonať kvalitne a dobre, čo je tiež podľa mňa devíza a keď si ju 
zamestnávateľ nevie oceniť, tak je lepšie nemrhať energiou a nebanovať za 
danou prácou. Netreba ostať za každú cenu. Za cenu duševného zdravia. Veľa 
odborníkov hovorí, že narušená duševná rovnováha a stres nakoniec vyústi do 
psychosomatického ochorenia, ktoré sa prejaví predovšetkým na našom 
fyzickom zdraví.  

Čo dodať na záver? Snáď len to, nech si každý „uprace“ v tom, čo je preňho 
najdôležitejšie a  keď naozaj niečo chceme, tak to aj dokážeme. Veď krízy tu už 
boli a ešte asi aj budú, preto si napriek všetkému zachovajme charakter, ľudskosť 
k druhým a vieru v seba samých.  

-mh-  
 

 

 
  

Zima 
 

Prišla k nám biela pani zima, 
pokryla nám všetky polia. 
 

Pre deti to je radosť, hračka - 
Budeže to sánkovačka. 
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My starší chytáme do rúk lopaty 
a robíme chodníky opreteky. 
 

A na druhý deň znova a zasa, 
snehu je tu do pol pása. 
 

Už sa dajú robiť veľké gule, 
okolo snehuliaka kŕdeľ detí poskakuje. 
 

Je to veľa radosti, 
vyšantia sa do sýtosti. 
 

Na strechách ležia periny, 
len čakáme, kedy sa spustia lavíny. 
 

Vtedy treba veľký pozor dať 
a pred rachotom zutekať. 
 

Vysiace cencúle pripomínajú, 
že mrazy sa ešte nevzdávajú. 
 

Nasaďme preto kabát, šál, rukavice 
a poďme von do sanice. 
 

Mária Cabadajová 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rastliny a zvieratá našich lesov 
 
Dňa 17. 2. 2008 sa konalo v Čadci prvé kolo trojkolovej okresnej súťaže – 
Rastliny a zvieratá našich lesov – pod názvom „Farebný les“. Za našu školu 
úspešne súťažilo   5- členné družstvo, ktoré v náročnej súťaži v tomto kole 
obsadilo veľmi pekné druhé miesto. Dievčatá súťažili v zostave: Heltková 
Alexandra, Jančulová Lenka, Kocúrková Martina, Strapáčová Adriana 
a Lieskovanová Bibiana. Všetkým patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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školy. Žiakov pripravila Mgr. Dana Jančulová. 
 

Súťaž v točení s gymnastickými kruhmi 
 
Školské stredisko záujmovej činnosti pripravilo  hlavne pre  žiačky v mesiaci 
február súťaž v točení s gymnastickými kruhmi na tele. Prihlásilo sa 18 
dievčat  a traja chlapci z ročníkov 1 - 9. Súťaž bola trojkolová, meral sa čas 
jednotlivcov v každom kole. Bolo vidieť neustále zlepšovanie sa a čas mali 
dievčatá z kola na kolo lepší. Nakoniec predsa len tri dievčatá s najlepším časom 
zvíťazili a každé prvé miesto dostalo vecnú cenu – gymnastické kruhy. Ani 
ostatní neostali bez odmeny  - všetci dostali sladkosti.  
 
Umiestnenie: ročníky 1- 4: 1. miesto – Kubjatková Anetka 
                                            2. miesto - Joneková Monika 
                                            3. miesto -  Prívara Lukáš 

 
                     ročníky 5 - 9: 1. miesto – Heltková Alexandra 
                                            2. miesto –Kuniaková Sabína 
                                            3. miesto – Jančulová Lenka 

 
Plavecký výcvik 

 
K fyzickej  zdatnosti žiakov 
iste patrí aj zručnosť v plávaní. 
Preto sme v škole pripravili 
plavecký výcvik pre 
začiatočníkov – žiakov tretej 
a štvrtej triedy. Od 16. 2. 2009 
do 20. 2. 2009, teda 5 dní, sme 
chodili na plaváreň do Čadce 
so žiakmi uvedených 
ročníkov. Spolu sa našich 
žiakov zúčastnilo 42. Postupne 

sme žiakov učili nebáť sa vody a dať im základy plávania tak, aby každý žiak 
sám alebo s miernou „dopomocou“  preplával šírku bazéna. V posledný deň sme 
uskutočnili súťaž, kde sme hodnotili výkony detí. Každý žiak získal „Mokré 
vysvedčenie“ za výkon, ktorý predviedol. Výcvik sme zrealizovali spolu so ZŠ 
s MŠ Vychylovka. Pripravili. Mgr. E. Jančulová, Mgr. Slučiaková,  Mgr. 
Joneková, Mgr. Hoferová, Mgr. Znachor. 
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Prečo som na svete rád/rada 

 
Pod uvedeným názvom sa skrýva 
putovná celoslovenská výstava 
výtvarných prác detí a mládeže 
s protidrogovým zameraním, ktorej 
garantom je KKS v Čadci, Národné 
osvetové centrum Bratislava 
a Občianske združenie Športom proti 
drogám.   V dňoch 10. – 20. februára 
2009  bola táto výstava realizovaná  
prostredníctvom kultúrneho referenta aj 

v Dome kultúry v Novej Bystrici. ZŠ s MŠ Nová Bystrica využila túto 
príležitosť a výstavu postupne navštívili všetky ročníky 5. - 9. Súčasťou tohto 
projektu bola aj prednáška spojená s besedou s príslušníčkou okresnej polície 
v Čadci s protidrogovou tematikou. Žiaci sa aktívne zapájali svojimi otázkami do 
besedy, bolo vidieť, že o uvedenú problematiku majú záujem a chcú sa 
dozvedieť čo najviac informácií o danej téme. 

Mgr. Elena Jančulová 
 

 
Prednes poézie a prózy 

 
Dňa 12. 2. 2009 (2. stupeň) a 24. 2. 2009 (1. stupeň) sa konalo školské kolo 
v umeleckom prednese poézie a prózy. Žiaci súťažili v troch kategóriách, 
osobitne poézia a próza. Výsledky sú nasledovné: 
 
I. kategória: 2. – 4. roč. 

poézia                                                                próza 
1. miesto: Viktorka Kuricová, III. A          1. miesto: Tadeáš Vakula, II. A 

      Laurika Grigová, IV. A             2. miesto: Klárka Talapková, III. A  
2. miesto: Deniska Slučiaková, III. A       3. miesto: Janko Kloska, IV. A 
3. miesto: Renátka Hoferová, IV. A              

 
II.  kategória: 5. – 6. roč. 

poézia                                                                 próza 
1. miesto: neudelené                  1. miesto: Lenka Jančulová, V. A 
2. miesto: Lucka Konečná, V. B    2. miesto: Ľudka Podolinská, V. B 
3. miesto: Daniela Varšavová, VII. A      3. miesto: Patrik Vojtek, VI. A 
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III.  kategória: 7. – 9. roč. 
                 poézia                                                                  próza 

1. miesto: neudelené                                  1. miesto: neudelené 
2. miesto: Anna Matejčíková, VIII. B      2. miesto: Petra Rapáňová, VIII. B 
3 miesto: Ivanka Fulierová, IX. A            3. miesto: neudelené 

 
Víťazi budú reprezentovať našu školu na obvodovom kole 1. apríla 2009 
v Krásne nad Kysucou. Tešíme sa, že záujem u detí o literatúru pretrváva. Našim 
cieľom však je priviesť k nej ešte viac priaznivcov a naučiť ich vnímať a šíriť jej 
krásu a hodnotu. 

Mgr. Eva Joneková 
 

 
ĽUDOVÁ PIESEŇ 

 

V dňoch 25. a 26. 2. 2009 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve  
„Ľudovej Piesne“. 

 
V podaní žiakov zo všetkých ročníkov, od najmladších prváčikov až po tých 
najstarších, zazneli rôzne ľudové piesne.  

Hoci „ľudovky“ už nie je počuť tak často ako v minulosti, je potešujúce, že 
sa na ne nezabudlo a že i naďalej ostávajú v povedomí mladej generácie.  

Práve zámerom súťaže bolo u žiakov oživiť vzťah k ľudovým piesňam, 
poukázať na ich hodnotu, na krásne melódie a texty, ktoré odzrkadľujú život 
našich predkov, ich každodenné radosti i starosti, životné múdrosti a zážitky,... 
 
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 25 žiakov z prvého i druhého stupňa ZŠ. 
 
Na príprave žiakov a organizácii súťaže sa podieľali učiteľky: 
Mgr. Katarína Pavelková, Mgr. Elena Jančulová, Mgr. Viera Znachorová, Mgr. 
Renáta Hoferová, Mgr. Irena Pavelková, Mgr. Eva Joneková. 
 
Výhercovia súťaže: 
 
1. stupeň:      
1. miesto: Viktória Kuricová  III.A 
2. miesto: Darina Detková   IV.A 
3. miesto: Vratko Halvoník  I.A 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 

2. stupeň: 
1. miesto: Katarína Sobolová  VI. A 
2. miesto: Natália Žemelová  VIII. A 
3. miesto: Lenka Jančulová  V. A 
  Bibiána Lieskovanová  V. B   
 
Diplom za spev a hru na heligónke získal Patrik Halvoník. 
 
Všetkým srdečne blahoželáme! 

Mgr. Katarína Pavelková 
 
 

 
 
 
 
Dňa 14. 2. 2009 sa uskutočnil druhý ročník fašiangovej veselice v Kultúrnom 
dome vo Vychylovke, ktorú zorganizovala Školská rada pri ZŠ s MŠ 
Vychylovka. 

Tento dátum je symbolický tým, že práve v tento deň je sviatok všetkých 
zaľúbených – Svätého Valentína. Preto aj táto veselica sa niesla v tomto duchu. 
O dobrú zábavu sa postaral DJ – Kuric, ktorý prestávky spestroval hrou na 
harmonike. Už druhýkrát prijali pozvanie naši kamaráti z Chorvátskeho 
Josipovca, ktorí sa spolu s nami dobre zabavili. Veľmi si vážime, že merali túto 
dlhú cestu. Naše pozvanie prijal aj starosta obce Milan Kotvas a riaditeľ školy 
Mgr. Miloš Znachor. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým sponzorom za 
vecné dary, ktoré boli súčasťou tomboly. Dúfame, že sa táto kultúrna akcia stane 
dobrou tradíciou aj do budúcnosti. Výťažok z akcie je ako vždy darovaný ZŠ s 
MŠ Vychylovka. Preto ďakujeme všetkým tým, ktorí si našli čas na zábavu a 
zároveň tým podporili našu školu. 

 
Zuzana Masnicová, Iveta Pastvová 

 
 
V dňoch 16. -  20. 2. 2009 sa zúčastnili žiaci 4. a 5. ročníka plaveckého výcviku. 
Všetci žiaci sa naučili plávať a preplávali bazén na šírku. Dosiahli stupeň 
plávania delfín. 

Plavecký výcvik viedol p. riaditeľ Mgr. Miloš Znachor. 
 

Mgr. Miloš Znachor 
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Fašiangový karneval 
 

Dňa 27. 2. 2009 sa konal v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka fašiangový 
karneval. 
 

Žiaci si pripravili originálne 
masky. Počas karnevalovej 
diskotéky, ktorej súčasťou bolo 
mnoho súťaží, sa zabávali nielen 
deti, ale aj rodičia. Príjemným 
prekvapením bola návšteva 
exotických tanečníc z „ košického 
Luníka IX“ – mamičky p. Z. 
Masnicová a I. Pastvová, ktoré 
vniesli do karnevalovej atmosféry 
veľa smiechu, zábavy i tanca, za čo 
im patrí veľké ĎAKUJEM. 

 
Najkrajšie a najoriginálnejšie masky boli odmenené sladkosťami a cenami, ktoré 
boli zakúpené z príspevku ZRŠ.  
 
S prázdnymi rukami neodišla ani naša exotická návšteva. 
Všetci odchádzali so spokojnými úsmevmi na tvárach. 
 
 

   
 

Mgr. Anna Borisová 
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Novela zákona o dani z príjmov 

Vzhľadom na pretrvávajúcu krízu ekonomiky väčšiny štátov sveta, prijala aj naša 
vláda určité opatrenia, ktoré by mali zmierniť jej dopady. Novelizáciou zákona o 
dani z príjmov s účinnosťou od 1.3.2009 sa zavádzajú v zákone tieto zmeny:  

− Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manžela (manželku) sa 
zvyšuje na 4025,70 € /121.278,24 Sk/, súčasne sa zvyšuje aj zamestnanecká 
prémia.  

− Vstupná cena hmotného majetku a jeho technického zhodnotenia sa zvyšuje 
na 1700 € /51.214.,20 Sk/ (doteraz 996 € /30.005,50 Sk/). Vstupná cena 
nehmotného majetku sa zvyšuje na 2400 € /72.302,40 Sk/ (doteraz 1660 € 
/50.009,16 Sk/). Zároveň sa niektoré druhy majetku presúvajú do nižších 
odpisových skupín, skráti sa tak doba ich odpisovania.  

− Podnikateľ – živnostník už nebude musieť viesť účtovníctvo, avšak nesmie 
zamestnávať žiadnych zamestnancov a jeho príjem nesmie prekročiť 170000 
€ /5.121.420,- Sk/ za rok. Namiesto účtovníctva bude viesť tzv. 
zjednodušenú daňovú evidenciu, ktorá podľa zákona o účtovníctve nie je 
účtovníctvom, preto títo podnikatelia nemusia dodržiavať zákon o 
účtovníctve. Kvôli daňovej a iným kontrolám si však musia viesť aspoň 
spomínanú jednoduchú evidenciu.  

 
            Daňová evidencia musí obsahovať prehľad: 

� o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,  vrátane prijatých a 
vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov podľa § 
10 zákona o účtovníctve,  

� o hmotnom a nehmotnom majetku, využívaného na podnikanie alebo inú 
samostatne zárobkovú činnosť,  

� o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.  

 

− Nárok na nezdaniteľnú časť na manželku/la a nezdaniteľnú časť na 
príspevky na DDS, účelové sporenie, životné poistenie budú mať aj 
daňovníci, ktorí majú na území SR obmedzenú daňovú povinnosť (daňový 
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nerezidenti SR – zahraniční občania), podmienkou je, že úhrn ich 
zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR bude tvoriť najmenej 90 % 
všetkých ich zdaniteľných príjmov. Takisto budú mať aj nárok na daňový 
bonus.  

− Uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebované pohonné látky na 
firemné vozidlá  - bez povinnosti viesť knihu jázd. Takto si môžu daňovníci 
uplatniť náklady vo výške 80 % z celkovej preukázateľnej spotreby. 
Vozidiel nezaradených do majetku firmy sa to netýka, tam je povinná kniha 
jázd. 

− Daňovník - daňový rezident SR, napr. slovenský občan pracujúci v ČR 
(príjmy zo závislej činnosti), môže pri podávaní daňového priznania použiť 
metódu vyňatia príjmu , ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Platí 
to však až od budúceho daňového obdobia (zatiaľ nie je v zákone riešené 
prechodné obdobie). 

− Termíny pre podávanie daňových priznaní neboli posunuté  - takže zostáva v 
platnosti termín 31. marec 2009, v prípade príjmu zo zahraničia, či iných 
dôvodov, je stále možnosť písomne požiadať daňový úrad do polovice 
marca o posun termínu na podanie daňového priznania. 

Ing. Iveta Heltková 
 
 

 
   

 
 
 

(Údaje sú z obecnej matriky) 

Manželstvo uzavreli 
Miroslav Kubinčan a Viera Hadidová, 6. 2. 2009 
 

 

Narodenie dietata 
Nela Grigová – 16.1.2009, Martin a Monika, rod. Držiaková 
Juraj Šutiak – 3.2.2009, Rastislav a Martina, rod. Faktorová 
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Strieborný sobáš 
Jozef Žovín a Emília, rod.Strapáčová, 18.2.2009 
Milan Chmurčiak a Štefánia,rod. Radôšťanová, 25.2.2009 

 

Životné jubileá 
40 rokov 

Pavol Sobol  
Miroslav Žovín 
Jozef Romaník 
Štefánia Matejčíková 
Edita Čierňavová 
 

50 rokov 
Anna Cabadajová 
 

60 rokov 
Vladimír Lukáč 
Irena Kašubová 
Cecília Sviteková 
 

70 rokov 
Jozef Čierňava 
 

Nad 80 rokov 
Katarína Čierňavová (82) 
Mária Kolenová (82) 
Amália Bisahová (84) 
Anna Rychelová (84) 
 
 

Opustili nás 
Rudolf Jantula (†42) 
Kristína Kašubová (†83) 
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Poďakovanie 

OÚ v Novej Bystrici ďakuje hasičským jednotkám – Vychylovka, Stará Bystrica, Nová 
Bystrica, Hasičskému a záchrannému zboru Čadca a Hasičskému a záchrannému zboru 
Kysucké Nové mesto za pohotový zásah  pri likvidácii požiaru vo Vychylovke 
dňa 23.2. 2009 v neskorých večerných hodinách. 

OÚ Nová Bystrica 
 

Oznam 
Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica oznamuje svojim 
priaznivcom i všetkým ostatným občanom našej obce, že dňa 5. apríla 2009, t.j. 
v nedeľu, sa bude konať III. ro čník výstavy ručných prác. Vystavovať budete môcť 
pletené, háčkované, maľované, drôtené, prútené výrobky, výrobky zo skla, dreva, hliny, 
cesta, či iných materiálov a rôznych techník. Opätovne bude súčasťou výstavy aj výstava 
prác detí vyžadovaných zvláštnu starostlivosť, ktoré majú na výstave mimoriadne 
postavenie. Práce je potrebné priniesť v poslednom týždni pred termínom samotnej 
výstavy kultúrnemu referentovi Vladimírovi Tomčalovi na MKS v Novej Bystrici alebo  
Janke Hulákovej do kvetinárstva. Vybrané výrobky budú ocenené. Výstava bude 
obohatená ukážkami výroby niektorých techník. 

O viac informácií môžete požiadať na čísle: 0915 976 495. 
Tešíme sa na hojnú účasť vystavovaných výrobkov, ako aj na bohatú účasť návštevníkov 
výstavy. 

Členky SZK 
Jana Huláková a Mgr. Eva Joneková 

 
 

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch : 
03.04.2009 
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