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Sväté misie a posviacka kostola 
 

 
 

V dňoch 15. - 22. júna t. r. sa v našej farnosti uskutočnili dlho očakávané 
sväté misie. Po 60. rokoch od posledných týždňových misií sme boli veľmi 
zvedaví na túto duchovnú akciu. Prišli k nám dvaja misionári zo spoločnosti 
Božieho slova - Ján Kušnír a Peter Vagáš. Pestrý misijný program, audiovizuálne 
prezentácie, kázne, sväté omše, spovede, stavovské náuky pre mužov, ženy, deti 
a mládež, chorých, stretnutia v školách, prekročili naše predstavy a očakávania. 

 

Pokračovanie na strane 8. 
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Návrh na viazanie výdavkov kapitol v roku 2008 

na dofinancovanie výstavby preložky štátnej cesty  

II/520 Nová Bystrica  - Oravská Lesná  
 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 4. júna 2008 prijala 
rozhodnutie zabezpečiť prostriedky v sume 300 mil. Sk na dofinancovanie 
výstavby preložky štátnej cesty II/520 Nová Bystrica  - Oravská Lesná. Ide o 
výstavbu dvojpruhovej cesty, ktorou sa zabezpečí cestné prepojenie regiónov 
Oravy a Kysúc v celkovej dĺžke 9,6 km. Stavba je v súčasnej dobe vo vysokom 
štádiu rozostavanosti a prioritou je odovzdanie stavby do užívania pred začatím 
zimného obdobia v roku 2008. 
 

Ministerstvo financií SR po prehodnotení aktuálneho stavu rozpočtu 
verejnej správy kvantifikovalo pre účely krytia výdavkového titulu 
„dofinancovanie výstavby preložky štátnej cesty II/520 Nová Bystrica  - Oravská 
Lesná“ voľný priestor vo výdavkoch rozpočtovaných na cestovné náhrady 
v kapitolách na rok 2008 v objeme 300 mil.  Sk.  

 

Navrhuje viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2008 na 
úrovni 34,38 % zo základne pre viazanie (stĺpec 4 prílohy uznesenia vlády), čo 
predstavuje 300 mil. Sk. 

 

Uznesenie 17 
 

Komisia pre podnikanie a investičný rozvoj Zastupiteľstva Žilinského 
samosprávneho kraja 

 
1. o d p o r ú č a 

 

presunúť informatívnu správu o stavebno–technickom stave ciest II. a III. 
triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja na najbližšie zasadnutie 
komisie a následne Zastupiteľstvo ŽSK.  
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Výsledok hlasovania: 

Za:   9 hlasov,  
Proti: nikto,  
Zdržal sa: nikto.  
 
 

2. ž i a d a   
 
     Odbor dopravy Úradu ŽSK 

 
a) doplniť informatívnu správu o stavebno–technickom stave ciest II. a III. 
triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja o použitie finančných 
prostriedkov za rok 2006 až 2007, ktoré boli použité na opravu a obnovu ciest,  
 
b) zaslať mapový podklad ciest II. a III. triedy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja v elektronickej forme (cestná sieť a stav 
vozoviek) členom Komisie pre podnikanie a investičný rozvoj,   
 
c) spracovať správu o stave a opatreniach na úseku cesty II/520 súvisiacu 
s napojením na súčasnú komunikáciu Nová Bystrica – Vychylovka, ktorá má 
byť rekonštruovaná.  

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 9 hlasov, 
Proti: nikto, 
Zdržal sa: nikto.  

 
 

Aktivity Obecného Úradu v mesiaci jún 
 

2.6. –  rokovanie na Správe povodia Váhu Piešťany, závod Nimnica pre vydanie 
 súhlasu s výstavbou šatní pre TJ Slovan Nová Bystrica 
2.6. –  žiadosť o zapojenie sa do realizácie projektu „Lesy v meste“  
2.6. –  vybudovanie nového ihriska pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 
3.6. –  rokovanie s firmou Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice ohľadom  
 uzatvorenej zmluvy na správu a prevádzku Verejného osvetlenia 
6.6. –  rokovanie s Archektou Čadca pre vypracovanie projektov  
 - Šatne TJ 
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 - Hasičský záchranný systém 
10.6. – rokovanie ohľadom zaradenia obce - strediska cestovného ruchu v rámci  
 stratégie rozvoja cestovného ruchu VÚC Žilina  
11.6. – pracovné rokovanie na Enviromentálnom fonde v Bratislave ohľadom  
 žiadosti na dotáciu odpadového hospodárstva 
13.6. – pracovná porada na VÚC Žilina – komisia pre podnikanie a investičný  
 rozvoj, riešenie Cesty II/520 a rekonštrukcia cesty na  
 Vychylovku, - odsúhlasenie výmeru pre cintorínske služby 
16.6. – pracovná porada pre zabezpečenie úloh na oslavu 150. výročia  
 konsekrácie kostola 
17.6. – pracovná porada ohľadom toku rieky Bystrica s firmou  
 Vodotika s.r.o. Bratislava 
18.6. – pracovná porada s firmou Esira s.r.o. Bratislava ohľadom  
 Operačných programov pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
20.6. – pracovná porada s firmou Aurex s.r.o. Bratislava pre  
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
30.6. – pracovná porada pre úpravu toku rieky Bystrica (návrhy) 
 

Ing. Vladimír Kasaj 
 prednosta OÚ 

 
 
 

Obecný úrad v Novej Bystrici plánuje postaviť nové predajné byty (14-28b.j.) 
s tým, že jednotlivé byty budú v osobnom vlastníctve. 
 
Začatie výstavby: rok 2009 
Ukončenie výstavby: rok 2010 
 
Zabezpečíme pre žiadateľov o takýto byt úver zo ŠFRB vo výške 1,1 – 1,5 mil. 
Sk, podľa veku a príjmu žiadateľa, s dobou splatnosti 30 rokov. 
Pýtame sa Vás: 

1. Máte záujem o takýto byt? 
2. Chcete byt 1, 2, 3 a viac izbový? 
 
Ak áno – zašlite nám svoju žiadosť na adresu Obecného úradu v Novej  
Bystrici. 
 

Akékoľvek bližšie informácie o výstavbe a zabezpečení finančných zdrojov 
Vám zodpovie Ing. Vladimír Kasaj na Obecnom úrade v Novej Bystrici. 
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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 ustanoveniami § 77 - §83 

582/2004 Z.z. 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 č. 6/2007 

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

 
§ 1 

 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok") sa platí za komunálne odpady a 
(2)  drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
 
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 
 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo 
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem 
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 
plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"), 
 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na iný účel ako na podnikanie, 
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania. 
 
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. 
a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z 
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený 
množstvový zber/. 
 
(4)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok 
ručí 
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

VZN o poplatku za komunálne odpady 
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spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí 
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo 
správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi 
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 
len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie 
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 
(5)  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 
 
(6) Sadzba poplatku je 
 
a/ 0,466 Sk /najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk/ za osobu a kalendárny deň 
b/ 170,-- Sk na rok a jednu rekreačnú chalupu / pre chatárov, chalupárov, ktorí v našej 
obci užívajú rodinný dom, rekreačnú chatu, chalupu a v obci nemajú trvalý ani 
prechodný pobyt a využívajú ju na rekreačné účely/ 
 
 Určenie poplatku: 
Poplatok sa vypočíta podľa § 79 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 Obec Nová Bystrica ako správca poplatku určuje pre výpočet ukazovateľa produkcie  
koeficient 1. 
 
(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj 
od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k 
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci 
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. 
b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, identifikačné číslo (IČO), 
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 
zákona o miestnych daniach, 
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je 
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce 
uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 
zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 
poplatku. 
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku 
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
(9) Poplatok 
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vyrubí obec platobným výmerom 
(10) Splatnosť poplatku  - do  15 dní odo dňa doručenia plat. výmeru 
(11) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe 
nasledovných podkladov: 
a/ potvrdenie od zamestnávateľa /ak pracuje dlhodobo mimo obce, pracuje na 
týždňovky, dvojtýždňovka ap./ 
b/ potvrdenie zo školy / je ubytovaný v internáte/ 
 
c/ potvrdenie,že sa  dlhodobo zdržiava  v zahraničí, z dôvodu výkonu  vojenskej služby. 
d/ potvrdenie /pracovná zmluva/, že dlhodobo pracuje v zahraničí 
(12) Poplatok sa určuje na obdobie 1 roka. 
(13) O odpustenie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch: 
a/ ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí 
b/ ak vykonáva vojenskú službu 
c/ ak pracuje mimo obce na týždňovkách, dvojtýždňovkách ap. 
d/ štutent - ak je ubytovaný v internáte 
 
a to v lehote do jedného mesiaca po vzniku poplatkovej povinnosti. 
 

§ 2 
Spoločné ustanovenia 

(1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec Nová Bystrica. 
 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje 
sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
v znení neskorších predpisov a zák. SNR 582/2004 Z.b. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nová Bystrica sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Novej Bystrici a to dňa 13.12.2007. 
/3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 2/2006. 
 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2007. 
/5/  Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli. 
 
V Novej Bystrici dňa 13.12.2007 

Milan   K o t v a s,  
starosta obce 

 
Vyvesené: 13.12.2007 
Zvesené:   31.12.2007 
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Sväté misie a posviacka kostola 
 

Pokračovanie zo strany č.1 
   

Kto z našich spoluobčanov, 
Novobystričanov, nechodil na tieto 
misie, bude banovať, pretože nevie, 
o čo prišiel. Pre mnohých z nás boli 
tieto dni časom duchovnej obnovy, 
obrátenia, posilnenia viery 
a skvalitnenia vzťahu k Bohu 
i blížnemu. Sme veľmi povďační 
otcom misionárom za to, že prijali 
pozvanie nášho pána farára 
a namáhali sa pri orbe a sejbe na 

pôde našich duší. Táto ich práca pre našu farnosť určite prinesie duchovné 
ovocie a bude na úžitok mnohým. Vrcholom misií bola obnova manželských 
sľubov a posviacka nového misijného kríža, ktorý zhotovil pán Jozef Talapka. 
          Dňa 22. júna 2008 počas svätej omše o 10.00 hod., na záver misií, sa 
uskutočnila konsekrácia nášho obnoveného kostola. Vykonal ju náš nový - 
žilinský biskup za hojnej účasti farníkov, kňazov a hostí zo širokého okolia.  Náš 
duchovný otec Stanislav Capiak ho takto predstavil a privítal: 
 
          „Drahí bratia a sestry, dovoľte mi predstaviť vám a čo najsrdečnejšie 
privítať medzi nami  nášho nového, diecézneho žilinského biskupa Mons. Tomáša 
Galisa. 
          Excelencia, najdôstojnejší otec biskup!  S veľkou radosťou a dojatím Vás 
vítam medzi nami. Vítam Vás, v mene svojom, aj v mene veriacich farnosti Nová 
Bystrica. Vo Vašej osobe vítam nástupcu 12 apoštolov, pastiera Božieho ľudu, 
ktorý dostal od Ježiša  vznešené aj náročné poslanie privádzať ľudí k Bohu 
a Boha k ľuďom.   
         Prichádzate konsekrovať náš chrám. Tento kostol zasvätený svätému 
Jánovi Krstiteľovi bol postavený v roku 1857 a požehnaný v roku 1858. Nebol 
konsekrovaný. Na 150. výročie si tento dôstojný starček - jubilant vyžiadal 
generálnu rekonštrukciu, nakoľko najmä strecha a klenby boli v havarijnom 
stave. Veriaci si ho vo veľmi krátkom čase dali do poriadku za cenu nemalých 
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finančných prostriedkov a síl, ako aj obrovskej  organizačnej angažovanosti. 
Veľmi sa teším, že dnes, na 150. výročie požehnania chrámu práve Vy, otec 
biskup, budete konsekrovať oltár i steny kostola, a tak ho zasvätíte raz navždy 
Kristovi. 
        Veriaci sa na dnešný deň pripravovali veľmi intenzívne, a to najmä 
duchovne. Celý týždeň, až do dnešného dňa, prežívajú sväté misie, duchovné 
cvičenia a mnohí pristúpili aj ku sviatosti zmierenia. Najskôr teda obnovili 
materiálny chrám, a v týchto dňoch aj chrám svojej duše. 
       Drahý otec biskup, vitajte medzi nami, vitajte medzi svojimi veriacimi!“ 
 

          Obrad konsekrácie spočíval v tom, že otec biskup pomazal svätou krizmou 
/tým istým olejom, ktorý sa používa pri krste, birmovke a kňazskej vysviacke/ 
oltár a štyri kamenné tabule osadené na stenách kostola. Následne sa voňavým 
dymom incenzoval kostol i Boží ľud, čo vyjadrilo skutočnosť, že tak 
v posvätenom chráme, ako aj v pokrstenom človekovi, prebýva Duch Svätý. 
V rámci kázne nám otec biskup gratuloval a poďakoval, že sme dokázali tak 
krásne obnoviť kostol. Zároveň nás vyzval k tomu, aby sme v kostole pravidelne 
čerpali „živú vodu“ Božej milosti, vďaka ktorej sa budeme navzájom milovať 
a budeme schopní milovať a odpúšťať aj svojim vinníkom. 
           Na konci svätej omše pán farár poďakoval otcovi biskupovi a nám týmito 
slovami: 
           „Excelencia, najdôstojnejší otec biskup! Chcem Vám vyjadriť veľkú 
radosť a vďačnosť za konsekráciu nášho kostola. Pevne verím, že táto slávnosť 
a obrad, pomôže našim veriacim vážiť si kostol a maximálne ho využívať pre 
svoje duchovné dobro. Pán Boh Vám zaplať! 
          Dovoľte mi, Excelencia, poďakovať vo Vašej prítomnosti všetkým, ktorí sa 
podieľali na obnove chrámu. Najskôr všetkým farníkom a niekoľkým z iných 
farností za finančné dary, či už jednotlivcom, alebo organizáciám.  Ďakujem 
služobníkom kostola na čele s pani kostolníčkou.  Ďakujem firmám 
a brigádnikom. Ďakujem Obci Nová Bystrica. 
         Špeciálne by som chcel vyzdvihnúť našu farskú radu, ktorá má na 
rekonštrukcii kostola výnimočnú zásluhu. Sú to /v abecednom poradí/: Ján 
Mikoláš, Irena Pavelková, Ján Srníček, František Šadibol, Dana Šadibolová, Ján 
Šutiak. Tento šesťčlenný výbor dokázal v priebehu niekoľkých mesiacov vybaviť 
projekty, zohnať peniaze, zozbierať cenové ponuky, režírovať celú rekonštrukciu, 
venovať jej svoj čas a zdravie, bez nároku na odmenu, ale ani len na ľudskú 
vďačnosť. Zaslúžia si náš spoločný obdiv a uznanie a od Vás, otec biskup, 
špeciálne požehnanie.  Som presvedčený, že bez nich by sme dnes neboli mali čo 
konsekrovať. 
         Srdečne ďakujem za účasť na tejto hodovej sv. omši nielen našim, ale aj 
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všetkým hosťom. Ďakujem koncelebrujúcim kňazom, najmä otcom misionárom 
Verbistom za nezabudnuteľné sväté misie. Ďakujem dychovej hudbe 
Nedanovčianka z mojej bývalej farnosti Krásno pri Topoľčanoch. Vďaka všetkým 
organizátorom dnešnej slávnosti, o .i. upratovačkám, kuchárkam, 
usporiadateľom, asistencii a spevokolu. Všetkým za všetko Pán Boh zaplať!  
         Na záver Vás, drahý otec biskup, pokorne prosím o požehnanie pre mňa 
i pre tento milovaný Boží ľud.“ 
          Po svätej omši bol v Kultúrnom dome v Novej Bystrici slávnostný obed 
pre pozvaných hostí. 

 

       
 

-sc- 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ZŠ s MŠ v Novej Bystrici oslávila 65. výročie otvorenia 
 

14. júna 2008 ZŠ s MŠ Nová Bystrica oslávila 65. výročie svojho 
otvorenia. Každé takéto výročie je dôvodom na to, aby sme sa obzreli späť do 
minulosti, zhodnotili kroky úspechov i neúspechov, vrátili sa do minulosti, 
prehodnotili súčasnosť a vytvorili predstavu o budúcnosti. 65 rokov je vek nie 
príliš dlhý, ale ani krátky. Za taký čas sa o škole a práci v nej dá povedať veľa a 
je sa s čím aj pochváliť. 

Počas 65 rokov existencie školy v Novej Bystrici sa v nej vystriedalo 11 
riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, takmer 400 pedagogických a nepedagogických 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 



Novobystrický hlásnik 11 
 

zamestnancov, tisíce žiakov z Novej Bystrice, Harvelky a Riečnice. Z ich radov 
sú aj také osobnosti ako je biskup nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák. V 
súčasnej dobe tu pracuje 37 zamestnancov. 

Stretnutie sa pripravovalo veľmi 
dôsledne. Pedagogickí zamestnanci pod 
vedením riaditeľa Mgr. Milana 
Lalinského z archívu a pedagogickej 
dokumentácie vyberali zoznam mien 
všetkých zamestnancov, ktorí za 
uplynulé obdobie pracovali v škole, 
zberali fotografie z minulosti i 
prítomnosti školy a Obce Nová 
Bystrica, tvorili zborník o živote školy, 
zhotovovali dokumentačné nástenky, 

pripravovali program. Pozvaní boli všetci žijúci bývalí i súčasní zamestnanci. 
Zúčastnilo sa 110 zamestnancov. 

Samotné stretnutie sa začalo sv. omšou, po ktorej nasledovalo slávnostné 
otvorenie v priestore školy s privítaním prítomných a kultúrnym programom. 
Všetkým sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský, starosta obce Milan 
Kotvas, zástupca starostu obce Rudolf Chovanec, Ing. Iveta Heltková za rodičov 
a PaedDr. Kamil Badač bývalý zástupca riaditeľa, ktorý zvlášť pri tejto 
príležitosti pripravil tiež výstavu fotografií Novej Bystrice z vlastného archívu. 
Spoločnou myšlienkou každého príhovoru bola hrdosť nad úspechmi školy počas 
jej šesťdesiatpäťročnej existencie a poďakovanie za statočnú a namáhavú prácu 
všetkým zamestnancom i všetkým tým, ktorí prispeli pri výchove a vzdelávaní 
detí a žiakov našej školy. Následne si 20 účastníkov z rúk riaditeľa školy 
prevzalo Ďakovný list za osobný prínos pri výchove a vzdelávaní a všetci 
pozvaní Pamätný list a suveníry. Po kultúrnom programe sa uskutočnila 
prehliadka priestorov školy, prezentácia života v škole a úspechov jej žiakov ako 
i voľná debata všetkých prítomných. Tu sa oživovali spomienky, zážitky, na 
ktoré sme už takmer zabudli, často i veľmi úsmevné situácie. Na všetkých 
tvárach sa dalo čítať, že hoci podmienky v minulosti boli ťažšie ako dnes, život v 
Novej Bystrici bol veselý a krásny. Učitelia na svoju vtedajšiu prácu v škole 
spomínajú radi. V ich radoch vznikli mnohé pevné priateľstvá i manželstvá. 
Niektorí sme sa nevideli celé roky, a predsa sme sa spoznali a mali si čo 
povedať. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Veľmi sme  
ocenili prítomnosť najstaršieho zástupcu riaditeľa školy Jozefa Strakoša a 
najstaršieho učiteľa Ondreja Vítka.  

Stretnutie pokračovalo spoločným slávnostným obedom a zábavou do 
neskorých hodín. Všetci sa tešíme na okrúhlu sedemdesiatku. 
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Mgr. Eva Joneková 
 

Okresné kolo v atletike žiakov 
 

15.mája sa aj naši žiaci zúčastnili okresného kola v 
atletike žiakov. Počasie nám veľmi neprialo, za rána bolo 
pomerne chladno, ale neskôr vykuklo aj „zubaté“ 
slniečko. Na prebore sa zúčastnilo 17 družstiev chlapcov a 
13 družstiev dievčat. Súťažilo sa v disciplínach- beh na 60 
m, beh na 300 m, beh na 800 m, beh na 1000 m, štafeta 
4x60m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh 
guľou. 

Naši žiaci si počínali veľmi dobre a chlapci sa po 
sčítaní bodov ako družstvo, umiestnili na veľmi peknom 

piatom mieste, dievčatá na siedmom mieste. 
Naši reprezentanti: Petreková M., Klieštiková K., Cabadajová M., 

Čierňavová D., Pokrývková D., Halvoníková M.,Vojtková N., Pagáčová D., 
Radôšťan P., Srníček M., Preták P., Janek J., Rajnoha M., Prišč T., Halvoník R., 
Čierňava M., Halvoník V., Jančula J.. 

Všetkým patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu školy. 
-ej- 

 
 

Vyhodnotenie súťaže  Šach – dáma. 
 

V mesiacoch apríl, máj, jún školské stredisko záujmovej činnosti 
pripravilo na škole turnaj Šach – dáma. Do celej súťaže sa zapojilo 35 žiakov z 
ročníkov 1-9. Bolo vidieť veľký záujem o túto súťaž a preto aj v budúcom 
školskom roku ju opäť vyhlásime. 
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Kategória 1, 2, 3 
 Šach Dáma 
                                                        1.miesto – Priščová N.,  III. A 
-                                                       2.miesto – Kováč R.,      III. A 
                                                        3.miesto – Hoferová R., III. A 
Kategória  4, 5, 6 
 Šach Dáma 
1. miesto – Chovanec R., V.A       1. miesto – Chovanec,  IV. A 
2. miesto – Vojtek P.,       V.A       2. miesto -  Kloska O., V. A 
3. miesto -  Vakula O.,     V.A       3. miesto – Jančulová L., IV. A 
 
Kategória 7, 8, 9 
 
 Šach Dáma 
1. miesto – Vojteková S., IX. B         1. miesto – Prišč T., VIII. A 
2. miesto – Maholiak M., VIII. A      2. miesto – Rapáňová  P., VII. B 
3. miesto – Halvoník R., IX. B          3. miesto – Strapáčová S., VII. B 
 
 

Deň detí 
 

Už tradične na našej škole 
spolu so spolužiakmi tento deň 
oslavujeme tým, že sa neučíme a 
ideme spoločne do prírody. Počasie 
nám prialo a tak sme sa celé triedy 
vybrali na turistické pochody do 
blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia 
Novej Bystrice. 

Tí mladší išli do Lacha, 
Kolísky, tí starší si urobili výlet na 
náš Skanzen vo Vychylovke. Bola to 

vlastne taká posledná príležitosť pre žiakov deviateho ročníka, aby spoločne 
prežili pekné dopoludnie.  

Na úvod sme si prezreli expozíciu skanzenu, videli sme všetky objekty, v 
ktorých sa kedysi žilo. Dnes je to až na počudovanie, ako žili naši prastarí rodičia 
– bez elektriny, vodovodu. 

Po prehliadke sme sa povozili na vláčiku. Bolo veľmi teplo a preto jazda 
bola veľmi príjemná. Ani na občerstvenie sme nezabudli. V miestom bufete bolo 
aj čoho sa najesť, aj smäd sa zahasil rôznymi malinovkami. 
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Keďže nám autobus išiel až veľmi neskoro, vybrali sme sa peši a celých 10 km 
až do Novej Bystrice sme prešli, ako sa povie, po vlastných. Prišli sme unavení, 
ale bola to príjemná únava. 

Určite na tento deň budeme spomínať, aj keď už nebudeme chodiť do tejto 
školy. 

-sv- 
 

Turnaj minifutbal, vybíjaná 
 

Do celoškolského kola sa zapojilo 12 tried. V popoludňajších hodinách sa 
hrali jednotlivé zápasy. Hralo sa podľa vopred stanovených pravidiel – každý 
s každým. Rozhodujúcim momentom pri postupe boli jednotlivé výsledky ako vo 
vybíjanej,tak aj v minifutbale. Členov družstiev si vyberali kapitáni v triedach 
a pri nedostatku hráčov si mohli dvoch požičať z inej triedy. Bolo vidieť veľký 
zápal pri hre a každý chcel získať pre svoje družstvo najlepšie skóre. Súťaž 
trvala pomerne dlho, ale ani to neodradilo hráčov a hrali stále naplno.    

Víťazné tri miesta v každej kategórii boli odmenené sladkosťami. 
 

Vyhodnotenie súťaže o najčistejšiu triedu 
 

Na konci školského roka sme vyhodnotili aj túto poslednú súťaž, ktorá 
prakticky trvala celý školský rok. Hodnotiaca komisia kontrolovala a bodovala v 
priebehu školského roka námatkovo čistotu v jednotlivých triedach. Niektorým 
triedam záležalo, aby sa dostali medzi tie najlepšie, ale niektoré triedy – teda ich 
žiaci, majú čo naprávať. Na ročníkoch 5 - 9 prvé miesto obsadili IX. A a IX. B 
trieda. Na ročníkoch 1-4 prvé miesto obsadila IV.B. trieda. Aj v budúcom 
školskom roku budeme pokračovať v tejto tradícii. 
 

Ukončenie školského roka 
 

Školský rok 2007/2008 sa ukončil 27. 6. 2008. Niektorí žiaci ho čakali s 
netrpezlivosťou a tešili sa na pekné vysvedčenie, ale boli aj takí, ktorých práca 
počas druhého polroka nebola celkom v poriadku a mali obavy z prevzatia 
vysvedčenia.  
Slávnostný deň sa začal sv. omšou, po ktorej žiaci prišli do školy. Prihovoril sa 
im riaditeľ školy Mgr. Lalinský a po ňom starosta obce Kotvas. Žiakom popriali 
veľa krásnych chvíľ počas prázdnin a hlavne načerpanie nových síl do ďalšieho 
školského roka. 

Aj žiaci deviatych ročníkov dostali slovo. Klieštiková Klára sa všetkým 
prihovorila za svojich spolužiakov. A ako už býva zvykom,  každý si z nich 
zazvonil poslednýkrát na školský zvonček. V triedach jednotliví učitelia 
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odovzdali žiakom vysvedčenia, ale aj knihy tým najlepším z tried za ich 
mimoškolskú aktivitu a reprezentáciu školy. Knihy zakúpilo rodičovské 
združenie, za čo im ďakujeme.  
 

Čo zaželať na koniec školského roka? Veľa slniečka, oddychu, 
pohody bez úrazov a tešíme sa opäť na stretnutie v septembri! 

 
 

Z  „dielne“ našich žiakov 
 

Pestrý papagáj a sliepka 
 

Bol raz jeden papagáj, ktorý mal pestré perie. Jedného dňa sa kurča 
vybralo na prechádzku. Uvidelo krásneho papagája, ktorý mal pestré perie. 
Odvtedy kurča začalo túžiť po takom perí. Na druhý deň sa chystalo kurča 
papagájovi perie ošklbať. Vyliezlo na strom a spadlo do farebnej farby, ktorá 
bola pod stromom. Pozrelo sa do zrkadla a uvidelo, že má farebné perie. Začalo 
však pršať a kurčaťu farba zmizla. Poučilo sa, že nemôže mať všetko, čo chce. 
 

Kuniaková Sabina  IV.A 
 
 

O jeleňovi a jeho parohoch 
 

Raz išla srna po lese. Zrazu zazrela jeleňa. Prvé čo si na ňom všimla, boli 
jeho parohy. Veľmi mu závidela, aj oná také chcela. A tak zašla za strom. Keď 
sa chcela ísť najesť, stupila na konár. Dala si ho na hlavu. Keď ju jeleň videl 
hneď si povedal : „To bude môj  kamarát.“ 

Keď si dala srnka konár z hlavy dole, jeleň povedal : „Budeš teda moja 
kamarátka“. 

Chovanec Matej IV.A 
 

Mojej mame 
 

Moju mamu rada mám, 
sladký božtek a kytičku jej ráno dám. 

Od ráno som usilovná včielka, 
ona mi za to dá božtek na líčka. 

Moju mamičku má rád  
celý celučičký svet, 

lebo je sladká ako ten najsladší med. 
 

Joneková Darina IV.A   
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Medzinárodný deň detí 
 

1. jún patrí tým najmladším 
členom našej spoločnosti – deťom. 
Oslava MDD sa pre všetkých našich 
žiakov uskutočnila v Múzeu kysuckej 
dediny vo Vychylovke. Bol to deň 
plný hier, súťaží, smiechu, zábavy 
a krásneho počasia. Jednotlivé 
disciplíny, ako boli skok vo vreci, 
loptové hry, vedomostné súťaže..., 
zaujali každého. Žiaci mohli ukázať 

svoju bystrosť, šikovnosť, vedomosti, zručnosti a o svojich úspechoch sa 
dozvedeli pri vyhodnotení. O zážitok sa s nami podelil vláčik, ktorý nás 
previezol čarovným okolím skanzenu. Vyhladovaní sme sa všetci zhromaždili pri 
voňavom a chutnom guláši, ktorého prípravu mali pevne v rukách naše pani 
kuchárky vďaka ZRŠ a RŠ. V poludňajších hodinách sa účastníci MDD rozišli 
domov s krásnym zážitkom. 

Ďakujeme SNS, ZRŠ a RŠ za sponzorský dar, Múzeu kysuckej dediny vo 
Vychylovke, pani kuchárkam z našej školskej jedálne a všetkým, vďaka ktorým 
sa táto oslava k sviatku detí vydarila.  

 
 

  
 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 
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Mgr. Ľubomíra Škorvagová 
 
 

 
Výlet na Spiš 

 
Dňa 4. júna 2008 sa 

žiaci našej školy a niektorí 
rodičia zúčastnili výletu do 
oblasti východného 
Slovenska - na Spiš. 
Vyštartovali sme ráno o pol 
šiestej od Základnej školy vo 
Vychylovke. Cesta 
autobusom s pánom 
Hančinským bola veľmi 
príjemná, pretože aj napriek 

dlhej trase nášho výletu sme počas jazdy mali možnosť nadchýnať sa pohľadom 
na naše Tatry a spoznávali sme krásne miesta Východného Slovenska. 

O deviatej hodine ráno sme navštívili jaskyňu pri obci Važec, ktorá bola 
zároveň našim prvým zastavením. Važecká jaskyňa má hrubú štrkovú a hlinitú 
výplň a je známa kostrovými nálezmi jaskynného medveďa. Po prehliadke 
jaskyne s pani sprievodkyňou si žiaci zakúpili malé suveníry z jaskyne a 
pokračovali sme ďalej. 

 
O dvanástej hodine sme začali prehliadku Spišského hradu. Predtým sme 

absolvovali pešo krátku trasu k hradu, lepšie povedané, stúpali sme do kopca a 
trochu sme si potrénovali nohy, kým sme prišli k hradnému nádvoriu. Pán 
sprievodca nás previedol po celom hrade, porozprával nám o jeho histórii a 
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zároveň informoval žiakov, aké filmy natáčali na Spišskom hrade, pretože patrí k 
najväčším a najznámejším hradom v Európe. Napínavá bola cesta úzkymi 
schodmi na najvyššiu vežu hradu, odkiaľ sa naskytol nádherný pohľad na okolie. 
V roku 1993 bol hrad zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. 

 
O pätnástej hodine sme už boli v meste Levoča v Chráme svätého Jakuba, 

kde sme si prezreli s nadšením neskorogotický oltár sv. Jakuba staršieho z dielne 
Majstra Pavla z Levoče. Výška oltára je 18,62 m a šírka 6,20 m a patrí k 
známym pamiatkam v Európe. Samozrejme, že sme si pozreli celý chrám spolu 
so sprievodcom, ktorý nám porozprával o vzniku chrámu, jeho tvorcoch a 
autoroch ďalších oltárov, ktoré sa v chráme nachádzajú. 

Po návšteve týchto známych slovenských miest sme pokračovali v ceste 
naspäť popod Tatry do Žiliny, kde sme sa zastavili na návštevu nákupného 
centra. Výlet bez obchodov by nebol pre žiakov výletom. A aj táto zastávka v 
obchodnom centre TESCO bola pre nich príjemným miestom, kde mohli minúť 
posledné peniaze, ktoré im ešte zostali. 
 

Večer o pol deviatej sme sa príjemne unavení a plní zážitkov vrátili 
domov. Nebol to iba obyčajný školský výlet, ale zároveň možnosť spoznať 
zákutia Slovenska, v ktorých sme ešte neboli a nie vždy máme možnosť sa na 
tieto miesta dostať. Sú to naše národné kultúrne pamiatky, o ktorých sa učíme a 
čítame v knihách, pamiatky, ktoré poznajú Európania. A bolo by na škodu, keby 
sme ich my, Slováci, nevideli na vlastné oči. 

 

  
 

Mgr. Alena Kulasová 
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Z tvorby našich žiakov 

 
Môj zážitok: Liptovský Mikuláš 

 
Keď som bol druhák, išli sme v pondelok na výlet do Liptovského 

Mikuláša. 
Boli sme v ľadovej jaskyni a veľmi sa mi tam páčilo. Išli so mnou brat a 

sesternica. Kúpil som si suvenír môjho znamenia. Navštívili sme aj Westernové 
mestečko. Hrali divadlo s koňmi a kovbojmi. Veľmi sa nám páčilo všetko, čo 
sme videli. 

Šťastne sme sa vrátili domov a niesli si veľa zážitkov z výletu. 
 

Patrik Hruška, 3. trieda 
 
 

Koniec školského roka 
 

Všetko sa raz končí. Aj školský rok 2007/2008 je za nami. Na jeho koniec 
čakali najviac žiaci, lebo ich čakajú vytúžené dvojmesačné prázdniny. 
Slávnostné ukončenie školského roka začalo svätou omšou v kostole v Novej 
Bystrici. 

Po jej skončení sa žiaci sústredili na školskej chodbe, kde p. riad. Znachor 
privítal nášho hosťa, p. starostu Kotvasa a všetkých prítomných. V príhovore 
poďakoval všetkým vyučujúcim za trpezlivosť pri práci so žiakmi, správnym 
zamestnancom za celoročnú prácu. 

Žiakom želal, aby prázdniny využili tak, aby sa do školských lavíc vrátili 
zdraví. 

Aj p. starosta v príhovore poďakoval učiteľskému zboru za namáhavú 
prácu, žiakom zaželal vydarené prázdniny, aby načerpali mnoho síl do ďalšieho 
školského roka. 

Pán riaditeľ sa rozlúčil s p. uč. Magdou Vráblovou a p. školníčkou Máriou 
Kubatkovou, ktoré odchádzajú do dôchodku a s p. vychovávateľkou Katarínou 
Lorencovou. Poďakoval im za dlhoročnú prácu v tunajšej škole a poprial im 
mnoho zdravia a úspechov v ďalšom živote. 

Po slávnostnom príhovore p. riaditeľ odovzdal žiakom s najlepším 
prospechom knihy a vecné ceny za reprezentáciu našej školy v rôznych 
súťažiach. Knihy a vecné ceny žiakom venovalo ZRŠ. 

Nakoniec prišla rozlúčka s našimi deviatakmi. Vo svojom príhovore 
poďakovali všetkým vyučujúcim, správnym zamestnancom za trpezlivosť a 

20 Novobystrický hlásnik 
 

starostlivosť počas rokov strávených na tunajšej škole. Budúcim deviatakom 
odovzdali žezlo najstarších žiakov a ostatným žiakom popriali veľa úspechov v 
školských laviciach. Rozlúčili sa s nami piesňou „Lúčenie". 

Prajeme im, aby sa im splnili všetky túžby a sny, veľa zdaru na nových 
školách a veľa trpezlivosti hlavne v začiatkoch, lebo začiatky sú vždy ťažké.  

A „lístok so slovíčkom nezabudni" nech majú stále po ruke. 
 

Mgr. Anna Borisová 
 
 
 
 

 
 

Z činnosti MKD 
 

V sobotu 31. 5. 2008 navštívil našu obec minister zahraničných vecí SR  
Ján Kubiš. Spolu s ním do Múzea kysuckej dediny zavítalo 50 diplomatov, ktorí 
spoznávali skanzen a historickú lesnú úvraťovú železničku. Vzácnu delegáciu v 
Múzeu kysuckej dediny privítal starosta obce Milan Kotvas a riaditeľ Kysuckého 
múzea v Čadci Dr. Miloš Jesenský, PhD. 

Pre delegáciu bol pripravený bohatý kultúrny program. V podaní FS zo 
Zborova nad Bystricou si mohli pozrieť „Váľanie mája“, Počas prehliadky 
skanzenu nechýbali ani ukážky remesiel a ochutnávka tradičných jedál -
korbáčikov, kapustniakov a oštiepkov. Vo vláčiku im cestu spríjemňovala 
ľudová hudba Kováčovcov z Novej Bystrice. 

hk 
 

Do skanzenu zavítal štáb STV 
 

13.6. 2008 v dopoludňajších hodinách navštívil skanzen štáb STV, aby v 
krátkom príspevku zoznámil divákov verejnoprospešnej televízie s klenotami 
Kysúc. V múzeu mali pripravený kultúrny program v podaní detského súboru z 
Novej Bystrici pod vedením Mgr. Eleny Jančulovej. Touto cestou by som sa 
chcela poďakovať Mgr. Milanovi Lalinskému o uvoľnenie detí na účasť v tomto 
programe. 

hk 
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Postreh občana 
 
 

 
 

Klub dôchodcov 
 

Určite mnoho ľudí z našej obce ani nevie, že aj u nás je založený Klub 
dôchodcov. Funguje už viac ako 4,5 roka. Založil ho ešte bývalý p. starosta Ján 
Šutiak (5.11.2003) a na jeho prevádzku vyčlenil nielen miestnosť, ale prispel aj 
finančne. Jeho zásluhou klub vznikol a začal fungovať. V súčasnosti má klub 30 
členov a pod patronátom ho má p. Vilma Masnicová. 
 V Klube dôchodcov sa stretávame každú druhú stredu a pri kávičke a 
čaji si podávame informácie, čo sa udialo v našej obci, čo práve robíme v 
záhrade, prípadne okolo domu... Škoda, že sa nás v týchto jarných a letných 
mesiacoch stretáva tak málo, ale práca v záhrade a pekné počasie si dni 
nevyberá, a tak sa to odráža aj v našej účasti. 
 Klub dôchodcov nefunguje iba takýmto stretávaním, ale konajú sa aj 
rôzne akcie – zájazdy. Napr. Flóra Bratislava, Olomouc, Bešeňová, prezentácie, 
zábavy, atď. Peniaze získavame od sponzorov alebo z vlastných aktivít. 
 Dobrým zvykom v našom klube je oslava narodenín, menín, prípadne 
životných jubileí. Naposledy sme oslavovali životné jubileum p. Márie 
Sýkorovej a p. Vilmy Masnicovej. Pri tejto príležitosti sme im popriali všetko 
naj... a v družnej debate s občerstvením sme sa príjemne zabavili a odreagovali 
od každodenných povinností. 

 E.V. 
 
 

Okrúhle výro čie vzniku základnej školy v Novej Bystrici 
 

V sobotu 14.6.2008 sa v Základnej škole v Novej Bystrici uskutočnila 
slávnostná akadémia pri príležitosti 65. výročia otvorenia školy. Osláv sa 
zúčastnili bývali, ale aj súčasní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
a hostia. 

Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou v kostole, kde mal pán farár 
peknú kázeň o dôležitej práci učiteľa a potrebe vzdelávať sa. Po sv. omši sme sa 
všetci presunuli do školy, kde mal úvodný príhovor riaditeľ Mgr. Milan 
Lalinský. Vo svojom príhovore zhodnotil históriu školy, ktorá za roky pôsobenia 
vychovala aj viaceré významné osobnosti. Ďalej so svojim príhovorom vystúpil 
aj zástupca starostu Rudolf Chovanec, ktorý sľúbil pomoc obce pri napĺňaní úloh 
školy. Ďalšie príhovory mali Ing. Iveta Heltková a bývalý dlhoročný zástupca 
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školy Dr. Kamil Badač (ktorý v jednej z tried vystavil bohatú 
fotodokumentáciu). Potom ešte všetkých prítomných pozdravil  aj starosta obce 
Milan Kotvas. 

V závere oficiálnej časti sa uskutočnilo odovzdávanie Ďakovných listov 
(dostali ich zamestnanci, ktorí mali odpracovaných 25 rokov) a Pamätných listov 
(tie dostali všetci zúčastnení). 

Ďalej nasledoval bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarali žiaci a 
učitelia školy a vystúpil aj nový spevácky zbor. Bolo sa načo pozerať a mnohým 
nechýbali ani slzy v očiach. 

Nakoniec nasledovala prehliadka školy a prezentácia výsledkov za 65 
rokov (1943-2008). Nechýbali ani rozhovory bývalých a súčasných kolegov, 
ktorí si určite mali čo povedať, pospomínať, prípadne poradiť. 

Stretnutie bolo krásne a výnimočné. Všetkým, ktorí sa o to postarali, patrí 
obrovská vďaka. Bolo to na vysokej úrovni a máme opäť na čo spomínať. 

 
E.V. 

 
 

Sväté misie 
 

V dňoch 15. - 22. júna sa v našej obci konali sväté misie z príležitosti 150. 
ročného jubilea od požehnania kostola sv. Jána Krstiteľa. 

Ja osobne som nikdy sväté misie nezažila (zažila, ale si to nepamätám) a 
to asi preto, lebo posledné boli pred 60-timi rokmi (v roku 1946). Preto som sa 
na ne tešila a musím povedať, že to bolo niečo výnimočné. 

Misionári nám dali veľa zo svojich milostí. Bol to týždeň duchovných 
cvičení, v ktorých sme si vypočuli viacero kázni a poučení. Bol to týždeň 
intenzívnej modlitby a kontaktu s Bohom. Začalo sa to v nedeľu, keď nám pán 
farár Stanislav Capiak predstavil misionárov a dal im do rúk všetkých svojich 
veriacich, aby sa postarali o naše životy. Každý deň misií bol zameraný na inú 
tému a mal aj svoj program. Všetky kázne sa nám hlboko vrývali do srdca.  V 
pondelok bola kajúca pobožnosť. V utorok bola po omši stavovská náuka pre 
ženy. Bola to náuka zo života, veľmi poučná a silná, o ženách, ktoré sa obetujú 
za svoje deti a za svoje rodiny. V stredu bola svätá omša s obnovou krstných 
sľubov a po omši bola beseda s misionármi. Vo štvrtok bola téma Eucharistie, 
sväté prijímanie bolo pod oboma spôsobmi a novokňazi udeľovali svoje 
novokňažské požehnanie (...nemuseli sme ísť ďaleko za nimi, aby sme si zodrali 
topánky, oni prišli k nám...). Piatok bol venovaný chorým. Misionári navštívili 
chorých, ktorí nemohli prísť do kostola. V kostole bola sv. omša s pomazaním 
chorých a kázňou, akú treba mať úctu k starým ľuďom a ako sa treba o nich 
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starať v chorobe. Po sv. omši bola stavovská náuka pre mužov. V sobotu bola sv. 
omša s obnovou manželských sľubov a posvätenie misijného kríža. Bola to 
pekná svadba, na ktorej nechýbali ani koláče. Večer bolo stretnutie s mladými. 
Nedeľná svätá omša bola jubilejná, spojená s konsektráciou obnoveného kostola 
a s otcom biskupom. 

Bola to krásna a veľká slávnosť..., budeme veľmi dlho na ňu spomínať. 
 

E.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čo čaká podnikateľov po príchode eura? 
 
Euro, euro, euro… z každej strany sa na nás rúti toto slovo, systém, zmena… a 
už to začíname aj reálne pociťovať. Ako prvé je odsúhlasenie tzv. konverzného 
kurzu, ktorý bude platiť pri výmene Sk na euro do oficiálneho zavedenia eura, 
tento kurz, ako každý už určite zaregistroval v médiách, je 30,1260 SKK/EUR 
Aké povinnosti nás však so zavedením eura čakajú? 
 
V prvom rade je to tzv. duálne zobrazovanie cien: 

� začne platiť mesiac po vyhlásení konverzného kurzu – teda v auguste 
2008 

� povinnosť duálneho zobrazovania cien končí 31.12.2009. 

(Od 1.1.2010 do 30.6.2010 bude duálne zobrazovanie cien dobrovoľné) 

� od začiatku duálneho oceňovania do 31.12.2008 bude hlavnou menou 
koruna a informatívnou menou euro (100,00 Sk = 3,32 €) 

� od 1.1.2009 do 31.12.2009 bude hlavnou menou euro a informatívnou 
menou koruna (3,32 € = 100,00 Sk) 

Povinnosť zobrazovať ceny duálne budú mať tak právnické, ako aj fyzické osoby 
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– živnostníci. V styku s právnickými osobami a podnikateľmi nebude duálne 
zobrazovanie povinné (pretože nejde o konečného spotrebiteľa – bežného 
občana, zákazníka). Bude sa týkať všetkých cien tovarov a služieb, hodnoty 
peňazí na účtoch, faktúr, bankových služieb, spotrebiteľských úverov, rôznych 
platieb a poplatkov, výpisov z účtov občanov, rozpočtovaných nákladov, 
výplatných pások, vyplácania dôchodkov a sociálnych dávok a pod. 
Na faktúrach sa bude duálne zobrazovať len výsledná suma faktúry, ktorú má 
spotrebiteľ zaplatiť. Na faktúre musí byť okrem duálneho zobrazenia výslednej 
sumy uvedený aj konverzný kurz, ktorým bola suma prepočítaná. To isté platí aj 
o sume na pokladničných bločkoch, kde bude až výsledná suma uvedená aj 
v eurách. Jednotlivé položky tovarov nemusia byť v eurách uvedené. 
 
 
A ako to bude s účtovníctvom podnikateľov? 
 

� účtovanie účtovných jednotiek v roku 2008 aj naďalej  prebieha v 
slovenských korunách 

� v roku 2009 budú účtovať už v eurách 

� účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2008 bude v slovenských 
korunách  

� daňový subjekt však prepočíta svoju daňovú povinnosť na euro podľa 
konverzného kurzu (30,126) a takisto daň zaplatí už v eurách 

� podávanie daňových priznaní na DPH (za december 2008 alebo 
posledný 4. štvrťrok 2008) sa bude takisto slovenských korunách, ale 
prepočet pri vlastnej daňovej  povinnosti už bude v eurách a naopak pri 
nadmernom odpočte bude platiteľovi tento odpočet vrátený v eurách 

 
Tak už len veľa EUR v peňaženkách a na účtoch! 

 
Ing. Iveta Heltková 
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Pozývame Vás na II. ročník futbalového turnaja „O putovný pohár 
starostu Obce Nová Bystrica", ktorý sa uskutoční dňa 19. 7. 2008 /sobota/ na 
futbalovom ihrisku TJ SLOVAN Nová Bystrica, spojený s pálením Vatry 
zvrchovanosti. 
 
Turnaja sa zúčastnia družstvá: 
 

- TJ POKROK Stará Bystrica 
- TJ Rajcza (Poľsko) 
- SK Zálesie 
- TJ SLOVAN Nová Bystrica 
 
Program turnaja:  
 

9.00 hod. - 1. zápas 
11.00 hod. - oficiálne otvorenie turnaja 
11.30 hod. - 2. zápas 
13.15 hod. - zápas starých pánov (Nová Bystrica - Josipovac  
   /Chorvátsko/) 
15.00 hod. - zápas o 3. miesto 
17.00 hod. - finále 
19.00 hod. - ukončenie turnaja a odovzdanie cien 
19.30 hod. - kultúrny program 
20.30 hod. - zapálenie Vatry zvrchovanosti za podpory  

SNS a SMER-SD 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
S pozdravom 

 
Rudolf Chovanec Milan Kotvas 

predseda TJ SLOVAN Nová Bystrica       starosta obce 

Pozvánka - Obec Nová Bystrica 
TJ SLOVAN Nová Bystrica 
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Dňa 8. 6. 2008 v Sielnici pri Zvolene sa uskutočnil oblastný prebor v M 

600 - poľovnícka malokalibrovka 6 x 10 výstrelov na terče srnca, líšky a diviaka 
na 50 metrov. Kultán Jozef  nástrelom 578/600 obsadil 4. miesto, Ľubomír Griga 
nástrelom 498/600 získal 24. miesto. 
 

Dňa 5. 7. 2008 v Sielnici Slovenský poľovnícky zväz usporiadal 
celoslovenský prebor v disciplíne M 600. Kultán Jozef  nástrelom 559/600 
obsadil 24. miesto, Ľubomír Griga nástrelom 488/600 získal 27. miesto 

 
Jozef Kultán 

 
 
 
 

   
 
 
 

(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Manželstvo uzavreli 
Ján Kováč a Alena Chmurčiaková, 28.6.2008 

 
Narodenie dietata 

Máj 
Dominik Targoš, Peter a Jana, rod. Janíčková 

Jún 
Silvia Joneková, Juraj a Silvia, rod. Adamcová 

 
 

Diamantový sobáš 
Štefan Mazúr a Cecília, rod. Pastvová  
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Životné jubileá 
40 rokov 

Vladimír Kuric 
Miroslav Halvoník 
Janka Čavajdová 
 

50 rokov 
Štefan Blahovec 
Mária Rajnohová 
Margita Škorvagová 
Daniela Cabadajová 
 

60 rokov 
Andrej Karafa 
Oľga Lukáčová 
 

70 rokov 
Milan Brisuda 
Ján Jonek 
Rudolf Halvoník 
Štefánia Čierňavová 
 

80 rokov 
Emília Riečičiarová 

Nad 80 rokov 
 

Angela Čierňavová (84) 
Hermína Poništová (96) 

 

Opustili nás 
Máj 
  Rudolf Šumský (†93) 
Jún 
  Rudolf Kohút (†60) 
  Ján Fulek (†36) 
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MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY  
Nová Bystrica – Vychylovka 

 

Poďakovanie 
 

Múzeum kysuckej dediny ďakuje Evke Mokryšovej, Danke Šadibolovej, 
Janke Hulákovej, Ivetke Poništovej, Janke Masnicovej, Dušanovi Šadibolovi, 
Rudolfovi Chovancovi, Jánovi Kulichovi, Štefanovi Grigovi, Jozefovi 
Radôšťanovi, Pavlovi Masnicovi a firme VELM, ktorí prispeli na deň detí v 
skanzene. 

hk 
 
 
Zber skla sa uskutoční dňa: 
25.07.2008 
22.08.2008 
19.09.2008 
 

Zber plastov sa uskutoční dňa: 
06.08.2008 
04.09.2008 
 

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa: 
23.07.2008 
06.08.2008 
20.08.2008 
03.09.2008 
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