Novobystrický
hlásnik
Časopis Obce Nová Bystrica
Č. 9/2007 december
XVI. ročník
10,- Sk
Vážení občania!
Dovoľte mi, aby som
Vás s očakávaním nového
roka pozdravil v mene
svojom i v mene celého
Obecného úradu a Obecného
zastupiteľstva
a
zaželal
všetko
najlepšie,
veľa
zdravia,
šťastia,
lásky,
pohody v kruhu rodiny, ale aj
veľa elánu, dobrej vôle a
úspechov v práci.
Úprimne ďakujem všetkým
občanom,
podnikateľom,
firmám,
záujmovým
združeniam a ostatným, ktorí
akýmkoľvek
spôsobom
prispeli k rozvoju a oživeniu
spoločenského,
kultúrneho
a športového života. Želám si,
aby táto forma spolupráce pokračovala i v nasledujúcom období a bola ku
prospechu spoločného života v našej obci. Ja osobne sa budem snažiť
robiť všetko pre blaho našej obce a myslieť nielen na seba, ale i na tých,
ktorí žijú s nami a vedľa nás.
Vážení občania, ešte raz Vám prajem šťastný nový rok 2008!
Milan Kotvas, starosta obce
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 13.12.2007
Prítomní:
Milan Kotvas
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Držiaková Monika
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef

2.

Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Moniku Držiakovú a Rudolfa Chovanca.

3. Voľba návrhovej komisie
Neprítomní:
Žemel Milan
Masnicová Vilma
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol Janu Hulákovú, Dušana Šadibola
a Jozefa Radôšťana.
Návrh bol
jednohlasne schválený.

4. Rôzne
Starosta obce na úvod informoval OZ
o plnení uznesení.

5. Diskusia

Rokovanie:
1.Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval,
že zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať, nakoľko je prítomných 7
poslancov.

6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
Radôšťan predniesol prítomným návrh
na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami
jednohlasne
schválený
a
obecné
zastupiteľstvo
k rokovaniu
prijalo
nasledovné:
uznesenie číslo 12/2007
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A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Rudolfa
Chovanca a p. Moniku Držiakovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Dušana
Šadibola
5. návrh rozpočtu Obce Nová Bystrica na
rok 2008-2010 predložený ekonómom
obce a finančnou komisiou
6. stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu obce na roky 2008-2010
a na rok 2008
7. návrh poplatkov na území Obce Nová
Bystrica
8. návrh VZN o miestných poplatkoch v
Obci Nová Bystrica
9. VZN o miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a za drobné stavebné
odpady /poplatok vo výške 170,- Sk/rok a
obyvateľa/
10. VZN o daní z nehnuteľnosti obce
Nová Bystrica
11. Požiarny poriadok Obce Nová
Bystrica
12.
Poverenie
na
vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol
13. správu finančnej komisie pri OZ
Nová Bystrica predloženú členom fin.
komisie p. Romaníkom /poplatok za
miesto od poľských predajcov - vyrieši
finančná komisia/
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na l.
polrok 2008
15. Správu z následnej finančnej kontroly
za l. polrok 2007 v ZŠ s MŠ Vychylovka
18. návrh na zakúpenie kuchynského
robota do kuchyne v dome kultúry
19. informáciu starostu obce o
rekonštrukcií obecného rozhlasu
20. založenie kultúrno-školskej komisie
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pri ZŠ s MŠ Vychylovka v zložení: Mgr.
Borisová,
Masnicová,
Hrušková,
Pastvová, Griga a Králiková - vyriešenie
a odpoveď od zriaďovateľa bude po
prevedení výberového konania na
riaditeľa ZŠ s MŠ Vychylovka
21. žiadosť KRPZ v Žiline o odpustenie
poplatkov za daň z nehnuteľnosti
22. žiadosť M. Kolenu, bytom
Vychylovka 196 o zriadenie verejného
osvetlenia u Chmury - realizácia možná
až v letných mesiacov
23. žiadosť TIPSPORTU o predĺženie
prevádzkových hodín
24. žiadosť DHZ Vychylovka o
príspevok za výjazd
25. žiadosť G. Kreisovej, bytom
Fibichova 23, Bratislava o vybudovanie
trativodov
26.
žiadosť
Poľnohospodárskeho
družstva Nová Bystrica o prenájom
lyžiarského vleku EPU 300 vo
Vychylovke
27. neupravenú cestu po výkope za
lesníckymi bytovkami, je tam štrk,
vyzvať firmu Riava, aby dala tejto štrk
rozhrnúť
B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Jana Huláková a Dušan
Šadibol
3. Správu o plnení uznesení z
predchádzajúceho zastupiteľstva
4. rozpočet Obce Nová Bystrica na
obdobie r. 2008 - 2010 v znení ako bol
predložený
5. poplatok za odber vody z obecného
vodovodu vo výške 300,- Sk na osobu a
rok - 6 poslancov za, 1 sa zdržal
podnikateľské subjekty, ktoré majú
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vodomery budú platiť v plnej výške za
odobraté množstvo.
- poplatok za prenájom nebytových
priestorov v dome kultúry, v dome
služieb a na zdravotnom stredisku vo
výške 600,- Sk/m2 na rok - 7 poslancov
za.
- prenájom sály - 1200,- Sk, kuchynky
500,- Sk, kysuckej izby 500,- Sk, riadu
200,- Sk, prenájom sály pri predajných
akciách 300,- Sk/l hod. - počtom hlasov
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- hlásenie v obecnom rozhlase - 150,- Sk
za l hlásenie, občania 50,- Sk/hlásenie
6. poplatok za psa 50,- Sk/pes a 50,- Sk
za každého ďalšieho
7. poplatok za miesto pre:
- osobné auto - 500,- Sk/deň
- nákladné auto - 600,- Sk/deň
8. poplatok za nevýherné hracie prístroje
- 1000,- Sk/rok
9. VZN o miestnych poplatkoch počtom
hlasov 7
10. VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a za drobné stavebné
odpady počtom hlasov 7.
11. priemer bonity lesnej pôdy 5,58/m2,
ktorí nebudú mať znalecký posudok o
zaradení lesných pozemkov
12. VZN Obce Nová Bystrica o daní z
nehnuteľností
podľa
predloženého
návrhu počtom hlasov 7.
13. Požiarny poriadok Obce Nová
Bystrica
14.
Poverenie
na
vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol v
zložení: Pavol Kováč a Marián Cabadaj
15. plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2008 a zároveň
OZ poveruje hlavného kontrolóra obce
vykonaním tejto kontrolnej činnosti
18. zakúpenie kuchynského robota do
kuchynky v dome kultúry
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19. previesť rekonštrukciu obecného
rozhlasu na bezdrôtový s tým, že práce
budú uhrádzané splátkami
20. predĺženie prevádzkových hodín
TIPSPORTU v reštaurácií Jeleň
21. nájom vleku EPU 300 vo Vychylovke
POL družstvu Nová Bystrica s
odpustením nájmu na jeden rok činnosti.
Vlek musí byť funkčný celý rok

C/ neschvaľuje
1. žiadosť KR PZ v Žiline o odpustenie
poplatkov za daň z nehnuteľností
2. žiadosť o vybudovanie trativodov pre
nedostatok finančných prostriedkov

9.

Záver

Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie mimoriadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Rudolf Chovanec
Monika Držiaková

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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VZN o hospodárnom nakladaní s pitnou
vodou na území obce
Vyvesené 15 dní pred rokovaním OZ:
26. 09. 2007
Schválené OZ: 11. 10. 2007
Platnosť:11. 10. 2007
Účinnosť: 26. 10. 2007

Obec Nová Bystrica na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade s § 36 ods 9,
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s použitím §
4 ods. 3 písm. f/ a g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a pre celé územie Obce Nová Bystrica toto
všeobecne záväzné
nariadenie
o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

§1
Úvodné ustanovenia
l. Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za
hospodárne využívanie pitnej vody a tiež sankcie za nedodržanie ustanovení platných
právnych predpisov.
2. Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne.
3. Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd, najmä vôd
určených pre zásobovanie pitnou vodou.
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b/ hlásiť ihneď prípady porúch na verejných vodovodoch
c/ poruchy na vnútorných rozvodoch v dome hlásiť správcovi domu
d/ zabezpečiť urýchlené opravy vodoinštalácií v spravovaných a užívaných jednotkách
a poruchy na vodovodných sieťach
e/ znížiť na najnižšiu možnú mieru spotrebu vody na technologické účely a využívať
vlastné vodné zdroje s výnimkou vody pre strojnotechnologické a účelové zariadenia
v potravinárskych prevádzkach a priemysle.
2/ Zakazuje sa užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na:
- umývanie vozidiel
- stavebné účely
- polievanie záhrad
- umývanie a čistenie rôznych objektov v Obci Nová Bystrica
- umývanie chodníkov

§4
Spoločné a záverečné ustanovenie
l. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Novej Bystrici.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej
Bystrici dňa 11. 10. 2007 uznesením č. 10/2007.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia obecným
zastupiteľstvom a účinnosť 15-tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce, t. j.
dňom 26. 10. 2007.
4. Toto VZN nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárnom nakladaní s pitnou
vodou na území obce zo dňa 7. 5. 1997.

§2
Povinnosti fyzických a právnických osôb
l. Vlastníci, správcovia, užívatelia bytov, bytových domov, domov, obchodných
spoločností, družstiev a iných inštitúcií v obci a občania /fyzické osoby/, ktoré užívajú
pitnú vodu z verejného vodovodu na území Obce Nová Bystrica, sú povinní:
a/ šetriť s pitnou vodou

Milan Kotvas
starosta obce
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Najsvätejšia sviatosť oltárna
O všetkých siedmich
sviatostiach hovoríme, že sú
„sväté", lebo sú pre nás
prostriedkami
alebo
„potrubiami", cez ktoré prúdi k
nám Božia milosť potrebná k
dosiahnutiu svätosti, čiže k
dosiahnutiu
večnej
spásy.
Avšak o Sviatosti oltárnej
hovorievame,
že
je
to
„Najsvätejšia sviatosť", lebo v
nej je skutočne prítomný, hoci
skrytý, samotný Darca svätosti,
Darca spásy.

Prečo sú katolíci takí hrdí na túto sviatosť?
Komunita veriacich v Krista nemá nič vzácnejšie, cennejšie
a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sme túto komunitu ani
nemohli nazvať Cirkvou v tesnom slova zmysle. Bolo by to iba nejaké
(napr. protestantské spoločenstvo), ktoré síce v Krista verí, ale je
ochudobnené o možnosť prijímať ho. Je jasné, že Oltárna sviatosť sa
vždy spája so sviatosťou kňazstva. Tam, kde nie je pravý kňaz - nástupca
apoštolov (ale iba vodca, pastor, kazateľ...), nemôže byť reči o skutočnej
premene obetných darov na Ježišovo Telo a Krv.
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Kto a kedy ustanovil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu?
Ustanovil ju Ježiš pred svojou smrťou a zmŕtvychvstaním v
Jeruzaleme, keď pri poslednej večeri dal 12 apoštolom a ich nástupcom biskupom a kňazom moc premieňať chlieb a víno na svoje Telo a Krv:
„Toto robte na moju pamiatku."
Aké sú iné pomenovania Najsvätejšej sviatosti oltárnej?
Najbežnejšie sú: svätá omša, Eucharistia, Najsvätejšia obeta,
Pánova večera, lámanie chleba, svätá liturgia, sväté tajomstvá, sväté
prijímanie.
Aký je zmysel pristupovania k tejto sviatosti?
V Eucharistii prijímame živého, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého
Krista. Toto sväté prijímanie udržiava naše spojenie s Ježišom, bez
ktorého niet spásy: „Ak nebudete prijímať telo Syna človeka a piť jeho
krv, nebudete mať v sebe život... Kto mňa prijíma, má v sebe večný
život..." (porovnaj: Evanjelium podľa Jána). Sväté prijímanie posilňuje v
nás lásku k Bohu a blížnemu, zotiera všedné hriechy a chráni pred
budúcimi smrteľnými hriechmi. Stačí predtým oľutovať svoje hriechy,
sústrediť sa, vzbudiť si vieru v prítomnosť Ježiša a túžbu prijať ho. Ku sv.
prijímaniu nemôže pristúpiť katolík, ktorý žije v partnerskom vzťahu bez
sviatosti manželstva, kým sa nerozhodne cirkevne sa zosobášiť. Takisto
katolík, ktorý bol Cirkvou exkomunikovaný (vylúčený z Cirkvi), kým
nebude do nej opätovne prijatý.
Kto môže rozdávať sv. prijímanie?
Okrem kňaza a diakona môže rozdávať sv. prijímanie aj tzv.
„mimoriadny rozdávateľ“, ktorý má na to povolenie biskupa. Toto
povolenie môže sprostredkovať niektorým farníkom miestny
administrátor farnosti.
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Komu a kedy Cirkev ukladá povinnosť zúčastniť sa na sv. omši?
Cirkev ukladá túto povinnosť svojim členom, a to každú nedeľu a
prikázaný sviatok, pod hrozbou smrteľného hriechu (dôležitá vec, úplné
vedomie a neobmedzená dobrovoľnosť zanedbania tejto veci). Cirkev má
od Krista kompetenciu ustanovovať takéto povinnosti: „Čokoľvek
zviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi“ (porovnaj: Evanjelium). Kto
nebol pokrstený v Katolíckej cirkvi, nie je viazaný týmto príkazom (nemá
hriech, keď nejde v nedeľu na sv. omšu). V pracovné dni Cirkev
neprikazuje, iba odporúča zúčastniť sa na sv. omši.
Ako sa má katolík zapájať do sv. omše?
Je prirodzené, že katolík nie je iba „divákom“ alebo
„pozorovateľom“. Modlí sa spolu s ostatnými veriacimi, nahlas odpovedá
na kňazove výzvy a spieva piesne (Sv. Augustín: „Kto Bohu spieva,
dvakrát sa modlí“). A predovšetkým, ak nemá objektívnu prekážku,
pohne sa z lavice a s veľkou radosťou i túžbou srdca pristúpi ku sv.
prijímaniu.
Kedy sa v Novej Bystrici slávi Kristova obeta?
Každú nedeľu o 8.00 a 11.00 hod. Poriadok sv. omši pre prikázané
sviatky a pracovné dni je priebežne vyhlasovaný v rámci nedeľných
farských oznamov.
Slovo na záver?
Nedeľa je Pánov deňtoto si vždy pripomeň!

10

Novobystrický hlásnik

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Festival vedy a techniky
Každý rok sa počas
Týždňa vedy na Slovensku
uskutočňuje
v
Bratislave
mimoriadne
atraktívna
prehliadka vedecko-technických
projektov a výskumných prác
mladých ľudí do 20 rokov Festival Vedy a Techniky.
Prehliadka je spojená so
súťažou o hodnotné vecné ceny a
tí
najlepší
postupujú
na
atraktívne medzinárodné súťaže. Hlavnou cenou je účasť na prestížnom
svetovom veľtrhu vedeckých projektov mladých ľudí Intel ISEF 2008 v
Atlante v USA.
Otvorenia Festivalu sa zúčastnili zástupcovia Amavetu,
Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied i veľvyslanec
USA na Slovensku Rodolphe Vallee.
Našu školu na Festivale, ktorý sa konal 15. - 17. 11. 2007,
reprezentovali žiaci VII.A triedy Branislav Chovanec a Tomáš Prišč. Z
Kysúc sme sa zúčastnili ako jediní zástupcovia. Branislav Chovanec
zhotovil
elektronickú
stavebnicu
pozostávajúcu
z
rôznych
elektrotechnických i elektronických komponentov.

Do kostola treba ísť,
omšou Krista osláviť.
Stanislav Capiak
váš duchovný otec

V ťažkej konkurencii žiakov základných škôl i študentov
stredných škôl z celého Slovenska obstál veľmi dobre, keď získal Diplom
dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
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za výborné výsledky dosiahnuté pri prezentovaní vedeckého projektu a
ďalšiu cenu - ročné predplatné časopisu Quark.
Elektronická stavebnica, ktorú prezentoval, priťahovala veľkú
pozornosť návštevníkov počas celého trvania Festivalu. Stavebnica
pozostáva z rezistorov, diód, LED-diód, motorčekov, elektroinduktorov,
kondenzátorov, zariadení pre elektrolýzu, elektrolytického modelu batérie
monočlánkov, alternátora, potenciometrov, vypínačov, solárneho článku a
ďalších. Na podujatí mali možnosť naši žiaci predstaviť svoje práce
rovesníkom, odborníkom i širokej verejnosti. Mali možnosť s nimi
komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Sami sa veľa naučili a vyskúšali si
na "vlastnej koži", čo to znamená prezentovať svoju prácu takému
množstvu ľudí. Navyše Festivalu sa zúčastnili i zahraniční hostia a tak si
mohli vyskúšať i svoje jazykové schopnosti.
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Detská diskotéka
30. novembra 2007 – piatok - bol posledným dňom pred
nastávajúcim adventom. Posledný krát sa rozozvučala hudba v dome
kultúry, pri ktorej si zatancovali a zasúťažili deti zo ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici . O 18.00 hod. sme si všetci za príjemnej vianočnej melódie
zapálili pred obecným úradom prskavky a slávnostne sme rozsvietili
veľký vianočný stromček. Sme radi, že mnohí rodičia priviedli zo sebou aj
malé deti, ktorým sa to veľmi páčilo.

Vďaka za to, že naša škola mala možnosť zúčastniť sa tejto
atraktívnej prehliadky patrí okrem autorov projektu i žiačkam IX. A triedy
Petre Brisudovej a Nikole Baničiarovej, ktoré Braňovi pomohli s tvorbou
posteru, rodičom žiakov a zároveň i vedeniu ZŠ s MŠ v Novej Bystrici za
plnú morálnu i finančnú podporu projektu.
-ej-

Výtvarná súťaž

Ing. Ľudmila Jarabicová,
učiteľka fyziky na ZŠ s MŠ Nová Bystrica

V mesiaci december Školské stredisko záujmovej činnosti v Novej
Bystrici pre ročníky 1 - 4 vyhlásilo výtvarnú súťaž „Vianočný darček“.
Deti si v rámci výtvarnej výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase
vytvorili prekrásne práce, ktoré boli vystavené na školskej chodbe. Dňa
13.12.2007 sme vyhodnotili a odmenili 15 prác, ktoré sme vybrali zo
všetkých vystavených. Bolo veľmi ťažké vybrať a odmeniť vecnými
cenami práce, pretože všetky boli veľmi pekné a bolo ich veľmi veľa. Tie
deti, ktorým sa neušli vecné ceny, dostali všetky sladkú odmenu.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa
tejto peknej akcie zúčastnili.
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Blížia sa Vianoce
Vo štvrtok sme navštívili muzikál v Novej Bystrici. Bolo
predstavenie troch účinkujúcich, ktorí vystupovali na javisku. Jeden z nich
bol moderátor, ktorý uvádzal piesne, ktoré budú hrať. Druhý hral na gitaru
a spieval, tretia žena bola hlavná speváčka, ktorá zároveň hrala na klavíri.
Vypočuli sme si piesne slovenských aj zahraničných spevákov. Páčili sa
mi piesne od skupiny Peha, Jana Kirschner a aj pieseň z filmu Nekonečný
príbeh. Spolu so spevákmi sme si zároveň zaspievali naše obľúbené
melódie a vianočné koledy. Predstavenie sa nám páčilo.
-ejRoman Kulas, 7 tr.

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
MIKULÁŠ
Koník cvála po ceste,
v koči sedí Mikuláš.
S radosťou nám darček dá,
veď má deti rád.
Klaudia Hrušková, 3. trieda

Tešíme sa na MIKULÁŠA
Mikuláš, kde tie dary schovávaš?
Veľkú radosť rozdávaš.
Každý je už veľmi rád,
že k nám zasa prichádzaš.
Monika Sýkorová, 3. trieda

Dňa 21. 11. 2007 sa žiaci 9. ročníka ZŠ s MŠ Nová Bystrica,
Vychylovka zúčastnili v Kultúrnom dome v Čadci na burze stredných
škôl. Odniesli si odtiaľ veľa informácií o rôznych školách.
Burza sa všetkým veľmi páčila.
Žiaci 9. ročníka

Dňa 29. 11. 2007 sa žiaci 1. – 9. ročníka našej ZŠ zúčastnili v KD
v Novej Bystrici na vianočnom koncerte „Blížia sa Vianoce“.
Účinkujúci hudobníci a speváčka si pripravili bohatý program plný
známych slovenských a zahraničných skladieb, do ktorých sa s radosťou
zapojili aj naši žiaci a podporili tým veselú a príjemnú atmosféru.
Všetci sa odmenili potleskom a odišli s pekným zážitkom.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová

Dňa 13. 12. 2007 sa žiaci 5. a 7. ročníka našej školy zúčastnili
výletu do krajského mesta Žilina. Cieľom výletu bolo spoznať mesto,
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zoznámiť sa s jeho pamiatkami a významnými budovami. Žiaci navštívili
hlavnú Masarykovu ulicu, prezreli si obchody a spoznali historické jadro
Žiliny. Samozrejme, že žiakom urobila najväčšiu radosť návšteva veľkých
nákupných centier: TESCO, MAX. Páčila sa im vianočná výzdoba, ktorá
zdobila celé mesto. Výlet žiaci využili na nákup vianočných darčekov
a suvenírov. Žiakom sa výlet páčil, pretože si mohli v meste vychutnať
príjemnú vianočnú atmosféru, ktorou dýchalo celé mesto.
Zároveň chcem poďakovať p. Jánovi Chmurčiakovi zo Starej
Bystrice, ktorý nás svojím autom sprevádzal po meste Žilina.
Mgr. Alena Kulasová

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka ďakuje všetkým
sponzorom školy, ktorí pomáhajú škole počas celého roka. Zároveň im
prajeme veľa úspechov v Novom roku 2008 v ich podnikateľskej činnosti.
Predovšetkým ďakujeme p. Šadibolovi Albínovi, p. Hančinskému
Radoslavovi, p. Masnicovi Pavlovi, p. Šadibolovi Františkovi, p. Grigovi
Štefanovi.
Ďalej ďakujeme všetkým pracovníkom OÚ, učiteľom a priateľom
školy, ktorí nám finančne pomohli cestou 2 % z dane za rok 2006.
Aj deti z MŠ v Novej Bystrici, Vychylovka ďakujú všetkým
rodičom, ktorí prispeli sponzorsky na zakúpenie nových hračiek a tak
potešili všetky detské srdiečka.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novej Bystrici, Vychylovka praje
v Novom roku 2008 všetkým učiteľom, zamestnancom a žiakom školy
veľa šťastia, pevné zdravie, veľa vytrvalosti a húževnatosti pri ich
zodpovednej práci.
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V ten sviatočný deň sa k rodinnému stolu
prikradne šťastie – keď sme všetci spolu.
Rozhorí sa v očiach všetkých svetla jas,
veď Vianoce sú sviatky lásky a štedrosti čas.
Keď si starý rok podáva ruku s novým, prichodí nám všetko
krajšie, veselšie, príjemnejšie, radostnejšie. Bez reptania stojíme rady
v obchodoch, upratujeme, pečieme, vyvárame. Prichádzajú Vianoce –
sviatky pokoja a mieru. Hlavným poslaním Vianoc je pohoda, atmosféra
srdečnosti a lásky. Sú to sviatky rodiny, detí, ktorých radosť v nás oživuje
spomienky na naše viac menej vzdialené detstvo.
Chceme, aby tieto sviatky zostali v pamäti rodiny po celý rok.
A nezabúdame ani na naše krásne ľudové tradície - veď v klenotnici nášho
národa je ich dostatok. Aj ony totiž neopakovateľne dotvárajú, či priam
vytvárajú vianočnú atmosféru. A celkom určite práve ony sú tým zlatým
kľúčikom, ktorý otvára naše srdcia, aby sme sa dostali jeden k druhému
bližšie.
Tak teda: Šťastné sviatky!
Redakčná rada

Príbeh na tento čas
Táto príhoda sa stala pred niekoľkými rokmi, keď otec zbil svoju
5-ročnú dcérku, pretože stratila nejakú vec neveľkej hodnoty.
Bol čas Vianoc a dievčatko prinieslo otcovi darček a vraví mu: "Ocko,
toto je pre Teba!"
Otec bol viditeľne v rozpakoch, ale jeho podráždenosť ešte vzrástla, keď
otvoril krabičku a nič v nej nenašiel, bola prázdna.
Nahnevane odvrkol: "Nevieš, že keď sa robia darčeky, tak sa očakáva, že
v nich aj niečo je? A Ty mi dávaš prázdnu krabicu!"
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Dievčatko sa na neho nechápavo pozerá a so slzami v očiach hovorí:
"Ocko,..... nie je prázdna! Vieš ako som sa namáhala, kým som ju naplnila
mojimi mnohými božtekmi?"
Otec vtedy precitol, kľakol si k dcérke, objal ju a prosil o odpustenie...
Prešiel nejaký čas a chvíľková nepozornosť vodiča stála život toto
dievčatko.
Celý ostatný čas po jej smrti otec chránil krabičku, ktorú dostal v ono
vianočné ráno od dcérky, na nočnom stolíku, pri posteli.
A keď sa cítil slabý, bezmocný, keď nevedel ako ďalej, keď mu problémy
prerastali cez hlavu ..., vtedy otvoril krabičku a vybral z nej jeden
božtek, spomínajúc si pritom na lásku, s akou ich dcérka do nej vkladala.
KAŽDÝ Z NÁS, PRIATELIA, MÁ URČITE JEDNU TAKÚTO
KRABIČKU AJ DOMA.
JE PLNÁ BOZKOV A LÁSKY NAŠICH RODIČOV, PRIATEĽOV A
BOHA ...

Symboly Vianoc na Slovensku
Tradičným symbolom Vianoc je stromček. Vianočné stromčeky sa
spočiatku vešali pod povalu a dievčatá ich zdobili orechami a jabĺčkami.
Povrávalo sa, že červené jablká chránia domácich pred chorobami,
predlžujú im mladosť. Orechy zasa zabezpečujú úrodu, plodnosť a
dodávajú silu hospodárovi. V niektorých oblastiach Slovenska sa staval do
izby snop obilia, ktorý nazývali „dedo“. Symbolizoval bohatosť
očakávanej úrody. Najčastejšie sa však domy zdobili jedličím. Zelená
halúzka bola od najdávnejších čias symbolom rodiaceho sa života,
bohatstva a šťastia.
Symbolika zeleného stromčeka bola pre Slovensko dôležitá, lebo
24. decembra – v najkrajší deň roka, slávili sviatok mŕtvych. Jej stopy
nachádzame vo vianočných zvykoch. Sviečky, ktoré horia na vianočnom
stromčeku, symbolizujú vlastne príchod svetla svetiel, reťaze majú
pripomenúť hada, ktorý pokúšal Evu a jablká rajské ovocie hriechu.
Mgr. Eva Joneková
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Vianoce v iných krajinách
Ozrutánske sane svištia vzduchom. Ťahá ich sobí štvorzáprah – je
na ceste k ľuďom. V batožine má veľa pestrých hračiek pre deti, ktoré na
ne túžobne čakajú. Sane vedie vysoký muž v červenom odeve s dlhou
bielou bradou.
V Anglicku a v Amerike sa volá Santa Claus, v Anglicku niekedy
aj Father Christmas – Vianočný otec.
Lieta ponad strechy a domčeky, čo priniesol deťom, spúšťa cez
komíny, alebo aj sám vlezie dnu komínom. Na druhý deň ráno, na prvý
vianočný sviatok, nájdu deti to, čo im nadelil. Potom sa oslavuje.
K slávnostnej tabuli pozývajú aj príbuzných. V Anglicku zvyknú jesť
moriaka a známy slivkový puding. Nechýbajú ani vetvičky imela
a cezmíny, ktoré vešajú nad dvere. Sú to dávne symboly mieru
a priateľstva. Kto sa pod nimi s niekým stretne, môže dostať bozk.
Vo Francúzsku sa na Štedrý večer stavajú jasličky s malými
hlinenými figúrkami, ktoré predstavujú Máriu a Jozefa s dieťatkom,
pastierov, ako aj zvieratká. Na troch kráľov pristavujú k nim aj troch
svätých kráľov.
Na štedrovečernom stole sa vo francúzskych rodinách často
zjavuje zvláštny zákusok – krémová rolka v tvare dreveného polienka
alebo kmeňa stromu a volá sa búche de noel. Vianočné polienko
pripomína prastarý zvyk vložiť do kozuba obrovský klát dreva, ktorý má
horieť od Vianoc do Troch kráľov. Deti dostávajú darčeky ráno po
Štedrom večere. Francúzsky „vianočný otec“ – pére Noel – ich prináša
v noci, keď deti spia.
V Taliansku sa na Vianoce želá Buon natale, teda „dobré
narodenie Pána“. Tak ako vo Francúzsku, stavajú v izbách jasličky. Sú
stredobodom sviatkov a rodiny sa pretekajú, kto bude mať najkrajšie
jasličky. Veľká slávnostná večera býva na Štedrý deň často až pred
polnočnou omšou a ešte raz na druhý deň. Nikdy však nesmie chýbať
Panettone, taliansky vianočný koláč. Na darčeky si musia deti ešte trochu
počkať, pretože dňom obdarovania je tradične 6. január. V noci predtým
lieta v povetrí na metle trojkráľová bosorka La Befana na metle a spúšťa
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darčeky cez komín. Hovorí sa, že deťom, ktoré boli zlé, zhadzuje len
kúsky uhlia.
Vo Švédsku je výnimočný sviatok už 13. december. Sú to meniny
svätej Lucie, nositeľky svetla. V rodine sa zavčas rána prezlečie niektoré
dievča za Luciu. Oblečie si dlhé biele rúcho a nasadí si korunu so
sviečkami. Takto vyzdobená prinesie ostatnej rodine rozvoniavajúcu kávu
a chlebíčky alebo pečivo do postele.
V Škandinávii sa Vianoce volajú „Julfest“. Na Štedrý večer je
veselo. Celá rodina spieva a tancuje okolo vianočného stromčeka, potom
dedo Mráz prinesie darčeky. V niektorých oblastiach sa na Vianoce dáva
pred dvere mištička s kašou pre vianočných škriatkov. Pomáhajú ľuďom
v domácnosti a pri gazdovstve a sú im všeobecne naklonení, ale môžu
stvárať aj huncútstva. Mištička s kašou ich má priaznivo naladiť.
Zvláštny zákusok mávajú na Vianoce v Dánsku. Sladký ryžový nákyp,
v ktorom je skrytá mandľa. Kto ju nájde, dostane darček.
V Holandsku je túžobne očakávaným dátumom už 6. december,
deň svätého Mikuláša. Vtedy Sinterklaas, holandský Mikuláš, prináša
deťom darčeky. Už deň predtým pripláva do Amsterdamu na svojej lodi –
Zwarte Piet, Čierny Peter. Všetci ho slávnostne vítajú. V noci 5. decembra
lietajú Sinterklaas a Zwarte Piet nepozorovane nad strechami a spúšťajú
darčeky cez komín. Na druhý deň si ich deti nájdu v topánkach.
V Rusku a na Balkáne čakajú deti na deda Mráza, ktorý im
prinesie darčeky. V týchto krajinách je veľa rozličných vianočných
zvykov a obradov, no deda Mráza poznajú všetky deti – aj tie
v Rumunsku, Bulharsku, v Poľsku i na Slovensku.
V Poľsku majú pri slávnostnej vianočnej večeri zvláštny zvyk.
Štedrovečerná večera začína tým, že sa dokola podáva oblátka – Oplatek.
Na nej je vytlačený obraz Márie, Jozefa a Jezuliatka a všetci si z nej kúsok
odlomia.
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Mikuláš v našej obci
Dňa 9. 12. 2007 našou
obcou prechádzal Mikuláš so
svojim sprievodom. Prišiel
s tým najlepším úmyslom –
potešiť malých, ale aj tých skôr
narodených.
Organizátori
ďakujú
sponzorom a všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k vydarenému priebehu akcie.
Patria k nim títo:
Štefan Griga, Anton Fedor, VELM – Nová Bystrica, František
Šadibol, Ján Šutiak, HGT – Nová Bystrica, Ján Čierňava, Pozemkové
spoločenstvo Nová Bystrica, Pozemkové spoločenstvo Riečnica, Textil –
Janka Masnicová, Ján Vrábel, Drevopíla – Hančinský, Ján Kulich, Jozef
Šadibol, Albín Šadibol, Mária Klieštiková, Emil Deák, R. Čierňava, Janka
Huláková, Eva Vakulová, Rudolf Chovanec, Štefan Vojtek, Milan Lalinský,
Pavol Romaník, Detský textil – Romaníková, Pizzeria – Verona, Vladimír
Korček, Ján Halvoník a mnohí ďalší ...
Hotové mikulášske balíčky darovali:
Pozemkové spoločenstvo Vychylovka, Potraviny: Slivková, Hrčková, Griga,
Masnicová, Pišoja, Mokryšová, Šadibol, Patyla, Kubinčanová.

Podľa Vianočných rozprávok
Mgr. Eva Joneková
Organizátori akcie
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Stretnutie jubilantov

Nová tradícia

V obci sa stáva tradíciou
stretnutie jubilantov za príslušný
kalendárny rok. Sú to občania,
ktorí v danom roku dovŕšili
svoje životné výročie – 40
rokov, 50 rokov, 60 rokov a tiež
svadobné výročie – strieborná
a zlatá svadba. Aj tento rok
Obecný úrad v Novej Bystrici
spolu
s kultúrno-školskou
komisiou
pozvali
občanov
a pripravili pre nich spoločenské podujatie, aby si spolu s nimi
pripomenuli ich vzácne výročie, aby si spoločne zaspomínali na roky
prežité v kruhu svojich rodín a spoluobčanov.
Na stretnutí ich privítala Mgr. Jančulová Elena a starosta obce pán
Milan Kotvas, ktorí vo svojom príhovore všetkým prítomným poprial
k ich výročiu veľa zdravia, pohody a veľa, veľa síl do ďalších rokov
života. Po oficiálnej časti sa už prítomní bavili za prítomnosti tanečnej
skupiny LUX – BAND.
Veríme, že v budúcich rokoch budeme pokračovať v tejto peknej
tradícii, ktorá už vošla do povedomia našich občanov.

Peknú tradíciu zaviedol pán starosta Milan Kotvas, ktorou
prispieva k obohateniu ľudových tradícií v našej obci. V spolupráci s ĽSHZDS, SNS, Smer, poslancov OZ, so zamestnancami OÚ v Novej
Bystrici ako aj s harvelčanmi Jozefom Romanom a Jánom Romanom sa
akcia vydarila. Myslím tým zabíjačku a koštovku jej výrobkov, ktorá sa
konala 24. 11. 2007. Bola spojená s katarínskou zábavou. Pekné na tom
je, že je to akcia, ktorej sa môžu zúčastniť všetci občania. Mohli
okoštovať kapustnicu, tlačenku, jaternice, no a k tomu, pravdaže, aj trochu
vínka. Na tejto, v poradí už druhej, zabíjačke sa okrem našich občanov
zúčastnilo i veľa pozvaných hostí – Dr. Ján Podmanický, poslanec NR SR
za stranu Smer a Žilinského VÚC a starosta Obce Stará Bystrica,
prednosta Obvodného úradu v Čadci Ing. Pavol Valárik, Mgr. Juraj
Hlavatý, podpredseda OR ĽS-HZDS a prednosta Obce Zborov nad
Bystricou, Božena Poliačková, starostka Obce Klubina a mnoho ďalších.
Od ľudovej hudby rodiny Kováčovcov je chvályhodné, že tam, kde sú
naši občania, ochotne prídu a zahrajú tie naše „najkrajšie“.
Večer sa sála kultúrneho domu úplne naplnila a zábava bola až do
rána.
Mgr. Eva Joneková

Postreh občana
Moje Vianoce

-ej-

Každé Vianoce sa moje spomienky vracajú k Vianociam, ktoré
boli pre mňa veľmi trpké a smutné. Bolo nás 8 detí, ja som bola najstaršia
a mala som 14 rokov. Doba bola ťažká (začiatok 60-tych rokov), niekedy
sme nemali čo jesť a tak mi môj otec našiel robotu, aby som si niečo
zarobila. Neboli to však peniaze iba pre mňa, musela som pomôcť aj
mojim súrodencom ... Robotu som mala pre mňa dosť ťažkú, veď som
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bola ešte dieťa... Blížili sa Vianoce a ja som s nádejou čakala na výplatu,
že poteším nielen seba, ale kúpim aj niečo svojmu bratovi a sestrám. Na
výplatu som dostala 630,- Kčs. Na tú dobu to bol celkom dobrý zárobok
a tak som rozmýšľala, ako sa mám podeliť, a čo mám kúpiť ... Moja
mama (bola veľmi skromná, starala sa o nás, dbala o to, aby sme neboli
hladní, aj keď niekedy ten hlad bol, ale s jej láskou sme to prežívali
statočne...) rozhodla však za mňa. Povedala mi, že musím kúpiť
potraviny, lebo nám už chýba múka, cukor, soľ ..., aby sme cez Vianoce
mali čo jesť. Otec mal v tom čase v práci problémy, a tak som rodinu
musela uživiť ja. Nakoniec mi z tej mojej výplaty ostalo iba toľko, že som
mohla každému kúpiť len lízanku (a to bol aj jediný darček od Ježiška).
Vianočný stromček sme mali veľmi skromný. Väčšinou boli na ňom
jabĺčka, čo sa nám urodili. Vtedy sme však boli všetci skromní, stačilo
nám to málo, čo sme mali, boli sme však posilnení po duchovnej stránke.
Každý večer sme sa s mamou modlili ruženec, aby nám Pán Boh pomohol
a neopustil nás...
Dnes je to však iné ... Skromnosť u detí chýba, stále majú pod
stromčekom „málo“ a modliť sa im už asi ani netreba ... Teraz, keď je
advent, radostné očakávanie príchodu Ježiša, mali by sme ho stráviť čo
najviac s rodinou, deťmi, nájsť si spoločnú chvíľu na modlenie a na našu
duchovnú obnovu.
E.V.
V nedeľu, 9. 12. 2007, cez našu obec prechádzal svätý Mikuláš.
Čakali ho malí, veľkí, ale aj tí, čo majú tieto podujatia radi.
Mikuláš bol veľmi milý a dôstojný. Anjelici veselí a čerti... Tí sa svojou
pekelnou výzdobou ani nedajú opísať.
Príjemnú atmosféru dotvárala hudba bratov Kováčovcov. Deti sa tešili zo
štedrých darčekov, ktorými ich Mikuláš obdaroval.
Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto tradícii podieľali,
ktorí sprevádzali a pripravovali Mikuláša.
Tí, ktorí sa na Mikuláša neprišli pozrieť to môžu ľutovať. Prišli o milý
a pekný zážitok.
E.V.
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Milí čitatelia,
mnohí z vás – teda živnostníci využili v minulých rokoch možnosť
uplatnenia výdavkov percentuálne, teda nie skutočné výdavky, ale pri
remeselných živnostiach to bolo 60 % výdavkov z celkových príjmov,
alebo ostatní mohli využiť 40 % výdavky – bez nejakého dokladovania.
(Tieto výdavky percentom z príjmov platia aj pre rok 2007!)
Aké povinnosti však majú títo živnostníci, ak sa v tomto roku,
alebo v nasledujúcich rozhodnú, že prejdú na uplatňovanie skutočných
výdavkov? V prípade, že sa napríklad stanú v priebehu roka 2007
platcami DPH a predtým si uplatňovali percentuálne výdavky, je to ich
povinnosť!
„Daňovník - podnikateľ, ktorý v jednom zdaňovacom období (napr.
v roku 2006) uplatňoval pri vyčíslení základu dane výdavky percentom z
príjmov a rozhodol sa, že v nasledujúcom zdaňovacom období v roku
2007 bude uplatňovať výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov je povinný v súlade s § 17 ods. 8 ZDP za
zdaňovacie obdobie roku 2006 zvýšiť základ dane:
-o cenu nespotrebovaných zásob a
-o výšku pohľadávok s výnimkou nevymožiteľných pohľadávok.“
Toľko výňatok zo zákona, na nasledujúcom príklade si to vysvetlíme:
Pani Alena dosahuje príjmy z remeselnej živnosti a v roku 2006 sa
rozhodla, že bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Zaplatila
poistné a príspevky vo výške 16 300 Sk. Počas celého zdaňovacieho
obdobia viedla iba evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a
o pohľadávkach (povinnosť zo zákona). V priebehu roku 2006 dosiahla
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príjmy vo výške 247 000 Sk a k 31. 12. 2006 evidovala nespotrebované
zásoby vo výške 3 500 Sk a pohľadávky vo výške 31 400 Sk.
Za rok 2006 podala pani Alena daňové priznanie, v ktorom uviedla:

(Údaje sú z obecnej matriky)

príjmy - 247 000 Sk
výdavky (60% z príjmov + poistné a príspevky) - 164 500 Sk (148 200 +
16 300)
príjmy – výdavky = 82 500 Sk

Sobáše
November 2007
Monika Šadibolová a Ján Pavelek
December 2007
Kristína Mazúrová a Marián Králik

vzhľadom k tomu, že základ dane je nižší ako bola odpočítateľná položka
minulý rok, čiže 90 816, nevznikla pani Alene platba dane.
K 1. 1. 2007 rozšírila pani Alena predmet živnosti, začala
podnikať aj v iných činnostiach, ktoré nespadajú pod remeselné živnosti,
preto začala účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. (Nevyužila
možnosť uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov.) Za zdaňovacie obdobie
roku 2006 jej vzniká povinnosť úpravy základu dane, ktoré urobí na
základe podania dodatočného daňového priznania za rok 2006:

Narodenie dietata
November 2007
Marián Petrek, Marián a Mária rod. Mičáková
Michal Krištof, Peter a Mariana rod. Čierňavová
Samuel Fedor, Peter a Emília rod. Lokšová

Strieborný sobáš

úprava základu dane podľa § 17 – 34 900 Sk (3 500 Sk + 31 400 Sk)

Peter Kolembus a Helena, rod. Rajnohová
Jozef Šadibol a Janka, rod. Čierňavová
Štefan Blahovec a Emília, rod. Brisudová
František Podolinský a Anna, rod. Kolenová

základ dane - 117 400 Sk (pôvodný: 82 500 + 34 900)
nezdaniteľné časti základu dane - 90 816 Sk
základ dane znížený – 26 584 Sk (117 400 – 90 816)

Životné jubilea

daň - 5 050 Sk (26 584 x 19 %).
Daň bude musieť doplatiť vzhľadom k úprave základu dane.

Ing. Iveta Heltková

40 rokov
Božena Adamcová
Helena Plešivková
Daniela Demeňová
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Pár dobrých rád

50 rokov
Štefánia Adamcová
Helena Kolembusová

Máte zlú náladu ? Pomôže vám škorica! Pomaly žujte chlieb posypaný škoricou.
Dušu možno rozprúdiť aj použitím vody - umývaním nôh v studenej vode alebo
striedavým polievaním nôh vodou.

60 rokov
Ak ste prechladli, do horúcej vody pridajte soľ a do roztoku ponorte nohy. Po
čase ich utrite a potrite rozkrojením cesnakom. Vypite lipový čaj a ľahnite si do
postele.

Anna Plaštiaková

70 rokov

Odolnosť organizmu oslabuje strava s vysokým obsahom tukov a bohatá na
cukor.

Anna Sobolová

Opustili nás
Antónia Pastvová (†70)
Anna Kholová (†58)
Paulína Baraniaková (†78)

Ak vás trápi akné, vyskúšajte starý ale dobrý recept. Stačí narezať strúčik
cesnaku a vytlačiť z neho šťavu, tou potrite postihnuté miesto, najlepšie už pri
prvom náznaku akné.
Ak ste prechladli, do horúcej vody pridajte soľ a do roztoku ponorte nohy. Po
čase ich utrite a potrite rozkrojením cesnakom. Vypite lipový čaj a ľahnite si do
postele.
Ak máte nádchu, skúste si na vreckovku nakvapkať trocha eukalyptového oleja,
a v pravidelných intervaloch inhalovať.

Obecný úrad Nová Bystrica Vám oznamuje, že od 21.12.2007 je
novým správcom cintorína pán Stanislav Koleno zo Starej Bystrice.
Pán Koleno bude zabezpečovať všetky pohrebné služby, vrátane výkopu
jamy, zahrnutia jamy. Na pána Ladislava Brehovského sa už neobracajte
ohľadom výkopu jamy. Ak Vám v rodine niekto zomrie kontaktujte sa na
pána Stanislava Kolenu na č. t: 0907337984, 0908062875, 4395301,
4395218 pán Koleno Vám všetko zabezpečí. Cenník pohrebných služieb
bude zverejnený v mesiaci január.
Starosta obce Milan Kotvas sa ospravedlňuje všetkým tým, ktorí sa
cítia byť nejakým spôsobom dotknutý doterajšími pohrebnými službami.
Milan Kotvas, starosta obce

Odolnosť organizmu oslabuje strava s vysokým obsahom tukov a bohatá na
cukor.
Počas ochorenia treba jesť často, ale v menších dávkach.

Novobystrický hlásnik – obecný časopis. Vydáva obec Nová Bystrica.
Pripravili: Mgr. Eva Joneková, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Magdaléna Vráblová,
Bc. Helena Kotvasová, Jaroslav Kováč, Jozef Kultán, Lukáš Pastva.
Adresa redakcie: Obecný úrad, 023 05 Nová Bystrica 657. Telefón: 041/4397221.
Fax: 041/4397221, E-mail: ounbystrica@stonline.sk.
Internetový portál: www.novabystrica.sk
Tlač: Obecný úrad Nová Bystrica

