Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 11/2008 december
XVII. ročník
10,- Sk

Vážení občania!
V čase, keď si ruku podáva starý rok s rokom novým, sa Vám prihováram
v mene svojom i v mene Obecného úradu a v mene Obecného zastupiteľstva.
V prvom rade chcem
poďakovať
všetkým
občanom, podnikateľom,
firmám,
záujmovým
združeniam a ostatným,
ktorí boli nápomocní pri
rozvoji
a oživení
spoločenského,
kultúrneho a športového
života v obci. Ďakujem
všetkým menovaným za
ich voľný čas, energiu
a úsilie, ktoré venovali pre
blaho
nás
všetkých
a pevne verím, že v tejto
mimoriadne
dôležitej
činnosti budú pokračovať
i v budúcom
roku.
Uvedomujem si, že každá práca, i tá moja, je jednoduchšia, ak človek na ňu nie
je sám, a keď sa môže oprieť o svoje okolie a svojich občanov.
Vážení občania, prajem Vám pekné, pokojné a požehnané Vianoce v kruhu
svojich najbližších a šťastný Nový rok 2009!
Milan Kotvas, starosta obce
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A máme za sebou ďalší rok. Plný zhonu, povinností a starostí. Zdá sa, akoby tie
posledné roky ubiehali akosi rýchlejšie ako ktorékoľvek predtým. Ešte Vianoce...
a lúčime sa s rokom 2008. Tŕpneme, či stihneme poupratovať, nakúpiť, napiecť.
Ale nakoniec to vždy predsa len dobre dopadne a na štedrý večer si s rodinou
sadneme k štedrovečernému stolu unavení, ale spokojní, že je všetko tak, ako má
byť.
V závere roka chcem v mene redakčnej rady poďakovať všetkým
prispievateľom do nášho časopisu, predovšetkým Ing. Vladimírovi Kasajovi,
Mgr. Stanislavovi Capiakovi, PhDr. Monike Halvoníkovej, Mgr. Elene
Jančulovej, Mgr. Ľubomíre Škorvagovej, Emílii Varšavovej, ale aj Vám, našim
čitateľom, za Váš záujem a priazeň. Budem rada, ak nám ju prejavíte aj
v budúcom roku 2009, do ktorého Vám prajem veľa zdravia, šťastia, lásky,
rodinnej pohody a vo Vašej blízkosti len ľudí s dobrým a láskavým srdcom.

Šťastné a pokojné sviatky!
Šéfredaktorka
Mgr. Eva Joneková

Nech vás dary
Božej milosti
po celý rok chránia,
nech vám dá Boh šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

Redakčná rada
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Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
Obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p.
Jozefa Kultána a p. Rudolfa Chovanca.

Dňa 11.12.2008 sa uskutočnili voľby hlavného kontrolóra obce.
Volilo celkom osem poslancov, jeden ospravedlnený.
Vo voľbách zvíťazila pani Anna Chovancová s celkovým počtom hlasov 7.
JUDr. Ficková mala jeden hlas.
Vladimír Kasaj

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. VZN o daní z nehnuteľností
6. VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. VZN o miestnych daniach
8. Rôzne
9. Diskusia

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 11.12.2008
Prítomní:
Starosta obce: Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Držiaková Monika, Ing.
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Žemel Milan
Neprítomný:
Huláková Jana
Program:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3.Voľba návrhovej a volebnej komisie
4.Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová
Bystrica

5.VZN o daní z nehnuteľností
6.VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN o miestnych daniach
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. 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 8
poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Milana
Žemela a p. Dušana Šadibola. Návrh bol
jednohlasne schválený.
Do volebnej komisie na voľbu
hlavného kontrolóra Obce Nová Bystrica,
starosta obce navrhol p. Ing. Držiakovú
Moniku, p. Mgr. Elenu Jančulovú a p.
Vilmu Masnicovú. Volebná komisia bola
schválená počtom hlasov 8.
10. Návrh na prijatie 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 11/2008
A/ berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov zápisnice: p. Mgr. Jozefa
Kultána a p. Rudolfa Chovanca
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4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana,
p. Milana Žemela a p. Dušana Šadibola
5. návrh členov do volebnej komisie pre
voľbu kontrolóra obce: Ing. Držiaková
Monika, Mgr. Jančulová Elena a p.
Masnicová Vilma
6. kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zastupiteľstiev
7. informáciu starostu obce o rekonštrukcii
cesty Nová Bystrica – Vychylovka po novú
cestu
8. informáciu o zrušení výberového
konania na školu
9. svoju víziu a zámer pri plnení funkcie
hlavného kontrolóra obce p. JUDr. Adriany
Ficekovej a p. Anny Chovancovej
11. situáciu v zásobovaní obyvateľov Obce
Nová Bystrica pitnou vodou. Názor na
tento problém od predstaviteľov SEVAKu
/p. Martinček
12. návrh bezplatného prevzatia, resp. za
1,- Sk, mostu a cesty do Mrvy a Berešov
od Sevaku
13. návrh VZN Obce Nová Bystrica o dani
z nehnuteľností
14. návrh VZN Obce Nová Bystrica
o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
15. návrh VZN Obce Nová Bystrica
o miestnych daniach
16. návrh poplatkov na území Obce Nová
Bystrica
17. správu z následnej finančnej kontroly
predloženú kontrolórkou obce
18. pripomienku p. Držiadovej o slabej
údržbe rezerváru pitnej vody v osade
u Petka /zásobovanie osád Šumskovia,
Mackovia,..../
19. vyjadrenia stavebnej komisie
k obhliadke stavebných úprav
20. žiadosť Petra Čierňavu, bytom Nová
Bystrica 547, o zavedenie vodovodnej
prípojky
21. žiadosť Dany Jančulovej, bytom Nová
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Bystrica 683, o odkúpenie stavebného
pozemku – zaraďuje sa do poradovníka
22. žiadosť Jána Cabadaja, o odkúpenie
pozemku č. 5034/2 a 3 – prešetrí stavebná
komisia
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pre 3 - 6 ročné na 23
14. žiadosť občanov u Závodzky na
výmenu vodovodného potrubia vo výške
20 tis. Sk v rámci rozpočtu obce
C/ volí

B/ schvaľuje
1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Milan Žemel a p. Dušan
Šadibol
3. volebnú komisiu v zložení: p. Ing.
Držiaková Monika, p. Mgr. Elena
Jančulová a p. Vilma Masnicová
4. počtom hlasov 8, aby obecný vodovod
ostal v správe Obce Nová Bystrica.
Vodovod, ktorý je majetkom Sevaku vziať
do prenájmu /cca 800 m/ za ročný
prenájom vo výške 196.000,- Sk po dobu
prenájmu
5. prevzatie cesty a mostu do Mrvy
a Berešov do majetku obce za symbolickú
l,- Sk
6. VZN Obce Nová Bystrica o dani
z nehnuteľnosti podľa návrhu v súlade
s platnými zákonmi počtom hlasov 8
7. VZN Obce Nová Bystrica o miestnych
poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady počtom hlasov 8
8. VZN Obce Nová Bystrica o miestnych
daniach počtom hlasov 8
9. poplatky na území Obce Nová Bystrica
podľa návrhu
10. rozpočtové provizórium na január 2009
11. úpravu rozpočtu - do výšky 50.000,Sk robiť rozpočtové opatrenia do
právomoci starostu obce
12. plán kontrolnej činnosti na l. polrok
2009 a zároveň poveruje vykonaním týchto
kontrol kontrolórku obce Annu
Chovancovú
13. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica
o prekročenie počtu detí v materskej škôlke
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1. Na základe tajného hlasovania do
funkcie hlavného kontrolóra Obce Nová
Bystrica p. Annu Chovancovú počtom
hlasov 7.

D/ ukladá
1. Kultúrnemu referentovi zabezpečiť
namontovanie odsávača do kuchyne
v kultúrnom dome.

11. 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:
Jozef Kultán
Rudolf Chovanec

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Rozhovor s pánom farárom Stanislavom
Capiakom na tému: „Svedkovia Jehovovi“
Pán farár, z času na čas navštevujú našu dedinu i naše domy Svedkovia
Jehovovi. My, katolíci, často nevieme, či ich máme prijímať, či máme s nimi
diskutovať alebo ako reagovať na ich učenie. Niektorí z nás majú v sebe
pocit hriechu, že Svedkov Jehovových prijali vo svojom dome, a iní, že ich
surovo vyhodili. Aký máme mať prístup k tejto náboženskej denominácii,
aby bolo naše kresťanské svedomie pred Bohom v poriadku?

Áno, ja som bol už v rannom detstve na Orave svedkom rozhovoru mojej starej
mamy so Svedkami Jehovovými. Chodievali po domoch asi dva - trikrát do roka.
Stará mama sa ich jednoducho opýtala: „Veríte v Boha?“ Odpovedali:
„Samozrejme.“ „A chodíte do kostola?“ „Ešteže čo! Kostol je ľudský výmysel“ reagovali - „my máme kostol tu (a ukázali prstom na svoje telo, na svoje kosti),
toto je náš kostol, do ktorého chodíme.“ A ja som si vtedy detsky pomyslel: toto
nemôžu byť veriaci, keď nechodia do kostola. Predstavoval som si, že naša rodná
dedina je celý svet v malom, svet, v ktorom je každý človek veriaci katolík, a
teda chodí do kostola. Pri detskom stretnutí s fenoménom Svedkov Jehovových
som sa po prvýkrát v živote dozvedel, že nie všetci na svete veria, respektíve, že
veria inakšie ako ja a moja rodina i dedina.

Máme dojem, že v posledných rokoch Svedkovia Jehovovi zintenzívňujú
svoje návštevy. Prečo?
Asi preto, že ich čas súri. Podľa ich mienky sa v blízkej budúcnosti skončia
6000-ročné dejiny ľudstva. Učia, že to zažije generácia, ktorá má svoj počiatok v
roku 1914 (ale veď tá už je vymretá!!!) Od tohto roku, nad organizáciou
Svedkov Jehovových, ktorej členovia sú „pravdivými skúmateľmi Písma
svätého“, vládne Kristus z neba. Zdôraznil by som ešte jedno: Svedkovia
Jehovovi sú „špecialisti“ na výpočty konca sveta, samozrejme, na základe textov
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Biblie. Mali to už dávno vypočítané na roky 1914, 1918, 1925, 1975. Keď to
neprišlo, stále vyhlasujú, že posledná generácia ľudí začala svoj život v roku
1914. Tak zavádzajú ľudí, hoci Ježiš jasne povedal, že nevieme, kedy príde náš
Pán, že koniec príde neočakávane a že nie je našou vecou poznať časy alebo
chvíle /porovnaj: Skutky apoštolov/.

Kto ich založil a kde?
Založil ich americký obchodník Charles Russel na konci 19. storočia. Cítil sa byť
povolaný Bohom znovunastoliť „pravdu“, ktorá sa stratila v cirkvách
prostredníctvom diabla. Preto založil organizáciu „Strážna veža“ (dodnes
vydávajú aj časopis pod týmto názvom). Vedúce zoskupenie tejto spoločnosti sa
považuje za „kanál Boha“ a nárokuje si neomylnosť.

Čo uznávajú a čomu veria?
Ak by sme si mohli porovnať učenie Svedkov Jehovových s učením
kresťanských cirkví, nielen katolíckej, treba povedať jednoznačne, že ich náuka
nie je kresťanská. Napríklad popierajú Kristovo božstvo. Ježiš je podľa nich
stvorením, ktorý predtým bol archanjelom Michalom. My, kresťania, veríme, že
Ježiš je pravý Boh v jednote s Otcom: „Na počiatku bolo Slovo... a to Slovo bol
Boh“....„Ja a Otec sme jedno“ /Jánovo Evanjelium/. Samozrejme, že v okamihu,
keď neuznávajú Ježišovo božstvo, automaticky odmietajú prijať aj cirkevné
učenie o Najsvätejšej Trojici, ktoré mylne chápu ako mnohobožstvo. Vo
svedectve Nového Zákona sa však zreteľne prejavujú tri božské osoby,
rovnocenné, a pritom sa od seba líšiace. Stačí si pozrieť slová Ježiša: „...krstite...
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ /Matúšovo Evanjelium/.

Jehovovi Svedkovia sa stále odvolávajú na Bibliu, hoci majú iné učenie, ako
my. Je to v poriadku?
Je známe, že vydali svoj svetový „preklad“ Biblie obsahujúci mnohé sfalšovania.
A potom sa snažia biblicky dokazovať svoje bludy. Ak však niekedy používajú
aj naše, kresťanské preklady Biblie, narábajú s textami svojvoľne a zoraďujú
vytrhnuté texty k sebe, nedbajúc na súvislosti. Samozrejme, že je to nečestné a
zlodejské. Biblia je totiž knihou Cirkvi. Cirkev je autorkou jej značnej časti, keď
sa apoštoli a ich učeníci rozhodli na konci 1. storočia dať aspoň čiastočne na
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papier slová a skutky Krista. A potom tá istá katolícka a apoštolská Cirkev
rozhodla definitívne v 4. storočí, ktoré kresťanské spisy budú patriť do Biblie a
ktoré nie. Svedkovia Jehovovi sa teda vo svojej náuke odvolávajú na Bibliu,
ktorá im nepatrí. Je to v plnom slova zmysle krádež autorských práv a krádež je
hriech, za ktorý treba čakať Boží trest. Aj občianska legislatíva tresce krádež
autorských práv. Pre porovnanie: kúpim si knihu nejakého autora a potom ju
budem prerábať, prekrúcať, svojvoľne komentovať a hlásiť dookola, že je to ešte
stále kniha tohto autora a že len ja viem, ako ju treba správne interpretovať?
Nezaslúžil by som si odsúdenie a trest za takýto prístup k tomu, čo mi nepatrí?

Veria v nebo a peklo?
Svedkovia Jehovovi pomýlene vykladajú biblické číslo 144 000. Podľa nich len
presne toľko ľudí dosiahne najvyšší stupeň svätosti, tzn. budú zbožštení vládnuť
s Kristom v nebeskej sláve. Zvyšok /ale len spomedzi Svedkov Jehovových!/
bude žiť na zemi v novom raji. Kto nie je Svedkom Jehovovým, bude vytretý „z
Božej pamäti“ a prestane existovať. Svedkovia Jehovovi teda nepoznajú pravdu
o večnom zatratení. Biblickým argumentom proti ich doslovnému, a teda
nesprávnemu chápaniu čísla 144 000, je reč o veľkom zástupe spasených, „ktorý
nik nemôže spočítať“ z tej istej knihy Zjavenia sv. Jána, na ktorú sa oni
odvolávajú.

Ale predsa robia aj veľa dobrého, milujú jeden druhého, nepijú alkohol,
nefajčia, nepáchajú hriechy, ako my, katolíci?
A vy, katolíci, nekonáte dobré skutky? Neslúžite si, neodpúšťate si, nevenujete
sa svojmu blížnemu, nemilujete ho? Veď väčšina z vás sa o to snaží a úspešne.
Väčšina katolíkov je predsa triezva, nezávislá na alkohole a drogách. Výnimky
sú všade, niekde menej, inde viac. A potom: nech mi Svedkovia Jehovovi
nehovoria o láske k blížnemu, keď mu odmietnu transfúziu krvi, a to aj v prípade
ohrozenia života, lebo to vraj zakazuje Boh. Kto tvrdí o sebe, že je bez hriechu,
je klamár. Samého Boha robí klamárom a rúha sa proti Duchu Svätému /pozri
Listy sv. Jána/. Najväčší svätci v dejinách sa do poslednej chvíle života
pokladali za hriešnych a nehodných Božích služobníkov, a hľa, príslušník tejto
americkej sekty sa opováži o sebe povedať, že je dokonalý. Ja som v Poľsku v
jednej farnosti pri Bielsko-Bialej osobne poznal Svedka Jehovového, ktorý sa
zriekol matky a vyhodil ju z domu, pretože ona nemohla súhlasiť s jeho
bludárstvom. Osobne som poznal aj takého jehovistu, ktorý alkohol predsa smelo
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popíjal a fajčil /s čím ale nesúhlasila jeho manželka - horlivá jehovistka/. Tak
ako je teda hriech medzi nami, katolíkmi, tak je aj medzi „svätými a
dokonalými“ jehovistami. Lenže nás je viac, preto je aj hriechu medzi nami viac.
Iste, ak nám jehovisti /alebo aj budhisti, moslimovia atď./ dávajú dobrý príklad v
nejakej oblasti, treba tento príklad nasledovať. Ak sú nám, katolíkom, výčitkou
svedomia a provokáciou k osobnej vernosti Bohu, tak je to dobre.

Tak čo by ste poradili nám, farníkom: Mame sa s nimi rozprávať? Máme
ich púšťať do svojich bytov? Môžeme ich prípadne aj pohostiť?
Absolútne nie!!! V opačnom prípade by ste mali podiel na ich hriechoch a
bludoch. Keď zaklopú a zistíte, že sú to oni, jasne ešte vo dverách vyznajte svoju
vieru: Ja som kresťan katolík. Ďakujem! Netreba ich púšťať do bytu, pretože v
okamihu akéhokoľvek nadviazania kontaktu s vami, čo potvrdí svedok /preto
chodievajú v dvojiciach/ sú vychvaľovaní svojou organizáciou. Nikdy neberte od
nich žiadne písomnosti, ani zadarmo.

Čo by ste nám ešte povedal na záver v súvislosti s jehovistami?
Falošných prorokov a sektárov bolo v dejinách Cirkvi a bude i v budúcnosti viac
ako dosť. Prichádzajú v „ovčej koži“ kultúry, krásneho obleku, dobrého
správania, ale vnútri sú „draví vlci“, ktorým vždy záležalo a záleží na jednom:
otriasť vašou vierou v Cirkev a nabádať vás k výstupu. Toto nepovedia nikdy pri
prvom rozhovore, ale o nič iné im nejde. Preto „modlite sa a bdejte, aby ste
mohli uniknúť....“/Matúšovo Evanjelium/

Ďakujem vám za rozhovor.

Rozhovor viedla Vilma Miháliková
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Mikuláš v našej obci
Bolo tradíciou, že každoročne obcou Nová Bystrica a Vychylovka prechádzal
Mikuláš so svojím sprievodom. Aj tento rok sa deti na neho určite tešili.
Je pravdou, že túto peknú kultúrnu akciu organizovali a zabezpečovali
finančne, prostredníctvom sponzorov, prevažne tí istí občania z našej obce, ktorí
sú Vám určite známi.
Niektorí občania už po minulé roky hodnotili túto akciu negatívne. Z toho
dôvodu už títo „ochotníci“ prenechali túto aktivitu iným dobrovoľníkom, ktorí
by pokračovali v tejto peknej tradícii.
Zo strany obce bola snaha nájsť ochotných ľudí na uskutočnenie tejto akcie, žiaľ
márne.
Vytvoriť mikulášsky sprievod sa tento rok nepodarilo, ale dúfajme, že na
budúci rok sa táto tradícia obnoví.
Obecný úrad
Nová Bystrica

Pozn. redakcie: Súhlasíme s obsahom článku a dodávame, že vďaka ľuďom,
ktorí len kritizujú, ale nepohnú prstom pri akciách, ktoré si vyžadujú čas a
energiu, sme prišli o jednu z najkrajších tradícií, ktorá bola v obci zavedená a na
ktorú sa tešili malí, ale aj dospelí.
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Postreh občana
Čas Vianoc
(Úvaha)

ZŠ s MŠ Nová Bystrica

Blíži sa čas Vianoc a všetci akosi v tomto období „zmäkneme“. Sme k sebe viac
pozornejší, tolerantnejší a vnímavejší. Keď vynecháme materiálnu a komerčnú
stránku Vianoc, je to obdobie pokoja, mieru a lásky. Zovšadiaľ sa ozývajú
koledy, na vysvietených námestiach sa stretávajú ľudia, aby sa prinajmenšom
porozprávali a nasali príjemnú atmosféru s vôňou punču nesúcu sa povetrím.
Samozrejme nemôžem zabudnúť na polnočnú svätú omšu a tichú noc, ktorá bude
znieť v kostoloch v nasledujúcom období. Doma budeme mať stromček, pod
ktorým si najmä deti s radosťou a vzrušením nájdu svoje darčeky.
Myslím si, že jednou z príčin prečo sú ľudia na Vianoce k sebe lepší, je
narodenie malého Ježiška. Dieťa odjakživa vzbudzuje v ľuďoch pocit, že ho
musia milovať a ochraňovať. Núti nás zamyslieť sa nad pravými hodnotami
nášho života a nad tým sa chcem pozastaviť. Nebolo by zlé, keby sme žili z času
na čas ako malé deti. Boli by sme k sebe viac úprimní, mali by sme sa viac radi,
lepšie by sme medzi sebou komunikovali, a hlavne by sme sa na seba dlho
nehnevali. Táto vlastnosť sa mi na deťoch páči najviac. O čo by sme mali my,
dospelí, jednoduchší život, keby sme sa dlho nehnevali na svojich blízkych,
susedov, priateľov, na kohokoľvek, o kom si myslíme, že nám ublížil? O čo by
sme mali viac času riešiť problémy, ktoré inak plodia len hnev, hádky a spory?
Jednoducho sa o tom píše, ale skutočnosť je častokrát iná. Sme na seba tak
zatrpknutí a sebeckí, že nám pripadá až neskutočné, aby sme si mohli podať ruky
a nájsť kompromis, ktorý by vyhovoval obom stranám.
Dnešná doba, ktorá je tak hektická, nám nedáva veľa možností postáť a
zamyslieť sa nad pravými hodnotami života. Ale ide čas Vianoc a aspoň pár dní
voľna, ktoré nám prisľubujú možnosť pouvažovať nad tým, čo je v živote
človeka dôležitejšie, či len on sám alebo aj ľudia v jeho okolí. Či niekto
nepotrebuje pomôcť alebo sa len tak porozprávať. Majme na mysli to bezbranné
dieťa, ktoré potrebuje byť milované a ochraňované po celý rok a nielen v tomto
období, pretože to dieťa je v každom z nás, len často na to zabúdame.
Všetkým ľuďom želám pokojné a radostné Vianoce.
-mh-

Turnaj ročníkov 1 - 4 „Človeče, nehnevaj sa“ a „ Dáma“
V mesiaci november a december prebehol pod záštitou školského strediska turnaj
v spoločenských hrách. Celkove sa z ročníkov 1- 4 zapojilo 36 detí. Turnaj sa
hral v popoludňajších hodinách v herni vyraďovacím spôsobom. Prví traja
z každej kategórie boli odmenení vecnou cenou a sladkosťami. Poradie je
nasledovné:
Človeče, nehnevaj sa !
Roč. 1. – 2.: 1. miesto – Kubjatková
2. miesto - Kováčová
3. miesto – Vakula T.

Roč. 3. – 4.: 1. miesto - Kačeriaková
2. miesto – Smržová
3. miesto – Hoferová

Dáma
Roč. 1. – 2.: 1. miesto – Kubjatková
2. miesto – Cáder
3. miesto – Piteková

Roč. 3. – 4.: 1. miesto – Priščová
2. miesto – Vakula R.
3. miesto – Hoferová

Všetkým blahoželáme a želáme im aj do ďalších súťaží veľa zdaru!
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12.12.2008 – Naši „strelci“ aj tentokrát zabodovali. V okresnej súťaži v streľbe
zo vzduchovej pušky sa v kategórii dievčat naše strelkyne umiestnili v zložení:
Katarína Čierňavová, Rebeka Cádrová a Anna Matejčíková na veľmi peknom
druhom mieste.
V kategórií chlapcov sa naši strelci v zložení: Filip Borovička, Michal
Halvoník a Ondrej Vakula umiestnili tiež na druhom mieste. Získali diplomy
a pekné poháre. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu
školy.
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ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi za prisľúbenú a splnenú pomoc, bez
ktorej by sme nemohli fungovať.
Ďakujeme starostovi obce p. Milanovi Kotvasovi, poslancom obecného úradu,
členom SNS a Rade školy za prejavenú podporu a finančnú pomoc zo strany
obecného úradu.
Riaditeľ školy všetkým menovaným, učiteľom, zamestnancom, žiakom, rodičom
a priateľom školy praje šťastné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku
hlavne pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Mgr. Elena Jančulová

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka

Poďakovanie za finančnú a materiálnu pomoc
ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka
Už tradične býva dobrým zvykom, že na konci kalendárneho roka sa bilancuje,
ďakuje a hodnotí práca za celý predchádzajúci rok. Tento rok je pre nás trocha
iný ako ostatné. Začala sa plniť nová školská reforma a rok sa končí
s očakávaním príchodu Eura.
Čo nám nový rok prinesie uvidíme...
Avšak teraz sa vráťme do reality.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka ďakuje všetkým pedagogickým
zamestnancom, prevádzkovým zamestnancom za plnenie si svojich povinností
počas celého kalendárneho roka.
Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie za pomoc finančnú (2 % z dane)
alebo materiálnu uvedeným firmám z Novej Bystrice:
p. Šadibolovi Františkovi
p. Hančinskému Radoslavovi
p. Šadibolovi Albínovi
p. Masnicovi Pavlovi
p. Chovancovi Rudolfovi
Osobitné poďakovanie patrí p. podpredsedníčke NR SR Anne Belousovovej a p.

Mgr. Miloš Znachor
riaditeľ školy

Vianočná strelecká súťaž
Dňa 12. 12. 2008 sa žiaci 9. ročníka Dávid Švec, Denis Mokryš, Radovan Svitek
pod vedením p. uč. Šutiaka zúčastnili vianočnej streleckej súťaže v Čadci. Ako
družstvo chlapcov sa umiestnili na 1. mieste. Denis Mokryš sa umiestnil na 3.
mieste ako jednotlivec.
Rastislav Šutiak

Chudobné sestry
Kde bolo, tam bolo, žili tri sestry. Jedna sestra sa volala Zuzanka a bola veľmi
dobrá a krásna, že ju chceli všetci muži. Ďalšie dve sa volali Katka a Veronika
a boli škaredé a bezcitné, preto ich nikto nemal rád. Jedného dňa im zomrel otec,
ale pred smrťou povedal, aby si rozdelili jeho majetok. Všetok majetok si
zobrali Katka a Veronika a mladšiu sestru Zuzanku vyhodili z domu. „Tu nemáš
čo robiť!“ povedala Veronika. „Toto je náš dom!“ povedala Katka. „Keď nemáš
majetok, nebude ťa mať nikto rád!“ povedala Veronika. „Teraz je rad na nás, aby
aj za nami chodili pytači!“ Keď sa princ vybral do lesa, našiel tam rozplakanú
Zuzanku. Tá mu rozpovedala, čo sa jej stalo a princ ju zobral do zámku a žili tam
šťastne, až kým nepomreli. Katarína a Veronika minuli všetok majetok tým, že
naleteli podvodníkom. Tak zostali chudobné a samé.
Patrícia Kubatková
5. trieda
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Dnes si povieme, ako by mala vyzerať správne vystavená faktúra,
kedy by ju mal podnikateľ - živnostník vyhotoviť a pod.







Náležitosti faktúry:




















meno podnikateľa (malo by to byť obchodné meno, ktoré je zapísané v
živnostenskom liste! Nie je jedno, či napíšete skôr meno, alebo skôr
priezvisko!)
adresa sídla alebo miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
podnikateľa (tiež podľa živnostenského listu)
IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu DPH)
meno príjemcu tovaru alebo služby
adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
a opäť jeho IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu je pridelené) – každý
podnikateľský subjekt má IČO a DIČ pridelené, niektoré subjekty majú
len DIČ (napr. slobodní umelci)
poradové číslo faktúry (číslovanie faktúr musí ísť chronologicky postupne podľa dátumu vystavenia, toto číslovanie by nemalo byť
zavádzajúce, napr. podľa vystavenia faktúry typu: 10112008, alebo
podľa odberateľov – pre každého iné číslo poradia a pod.)
dátum dodania tovaru alebo služby, resp. dátum kedy bola prijatá záloha,
či preddavok
dátum vyhotovenia faktúry - podnikateľ je povinný vyhotoviť faktúru do
15 dní od dodania tovaru alebo poskytnutia služby, takisto je povinný
vystaviť faktúru aj vtedy, ak prijal zálohu, či preddavok pred dodaním
tovaru alebo služby a to do 15 dní od jej prijatia. Napr. podnikateľ
poskytne službu 29.11.2008, faktúru je povinný vyhotoviť najneskôr
14.12.2008.
číslo bankového účtu podnikateľa, na ktorý sa má faktúra zaplatiť
dátum splatnosti faktúry
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby –
príp. odvolávka na objednávku, v ktorej sú podrobnejšie informácie o
dodávke tovaru, či poskytnutí služby, alebo odvolávka na zmluvu (napr.
o prenájme priestorov a pod.)




základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú
obsiahnuté v jednotkovej cene
sadzbu dane (v prípade platcu DPH), resp. údaj o oslobodení od dane
výšku dane spolu v slovenských korunách
celkovú sumu v slovenských korunách
duálne zobrazenie výslednej sumy v Eurách od 24.8.2008 - povinné
konverzný kurz, ktorým bola suma prepočítaná, čiže 30,1260 (píše sa aj
tá posledná nula!)
od 1.1.2009 do konca roka 2009 sa bude takisto uvádzať na faktúre
konverzný kurz a výsledná suma faktúry vystavená v Eurách musí byť
prepočítaná aj v slovenských korunách
kto vystavil faktúru
podpis a pečiatka (ak ju vlastníte)

Ak dodávate tovar alebo služby do iného členského štátu, musí faktúra
obsahovať aj:
názov členského štátu, ktorý je určený ako miesto dodania tovaru resp.
služby
 odvolávku na §, podľa ktorého podnikateľ – živnostník uplatňuje
oslobodenie dane


Za údaje vo faktúre, za ich správnosť, ako aj za včasnosť vyhotovenia faktúry,
zodpovedá podnikateľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, a to aj vtedy, ak je
faktúra vyhotovená prostredníctvom inej osoby, za účtovníctvo je totiž vždy
zodpovedný podnikateľ – živnostník.
Ak faktúru vystavíte alebo príjmete v cudzom jazyku, podnikateľ je povinný na
výzvu daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.
Iveta Heltková

V minulom čísle hlásnika nám „novinársky škriatok“ poplietol v tejto rubrike
dátumy, konkrétne v druhej otázke to malo byť od 01.06.2008 a v odpovedi na
tretiu otázku to mal byť dátum do 28.2.2009..
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Životné jubileá
40 rokov
(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Michaela Šutiaková, 13.11.2008, Ján a Martina, rod. Tomčalová
Ján Kováč, I. dvojča, 18.11.2008, Ján a Alena, rod. Chmurčiaková
Jakub Kováč, II. dvojča, 18.11.2008, Ján a Alena, rod. Chmurčiaková
Tatiana Miháliková, 19.11.2008, Jozef a Katarína, rod. Svitková
Tobias Strapáč, 24.11.2008, Ján Strapáč a Zuzana Bolješiková

Tibor Čierňava
Ondrej Vrábel
Emil Pastva
Mária Barančoková
Katarína Baničiarová

50 rokov
Milan Halvoník
Emil Petrek
Emília Varšavová

60 rokov
Mária Sloviaková

Nad 80 rokov
Anton Mihálik (81)
Ľudmila Halvoníková (84)
Mária Podolínska (85)
Paulína Strapáčová (86)
Ľudmila Martinčeková (86)
Anna Brisudová (95)

Strieborný sobáš
November
Emil Čierňava a Helena, rod. Šulavová
Stanislav Žovin a Božena, rod. Švidraňová
Decemer
Anton Kubinčan a Helena, rod. Strapáčová

Novobystrický hlásnik
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Vianoce, sviatky pokoja a mieru....

Pozvánka do Múzea kysuckej dediny
Dňa 20.12.2008 od 10.00 hod. Vás srdečne pozývame do skanzenu na
prezentáciu Vianočných zvykov v podaní divadelného súboru Nová Doba z
Oravskej Lesnej. O 12.00 hod. sa koná svätá omša v kaplnke Panny Márie
Ružencovej, ktorú bude celebrovať vdp.Miloslav Marušiak. Po svätej omši bude
hrať ľudová hudba Kováčovcov z Novej Bystrice. Ukážka živého betlehemu
bude o 14.00 hod. Po nej sa o 15.00 hod. predstaví Pavarottiho žiačka Agneša
Vráblová zo Zakameného.
Pre návštevníkov, okrem
kultúrnych predstavení, bude pripravená
kapustnica, ukážka pečenia vianočných oblátkov a príprava štedrej večere.
Vstup do skanzenu je zdarma.
Hk
Oznam
Kultúrno-školská komisia pri OÚ v Novej Bystrici v spolupráci so Školským
strediskom pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a so ZŠ s MŠ Vychylovka Vás všetkých
srdečne pozýva na Vianočnú besiedku dňa 21.12.2008, ktorá sa uskutoční
v Dome kultúry v Novej Bystrici o 14.00 hod.
Čaká na Vás pekný kultúrny program s vianočnou tematikou a predstaví sa
aj ženská spevácka skupina Dolinka.
Mgr. Elena Jančulová

Ponuka: Adamec Jozef @ Michal
Výrobky z nerezu – madlá, zábradlia, brány, ploty.
Kontakt: 0907 246 457,
0915 031 250,
0911 912 759

Zvyky, ktoré ich sprevádzali sa síce krajovo menili, ale spoločné črty a jej
"tajomná funkcia" zostávala. Vianočnému cestu sa pripisovala veľká
"plodnostná sila" a gazdiné ním ešte pred svitaním chodili "poobtierať
stromy". Ohreblo, ktorým sa na Štedrý deň rozhrabávalo uhlie, nadobudlo magickú moc
a pomáhalo odháňať búrky. V priebehu roka, keď prišla búrka, vynášalo sa ohrebdlo a
sádzacia lopata pred vchodové dvere, aby Pán Boh zachránil aspoň toľko úrody, aby bolo
čo dať s týmto náradím do pece. Dospievajúce dievčatá sa mali cez deň postiť, aby
dostali dobrého muža.
Nohy štedrovečerného stola sa obopínali reťazou - symbolom pevnosti a zdravia
rodiny. Na stole musela horieť zapálená hromničná sviečka. Ak gazdiná raz zasadla za
stôl, nesmela do skončenia večere od neho vstať, lebo by jej kvočky nesedeli na vajciach.
A verilo sa, že štedrovečerná noc dokáže odhaliť tajomstvá budúcnosti.
Novoročné obdobie sa podľa roľníckeho kalendára počítalo od 25.12 - 6.1.
Novoročné obrady mali odhaliť budúcnosť, chrániť od pohrôm, zlepšiť blahobyt a
priniesť šťastie. Nový rok hromadil okolo seba rôzne želania, ktoré sú základom mágie
slova. V minulom storočí bolo zaužívané "mládenkovanie" - šibanie detí rodičmi.
Uskutočňovalo sa na deň Mláďatiek (28.12). Silvester bol zakončený prianím: "Daj nám
hojný nový rok šťastný, spokojný". V mnohých krajoch bolo rozšírené chodenie maškár.
Novoročie končilo šiestym dňom januára. V tento deň nadobúdalo veľký význam
svätenie vody. Tou sa vykropili príbytky, maštale, dávala sa piť deťom i dobytku. Kruh
nakreslený posvätnou trojkráľovou kriedou predstavoval miesto, kde nemali prístup zlé
sily. Traja králi boli posledným dňom obchôdzok a kolied.
Tradícií, porekadiel a prísloví týkajúcich sa Vianoc a Nového roku je veľa. Nie
nadarmo sa hovorí "iný kraj, iný mrav". Mnohé z nich sa však
vytrácajú, mnohé vedia už len naše staré mamy. My by sme sa
mali postarať, aby stáročná pochodeň čara Vianoc nezhasla v
rukách našej generácie a naši potomkovia ju nemuseli hľadať
iba v múzeách, ale sa jej mohli "dotknúť" doma, pri rodinnom
krbe.
Text prevzatý z http://vianocezvyky.szm.sk/
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