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Nedeľa - 6. december bol deň, keď sa malí aj veľkí tešili na Mikuláša. 
Keďže sme boli celý rok 2009 dobrí, aj našou obcou Nová Bystrica v tento deň 

prechádzal Mikuláš so svojím sprievodom anjelov, čertov a ľudovej hudby. 
 

Pokračovanie na strane 13 
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Vianoce sú spojené s predvianočným zhonom, nakupovaním, upratovaním. 

Spájajú sa nám s vôňou vanilky, škorice, vianočného pečiva a ihličia. Vianoce sú 

predovšetkým sviatkami tradícií, očakávaní a prekvapení, lásky a potešenia, ale 

hlavne rodiny, ktorá si vtedy spoločne sadne k štedrovečernému stolu a uvedomí 

si svoju spolupatričnosť a silu rodinného puta. Vo svojich mysliach sú všetci so 

svojimi blízkymi, priateľmi a známymi, ktorí sú možno sami, s tými, ktorí sú 

z rôznych dôvodov mimo domu, i s tými, ktorých mali radi a nie sú už medzi 

nami. V týchto chvíľach sme voči sebe vľúdnejší, tolerantnejší, prosto lepší. Nech 

nám tieto hodnoty pretrvávajú po celý rok. 

 

Veľa zdravia, šťastia, láskavosti, spokojnosti, srdečnosti, ľudskosti, vzájomnej 

pomoci, porozumenia a pokoja v duši praje 

 

Čo si na Vianoce a do nového roka priať? 

Aby človek človeka vždy mal rád. 

Aby šťastie, zdravie človek mal, 

aby ten náš život za niečo stál. 
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Príhovor starostu obce 
 

Krásny Štedrý večer majte, 

na rozprávky pozerajte. 

Šťastie, lásku rozdávajte, 

s najbližšími zostávajte 

 

Zároveň chceme poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí obohacovali svojimi 

článkami, názormi a postrehmi náš časopis počas celého roka a veríme, že v 

nasledujúcom roku budú takisto aktívne zasahovať do obsahu nášho spoločného 

diela.  

Redakčná rada 

 

 

 
 

 

Vážení  čitatelia!   
 

V období, keď prichádzajú Vianoce, ktoré ohlasujú ukončenie starého roka, je 
čas, aby sme sa pripravili na nový rok, ale aj čas, keď nám prichodí zhodnotiť 
ten uplynulý. Zamyslieť sa, či sa nám podarilo aspoň sčasti splniť naše 
predsavzatia a vaše očakávania. Myslím si, že naša snaha pomaly prináša prvé 
plody a po príprave začíname aj skutočne budovať. 

Pre tento rok sa mi podarilo zaistiť 1,6 mil. € (50 miliónov Sk) na 
rekonštrukciu cesty III/520 a budovanie jednostranného chodníka v časti od 
Škorvagy po novú cestu na Oravu. Tieto práce realizuje firma Štrabag 
a investorom je Slovenská správa ciest, investičné oddelenie Žilina. V budúcom 
roku by sa malo preinvestovať ešte cca 3,3 mil. € (100 mil. Sk). 



4    Novobystrický hlásnik 
 

Začali sme s rekonštrukciou Požiarnej zbrojnice vo Vychylovke, a to 
búracími prácami. Pre nepriazeň počasia sme práce museli prerušiť, ale máme na 
to 24 mesiacov a v rozpočte cca 270 000 €, takže to hravo zvládneme. 

ZŠ s MŠ v Novej Bystrici bude vynovená takmer od základov 
a predpokladám, že to prispeje k spokojnosti ako žiakov, tak aj k spokojnosti 
nášho pedagogického zboru. Pracujeme aj na druhej našej škole vo Vychylovke, 
ktorú zatepľujeme v celkovom objeme cca 115 000 €. Týmto by mala obec 
obidve školy zmodernizované a predpokladáme, že budúcich päť rokov do nich 
nebudeme investovať. 

V športovom areáli realizujeme podklady pre dve umelé miniihriská, na 
ktoré položíme umelý trávnik. Ukončenie, vrátane umelej trávy, sa uskutoční 
v jarných mesiacoch. Konečne sa aj v našej obci budú môcť mladí ľudia 
športovo vyžiť. 

Okrem toho realizujeme drobné stavebné práce, ktoré ťažia našich občanov 
pomocou nášho sociálneho podniku, ktorý začal fungovať. Má osem 
pracovníkov a títo budú realizovať práce v dedine. Prvou akciou, ktorá sa 
realizovala, bola oprava kaplnky pod hrádzou u Jančulov. V súčasnosti pracujú 
na ZŠ s MŠ vo Vychylovke. 

Taktiež  sa nám podarilo zaviesť a vybudovať kanalizáciu v priestoroch 
pred kostolom. Na tomto pozemku by sme do budúcna chceli vytvoriť celú 
infraštruktúru obce Nová Bystrica. 

Bol nám schválený projekt v rámci regenerácie sídiel v náklade cca 830 000 
€ (25 mil. Sk), z ktorého vybudujeme námestie pred obecným úradom a cestu na 
cintorín a do Holienkov. Vybudujeme prepojenie cez rieku Bystrica lavicou, 
ktorá bude spájať športový areál s centrálnou časťou obce, drobné preliezačky 
pre deti a parkoviská. Verím, že aj toto prispeje k spokojnosti našich občanov. 

 Ďalej sme spracovali pre obec projekt kamerového systému monitorovania 
pohybu našich občanov a návštevníkov obce. Tento projekt sme podali v rámci 
prevencie kriminality, ktorú realizuje Úrad vlády SR pre obce a mestá SR. 

 Okrem týchto projektov sme spracovali projekty pre Environmentálny 
fond, kde požadujeme vybudovanie vodovodu tretej časti, a to Veľký Potok 
a ešte jednu samostatnú akciu pre vybudovanie dvora pre odpadové 
hospodárstvo. 

 Pracujeme na projektoch rekonštrukcie miestnych komunikácií a regulácie 
toku rieky od Škorvagy po kostol. 

 V spolupráci so starostom obce Stará Bystrica sme začali projektové práce 
na vybudovanie cyklotrasy, ktorá by mala viesť z Krásna nad Kysucou až po 
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Vychylovku. Chceme zapojiť všetky obce ako aj Zborov, Radôstku, Klubinu do 
tohto projektu. Týmto by sme dosiahli celkovú dĺžky cyklotrasy cca 35 km. 
V rámci tejto spolupráce sa chceme s obcou Stará Bystrica napojiť na televízny 
kanál ich obce s rozšírením pokrytia pre celú obec Nová Bystrica. 

  V uplynulom roku sa uskutočnilo v obci pomerne mnoho pekných a 
hodnotných kultúrnych a športových akcií. Vymenujem aspoň niektoré: 
reprezentačný deň Novej Bystrice, stretnutie rodákov Riečnice a Harvelky, 
automobilová súťaž do vrchu, futbalový turnaj starostu obce, pálenie Vatry 
zvrchovanosti, posedenie so staršími obyvateľmi pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším, stretnutie jubilantov, výstava ručných prác, výstava ovocia a zeleniny, 
rockový koncert, obecná zabíjačka, Mikuláš v obci a mnohé ďalšie akcie, ktoré 
obohacujú náš kultúrny a športový život v obci. Videl som, s akou ochotou a 
starostlivosťou ste k jednotlivým akciám a prideleným úlohám pristupovali. 
Oceňujem to a verím, že budete nápomocní aj v budúcnosti, a preto sa teším na 
našu ďalšiu spoluprácu. Chcem ešte podotknúť, že v budúcom roku plánujeme 
vydať monografiu obce.   

Všetko je založené  na tvrdej práci s dobrým kolektívom, takže výsledky sa 
musia dostaviť. Preto musím povedať, že pri týchto výsledkoch majú svoju 
zásluhu hlavne jednotlivé zložky, organizácie, firmy i jednotlivci. Patria k nim:  
zamestnanci OÚ v Novej Bystrici pod vedením prednostu Ing. Vladimíra Kasaja, 
OZ pri OÚ v Novej Bystrici, ktorí pomáhajú svojim spoluobčanom, jednotlivé 
komisie, hlavne sociálno-zdravotná komisia, kultúrno-školská, redakčná rada, 
politické strany – ĽS-HZDS, SNS, SMER-SD, zložky - DHZ Nová Bystrica, 
DHZ Vychylovka, ktorí sú pri svojich zásahoch veľmi pohotoví, TJ Slovan, 
ktorý nás skvelo reprezentuje, riaditelia škôl a pedagogickí zamestnanci 
v obidvoch školách, ktorí príkladne vychovávajú našu budúcu generáciu, 
Kysucké múzeum, poľovnícke združenia, firmy VELM, HGT, Šadibol a ostatné 
firmy, ktoré nás finančne podporujú, Pohrebníctvo – Koleno, ktoré sa 
s mimoriadnou starostlivosťou stará o miestny cintorín a služby s ním spojené, 
pán farár Stanislav Capiak, vďaka ktorému je dobrá spolupráca OÚ s farnosťou, 
Lukáš Pastva, ktorý sa ako jeden z najmladších aktivizuje na skateboardovom 
ihrisku a ďalší. 

Všetkým, ktorých som spomenul, ale aj tým, ktorých som nemenoval a ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do diania v našej obci, a tým prispeli k jej 
zveľaďovaniu, ale aj všetkým vám – občanom Novej Bystrice, ďakujem a 
prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, tolerancie a vzájomnej pomoci pri 
prežití vianočných sviatkov a krásny a šťastný Nový rok. 

 

Starosta obce Milan Kotvas 
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Prítomní: 
 
 
 

Starosta obce: 
Kotvas Milan 

 
 
Členovia OZ: 

Chovanec Rudolf 
Šadibol Dušan 
Jančulová Elena, Mgr. 
Huláková Jana 
Žemel Milan 
Kultán Jozef 
Držiaková Monika, Ing. 
Masnicová Vilma 
Radôšťan Jozef  
 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Schválenie VZN o miestnych 

poplatkoch za komunálne odpady 
5. Schválenie VZN o miestnych 

daniach 
6. Schválenie VZN o daní 

z nehnuteľnosti 
7. Schválenie poplatkov na území 

obce 
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 9 
poslancov. 
 
 
2. Určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní 
obecného zastupiteľstva navrhol starosta 
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. 
Za overovateľov zápisnice navrhol p. 
Jozefa Kultána a p. Milana Žemela. 
 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
 

Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Moniku 
Držiakovú a  p. Elenu Jančulovú. Návrh 
bol jednohlasne schválený. 
 
4. Schválenie VZN o miestnych 
poplatkoch za komunálne odpady 
5. Schválenie VZN o miestnych 
daniach 
6. Schválenie VZN o dani 
z nehnuteľnosti 
7. Schválenie poplatkov na území 
obce 
8. Rôzne 
9. Diskusia 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 10.12.2009 
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10. Schválenie uznesení 
 

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 9/2009 

 
A/ berie na vedomie 

 

1. Program dnešného zastupiteľstva. 

2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú 

3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa 
Kultána a p. Milana Žemela 

4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa 
Radôšťana, p. Moniku Držiakovú a p. 
Elenu Jančulovú 

5. Správu o plnení uznesení 
z predchádzajúceho zastupiteľstva 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2009 
predložené ekonómkou  obce p. 
Mazúrovou 

7. Návrh poplatkov na území obce 
Nová Bystrica 

8. VZN Obce Nová Bystrica o dani 
z nehnuteľností na rok 2010 podľa 
predloženého návrhu 

9. VZN Obce Nová Bystrica o 
miestnych daniach  

10. VZN Obce Nová Bystrica o 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

11. Návrh starostu obce o prefinancovaní 
výstavby základov multifunkčného 
ihriska 

12. Informáciu starostu obce o možnosti 

výroby a výstavby bungalovov – 
hrubých stavieb a zatepľovanie 
stavieb. Je podmienkou založiť 
neziskovú organizáciu v rámci obce 
pre spoluprácu s firmou DOM SNOV 
s r. o., Zámocka 3, 811 01 Bratislava  

13. Žiadosť spoločnosti Život 
s epilepsiou o dotáciu 

14. Žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti 
Korňa o dotáciu 

15. Žiadosť občanov /p. Kristek, NB 829, 
p. Maluniak, p. Kulich a p. Cáder/ o 
opravu komunikácie – miestne 
komunikácie sa budú opravovať 
v budúcnosti podľa dostupnosti 
finančných prostriedkov 

16. Žiadosť Jozefa Mokryša a manž. 
Evy, bytom Nová Bystrica 491 o 
odpredaj pozemku 

17. Žiadosť Milana Mihálika, bytom 
Nová Bystrica 837 o odklad splátky 
dane Obci Nová Bystrica – OZ 
súhlasí s odkladom zaplatenia dane 

18. Žiadosť Milana Chalúpku  a manž. 
Heleny, bytom Nová Bystrica 773 
o odpredaj pozemku CKN 8902/3 

19. Návrh VZN o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území Obce 
Nová Bystrica  

20. Žiadosť Jána Cabadaja a manž. 
Stanislavy, bytom Nová Bystrica 743 
o 4 ks skruží na zhotovenie 
prístupovej cesty k CKN 12248/3 

21. Návrh ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
o schválenie dodatku k VZN o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov ŠSZČ a ŠJ podľa zákona č. 
245/2008 o výchove a vzdelávaní 
s účinnosťou od l. l. 2010  počtom 
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hlasov 9.  

22. Záznam z následnej finančnej 
kontroly na 2. polrok 2009 na 
Obecnom úrade v Novej Bystrici – 
stav neuhradených faktúr k 9. 12. 
2009. 

23. Správu z následnej finančnej 
kontroly na 2. polrok 2009 – kontrola 
hospodárenia ZŠ s MŠ Nová Bystrica   
za l. polrok 2009 a kontrola 
personálnej a mzdovej agendy 
pracovníkov prijatých za 
predchádzajúci rok 

24. Správu z následnej finančnej 
kontroly na 2. polrok 2009  - kontrola 
hospodárenia príjmov a výdavkov za 
l. polrok 2009 v ZŠ s MŠ Nová 
Bystrica – Vychylovka a kontrola 
personálnej a mzdovej agendy 
pracovníkov prijatých za 
predchádzajúci rok 

25. Problém p. Dedkovej predložený 
členom sociálnej komisie – predvolať 
p. Detkovú k pohovoru so sociálnou 
komisiou. 

 
 
 

B/ schvaľuje 
 

1. Program zastupiteľstva počtom 
hlasov 9. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: p. 
Radôšťan, p. Držiaková a p. 
Jančulová počtom hlasov 9. 

3. Úpravu rozpočtu podľa predloženého 
návrhu počtom hlasov 9 

4. Dopĺňanie vody zo SEVAKu do 
starého vodovodu  bude ukončená 
k 30. 4. 2010. Platba za vodu od l. 5. 
2010 bude podľa vodomerov. Do tej 
doby – pomerná suma. Obecný 

vodovod dať do správy obecného 
podniku. Vodomery budú 
namontované aj občanom, ktorí sú 
napojení na školský vodovod vo 
Vychylovke. 

5. Poplatky na území obce podľa 
predloženého materiálu 

6. VZN Obce Nová Bystrica o daní 
z nehnuteľností na r. 2010 počtom 
hlasov 9. 

7. VZN Obce Nová Bystrica 
o miestnych daniach podľa 
predloženého návrhu počtom hlasov 
9. 

8. VZN Obce Nová Bystrica 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
počtom hlasov 9. 

9. Použiť finančnú hotovosť rezervného 
fondu obce Nová Bystrica na 
financovanie kapitálových nákladov 
na výstavbu multifunkčného ihriska 

10. Založenie neziskovej organizácie 
v obci pre založenie výroby 
a montáže domov typu bungalovov 
a zatepľovanie domov v spolupráci 
s firmou Dom snov s. r. o. 

11. Žiadosť Jozefa Mokryša a manž. 
Evy, bytom Nová Bystrica 791, 
o odpredaj pozemku nakoľko je 
hodný osobitného zreteľa, pretože je 
to už zastavaná plocha a až 
geometrickým zameraním sa zistilo, 
že je táto plocha v majetku obce – 
schválené počtom hlasov 9. Cena 
pozemku schválená vo výške 3,50 
eur /m2 počtom hlasov 9. 

12. Odpredaj pozemku Milanovi 
Chalúpkovi a manž. Helene bytom 
Nová Bystrica 773, nakoľko je to 
hodné osobitného zreteľa, pretože je 
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to malá výmera a je v tesnom 
susedstve žiadajúcich občanov a nie 
je vhodná na iné účely. 

13. VZN Obce Nová Bystrica o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území Obce 
Nová Bystrica počtom hlasov 9. 

14. Dodatok VZN o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov ŠSZČ 
a ŠJ pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
počtom hlasov 9. 

15. Rozpočtové provizórium Obce Nová 
Bystrica na mesiac január 2010 vo 
výške 1/12 celkových výdavkov 
rozpočtu obce predchádzajúceho 
rozpočtového roka. 

16. Plán kontrolnej činnosti kontrolórke 
obce podľa návrhu a zároveň 
poveruje vykonaním týchto kontrol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ neschvaľuje 
 

1. Žiadosť Spoločnosti  - život 
s epilepsiou o dotáciu pre nedostatok 
finančných prostriedkov 

2. Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi 
Korňa o dotáciu pre nedostatok 
finančných prostriedkov 

3. Žiadosť Jána Cabadaja s manž. 
Stanislavou o poskytnutie 4 ks skruží 
na zhotovenie prístupovej cesty 

 
 

12. 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  
Milan Žemel 
 
Zapisovateľ: 
Anna Chovancová 
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Vianoce 

 
 
 
 

 
 

 
Vianoce na dedine, hoci chudobné, vždy mali svoje čaro. Takto spomína na 
Vianoce Mons. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák vo svojej knihe 
V dome našej matky – 100 rokov kostola v Riečnici: 
 
Ohľadom bohoslužieb cez Vianoce tu (v biskupskej vizitácii) nachádzame údaj, 
že na Vigíliu – Štedrý deň - boli popoludní litánie. V noci Božieho narodenia 
podľa „národného zvyku“ je omša spievaná, s vyložením Sviatosti a slávnostným 
požehnaním bez kázne (polnočná). Prečíta sa však epištola a evanjelium. Druhá 
omša, recitovaná, bola na úsvite (pastierska). Tretia omša bola slávnostná, „pod 
vyložením“, s kázňou a výročitou oferou. Popoludní boli litánie o Najsvätejšom 
mene Ježiš pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. 

Vilija – ako sa po našom hovorí Štedrému dňu – bola dňom mnohých 
zvykov a radostného očakávania. Pripisovala sa jej mnohoraká moc. Bolo 
nešťastím, ak na návštevu ako prvá prišla cudzia žena. Muž, naopak, prinášal 
šťastie. V tento deň bol prísny pôst, ktorý sa zachovával, aj keď neskôr už nebol 
prikázaný. Chystalo sa, hoci skromne, na nasledujúce sviatočné dni. Piekli sa 
opekance, zvyčajne s makom, lekvárom či ohrievaným – tvarohom – alebo 
vianočka. Vianočné pečivo sa nesmelo jesť vonku, aby sa predišlo ohováraniu. 
V tento deň, podobne ako na Nový rok, si mnohí dávali pozor, aby deň prežili čo 
najlepšie. Od toho záviselo ich konanie v budúcom roku. Zvlášť sa to týkalo detí, 
lebo platilo: „Na viliju deti bijú, do chlievca ich zavierajú.“ 
 
Len čo sa na nebi objavila prvá hviezda, pri polazničke – jedličke, v dávnych 
rokoch zavesenej zvyčajne na tragári a ozdobenej papierovými ružičkami, 
niekedy aj jabĺčkami, zasadla rodina ku skromnej večeri. Ešte predtým gazda 
navštívil statek a dal mu oblátky alebo niečo z vianočného jedla. Na stole bolo 
vo veľkej mise zbožie, zemiaky a to, čo sa malo v budúcom roku sadiť, či siať. 
Zvyčajne sa jedla hustá hrachová polievka so sušenými slivkami, neskoršie aj 
ryba so zemiakovým šalátom. Ovocia bolo poskromne, zväčša domáce. 
Pomaranče, či mandarínky boli aj neskoršie vzácnosťou. Vianočná borovička 
mala liečivé účinky a gazdiné ju uchovávali na prípadné žalúdočné choroby. 
Darčeky v akejkoľvek podobe neboli zvykom. Až v šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokoch 20. storočia tento zvyk prinášali mladí ľudia. Ujímal sa 
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len pomaly. Početné rodiny nemali na obdarúvanie. Aj neskoršie sa obyčajne 
deťom darovalo niečo na oblečenie, čo bolo nutné kúpiť. Azda si viac mnohí 
uvedomovali, že sú pre seba navzájom veľkým darom a najväčším darom je pre 
nich Boh, ktorý daroval v túto svätú noc svetu svojho Syna. 

Nebolo treba dlho čakať a hneď po večeri zaznievalo z jednotlivých chalúp: 
„Dvanásta hodina tej noci odbila, kedy Panenka Mária Synka porodila. Keď ho 
porodila, do jasiel ho dala, hajaj, búvaj, syn môj drahý, aj ja by som spala...“ 
Zbožný spev zmiešaný so slzami radosti napĺňal izbu a šíril sa svätou nocou na 
znak vďaky za chvíle šťastia. 

V tento večer sa nesmel umývať riad, ba ani nasledujúci deň. Dovolilo sa 
len dievke na vydaj vyniesť večer smeti. Mala pri tom počúvať, z ktorej strany 
zabreše pes. Tam ju vraj čaká „ten pravý“. Po večeri sa najmä mladí vybrali na 
polnočnú. Na Božie narodenie bol prísny zákaz chodiť po chalupách. Každý 
zostal doma. 

Na Štefana bol čas koledy a spievania popod okná. Piesne „Narodilo sa 
nám Dieťa, Panno Mária. Hej, hej, heluja, Panno Mária, Pán Kristus. Aké my 
mu meno dáme, hej, hej, heluja, Pán Kristus. Dáme my mu meno Ježiš, Panno 
Mária, Pán Kristus...“ alebo „Koliba čky s jasličkami sú polámané, čo nám dáte, 
hospodáru, my to spravíme...“ privolali von gazdinú, ktorá koledníkov odmenila 
vianočným opekancom. Tí, pohotoví, hneď spevom poďakovali: „Nech Vám dá 
Pán Boh zdravie, hojné Božské požehnanie, Bože, ti to gazdinka, Boh zaplac, 
stokrát na to miesto vynahraď.“ 

Typickou piesňou na tento deň bola vianočná pieseň, ktorá spájala svätca 
diakona Štefana s uhorským kráľom sv. Štefanom: 
 

Kráľ Štefanko koníčky napájal 

po slniečku, po mesiačku im dával. 

Zdalo sa mu tam hore uzreti, 

nebo jasné otvorené videti. 

Videl on tam tú zlatú stoličku, 

čo sedával Syn Boží s Trojičku. 

A pred nimi anjeli spievali, 

na služebnú dievenečku volali. 

Služebná sa dievenečka náhlela, 

do komory, do kolady bežala. 

Plné ruky striebra zlata nabrala, 
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koladníčkom darovala, čo mala. 

Boh že ti to, dievenečka, Boh zaplac, 

stokrát razu na to miesto vinahraď. 

Ružu, ružu, pastuškovia, poviem vám, 

že sa vám narodel 

v Betleheme Kristus Pán. 

Včera sa nám Syn Boží narodel 

dneska s nami po kolade pochodel. 

 

Druhý vianočný sviatok sa začínala aj koleda. Kňaz spolu s miništrantmi 
a kostolníkom po tieto dni navštívil každú, aj tú najvzdialenejšiu rodinu 
a posvätil im dom. Kostolník napísal na dvere letopočet budúceho nového roka 
a začiatočné písmená mien troch kráľov. Zvyčajne pred vstupom spievali: 
„Raduj sa ľudské stvorenie, prišlo k nám na svet spasenie.“ V niektorých 
domoch, kde nie veľmi chodili do kostola, a Sváko Štefan – kostelník – to už 
poznali, zaspievali: „Herodes tomu neveril, že sa Kristus Pán narodil...“ 

Pánko „si museli“ na chvíľu sadnúť, aby domácim neodniesli spanie. 
Dievky sa pri jeho odchode potom predbiehali sadnúť si ako prvé na jeho miesto, 
lebo tá, ktorej sa to podarí, „zaručene“ sa do roka vydá. 

V nasledujúce vianočné dni mali dvere otvorené betlehemci. Dedinou sa 
niesol spev: „Raduj sa, veseľ sa, betlehemská chasa, Pán Boh nám požehnal 
nového juhása. Bude nám ovce pásť, aj kozy jalové, kúpime mu krpce aj šatienky 
nové.“ 

So spevom želali požehnanie do nového roku – na dome i na statku: 
„Temuto domu svinjacu nohu. Vášmu mládencu bohatú ženu. Vašej panenke na 
hlavu venec, aby hu dostal švárny mládenec.“ Nikdy nechýbal novoročný vinš: 
„Prajeme Vám do nového roku: hojné Božie požehnanie, hojnosť zdravia, 
milosti, na poli i v komore všetkého v hojnosti. Aby ste boli veselí, ako v nebi 
anjeli a po smrti aby ste kráľovstvo nebeské obsiahnuť ráčili...“ 

Na Silvestra sa chodievalo, tiež vo veľkom počte, do farského kostola na 
záverečnú pobožnosť – na poďakovanie. Tam pánko kričeli aj kelo bolo 
prespánek a kelo chlapov a báb umrelo v temto roku. 
 
 

Mons. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, 
V dome našej matky – 100 rokov kostola v Riečnici 
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Mikuláš v Novej Bystrici 
 

 
 

 
Sprievod sa začínal pri 
potravinách LÚČ smerom na 
horný koniec, kde po svätej 
omši z rímsko-katolíckeho 
kostola vybehli deti čakajúce na 
darčeky. Postupne sprievod 
smeroval až do Vychylovky . 
Počas rozdávania sladkostí a 
balíčkov okoloidúcim od 
Mikuláša, čerti postrašili naše 
malé ratolesti, aby poslúchali aj 
na budúci rok. 

Ďakujeme za spoluprácu 
a pomoc DHZ Nová Bystrica, 

ĽH Kováčovci, ŽSS Dolinka, žiakom ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Jaroslavovi 
Konečnému a Jánovi Cabadajovi /staršiemu/ za konský sprievod, za požičanie 
dreveného voza Pavlovi Fickovi, potravinám Linkson, a všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na sprievode.  

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí a  
sponzorom. 
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Ďakujeme  sponzorom: 
Obec Nová Bystrica, firma VELM, Ján Šutiak, Ing. Daniel Janek, 

Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Nová Bystrica, Jozef 
Horeličan,  MUDr. Ľubomír Tischler, Dozorný výbor JEDNOTA Nová Bystrica, 
Dozorný výbor JEDNOTA Vychylovka, TJ SLOVAN Nová Bystrica, Albín 
Šadibol, Pozemkové spoločenstvo Harvelka, František Šadibol, Ján  Kulich, 
Mária Klieštiková , Iveta Poništová, Paťa Plazáková, Daniela Cabadajová, Štefan 
Kotvas, Mgr. Milan Lalinský, Mária Cabadajová, Jana Huláková, Rudolf 
Chovanec, Anna Ondrovičová, Daniela Slivková, Ľuba Romaníková, Milka 
Kuniaková, Viera Borovičková, Hanka Kuricová, Pavol Halvoník, Eva 
Halvoníková, Jana Borovičková, Eva Masnicová, KOLLÁR-Turie, Jana 
Šadibolová, Jozef Hrčka, Jana Kačeriaková, Vlasta Kašubová, Katarína 
Fulierová, Róbert Fulier, Iveta Pastvová, Slávka Gabčanová, Marta Cádrová, 
Zuzana Masnicová, Irena Kašubová, Alena Cabadajová, Milka Repková, Lucia 
Halvoníková. 
 
Za balíčky ďakujeme: 

Potraviny – Vilma Masnicová, Večierka – Hanka Priščová, Papierníctvo – 
Cecília Brisudová, Potraviny  – Dušan Šadibol, Potraviny – Jozef Mokrýš, 
Potraviny – Iveta Fulierová, Potraviny – Anna Slivková, Potraviny – Rudolf  
Patyla, Alexander  Griga, Reštaurácia Jeleň – Irena Kubinčanová. 
Dúfame, že táto tradícia nezanikne a budeme každoročne potešovať všetkých, 
ktorí veria v Mikuláša. 
 

 
Vladimír Tomčala 
kultúrny referent 
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Novobystrické čriepky 
9. časť. – Lucia 

 
 

 
 

 
 
 
 
Krásny predvianočný čas. Sme v polovici adventného obdobia. Je po sviatku sv. 
Mikuláša. V kalendári je 13. december -  deň  spojený s menom LUCIA. 
 

V knihe „Každý deň so svätými“ II. diel, od autorov Daniela  D i a n a  
a Viliama  J u d á k a /môjho bývalého žiaka/, sa o svätej Lucii píše: „Narodila  
sa  okolo roku 286 v Syrakúzach na Sicílii. Už ako dieťa sa zasvätila Kristovi, 
ale o tomto sľube nik nevedel. Jej matka ju podľa vtedajších zvykov chcela ako 
mladú vydať. Keď už nemohla odkladať sobáš, zasiahol  Boh.  Jej matka 
Eutychia ochorela. Lucia ju prehovorila, aby putovali ku hrobu svätej Agáty 
a tam sa Eutychia uzdravila. Matka sa potom nezdráhala splniť Luciino želanie. 
Urazený ženích však udal Luciu ako kresťanku. Miestodržiteľ cisára Diokleciána 
ju chcel zlomiť, preto ju dal  mučiť. Keď to nepomohlo, chcel ju zneuctiť 
v nevestinci. Keď mu ani tento pokus nevyšiel, rozhodol, že ju budú mučiť ďalej. 
Dal ju polievať vriacim olejom a nakoniec popraviť mečom okolo roku 304. Táto 
svätica patrí medzi najznámejšie a najuctievanejšie svätice. Jej život  je 
historicky doložený množstvom nezvratných archeologických vykopávok. Jej  
hrob sa nachádza v Katakombách sv. Lucie. V ikonografii je zobrazená ako 
panna v dlhom odeve s krížom; palmou a dvojitým krížom; pochodňou a mečom; 
s miskou v ktorej nesie oči.“ 

 
Je teda večer 13. decembra. V byte v starej školskej bytovke, v tom čase 

jedinej, ktorá sa nachádza v areáli školy, v ktorej bývam aj ja,  je príjemne. 
„Pili ňáky“, ktorými v byte kúrime, vydávajú príjemné teplo. Dcéry sa hrajú 
v detskej izbe, v kuchyni sa pripravuje prekvapenie, niečo, čo výborne vonia. 
V celom byte panuje pohoda. Decembrová bystrická  klíma nám tento rok, 
v tomto predvianočnom čase, nadelila slušnú porciu mrazu a snehu.  Rieka 
Bystrica je zamrznutá, čo deti využívajú na korčuľovanie a hranie hokeja. Celý 
chotár je odiaty do krásneho snežného bieleho rúcha. Na dedinu sa pomaly znáša 
večer. Pouličné lampy sa rozsvecujú a dávajú krásne zasneženej krajine zvláštne, 
priam rozprávkové čaro – čaro nastávajúcich vianočných sviatkov. Do tejto 
domácej idylky priam rušivo zazvoní chodbový zvonček. Najskôr jemne, 
váhavo, neskôr naliehavo, vyzývavo. Kto to môže byť?  Či niektorý zo susedov 
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bývajúcich v bytovke (bývame  tu štyri rodiny), alebo niekto z dediny? Isto 
niekto potrebuje niečo poradiť, alebo s niečím pomôcť. Odkladám historický 
román, ktorý čítam a idem otvoriť dvere. Cez okienko na dverách pozerám na 
chodbu, ale nevidím nikoho.  No zvedavosť mi nedá, otváram dvere, aby som sa 
presvedčil, kto ruší našu domácu pohodu. Než sa nazdám, do bytu doslova 
vplávajú tri zvláštne stvorenia. Na tvárach masky, odeté v dlhých bielych 
rúchach – plachtách, v rukách husacie krídla a zvláštne metly. Rozbehnú sa po 
celom byte, vymetajú kúty izieb, poprevracajú hrnce a odpadkový kôš. Ešte 
šťastie, že v kuchynskom sporáku sa kúri. To by bola hrôza, keby zo sporáka 
začali vymetať popol a sadze. A tancujú a tancujú. Ba do toho divokého 
poskakovania priberajú aj mňa. A to všetko bez jediného slova. Dcéry sa chúlia 
v detskej izbe, oči na vrch hlavy. Nevedia, čo sa robí, čušia ani snáď nedýchajú. 
Keď tajomné postavy v byte narobili riadny zmätok a neporiadok, pretancovali 
sa cez izbu na balkón a z neho poskákali do snehu pod balkónom (býval som na 
prvom poschodí v bytovke a v ten rok bolo snehu skutočne požehnane).  Zhodou 
okolností celý tento „skákací“ výkon videli náhodní chodci a už na ďalší deň sa 
v dedine hovorilo: „Z bytovkárskeho balkóna skákali Lucie!“  Až  neskôr som 
zistil, že tými  Luciami  boli tri moje kolegyne. 

 
Také bolo moje prvé a aj posledné  stretnutie s „Luciami“. Ostali mi už len 

pekné  spomienky na čas, keď sa chodilo „POD  LUCIU“.  Chcem veriť, že na 
mne veľmi blízkych Bystriciach sa tento zaujímavý ľudový zvyk zachováva aj 
v dnešnej dobe aspoň v podaní folklórnych súborov. 

 
PaedDr. Kamil Badač 

 
 
 
 

Všetkým čitateľom Novobystrického hlásnika 

prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov 

r. 2009, zdravie, šťastie, pracovné a osobné 

úspechy v celom novom roku 2010. 
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A zasa prišiel Mikuláš... 
 

Posedenie v klube dôchodcov 
 

 
 
 
Sviatok biskupa z Myry, sv. Mikuláša, sprevádza zvláštny zvyk. Ľudia v tento 
deň obdarúvajú svojich blízkych pozornosťami. Prečo? Chcú nasledovať príklad 
sv. Mikuláša. 

Keď v roku 300 vypukol v Mikulášovom rodnom meste Patrase mor, 
zomreli aj jeho rodičia. Zostal mu veľký majetok, a on sa rozhodol, že ho čo 
najlepšie využije – rozdá ho chudobným.  Medzi obdarovaných patrila aj 
chudobná rodina, kde mali tri dievčatá. Boli v takej núdzi, že otec sa rozhodol 
obetovať nevinnosť svojich dcér a takto si zarobiť peniaze. Keď sa to dozvedel 
mladý Mikuláš, cez okno nepozorovane hodil chudákovi v noci do izby mešec 
peňazí. To sa opakovalo ešte po dva razy. Úbohý otec si uvedomil svoj omyl, 
oľutoval ho a dcéry šťastne vydal. Len ho trápilo, že nevedel, komu sa má 
poďakovať za nečakaný dar. 

Mikuláš navštívil aj naše deti. Keďže nebol sneh, prišiel na voze s koňmi 
a sprevádzali ho anjeli a čerti. Deti sa mu veľmi tešili a on ich za básničky a 
pesničky bohato obdaril. O darčeky sa postarali obchody a podnikatelia v obci. 
Naprázdno neostali ani všetci ostatní, ktorí prišli Mikuláša pozdraviť... 
Ďakujeme, že myslíte na naše deti a deti sa majú z čoho tešiť. 

Načo by sme sa mali, nielen v tento deň, zamerať? Na tichú, skromnú, 
nepozorovanú službu – ako sv. Mikuláš. Pohár vody, podaná ceruzka, pero, 
uprataná izba, milý úsmev, dobré slovo... 

E.V. 
 
 
 
 
 

V stredu 25. novembra 2009 sme mali, ako je už zvykom každý druhý týždeň 
v mesiaci, stretnutie v našom KLUBE DÔCHODCOV. Najskôr sme si mysleli, 
že sa ho ani nezúčastníme, lebo sme boli iba tri, ale potom sme si povedali, 
keďže sme už tu... A aké bolo naše prekvapenie, keď sme otvorili dvere? 
Slávnostne prichystané stoly s vianočnou výzdobou. Radosť bolo posedieť si, 
porozprávať sa, zaspievať si, prísť na iné myšlienky...  Nakoniec sa nás tu stretlo 
15. Komu patrí za toto všetko vďaka? Vďaka patrí pánu starostovi, 
poslankyniam, kultúrnemu referentovi a pani kuchárke. Stretnutie bolo veľmi 
pekné a príjemné. 
 

E.V. 
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Pečenie vianočných medovníkov 
K vianočnému stolu určite patrí 
kapustnica, ryba, oblátky a sladké 
medovníky. Aj tento rok pripravujeme 
vianočnú besiedku, kde deti svojimi 
vystúpeniami  potešia svojich rodičov 
a anjeli ich obdarujú sladkými 
medovníkmi, ktoré pre nich upiekli 
šikovné panie kuchárky Milka 
Fulierová a Jožka Škorvagová. Na 
zdobení sa podieľali členky kultúrno-
školskej komisie pri OÚ Nová Bystrica,   

členky redakčno-vydavateľského krúžku zo školského strediska a panie učiteľky 
ZŠ s MŠ Nová Bystrica.  

Každý jeden medovník sme sa snažili vyzdobiť originálne. Aj keď ani jedna 
z nás nie je profesionál , určite  sa budú páčiť a budú aj chutiť. 

 
Vianočný turnaj v stolnom tenise. 

 

10. decembra sa v Čadci uskutočnil Vianočný 
turnaj v stolnom tenise. Aj naši strelci sa ho 
zúčastnili a obstáli v turnaji veľmi dobre. 
Nakoniec sme si už aj zvykli, že si vždy 
„vystrieľajú“ popredné umiestnenia. 
Očakávania sa splnili. Chlapci v zložení: 
Samo Vakula, Filip Borovi čka, Michal 
Halvoník ako družstvo obsadili I. miesto. 
Dievčatá v zložení: Katka Čierňavová, 

Rebeka Cádrová a Hanka Matejčíková obsadili II. miesto. Aj v jednotlivcoch 
sa im darilo. Samo Vakula obsadil I. miesto a Mišo Halvoník II. miesto. Sme 
radi, že máme takýchto šikovných žiakov, ktorí úspešne reprezentujú našu školu 
a tým aj našu obec. 
Žiakov pripravil Miroslav Žovin. 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Vážení rodičia, milí žiaci! 
 

Základná škola s materskou školou v Novej Bystrici a Školské stredisko 
záujmovej činnosti Vám všetkým želá šťastné a veselé Vianoce, veľa 
porozumenia, lásky, spokojných chvíľ prežitých v rodinnom kruhu svojich 
najbližších. Do nového roku 2010 Vám všetkým želáme veľa zdravia, veľa 
pracovných a osobných úspechov, aby sa Vám v celom roku darilo a boli ste 
všetci úspešní. 
 

Nech sa starosť všetka zruší 

a nech vládne pokoj v duši. 

Čo bolelo, nech sa zhojí, 

čo tešilo, nech sa zdvojí. 

PF 2010! 

Mgr. Elena Jančulová 
 
 

Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 
 

Vianoce 
 

Vianoce, Vianoce, 

tie ja mám rád. 

S mamičkou, oteckom 

budem sa hrať. 

 

Na darčeky vianočné 

všetky deti myslia, 

či im ten Ježiško 

prinesie to, čo si vysnia. 

 

Miška Adamcová, III. A 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 

Moje Vianoce 
Na Vianoce sa veľmi teším. Na vianočné prázdniny i na Štedrý deň. Štedrý deň 
mám najradšej zo všetkých dní v roku. Viem, že vtedy budeme s tatikom zabíjať 
kapra. Maminka ho potom pripraví, ale ešte predtým ho namočí do mlieka. 
Vtedy navaríme aj hrachovú polievku, zemiakový šalát, narobíme chlebíky 
a očká – ale tie jeme až po polnoci. Teším sa ako pôjdeme do kostola, kde bude 
veľký betlehem. Cez Vianoce sa budú spievať koledy, na ktoré sa teším. No 
nikdy sa neviem dočkať na chvíľu, keď si rozbaľujem darčeky. Mám rada aj 
Silvester, keď ideme s tatikom a maminkou o polnoci strieľať petardy a púšťať 
svetlice. 

Anetka Kubjatková, III. A 
 
 

 
 
 

Dňa 9. 12. 2009 sme sa zúčastnili 
v Kysuckej knižnici v Čadci slávnostného 
vyhlásenia výhercov súťaže projektu 
„Šťastná rodina mojimi očami“, ktorý bol 
organizovaný CPPPaP v Čadci. Písanie 
úvahy na danú tému nám prinieslo tú 
najkrajšiu odmenu, nakoľko Lenka 
Kultanová, žiačka 7. ročníka, získala cenu 
riaditeľky CPPPaP v Čadci a pekné 
umiestnenie dosiahla aj Klaudinka 

Hrušková, žiačka 5. ročníka. Aj touto cestou im ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Ľubomíra Škorvagová 
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Rodičovský príspevok od 1.1.2010 

 
 

 
 

 
 
 
Od 1. januára 2010 začne platiť nový zákon o rodičovskom príspevku (“RP”).  
Kto má nárok na RP, kto má nárok na zvýšenú sumu RP a ako postupovať po 
1.1.2010, keď  už RP poberá? 
 
1. RODIČ, KTORÝ ZA ČNE POBERAŤ RP PO 1.1.2010 

Rodič má nárok na RP, ak spĺňa všetky tri nasledujúce podmienky: 

a) riadne sa stará o dieťa, t. z. osobne, pričom dieťa nesmie byť v 
predškolskom zariadení a pod. Výnimkou môže byť, keď je dieťa 
hospitalizované alebo je max. 4 hodiny denne v predškolskom zariadení, 
dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo ak je rodič 
slobodný, rozvedený, ovdovený a má ťažké zdravotné postihnutie.  

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR, 
c) nevykonáva zárobkovú činnosť – t. z. žiadny príjem zo závislej 

činnosti, pod ktorú  spadá aj dohoda o vykonaní práce, pracovnej 
činnosti či brigádnická práca študentov, odmena spoločníka v s.r.o., či 
iná odmena (konateľa, poslanca obce a pod.), nesmie mať ani príjem 
z príkaznej zmluvy alebo z podnikania, zo sprostredkovania poistenia, 
ani z autorských honorárov, ani náhradu príjmu pri PN, ošetrovné, ani 
nemocenské (ani z dobrovoľného nem. poistenia). 

Aké príjmy rodi č môže mať? Môže mať len taký príjem, ktorý je oslobodený 
od dane, alebo nie je predmetom dane: 

- príjem z podielov na zisku, 
- príjem z prenájmu nehnuteľností, napr. príjem z prenájmu bytu, domu, 

pozemku, poľnohospodárskej pôdy atď., 
- príjmy z kapitálového majetku (úroky na účtoch, na vkladných knižkách 

a pod.), 
- príjmy príležitostné – napr. na základe zmluvy o dielo alebo zmluvy 

podľa § 51 Občianskeho zákonníka, 
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- vzhľadom na to, že nárok na RP za kalendárny mesiac je aj vtedy, ak 
rodič spĺňa podmienky na priznanie RP len za určitú časť kalendárneho 
mesiaca, znamená to, že rodič v podstate môže mať príjem na dohodu o 
vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, či dohodu o brigádnickej 
práci študentov, ale takáto dohoda nesmie trvať celý kalendárny mesiac, 
ale len časť mesiaca. Z toho istého dôvodu môže mať rodič aj príjem z 
nemocenských dávok – ošetrovné, nemocenské – ak sú tieto príjmy 
vyplatené len za časť kalendárneho mesiaca. 

Zvýšená suma RP 256 € 

Na 256 € RP mesačne bude mať nárok osoba, ktorá spĺňa podmienky na 
priznanie RP uvedené vyššie a ktorá na dané dieťa pred RP poberala materské 
(prípadne obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ),  alebo ktorá bola v 
posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky 
poistená. Nárok na túto sumu má dovtedy, pokiaľ dieťa nedovŕši 2 roky. 
Kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 2 roky, je posledný mesiac, za ktorý 
sa vyplatí zvýšená suma 256 €. 

Základná suma RP 164,22 € 

Na výšku 164,22 € RP mesačne bude mať nárok osoba, ktorá spĺňa podmienky 
na priznanie RP uvedené vyššie a ktorá na dané dieťa pred RP nepoberala 
materské (ani obdobnú dávku v inom členskom štáte EÚ) a ani nebola v 
posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky 
poistená. RP v tejto výške budú poberať všetci rodičia, ktorí spĺňajú podmienky 
na priznanie RP uvedené vyššie a ich dieťa má 2 roky a viac. 

2. RODIČ, KTORÝ ZA ČAL POBERAŤ RP V ROKU 2009 A POBERÁ HO 
AJ PO 1.1.2010 

V roku 2010 má nárok na RP - v základnej sume 164,22 €, po splnení 
podmienok uvedených vyššie, pričom pre rok 2009 platilo, že za zárobkovú 
činnosť sa nepovažovala práca na dohodu. Rodič, ktorý poberá RP od roku 2009, 
teda môže aj v roku 2010 pracovať na základe takejto dohody o vykonaní práce, 
dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov. Nárok 
na RP mu zostáva. 
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Rodič môže získať zvýšenú sumu RP 256 €, ak dieťa ešte nedosiahlo 2 roky 
veku a na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) požiada v čase 
medzi 1.1.2010 až 30.6.2010. o zvýšenie sumy na 256 €. (Ak požiadate až pred 
30.6.2010, UPSVaR vám doplatí zvýšenú sumu spätne od 1.1.2010.) 

UPSVaR rodičovi prizná zvýšený RP, ak: 

- na dané dieťa pred RP poberal materské (prípadne obdobnú dávku v inom 
členskom štáte EÚ), alebo ak bol v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa 
najmenej 270 dní nemocensky poistený, 

- nevykonáva zárobkovú činnosť podľa zákona platného od 1.1.2010 – to 
znamená, že nesmie pracovať ani na dohodu. 

3. RODIČ, KTORÝ ZA ČAL POBERAŤ RP V ROKU 2008 (2007) A 
POBERÁ HO AJ PO 1.1.2010 

Aj pre týchto rodičov platia platia podmienky uvedené vyššie, pričom nárok na 
základnú sumu 164,22 € mu zostane aj po 1.1.2010 aj v prípade, že vykonávajú 
zárobkovú činnosť, môžu teda pracovať v pracovnom pomere, môžu podnikať – 
ale musia spĺňať podmienku riadnej starostlivosti o dieťa. 

Kedy získa tento rodič zvýšenú sumu RP 256 €? Opäť platí to, čo 
v predchádzajúcom odseku, dieťa nesmie mať viac ako 2 roky, musí podať 
žiadosť na UPSVaR a spĺňať tie isté podmienky (poberal materské, 270 dní 
nemocenský poistený a nesmie pracovať ani podnikať). 

Čo má urobiť SZČO, keď má živnosť, na ktorú čerpala dotáciu z úradu 
práce? Ak nezruší po narodení dieťaťa živnosť, nebudete mať nárok na RP 
vôbec. Ak živnosť zruší, bude mať nárok na RP vo výške 164,22 €, ak splní 
podmienku nemocenského poistenia 270 dní aj na zvýšenú sumu 256 €. Nastáva 
tu ale jeden problém - totiž podľa zákona o službách zamestnanosti, ak zrušíte 
živnosť, na ktorú ste čerpali dotáciu, budete musieť dotáciu vrátiť. Preto sa 
SZČO musí rozhodnúť – zruší živnosť, a bude dostávať RP 164,22 € mesačne, 
ale bude musieť vrátiť dotáciu. Alebo živnosť nezruší, dotáciu vrátiť nemusí, ale 
nebude mať vôbec nárok na RP. 

Ing. Iveta Heltková 
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(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Manželstvo uzavreli 
Ing. Jaroslav Jančula a Ing. Jana Kašubová, 21.11.2009 
 

Narodenie dietata 
Lukáš Uskoba, 17.11.2009, Mário a Monika, rod. Kirschnerová 

 

Životné jubileá 
40 rokov 

Peter Čierňava 
Rudolf Šumský 
Ján Halvoník 

 

50 rokov 
Albín Šadibol 
Rudolf Kubinčan 
Helena Mazúrová 
Štefánia Mokryšová 

 

60 rokov 
Rudolf Kulas 
Janka Šadibolová 

 

70 rokov 
Viktória Romaníková 
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80 rokov 
Anna Kirnová  
Mária Chrenová 

 

 

Nad 80 rokov 
Ondrej Kloska (82) 
Anton Mihálik (82) 
Ľudmila Halvoníková (85) 
Mária Podolinská (86) 
Paulína Strapačová (87) 
Anna Brisudová (96) 

 

 

 

 

 
 

 

Opustili nás 
 
 
Štefan Klieštik (†89) 
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POZVÁNKA 
 

Obecný úrad Nová Bystrica 
 a Kultúrno-školská a športová komisia 

 

Vás srdečne pozýva na 
 

Tradičný fašiangový ples 2010, 
 

ktorý sa uskutoční dňa 30.01.2010 o 19.00 hod. 
v Dome kultúry Nová Bystrica. 

 

Do dobrej nálady nám bude hrať hudobná skupina  
HITBAND. 

Na úvod plesu sa predstaví tanečná country skupina 
NIAGARA DANCE z Kysuckého Nového Mesta. 

 

Cena vstupenky na 1 osobu je 20 € 
V cene vstupenky bude: 2x večera, víno, káva, občerstvenie, tombola. 

 

Lístky si môžete zakúpiť u p. Vladimíra Tomčalu v DK Nová Bystrica, 
alebo objednať na č.t. 041/3497 359.  

          

Tešíme sa na Vás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNAM 

Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená: 

Pondelok: 11:00 – 15:00 hod. 
Streda: 11:00 – 15:00 hod. 
Piatok: 11:00 – 14:00 hod. 

 
ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK: 

 

Dospelí a dôchodcovia... 1,65 € ( 50,- Sk ) 
Deti a študenti................. 0,65 € ( 20,-Sk ) 
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KNIŽNÉ NOVINKY: 
 

Mal to byť pekný život /Andrea Colddington/, 
Predná línia / Patrícia D. Cornwel/,  
V tieni Moskvy /Daniel Silva/,  
Druhá šanca pre lásku /Joan Johnstonová/,  
Sila Lásky /Eva Biela Brndiarová/,  
Už sa nebojím /Mária Ďuranová/,  
Hostiteľ /Stephenie Meyerová/,  
Dupkáč a vajíčko /Laura Driscoll/,  
Plné vrecká peňazí /Alvin Hall/,  
Encyklopédia zemepisu sveta /Rudolf Landmann/  
 

 
Zabavme sa 
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Viete aká je na Záhorí najkratšia veta ? 
No predsa: 

Éééé ? 

A viete čo to znamená ? 
No predsa: 

Prosím Vás, mohli by ste mi to zopakovať - 
nerozumel som. 

 
 
Ide ježko okolo močiara, hryzie si s chuťou do jablka a stretne bociana. 
Bocian: - Čo ješ? 
Ježko: - Čo bocian? 
Bocian: - Čo ješ jež? 
Ježko: - Čo bocian, bocian? 
 
 
 

OZNAMY 
 

Články uverejnené v Novobystrickom hlásniku sa nemusia zhodovať s názormi 
redakčnej rady. 
 
Redakčná rada nezodpovedá za obsah uznesení zo zasadnutí OZ v Novej Bystrici. 
 
Vaše pripomienky, podnety a názory týkajúce sa života v našej obci môžete doručiť 
šéfredaktorke Mgr. Eve Jonekovej alebo poslať na emailovú adresu 
ounbystrica@stonline.sk. 
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