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Z

á p ¡ s n ¡ c a zo zasadania Obecného zastupitel'stva y Novej

Bystrci konaného dña
1.júna 2011
Prítomní:

Rokovanie:

Starosta obce:
Balaèin Jozef, Ing.
Clenovia OZ:
Masnica Miro slav
utiak Ján.
adibol Dugan
Janulová Elena, Mgr.
Griga Lubomír
Halvoníková Monika, PhDr.
Strapáová tefátha
Driaková Monika, Ing.

Neprítomny:
Kotvas Milan

Program:
Otvorenie zasadnutia obecného
zastupitel'stva, schválenie
programu rokovania,
overovatel'ov, urenie
zapisovatel'a zápisnica
a návrhovej komisie
Schválenie závereného útu
Obce Nová Bystrica za rok
2010
VZN o istote obce a verej nom
poriadku
VZN o miestnych daniach
dodatok i
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Otvorenie zasadnutia OZ,
schválenie programu rokovania,
overovatel'ov, urèenie zapisovatel'a
zápisnice a návrhovej komisia
Zasadanie riadneho obecného
zastupitel'stva otvoril a viedol p. Jozef
Baladin, starosta obce, ktor3 privítal

prítomnch. Skontatoval,

e

zastupitel'stvo j e schopné právoplatne
sa uznáat', nakol'ko ie prítomnch 8
poslancov. P. Milan Kotvas sa
ospravedlnil
Za zapisovatel'a na dnenom zasadaní
obecného zastupitel'stva navrhol
starosta obce Annu Chovancovú,
kontrolórku obce. Za overovatel'ov
zápisnice navrhol p. Jána utiaka
a p. Moniku Halvoníkovú. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí: p.
Masnica, p. Briga a p. Driaková.
Návrh bol schválen3 potom hlasov 8.

Schválenie Závereèného úètu
Obce Nová Bystrica za rok 2010
VZN o èistote obce a verejnom

poriadku

.

VZNo miestnych daniach
Dodatok è. 1

-
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Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Monika
Halvoníková, predniesla prítomn'm
návrh na prijatie uznesenia, ktor3 bol
jednohlasne schválen3 a obecné
zastupitel'stvo k rokovaniu prij alo
nasledovné:

Uznesenie

òíslo3/2011

AI bene na vedomie

Program dneného zastupitel'stva
Zapisovatefku p. Annu
Chovancovú
Overovatel'ov zápisnice: p.
Halvoníkovú a p. utiaka.
Návrhovú, volebnú a mandátovú
komisiu: p. Driakovú , p.
Masnicu a p. Grigu
Návrh Závereného útu Obce
Nová Bystrica za rok 2010
Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Nová Bystrica k návrhu
Závereného útu Obce Nová
Bystrica za rok 2010
Záznam z následnej finannej
kontroly stay neuhradench

faktúrk 30.5.2011
Správu o v3sledku následnej
finannej kontroly kontrola
finannej hotovosti
a pokladninch dokladov s t'm
súvisiacich za 2. polrok 2010
a kontroly juxta poukáok
Návrh plánu kontrolnej innosti
na 2. polrok 2011
Návrh VZN Obce Nová Bystrica
o istote obce a verejnom
poriadku

3

iadost' Mariána a Zu zany
Dankovej o v'pomoc pri
odvodnení pozeniku
iadost' o poskytnutie dotácie OZ
SKATEPARK Nová Bystrica vo
1.000,iadost' o odkúpenie pozemku
pod bytovm domom . 645
iadost' p. Cádra Vladimíra
aman. Eva oodkúpenie
stavebného pozemku pre
v3Ç'stavbu rodinného domu
iadost' Ing. Michala Boroviku
a man. Mária o zameranie
pozemku CKN 4702/1
iadost' o zriadenie dopravného
znaetha vo Vel'kom Potoku
iadost' sa postúpi Správe ciest
iadost' o schválenie rozpotu
obecného hasiského zboru
prizvat' velitel'ov hasiov
iadost' p. Frantika Romaníka
o vyregulovanie jarku
Informáciu o vsledku URSO odstránit' nedostatky
Zápisnicu z rokovania komisie
pre ochranu verejného záujmu pri
vkone funkcií funkcionárov
obce Nová Bystrica

vke

BI schval'uje

Program zastupitel'stva potom
hlasov 8
Návrhovú, volebnú a mandátovú
komisiu y zloení: p. Driaková,
p. Griga, p. Masnica potom
hlasov 8
Zapisovatel'ku: p. Annu
Chovancovú
Overovatel'ov: p. Halvoníkovú
ap. utiaka
Plán kontrolnej innosti na 2.
polrok 2011 potom hlasov 8
VZN Obce Nová Bystrica
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istote obce a verej nom
poriadku potom hiasov 8
Záveren' úet obce Nová
Bystrica za rok 2010 a celoroné
hospodárenie s v3Thradou overenie útovnej závierky
audítorom.
Schodok hospodárenia y sume
133. 108,- zisteného podl'a
zákona 583/2004 Z. z.
o rozpotov3ch pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a dopinení niektorch zákonov
y znení neskorích predpisov.
Schodok hospodárenia bol
vysporiadan3 z návratnch
zdrojov hospodárenia
Vypracovanie projektov na
ininierske siete k pozemkom na
korekov3ch sihlách
iadost' o poskytnutie dotácie pre
SKATE PARK Nová Bystrica dotácia bude realizovaná
y priebehu roka
Dodatok 1 - VZN Nová
Bystrica o miestnych daniach
potom hlasov 8
lenov rady koly pri Z s M
Nová Bystrica Vychylovka za
zriad'ovatel'a: P. Jána utiaka, p.
Eubomíra Grigu, p. Mateja
imáka, p. adibolovú D.
/náhradník p. adibol DuanI
Otváracia hodiny a zriadenie
prevádzky firmy R & M SPIN, s.
r. o. Nová Bystrica podl'a
predloeného návrhu potom
o

.

.

JozefBalain
starosta obce

hiasov 8
iadost' o povolenie ubytovania
p. Pavia Koienu
iadost' o poskytnutie
opatrovatel'skej sluThy pre
Mateja Halvoníka s úväzkom 1,5
hod. denne
CI poveruje
1.

Kontrolórku obce, Annu
Chovancovú, vykonat' kontroly
schválené y pláne kontrolnej
innosti na 2. polrok 2011
potom hlasov 8.

DI neschval'uje

Ziadost' Martiny Hájkovej
o jednorázovú sociálnu v'pomoc
iadost' o pridelenie finannej
pomoci obyvatel'ov osady na
Brehu
iadost' o pridelenie sociálneho
bytu p. Alene Tomalovej nie je
vol'né miesto
iadost' o obnovenie piatnosti
nájomnej zmluvy p. Pavlovi
Kubiinovi na nájom 3-izbového
bytu
8. Záver

Nakol'ko program rokovania bol
vyerpan', nikto z prítomnch nemal
iadne poiadavky, am pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho
obecného zastupitel'stva ukonil
a pod'akoval prítomn'm za úast' na
zasadaní.

Ing.

Overovatelia:
PIIDr. Monika Halvoníková

Zapisovatel':
Anna Chovancová

Ján utiak
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Nezabudnite, e dañové v}'mery majú svoje
termíny!
V

tchto dñoch

do vaich domácnosti budú prichádzat' platobné

vmery na dañ

z nehnutel'ností, poplatok za komunálny odpad, poplatok za psa, poplatok za

odber vody. Platobné

vmery sa doruéujú do v1astnch rúk prostredníctvom

poty alebo sp1nomocnench zamestnancov.
Dañovník je povinn dañ zaplatit' najneskôr do

15

dní odo dña právoplatnosti

platobného vmeru pri1oenou potovou poukákou.
V prípade, e pri

vpoéte dane do10 k zrejmému omylu správcu dane alebo

si

dañovník oneskorene uvedomí potrebu zmenit' údaje y dañovom priznaní /po
úmrtí dañovníka, pri prevode nehnutel'ností, Po prestavbe budovy ap.!, je
potrebné ihned' Po doruéení nesprávneho platobného

vmeru komunikovat'

so

správcom dane osobne, aby bou zrejmé chyby a nesprávne údaje opravené.
Dañovníci y priebehu prís1uného zdañovacieho obdobia sú povinní oznámit'
správcovi dane /Obec Nová Bystrica! skutoénosti rozhodujúce pre vznik alebo
zánik dañovej povinnosti a kadú zmenu

tchto skutoéností

do 30 dní odo dña

nasledujúceho Po dni, ked' tieto skutoénosti alebo ich zmeny nastali.

Obec Nová Bystrica
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Revitalizácia centra obce Nová Bystrica ,,schválená"...
Na zákiade schváieného projektu s názvom ,,Revitalizácia verejnch
priestranstiev y centre obce Nová Bystrica", y rámci operaéného programu
Regenerácia sIde! bol obci Nová Bystrica schváien nenáwatn finanén
príspevok z prostriedkov Európskej únie. Vzhl'adom k vke tohto príspevku
musei byt' dodávatel' vybran y zmysie ustanovení zákona é. 25/2006 Z.z. o
verej nom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorch zákonov y znení
neskorích predpisov. Je nutné podotknút', e proces vberu uchádzaéa touto
cestou je zioit a z formáino - právneho hl'adiska pomerne nároén, iimitovan
zákonnmi iehotami. Po neúspenom prvom verej nom obstarávaní, ktoré boio
zruené Úradom pre verejné obstarávanie boio násiedne vyhiásené y poradí
druhé - ,,nové" verejné obstarávanie. Po jeho ukonéení boia dña 31. marca 2011
kontroinému orgánu predioená prísiuná dokumentácia na schváienie. Po
pretudovaní potrebnch materiáiov kontroin orgán verejné obstarávanie
schváiii, aj ked' s uréitmi korektúrami. Násiedne dña 31. máj a 2011 vyzvai
starostu k podpisu zmluvy s úspenm uchádzaéom. Tento proces neboio moné
vzhl'adom k obmedzenm personáinym kapacitám kontroiného orgánu nijakm
spôsobom zo strany obce urchiit'. Naopak obec sa y tomto období intenzívne
pripravovala na rokovania s vybratm uchádzaéom, ktoré prebiehajú práve
y tomto éase. Najzávanejim probiémom, ktor y rámci procesu ,,nového"
verejného obstarávania nastai boi ten, e ceiková koneéná hodnota zákazky 794
911,87 EUR s DPH je vyia ako schváiená vka nenávratného finanéného
príspevku na stavebné práce (689 84 1,59 EUR). Obec musI preto postupovat'
podl'a prísiunch predpisov a dohodnút' sa s prísiunmi intitúciami na d'aiom
postupe. Aj napriek tomu by vo veFmi krátkom éase maio dôjst' k podpisu
zmluvy s úspenm uchádzaéom a samotná reaiizácia stavby by maia zaéat'.
Matej imáek
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Internetové pripojenie...
Hned' Po nástupe do funkcie som bol kontaktovan
skupinou
obyvatel'ov, ktor mali záuj em zaviest' vysokorchlostné internetové pripoj ehe
aj do d'alích éastí obce. Oslovil som teda potenciálnych dodávatel'ov. ,,Vel'ké
firmy", vzhl'adom k pomerne vysokej technickej nároénosti, veFkm finanénm
nákladom a predpokladanm príjmom neprejavili o tento typ zákazky
záujem. Následne som na ich odporúéanie kontaktoval regionálneho
subdodávatel'a, ktor zabezpeéuj e internetové pripoj enie prostredníctvom
vysielaéov aj y inch obciach na Kysuciach. Po intalácii príslunch zariadení
je u od marca moné zriadit' vysokorchlostné pripojenie (zabezpeéen je
neobmedzen prístup y dvoch rchlostiach). V prípade záujmu sa prosím obrát'te
na zamestnancov obecného úradu, prípadne priamo na dodávatel'a p. Neumanna,
é.t. 0910374639.
Matej imáe

K verejnému

poriadku y obci...

Obec Nová Bystrica informuje obéanov, e dña 1. júna 2011 obecné
zastupitel'stvo y Novej Bystrici uznesením é 4/201 1/B/6 jednohiasne schválilo
návrh Veobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica o éistote obce
a verejnom poriadku. Nariadenie bude úéinné dñom 18. júna 2011. V zmysle
schváleného nariadenia vyzvame obéanov, aby si svoje nepovolené skládky na
verejnch priestranstvách a popri cestách odstránili (ide predovetkm o uloené
tuhé paliva, stavebn materiál, odstavené dopravné prostriedky a pod.).
Veobecné záväzné nariadenie obsahuje aj kontrolné mechanizmy
sankcie
za nedodranie jeho ustanovení. Má pôsobit' predovetkm na
a
environmentálne cítenie obyvatel'ov a zle$enia ivotného prostredia y naej
obci. Ciel'om tohto opatrenia nie je pôsobit' represívne, naopak má prispiet'
k odstráneniu neporiadku na verejnch priestranstvách, ktoré sú vizitkou
vetkch obéanov Obce Nová Bystrica.

Matej imáek
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Prvy rea1izany projekt Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manamentu
povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Dña 18. marca 2011 prebehol vber obcí prihlásench do Prvého
realizaéného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manamentu povodí a krajiny. Spomedzi 833 prihlásench miest a obcí z celého
Slovenska bola vybraná aj naa obec.
Nakol'ko obec získala z tohto Prvého realizaéného projektu finanéné
prostriedky vo
120 000 EUR a od 1.júna sme zamestnali 10 dlhodobo
nezamestnanch Fudí na realizáciu revitalizaénch a preventívnych opatrení,
chceme informovat' obéanov o zámere tohto projektu.
CieFom realizácie projektov prevencie pred povodñami a revitalizácie
krajiny y katastrálnych územiach obcí SRje zníit' povodñové riziká a zmiernit'
dosahy extrémnych prívalovch dad'ov na tvorbu lokálnych záplav. S tmto
cieFom sa budú realizovat' y katastrálnych územiach obcí vodozádrné opatrenia,
prioritne y lesnej a pornohospodárskej krajine. Medzi základné opatrenia patria:
prahy, schody, prebrádzky a hate na tokoch riek a potokov - zádrné hate a
stupne na na zachytávanie kameña y strmch jarkoch - odvodnenia zvánic,
nespevnench ciest - oprava a éistenie kanálov pri spevnench cestách budovanie zasakovacích pásov a zádrnch jazierok pri cestách.
Maximálna
podpory pre jednu obecje stanovená na sumu 120 000,Eur (suma je stanovená vrátane DPH). Za tieto finanéné prostriedky je y zmysle
Prvého realizaéného projektu nevyhnutné vybudovat' minimálne 30 000 m3
vodozádrnch opatrení. V rámci projektu sa na základe vyuitia aktívneho
opatrenia trhu práce (podra §50j zákona é.5/2004 Z. z.) uzatvorila zmluva s
Uradom práce y adci a vytvorilo sa 10 sezónnych pracovnch príleitostí (na 6
mesiacov).
Naa obec bude tento program realizovat' dodávateFsky. K tomuto zámeru
bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie. Vít'azom tohto verejného obstarávania sa
stala firma EKOSTAV Oéadnica s.r.o., ktorá bude teda realizovat'
protipovodñové opatrenia y naej obci.

vke

vka

Ing JozefBalaéin
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List náho kñaza americkému ambasádorovy
Váen pán ambasador! Chcern Vás poprosit', aby ste toto moje volanie
odovzdaii tm, ktorm patrí, najmä Vaim predstavenm y USA, ako aj
predstavitei'orn NATO.
Útok spojencov na Líbyu ma desí ako éloveka a ako krest' ana. Viern, e
tarn nerobí "poriadok" iba arnerická arrnáda, aie aj jej európski spojenci. Som
vak presvedéen, e je to práve USA, kto diktuje svojirn arrnádnyrn spojencorn
takéto správanie: zio premáhat' ziom! Krest' an, podi'a intrukcií Krista, prernáha
zio dobrorn, nie arrnádou. Kto z $eniéného poi'a vytrháva burinu, vie, e spolu s
ñou poniél aj veFa obilia! Rozurnnejieje nechat' vetko ,,rást' a do atvy". Ved'
zatiaF ani Pán Boh nerobí nasilu poriadok s brienyrn éiovekorn, naopak- trpí
jeho hriech a éaká "do atvy". Nepouéii sa ZSSR, a neskorie USA a spojenci, e
zásada "zio premôeme ziom" prehrala y Afganistane, Iraku, a nevedia
predvídat', e teraz stroskotá aj y Líbyi? Ktorá fliozofia alebo aké kruhy diktujú
západnrn arrnádarn takéto recepty? Sú to spôsoby inpirované diablom- zirn
duchom! Vari si naivne rnysiia, e j e rnoráine správne zacbrañovat' nej akú
skupinu prenasiedovanch talc, e aj rny buderne útoéit', organizovat' náiety a

vradif?
Aiebo, ptarn sa, preéo Západ trpei toi'ké desat'roéia kornunistickch
tyranov y strednej a vchodnej Európe? Preéo vtedy USA neukázaii svoj e
"hrdinstvo" a odyahu, preéo nezbornbardovaii strategické rniesta vodcov
boi'evickej tyranie, ktorá rná podra tatistík, poénúc od VeFkej októbrovej
revoiúcie, viac nevinnch Fudskch ivotov na svedorní, ako faizrnus7! Moja
odpoved' znie: preto, iebo vtedy ete poiitici USA rnaii trochu Fudského a
krest'anského svedornia. A preéo Západ nezorganizuj e bornbové náiety na ínu,
ktorá y rnene svoj ich zákonov vradí nevinnch, u narodench, aj tch, ktorí
ete éakajú na svoje narodenie y rnatkinorn ione? Moja odpoved' znie: preto, lebo
sa Západ íny boj 1, a teda ani USA, ani NATO nie sú nijakí hrdinovia! Zaráa
rna tá nedôsiednost' a dvojak rneter y prístupe Západu k svetovrn probiérnorn.
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Nech si na Západe pamätajú, e tak, ako y dejinách z veFkm hiukom skonéiii
toi'ké "vemohúce" diktatúry a impéria, tak skonéí cei Západ i NATO.
Zvít'azí jba Krjstus, jeho Evanjelium, aj tI, ktorí sa ho dria. Jejova
doktrínaje najmúdrejia, nadéasová a njkdy neobanuje ten, kto sa ñou rjadj.
Pok jal' poi jtjcj Západu verja y Krista a y spravodiiv Boí súd na koncj
vekov, nech prestanú zio premáhat' ziom! V opaénom prípade jch budem
pokiadat' za skazenejích, ako sú mosijmskí samovraední atentátnjcj. A pred
Boím súdom jm nepomôe, e sú pokrstení, naopak, mus ja poéltat' y deñ svojej
smrti (namjesto dobrej zvestj Evanjeija) so ziou zvest'ou: "Chod'te preé odo mña
yetcj, ktorí sa dopút'ate neprávosti".
S

úctou a vd'akou za sprostredkovanje patriénm mjestam
VNovej Bystrici, 21.3 .2011Mgr. Stanislav Capiak

P.s. Reakcja na toto kñazovo ,,napomenutie brjenjkoy" je zatjai' nuiová.
Nedoékai sa odpovede na tento ijst (od marca 2011 dojúna 2011).

Homília na 5. ve1'kononú nedel'u- Nová Bystrica,
22. Máj 2011
Ja som cesta, pravda a ivot (J)
Bratia a sestry! Ludstvo stáie hi'adá cestu k spáse a prjtom zabúda, e cesta boia
objavená u pred 2000 rokmj- je ñou Krjstus s jeho prjkázanja.
Istá moja známa- dôchodkyíia z Byte mj rozpráva: ,,Pán farár, chcem vám
povedat', ako ma prednedávnom zahanbji môj vnuk. Vedi'a náho domu sa
nachádzajú drustevné roie. Pestuje sa tam kukurjca. Jedno popoiudnje hovorim
vnukovi: Pod'me si odtrhnút'zopät'kukuríc, zavaríme si ich do pohára. Iij sme
spolu. V jednej chviij mj vnuk hovori: Babka, ale my kradneme. To ma vei'mj
zahanbjio. Pán farár, vnuk ma uéí yerjt' y Krjsta a zachovávat' jeho prjkázanja!
A maio by to byt' predsa opaéne: ja, babka, by som ho to maia nauéjt'.
Nje je to njekedy aj medzj namj talc, e naprikiad djet'a t'ahá otca a matku do
kostola, a predsa- maio by to byt' opaéne!
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Pred kostolom nám vzniká obchodné centrum! Preéo by aj nevznika!o? Preéo
by sa tu neporuova! Boí zákon o nedeFnom odpoéinku? Ved' my si to prajeme!
PoFskí obchodníci sem budú chodit' stá!e a budú znesväcovat' nedeFu, a to len
preto, e my, novobystrickí kato!íci, jednoducho chceme byt' ich zákazníkmi aj
y nedeFu. Oni neprestanú. Otázka vak znie: nedokáeme prestat' my- veriaci
y Krista a y jeho prikázania?
Môj dobr
známy- kñaz- mi rozpráva! o svojom synovcovi. Stal sa
vel'vyslancom y jednom z arabskch tátov (veFmi nadan, dobr organizátor
a zna!ec svetovch jazykov, vrátane arabéiny). Tento m!ad pán vel'vys!anec má
snúbenicu. Rád by si ju zobra! so sebou do zabraniéia- ona by nemusela
pracovat', ved' on dobre zarobí- uiví ju. Ale si ju tam nesmie zobrat'. Mos!imské
zákony toho tátu mu to neumoñujú. Má dye monosti: môe tam príst' sám
alebo s mane!kou. Ak vak chce príst' s mane!kou, musI doniest' potvrdenie od
svojho kñaza, e sa sobái! y kato!íckom kostole, a teda, e je naozaj zosobáen,
e neije so enou y neplatnom- smilnom zväzku. Vidíte, bratia a sestry, aká je
to vysoká morálka? A my chceme odsudzovat' moslimov. Nie je to éudné, e
moslimovia uéia katolíkov mravne it', uéia ich zachovávat' Kristove prikázania?
A nemalo by to byt' opaéne?
Moja bvalá tudentka- Marika z TopoFéian spôsobila vel'kú radost' mne
i svojej rodine. Na ceste nala 1000 korún. Odniesla ich na mestsk úrad. Neskôr
sa prihlásil ist pán, ktor ich strati!. Ked' priiel navtivit' ich dom, sptal sa:
,,Preéo si si ich nenecha!a?"Marika odpoveda!a: ,,Lebo som vychovávaná podra
Evanj e!ia".
Bratia a sestry, dobre porozmFajme, komu dávame vychovávat' m!adú
generáciu: akm médiám, novinám, akm programom, akm uéiteFom, akm
Fud'om? PorozmFajme, éi nám vychovávajú mladch podFa Evanje!ia? Pozor
na to, aby to nebo!a vchova, ktorá ,,pFuje" na Evanjelium, na Cirkev, na
kñazov, na Kristove prikázania.
Vychovávajme éloveka podFa Evanje!ia a nájde cestu. Nájde cestu k t'astiu
a spáse. Pretoe niektorí stá!e hFadajú cestu, a pritom zabúdajú, e cesta bo!a u
objavená pred 2000 rokmi- je ñou Kristus ajeho prikázania. Ja som cesta,
pravda a ivot (J). Amen.
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Vá

duchovnj otec,Stanislav Capiak

Kultúrno -spo/o òenskrá rubrika
Deñ matiek y Novej Bystrici
V obci Nová Bystrica sa

niektoré podujatia stati poéas
roka tradiénmi. Jednm z nich
je aj sviatok naich mamiéiek Deñ
matiekktor
si
kadoroéne
pripomíname
Tento rok nám to vyto aj
s dátumom, pretoe 8. máj Deñ matiek - pripadol na
nedet'u. A práve y túto nedet'u
sme pripraviti vet'kú pestrofarebnú kyticu pre nae mamiéky. U od obeda sa
dom kuttúry postupne zaplñat úéinkujúcimi a divákmi. Spotu s det'mi Z s M
Nová Bystrica a Z s M Vychylovka sme pripravili program a detskmi
prácami sme vyzdobiti cet vestibut a priestory sáty . Obec Nová Bystrica
pripravita mat daréek pre kadú mamiéku, rozkvitnut karafiát. Presne o 14.00
hod. Mgr. Janéutová privítata prítomnch a cetú stávnost' otvorit iak tvrtého
roéníka Tadeá Vakuta peknou básniékou. Po ñom sa prítomnm prihovorit
starosta obce Ing.Bataéin a potom sa u na javisku striedati deti so svojimi
vystúpeniami. Cet program spestrita gospetova skupina EBED z Krásna nad
Kysucou, ktorej vystúpenie sa tie páéito. Aj enská spevácka skupina Dotinka
a matI taneéníci a hetigónkari spríjemniti ceté popotudnie. Program trvat vye
dvoch hodín a bot veFmi pestr a pekn.
Na záver vetkch úéinkujúcich prítomní odmeniti vet'km potteskom. Mamiéky
boti pyné na svoje ratotesti a deti boti zase brdé, e mohti ukázat' éo y nich je.
Treba pod'akovat' vetkm, ktorí sa podiet'ati na priprave cetého popotudnia
a to predovetkm uéitet'om a iakom Z s M Nová Bystrica a Vychylovka,
kotskému stredisku pri Z s M Nová Bystrica, Obecnému úradu Nová
Bystrica, kuttúrnemu referentovi Vtadkovi Toméatovi, speváckej skupine
Dolinka, gospelovej skupine EBED.
Mgr. Elena Janéulová
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Furmanská sút'a 2011
Bystrici
,,osada u Pet'ka" sa dña
30.
apríla
2011
uskutoénila Furmanská
sút'a ZCHKS. Táto
sút'a sa konala pod
zátitou predsedu SK
Ing. Juraja Blanára.
V Novej

Hlavnm
organizátorom tchto
pretekov je ZCHKS
BYSTRICKEJ
DOLINY - rodina

Antona Petreka a Obec Nová Bystrica.
U 4. roéník toho krásneho podujatia sa zahájil o 9:00 hod. ako tradiéne
slávnostnm vozovm sprievodom obcou, kde úéinkovali EH Kováéovci, EH
Mládenci - heligonkári a SS Dolinka.
Po príhovore starostu obce Ing. Jozefa Balaéina a ostatnch hostí sa mohlo zaéat'
y priebench disciplínach: vozatajsk parkúr, práca s drevom a f ak fah, kde
éelili furmani a ich tátoe nel'ahkm prekákam. Obedñajiu prestávku vypinila
FS z Krásna nad Kysucou a heligonkári Bystrickej doliny. Poéas celého dña sa
,,zapotili" aj kolotoée piné detí. Kad vániv divák fanch koní éakal na
poslednú disciplínu, kde sa predvedú tie najsilnejie kone, a to y fahaní drevnej
gul'atiny podl'a predpisov ZCHKS.
Vífazi 1, 2, 3 miesta bou ocenení medailami, pohármi a peñanou sumou.
Vel'ká vd'aka patrí Fudovm súborom, Kataríne Belkovej - moderátorke, DHZ
Nová Bystrica a vetkm, ktorí sa akokol'vek zapoj iii do zdarného priebehu tejto

sút'ae.
Celkové umiestnenie jedno záprah:
miesto - Kubica Piotr, Pol'sko
miesto - Koneén Jaroslav, Nová Bystrica
miesto - ervenec VladimIr, Patená Závada
miesto - Chromec Eubo, Ir. Kl'aéany
miesto - Svitek Micha!, Vychy!ovka
miesto - Koneén Jaroslav, Nová Bystrica 2. kôñ
miesto - HoFa Milan, Ir. Kl'aéany
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Celkové umiestnenie dvoj záprah:
miesto - Dobrotka Lubo,
Brusno
miesto - Kubica Piotr, PoFsko
miesto - Kita Peter, akov
miesto - Matejík Jozef,
Veléice
miesto - Kita Pavo!,
Golianovo
miesto - Pavelek Pavo!,
Uhrovec

Ùakuj eme sponzorom:
Hlavní sponzori :Mgr. Ján Cierñava, EKO stay, Rodina Ryche!ová, Ján Sutiak,
Obec Nová Bystrica, PSDL Nová Bystrica, PSDL Vychy!ovka, PSDL Horná
Tiina, Ve!m s.r.o., Oravcove zdruenie súkromnch v!astníkov, Spo!oéenstvá
Vychy!ovka(Griga), Ján Ku!ich, adibo! Frantiek, Lubomír Masnica - mäso
údeniny, Hanéinsk Rado, Masnicová Vi!ma, Peter Brisuéiak, Kvetinárstvo
Hu!áková Janka, K!ietiková Mária, MuDr. V!adimír Koréek, frena
Kubinéanová, Marián Petrek
Sponzori Tombola:Potraviny Lúé, Potraviny Eva, VeFkosk!ad Drinks, Linkson
Duan adibo!, Potraviny S!ivková, Potraviny Petreková Anna, p. ubertová fantex pri pot. !inkson, Petrek Anton, Cyklo centrum Mrenka,

Vldimfr Toméala kultúrny referent
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f
Súpis daùovníkov z roku 1715
Nedávno si kad' z nás musei
nájst' chvíl'ku
asu pre
vypísanie
formulára
sítania
I
obyvatel'stva pre rok 2011. Aj
.--,-'.
)._,__.._
napriek
zdanlivej
.I.-I..-nepríj emnosti
niektorch
otázok je tento akt vel'mi
e.-.
dôieitou
innost'ou
pre
nasiedujúce
generácie.
l:l!_
Sítatha obyvatel'stva sú
I ,r r-.-..-.....
nesmierne cenn'm zdrojom
informácií k zachovaniu hned'
ceiého
radu
informácii
j.
o ivote obyvatel'ov y uritom
období. Dnes sa pozrieme na y podstate úpine prvé ceiokrajinské sítanie, ktorého
svedkami bou nai tunají predkovia pred zhruba 300 rokmi. Iio o súpis dañovníkov
zostaven' y roku 1715. Obyvatel'stvo krajiny sa y tomto období spamätávaio zo storoia
piného vojen s Turkami a protihabsburgskch povstaní. Len nedávno pred jeho
uskutonením sa podarii Uhorsku vytiait' tureckú okupáciu siahajúcu a Po obiasti
juného Siovenska a uhasit' y poradí ieste vel'ké povstanie proti korune, tento krát
vedené Frantikom II. Rákocim. Boj s Turkami boi viastne jednm z faktorov, ktoré
tento súpis iniciovaii. V roku 1715 toti uhorsk3 snem prijai zákon o zavedení stáieho
vojska, pre ktoré sa maia kadorone vyberat' vojenská dañ. Aby boi prehl'ad o vke
príjmu, a teda i ceikovom nastavení tejto dane, boio nevyhnutné poznat' ekonomické
monosti krajiny. Samotn' súpis sa tak nesústredii na sítanie obyvatel'stva, aie hiavne
na zistenie informácii o jeho majetkov3ch pomeroch. V'znamn'm boio hiavne vd'aka
svojej pionosti apiikovanej na ceié územie vtedajej monarchie. V Uhorsku sa dañ
viazaia na dañovníka a nie na pozeniky. Zákiadom pre v'mer bou urbárske usadlosti
Isessiol. Rozioha obhospodarovanej usadiosti potom boia zákiadom stanovenia dane.
Súpis obsahovai teda okrem samotn'ch mien dañovníkov aj údaje o mnostve roil
lagrael, erstvo kuitivovanej zemi lextirpaturael a iúkach Ipratael. Pre nás sú dôieité
hiavne samotné mená dañovníkov, nakol'ko si môeme urobit' predstavu o pôvodnom
obyvatel'stve obce vrátane tunajích priezvisk. Treba vak znova upozornit', e neio
o kompietn súpis obyvatel'ov, take tu nie sú prítomné priezviská erstvo usaden3ch

/

t
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a ani ostatn3ch lenov gazdovstiev /mohlo pritom Ist' o niekol'ko rodín!. Pozrime sa teda
na mená gazdov y Novej Bystrici y roku 1715 a ked'e migrácia medzi obcami bola
znaná pripájam aj Starú Bystricu /Rienica sa y tomto dokumente ia1' nenachádza. Kto
by mal záujem pozriet' si d'alie Kysucké obce, nech navtívi moju webstránku

www.kysucke.info!:
Uj Besztercze, Újbeszterce, Nová Bystrica, SK

Andreas Paszton; Jacobus Paszton; Andreas Szobolyi; Simon Szobolyi; Martinus
Szobolyi; Joannes Hrunecz; Martinus Pokrivka; Joannes Pokrivka; Adamus Romanik;
Georgius Romanik; Joannes Romanik; Andreas Kovacs; Andreas Klanicza; Joannes
Domik; Joannes Maczko; Mathias Maczko; Martinus Maczko; Michael Sumszky;
Georgius Sumszkj; Christophorus Sumszkj; Gregorius Gavanda; Joannes Gavanda;
Stephanus Zubaj; Michael Maczanga; Michael Maczanga; Andreas Maczanga; Martinus
Kotrisz; Joannes Liszicsan; Jacobus Liszicsan; Andreas Maczek; Valentinus Cserka;
Andreas Maczek; Georgius Timek; Joannes Timek; Michael Timek; Michael Timek;
Simon Viszaha; Paulus Rusznak; Joannes Rusznak; Andreas Rusznak; Joannes Plesko;
Andreas Plesko; Mathias Plesko; Joannes Abraham; Georgius Abraham; Mathias
Korcsek; Mathias Korcsek; Joannes Jancsurn; Mathias Jancsurn; Stephanus Beres;
Mathias Béres; Andreas Beres; Joannes Beres; Mathias Pohiba; Simon Povriszlo;
Joannes Sullova; Joannes Korinszkj; Blasius Torbu; Paulus Talapka; Georgius Pohiba;
Jacobus Gregusov; Joannes Zeman; Urban Kloszka; Gregova; Kasubka; Joannes Kasuba;
Jacobus Kasuba; Simon Szlava; Joannes Szlukka; Jacobus Szlukka; Sebastianus Szlukka;
Joannes Banik; Georgius Banik; Nicolaus Bardacs; Makuska; Joannes Szajda; Joannes
Zjak; Paulus Zjak; Joannes Oravecz
O Besztercze, Óbeszterce, Stará Bystrica, SK
Martinus Kovacs; Joannes Csész; Mathias Czész; Joannes Czész ifj.; Georgius Czész;
Mathias Operly; Simon Budos; Georgius Janosek; Jacobus Janosek; Andreas Kralik;
Georgius Csavajda; Georgius Csavajda ifj.; Jacobus Matyejcsik; Michael Hicsak; Paulus
Fazekas; Stephanus Halyova; Jacobus Klimek; Valentinus Fazekas; Lucas Takacs;
Gasparus Kramer; Andreas Gresko; Joannes Pretak; Adamus Klesty; Hajnik Kuba;
Joannes Polyacsek; Jacobus Plecsak; Paulus Murak; Paulus Svecz; Nicolaus Svecz;
Ladislaus Svecz; Joannes Svecz; Bartholomeus Svecz; Jacobus Kundera; Georgius
Kundera; Joannes Prupis; Georgius Dudek; Joannes Zubaj; Mathias Kralek; Stephanus
Oklamacs; Mathias Stan Polyak; Stephanus Polyak; Stephanus Vojtek; Andreas Uhrin;
Georgius Brizgala; Joannes Kicsera; Georgius Sztwpacs; Jacobus Kicsera; Simon
Buczos; Jacobus Midlek; Josephus Halaszsza; Joannes Oszlató; Jacobus Maczen;
Jacobus Kovacs; Joannes Terhovan; Joannes Csernj; Dorothea Terhovan; Joannes
Rusznak; Andreas Rusznak; Andreas Rusznak; Paulus Repka; Andreas Rusznak;
Martinus Kleszty; Matyej Kleszty; Michael Kleszty; Martinus Szlezak; Mathias Szlezak;
Joannes Szlezak; Mathias Kandera; Joannes Kandera; Joannes Kralik; Nicolaus Kralik;
Michael Kralik; Mathias Kameniczky; Georgius Kameniczky; Jacobus Kameniczky;
Joannes Bartek; Adamus Bartek; Paulus Duboviczkj; Valentinus Borik; Polyak Klimek;
Joannes Brizgala; Martinus Brizgala; Martinus Brizgala; Georgius Kicsera; Jacobus
Kotris; Joannes Midlek; Andreas Holasza; Georgius Holasza; Martinus Rusznak;
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Novobystrick hlásnik

17

Mathias Rusznak; Joannes Rusznak; Andreas Sztwpacs alias Kovacs; Laurentius Bartko;
Stephanus Bartko; Joannes Bartko
Zdroj pramennch údajov: MOL

Sítanie obyvatel'stva 1910 Nová Bystrica /Újbeszterce/
Obyvatel'stvo

Vierovyznanie

Celkovo

3411

Celkovo

3411

Siováci

3378

Rímskokatolícke

3388

Mad'ari

13

Gréckokatolícke

O

Nemci

20

Reformované

O

Rómovia

O

Evanjelické

O

Rusíni

O

Pravoslávne

O

Chorváti

O

Bez vyznania

O

Srbi

O

Ostatné

O

idovské

Sèítanie 1910
spestrenie
sa
ete
Pre
pozrime
na
truktúru
tunajieho obyvatel'stva pred
sto rokmi, teda na sklonku
Rakúsko-Uhorskej
monarchie.

23

Mgr. Marión Liséák
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Pútnky
Chcem
sa
s Vami
podelit o jeden prijemny
záitok, ktor priiei
zd'aieka.
Bol krásny
i.'
slneén deñ, ked' sa
u nás
pod
oknami
zastavila dvojica
ien
cestujúca
na svojich
koníkoch
veFkm
okruhom Po Európe.
Staria Dominique (47)
je
poéítaéová
programátorka a mladia
Jessica (27) je policajtka. Na ceste sú nepretrite 6 mesiacov, z toho Jessica
cestuje u 3 roky. Obe sú slobodné. Spoznali sa cez internet a rozhodli sa urobit'
veFk okruh Európou z chrbáta svoj ich koní. Zdrali sa u nás dye noci. Kone
spali y záhrade u svokrovcov pod holm nebom a Jessica s Dominique
y záhradnom doméeku, ktor si ete ako dieta postavil môj manel. Vo vol'nej
prírode spia obe y stane, pri ktorom majú priviazané kone. Na druh deñ veéer
dorazil k naej enskej osádke smerom od Lacha ete Jo z Francúzska s dvoma
éiernymi koñmi. S tm som komunikovala najmenej, pretoe nerozumel
anglicky a hned' na druh deñ ráno spoloéne vyráal s naimi kamarátkami cez
Prísiop smerom na BieiskoBiaia. ]3aiej cez Kraków a na sever k Baitickému
moru, cez Nemecko a do Hoiandska. VeFmi obdivujem ich odvahu pustit' sa
prírodnmi chodníkmi s koñmi Po Európe, s tm pocitom, e neviem, kde budem
zajtra spat', éo budem jest a o kol'ko kilometrov za deñ sa posuniem k svojmu
ciel'u. Do toho ete vrtochy poéasia a mono toto je pre niekoho ten správny
spôsob ako opätovne nájst' pravé hodnoty a zmysel ivota.
Ná dom sa stai cez deñ ich informaénou a hygienickou stanicou.
Pripojením na internet podávaii správy svojím biízkym a priatel'om, kde sa
nachádzajú, éo u preii a éo cestou zaiii. Piánovaii si cestu d'aiej, aj s naou
pomocou, ako znaií tunajích pomerov. Dopiniii si zásoby vody a vyuiii
-.

I

j
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hygienické monosti. Zaili sme veFmi príjemné posedia pri káve, kde sme sa
rozprávali o naej krajine a Novej Bystrici. VeFa sme hovorili o turizme a na
otázku éi tu máme lyiarske stredisko alebo aspoñ vlek alebo penzión som so
zahanbením odpovedala záporne. Nechápali, e tak krásna obec ako je tá naa
nemá ubytovacie kapacity a turistické stredisko. udovali sa, kde vetkch tch
turistov teda ubytovávame a preéo ete nevyuívame ná turistick potenciál.
Musela som vysvetFovat', e lyiarske strediská aj ubytovanie pre turistov máme,
ale y okolitch obciach a e mono snád' y blízkej budúcnosti aj Nová Bystrica
ponúkne turistom o nieéo viac, éo doposial'. VeFmi ich zaujímalo, éo sa stab
s naimi lesmi, e takéto nieéo ete nevideli a verte mi len t'ako sa mi hFadali
slová na odpoved'. VeFmi ma cez to vetko poteilo, e nau obec i jej okolie
povaujú za veFmi krásnu a e môem byt' t'astná, e tu bvam. Veru, priéasto
na to zabúdam.
I napriek vetkm negatívnym faktom sa Jessice a Dominique u nás veFmi
páéilo, páéilo sa im y Stañovej rieke, U Kotúry, U Rusnákov, y Rajeckom sedle,
y Trenéíne a na mnohch d'alích miestach na Slovensku, z ktorch majú krásne
fotografie, ale mne sa na tom najviac páéilo, e sme si spolu porozumeli nielen
Po anglicky, ale predovetkm ako Fudia s dobrm srdcom a to potom môeme
byt' akejkoFvek národnosti a z akéhokoFvek kúta Zeme.

Dovidenia stryko
Drahí priatelia, ako u iste viete, neakane nás opustil ná milovan3 FRANTIEK
VARAVA. Vel'a l'udí ho poznalo hlavne kvôli jeho oddanej práci sanitára.Odiiel nám
tak náhie, zobrala nám ho zákerná choroba, ktorá bola silnejia ako on. Zastavila tlkot
jeho srdieka.. ..Pamätám si, ako nás vozieval na tej starej ltej sanitke zo koly,ako
nepreiel deñ, kedy by nebol u nás, ako neustále nieo majstroval a vym1'al, ako nás
dokázal zabavit' a rozosmiat' na hociom.Teraz
je y nebíku. A urite mu tam je
dobre. Ale vel'mi nám chba a aj ch3'bat' bude. Jeho prekrásne modré odi, jeho ibalsk3
úsmev a dobrá nálada sa vytratili y zlomku sekundy.Str3ko môj, si úasn'. Tvoje
srdieko bude navdy bit' y naich srdciach. V naich spomienkach si stále iv3 a
usmiaty. Nikdy na teba nezabudneme. Lebo na teba sa zabudnút' nedá Òakujem Bohu
za to, e mi t'a dal, e som od svojho narodenia mohla byt' s tebou a mohla som preit'
krásne chvíle na ktoré nezabudnem. Aj ked' si tam hore a my tu, spája nás stále jedno láska. Lúbime t'a. akaj nás tam! My raz prídeme za tebou a znova budeme
spolu. .T'mto spôsobom sa chcem y mene celej rodiny pod'akovat' t'm, ktorí sa s
Ferkom prili rozlúit' na jeho poslednej ceste, ako aj t'm, ktorí si na neho y mylienke
spomenuli.Vel'ká vd'aka patrí hasiom a záchranarom, ktorí si prili uctit' j eho pamiatku.
.

Lucia Varsavová
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Nová Bystrica

Vel'k}' futbal
9.mája sme sa zúéastnili obvodového kola vo futbale iakov
kôl. Tento krát sme postavili jedenástku
z osvedéench bráéov, tch, ktorí sa venujú tomuto portu u
niekol'ko rokov. Zápasy sme brali y adci na kvárovom
ihrisku. Smola nás vak neopustila a prvé miesto y skupine
nám ulo len o vlások. Chalani boli aj trochu sklamaní, pretoe do biy dali
vetko a veFmi sa snaili. Nakoniec skonéili na druhom mieste. Aj touto cestou
im treba pod'akovaf za dobrú reprezentáciu koly a aj obce.
Pripravila Mbr. E. Janéulová

,

dl7 základnch

Didaktické hry a úe1ové cvRenie.
Kadoroéne najeseñ a najar sa y rámci vyuéovania poriadajú úéelové cviéenia
a didaktické bry, ktoré sú súéasfou vchovno-vzdelávacích aktivít y rámci
ocbrany éloveka a prírody.
19. mája sme spolu so iakmi roéníkov 1-9 prebrali teóriu- Pohyb a pobyt
y prírode, Zdravotnú vchovu, Rieenie mimoriadnych situácil, Dopravnú
vchovu. Na druh deñ - 20. mája- sme uskutoénili praktické cviéenie formou
súfae. piaci Po roéníkoch pinili úlohy najednotlivch stanovitiach na trati,
ktorú sme vytéili y predchádzajúci deñ a vyznaéili flaborkami. Vetci sa snaili
traf prebehnúf éo najrchlejie, ale aj zodpovedne odpovedaf na otázky na
stanovitiach. Po dobehnutí do ciel'a boli vetci unavení, a väéina bola spokojná
aj so svojimi vkonmi.
Na prvom mieste sa umiestnili iaci V.A triedy, na druhom mieste iaci VII.A
triedy a na trefom mieste iaci

ko1sky vylet - ZOO - Zlín
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kolsk rok sa pomaly konél a bva
dobrm zvykom, e sa iaci zúéastñujú
kolskch vletov na záver kolského
roka. Panie uéitel'ky tento krát pre
iakov VII.A, VII.B ,VI.A a V.A triedy
pripravili zaujímav vlet do ZOO
y Zlíne - návtevu botanickej záhrady
a zámoéku Lená y priestoroch ZOO.
Ráno sme tartovali o siedmej a cestu
sme si pomerne dobre uívali, a na
niektoré vnimky, ktorm bolo poéas
jazdy y zatáékach patne. Vetko sme ale
prekonali a o desiatej sme u stáli pred
vchodom do ZOO. Bou sme milo
prekvapení krásnym prostredím, do
ktorého sme sa dostali. Prenádherná príroda, zvieratá z celého sveta a vel'kost'
areálu nás nadchla. Mali sme éo robit' , aby sme za tyri hodiny pozreli vetko,
éo sa len dab. Potom sme navtívili zámoéek Lená, kde nám pani sprievodkyña
pútavo rozprávala o celom objekte, o jeho vlastníkoch a previedla nás priestormi,
ktoré sú sprístupnené verejnosti. Aj táto éast' zaujala iakov a Lenka Janéulová
nám zahrala aj na dobovom klavíri y salóniku zámoéka.
Poéasie nám veFmi prialo a cel vlet sa vydaril. Na spiatoénej ceste si iaci
zaspievali a prezerali si rôzne pamiatkové predmety, ktoré si zakúpili.
pripravili Mgr. E. Janéulová, Mgr. Sluéiaková

Lesy det'om
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Aj tejto

súfae sa zúéastñuj eme

od jej vzniku Súfa poriada pol'ovnícke

zdruenie y Oéadnici. Je to celookresná sút'a, ktoráje zameraná na
spoznávanie stromov, vtákov a zvierat ijúcich y naich lesoch. okrem toho si
sút'aiaci zastzriel'ali zo vzduchovky a preli uréit úsek na chodúl'och. Na
sút'ai sme mali dye drustvá. Mladie dievéatá a starie. Tie mladie obsadili
veFmi pekné druhé miesto a získali pekné vecné ceny. Sú to Renáta Hoferová,
Elena Kaeriaková a Lenka Smrová. Aj starie dievéatá sa snaili a získali
diplom za úéast', Daniela Varavová, Julka Matejíková a Rebeka Cádrová.

ZS s M Nová

Bystrica - Vychylovka

Vybíjaná
Dña 31.3. 2011 sa iaéky Z s M Vychylovka zúéastnili sút'ae vo vybíjanej
y Starej Bystrici. Vybratch bolo 10 iaéok 4.-7. roéníka. Sút'ae sa zúéastnili
tyri drustvá, s ktormi si dievéatá zmerali svoje sily. Opät' sme tu strávili
príjemn portov deñ a utuili kamarátske vzt'ahy.
Mgr. Petra Turjaková

Sút'a Lesy det'om
U ako tradiéne, aj tento rok sme sa zúéastnili zábavno-poznávacej sút'ae Lesy
det'om, ktorá sa skladá z vedomostnej a branno-portovej éasti. Tento rok sa
k lesníkom pridali aj hasiéi, ktorí si svoje disciplíny vyhodnotili samostatne.
Zúéastnili sa dye drustvá, starí ch a mladích iakov. piaci si najskôr napísali
vedomostn test a potom pinili praktické úlohy. Poéasie nám prialo, preto sme si
uili krásny slneén deñ y areáli katiel'a y Oéadnici. Na obéerstvenie mali deti
prichystan gulá. V sút'ai sme obstáli veFmi dobre, získali sme:
starí iaci: i .miesto (lesnícka éast')
i .miesto (hasiéská éast')
jednotlivci: i .miesto - Martin Petrek (lesnícka éast')
4. miesto - Lenka Kultánová (lesnícka éast')
1. miesto - Pavol Petrek (hasiéská éast')
Vít'azi boli odmenení hodnotnmi cenami.
Mgr. Petra Turjaková

Sút'a hliadok miadych zdravotníkov
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pivot élovekaje vzácny a neraz ide o sekundy, ked' ho treba zachránit'.
Poskytovat' prvú pomoc pri úrazoch éi náhlych stavoch, zareagovat'
y nebezpeéenstve alebo pri nehodách sa preto uéia u iaci na základnej ko1e.
Svoje teoretické vedomosti a praktické zruénosti si preverili 13. mája 2011 na
sút'ai Hhiadok m1adch zdravotníkov y adci. Sút'ané drustvo tvorili: Janko
Kultan (4. roé.), Soniéka Kubeñová (4. roé.), Denisko Kulas (4. roé.) a Danka
adibo1ová (5. roé.)
piaci sa umiestnili na 3. mieste. B1ahoe1áme im a oceñuj eme ich usilovnú
prípravu a tie ochotu uéit' sa pomáhat' l'ud'om y situáciách, ktoré obrozujú ich
zdravie a ivot.

Mgr. Katarína Lorencová

Kiokan
Do obl'úbenej medzinárodnej matematickej sút'ae s názvom KLOKAN sa
zapája viac ako 5,6 milióna detí zo 46 krajín sveta. Sme veFmi brdí, e aj nai
iaci prispeli k tomuto vel'kému éíslu. Tento rok sa do sút'ae zapojilo 20 iakov
z roéníkov 2 a 9. S ,,k1okanovskmi" úlohami si poradili celkom dobre, pretoe
diplom úspeného rieite1'a získalo 12 iakov. Ostatní získali pekn úéastnícky
diplom a príjemn pocit z prezencie na sút'ai. Kiaudia Hruková (Benjamín 6)
a Juraj Kirn (Benjamín 7) bou obdarení aj vecnmi cenami.
Vetkm d'akuj eme za reprezentáciu naej ko1y a praj eme im veFa úspechov,
horlivosti a zenietenosti i y inch matematickch sút'aiach.

Mgr. Katarína Kuricová
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Mill itate1ia,
pred pár dñami podpísal prezident novelu zákona o zdravotnom poistení,
ktorou urèite poteil nemálo obèanov, hlavne tudentov a tie maj itel'ov
nehnutel'ností, ktorí prenajímali svoje byty, èi domy.
Novelou zákona, ktorá nadobúda úèinnost' 1. mája tohto roka, sa ruí
povinnost' platit' odvody z prenájmu a posúva sa vek tudentov vysokch
kôl na 30 rokov, ktorch sa tka platenie odvodov.
Studenti vysokch kôl dennej formy túdia do veku 30 rokov budú podl'a
právneho rámca opätovne oslobodení od platenia zdravotného poistenia s
tm, e nad'alej to zostane na pleciach tátu (doteraz to bolo do 26 rokov).
studenti do 30 rokov nebudú musiet' platit' ani pokuty, ak sa neprihlásili
podl'a doterajieho znenia zákona.
Na SZO, ktorí sú zároveñ poistencami tátu (napr. aj tudenti V) sa
nebude vzt'ahovat' minimálny VZ rovnako, ako sa nevzt'ahuje na súbeh
zamestnanec a SZCO. Ak im teda vyiel preddavok na zdravotné
poistenie y RZZP za rok 2010
ako minimálny vymeriavací základ,
od 1. 1. 2012 budú platit' tento
preddavok na zdravotné poistenie.
V tomto roku teda tudenti u od 1. 5. 2011 nemusia platit' preddavky na
zdravotné poistenie, môu tak zdravotnej poist'ovni nahlásit' nulov
vymeriavací základ.

nií
nií

Prenaj ímatelia nehnutel'ností u nebudú SZO, zaplatené preddavky sa im
vrátia y roènom zúètovaní.
Cez roèné zúètovanie ZP budú vrátené zaplatené preddavky na ZP
vetkm, u ktorch sa novelou zruilo platenie odvodov.

Roèné zúètovanie zdravotnch odvodov budú robit' zdravotné poist'ovne.
Ing. Iveta Heltková
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Sp o/o enská rub rika
(Údaje sú z obecnej matriky)

SAfaroctenie die tit'a
Ema Podhorská,13.04.2011,Pavol a Janka ,rod. teiningerová

9/1anzve(stvo

uzavreli

Frantiek umsk a Ing.Jana Tatarková,30.04.2011
VladimIr Cáder a Eva Kotrisová, 30.04.20 11
Mgr. Peter Vboch a Bc. Elena Halvoníková, 07.05 .2011

ivotnéju6i(eá
40 rokov
Peter Boroviéka
Martin Strapáé
Lubomír Pokrvka
Janka Talapková
Jarmila Driaková

5ørokov
Emil Romaník
Michal adibol
Rudolf Chovanec
EmIlia Chalúpková
Mária Podolinská
60 rokov
Ján Ondráek
Milan Hulák
Ol'ga Hruková

Ol'ga Pokrvková
70 rokov

Veronika Cbrenová

80 rokov marec
Anna Kaèeriaková (4.03.193 1)
PaulIna Baèíková (12.03.193 1)

Nad 80 rokov
Mária Romaniková (83)
tefánia Fulierová (84)
Mária Kaubová (84)
Mária Petreková (85)
Mária Sviteková (86)

Opustili nás
Mária Miháliková (f81)
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Kultúrne dni obce Nová Bystrica
Ak je najle$í spôsob privítania leta a prázdnin? Predsa poriadne sa zabavit'!
Preto Vás vetkch y mene obce Nová Bystrica pozvame na trojdñové
podujatie kultúrnych dní, ktoré sa bude konat' 24. -26. ¡úna 2011.
V PIATOK (24.06.) sa správne naladíme Rockovm koncertom, na
ktorom sa predstavia kapely ako ARZEN (i1ina), TEAM REVIVAL (Ostrava),
MAD FREQUENCY (Turzovka) a inI vborní interpreti, zameraní na rockovú
hudbu. Po koncerte sa budeme bavit' na diskotéke pod ho1m nebom a do rána!
V SOBOTU (25.06.) sa môeme teit' na vstavu ruénch prác obéanov

Novej Bystrice a takisto na remeselníkov prezentujúcich svoje umenie. Poobede
nae slovenské srdcia poteia vystúpenia folklórnych skupín, ako napríkiad FS
ROZSUTEC (i1ina), FS KUR «adca), FS KELCOVAN «adca), FS DREVAR
(Krásno nad Kysucou), SKUS bratov BANASOVCOV (Chorvátsko),
KOVÁCOVCI (Nová Bystrica), DOLINKA (Nová Bystrica) a mnoho inch.
Na záver spolu slávnostne zapálime svätojánsku vojanu a y duchu l'udovej nôty
budeme pokraéovat' celú noc.
NEDEL'A (26.06.) bude zameraná na portové aktivity, Po doobedñajej
svätej omi sa vytvoria futbalové tímy, ktoré na ibrisku postupne predvedú svoje
portové nadanie. lieto zápasy budú samozrejme sprevádzané rôznymi
portovmi atrakciami, ako aj vystúpením Dobrovol'ného hasiéského zboru obce.

Preto si nenechajte ujst' prí1eitost' vborne sa zabavit' na najväéej kultúrnej
udalosti obce Nová Bystrica! Vstup na vetky vystúpenia je VOEN', staéí si
priniest' len dobrú náladu ©. Stretneme sa posledn júnov víkend na
priestranstve oproti kostolu sv. Jána KrStitel'a.

leíme sa na Vás!
Obec NoVá ByStrica
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Zber plastov sa uskutoèní y dùoch: 22.06.2011
Odvoz komunálneho odpadu /popolnice/::
09.06.2011
23.06.2011

Inzercia
enská spevácka skupina Dolinka ponúka milovníkom folklóru svoje prvé CD, na
ktorom sú piesne z náho regiónu. CD si môete zakúpit' y Dome kultúry Nová Bystrica
u p. Viadimíra Tomalu, u pani Mgr. Eleny Janulovej alebo u pána Duana adibola y
predajni Linkson. Taktie je dostupné y KULTURNO INFRMANOM CENTRE
MESTA ADCA.
Cena CD je 6,- Eur.
Prij mene aníku
do Bistra u Tibora y Starej Bystrici /pri Slovenskom orloji/. Monost' aj na zníen'
pracovn' úväzok, alebo na brigádu pre tudentov.
Informácie: tel: 0907421538 Ing. Kolenová Ivete alebo y Bistre u Tibora, námestie
Stará Bystrica

Prenajmen obchodné priestory y centre Starej Bystrice.
Informácie: tel: 0917 639260
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