Novobystrický
hlásnik
Časopis Obce Nová Bystrica
Č. 1/2008 január
XVII. ročník
10,- Sk
Fašiangy
sú obdobím od
Troch kráľov
až do polnoci
pred tzv.
Škaredou
stredou. Počas
fašiangov sa
na dedinách
organizovali
zabíjačky,
zábavy a tiež
to bolo
obdobie
konania
svadieb.
V tomto
období tradičným jedlom bolo obradové pečivo – smažené šišky, slaninka
a klobása. Pred Popolcovou stredou, v utorok večer, sa konala zábava pod
názvom „Pochovávanie basy.“ Pri tomto symbolickom pohrebe, ľudia
prestrojení za farára, organistu, kostolníka, uskutočnili obrad, pri ktorom
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy. Basa sa pochovávala na celých
štyridsať dní. Po tomto veselom období nasleduje 40-dňový pôst až do
Veľkého piatku.
Pokračovanie na strane 10.
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 17.1.2008
Prítomní: Milan Kotvas
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Držiaková Monika
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Žemel Milan
Masnicová Vilma
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval,
že zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať, nakoľko je prítomných 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
Vilmu Masnicovú a Jozefa Kultána.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej volebnej a mandátovej
komisie starosta obce navrhol Jozefa
Radôšťana, Elenu Jančulovú a Milana
Žemela.
Návrh bol jednohlasne
schválený.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
Radôšťan predniesol prítomným návrh
na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami
jednohlasne
schválený
a obecné
zastupiteľstvo
k rokovaniu
prijalo
nasledovné:
uznesenie číslo 1/2008
A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Vilmu
Masnicovú a p. Jozefa Kultána
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Elenu Jančulovú a p.
Milana Žemela
5.
informáciu
starostu
obce
o
podmienkach pri čerpaní financií z
eurofondov
prefinancovanie
rekonštrukcie ZŠ s MŠ
6. informáciu o voľbe riaditeľa školy vo
Vychylovke - p. Mgr. Znachor
7. informáciu o zmene v cintorínských
službách
8. informáciu o poplatku za odber
podzemnej vody a návrh na poplatok vo
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výške 10,- Sk/na obyvateľa na rok
9. informáciu o VZN Obce Nová Bystrica
o používaní miestnych komunikácii a
verejných priestranstiev - vytvorenie
pracovnej skupiny na riešenie problému
dopracovania poplatkov tohto VZN o
používaní miestných komunikácii v
zložení p. Kultán, p. Chovanec, p.
Huláková, p. Radôšťan
10. voľbu zástupcu starostu obce tajnou
voľbou
11. pozvanie p. Mgr. Eleny Jančulovej na
detský karneval, ktorý sa bude konať 27.
1. 2008 a na ples poriadaný dňa 2. 2.
2008
12. vypracovanie podmienok na prijatie
kultúrneho referenta Obce Nová Bystrica
13. požiadavku športovcov /Chovanec
Rudolf/ na podporu futbalového oddielu
TJ Slovan Nová Bystrica - nové šatne
14. pripomienku k ohrozeniu cestnej
prepravy padajúcimi stromami a suchými
vetvami
15. žiadosť kultúrno-školskej komisie vo
Vychylovke o prenájom domu kultúry vo
Vychylovke
16. žiadosť Emila Fuliera, bytom Nová
Bystrica 736 o použivaní cesty k
stavebnému pozemku č. 4837/1 a 4838 realizácia prístupovej cesty pripadá do
úvahy po ucelení pozemkov, po odkúpení
od SEVAKu a výstavbe riadnej
pristupovej cesty na tieto stavebné
pozemky
17. Správu o kontrolnej činnosti za rok
2007 predloženú hlavným kontrolórom
obce p. Chovancovou
18. riešenie problému odpredaja pozemku
obce p. Podolinskej
B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú mandátovú a volebnú
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komisiu v zložení: Jozef Radôšťan,
Elena Jančulová a Milan Žemel
3. poplatok za odber podzemnej vody vo
výške 10,- Sk/na rok/na obyvateľa
C/volí
- tajnou voľbou zástupcu starosta p.
Rudolfa Chovanca počtom hlasov 5. /4
hlasy p. Radôšťan/
D/ ukladá
- pracovníkom OcÚ vyzvať PSDL Nová
Bystrica o odstraneniu vegetácie
ohrozujúcej
bezpečnosť
cestnej
premávky, nakoľko sa nachádzajú na
pozemkoch ktoré obhospodárujú
E/ súhlasí
- s odpredajom pozemku p. Podolinskej s
podmienkou súhlasu susedov p.
Podolinského a p. Balačinovej
9.Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie mimoriadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.
Rudolf Chovanec
zástupca starostu
Milan Kotvas
starosta obce
Overovatelia:
Vilma Masnicová
Jozef Kultán
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

VZN o zásobovaní pitnou vodou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou počas mimoriadnych udalostí
a o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp podľa podmienok
Vyvesené na úradnej tabuli obce: 26. 09. 2007
Schválené OZ: 11. 10. 2007
Platnosť: 11. 10. 2007
Účinnosť: 26. 10. 2007

Článok I.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách § 36 ods. 9 a vyhlášky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie Obec Nová Bystrica vydáva VZN o
spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou podľa miestnych podmienok.
Vzhľadom na podmienky Obce Nová Bystrica a možné mimoriadne udalosti
/ohrozenie kvality pitnej vody zo SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina chemickými alebo
infekčnými látkami, v prípade dlhšej havarijnej poruchy na výtlačnom alebo
zásobovacom potrubí/
zabezpečuje v súčasnej dobe zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z nasledovných
vodných zdrojov:
Gravitačné zdroje:
1. Miestny vodovod - Pleškovia
2. Miestny vodovod - Vychylovka
3. Miestny vodovod - Pri rezerváre
4. Miestny vodovod - Šabranové šopy

Článok II.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
§ 36 odst. 9 Obec Nová Bystrica vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o vývoze a
zneškodňovaní obsahu žúmp.
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Obec Nová Bystrica na požiadanie občanov a právnických osôb zabezpečí odvoz a
likvidáciu obsahu žúmp, pričom náklady spojené s odvozom a likvidáciou uhradí
žiadateľ na vlastné náklady. Telefón číslo: 4397221.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej
Bystrici uznesením č. 10/2007 dňa 11. 10. 2007.
VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli Obce, t. j. 26. 10. 2007.
Milan Kotvas
starosta obce

Správa o duchovnom živote farnosti
v roku 2007
Pobožnosť na konci roka 31.12.2007 - príhovor duchovného otca farnosti
Nová Bystrica
Krsty: 39, (chlapci-19, dievčatá-20)
Pohreby: 39, (muži-22, ženy-17)
Krsty a pohreby sa, bohužiaľ,
počtom vyrovnávajú do jedného. Nie je
to dobré ani pre budúcnosť rodiny, ani
pre budúcnosť národa a ekonomiku štátu.
Vysoký počet pohrebov, a to pomerne
mladých ľudí (30, 40 ročných), má často
na svedomí alkoholizmus. Je mi ľúto
týchto otrokov, ktorí si takto skrátili život
a tým prišli o časovú možnosť urobiť
veľa dobrého medzi ľuďmi, využiť svoje
talenty, šíriť vieru. Bolo by načase niečo
s týmto robiť v rodinách, kým nie je
neskoro. Aspoň my, veriaci, šírme okolo
seba kultúru symbolického používania
alkoholu. Kto môže, nech obetuje Bohu
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aj svoje celkové zrieknutie sa alkoholu ako duchovnú vynáhradu za tých,
ktorí sa už sami nemôžu z tohto zla vyslobodiť. Je potešujúce, že až 30
zosnulí boli praktizujúci katolíci, ktorí pristupovali ku sviatostiam. Boli teda,
ako hovorievame, zaopatrení sviatosťami. Táto skutočnosť posilňuje u
pozostalých nádej, že je zosnulý spasený. Teší ma aj to, že najbližšia rodina,
ak je veriaca, pristupuje z príležitosti pohrebu ku sv. spovedi a sv.
prijímaniu. Krajší dar nedokážeme venovať zosnulému.
Sobáše: 16
Trápi ma, keď si niektorí mladí katolíci dovoľujú spolu sa ubytovať
napriek tomu, že ešte nie sú zosobášení. Takto si mladí uzatvárajú cestu k
rozhrešeniu a sv. prijímaniu, čiže de facto ubližujú sami sebe, svojim
dušiam. Keby sme aj odhliadli od intímnej sféry života, aj tak je to smilstvo,
čiže ťažký hriech proti VI. Božiemu prikázaniu. Boh mi nedáva právo žiť v
jednej domácnosti s partnerom, ktorého mi ešte nedal. Dá mi ho až pri
sobáši, keď spojí naše duše. Takto má zmýšľať mladý veriaci. Pre katolíka je
pravé manželstvo nie občianske, ale sviatostné, teda uzatvárané pred tvárou
Cirkvi. Nech si to uvedomia aj rodičia. Ak by súhlasili so smilným životným
štýlom syna alebo dcéry, tento ťažký hriech by sa rátal aj im.
Prvé sv. Prijímanie: 38 detí
Celkový počet sv. prijímaní za rok: 31.000
Je to oproti minulému roku nárast o 1000 hostií, čo ma veľmi teší.
Mám radosť aj z toho, že veľký počet farníkov pristupuje ku sv. spovedi
priebežne počas roka, nie iba na sviatky. Bolí ma, keď katolík nie je v
nedeľu zo svojej viny na sv. omši. Kdesi som si prečítal: Nejde otec, nejde
matka, prečo by šiel Janko, Katka. Za toto sa budú rodičia ťažko zodpovedať
pred Bohom.
Sväté prijímanie chorým po domoch: 110
Mnohí z vás dokázali priviezť do kostola autom svojich chorých
aspoň raz do roka. Ja si pamätám z detstva, keď bol môj starý otec chorý,
ako sme mu pred sviatkami hovorievali: Starký, my vás zapíšeme v sakristii,
kňaz príde, vyspovedá vás, dá vám sv. prijímanie alebo aj sväté pomazanie.
A dedko hovoril: Ale ja chcem byť raz-dvakrát do roka v kostole. Odvezte
ma, veď sú na svete autá. Dedko mal pravdu. Mnohí chorí túžia byť pri
Ježišovom oltári aspoň raz do roka. Umožnime im to. Je smutné, že
niektorých chorých rodina nielenže nepriviezla, ale ani len nenahlásila, aby
som ich mohol navštíviť ja. Príčinou je jednoducho to, že mladí z tejto
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rodiny nechodia do kostola.
Na záver mi dovoľte, bratia a sestry, poďakovať vám za všetko, čo z vašej
strany bolo v priebehu roka 2007 dobré, múdre a krásne. Vďaka za prijímaný
počatý ľudský život, vďaka za dobrú výchovu vo vašich rodinách, vďaka za
odvážne, kresťanské znášanie životných ťažkostí a krížov.
Ďakujem farskej rade za ohromnú, obetavú prácu pre mňa i pre vás všetkých.
Ďakujem pani kostolníčke Vilme Mihálikovej a jej pomocníčke, pánom
organistom, miništrantom, lektorom Božieho slova, rozdávateľom sv.
prijímania. Ďakujem našim katechétkam vyučujúcim náboženstvo. Ďakujem
za vianočnú výzdobu kostola tým niekoľkým, ktorí vždy, každý rok prídu
pomôcť. Špeciálne ďakujem pánovi Jánovi Šutiakovi, ktorý nám nádherne
zreštauroval Betlehem, pripravil vianočné stromky a vyrezal ozdoby na nový
oltár. Ďakujem jednotlivým dvorom za upratovanie kostola a fary. Ďakujem
kuchárkam, ktoré varili pri kňazských akciách. Ďakujem Obci Nová Bystrica
na čele s pánom starostom Milanom Kotvasom i poslancami obecného
zastupiteľstva za všetku pomoc. Ďakujem pracovníkom verejnoprospešných
prác za poriadok okola kostola a fary.
A konečne vám všetkým, bratia a sestry, za vašu starostlivosť o svoj kostol,
svoju faru - veď tieto dve budovy slúžia vášmu duchovnému dobru. Vďaka
za každý milodar, ktorým podporujete cirkevné ustanovizne. Všetkým za
všetko vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať!
Stanislav Capiak
váš duchovný otec
Dodatok k príspevku Najstvätejšia sviatosť oltárna z Novobystrického
hlásnika č.9/2007
Čo si vyžaduje, aby niekto mohol pristúpiť ku sv. prijímaniu?
Musí byť nielen členom Cirkvi, ale musí byť aj v stave posväcujúcej milosti,
t.j. nesmie si byť vedomý v danej chvíli smrteľného hriechu. Kto si je pri sv.
omši vedomý smrteľného hriechu, musí skôr, ako príjme Oltárnu sviatosť,
pristúpiť ku sviatosti zmierenia (vyspovedať sa). Ak si je niekto vedomý iba
všedných hriechov, urobil by chybu, keby vynechával sv. prijímanie.
Stačí pred tým oľutovať svoje hriechy, sústrediť sa, vzbudiť si vieru v
prítomnosť Ježiša a túžbu prijať ho. Ku sv. prijímaniu nemôže pristúpiť
katolík, ktorý žije v partnerskom vzťahu bez sviatosti manželstva, kým sa
nerozhodne cirkevne sa zosobášiť. Takisto katolík, ktorý bol Cirkvou
exkomunikovaný (vylúčený z Cirkvi), kým nebude do nej opätovne prijatý.
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
28.01.2008 - Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi a
rôznymi radovánkami. Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v tomto období
pripravujeme detský karneval pre veľkých aj malých, ktorí majú radi
rozprávky a fantastické bytosti. Aj tento rok Základná škola s MŠ
v spolupráci s kultúrno-školskou komisiou
pripravila
nedeľné
karnevalové popoludnie. V Dome kultúry v Novej Bystrici sa predstavili
prekrásne masky ako napr.- vodník, princezná, šašo, víly, kocúr
v čižmách, chodiaci mobil a veľa ďalších. Porota zložená z rodičov a
pedagógov mala ťažkú úlohu. Vybrať tie najkrajšie bolo veľmi náročné.
Nakoniec sme odmenili všetky masky, tie najhodnotnejšie ceny dostalo
prvých desať. Po karnevale si deti zatancovali na diskotéke.
Touto cestou ďakujeme p. Jane Hulákovej, ktorá prispela vecnými
cenami a tak sme mohli dať každému dieťaťu malú drobnosť.
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21.12.2007 bol posledný deň v kalendárnom roku, v ktorom boli deti
v škole. Tento deň sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom a pripravili
sme pre všetkých „Vianočnú besiedku“, v ktorej sa predviedli žiaci od
prvého ročníka s pekným programom. Básničky striedali pesničky
s tematikou Vianoc. Na záver sa nám predviedli naši heligonkári
s peknými kysuckými pesničkami.
Pán riaditeľ v príhovore zaželal všetkým žiakom a učiteľom veselé
Vianoce, šťastný nový rok, veľa spokojnosti, veľa dobrých známok a
pekné prázdniny, hlavne bez úrazu.
24.01.2008 –Žiaci Jakub Žovin, Martin Kulich a Halvoník Vlado sú už
pomaly stabilná „trojka“, ktorá sa pravidelne zúčastňuje súťaží v streľbe
zo vzduchovej pušky. Aj v tento deň veľmi dobre reprezentovali našu
školu, keď Jakub Žovin obsadil prvé miesto ako jednotlivec a vystrieľal si
pekný pohár a diplom, družstvo tiež bodovalo a obsadilo prvé miesto.
Teraz ich čaká krajské kolo a držíme im všetci palce, aby dobre obstáli.
-ej-
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Pokračovanie zo strany č.1

Fašiangové zvyky boli prezentované aj maskami, ktoré
symbolizovali silu a hojnosť. Zvyky spojené s týmito starými maskami
patrili do kultúry našich slovanských predkov. Zvieracou maskou bol
turoň. Spolu s turoňom chodil poľovník, ktorý ho zastrelil a mäsiar, ktorý
turoňovi zvalenému na hnojisku vyrezal sadlo, v skutočnosti kus hnoja.
A tým, že sa turoň vyváľal v hnoji, hnoj dostal silu od turoňa a tým sa
zabezpečila dobrá úroda. Ďalšou maskou bola „kurina baba“, ktorá
symbolizovala obilie, slamu. Z tejto masky ženy strhávali steblá, ktorými
bola oblepená, aby si ju mohli dať do hniezd, kde sliepky znášali vajíčka,
aby ich mali dostatok počas celého budúceho obdobia.
Doporučujeme: ak Vám niekto v tomto období povie, že ste dobrá
maska, odpustite, sú Fašiangy.
Bc. Helena Kotvasová

Naši žiaci v Čadci víťazne v streľbe zo vzduchovej pušky.

Aj v kostole trochu inak – Obývačkový orchester na svätej omši

V polovici decembra roku 2007 sa v Čadci konala súťaž žiakov ZŠ
v streľbe zo vzduchovej pušky. Výborne si počínali chlapci zo ZŠ v Novej
Bystrici, ktorí súťaž družstiev suverénne vyhrali. V kategórii jednotlivcov
obsadili nasledovné poradie: 1.miesto: Jakub Žovin, 2.miesto: Martin
Kulich, 5.miesto: Vladimír Halvoník.

Dňa 6. januára 2008 sme si v našom kostole sv. Jána Krstiteľa
mohli vypočuť Obývačkový orchester z Terchovej pod vedením Ruda
Patrnčiaka. Prišiel na základe pozvania pána starostu Milana Kotvasa.
Na bližšiu predstavu o tomto orchestri:
Obývačkový orchester je rodinný typ orchestra a pozostáva z 8
členov: p. Patrnčiak, manželka, dcéra, syn a im blízki rodinní príbuzní.
Členovia orchestra sú z rôznych muzikantských zoskupení. Všetci
absolvovali ZUŠ, prípadne VUŠ.
Orchester vznikol v podstate zásluhou manželky p. Patrnčiaka pri
kaplnke sv. Martina pri Domove dôchodcov v Terchovej, kde je
organistkou. Vždy si prizvala do kaplnky niektorého člena rodiny, aby
spestrila svoj program na svätej omši.
Orchester sa volá Obývačkový orchester preto, lebo nacvičuje
v obývačke vedúceho. Funguje už 9 rokov a hrá vianočné koledy z 19.
storočia. Koledy hrali ešte v starom kostole v Terchovej, ktorý dnes už
nestojí. Ďalej hrajú klasiku, sakrálnu tvorbu, terchovské ľudové piesne.

24.januára 2008 v Čadci v súťaži žiakov ZŠ zo vzduchovej pušky
opakovane zažiarili Novobystričania. V súťaži jednotlivcov víťazstvo
s prehľadom obhájil Jakub Žovin,
3. miesto vybojoval Martin Kulich a 4. miesto si vystrieľal Vladimír
Halvoník . Títo traja talentovaní strelci, reprezentujúci ZŠ v Novej
Bystrici, kategóriu družstiev opakovane vyhrali.
Družstvo zo ZŠ v Novej Bystrici -Vychylovke v zložení Matej Svitek,
Jozef Kultán, Miroslav Svitek obsadili slušné 4.miesto.
Jozef Kultán
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V čase Vianočných a Veľkonočných sviatkoch pravidelne
vystupujú po celom Slovensku i v Čechách. Účinkujú tiež v rozhlase,
televízii a vo filmoch. Mnohí z vás ste ich už určite počuli.
Každý, kto sa v túto sviatočnú nedeľu zúčastnil na svätej omši
a vypočul si ich prekrásne vianočné piesne uzná, že boli príjemným
doplnením svätej omše a umožnili nám nevšedný a hlboký zážitok.
Mgr. Eva Joneková

Príbeh môjho starého otca
Môj starý otec zomrel už veľmi dávno, ale ešte keď som bola
malá, rozprával mi príbeh, ktorý sa stal počas II. svetovej vojny.
Počas vojny sa v našej obci ukrývali partizáni a s jedným z nich sa
stretol môj starý otec. Partizán bol zranený, nemohol chodiť a tak mu
starý otec urobil barle a odviedol ho na pole k veľkej „hromadnici“ (u
starého otca nemohol ostať, lebo by to bolo pre oboch nebezpečné). Tu
mu priniesol staré šatstvo, aby si mohol ľahnúť a mal sa aj čím prikryť,
lebo tam musel zostať, pokiaľ nebude môcť sám odísť. Starý otec mi
rozprával ako mu nosil jedlo a liečil mu zranenie. Zo začiatku vedela
o partizánovi iba rodina starého otca, ale postupne sa o tom dozvedeli aj
susedia, ibaže nevedeli, kde sa presne skrýva.
Keď však prechádzali cez našu obec Nemci a hľadali partizánov,
jeden sused sa im chcel zavďačiť a prezradil im, že partizán sa skrýva
v poli. Nemci ho išli okamžite hľadať. Starý otec ho bežal varovať, ale
keďže bol partizán ranený, nemohol chodiť, tak ani nemohol utiecť.
Nemci ho teda chytili, dali ho na voz a vozili po dedine, aby
prezradil, kto mu urobil barle a kto sa o neho staral, aby prežil. Starý otec
sa veľmi bál, lebo keby to vyzradil, vystrieľali by celý dvor. Partizán však
nič nevyzradil a tak ho pred všetkými zastrelili.
Bol to veľmi smutný príbeh, ale aj v dnešnej dobe sa nájde veľa
takých ľudí, ktorí pre svoj prospech ohrozujú nevinných.
Môj starý otec bol veľmi láskavý a dobrý človek. Rád čítal knihy
(mal ich veľa) a rád ich aj požičiaval. Po jeho smrti však moja mama
knihy požičala a viac sa späť nevrátili.
E.V.
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Blahoželáme
Zamestnanci Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici aj
touto cestou blahoželajú Mgr. Milanovi Lalinskému, riaditeľovi školy,
k jeho okrúhlemu životnému jubileu. Do ďalších rokov života mu želajú
veľa pevného zdravia, optimizmu, pracovného elánu a samozrejme aj
kúsok šťastia, ktoré je tiež potrebné.
Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko čo je tu milé,
žiť tie roky hodné bolo.
K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia,
jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia.

Dňa 22.1.2008 oslávil svoje životné jubileum 60 rokov Mgr. Milan
Lalinský (riaditeľ ZŠ s MŠ v Novej Bystrici). Želám mu všetko naj....
Nech Vám stále slnko svieti
v oknách Vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari Vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite moje želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska,
nablízku vždy zostane!
Akým prianím veršík skončím?
Azda sa ma spýtate.
Nech sa v živote tak Vám darí,
ako o ňom snívate!
E.V.
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Vážení čitatelia, pripravili sme pre Vás zopár otázok a odpovedí, ktoré sa
týkajú nadchádzajúceho obdobia a ktoré stále „rezonujú“ medzi
živnostníkmi a podnikateľmi:
Kto je povinný podávať daňové priznanie?
Za rok 2007 je povinný podať daňové priznanie každý daňovník, ktorý za
minulý rok dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 47.808,-Sk,
alebo vykázal stratu.
Dokedy je lehota na podanie riadneho daňového priznania?
Lehota je do 31.3.2008. Ale v prípade príjmov zo zahraničia, zdravotného
stavu a pod. je možné podať žiadosť o odklad podania DP, ktoré môže byť
predĺžené aj o 6 mesiacov, musíte však napísať žiadosť v predstihu na
daňový úrad! Najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania.
Na akom tlačive sa podáva daňové priznanie?
Pre príjmy zo závislej činnosti (teda príjmy zo zamestnania a pod.):
daňové priznanie typu „A“ pre FO.
Kombinované príjmy (aj zo zamestnania, aj zo živnosti, príležitostné
príjmy, podiely z pozemk. spoločenstva, príjmy z prenájmu a pod.):
daňové priznanie typu „B“ pre FO.
Právnická osoba: daňové priznanie pre PO.
Aká je nezdaniteľná čiastka na rok 2007 na daňovníka?
Základná nezdaniteľná čiastka je 95.616,- Sk o tom sme už písali
v predchádzajúcich príspevkoch, ale sú tu ešte určité špecifiká, ktoré sú od
tohto roka novinkou:
Možnosť odpočítania tejto nezdaniteľnej časti bude závisieť od
dosiahnutého základu dane daňovníka (rozdiel medzi príjmami
a výdavkami).Ak dosiahne základ dane do výšky 498.000,- Sk – odpočíta
si celú čiastku, t.j. 95.616,- Sk.
Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako suma 498.000,- Sk, uplatní
si len takú sumu nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa vypočíta: zo

14

Novobystrický hlásnik

sumy 220 116 Sk sa odpočíta jedna štvrtina dosiahnutého základu
dane daňovníka. Príklad: ZD = 570.000, 220.000 – 142.500 (570.000/4) =
77.500, t. z., že daňovník si odpočíta nie sumu 95.616, ale sumu 77.500,Sk.
Pri základe dane, ktorý sa rovná sume 880.464,- Sk a vyššie - daňovník
nemá nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti.
Všetky tieto čiastky platia len pre rok 2007, pretože sa odvíjajú od
životného minima, ktoré je v tomto prípade vo výške 4.980 Sk.
Musia sa príjmy z prenájmu nižšie ako 24.900,- Sk uvádzať do
daňového priznania?
Nie, príjmy z prenájmu sa do výšky 24.900,- Sk neuvádzajú a v prípade,
že príjmy z prenájmu sú vyššie ako táto suma, tak sa dokonca odčítava
suma 24.900,- Sk (ako taká „fiktívna odčítateľná položka z príjmov
z prenájmu“).
Ako je to s odvodmi SZČO do sociálnej poisťovne?
Ak SZČO presiahla v tomto roku príjem (nie základ dane!) 97.200,-Sk, je
povinná sa prihlásiť do SP v termíne do 30.6.2008, odovzdať výpis z DP,
odvody bude platiť v minimálnej povinnej výške 2.686,-Sk, ktoré sa vždy
k 1.10. zvyšujú – treba sledovať zmenu! Sumu 2.686,- Sk platí, ak základ
dane minulý rok mal do 194.400,-Sk a ak podnikal 12 mesiacov. Po tejto
sume už platí zvýšené odvody. Ak bol príjem SZČO nižší ako 97.200,-Sk
za kalendárny rok - je povinný sa zo SP odhlásiť, resp. môže byť
dobrovoľný platca – v každom prípade sa ale musí odhlásiť a napísať
prihlášku dobrovoľného platcu, i keď platba bude rovnaká.
Musím do 31.1.2008 zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2008?
Nie, daň z MV za rok 2008 sa platí v lehote do 31.1.2009 podľa stavu
využitia dopravných prostriedkov v súvislosti s podnikaním v r. 2008.
Keď je občan SR zamestnaný v zahraničí, musí podať daňové
priznanie aj na Slovensku, ako je to zo zápočtom dane z týchto krajín
a z ktorých krajín sú tieto príjmy vyňaté zo zdanenia?
Krajiny vyňaté z príjmov: Holandsko, Cyper, Luxembursko, Nemecko,
Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
V tomto prípade daňovník nebude platiť už navyše daň z príjmov týchto
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krajín v SR, ale musia byť tieto príjmy uvedené v daňovom priznaní
a musí priložiť potvrdenie z krajiny – z firmy, kde pracoval minulý rok
a prepočítať kurzom danej krajiny.
Krajiny – zápočet dane: Belgicko, Bielorusko, Česká republika, Fínsko,
Chorvátsko, Írsko, Kanada, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko,
Rumunsko, Ruská federácia.
Takisto musí daňovník priložiť príslušné potvrdenia od zamestnávateľa,
ale daň, ktorú zaplatil v danom štáte sa započíta do dane podľa
slovenských zákonov. Opäť sa celý jeho príjem i daň prepočíta
príslušným kurzom.
V prípade, že zaplatená daň v zahraničí prekročí daň, ktorú by mal podľa
našich zákonov zaplatiť, daňový úrad v SR mu príslušnú čiastku nevracia,
ale naopak – ak zaplatená daň v zahraničí je nižšia ako výjde podľa
zákonov v SR, musí daňovník túto čiastku doplatiť daňovému úradu na
Slovensku.
Ing. Iveta Heltková
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Bystrica).
Stolnotenisový klub ďakuje zúčastneným a sponzorom za podporu
a veríme, že toto je začiatok rozvoja tohto športu v našej obci a do
budúcich ročníkov privítame väčšiu účasť, najmä mládeže.

Stolný tenis
V roku 2007 v Novej Bystrici začalo aktívne pôsobiť družstvo
v stolnom tenise. Zakladajúci členovia: Bubrín Marián, Kačeriak Anton,
Cáder Ladislav, Cáder Miroslav, Jonek Vladimír, Žovin Ján, Chovanec
Rudolf. Družstvo našich stolných tenistov pôsobí v 7. lige sever.

Novoročný stolnotenisový turnaj
Dňa 1.1.2008 usporiadal Stolnotenisový klub Nová Bystrica
v telocvični pri ZŠ Vychylovka 1.ročník turnaja v stolnom tenise
jednotlivcov.
Celkovo sa prihlásilo 16 hráčov, ktorí boli rozdelení do 4 skupín.
Celkovým víťazom sa stal Vladimír Križka, druhý v poradí skončil Milan
Králik, na treťom mieste sa umiestnil Rastislav Kuric (všetci CVČ Stará
Bystrica). Štvrté miesto obsadil Marián Bubrín (Stolnotenisový klub Nová

Za ST klub Nová Bystrica
Chovanec Rudolf

Štatistiky 7. ligy sever ku 15.1.2008
Medzi najlepších Kysučanov 7. ligy patria títo Novobystričania:
4. miesto: Marián Bubrín, 29/8
9. miesto: Anton Kačeriak, 20/11
10. miesto: Ladislav Cáder, 23/13
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Tabuľka ku dňu 22.1.2008 7. liga - sever
Nová Bystrica - Stará Bystrica D 13:5
1. Čadca G
2. N. Bystrica
3. St. Bystrica D
4. Čadca H
5. K. Lieskovec C
6. KNM C

11
11
11
11
11
11

11
8
5
4
3
0

0
1
2
1
0
0

0 174:24
2 130:68
4 109:89
6 103:952
8 69:129
11 9:189
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Poďakovanie
Ďakujem všetkým sponzorom klubu TJ SLOVAN Nová Bystrica, ktorí
finančne i materiálne pomohli pri chode klubu. Boli to hlavne: Obecný
úrad Nová Bystrica, starosta obce p. Milan Kotvas, p. Štefan Griga, ZZS
Kysuca, p. František Šadibol, p.Rudolf Chovanec, p. Anton Fedor, p.
Horeličan, p. Masnicová Vilma, p. Ladislav Slivka.
Takisto sa chcem poďakovať hráčom, funkcionárom a všetkým,
ktorí pomáhali pri organizovaní futbalových zápasov.

33
28
23
0
17
11
Jozef Kultán

Jaroslav Kováč

Futbal
Futbalisti bilancovali
Na členskej schôdzi, ktorá sa konala 12.1.2008 futbalisti zhodnotili
svoje účinkovanie v súťaži.
V jarnej časti sme skončili tretí, keď nám nevyšli zápasy s Korňou,
Turzovkou a Vysokou. V týchto zápasoch sme prišli o postup do vyššej
súťaže.
V jesennej časti sa nám začalo vcelku dariť, keď sme zaznamenali
deväť výhier, jednu remízu, štyri prehry a obsadili sme 4. miesto.
Nevyšiel nám však zápas na Turzovke, kde sme prehrali 0:6 a ku koncu
sezóny sa začali množiť zranenia, tresty a niektorí hráči dochádzali za
prácou mimo okres.
Výborne sme účinkovali v Kysuckom pohári, kde sme vyradili dve
treťoligové mužstvá a dostali sa až do semifinále, v ktorom sme podľahli
Skalitému.
Mladší žiaci po jarnej súťaži skončili na treťom mieste. Vzhľadom
na to, že v tejto kategórii končili piati hráči, do jesennej súťaže sme
prihlásili starších žiakov. V súťaži máme jedno z najmladších mužstiev a
perspektívu, že chlapci môžu hrať štyri roky spolu. Žiakov vedú p. Prišč a
p. Jančula a po jesennej časti sú v tabuľke na štvrtom mieste z deviatich
účastníkov.
Potešiteľné je, že sa do mužstva hlásia stále noví chlapci.
Jaroslav Kováč

(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Október:
Zara Audrey Frančiaková, Jozef a Petra, rod. Pochybová
December:
Jakub Kubatka, Peter a Matrina, rod. Drvárová
Gabriel Rís, Branislav a Vanda, rod. Vráblová

Strieborný sobáš
Dušan Maluniak a Mária, rod. Šadibolová
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Životné jubileá
40 rokov
Ladislav Skorvaga
Štefánia Pochybová
Paulína Kirschnerová
Dana Kuricová

50 rokov
Michal Sušienka
Božena Petreková
Viera Uršicová
Emília Fulierová

60 rokov
Rudolf Kohút
Viliam Hulák
Milan Lalinský
Margita Vakulová
Helena Kováčová

Sociálno-zdravotná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Novej
Bystrici oznamuje, že dňa 15. – 16 marca 2008 sa bude konať v sále
kultúrneho domu výstava ručných prác. Výstavy sa môžete zúčastniť
s pletenými, háčkovanými, drôtenými, maľovanými, prútenými a inými
výrobkami rôzneho druhu a techník. Obraciame sa hlavne na rodičov detí
vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť - ak majú ich deti vzťah k akejkoľvek
ručnej práci, ktorú možno na výstave prezentovať, aby neváhali a zapojili
ich do tejto výstavy. Práce je potrebné doručiť aspoň týždeň pred
termínom výstavy Janke Hulákovej do Kvetinárstva. Výstava bude
spojená s ukážkami výroby niektorých techník. V prípade potreby
viacerých informácií sa kontaktujte na čísle: 0915 976 495. Tešíme sa na
hojnú účasť.
Členovia SZK
Zber papiera sa uskutoční dňa:
06.02.2008
05.03.2008

70 rokov
Amália Škorvagová

80 rokov

Zber plastov sa uskutoční dňa:
05.03.2008
Odvoz komunálného odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
19.02.2008
18.03.2008

Rudolf Poniščjak
Anna Rajnohová

Nad 80rokov
Gabriela PODOLINSKÁ (91)
Jozefína MALUNIAKOVÁ (85)

Opustili nás
Rudolf Pochyba (†48)
Viktória Šadibolová (†81)
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