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VZN o Poplatkoch na území obce Nová Bystrica
Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č.
582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady aj tieto poplatky:

1.
2.
3.
4.

Fašiangový ples

Novobystrický hlásnik

prenájom nebytových priestorov
poplatok za odber vody
poplatok za prenájom sály v Kultúrnom dome
poplatok za obecný rozhlas

1. Prenájom nebytových priestorov
a/ Poplatok za prenájom nebytových priestorov na podnikateľské alebo iné účely
platí nájomca prenajatých priestorov.
b/ Sadzba poplatku je
19,91 € ročne za každý m2 podlahovej plochy takto prenajímaného priestoru a
každý neúplný m2 /dom služieb, zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný
úrad/.
c/ Spôsob platby bude uvedený v nájomnej zmluve.

2. Poplatok za odber vody
Za vodovody, ktoré sú v správe Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné
sadzby:
Aj tento rok sa v našej obci uskutočnil už tradičný „Fašiangový ples“, ktorý
pripravil Obecný úrad v Novej Bystrici v spolupráci s Kultúrno-školskou
a športovou komisiou a kultúrnym referentom Vladimírom Tomčalom. Na úvod..
Pokračovanie na strane 7.

- spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom /pohostinstvá, krčmy predajne a
ostatná podnikateľská činnosť/
0,56 € za m3
-

spotrebitelia bez vodomerov 9,95 € osoba/rok
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spotrebitelia napojení na novú vodovodnú sieť alebo s možnosťou napojenia
4,97 €
/Cádrikovia až Holienkovia/
3. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Pobožnosť na konci roka 31.12.2008 - príhovor
duchovného otca farnosti Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:
a/ poplatok za prenájom sály
39,83 €
b/ poplatok za prenájom kuchynky
16,59 €
c/ poplatok za prenájom kysuckej izby
16,59 €
d/ poplatok za prenájom riadu /samostatne/ 6,63 €
e/ poplatok za prenájom sály pri
predajných akciách, prezentáciách, schôdzach 9,95 €/1 hodina

Správa o duchovnom živote farnosti v roku 2008:
Najväčšou duchovnou udalosťou roka boli v našej farnosti sväté misie
a konsekrácia kostola: prvé celotýždňové misie po 60. rokoch a posviacka po
150. rokoch existencie chrámu. Nech je za tieto udalosti zvelebený náš Boh
a Spasiteľ- Ježiš Kristus. Pevne dúfam, že Vás tieto dni duchovne obohatili,
posilnili Váš vzťah k Bohu, kostolu, farnosti, k blížnym.
Nech i v ďalších rokoch prinášajú bohatú úrodu vo Vašom živote. Všetkým,
ktorí sa pričinili o úspešné zorganizovanie týchto dvoch duchovných podujatí,
vyslovujem srdečné
Pán Boh zaplať!

4. Poplatok za obecný rozhlas
a/ hlásenie pre podnikateľov
b/ hlásenie jubilantom
c/ hlásenie jubilantom nad 70 rokov

3,31 €
1,65 €
0€

Krsty.......................................... 22
Pohreby......................................34
Sobáše........................................8

5. Spoločné ustanovenia
a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik
poplatkovej povinnosti do 7 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je
predmetom poplatku.
b/ Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, Obec Nová
Bystrica zvyšuje poplatky o 50%.
c/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:
- v hotovosti do pokladne
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600
d/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej
Bystrici dňa 11.12.2008 a vyrubujú sa na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009.
V Novej Bystrici 21.11.2008
Milan Kotvas
starosta obce

chlapci........... 11
muži.............. 31

dievčatá.......... 11
ženy............... ..3

Prvé sv. prijímanie......................................33 detí
Celkový počet sv. prijímaní za rok.............31.000 hostií

KRSTY A POHREBY
Počet zosnulých, bohužiaľ, veľmi prevyšuje počet narodených. Je to veľmi
zlá štatistika tak pre budúcnosť rodiny, ako aj pre budúcnosť národa
a ekonomiku štátu. V našej farnosti zomreli tento rok skoro iba muži /31 oproti 3
ženám/. Zhruba každý druhý pohreb by bol mohol počkať roky, aj desaťročia,
keby nie nešťastný alkoholizmus. Na druhej strane sa treba aj tešiť, že až 22
farníci boli pred smrťou zaopatrení sviatosťami, teda vyspovedali sa a prijali
Pána Ježiša na cestu. Táto skutočnosť posilňuje u pozostalých nádej, že je
zosnulý spasený. 12, bohužiaľ, zomreli bez sviatostí. Treba sa veľmi modliť za
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tieto duše, za jedny aj druhé, ba ešte viac za tých nezaopatrených sviatosťami. Je
prirodzené, keď najbližšia rodina, ak je veriaca, pristupuje z príležitosti pohrebu
ku sv. spovedi a sv. prijímaniu. Krajší dar nedokážeme venovať zosnulému.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Trápi ma skutočnosť, že si niektorí mladí katolíci dovoľujú spolu sa
ubytovať, či už tu alebo v zahraničí, napriek tomu, že ešte nie sú zosobášení. Je
to takzvané „manželstvo na skúšku“, v ktorom sa stretajú dvaja egoisti, bez
bezhraničnej vzájomnej dôvery, bez úcty k Božím prikázaniam, bez Božieho
požehnania, bez pravej lásky a k tomu dávajú pohoršujúci príklad ostatnej
mládeži. Takto si mladí uzatvárajú cestu k rozhrešeniu
a svätému prijímaniu, vzďaľujú sa od Boha, čiže ubližujú svojim dušiam.
A aj veriacim rodičom takýto život syna alebo dcéry nie je ľahostajný, naopaktrápi ich a ubližuje aj im.

OLTÁRNA SVIATOSŤ
Mám radosť z toho, že v našej farnosti stále rastie záujem o sv. prijímanie.
Dobre viete, že všedné hriechy nie sú prekážkou ku sv. prijímaniu. Stačí ich
zakaždým oľutovať. Podľa učenia Cirkvi iba ten katolík sa má zdržať sv.
prijímania, ktorý si je vedomý aktuálne čo len jedného ťažkého hriechu. Bolí ma,
že si niektorí katolíci bez vážnej príčiny dovolia vynechať nedeľnú Eucharistiu,
a to najmä rodičia, ktorí by mali byť v tejto oblasti svetlom pre svoje deti. Je to
nepochopenie Božej lásky k človeku a nedostatok potreby svojej lásky k Bohu.
Veľmi často sa kňaz alebo katechétka snažia prostredníctvom detí povzbudzovať
rodičov k účasti na nedeľnej sv. omši, ale to nie je normálne. Pravidlo je: cez
rodičov smerom k deťom, nie opačne. Predovšetkým rodičia majú viesť deti
k Ježišovi. Opačná situácia by mala byť výnimkou.
Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok...................... 1.620
Z tohto počtu som sám odslúžil 340 úmyslov a ostatné som priebežne
posielal na odslúženie iným kňazom. Som rád, že dávate na sv. omše nielen za
zomrelých, ale aj za živých, za jubilantov, za chorých, za deti, vnukov, atď.
Najviac sa však teším, keď prosíte o sv. omšu na poďakovanie Pánu Bohu.
Naozaj, človek má za čo Bohu ďakovať!
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Na záver mi dovoľte, bratia a sestry, poďakovať Vám za všetko, čo bolo z Vašej
strany v priebehu roka 2008 dobré a sväté. Vďaka za prijímaný počatý ľudský
život, vďaka za dobrú výchovu vo Vašich rodinách, vďaka za odvážne,
kresťanské znášanie životných ťažkostí a krížov.
Svoju vďaku vyjadrujem predovšetkým:
- farskej rade za neoceniteľnú prácu pre mňa i pre Vás,
- pani kostolníčke,
- pánovi organistovi a jeho zástupcovi,
- miništrantom, lektorom Božieho slova a rozdávateľom sv. prijímania,
- členom obidvoch spevokolov a ich dirigentom,
- animátorkám, ktoré vedú detské stretnutia na fare
- pani katechétke vyučujúcej náboženstvo,
- kuchárkam, ktoré mi varili pri kňazských akciách,
- Obci Nová Bystrica na čele s pánom starostom za všetku pomoc,
- pracovníkom verejnoprospešných prác za udržiavanie poriadku okolo kostola
a fary,
- jednotlivým dvorom za upratovanie kostola a fary. Je dobre, že nerobíte
rozdiel, že upracete vždy jedno aj druhé. Veď je to Vaše- aj kostol, aj fara a
slúžia Vášmu duchovnému dobru.
Ďakujem za peknú a náročnú vianočnú výzdobu kostola, za dovezenie i osadenie
krásnych, mohutných stromov.
A na záver ďakujem Vám všetkým, bratia a sestry, za každý milodar, ktorým
podporujete cirkevné ustanovizne. Všetkým za všetko, ak som aj na niekoho
zabudol, vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať!

Váš duchovný otec
Stanislav Capiak
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Fašiangový ples

ZŠ s MŠ Nová Bystrica

Na úvod všetkých
prítomných pozdravil
starosta obce pán Milan
Kotvas, ktorý všetkých
privítal a zaželal im
príjemnú zábavu. Tanečná
skupina EVITA z Čadce nás
svojím vystúpením veľmi
zaujala a príjemne naladila
na „plesovú nôtu“. Po
slávnostnom prípitku
starosta obce otvoril ples
valčíkom, po ktorom nasledovala príjemná zábava až do skorého rána. Do tanca
nám hrala skupina Hitband.

„Sánkovačka“
V piatkové popoludnie školské stredisko záujmovej činnosti pripravilo pre
našich žiakov veľkú sánkovačku. Keďže snehové podmienky boli veľmi dobré,
nič nám nebránilo v tom, aby sme zobrali so sebou na kopec sánkarské taniere,
lopaty, ale aj igelitové vrecia naplnené slamou. Takto sa sánkovali aj naši
rodičia a dokonca aj naše babičky. Zišlo sa nás asi 20 veľkých aj malých, ktorí sa
na kopci pretekali v najúsmevnejšom zjazde na tom, čo kto mal. Aj panie
učiteľky neostali bokom a pridali sa k sánkujúcim.
Sánkovačka sa vydarila, všetci sme síce boli mokrí, ale spokojní a usmiati.
Ešte sme sa asi hodinu hrali a sušili v herni, dostali sme sladkosti a až potom sme
išli domov.
Budeme radi, keď takáto sánkovačka bude aj druhýkrát.

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom za pekné tomboly,
ktoré sme rozdali účastníkom plesu. V tejto tradícii budeme určite pokračovať aj
v ďalších rokoch.

Stolnotenisový turnaj
„O pohár riaditeľa školy ZŠ s MŠ Nová Bystrica“
Mgr. Elena Jančulová

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci
s riaditeľstvom školy vyhlásili stolnotenisový turnaj na deň 31.12.2008.
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Turnaja sa zúčastnilo 21 žiakov, ktorí, aj keď boli vianočné prázdniny, prišli
si do školy zašportovať. Turnaj otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský,
zaželal všetkým zúčastneným veľa síl pri zápolení. Mgr. E. Jančulová
oboznámila prítomných s pravidlami hry a rozdelila žiakov do dvoch kategórií:
začiatočníci a pokročilí. Veľkou pomocou pri súťaži boli aj rodičia, ktorí prišli
podporiť svoje ratolesti, a to pán Tomčala, pán Kultán a pán Cáder.
Na záver riaditeľ školy odovzdal víťazom poháre a vecné ceny. Treba
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu turnaja, a tiež
stolnotenisovému oddielu dospelých, ktorý prispel vecnými cenami.
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a čert.
Na záver mi dovoľte
poďakovať
všetkým,
ktorí
prispeli
k zdarnému
priebehu
tohto
popoludnia,
predovšetkým
učiteľom zo Základnej
a Materskej školy v Novej Bystrici
a Vychylovke,
kultúrno-školskej komisii pri OÚ
v Novej
Bystrici,
Školskému stredisku záujmovej
činnosti pri ZŠ s MŠ
Nová
Bystrica,
kultúrnemu
referentovi a v nemalej
miere ženám, ktoré upiekli vianočné
medovníky. Samozrejme všetkým deťom, ktoré vystúpili v tomto programe.

Vianočná besiedka
Každý z nás, či malý alebo veľký, sa iste tešíme na Vianoce. Sú to hádam
najkrajšie sviatky v roku. Ľudia sú k sebe milší, priateľskejší, želajú si vzájomne
spokojnosť, zdravie, šťastie.
Aj naši žiaci zo ZŠ s MŠ v Novej Bystrici a Vychylovke pripravili pre
svojich rodičov a občanov pekný vinš v podobe kultúrneho programu, s ktorým
sa predstavili 21.12.2008 – poslednú adventnú nedeľu - v Dome kultúry
v Novej Bystrici. Na úvod vystúpila ženská folklórna skupina Dolinka
s koledami a po nej už postupne odbaľovali darčeky naši žiaci. Pekné scénky
s vianočnou tematikou sa striedali s básničkami, tančekmi, vinšami, ktoré
nacvičili panie učiteľky s deťmi vo svojom voľnom čase. Program spestrili naši
heligonkári, ktorí tiež prispeli nemalou mierou k peknému zážitku z tohto
podujatia.
Všetci prítomní mohli ochutnať sladké medovníky, ktoré im rozdávali anjel

Človeče nehnevaj sa, Dáma, Šach
Na mesiac december vyhlásilo Školské stredisko záujmovej činnosti súťaž pre
ročníky 1 - 4 a 5 - 9 v spoločenských hrách. Treba povedať, že tentokrát
súťažiaci z ročníkov 1 - 4 boli disciplinovanejší a odohrali jednotlivé zápasy
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veľmi rýchlo. Na prihlásených žiakov z ročníkov 5 - 9 bolo treba dosť dlho
čakať, a tým sa celkovo súťaž dosť predĺžila. Nakoniec aj posledné „zápasy“ sa
odohrali a odovzdali sme ceny za jednotlivé umiestnenia.
V tomto roku to bol už druhý ročník turnaja v spoločenských hrách a aj
v budúcom roku budeme pokračovať v tejto začatej tradícii.
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mentálna spôsobilosť, emocionálna zrelosť, sociálna zrelosť, reč, sluchové
vnímanie a fonologické uvedomovanie, grafomotorika, lateralita. Zápis sa konal
za účasti p. učiteľky 1. roč. Mgr. Pavelkovej, vedúcej MZ Mgr. Jonekovej,
výchovnej poradkyne Mgr. Slučiakovej a p.učiteľky MŠ Bc. Poništovej. Všetky
deti, ktoré prichádzali v sprievode svojich matiek, sa snažili ukázať, že sa na
školu zodpovedne pripravujú a tešia sa na ňu. Domov si odniesli darčeky, ktoré
pre nich pripravili školáci – ich budúci kamaráti.
Takže, budúci prváčikovia veľa šťastia a úspechov v škole!
Mgr. Eva Joneková

Z dielne našich žiakov
Dúhový trpaslík

Polročné vysvedčenie
Na konci mesiaca január každý rok dostávajú žiaci vysvedčenie. Je to vlastne ich
ohodnotenie práce za uplynulých 5 mesiacov. Niektorí sú spokojní, ich práca
bola ohodnotená veľmi dobrými známkami, iní budú sklamaní z vysvedčenia, na
ktorom budú dominovať štvorky. Už je neskoro „plakať nad rozliatym
mliekom“. Treba si ale uvedomiť, že máte ešte celý druhý polrok na to, aby ste
si opravili výsledky z predmetov, kde nie ste spokojní. Vaši učitelia budú iste
radi, ak Vám na konci školského roka budú môcť dať len samé dobré známky.
Mgr. Elena Jančulová

Zápis do 1. ročníka ZŠ
V dňoch 28. a 29. januára 2009 sa v ZŠ s MŠ Nová Bystrica konal zápis detí do
1. ročníka. Dieťa, rodič i učiteľ si uvedomujú dôležitosť tohto kroku, nakoľko
nástup do školy je dôležitým sociálnym medzníkom, kde dieťa získava novú
roľu, stáva sa školákom, žiakom. Pripravenosť na školu sa posudzuje podľa
kritérií a znakov školskej zrelosti, medzi ktoré patrí vek, telesná spôsobilosť,

Raz, keď vonku pršalo a zároveň svietilo slnko, bolo dostatok svetla. O niekoľko
hodín sa búrka skončila a na nebi sa zjavila veľká pestrofarebná dúha.
Keď som sa tak zadívala na tú krásu, začal fúkať silný vietor a zrazu som si
povedala, že by bolo smiešne, keby spadol z dúhy farebný trpaslík. A aj sa tak
stalo. Ako šíp spadol z dúhy malý trpaslík. Myslela som si, že viem predvídať,
ale nie! Alebo áno???
Zrazu kde sa vzal tu sa vzal, pri našom okne stojí trpaslík. Ale už nie
farebný, ba ani vysmiaty. A viete prečo nebol farebný? Lebo vietor ho z dúhy
sfúkol rovno do kaluže. A tak bol celý od blata a z očí mu sršali blesky. Trpaslík
sa na mňa nahnevane pozrel ako sa smejem, rozutekal sa čľapkajúc po mlákach
ku dverám, aby mohol zazvoniť. Ja som rýchlo bežala za mamou povedať, aby
neotvorila dvere. Mama ma už nepočula a nahnevanému trpaslíkovi otvorila. Ten
sa hneď rozkričal: ,,Videl som, ako sa mi niekto cez vaše okno smeje, že som
celý od blata!!!“
Mama sa rozosmiala: ,,Veď nech to bol hocikto, mal pravdu, lebo odkedy
chodí dúhový mužík po svete od blata? A prečo by sa mal hnevať? Veď dúhový
mužík je veselý a vysmiaty! No povedzte, nemám pravdu?“
Mužík sa hneď spamätal a odpovedal: ,,Áno, máte pravdu!“ a spoločne s mamou
sa rozosmiali.
Neskôr mama povedala: ,,Umyte sa vo vani!“ Trpaslík sa však opýtal: ,,A
čo je to vaňa? My sa doma kúpeme v dúhových dráhach.“ Mama mu
vysvetľovala: ,,Vaňa je niečo ako veľké koryto. Zaštupľujete ju, napustíte do nej
vodu z vodovodného kohútika a potom vodu zastavíte.“ Trpaslík povedal:
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,,Prepáčte, ešte som sa nepredstavil. Volám sa Dúhosmejko.“ Trpaslík sa išiel
okúpať a potom ho mama odprevadila spať.
Nastal druhý deň a trpaslík začal plakať. Keď si to mama všimla, opýtala sa
ho: ,,Čo ti je, Dúhosmejko?“,,Je mi smutno za rodinou,“ odpovedal trpaslík.
Mame prišlo trpaslíka veľmi ľúto a povedala: ,,Vieš, na zajtra hlásili, že bude
upršané počasie, ale bude svietiť aj slnko. To znamená, že bude dúha. Potom
budeš môcť ísť domov.“
Trpaslík sa prenáramne potešil.
Na druhý deň bolo presne tak, ako povedala moja mama. Dúhosmejko sa
vrátil domov. Odvtedy stále čakám, kedy nás opäť navštívi celý špinavý od blata.
Renátka Hoferová
IV. A

Návšteva na Hviezdičke
Bola raz jedna malá Barborka. V jeden pekný večer, keď bola na prechádzke
s mamičkou, pozerala na oblohu. Zazrela veľa hviezd a jedna z nich svietila
jasnejšie ako iné. Barborka sa spýtala mamičky, kto býva na tej krásnej
Hviezdičke. „Na tej krásnej Hviezdičke býva dievčatko Barborka ako si ty,“
povedala mamička. Barborka sa ešte dlho na ňu dívala a nakoniec z celého hrdla
zakričala: „Ahoj, Hviezdička, prídem k tebe za Barborkou na návštevu, odkáž jej
to!“ Potom sa už pobrala s mamou spať. Šikovne sa poumývala, obliekla si
nočnú košieľku, pomodlila sa k Anjelovi Strážnemu a sladko zaspala.
Snívalo sa jej, že prišli pre ňu mimozemšťania, ktorých poslala malá Barborka
z tej jasnej Hviezdičky. Pristál u nich na lúke lietajúci tanier, ktorý svietil
rôznymi farbami. Otvorili sa dvere, vysunuli schody a na Zem vyšli
mimozemšťania v lesklých strieborných skafandroch. Boli takí krásni a milí, že
bolo radosť na nich pozrieť. Hlboko sa uklonili a pozvali Barborku na lietajúci
tanier. Vnútri bolo také krásne zariadenie, že nevedela, kde sa má skôr pozerať.
Posadili ju do kresla a začali ju hostiť rôznymi dobrotami. Potom sa Barborka
opýtala, či ju zoberú k nim domov, na tú krásnu Hviezdičku, ku dievčatku
Barborke. Dali jej obliecť skafander, aby prekonala všetky problémy, kým
odletia. Potom, keď už boli vo Vesmíre, skafandre si vyzliekli a pozorovali
Vesmír. Leteli okolo planéty Mars, Jupiter a ešte ďalej. Jedna planéta bola samý
plyn, druhá samý ľad, ďalšia bola žeravá ako láva, iná bola čierna ako uhoľ.
Nemohla sa na to všetko vynadívať. Potom preleteli čiernou dierou medzi tisíce,
ba milióny ešte jasnejších hviezd, ako videla predtým zo Zeme. Nakoniec jej
mimozemšťania povedali, aby si obliekla znovu skafander, že už budú pristávať.
Barborka bola veľmi zvedavá a stále sa členov posádky vypytovala na rôzne
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veci. Vtom vypli motory a boli na mieste. Otvorili sa dvere, vysunuli schody.
Mimozemšťania chytili Barborku za ruky a vyviedli ju von. Toľkú krásu ešte
nevidela. Všade bolo veľa stromov, kvetov, vtáčikov a rôznych zvieratiek.
Potom začala hrať prekrásna hudba a z nablýskaného auta vystúpila taká istá
Barborka, ako bola ona sama. Vrúcne sa zvítali, vyobjímali, vybozkávali. Potom
nastúpili do auta a vozili sa po čistučkých cestách a pozerali sa na krajinu. Bolo
tam veľa detičiek, ktoré sa spolu hrali a smiali. Deti mali toľko hračiek, že
nevedela, na ktorú sa má skôr pozrieť. Ale najviac sa jej páčila jedna bábika.
Bola taká milá akoby bola živá. Barborka sa spýtala, koľko hračiek by si chcela
zobrať domov. Ona odpovedala, že iba tú bábiku, ktorá sa jej tak veľmi páči.
„Dobre teda, tak jej ju zabaľte!“ prikázala.
Dospelí ľudia nič nerobili, len zapínali gombíky na paneloch, všetko za nich
robili roboty. Nemali žiadne choroby, trápenia a boli šťastní.
V jednej chvíli sa Barborka zamyslela a spýtala sa, prečo tu nevidí žiadnych
vojakov. U nich nie sú žiadne vojny. A peniaze, ktoré my míňame na zbrane, oni
dávajú na potraviny a výskum. Preto sa tam majú všetci dobre. Každý je tam
dobrý, zdravý a šťastný.
Večer sa pozerali na oblohu a Barborka jej ukazovala hviezdičky. Nakoniec
jej ukázala našu Zem. Bola taká krásna, modrá a zelená. To boli vody, polia
a lesy. „Tam býva tvoja mamička,“ povedala Barborka Barborke.
Obe Barborky už boli unavené, a preto sa poumývali a išli spať. Všetko tam bolo
také zvláštne, mäkučké, voňavé, že hneď zaspali.
Ráno, keď sa Barborka zobudila, vyskočila z postieľky a videla mamičku, ako
jej varí granečko. Nevedela, čo to má znamenať, preto sa spýtala mamičky, kde
je tá druhá Barborka z tej Hviezdičky. Mamička jej povedala: „Veď to sa ti iba
snívalo, ty moje srdiečko.“ Barborka sa išla pozrieť do postieľky a tam bola tá
krásna bábika z Hviezdičky. Zavolala mamičku a ukázala jej bábiku. Nevedeli,
ako sa tam dostala. Mamička povedala mimochodom: „Tu museli byť určite
mimozemšťania!“
Od tých čias sa Barborka pozerá na oblohu každý večer, či tam neuvidí
svoju novú kamarátku Barborku.
Janko Šutiak
IV. A
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Materinskou rečou mi mama spievala uspávanky a rozprávala rozprávky.
Je to reč, ktorá sa nezabúda a nosí sa v našom srdci.
Je to tá najkrajšia reč.
Janko Šutiak
IV. A

Zima je tu
Ide zima, zimička
celučičká, celučká.
Guľujem sa veľmi rada,
keď sniežik biely krásne padá.

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka

Celá mokrá som už zas,
v tvári ma štípe zimný mráz.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci rozlúčili so starým rokom na vianočnej
besiedke, ktorá sa uskutočnila 19. 12. 2008 v Kultúrnom dome vo Vychylovke.
Žiačky 8. ročníka Monika Šadibolová a Michaela Vojtková privítali Mikuláša a
všetkých prítomných. V úvode sa so svojím programom ukázali najmenší
obyvatelia našej školy, deti z MŠ. Predviedli nám zmes pekných básní, piesní a
tancov. Aj žiaci jednotlivých ročníkov nám pripravili pestrý program. Vypočuli
sme si vianočné piesne, básne i vinše. Žiaci nám zahrali aj veselé scénky. Po
skončení programu Mikuláš rozdal deťom darčeky.

Šmýkam sa poslednýkrát,
lebo na nohách ma už štípe ľad.
Už som doma konečne,
je mi dobre, báječne.
Fujavica začala,
ja si spievam ša-la-la.
Mama mi vraví, niečo rob,
vtáčikom sypem vtáčí zob.
Lenka Jančulová,V.A

Moja rodná zem
Moja rodná zem je prekrásna
lebo v nej moja rodina vyrástla.
Okolo rastie voňavý lesík
a pri ňom zurčí bystrý potôčik.
Andrea Hanidžiarová
IV. A

Materinská reč
Materinská reč je tá, ktorú počúvam, ako som začal vnímať.
Je to reč, ktorú sa nemusíme učiť v škole.

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s CVČ v Čadci vyhlásili v decembri súťaž
v pečení a zdobení medovníkov. Do súťaže sa zapojili aj naše žiačky Barborka
Dendisová (2. roč.), Danka Grigová (3. roč.), Vaneska Kolenová (3. roč.), Danka
Šadibolová (3. roč.), Klaudia Hrušková (4. roč.), Monika Sýkorová (4. roč.),
Anka Sýkorová (7. roč.). Za svoje výrobky boli odmenené sladkosťami a
propagačným materiálom o mede i o meste Čadca.
Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil 28. 1. 2009.
Pre deti je to veľká udalosť. Spolu s rodičmi ich privítala Mgr. Pišojová.
Deti určovali a porovnávali geometrické tvary, farby, počítali do 10, kreslili
postavičku, písali nácvikové prvky na písanie. Ovládajú aj niektoré písmená
abecedy. Výchovná poradkyňa si pri rozhovore preverila výslovnosť detí.
Predpísané úlohy zvládli na dobrej úrovni. Ako odmenu si odniesli darčeky a
občerstvenie, ktoré im venovalo ZRŠ. Pekné výrobky im pripravili žiaci 3.
ročníka a krúžok ručných prác.
Zápisu sa zúčastnili rodičia, zástupkyňa ZŠ pre MŠ Hančinská, zástupkyňa pre
ZŠ Mgr. Kristeková, výchovná poradkyňa Mgr. Škorvagová, Mgr. Pišojová,
Mgr. Borisová, Mgr. Plšková.
Mgr Anna Borisová
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prinášame, aby ste boli „v obraze“.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novej Bystrici - Vychylovka dodatočne ďakuje pánovi
Štefanovi Grigovi a Ľubomírovi Cádrovi za 2% z dane.
Mgr. Miloš Znachor
riaditeľ ZŠ s MŠ

MŠ v Novej Bystrici - Vychylovka ďakuje pánovi Štefanovi Grigovi za
sponzorský dar pre MŠ. Zároveň chce poďakovať všetkým rodičom, ktorí
prispeli peňažnou čiastkou na nákup detských obliečok.
Poďakovanie patrí aj pani Ivete Hrčkovej a Viere Šadibolovej, ktoré pripravili a
sponzorovali mikulášske balíčky pre všetky deti MŠ.

MŠ v Novej Bystrici – Vychylovka oznamuje rodičom, že v dňoch od 1. 3. do
31. 3. 2009 sa bude konať zápis detí do MŠ. Prihlášku si rodičia môžu
vyzdvihnúť v MŠ. K prihláške je potrebné doložiť potvrdenie od lekára o
zdravotnom stave dieťaťa.
Magdaléna Hančinská
zástupkyňa ZŠ pre MŠ

Nezdaniteľná čiastka na daňovníka je v tomto roku 2009 - 3435,27 €, čo mesačne
predstavuje čiastku 286,27 €, to znamená, že z tejto čiastky daň, ktorá je stále 19 %,
neplatíte. Daňový bonus na dieťa bude do 30.6.2009 - 19,32 €, po tomto dátume by sa
jeho výška mala zvýšiť.
Stále aj v tomto roku platia paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona – teda
podnikanie - 40 % a pri remeselných živnostiach – 60 %.
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona je v tomto roku
894,60 € a príjem, do ktorého nie je povinnosť, aby ste podávali daňové priznanie za rok
2009 je 1717,64 €.
Minimálna mzda je 295,50 €, čo predstavuje minimálnu hodinovú sadzbu 1,698 €.
Základná suma životného minima (do 30.6.2009) je 178,92 €.
Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km predstavuje sumu
0,183 €.
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín - 3,30 €, čo je vlastne aj suma hodnoty
stravného pre živnostníka na 1 deň, ktorú si môže dať do nákladov. Najmenšia možná
hodnota gastrolístka pre zamestnanca tak predstavuje sumu - 2,48 €.
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín - 5,00 € a nad 18 hodín - 7,70 €.
Príjem, ktorý môže mať nezamestnaný v evidencií na UPSVaR je max. - 131,65 €.
Odvody SZČO, ktorý platí poistné z minimálneho základu 295,50 €:

Milí čitatelia,

−

do SP - 97,80 € (ak neplatí invalidné, tak spolu 80,10 €)

−

do ZP - 41,37 € (ZPS - 20,68 €)

príchod EURA citeľne zasiahol do nášho života, hlavne do našich peňaženiek, do
ktorých nie a nie „vopchať“ všetky tie drobné centy.
Všetko sa teda prepočítalo konverzným kurzom, niektoré ceny šli „nenápadne“ hore a
takisto je to aj s ekonomickými ukazovateľmi a rôznymi sadzbami, ktoré vám teraz

Ing. Iveta Heltková
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Finále:
Bubrín Marián - Cáder Miroslav 3:2 (11:5, 8:11, 11:7, 7:11, 11:7)

Futbal
Futbalisti bilancovali
Hráči, výbor a fanúšikovia TJ Slovan Nová Bystrica sa stretli dňa 25.1.2009 na
výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v sále kultúrneho domu. Schôdza
prebiehala v pokojnej atmosfére a zobrala na vedomie odstúpenie predsedu TJ p.
Rudolfa Chovanca, vyhodnotenie jesennej časti súťaže, hospodárenie TJ Slovan,
poďakovanie sponzorom klubu. Výbor TJ sa rozšíril o p. Ing. Miroslava
Borovičku. Nový predseda TJ bude zvolený výborom TJ dňa 30.1.2009.
V diskusii sa preberal najmä hráčsky problém a výstavba šatní. Schôdza sa
skončila s vedomím toho, že treba stabilizovať hráčsky kváder a v tabuľke ísť
o 2-3 miesta vyššie.

Výsledky žiaci:
Zápas o 7. miesto:
Joneková Monika - Srníček Juraj 0:3
Zápas o 5. miesto:
Srníček Peter - Kultán Janko 3:0
Zápas o 3. miesto:
Tomčala Ľuboš - Cáder Braňo 3:0
Finále:
Jonek Vladimír - Kováč Róbert 3:0
Na záver treba dodať, že turnaj má stúpajúcu športovú úroveň, o čom svedčí aj
vyšší počet účastníkov než bolo v prvom ročníku.

Novoročný stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový oddiel STK Nová
Bystrica usporiadal dňa 2.1.2009
v telocvični ZŠ Vychylovka 2.
ročník novoročného
stolnotenisového turnaja. Turnaja
sa zúčastnilo 12 dospelých a 9
žiakov. Obidve kategórie sa
rozohrali v skupinách, potom sa
pokračovalo v zápasoch
o celkové umiestnenie.
Výsledky dospelí:
Zápas o 3. miesto:
Cáder Milan - Brisuda Ján 1:3 (4:11, 6:11, 11:9, 7:11)

Jaroslav Kováč
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50 rokov
Rudolf Bernát
Emil Pišoja
Margita Ficková

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli

60 rokov
Rudolf Šumský
Viktor Riečičiar
Ján Sporímsky
Jozef Fulier

Miroslav Dubovický a Monika Petreková, 17. 1. 2009

70 rokov

Narodenie dietata
December
Vanesa Klieštiková, Michal Klieštik a Petra Joneková
Liliana Šadibolová, Marián a Eva, rod. Golasowská
Nela Jantulová, Anton a Anna, rod. Šadibolová
Sandra Slivková, Peter a Jana, rod. Skaličanová

František Bubrín
Albín Frančiak
Mária Miháliková

Nad 80 rokov
Anna Rajnohová (81)
Rudolf Poniščjak (81)
Jozefína Maluniaková (87)
Gabriela Podolinská (92)

Strieborný sobáš
Jozef Griga a Viera, rod. Košutová, 28. 1. 2009

Zlatý sobáš
Ján Slučiak a Štefánia, rod. Pavelková, 10. 1. 2009

Životné jubileá
40 rokov
Jarmila Petreková
Renáta Čierňavová

Opustili nás
Miroslav Pochyba (†40)
Ladislav Vrábel (†35)
Rudolf Šteininger (†55)
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Slávo Šadibol - 0905 589038
od osady Granátovia po osadu Podrycerová, školský areál Vychylovka,
zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

Pozvánka
Rada školy pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici – Vychylovka Vás srdečne pozýva na 2. ročník
Fašiangovej veselice, ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2009 v KD Vychylovka.
Vstupné: 15 EUR
Kontakt: Iveta Pastvová
0918 823 690
Zuzana Masnicová 0907 404 810

Pozvánka na karneval

Ján Bereš – 0905 197854
od osady Kohútovia po osadu Pod dolinou, osada Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia,
Sobolovia, Rajnohovia
Rudolf Šadibol – 0915 801381
od osady Granátovia po osadu Podrycerová, zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia,
Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, areál školy vo Vychylovke
Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch :

Dňa 15.2. 2009, v nedeľu, Vás všetkých milí žiaci, rodičia a tí, ktorí máte radi dobrú
zábavu srdečne pozývame na veľký karneval, ktorý sa bude ako každoročne konať
v našom Dome kultúry v Novej Bystrici o 14. hod. Môžete prísť prezlečení za
čokoľvek a kohokoľvek.
Môžete prísť aj bez masiek, lenže nebudete mať možnosť vyhrať rôzne vecné ceny.
Tieto ceny sa budú rozdávať pred skončením karnevalu. Odborná porota si vyberie tie
najkrajšie masky a odovzdá im ceny. Všetkých vás očakávame a tešíme sa na Vás.
Nezabudnite, že po karnevale bude diskotéka
Mgr. Elena Jančulová

Medzinárodná protidrogová výstava obrazov detskej výtvarnej tvorby
V dňoch 9. - 20.2.2009 sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu v Novej Bystrici
medzinárodná protidrogová výstava obrazov detskej výtvarnej tvorby z celého Slovenska
pod názvom: ,,Prečo som na svete rád, rada" .
Všetkých Vás v mene organizátora výstavy srdečne pozývam. Podrobnejšie
informácie Vám sprostredkujem prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Dňa 21.2.2009 sa v sále Kultúrneho domu v Novej Bystrici uskutoční diskotéka spojená
s pochovávaním basy.
Vladimír Tomčala
Odhŕňanie snehu 2008/2009
Peter Romaník - 0907 697447
od osady Cádrikovia po osadu Korčekovia, areál školy v Novej Bystrici, Veľký Potok,
Berešovia, Mrvovia, Jančulovia

06.02.2009
03.04.2009
17.04.2009
01.05.2009
15.05.2009
29.05.2009
12.06.2009

26.06.2009
10.07.2009
24.07.2009
07.08.2009
21.08.2009
04.09.2009
18.09.2009

02.10.2009
16.10.2009
30.10.2009
13.11.2009
11.12.2009

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici na rok 2009
26. 2. 2008
26. 3. 2008
30. 4. 2008
28. 5. 2008
25. 6. 2008
30. 7. 2008

27. 8. 2008
24. 9. 2008
29. 10. 2008
26. 11. 2008
17. 12. 2008
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