Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 1/2010 január
XVIII. ročník
0,35 €

Fašiangy sú obdobím veselosti, karnevalov a plesov. Aj tento rok sme nadviazali
na predchádzajúce a pripravili sme „Fašiangový ples“.
Pokračovanie na strane 10
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010
Prítomní:

sa uznášať, nakoľko je prítomných 9
poslancov.

Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rozbor hospodárenia za rok 2010
5. Rozpočet obce na rok 2010
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas, starosta obce, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že
zastupiteľstvo je schopné právoplatne

2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol
starosta obce Annu Chovancovú,
kontrolórku obce. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Moniku
Držiakovú a p. Dušana Šadibola.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Milana
Žemela a p. Elenu Jančulovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.
4. Rozbor hospodárenia za rok 2009
5. Rozpočet obce na rok 2010
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Jozef
Radôšťan, predniesol prítomným návrh
na prijatie uznesenia, ktorý bol
jednohlasne schválený a obecné
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo
nasledovné:

3

Novobystrický hlásnik

U z n e s e n i e číslo 1/2010
A/ berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Program dnešného zastupiteľstva
Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
Overovateľov zápisnice: p. Moniku
Držiakovú a p. Dušana Šadibola
Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Milana Žemela a p.
Elenu Jančulovú
Správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
Žiadosť Rastislava Kurica, Nová
Bystrica 407, o odkúpenie pozemku
E-KN 6654/4 – žiadosť sa odkladá do
budúceho zastupiteľstva
Rozbor hospodárenia Obce Nová
Bystrica za rok 2009
Návrh rozpočtu Obce Nová Bystrica
na rok 2010
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Nová Bystrica k viacročnému
rozpočtu na roky 2010-2012
a k návrhu rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Nová
Bystrica na originálne kompetencie na
rok 2010 vo výške 180.000,- €
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Vychylovka
na originálne kompetencie na rok
2010 vo výške 73.337,- €
Pripomienku starostu obce
k organizovaniu konských pretekov na
území Obce Nová Bystrica
Žiadosť Michala Khola, Nová
Bystrica 434, o vyčistenie jarku
/vyčistia pracovníci VPP/
Žiadosť obyvateľov obce – časť
Rycierky o úpravu odtokového kanála
– žiadosť bude postúpená VÚC –
správcovi komunikácie.

15. Záznam o výsledku kontroly na
čerpanie dotácie vo výške 4.000,- € za
r. 2009 v TJ Slovan Nová Bystrica
16. Záznam z kontroly stavu
neuhradených faktúr k 31. 12. 2009
a juxta poukážok na Obecnom úrade
v Novej Bystrici
17. Správu o kontrolnej činnosti za rok
2009
18. Návrh na schválenie poplatku za
reklamu vyvesenú v budove obecného
úradu
19. Žiadosť SZ včelárov ZO Stará
Bystrica o finančný príspevok.
20. Rozpočet TJ Slovan Nová Bystrica na
rok 2010
21. Žiadosť Stolnotenisového klubu Nová
Bystrica o finančný príspevok –
financie vykryť z dotácie obce na
šport
22. Žiadosť občanov obce – časť Grigovia
o osvetlenie mosta – po rokovaní
s firmou prevádzkujúcou osvetlenie
a v rámci rozpočtu
23. Žiadosť Albína Brisudu, bytom Nová
Bystrica, o poskytnutie jednorazového
finančného príspevku vo výške 147,€

B/ schvaľuje
1.
2.

3.

4.

Program zastupiteľstva počtom
hlasov 9
Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Držiaková a p.
Jančulová počtom hlasov 9
Rozbor hospodárenia Obce Nová
Bystrica za rok 2009 počtom hlasov
7, 2 neprítomní
Rozpočet ZŠ s MŠ Nová Bystrica
na originálne kompetencie na rok
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2010 vo výške 180.000,- €
Rozpočet ZŠ s MŠ Vychylovka na
originálne kompetencie na rok 2010
vo výške 73.337,- €
6. Dodatok č. 1 k VZN Obce Nová
Bystrica o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Obce
Nová Bystrica počtom hlasov 9
7. Rozpočet Obce Nová Bystrica na
rok 2010 podľa predloženého
návrhu. Navýšenie v položke –
rozvoj obce o sumu vo výške
19.733,- €s tým, že rozpočet bude
priebežne podľa potreby
upravovaný
8. Poplatok za reklamu vyvesenú na
verejnej tabuli vo výške 1,€/deň/A4
9. Uskutočniť preteky koní pod
hlavičkou Obce Nová Bystrica. Za
obec určuje komisiu v zložení: p.
Tomčala, p. Kultán, p. Radôšťan, p.
Šadibol, ktorá bude obec pri
organizovaní preteku zastupovať
10. Výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v ŠSZČ a ŠJ
podľa predloženého návrhu
riaditeľa školy
11. Jednorazový finančný príspevok
Albínovi Brisudovi vo výške 147,€ na úhradu el. energie počtom
hlasov 6, 2 proti, 1 sa zdržal
hlasovania

C/ u k l a d á

5.

1.

stavebnej a finančnej komisii pri
OZ preskúmať možnosti
spoplatnenia obecných
komunikácií

D/ n e s c h v a ľ u j e
1. Finančný príspevok SZ včelárov
ZO
9.

Záver

Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho
obecného zastupiteľstva ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.
Milan Kotvas
starosta obce
Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu
Overovatelia:
Jozef Kultán
Milan Žemel
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Správa o duchovnom živote farnosti v roku 2009
Pobožnosť na konci roka - 31.12.2009 - príhovor duchovného otca farnosti Nová
Bystrica

Bratia a sestry v Kristovi! Dôležitou duchovnou udalosťou roka bolo
v našej farnosti prvé výročie svätých misií a konsekrácie kostola
a trojdňová duchovná obnova farnosti so stavovskými náukami tesne
pred hodmi. Mnohí ste povďační otcovi misionárovi Kušnírovi za krásne
a obsahovo veľmi hlboké slová. Dúfam, že Vás tieto dni duchovne
obohatili, posilnili Váš vzťah k Bohu, kostolu, farnosti, blížnym. Tento
rok plánujeme duchovnú obnovu na začiatku Pôstneho obdobia. Pani
katechétka Dolinajcová sprostredkovala misionára poľského pôvodu so
Spoločnosti Saletínov, ktorý pôsobí tu na Slovensku už asi 20 rokov.


Krsty.......................................... 30*

chlapci............ 16
dievčatá...........14
*z toho jeden dospelý, samozrejme, s písomným povolením biskupa
 Pohreby.....................................30
muži..................20
ženy..................10
 Sobáše.......................................13
 Prvé sv. prijímanie...........................................29 detí
 Celkový počet sv. prijímaní za rok...............35.000 hostií
 Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok...... 2.800
Z tohto počtu sv. omší som sám odslúžil 310 úmyslov a ostatné som
priebežne posielal prostredníctvom Biskupského úradu 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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KRSTY A POHREBY
Počet zosnulých sa, bohužiaľ, tento rok vyrovnáva s počtom narodených.
Je to veľmi zle tak pre budúcnosť rodiny, ako aj pre budúcnosť národa
a ekonomiku štátu. Stále sa vyskytujú prípady, že priamou alebo
nepriamou príčinou smrti pomerne mladých ľudí je nemierne používanie
alkoholu. Na druhej strane sa treba tešiť, že až 21 farníkov bolo na smrť
pripravených podľa predstáv Cirkvi, to znamená: buď boli pravidelne
praktizujúci katolíci, alebo sa vo svojej ťažkej chorobe vyspovedali
a prijali Pána Ježiša na cestu do večnosti. Táto skutočnosť posilňuje
u pozostalých nádej, že je zosnulý spasený. 9, bohužiaľ, zomreli bez
sviatostí, nepriali si ich, respektíve rodina nemala záujem
o nemocničného kňaza pre ťažko chorého. Veľmi sa čudujem, že
v takýchto prípadoch, keď tam predtým nebol záujem o Cirkev, rodina
potom príde žiadať cirkevný pohreb, zabúdajúc, že nie je na to nárok.
Cirkevný pohreb, ak ho kňaz odslúži, je pre túto rodinu milosťou
a darom zo strany kňaza. Je prirodzené, že najbližšia rodina pristupuje
z príležitosti pohrebu ku sv. spovedi a sv. prijímaniu. Pokiaľ by však
niekto z pozostalých neveril v Cirkev i v kňazstvo a nechcel začať chodiť
v nedeľu do kostola, iba všeobecne „verí v Boha“(?!), nesmie ísť na sv.
spoveď, lebo aj tak bude neplatná, svätokrádežná.
Čo sa týka udeľovania sviatosti krstu, tak dobre viete, že pred
krstom rodičia a krstní rodičia vždy dávajú Cirkvi prísľub, že budú deti
vychovávať katolícky. Je to podmienka, pre ktorú kňaz krst neodkladá na
ďalšie roky, ale krstí hneď. Keď však vidím, že rodičia „láskavo“ začínajú
chodiť s deťmi na sv. omšu až v tretej triede v súvislosti s 1. sv.
prijímaním, a potom znova prestávajú, chce sa mi plakať! Falošným
prísľubom pred krstom oklamali Cirkev, kňaza i seba samých. Pána
Ježiša ale nikdy neoklamú.
OLTÁRNA SVIATOSŤ
Mám radosť z toho, že v našej farnosti stále rastie záujem o sv.
prijímanie. S každým rokom minieme viac a viac hostií. Bohu vďaka!
Cirkev učí, že všedné hriechy nie sú prekážkou ku sv. prijímaniu. Stačí
ich zakaždým oľutovať. Iba ten katolík sa má zdržať sv. prijímania, ktorý
si je vedomý aktuálne čo len jedného ťažkého hriechu.
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Už niekoľko mesiacov pripravujeme mládež na prijatie sviatosti
birmovania. Mala by byť v apríli až júni 2010. Zapísalo sa okolo 150
kandidátov, ale neviem, či ich pôjde polovica. Niektorí nechodia do
kostola, ani na stretnutia s animátorom v skupine, a nechcú sa naučiť ani
tých pár smiešnych detských otázok. Takíto sa sami rozhodli na
birmovku neísť a kňaz spolu s animátormi to bude rešpektovať. Hnevať
sa na nich nebudem, dúfam, že ani oni na mňa, a slávnosť bude šikovná aspoň sa biskup nebude musieť trápiť s birmovkou 2 hodiny! Jeden
z animátorov - vedúci skupiny, mi povedal, že ich má v skupine 8.
Z tohto počtu polovica pochádza z rozvrátenej alebo alkoholickej rodiny
a iba rodičia jedného chodia v nedeľu na sv. omšu. Som z toho zhrozený!
Aká je budúcnosť takýchto ľudí, rodín a budúcnosť Cirkvi v našej Novej
Bystrici? Čo očakávajú takíto ľudia od Boha? Požehnanie a pomoc?!
Samozrejme, že oni od Boha nečakajú nič, oni si myslia, ako Adam a Eva
v raji, že Pána Boha nepotrebujú! Je mi ich ľúto. Treba sa, bratia a sestry,
za nich modliť, aby sa raz obrátili a nezomreli vo svojom hriechu.
TRIEZVOSŤ
„...pijani nevojdú do nebeského Kráľovstva“(pozri 1 Kor 6,10)
Pri tejto téme rozmýšľam, či a ako pomáham ja osobne i vy ľuďom, ktorí
nedokážu žiť triezvo. Možno, že sa príliš málo snažím - snažíme. Príklad
je dôležitý, ale je to stále málo. Kto má slabosť k alkoholu, dostáva odo
mňa dva recepty, z ktorých si musí vybrať jeden, ak chce žiť podľa
Evanjelia: buď si dáš symbolicky za jeden alebo úplne abstinuj. Tu
nepomôže nezodpovedné vykrúcanie sa, že „ja, keď nechcem, nepijem“. Je
to typická pesnička alkoholika. Človek závislý nedokáže žiť triezvo,
nedokáže piť iba symbolicky, musí abstinovať. Pokiaľ sa alkoholik chce
spasiť, musí abstinovať, lebo „pijani nevojdú do nebeského Kráľovstva“. Ak
neprijme recept abstinencie, zničí seba i druhých. Neprijme radu neprijme pomoc. Rada pre vás tu prítomných: alkoholika nikdy
neponúkajte alkoholom, ani symbolicky, doma, ale ani mimo domu, keď
ste spolu s ním na svadbe alebo na akejkoľvek inej hostine. Istý alkoholik
vo farnosti Rabka v Poľsku, kde som mal diakonskú prax, začal sa liečiť i
abstinovať a stal sa vzorným otcom i manželom až vtedy, keď sa párkrát
v noci v podnapitom stave nedostal do domu, lebo ho manželka a deti
vymkli. Povedal mi: „predstav si, až v okamihu, keď som ochorel na zápal
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ľadvín a museli ma hospitalizovať, som si povedal: >dosť, odteraz budem
abstinovať<“. Dávam vám teda ďalšiu radu: nedovoľte, aby sa alkoholik
vo vašej rodine stal príživníkom, od ktorého nebudete žiadať peniaze na
chod domu. Ak neprispieva na domácnosť a na alkohol a cigarety má,
nech radšej odíde a nech sa stane bezdomovcom. Netreba sa báť ani
určitého rizika, že kdesi zamrzne. Ak mu chcete pomôcť, je potrebný
rozhodný a prísny rez ako vo vzťahu chirurg - pacient. Ak sa budete nad
ním ľutovať, vtedy mu určite ublížite, a nepriamo i sebe.
Keď už hovorím o tomto probléme, svedomie mi káže povedať ešte
jedno: keď ma niekedy zastupujú kňazi v nedeľu, pozriem sa, čo sa deje
pred kostolom. Vidím tam pravidelne skupinu mládeže, ktorá príde na
„V mene Otca...“ a potom ide do krčmy. Niektorí sa ešte potom vrátia na
„Iďte v mene Božom“. Ja ich poznám. Čudovali by ste sa, keby som vám
povedal, z ktorých (ináč dobrých, zbožných) rodín pochádzajú. Rodičia
určite nevedia, že ich takto klamú vlastní synovia, pretože v týchto
prípadoch rodičia sú na sv. omši prítomní.
Posledná vec: pred rokom som vás žiadal, aby ste apelovali na
majiteľov krčiem a obchodov, aby boli v nedeľu počas sv. omší zavreté.
Urobili ste to? Boli ste za nimi? Dali ste sa v tom - ktorom dvore
dohromady a napísali ste petíciu na adresu Obce, aby sa to riešilo? Ešte
raz teda prosím ako váš duchovný otec pre vaše dobro: odvážne
zasiahnite. Nuž a majiteľov opäť prosím, aby v nedeľu, ak vôbec musia,
otvárali tieto podniky až o 12.00 hod.
Ďakujem tým, ktorí poslúchnu, ktorí prijmú radu i prosbu svojho
duchovného otca.
Na záver mi dovoľte, bratia a sestry, poďakovať vám za všetko, čo
bolo z vašej strany v priebehu roka 2009 dobré a sväté. Vďaka za
prijímaný počatý ľudský život, vďaka za dobrú výchovu vo vašich
rodinách, za odovzdávanie viery v Krista, vďaka za kresťanské znášanie
životných ťažkostí a krížov. Ďakujem za horlivý náboženský život,
peknú účasť na svätých omšiach a pobožnostiach. Ďakujem za vašu
starostlivosť o mňa osobne a za mnohé prejavy vašej štedrosti. Som
veľmi často dojatý vašim záujmom, že prídete na faru bez zábran
posedieť, porozprávať sa o duchovných veciach. Ďakujem za vašu
starostlivosť o kostol, za všetku pomoc v kostole a fare, za každý
milodar, ktorým podporujete cirkevné ustanovizne. Pán Boh vám
zaplať!
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Výročná duchovná obnova
farnosti Nová Bystrica
- začiatok Pôstneho obd. 18.- 21. február 2010

Štvrtok 18.2.

17.00 sv. omša s náukou pre
všetkých
18.00 stavovská náuka pre ženy

Piatok 19.2.

10.00 školská sv. omša s náukou pre deti
17.00 Krížová cesta + sv. omša
18.00 stavovská náuka pre mužov

Sobota 20.2

10.00 sv. omša pre chorých s udeľovaním sviatosti pomazania
17.00 sv. omša za účasti mládeže s náukou pre všetkých
18.00 náuka pre mládež, najmä kandidátov na birmovku

Nedeľa 21.2.

sv. omše o 8.00 a 11.00 hod. s náukami pre všetkých
Srdečne vás pozývajú:
Misionár Saletín z Mane pri Nitre - Otec Czeslaw Oko
a duchovný otec farnosti - Stanislav Capiak
Stanislav Capiak,
duchovný otec
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Fašiangový ples
Organizátorom tohto plesu bol Obecný úrad
v Novej
Bystrici,
kultúrno-školská
a športová komisia a kultúrny referent.
Termín plesu bol 30. január, ale s jeho
prípravami sme začali hneď na začiatku
mesiaca. Chceli sme, aby bol niečím iný,
ako ten predchádzajúci. Dali sme si záležať
aj na výzdobe a tento krát sme na dekoráciu
použili čerstvé kvety, čo veľmi pekne
oživilo a spríjemnilo vnútorné priestory sály. Aj pri výbere jedla sa naše pani
kuchárky nedali zahanbiť. Ako už tradične všetkým jedlo veľmi chutilo
a pochvaľovali si ho. Do programu sme pozvali tanečnú skupinu Niagara
z Kysuckého Nového Mesta, ktorá nám predviedla step a veľmi dobre spestrila
úvod celého plesu. Aj tanečná hudba Hit Band prispela k dobrej pohode a zábave
všetkých prítomných.
Ples otvoril už tradične starosta obce Milan Kotvas valčíkom a tým sme
pozvali aj ostatných do tanca. Presne o polnoci sme losovali tombolu, ktorá bola
veľmi pestrá a veľmi hodnotná. Všetkých sponzorov vymenovať, to by bolo na
jednu celú stránku, a preto im chceme aj touto cestou opäť poďakovať za ich
prístup a ochotu spolupracovať pri takýchto akciách.
Zábava bola veľmi spontánna a podľa ohlasov plesajúcich sa ples vydaril
a ľudia odchádzali spokojní so slovami: „A prídeme aj o rok!“
Pre nás, organizátorov, to je najlepšia odmena za námahu, ktorú sme
vynaložili počas celej prípravy.

Mgr. Elena Jančulová
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Môj vianočný zážitok
Na 1. sviatok vianočný, teda na Božie narodenie, bola v našom krásnom kostole
poobede o 14.00 hod. Jasličková pobožnosť. Keďže chodím do kostola na 11.00
hod. a chcela som sa tejto pobožnosti zúčastniť, musela som sa trošku
poponáhľať, aby som všetko stihla a prišla včas. Pobožnosť viedol pán farár a
bola nádherná. Prvým vstupom bol živý betlehem. Pre mňa to bol veľký zážitok,
lebo ja som ešte živý betlehem nevidela. Deti si to veľmi pekne nacvičili a bolo
to takmer ako skutočné. Druhým vstupom boli traja králi. Bratia Kuricovci vedia
nielen pekne hrať a spievať, ale vidieť, že sú aj dobrí herci. Svojim spevom nás
prišiel potešiť aj spevácky zbor, ktorý vedie Katka Pavelková. Bola som veľmi
pyšná na svoju vnučku Máriu, ktorá hrala na husliach a išlo jej to výborne,
vidieť, že má talent. Krásne vystúpenie mali aj veľkí a malí harmonikári. Radosť
bola ich počúvať a pozerať sa na ich vystúpenie a šikovnosť akou prepletali
prštekmi, najmä malé dievčatá. Pekným vystúpením nezaostávali ani žiaci zo
základnej školy. Záver patril bratom Kováčovcom, ktorí už vystupujú takmer ako
profesionáli. Túto krásnu Jasličkovú pobožnosť ukončil pán farár so sv.
požehnaním. Všetkým, ktorí účinkovali v tomto programe, patrí veľká vďaka.
Môžeme byť hrdí na to, že v našej obci je toľko veľa talentov a tento svoj talent
vedia aj využiť a potešiť okolie.
E. V.

Dobrá novina
Svoju podporu chudobným deťom v afrických krajinách vyjadrila aj naša obec
svojou zbierkou, ktorá sa konala formou koledníckej akcie počas vianočných
sviatkov. Do tejto akcie sa u nás zapojili dospelí aj deti, ktorí prichádzali
rodinám ohlásiť radostnú zvesť o Ježišovom narodení. Koledníci prinášali
modlitby a vinše, požehnania pre rodiny... Táto kolednícka zbierka pomáha
ľuďom v Afrike zlepšiť ich životné podmienky a zmierňuje obrovskú chudobu,
ktorá tu vládne. Je pekné, že stále existujú ľudia, ktorí chcú pomôcť chudobným,
nech ich Boh za to žehná.
E.V.
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
V mesiaci január sa naši traja žiaci zúčastnili okresného kola matematickej
olympiády v Čadci. Vzhľadom k tomu, že je to pomerne ťažká vedomostná
súťaž, sme radi, že sme tu mali svojich zástupcov. Z piateho ročníka to boli
dievčatká Laura Grigová a Soňa Vaňovcová a z deviateho ročníka Anna
Matejčíková. Držíme im palce, aby sa stali úspešnými riešiteľkami.
Žiakov pripravila Mgr. Dana Jančulová.

Aj anglická olympiáda je veľmi náročná vedomostná súťaž. Svedčí o tom aj fakt,
že z celého okresu sa „ prebojovalo“ do nej len trinásť súťažiacich. Z našej školy
postúpila Erika Adamcová a v okresnom kole sa nedala zahanbiť a umiestnila
sa na veľmi peknom šiestom mieste. Aj touto cestou jej ďakujeme za dobrú
reprezentáciu školy a obce.
Žiačku pripravila Mgr. Jana Chovancová.

27. januára bol veľký deň pre šesťročné deti. Práve v tento deň sa konal na
našej škole zápis žiakov do prvého ročníka. Keďže prebieha na škole
rekonštrukcia starej školskej budovy, výnimočne sa zápis konal v novej školskej
budove, v herni školského strediska záujmovej činnosti. Zapísaných bolo 24 detí,
ktoré sa prejavili svojimi zručnosťami a vedomosťami ako veľmi šikovné
a nadané. Sem tam bolo vidieť u niektorých aj malú trému , ale po vstupe do
triedy a pri rozhovoroch s učiteľkami sa tréma postupne vytratila a boli veľmi
zhovorčivé a milé. Pri odchode každé dieťa dostalo malý darček a už sa tešíme
na nových prváčikov, ktorí zasadnú od septembra do školských lavíc.
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Vianočná besiedka v Novej Bystrici – 20.12.2009
Každoročne patrí už k tradícii v Novej Bystrici, že ZŠ s MŠ Nová Bystrica a
Vychylovka v spolupráci s kultúrnym referentom p. Vladimírom Tomčalom
pripravuje pre širokú verejnosť Vianočnú besiedku v Dome kultúry v Novej
Bystrici. Aj tento rok sme si dali veľmi záležať a dokonca sme si pozvali aj hostí
- ľudovú hudbu Kamenčan zo Zakamenného. Pri vstupe do sály anjeli – Nikola
Vojtková a Miška Cabadajová - rozdávali sladké perníky a všetkých vítali pekné
výkresy a výzdoba, ktoré zhotovili naši žiaci. Na úvod sa prítomným prihovorila
Mgr. Elena Jančulová a besiedku otvorili svojimi vinšami Maťko Chovanec
a Saška Heltková. Po nich zaspievala ŽSS Dolinka koledy a potom sme sa
spoločne tešili z celého programu zostaveného zo scénok, básničiek, pesničiek.
Spestrením bolo aj vystúpenie detských heligonkárov a už spomínanej ľudovej
hudby Kamenčan. Nejednému rodičovi sa v očiach zaleskla aj slzička pri
jednotlivých vystúpeniach. Celý program trval dve hodiny a každé jedno
vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom. Na záver sme si všetci spoločne
zaspievali známu pieseň Tichá noc.
Atmosféra celého podujatia bola veľmi príjemná a všetkých už navodila
k vianočným sviatkom.

Mgr. Elena Jančulová
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Stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa školy“ – Nová Bystrica
8. januára sme v ZŠ s MŠ Nová Bystrica uskutočnili žiacky stolnotenisový turnaj
„O pohár riaditeľa školy“. Turnaj sme pripravovali ako Vianočný, avšak
vzhľadom k tomu, že sa momentálne uskutočňuje rekonštrukcia školy, turnaj
sme presunuli na už spomínaný termín. S účasťou sme boli veľmi spokojní.
Hráčov prišli povzbudiť aj ich kamaráti a aj niektorí rodičia, ktorí nám pomohli
aj počas priebehu celého turnaja.
Účastníci boli rozdelení do troch kategórií: pokročilí, začiatočníci a kategória
dievčat.
Výsledky boli nasledovné:
Pokročilí: 1. Vladko Jonek
2. Michal Maholiak
3. Roman Chovanec
Začiatočníci: 1. Patrik Kuniak
2. Martin Prívara
3. Matej Poništ
Dievčatá: 1. Monika Joneková
2. Renáta Hoferová
3. Elena Kačeriaková
Prvé miesta boli odmenené pohármi, ostatné vecnými cenami. Ani žiaci, ktorí sa
neumiestnili, neodišli naprázdno. Všetci dostali malú sladkosť.
Už sa tešíme na ďalší turnaj, a to veľkonočný.

Mgr. Elena Jančulová
Školské stredisko záujmovej činnosti
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Z tvorby našich žiakov
Zima
V noci – pokým všetko spalo,
veľa snehu napadalo.
Mráz nás štípe na líca,
začína sa sanica.
Peťo už aj ťahá sane,
vtom mu Jožko sadne na ne.
„Pridaj trochu! – výska, volá.
Peťo ledva sane zdolá.
Miška Adamcová, III.A,
ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Snehuliak
Napadol nám sneh,
zo všetkých kútov počuť detský smiech.
Všetci veľkú radosť máme,
do záhrady utekáme.
Postavíme snehuliaka bielučkého pandrláka.
Bude strážiť dom i záhradu,
vyrieši každú nočnú záhadu.
Ráno sa ho pýtam: „Ako si sa mal?“
Jemu sa rozžiari celá biela tvár.
A keď príde jar,
poviem mu: „Tak sa maj!“
Janko Strenitzer, III.A,
ZŠ s MŠ Nová Bystrica

16

Novobystrický hlásnik

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Z tvorby našich žiakov
Kedysi dávno vo Vychylovke premával vláčik. Jazdil do lesa na drevo. Jedného
dňa nášmu vláčiku stál v ceste spadnutý strom. Vodič zobral sekeru, že si
prerúbe cestu, no vtom si všimol jaskyňu, ktorá tam nikdy nebola. Vošiel dnu
a uvidel poklad. Nabral si do vrecka časť pokladu, no vtom sa skala za ním
s rachotom zatvorila. Vodiča od tej doby nikto nevidel. Mašinka od tej doby
tadiaľ nechodí. Vrak lokomotívy je tam dodnes.
Daniel Svitek, 6. trieda

Oznam
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nová Bystrica-Vychylovka oznamuje rodičom, že v dňoch
od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010 sa uskutoční zápis detí do MŠ. Prihlášky do MŠ si
môžu rodičia vyzdvihnúť u zástupkyne ZŠ pre MŠ p. Hančinskej.

Pečenie medovníkov patrí k Vianociam a vianočnej atmosfére. Aj žiačky krúžku
Šikovné ruky sa tešili na túto „sladkú aktivitu“. Každoročne sa zapájajú do
súťaže v pečení a zdobení medovníkov s názvom „Včelárske vďakyvzdanie“,
ktorú vyhlásila ZO SZV v Čadci v spolupráci s CVČ v Čadci. Najkrajšie
a najvydarenejšie výrobky putovali do Domu kultúry v Čadci, kde boli
vystavené. Dievčatá boli odmenené peknými vecnými cenami a sladkosťami.
Súťaže sa zúčastnili: N. Masnicová (2. tr.), K. Halvoníková (2. tr.), N. Hrušková
(2. tr.), A. Petreková (2. tr.), D. Miháliková (2. tr.), B. Šadibolová (2. tr.), V.
Kolenová (4. tr.), D. Šadibolová (4. tr.), K. Hrušková (5. tr.).
Mgr. Anna Borisová
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Začarovaný domček
Bol raz jeden les a v ňom stál začarovaný domček.
Bývala tam začarovaná princezná. Každý deň k nej chodievala zlá striga a
trápila ju. Neďaleko žil jeden krásny princ vo svojom hrade. Vybral sa poľovať
na medveďa. Po ceste zablúdil a prišiel až k začarovanému domčeku. Zbadal
začarovanú princeznú a veľmi sa mu zapáčila. Keď prišla zlá striga, princ jej
zobral čarovnú knihu a odčaroval princeznú. Začarovaný domček zmizol a princ
s princeznou mali svadbu.
Žili šťastne, až kým nepomreli.
Denisko Kulas, 3. tr.

Mačiatko a myška
Bol krásny slnečný deň.
Mačiatko Mika sa hralo s loptičkou. Spod okna vybehla myška. Mačiatko sa
rozbehlo za ňou, ale myška sa skryla do dierky. Mačiatko ostalo smutné. Začalo
pršať. Myške prišlo ľúto mačiatka. Vybehla z dierky a podala Mike loptičku.
Mika a myška sa potom dlho spolu hrali.
Keď boli unavené, ľahli si do postieľky. Mesiačik im svietil na dobrú noc.
Barborka Dendisová, 3. tr.
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Mílí čitatelia,
opäť je pred nami obdobie vypĺňania rôznych daňových priznaní, ročných
zúčtovaní a iných „príjemných“ povinností, ktoré musíme stihnúť v stanovených
termínoch. Najdôležitejšie termíny, sadzby a zmeny uvádzam v nasledujúcich
riadkoch:













nezdaniteľná časť na daňovníka - 4025,70 € za rok 2009, platí aj na rok
2010,
daňový bonus na dieťa za rok - 235,92 € /6 x 19,32 € (obdobie január –
jún 2009) + 6 x 20,00 € (júl – december 2009)/. Nárok na daňový bonus
však vzniká pri príjme aspoň 1773,00 €/,
daňové priznanie nemusíme podávať pri príjme do 2012,85 € - čo je
vlastne polovica nezdaniteľnej časti,
príjem z prenájmu sa nezdaňuje do výšky 894,60 € - ide o 5 násobok
životného minima -178,92 €. Túto sumu treba odrátať aj z celkového
príjmu za prenájom,
povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne nevznikajú pri
dosiahnutí hrubého príjmu do výšky 3834,96 €,
minimálne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne vám vzniknú pri
základe dane do výšky 7669,92 €,
zaplatené príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie,
účelové sporenie a na životné poistenie je možné odpočítať od základu
dane max. do výšky 398,33 €/ročne,
sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla
pre podnikanie - 0,183 €/km,
hmotný majetok sa odpisuje pri vstupnej cene vyššej ako 1700 €,
nehmotný – 2400 €,
výška stravného pre SZČO od 01.01.2009 - 3,30 €/deň, od 01.04.2009 3,60 €/deň,
odvody SZČO od 01.01.2010 (prvýkrát úhrada za január 2010 do
08.02.2010) sa zvyšujú: do sociálnej poisťovne - 96,90 €, do zdravotnej
poisťovne - 44,73 €
zmenil sa termín oproti minulému roku na vykonanie a podanie
ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009 do
31.03.2010,
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podľa novely zákona o DPH č.471/2009 Z. z., ktorá je v platnosti od
01.01.2010, je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, povinná
podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pred
dodaním služby do iného členského štátu (ČR, Rakúsko a pod.). Túto
povinnosť nemá zdaniteľná osoba iba vtedy, ak službu dodá
nezdaniteľnej osobe (teda neplatcovi DPH v členskom štáte), alebo ak je
už zaregistrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH.
Po zaregistrovaní dostane kartičku s prideleným identifikačným číslom
DPH, ktoré bude používať pri vystavovaní faktúr za služby dodané do
členského štátu. DPH z tejto služby neplatí, daňová povinnosť je
prenesená na príjemcu služby – teda na platcu DPH (odpočítať daň na
vstupe si však slovenská zdaniteľná osoba nebude môcť, pretože sa
nestáva platiteľom dane).

Z tejto registrácie vyplýva povinnosť podania súhrnného výkazu. Podáva sa do
20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dôjde k dodaniu služby a
možno ho podať výlučne elektronicky. Preto vzniká ďalšia povinnosť - kvôli
registrácii k elektronickému podávaniu výkazov. Táto novela sa bude týkať
hlavne tých SZČO, ktorí pracujú napr. v ČR a vykonávajú rôzne služby
(zváračské, zámočnícke, rôzne opravy a údržby a pod.), nebude sa týkať len
stavbárskych prác a prác, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľný majetok. Toto je len
časť zmien, ktorá táto novela zákona o DPH prináša.
Ing. Iveta Heltková

Turnaj v stolnom tenise.
Už tretí ročník stolnotenisového turnaja otvoril predseda klubu stolných tenistov
Ladislav Cáder. Každý súťažiaci si vytiahol z klobúka štartové číslo a tým
pádom bolo určené rozdelenie do skupín. Turnaj prebiehal systémom
v skupinách každý s každým, víťazi skupín hrali finále, druhí v poradí sa stretli
v zápase o 3. miesto. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriach, muži a žiaci.
Aké bolo poradie na stupňoch najvyšších? Po tuhých bojoch umiestnenie
pretekárov bolo nasledovné:
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Kategória žiaci: 1. Róbert Kováč
2. Ján Kultán
3. Branislav Cáder
4. Monika Joneková
Kategória muži: 1. Miroslav Cáder
2. Miroslav Masnica
3. Vladimír Jonek
4. Ján Žovin
Turnaj sa uskutočnil 3. januára 2010 v telocvični ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka.
Stolnotenisový klub v Novej Bystrici aj touto cestou ďakuje starostovi obce
Milanovi Kotvasovi, obecnému zastupiteľstvu a vedeniu ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici - Vychylovke za podporu stolného tenisu v Novej Bystrici.

Jozef Kultán

Turistika Okolo Novobystrickej priehrady
Oddiel turistiky TJ Lokomotíva Čadca,
Obec Nová Bystrica a Centrum
voľného času Stará Bystrica srdečne
pozývali
všetkých
priaznivcov
turistiky na VI. ročník turistického
pochodu
„Okolo
Novobystrickej
priehrady“, ktorý sa uskutočnil 16.
januára 2010.
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Na výber boli tri trasy:
13 km dĺžka, štart Oravská Lesná - Beskyd, stará cesta smer Harvelka - Nová
Bystrica, Škorvaga,
25 km dĺžka, štart Oravská Lesná - Beskyd, stará cesta smer Harvelka -Riečnica
ku kostolu a potom smer Nová Bystrica, Škorvaga,
28 km dĺžka, štart Nová Bystrica, Škorvaga – Harvelka – Riečnica - naspäť smer
Nová Bystrica, Škorvaga.
Zahájenie pochodu sa uskutočnilo o 8:30 hod., každý mal možnosť vybrať
si trasu, ktorú zdolá. Zástupcovia organizácií Cyril Vakula, Rudolf Chovanec
a Ing. Miroslav Pavelek pozdravili účastníkov a popriali im veľa síl na trati
a pobrali sa spoločne na pochod.
V poobedňajších hodinách vykuklo slniečko, ktoré v horskom prostredí krásne
vyniklo. Turisti na bežkách, ale aj tí, ktorí šli pešo, obdivovali prírodu a krásu
okolia, o čom svedčila aj veľká účasť divákov a účastníkov z Čadce, Čierneho,
Kysuckého Nového Mesta, bystrickej doliny atď.
Pre každého účastníka bolo zabezpečené občerstvenie, teplý čaj a diplom
s pohľadnicami a inými predmetmi. Zvlášť boli ocenení najstarší a najmladší
členovia pochodu sladkou odmenou.
Dúfame, že aj v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať podobnú akciu.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Dávid Boris, 30.12.2009, Viliam a Daniela, rod. Maluniaková
Denis Čierňava, 5.1.2010, Peter a Anna, rod. Skorková

Diamantový sobáš
Jozef Mihálik a Mária, rod. Čierňavová

Životné jubileá
40 rokov
Ľubomír Šadibol
Jaroslav Húska
Milan Čierňava
Alžbeta Cádrová

50 rokov
Miroslav Šumský
Anna Brisudová
Helena Svitková
Helena Fedorová
Eva Joneková
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60 rokov
Jozefína Skaličanová
Marta Švecová
Mária Miháliková

70 rokov
Štefánia Grigová

80 rokov
Anna Šadibolová

Nad 80 rokov
Jozefína Maluniaková (88)
Gabriela Podolínska (94)

Opustili nás
Hermína Poništová (†97)
Vendelín Talapka (†81)
Peter Masnica (†54)
Jozef Šadibol (†58)
Anton Mihálik (†82)
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Kysucké múzeum
Múzeum kysuckej dediny Vychylovka
Cyklus
nedeľných
venovaných
propagácii
tradícií a zvykov na
vystúpenia folklórnych
súborov,
prezentácia
remeselnej
výroby,
typických kysuckých jedál

MÁJ
1. 5. 2010
14. 5. 2010
16. 5. 2010
21. 5. 2010
30. 5. 2010
31. 5. 2010

– Stavanie mája
– Drôtovaná a medová krása
– Po stopách gastronómie
– Kuchyňa starých materí
– Váľanie mája
– Detská olympiáda

JÚN
1. 6. 2010
6. 6. 2010
13. 6. 2010
18. 6. 2010
20. 6. 2010
26. 6. 2010

– Deň detí
– Skanzen deťom
– Kuchyňa starých materí
– Maškariáda
– Na svätého Jána
– Na kysuckých lúkach

JÚL
4. 7. 2010
11. 7. 2010
18.7. 2010
25. 7. 2010

– Vitajte v Novej Bystrici
– Pozdrav od susedov
– Pozdrav z Oravskej Lesnej
– Ovečka, ovečka, trojaký úžitok (Ovčiarska nedeľa)

programov
ľudových
Kysuciach,
skupín a
ľudovej
ochutnávka
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AUGUST
1. 8. 2010
8. 8. 2010
15. 8. 2010
22. 8. 2010
29. 8. 2010

– Pranie na potoku
– Remeslo má zlaté dno, Kuchyňa starých materí
– Medonosná včielka
– Ospievané Beskydy – Prezentácia ľudových jedál
– Heligónka naša...

5. 9. 2010
12. 9. 2010
29. 9. 2010
30. 9. 2010

SEPTEMBER
– Návrat k remeslám starých otcov a materí
– Poľovníctvo na Kysuciach
– Kuchyňa starých materí
– Šarkaniáda

3. 10. 2010
10. 10. 2010
15. 10. 2010
17. 10. 2010

OKTÓBER
– Žehnanie ozimín
– Kuchyňa starých materí
– Muzika hraj
– Keď sa zima opýta (Dlávenie kapusty)
Sezónna prevádzka: máj – október
Otvorené pre verejnosť:
Pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.
Sobota – nedeľa9.00 – 18.00 hod.

Historická lesná úvraťová Železnica
1. 5. 2010
– Brány depa sa otvárajú
13. 5. 2010 – Deň železnice
31. 10. 2010 – Vyhasínanie v peci
Cestovný poriadok HLUŽ:
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod.
+ premáva v soboty a nedele, do 26. septembra 2010
Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca
Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/4321386
Múzeum Kysuckej dediny Vychylovka, 041/4397350, 4397219
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OZNAM
Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená:
Pondelok: 11:00 – 15:00 hod.
Streda: 11:00 – 15:00 hod.
Piatok: 11:00 – 14:00 hod.
ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK:
Dospelí a dôchodcovia... 1,65 € ( 50,- Sk )
Deti a študenti................. 0,65 € ( 20,-Sk )
KNIŽNÉ NOVINKY:
Alkoholičky /Lucka Táňa/,
Judaizmus /vydavateľstvo IKAR/,
Fidel Castro – Život pre dva hlasy /Ramonet Ignacio/,
Zajatci /Knopp Guido/,
Spis Odessa /Forsyth Frederick/,
Fénomen Zamarovský – Mozaika vzrušujúceho života /Comaj Jan/,
Kráľ odškodného /Grisham John/,
Spis Hitler /Delaforce Patrick/,
Rozkoš, nevera a predajná láska /Tomčík Vladimír/,
Dúhový most /Keleová – Vasilková Táňa/,
Klamstvá /Keleová – Vasilková Táňa/
Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch:
8.1.2010
5.2.2010
5.3.2010
1.4.2010
15.4.2010
29.4.2010
13.5.2010
27.5.2010
10.6.2010
24.6.2010
8.7.2010

22.7.2010
5.8.2010
19.8.2010
2.9.2010
16.9.2010
30.9.2010
14.10.2010
28.10.2010
11.11.2010
9.12.2010

27

Novobystrický hlásnik

Zber plastov:
24.2.2010
29.3.2010

Ambulancia pre deti a dorast Nová Bystrica
Lekár: MUDr. Ľubomír Tischler
Detská sestra: Viera Koščáková
Pondelok

Utorok

12:00 – 15:00

kuratíva

15:00 – 16:00

návštevy

7:00 – 8:00

odber

8:00 – 11:00

kuratíva

ordinácia v ambulancii
Streda
Zborov nad Bystricou

Štvrtok

Piatok

7:00 - 8:00

odbery

8:00 – 11:00

kuratíva

11:00 – 15:00

poradne, prehliadky

15:00 – 16:00

administr. činnosť

12:00 – 15:00

kuratíva

15:00 – 16:00

návštevy

V prípade neprítomnosti lekára volajte
na číslo: 0904/149 486 alebo 041/4391 344
/ambulancia Zborov nad Bystricou/
Nová Bystrica : 041/4397 386
Návštevy novorodencov a chorých detí
po telefonickom dohovore s lekárom.
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Zabavme sa

OZNAMY
Články uverejnené v Novobystrickom hlásniku sa nemusia zhodovať s názormi
redakčnej rady.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah uznesení zo zasadnutí OZ v Novej Bystrici.
Vaše pripomienky, podnety a názory týkajúce sa života v našej obci môžete doručiť
šéfredaktorke Mgr. Eve Jonekovej alebo poslať na emailovú adresu
ounbystrica@stonline.sk.
Novobystrický hlásnik – obecný časopis. Vydáva obec Nová Bystrica.
Pripravili: Mgr. Eva Joneková, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Anna Borisová,
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