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Časopis Obce Nová Bystrica
Č. 2/2008 február
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10,- Sk
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Novobystrický hlásnik

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 21.2.2008
Prítomní:
Milan Kotvas

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Žemel Milan
Masnicová Vilma

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Dušana Šadibola a Elenu Jančulovú.

Neprítomný:
Držiaková Monika
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zrušenie Uznesenia OZ zo dňa
11. 10. 2007 bod 11 - návrh starostu
na reorganizáciu OÚ - zriadenie
prednostu úradu
5. Návrh uznesenia
6. Záver
Rokovanie:
1.Otvorenie

Na konci mesiaca január vrcholí plesová sezóna. Je to fašiangové
obdobie, ktoré je charakteristické karnevalmi, radovánkami a tanečnými
zábavami. Aj v Novej Bystrici už po niekoľko rokov dodržujeme tieto
tradície a na záver fašiangového obdobia
Pokračovanie na strane 14.

Zasadanie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval,
že zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať, nakoľko je prítomných 8
poslancov.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej volebnej a mandátovej
komisie starosta obce navrhol Jozefa
Radôšťana, Rudolfa Chovanca a Milana
Žemela.
Návrh bol jednohlasne
schválený.
4. Zrušenie uznesenia OZ zo dňa 11.
10. 2007 bod ll. - návrh starostu obce na
reorganizáciu OÚ - zriadenie prednostu
úradu.
Zastupiteľstvo bolo zvolané z iniciatívy
5 poslancov s l bodom - a to zrušenie
miesta prednostu obecného úradu.
Starosta obce dal o uvedenom hlasovať.
Za zrušenie prednostu hlasovali štyria
poslanci: Chovanec Rudolf, Milan Žemel,
Šadibol Dušan a Elena Jančulová. Proti
zrušeniu hlasoval Jozef Radôšťan, Jozef
Kultán a Jana Huláková. P. Masnicová
nehlasovala, nakoľko na zasadanie OZ
prišla až po hlasovaní.
6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
Radôšťan predniesol prítomným návrh na
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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.Elenu
Jančulovú a p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca, p.
Milana Žemela
5. návrh na zrušenie uznesenia č.
10/2007/B/11 - zmena štruktúry riadenia
obce
B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Rudolf Chovanec a Milan
Žemel
3. počtom hlasov 4 /Chovanec, Jančulová,
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Žemel a Šadibol/ zrušenie uznesenia č.
10/2007/B/11- o zmene štruktúry riadenia
obce, proti 3 /Radôšťan, Kultán,
Huláková/
6. 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.
Milan Kotvas starosta
Rudolf Chovanec zástupca starostu
Overovatelia:
Dušan Šadibol
Mgr. Elena Jančulová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 28.2.2008
Prítomní:
Milan Kotvas

Neprítomný:
Držiaková Monika

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
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. Návrh uznesenia
6. Záver
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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 8
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
Rudolfa Chovanca a Dušana Šadibola.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol Jozefa Radôšťana, Janu Hulákovú
a Jozefa Kultána. Návrh bol jednohlasne
schválený. Zároveň starosta obce doplnil
program OZ o nasledovné body:
4. Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007 a
rozpočtové opatrenie č. 3
5. Inventarizácia k 31. 12. 2007
6. Rozpis rozpočtových prostriedkov
školám na rok 2008
7. Cintorínsky poriadok Obce Nová
Bystrica
8.
Kúpno-predajná
zmluva
medzi
Sevakom a Obcou Nová Bystrica
9. Spolufinancovanie a komplexné
dobudovanie školského areálu
doplnenie programu bolo schválené
počtom hlasov 7.
4. Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
5. Inventarizácia k 31. 12. 2007
6. Rozpis rozpočtových prostriedkov
školám na rok 2008

7. Cintorínsky poriadok
Obce Nová Bystrica
8. Kúpno-predajná zmluva medzi
Sevakom a Obcou Nová Bystrica
9. Spolufinancovanie a komplexné
dobudovanie školského areálu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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 3/2008
A/ berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Rudolfa
Chovanca a p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana,
p. Jozefa Kultána, p. Janu Hulákovú
5. rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
6. správu inventarizačnej komisie k 31. 12.
2007
7. rozpis rozpočtových prostriedkov
a/ prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ
Nová Bystrica - 7.017.000,- Sk, pre ZŠ s
MŠ Vychylovka - 2.392.000,- Sk
b/ originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ
Nová Bystrica - 4.290.000,- Sk + 20%
zadržaných pre potreby investícii školy a
pre ZŠ s MŠ Vychylovka - 1.916.000,- Sk
+ 20% zadržaných pre potreby investícii
školy
c/ informáciu riaditeľa školy, kde ušetrí
tých 20% - bude musieť ubrať na
materskej škôlke, školskom klube,
školskej jedálni a SŠZČ
8. návrh Cintorínskeho poriadku Obce

Novobystrický hlásnik

Nová Bystrica a prevádzkového poriadku
pohrebiska
9. žiadosť SEVAKu o odkúpenie pozemku
v rozlohe 66m2 + 6 m2 pre potrebu
výstavby tlakovej stanice vodovodu do
časti obce Vychylovka
10. požiadavku obce o odkúpenie
pozemku od SEVAKu KN 4702/2 a
4702/3 o výmere 3273 m 2 v hodnote
578.226,- Sk
11. odpredaj osobného automobilu Citroen
AX v cene 36.000,- Sk
12. zadanie spracovania projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu cesty
13. informáciu o návšteve našej obce z
Ministerstva zahraničných vecí
14. výzvu starostu obce o zasadnutie
stavebnej komisie pri OZ ohľadom
rozhodnutia o výbere miesta pre výstavbu
hasičského záchranného systému v
termíne do 7. 3. 2008
15. žiadosť riaditeľa školy v Novej
Bystrici o finančnú podporu pri oslavách
65. výročia školy
16 žiadosť Petra Brisučiaka, bytom Nová
Bystrica č. 747, o zriadenie prevádzky
pneuservisu
17. žiadosť SZV zo Starej Bystrice o
finančnú výpomoc
18. žiadosť Pavla Strapáča, bytom Stará
Bystrica 525, o odkúpenie stavebného
pozemku - žiadosť sa zaraďuje do
poradovníka
19. žiadosť Petra Strapáča, bytom Stará
Bystrica 525, o odkúpenie stavebného
pozemku - žiadosť sa zaraďuje do
poradovníka
20. žiadosť Milana Podolinského, bytom
Nová Bystrica č. 63, o odkúpenie
pozemku pod výstavbu garáže - preriešiť
stavebnou komisiou pri OZ
21. žiadosť RD Stará Bystrica o zníženie
dane z pozemkov v katastri Riečnica
22. žiadosť PSDL Nová Bystrica o
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prehodnotenie pokuty 15.000,- Sk
vyrúbenej za opakované lesné požiare
Obcou Nová Bystrica - v prípade riešenia
problému výborom PSDL v prospech
občanov sa pokuta prehodnotí
23. žiadosť Kysuckého múzea Čadca o
odpustenie dane z nehnuteľností
24. žiadosť DISAVA s r. o. Kalinov 295, o
schválenie otváracích hodín
25. žiadosť Tomáša Podolinského, bytom
Nová Bystrica 806 o zriadenie tepelnej
izolácie v kočikárni bytovky 1125
26. žiadosť občanov osady u Korčekov o
zriadenie vodovodnej prípojky od dvoch
bytových domov - realizácia vodovod.
prípojky sa uskutoční po dohode so
SEVAKom
27. sťažnosť občanov na terénne
nerovnosti pred obchodom COOP Jednota
č. 124
- ukladá pracovníkom OcÚ požiadať
vedenie COOP Jednota o nápravu a
úpravu terénu pred obchodom.
28. Správu z následnej finančnej kontroly
predloženú
kontrolórkou
obce
p.
Chovancovou za 2. polrok 2007 na
Obecnom úrade v Novej Bystrici
29. Správu z následnej finančnej kontroly
mzdovej a personálnej dokumentácie
prednostu OcÚ Nová Bystrica mimo plánu
kontrolnej činnosti
30. požiadavku občanov z osady v
Rycierkach o zriadenie autobusovej
čakárne - sú projekty na jar sa budú
realizovať
31.
informáciu
starostu
obce
o
pokračovaní
realizácie
výstavby
ostrovčeka, koryta rieky, cesty a námestia
32. žiadosť obyvateľov z ll-bytového
domu o nápravu škody spôsobenú pri
realizácií
prípojky
vodovodu
do
pôvodného stavu realizátor stavby
33. sťažnosť občanov na verejné
osvetlenie - nesvietia svetla. Je potrebné
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zmapovať svetlá, ktoré nesvietia - riešiť
tento problém s firmou, ktorá verejné
osvetlenie prevádzkuje
34. požiadavku občanov o vyhlásenie
konania zastupiteľstva v obecnom
rozhlase
B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Jozef Kultán, Jana Huláková
3. rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
počtom hlasov 7, p. Radôšťan, p.
Držiaková neprítomní
4. rozpočtové opatrenie č. 3/2007
5. dokladovú inventarizáciu k 31. 12. 2007
6. rozpis rozpočtových prostriedkov pre
školy
prenesených
kompetencií
a
originálnych kompetencií podľa návrhu s
tým, že originálne kompetencie budú
nižšie o 20%. V prípade neúspechu
projektu budú tieto doplatené školám v
plnej výške počtom hlasov 8, Držiaková
neprítomná
7. Cintorínsky poriadok Obce Nová
Bystrica
8. žiadosť SEVAKu o odkúpenie pozemku
o rozlohe 72 m2 pre potreby tlakovej
stanice vodovodu do Vychylovky v cene
100,- Sk/m2 s tým, že pozemok bude
využitý iba za týmto účelom. V prípade ne
realizácie projektu má obec prednostné
právo na odkúpenie tohto pozemku
9. rekonštrukciu a kompletné dobudovanie
areálu školy so spoluúčasťou obce vo
výške 5% z celkových nákladov projektu
10. odkúpenie pozemkov KN 4702/2 a
4702/3 o výmere 3273 m2 v cene
578.000,- Sk vrátane DPH
11. dohodu o doplňovaní knižných fondov
obecnej knižnice na rok 2008 medzi
Obcou Nová Bystrica a Kysuckou
knižnicou v Čadci vo výške 20.000,- Sk
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12. dotáciu pre šport v obci vo výške
120.000,- Sk pre TJ Slovan Nová Bystrica
a 30.000,- Sk pre stolnotenisový oddiel
prostredníctvom rozpočtu Obce Nová
Bystrica
13. žiadosť riaditeľa školy v Novej
Bystrici o finančnú podporu vo výške
30.000,- Sk
14. žiadosť Petra Brisučiaka, bytom Nová
Bystrica 747 o zriadenie prevádzky
pneuservis počtom hlasov 8.
15. spoločnosti DISAVA, Kalinov 295,
otváracie hodiny podľa žiadosti
16. žiadosť Tomáša Podolinského, bytom
Nová Bystrica 806, o zriadenie tepelnej
izolácie v kočikárni bytovky 1125 počtom
hlasov 8.
C/ neschvaľuje
1. žiadosť Slov. zväzu včelárov ZO Stará
Bystrica o finančnú výpomoc
2. žiadosť RD Stará Bystrica o zníženie
dane z pozemkov v katastri Riečnica
3. žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o
odpustenie dane z nehnuteľnosti
13.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.
Milan Kotvas starosta
Rudolf Chovanec zástupca starostu
Overovatelia:
Dušan Šadibol
Rudolf Chovanec
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Verejný hovor

Pán Slučiak – sa pýtal, či plánuje obec využiť priestory rozostavanej
škôlky?

Verejný hovor v Novej Bystrici sa konal dňa 10.2.2008 v Dome
kultúry za prítomnosti starostu obce p. Kotvasa Milana a poslancov
obecného zastupiteľstva.

Pán Kotvas - budeme hľadať spôsob, aby sa z tohto objektu dal
vybudovať sociálny dom cez ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Na úvod privítal všetkých prítomných p. Chovanec Rudolf,
poslanec a podstarosta obce. Vyzval občanov na konštruktívnu diskusiu.

Viacerí občania mali pripomienky ku obecným stránkam na internete –
treba ich častejšie aktualizovať, okrem vývesných tabúľ by mohol byť
obecný rozpočet zverejnený aj na internetovej stránke, zasadanie
obecného zastupiteľstva vyhlásiť pred ním - aby občania boli viacej
informovaní a mohli sa ho zúčastniť.

Pán Hulák sa informoval, ako sa pokračuje s výstavbou ostrovčeka,
navrhoval, aby sa rozšírila cesta na kamence, kde by bolo dostatok
priestoru aj pre chodcov. Ďalej sa pýtal, prečo sa centrum nestavia pred
terajším OÚ, ako je to s telocvičňou pri ZŠ Nová Bystrica, ako je to so
založením družstva a kto sú jeho konatelia?
Pán Kotvas, starosta obce odpovedal na vyššie uvedené otázky – je nutné
v ďalšom období dostavať ostrovček a začať budovať centrum obce
v blízkosti kostola, to čo je urobené sa robilo už podľa schváleného
projektu, v týchto priestoroch sa počíta s výstavbou OÚ, zdravotného
strediska, rýchlej záchrannej služby, hasičskej zbrojnice, reštauračné
objekty.
- na telocvičňu sú hotové projekty, je dôležité čakať na výzvu, ktorá bude
v mesiaci marec. Postupne budú výzvy aj na environmentálne projekty,
výzvy na povodne. Peniaze sú z EÚ a tie sa po zaregistrovaní a schválení
projektov budú môcť čerpať.
Pán Slivka mal otázku na zvýšenie poplatkov vody ?
Pán Chovanec odpovedal na túto otázku - nie je možné, aby obec
doplácala ročne na vodu 800 tisíc Sk. Potrubia sú staré, sú časté poruchy,
voda zbytočne uniká. Celá obec dopláca na takéto hospodárenie. Tí, čo
majú vodomer platia od spotreby, ostatní napojení na vodovod platili len
symbolickú cenu.
Je záujem, aby sa dobudoval vodovod do Potoka a do osady Šumskovia.
Staré potrubie sa potom už nebude opravovať a bude odstavené. Toto
potrubie už nestačí pokryť spotrebu vody aj v novovybudovaných
domoch.

Pán Kuniak, Slivka – sa zaujímali o novozriadený úrad prednostu, náplň
práce
Pán Kotvas k tejto veci povedal – prednosta úradu má na starosti chod
celého úradu. Je rozpracovaných veľa projektov, z toho dôvodu sa starosta
bude venovať ich plneniu - / voda, ihrisko v jarnom období, projekty
telocvične a rekonštrukcii školy v Novej Bystrici, kanalizácia, chodníky,
ostrovček pred kostolom/.
Ďalšie otázky sa týkali osvetlenia do Mackov, cesty na vŕšky, cesty
u Šumských, skládok dreva pozemkovými spoločenstvami, - tieto
požiadavky sa budú riešiť urýchlene.
Pán Kotvas ďalej informoval občanov o novozaloženom družstve na v
Novej Bystrici a o ďalšom pripravovanom projekte na vybudovanie
športovo-rekreačného centra vo Vychylovke od Granátov až po hranice.
- ďalej informoval o postupnom budovaní bezdrôtového rozhlasu v našej
obci
V závere verejného hovoru sa občania zhodli na tom, že plány a zámery,
ktoré má obec rozpracované sú dobré a treba dať starostovi možnosť, aby
ich mohol realizovať. Na ďalšom verejnom hovore sa ukáže, ako sa od
plánov posunulo k realizácii jednotlivých aktivít.
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Sviatosť zmierenia
Aké sú iné pomenovania tejto
sviatosti?
Sviatosť zmierenia sa volá aj
sviatosť svätej spovede, sviatosť
pokánia,
sviatosť
odpustenia,
sviatosť obrátenia.
Kto, kedy a na čo ustanovil túto
sviatosť?
Tak, ako všetky ostatné, aj túto
sviatosť ustanovil Ježiš. Stalo sa to
v deň jeho vzkriesenia. Prišiel k
apoštolom (teda k prvým biskupom
a kňazom svojej Cirkvi) a dal im
moc Ducha Svätého, aby mohli
odpúšťať hriechy v Božom mene:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu
hriechy odpustite,
budú
mu
odpustené, a komu ich zadržíte,
budú mu zadržané. (porov.
Evanjelium podľa Jána). Je jasné, že hriechy, aj dedičný, aj osobné, odpúšťa Boh
vo sviatosti krstu. Ale pretože človek neprestáva byť náchylný na hriech aj po
krste, Ježiš ustanovil túto sviatosť ako prostriedok Božieho odpúšťania tým, ktorí
už boli pokrstení, a predsa budú hriešnikmi až do konca svojho života.
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Aký je rozdiel medzi hriechom „všedným" a „smrteľným"?
Pre spáchanie „smrteľného“ hriechu sú potrebné tri podmienky: 1) vážna vec z
hľadiska učenia Kristovej Cirkvi, 2) plné vedomie, 3) uvážený súhlas. Ak by
chýbala čo len jedna z týchto podmienok, hriech je „všedný". „Smrteľný" hriech
nás zbavuje posväcujúcej milosti, ničí v nás Božiu lásku a, ak ho neoľutujeme,
vedie nás do večného zatratenia (do pekla).
Ako často sa má spovedať katolík?
Aspoň 1 krát do roka, a to aj vtedy, keby nemal „smrteľný" hriech. Toto
prikazujú „pastieri" Cirkvi (pápež a biskupi) členom Katolíckej cirkvi. Je
samozrejmé, že rozumný katolík, keď spácha „smrteľný“ hriech, nebude čakať
na výročnú spoveď, napr. pred sviatkami, lebo sa jej nemusí dožiť. Beží na sv.
spoveď okamžite, aby nežil v nemilosti a mohol pristupovať ku sv. prijímaniu.
„Všedné“ hriechy nám Boh odpúšťa aj mimo sv. spovede. Je však veľmi
užitočné spovedať sa aj zo „všedných" hriechov (napr. mesačne pred prvým
piatkom), lebo nám to pomáha formovať svoje svedomie, nechať sa liečiť
Kristom a robiť pokroky v kresťanskom živote.
Kedy sa vysluhuje sviatosť zmierenia v Novej Bystrici?
Kňaz je k dispozícii prakticky každý deň pred každou svätou omšou. Je rád, keď
vidí, že veriaci túžia po zmierení s Bohom a prichádzajú na sv. spoveď priebežne
počas roka, nie iba na sviatky alebo pred pohrebom z rodiny. Kňaz je nešťastný
iba vtedy, keď vidí, že veriaci nemajú záujem o sv. spoveď, čiže nechcú prijímať
od kňaza to, čo im ako kňaz môže dať: odpustenie hriechov i zmierenie s Bohom
a Cirkvou.
Môže kňaz prezradiť obsah spovede nejakej konkrétnej osoby?
Nesmie, a to za žiadnych okolností. Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Keby
ho spovedník porušil, okrem toho, že spácha „smrteľný“ hriech, by bol
automaticky postihnutý prísnym cirkevným trestom exkomunikácie. Sú známe
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prípady, keď kňazi zaplatili aj svojim životom za vernosť požiadavke
spovedného tajomstva.
Ktoré sú podstatné prvky sviatosti zmierenia?
1. Spytovanie svedomia
2. Ľútosť
3. Predsavzatie zmeny
4. Vyznanie hriechov pred kňazom
5. Rozhrešenie
6. Vykonanie zadosťučinenia uloženého spovedníkom

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Prednes poézie a prózy

Kedy má spovedník povinnosť odmietnuť udelenie rozhrešenia?
Vtedy, keď si je istý. že kajúcnik nespĺňa dôležité podmienky pre odpustenie:
nevyznáva hriechy alebo neľutuje, že sa dopustil „smrteľného“ hriechu, nechce
sa ho vzdať alebo nechce prijať zadosťučinenie (uloženú „pokutu“).
Ktorá spoveď je neplatná, svätokrádežná?
Rozhrešenie, ktoré kňaz dá, nemusí byť vždy platné. Spovedník verí kajúcnikovi.
Nechá sa aj oklamať. Boh však vidí do svedomia. Neúprimná spoveď je
svätokrádežná. Keby kajúcnik zámerne nevyznal nejaký „smrteľný" hriech,
alebo aj počet „smrteľných“ hriechov, nebude mať odpustené ani to, čo vyznal.
Takisto ten, kto by sa vyznával iba z dobrých skutkov a nie je schopný uznať, že
má aspoň „všedné“ hriechy. Ďalej ten. kto by vyznával namiesto svojich
hriechov hriechy blížneho. Tiež ten, kto sa nechce obrátiť: napr. nechce začať
chodiť v nedeľu do kostola, nechce reštituovať to, čo ukradol, nechce odpustiť
svojmu hnevníkovi atď., nie je schopný prijať rozhrešenie. Keď aj omylom
dostane rozhrešenie, je neplatné a spoveď je svätokrádežná.
Ako sa treba poďakovať Bohu po každej sv spovedi?
Môžeme použiť slová Sv. písma, ale najlepšie je použiť svoje vlastné, napr.:
„Ježišu, som šťastný, že si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Ďakujem ti a
velebím tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som čoraz dokonalejšie miloval
teba, seba samého aj svojho blížneho. Amen".

Stanislav Capiak
váš duchovný otec

15. 02. 2008 sa v ZŠ s MŠ Nová Bystrica uskutočnilo školské kolo v prednese
poézie a prózy v 3. kategóriách. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:
I.
Poézia:
1. Laura Grigová /III.A/
2. Natália Kubalová /IV. B/
3. Denisa Slučiaková /II. A/
II.
Poézia:
1. Daniela Varšavová /VI. A/
2. Anna Matejčíková /VII. B/
3. Petra Rapáňová /VII. B/
III.

kategória /ročníky 1 - 4/
Próza:
1. Lenka Jančulová /IV. A/
2. Silvia Kubičinová /IV. B/
3. Klára Talapková /II. A/
kategória /ročníky 5 - 7/
Próza:
1. Anna Hančinová /VI. A/
2. Katarína Sobolová /V. A/
3. Michal Mihálik /VII. B/
kategória /ročníky 8, 9/

Poézia:
1. 2. Martina Urbanová /IX. A/
3. Petra Brisudová /IX. A/
Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do obvodového kola, ktoré sa uskutoční
v Krásne nad Kysucou dňa 06. 03. 2008.
-ej-
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dňa 09. 01. 2008 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Michaela Sušienková. Umiestnila sa
na peknom druhom mieste. K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme.
Žiačku pripravovala Mgr. Alena Kulasová.
Okresná súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa uskutočnila 17. 01. 2008.
Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Monika Šadibolová (7. trieda), ktorá získala
3. miesto. Gratulujeme k úspechu.
Žiačku pripravovala Mgr. Magdaléna Vráblová.

14

Dňa 27. februára 2008 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili výstavy, ktorá sa konala
v priestoroch Gymnázia v Čadci. Pripravili ju študentky 1. ročníka, spolu so
svojou vyučujúcou. Našich šiestakov oboznámili so vznikom starovekého
Egypta a s jeho kultúrou, so spôsobom života staroegyptského obyvateľstva,
s mumifikáciou mŕtvych, s písmom a náboženstvom.
Žiaci odpovedali na otázky organizátoriek výstavy a aj oni sami sa informovali
o veciach, ktoré ich zaujali. Posledná februárová streda bola teda podľa našich
šiestakov vydarená.
D.D.
Dňa 4.2. 2008 prebehol na našej škole zápis detí do 1. ročníka. Zápisu sa
zúčastnilo 10 detí spĺňajúcich podmienku dovŕšenia 6 rokov ku dňu nástupu do
školy. Všetky deti navštevujú prípravné oddelenie v materskej škole, nikto nemal
odloženú školskú dochádzku.

Dňa 31. 01. 2008 sa v našej škole uskutočnil pre deti MŠ a žiakov 1. – 6. ročníka
detský karneval. Deti prišli pestro poobliekané, veselo sa zabávali a tancovali.
Porota zložená z rodičov vybrala 20 najkrajších masiek, ktoré boli odmenené
peknými vecnými cenami. Ceny venovalo ZRŠ. Sladkosti si zaslúžila každá
maska, pretože ako každoročne, tak aj tento rok nás žiaci milo prekvapili svojimi
nápadmi. Karneval sa všetkým páčil. Ďakujeme pani Janke Hulákovej za
sponzorský dar.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová
Dňa 14. 02. 2008 sa na ZŠ s MŠ Vychylovka uskutočnilo školské kolo súťaže
v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov. V obvodovom kole
základnú školu budú reprezentovať víťazi školského kola, ktorí získali:
1. miesto – Petreková Júlia, 2. tr. – poézia,
1. miesto – Joneková Michaela, 9. tr. – próza.
Mgr. Magdaléna Vráblová

Začalo sa to zvonením. Zvukom, ktorým sa v školskom svete mnoho začína
a mnoho končí. Symbolické prvé zvonenie sa v histórii Základnej školy vo
Vychylovke rozľahlo v jej priestoroch dňa 25. októbra 1957. V tento deň sa
otvorili brány školy a novovybudovaný objekt bol slávnostne odovzdaný na
užívanie za vznešeným účelom vychovávať a vzdelávať v ňom každým novým
dňom stovky a stovky žiakov.
V tomto školskom roku oslávi naša škola 50. výročie založenia. Dňa 26. 04.
2008 pripravujeme stretnutie učiteľov a zamestnancov, ktorí pracovali na
tunajšej škole.

Novobystrický hlásnik

Reprezentačný ples
Pokračovanie zo strany č.1

Obecný úrad spolu s kultúrno-školskou komisiou pripravili
reprezentačný ples v Dome kultúry v Novej Bystrici.
KŠK si dala záležať pri príprave stolov a všetkých priestorov, kde sa
konal ples. Každý pár pri vstupe dostal symbolický darček – kvet. Ples otvoril
starosta obce p. Milan Kotvas, ktorý viedenským valčíkom pozval všetkých
prítomných do tanca. Pekným spestrením programu bolo aj predtancovanie
tanečného páru z tanečnej školy Petra Ciekera zo Žiliny.
Počas plesu
nás navštívil aj predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár
s manželkou a pán starosta obce Stará Bystrica JUDr. Ján Podmanický.
Po dvanástej hodine sa losovali tomboly a potom pokračovala zábava až
do skorého rána.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám darovali
tomboly a tak prispeli k príjemnej atmosfére celého plesu.
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Vážení daňovníci, tak sme tu opäť, otázky týkajúce sa daní sú čoraz
aktuálnejšie, lebo termín na podanie daňového priznania sa blíži.

-ej-

Návšteva z Josipovca
Na pozvanie starostu Obce Nová Bystrica navštívili našu obec futbalisti
z Chorvátského Josipovca a starosta p. Miroslav Vávra združených obcí
Punitovce, pod ktoré patrí aj Jozipovec.
Zúčastnili sa v utorok na fašiagovej veselici v Kultúrnom dome v Novej
Bystrici, kde si v priateľskej atmosfére s našimi futbalistami a výborom Tj
Slovan podiskutovali a zabávali sa až do polnoci.
Ku dobrej zábave prispeli aj Ľudová hudba Kováčovci a DJ Miško Kuric.

Ešte raz sa vrátim k podávaniu daňového priznania, ktoré môžu využiť
dôchodcovia. Tejto téme sme sa už niekoľkokrát venovali, ale stále sa tu naskytá
možnosť, kedy si dôchodca môže „pomôcť prilepšiť“ k svojmu dôchodku, keďže
už nemá nárok na odpočet nezdaniteľnej čiastky 95 616,- (iba v prípade nižšieho
dôchodku – uplatňuje rozdiel).
Ak totiž v minulom roku popri svojom dôchodku pracoval napríklad na
dohodu – z nej mu bola zrážaná daň a celý jeho hrubý príjem (z dohody,
dôchodok sa nezarátava do tejto sumy!) bol nižší ako 47 808,- Sk, môže si
požiadať o vrátenie tejto dane prostredníctvom podania daňového priznania.
Pretože podľa § 46 Zákona o dani z príjmu - daň neplatí. Takýmto spôsobom
môžu požiadať o vrátenie dane aj v prípade, ak majú zrazenú daň z úroku na
vkladovom účte v banke.
Ďalšie nezodpovedané otázky sú stále okolo podielu z hory – zdaniť,
nezdaniť? V prvom rade si treba zistiť, či dané spoločenstvo má právnu
subjektivitu, ak má, podielnici daň neplatia z vyplateného podielu. Avšak
väčšina spoločenstiev v najbližšom našom okolí je bez právnej subjektivity,
preto si podielnici musia podávať daňové priznanie, ale aj tu si treba dávať pozor
na to, na základe čoho vzniklo dané spoločenstvo, či združenie.
1. Ak ide totiž o pozemkové spoločenstvo, ktoré vzniklo na základe
Zákona o pozemkových spoločenstvách – to boli väčšinou tie prvé zakladajúce
združenia, tak príjmy z týchto spoločenstiev sa zdaňujú podľa § 6, daňové
priznanie typu B, tabuľka č.1, riadok 1. Tu rozdelíte príjmy a výdavky, čiže
neudáva sa len ten čistý podiel, ktorý dostanete, pretože je povinnosťou
spoločenstva, aby vám oznámilo aj príjmy, aj výdavky – aj keď to doteraz
nerobili!

TJ Nová Bystrica a NK OMLADINAC Josipovac na priateľskom zápase v Krásne nad Kysucou

Pavol Romaník

2. Pozemkové spoločenstvá, ktoré sa uzatvárali neskôr na základe
Zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka - tieto príjmy a výdavky sa
tiež uvádzajú v daňovom priznaní typu B, ale je to príjem podľa § 8, tabuľka č.
3, riadok 1. V tomto prípade majú podielnici možnosť odrátať si z príjmu – tento
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rok: 24.900,- Sk – pozor z príjmu, nie z čistého podielu!!!, preto musíte žiadať
dané spoločenstvo o príjmy aj o výdavky za dané obdobie.
Ak „nepochodíte“ a takéto rozlíšenie príjmov a výdavkov nedostanete,
musíte daný podiel zdaniť, pričom v druhom prípade prídete o zníženie 24.900,Sk, čo predstavuje po zdanení 4.731,- Sk, ktoré pravdepodobne zaplatíte navyše.
Takže vám všetkým prajem úspešné ukončenie „daňového roku“!
Ing. Iveta Heltková

V

Stolný tenis
Tri kolá pred skončením 7. ligy skupiny Sever je družstvo Novej Bystrice na
druhom mieste v tabuľke. Hráči družstva tým majú zaistený postup do PLAYOFF, kde hrajú prvé dve mužstvá tabuľky.
V poslednom zápase zvíťazili v Kysuckom Lieskovci 16:2. Pozitívom je, že
majú v súťaži v percentuálnom hodnotení jedného z najlepších hráčov p. Bubrína
Mariána. Ďalším potešiteľným faktom je, že sa hlásia noví hráči a od jesennej
časti ligy sa založí aj „B“ družstvo.
Jaroslav Kováč

TJ Slovan

TJ SLOVAN Nová Bystrica sme začali so zimnou prípravou. Máme v pláne
odohrať 8 až 10 prípravných zápasov s mužstvami z nižších i vyšších súťaží.
Doposiaľ sme odohrali 4 zápasy. V dvoch sme prehrali a v dvoch remizovali
(dúfam, že výhry prídu v jarnej časti). Hrali sme aj s mužstvom z družobnej obce
Josipovac z Chorvátska, ktorému sme vinou zlej koncovky podľahli 2:3 (góly:
Dubovický M., Mihálik). Pevne verím, že sa kolektív po nešťastnom zápase vo
Vysokej zomkne a na jar bude tešiť divákov peknou hrou.

ZMENY V TJ SLOVAN
Po výročnej členskej schôdzi, konanej dňa 12.1.2008, sa výbor TJ rozšíril
o členov :
- Slivku Ladislava
- Joneka Františka
- Borovičku Ladislava
Novým predsedom TJ sa stal Chovanec Rudolf, tajomníkom ostáva Kuniak
Ján.
Pohyb v kádri bude minimálny, pravdepodobne odíde na hosťovanie jeden
hráč a dvoch – troch hráčov by sme chceli získať.

(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Január:
Katarína Cabadajová, Peter a Katarína, rod. Kuglerová
Február:
Natália Danková, Marián a Zuzana, rod. Grigová
Ľubomír Masnica, Ľubomír a Jana, rod. Strapáčová
Judita Gajdičiarová, Ladislav a Mgr. Silvia, rod. Masnicová

Strieborný sobáš
Pavol Faktor a Cecília, rod. Maholiaková

Životné jubileá
40 rokov
Dušan Kirschner
Alena Chmurčiaková
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Poďakovanie

Ján Kulich
Ján Jonek
Emília Priščová
Marta Vojtušová
Mária Šteiningerová

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí mi gratuláciou prostredníctvom
médií, písomnou formou i osobne spríjemnili oslavu môjho životného jubilea.
Mgr. Milan Lalinský

70 rokov

Výročie školy

Cyril Ficek
Helena Petreková
Justína Podolínska

V mesiaci júni 2008 sa v našej obci uskutočnia oslavy 65. výročia
otvorenia školskej budovy – bývalej mešťanky, stretnutím učiteľov a ostatných
zamestnancov, ktorí pôsobili v tejto škole od roku 1943.
ZŠ s MŠ Nová Bystrica prosí širokú občiansku verejnosť o pomoc pri
získavaní mien, resp. adries bývalých učiteľov, zapožičaní dobových
dokumentov, fotografií, vysvedčení, diplomov, ocenení, článkov v novinách
a pod. Každá pomoc, či rada je vítaná.
Kontakt: Mgr. Milan Lalinský, riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica,
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.
Tel. č.: 041/4397212
E-mail: zsmsnb@stonline.sk

Opustili nás
Štefan Čierňava (†66)
Anton Adamec (†68)
Miroslav Griga (†45)

Zber papiera sa uskutoční dňa:
03.04.2008
Vážení občania !
Po miernej zime nás čaká príjemné a krásne jarné obdobie.
Chceme sa na vás obrátiť v dnešnej relácii ohľadom nebezpečenstva,
ktoré toto obdobie skrýva. Je to jarné upratovanie, vypaľovanie tráv
a zabezpečenie ochrany úrody a lesov pred požiarmi. Nezodpovednosťou
a lajdáckosťou ostalo veľa pozemkov a medzi nepokosených, tieto ako vieme zo
skúseností, budú vypaľované. Upozorňujem, že tento počin je trestný podľa
príslušných zákonov a nariadení, to sa bude aj pri zistení páchateľa trestať. Na
tento účel budú zriadené hliadky a zakladatelia požiarov budú hlásený na OÚ.
Tiež chceme apelovať na vlastníkov a užívateľov lesa. Dodržujte
pravidlá a predpisy pri ochrane lesa pred požiarmi, aby sa neopakoval rok 2007.
Výbor DHZ Nová Bystrica

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
18.03.2008
02.04.2008
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