Novobystrický
hlásnik
Časopis Obce Nová Bystrica
Č. 3/2008 marec
XVII. ročník
10,- Sk
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 27.3.2008
Prítomní:
Milan Kotvas
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Neprítomní:
Držiaková Monika
Žemel Milan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Návrh uznesenia
6. Záver

obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Mgr. Jančulovú Elenu a p. Hulákovú
Janu.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Šadibola
Dušana a p. Masnicovú Vilmu. Návrh bol
jednohlasne schválený.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
Radôšťan predniesol prítomným návrh na
prijatie uznesení, ktorý bol poslancami
jednohlasne
schválený
a obecné
zastupiteľstvo
k rokovaniu
prijalo
nasledovné:
uznesenie číslo 4/2008

Rokovanie:

Dňa 16. marca 2008, t.j., v nedeľu, sa v sále Kultúrneho domu v Novej
Bystrici uskutočnil II. ročník Výstavy ručných prác občanov obce Nová Bystrica.
Výstava, tak ako aj vlani, prebiehala pod záštitou Sociálno-zdravotnej komisie
pri obecnom zastupiteľstve obce.
Pokračovanie na strane 17.

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 7
poslancov.
2.Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní

A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Mgr. Elenu
Jančulovú a p. Janu Hulákovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Dušana Šadibola a p.
Vilmu Masnicovú
5. informáciu starostu obce o možnosti
budovania miestnych komunikácii z
prostriedkov eurofondov
6. podanie a zaregistrovanie projektu -
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rekonštrukcia školy v Novej Bystrici
7. možnosť vypracovania projektov
kanalizácie obce firmou ALVEST PUMP
s r. o. /v hodnote cca l mil. Sk oproti
SEVAK 7 mil./
8.
možnosť
vybudovať
hasičský
záchranný systém. Vybratá lokalita pred
Obecným
úradom
v
smere
do
Vychylovky. Oslovený aj SEVAK a
Povodie Váhu, aby sa podieľali na 5%
účasti.
9. návrh na úpravu platov - starostu obce,
kontrolórky obce a zástupcu starostu obce
podľa zákonných kritérií
10. žiadosť občanov osady u Jančulov a
novostavieb v smere do tejto osady o
zriadenie verejného osvetlenia
11. vyrozumenie OO PZ SR o veci
priestupku proti majetku /čakáreň pri ZŠ s
MŠ Nová Bystrica
12. žiadosť Jána Sviteka, Vychylovka 867
o rekonštrukciu miestnej komunikácie u
Frančiakov - odvodnenie povrchovej vody
- nakoľko má prebiehať v tomto roku
rekonštrukcia štátnej cesty Škorvaga prekladka cesty Kysuce - Orava bude toto
zaprojektované do uvedenej rekonštrukcie
/ak nie, bude rekonštrukcia miestnej
komunikácie do jesene prevedená obcou v
spolupráci s p. Svitkom/
13. oznámenie SSC IV a správa ciest
Žilina o skládke dreva na preložke cesty
Kysuce
Orava
/znečisťovateľ
upovedomený/
14. žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ
Vychylovka o finančnú výpomoc pri
oslavách 50. výročia kolaudácie školy vo
výške 30.000,- Sk
15. pripomienku p. Masnicovej o riešenie
problému finančnej komisie pri OZ riešenie sa odkladá na budúce OZ za
prítomnosti zainteresovaných členov
komisie
16. návrh o vyhlásenie súťaže o najkrajší
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balkón a predzáhradku v obci - l. - 5.
miesto bude v jeseni ocenené /v celkovej
sume 10.000,- Sk/
17. požiadavku usporiadateľov súťaže
furmanských koní v Novej Bystrici dňa
19. 4. 2008 o vecný dar
18. problém odvodnenia miestnej
komunikácie za bytovkami u Cádrika
19. poďakovanie p. Chovanca obci za
prístup k futbalovému dianiu v obci
20. pripomienku k dezolátnemu stavu
šatní pri futbalovom štadióne - v obci je
potrebné zrealizovať výstavbu nových
šatní a tribúnu.

B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Jozef
Radôšťan, p. Dušan Šadibol, p. Vilma
Masnicová
3. Vyvolať jednanie s firmou ALVEST
PUMP s r. o. o podmienkach možnosti
realizovanie kanalizácie
4. zriadenie verejného osvetlenia do osady
Jančulovia po zimnom období
5. finančnú výpomoc k oslavám 50.
výročia ZŠ s MŠ Vychylovka vo výške
30.000,- Sk
6. zakúpenie vecných cien vo výške
5.000,- Sk na súťaž furmanských koní
7. pozemok pred obecným úradom KN č.
4957, na ktorom sa vybuduje SHZS
8. odpredaj časti pozemku KN č. 5618/1
p. Balačínovi v cene 100,- Sk/m2, po
predložení geometrického plánu, ktorý si
dá kupujúci vyhotoviť na vlastné
náklady.
K zameraniu geometrického plánu prizvať
aj člena stavebnej komisie.
9. miestny poplatok za verejné
priestranstvo na úroveň ako bol v roku
2007, a to nasledovne:
- za osobný automobil - 100,- Sk
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- za nákladný automobil - 200,- Sk
- vyhlásenie v rozhlase - 100,- Sk
C/doporučuje
- starostovi obce vyriešiť odvodnenie
miestnej komunikácie za bytovkami u
Cádrika

a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

7.Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie mimoriadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil

Overovatelia:
Mgr. Elena Jančulová
Jana Huláková

Rudolf Chovanec zástupca starostu
Milan Kotvas starosta obce

Zapisovateľ: Anna Chovancová

VZN o psoch
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2007

Obce Nová Bystrica
o niektorých podmienkach držania psov na území obce.
Obec Nová Bystrica podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov a podľa § 6 odsek 1 zákona o Obecnom zriadení č.
369/1990 Z.b. v znení noviel vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o
podmienkach držania psov na území Obce Nová Bystrica.

Vyvesené: 9.11.2007
Zvesené: 26.11.2007

čl. 1
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov na území obce
Nová Bystrica, evidencie a vodenia psov, vymedziť miesta na území obce, kde je voľný
pohyb psa zakázaný, kde je zákaz vstupu so psom, riešiť problematiku znečisťovania
verejných priestranstiev, stanoviť podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohto
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nariadenia.
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa,
okrem držiteľov služobných psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.

čl. 2
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povinný do 30 dní od zmeny skutočností oznámiť na Referát dane a poplatky.
6. Referát dane a poplatky vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
zistil, oznámiť na Referát dane a poplatky. Referát dane a poplatky je povinný držiteľovi
psa za úhradu 100,-- Sk vydať náhradnú známku.

Vymedzenie pojmov
1. Zvláštnym psom je pes:
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b/ používaný horskou službou
c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany
d/ poľovný
e/ ovčiarsky
f/ vodiaci
g/ používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
mimo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna
komunikácia, chodník, parkovisko, zelené plochy a pod.

čl. 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvom odstavci, ak sa pes v danom roku prevažne
nachádza na území obce Nová Bystrica.
3. Evidenciu vedie Referát dane a poplatky.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje uvedené v zákone 282/2002 Z.z. ods.3.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa

čl. 4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže len osoba
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom
vykonáva dohľad.
3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí byť
každý nebezpečný pes vždy na vôdzke a musí mať nasadený náhubok.
4. Na území Obce Nová Bystrica je voľný pohyb psa bez dozoru držiteľa psa alebo
osoby, ktorá psa vedie zakázaný, povolený je len na vodítku.
5. Ten, kto psa vedie je povinný:
- oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol
- oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska
držiteľa psa
- bezprostredne po incidente na žiadosť ošetrujúceho lekára zabezpečiť veterinárne
vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol človeka a výsledok vyšetrenia oznámiť poškodenému
- v lehote do 5 dní oznámiť Referátu dane a poplatky skutočnosť, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi
6. Psa nemožno:
- vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa a
vodiaceho psa
- nechať voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný
pohyb psov zakázaný
- ponechať samého na verejnom priestranstve
- vodiť na detské ihriská, pieskoviská
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čl. 5
Vymedzenie miest pre voľný pohyb psov
1. Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne
ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku
2. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej
osoby, ktorá psa vedie
3. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na
celom území obce

čl. 6
Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom
1. vstup so psom je zakázaný do objektov samosprávy, školských, zdravotníckych,
športových a kultúrnych zariadení, prevádzok obchodov a služieb „priestoru detských
ihrísk a pieskovísk, pietne miesta /cintorín, dom smútku/, verejné zhromaždenia a na
miesta označené tabuľami "Zákaz vstupu so psom". Toto označenie zabezpečí vlastník,
správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia.
2. Verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný, je každý vlastník nehnuteľností
povinný viditeľne označiť zákazom vstupu so psom.
3. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa.
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b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4
ods. 1 a 3 tohto nariadenia
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá
c/ neohlási Referátu dane a poplatky, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
3. Za priestupok podľa:
- odseku 2 d,e obec uloží pokutu do 500,-Sk,
- odseku 1 a odseku 2 a až c uloží pokutu do 5000,.Sk.
4. Obec Nová Bystrica môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

čl. 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev

čl. 9

1. Ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných
priestranstiev, spoločných priestranstiev, verejnej zelene, spevnených plôch...
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.

Prechodné a záverečné ustanovenia

čl. 8

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici
č.11/B/14/2007 zo dňa 8.11.2007
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 26.11.2007.
3. Zrušuje sa VZN č. 1/2004 zo dňa 27.03.2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
4. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a/ neprihlási psa do evidencie

Milan Kotvas
starosta obce
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Sviatosť pomazania chorých
Ježiš prišiel na svet ako
vysloboditeľ človeka z mnohých
otroctiev, predovšetkým z otroctva
hriechu, utrpenia a smrti. Sám však
prijal utrpenie a smrť, a tak dáva
ľudským nemociam a ľudskej smrti
nový zmysel: ak človek bude spájať
svoje utrpenie a smrť s Jeho utrpením
a smrťou, tak sa toto utrpenie a smrť
človeka môže stať prostriedkom
očistenia a spásy pre neho aj pre
druhých.
Cirkev dostala od Ježiša
rozkaz
pomáhať
chorým.
Predovšetkým však dostala osobitnú
sviatosť pre chorých, jednu zo
siedmych, ktoré ustanovil Kristus. O
tejto sviatosti svedčí sv. apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá
starších Cirkvi (v pôvodnom gréckom texte: presbyterov - rozumej: kňazov). Tí
nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. A táto
modlitba s vierou zachráni chorého. Pán ho pozdvihne, a ak sa dopustil
hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 4,14 ). Tento biblický text je priamym dôkazom
skutočnosti, že pastieri Cirkvi, čiže biskupi a kňazi, už od apoštolských čias spolu s
ostatnými sviatosťami udeľujú aj túto osobitnú sviatosť pomazania chorých. Z textu
vidno aj zmysel a účinky tejto sviatosti, teda to, čo chorý dostáva od Boha, keď ju prijíma:
- posila, pokoj a odvaha v prijímaní utrpenia
- odpustenie hriechov, ak sa už nedokáže vyspovedať
- uzdravenie telesné, ak to nie je z Božieho hľadiska prekážka na ceste spásy
chorého.
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Kto môže prijímať túto sviatosť?
Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý veriaci, ktorý pre ťažkú chorobu
alebo vyšší vek začína byť v nebezpečenstve smrti. Ten istý veriaci ju môže prijať viackrát
v živote, ak sa jeho zdravotný stav zhorší alebo upadne do ďalšej ťažkej choroby. Keby sa
niekto pýtal, či je napríklad chrípka dostatočný dôvod, aby kresťan mohol dostať sväté
pomazanie, tak odpoveď znie: „nie". Určitým ohrozením života je každý vážny
chirurgický zákrok. Je dobré, keď veriaci pred odchodom na operáciu spojenú s totálnou
narkózou, požiada kňaza o udelenie sviatosti pomazania chorých. Udeleniu tejto sviatosti
by mala predchádzať, ak je chorý toho schopný, svätá spoveď.
Aký olej sa používa pri udeľovaní tejto sviatosti?
Používa sa olivový olej, ktorý posviaca sám biskup každý rok na Zelený štvrtok vo
svojom katedrálnom chráme. Čiastku tohto oleja si vyzdvihne každý kňaz pre svoju
farnosť.
Ako sa udeľuje táto sviatosť?
Kňaz pomaže čelo a dlane chorého a pritom povie modlitbu: „Týmto svätým
pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha
Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen."
Kedy sa udeľuje táto sviatosť v Novej Bystrici?
V súrnom prípade môže rodina zavolať kňaza k chorému kedykoľvek. Raz do roka
kňaz udeľuje túto sviatosť po domoch všetkým chorým, ktorých rodina nedokáže doviezť
autami do kostola. V kostole - všetkým starým a chorým raz do roka počas špeciálnej sv.
omše pre chorých. Najbližšie sa bude táto sviatosť udeľovať v kostole aj po domoch počas
ľudových misií v polovici júna 2008.
Čo má rodina pripraviť, keď príde kňaz zaopatriť chorého sviatosťami?
Stôl s bielym obrusom, krížik, sviece, tanierik so svätenou vodou a nejakou malou
vetvičkou na pokropenie, kúsok vaty alebo papierovú vreckovku na očistenie prstov po
pomazaní. Je dôležité, aby domáci neutiekali pred kňazom. Nech sa zapoja do spoločnej
modlitby pri chorom a za chorého.
Prijímame sviatosti aj v nemocnici?
Samozrejme. V nemocnici v Čadci (aj v ostatných nemocniciach) pôsobí biskupom
ustanovený kňaz, ktorý je vždy k dispozícii. Ak je rodina chorého veriaca, nech okamžite
po príchode chorého do nemocnice poprosí o udelenie mu sviatostí. Nech rodina nečaká na
okamih, keď je už chorý pri bezvedomí, to znamená, že už nedokáže komunikovať (ani
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protestovať!) nie je schopný sa vyspovedať, ani prijať oltárnu sviatosť. Nie je múdre, keď
sa manželka alebo deti so strachom pýtajú ťažko chorého muža alebo otca, či si nepraje
kňaza. Ak tento človek bol roky mimo kostola a dlho neprijímal sviatosti, treba
predpokladať, že aj teraz na ich otázku odpovie: „nie". Stačí mu však informatívne a
pokojne povedať: „Muž môj, otec môj, dnes ťa príde kňaz vyspovedať a donesie ti aj sväté
prijímanie" a nedbať na jeho prípadne negatívnu reakciu. Na vrátnici nemocnice treba
nechať lístok s menom chorého a označením oddelenia, kde leží. Vo väčšine prípadov
nemocničný kňaz po krátkom rozhovore presvedčí aj tvrdohlavého chorého, aby prijal
milosrdný dotyk samého Krista. Katolíckej rodine nesmie byť jedno, či jej chorý člen
zomrie zaopatrený sviatosťami alebo nie. Či odíde do večnosti zmierený s Bohom a
Cirkvou alebo nie. Či zomrie v stave posväcujúcej milosti alebo v nemilosti. Či bude
spasený alebo zatratený. Nie sme pred Bohom zodpovední iba za svoju osobnú spásu, ale
aj za spásu blížneho.

12
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Prázdninový poldeň
Dňa 20.marca 2008 sa začali pre školákov Veľkonočné prázdniny.
V tento deň Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici
pripravilo pre deti „Prázdninový poldeň“ plný hier a súťaží. Deti mali možnosť
pracovať s počítačmi, hrať stolný tenis, skladať v herni puzzle, hrať dámu, šach
a rôzne ďalšie spoločenské hry. Deň sa vydaril o čom svedčí aj účasť vyše 40
žiakov. Aj v budúcnosti budeme organizovať podobné akcie a žiaci tak budú
môcť zmysluplne využiť voľný čas.

VYZNANIE VIERY V ČASE CHOROBY
•
•
•
•
•
•
•

Verím v lásku Boha Otca aj vtedy, keď na nás dopustí utrpenie.
Verím v lásku Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Otcovi až po smrť, a tak
nás vykúpil a umožnil nám, aby sme trpezlivým znášaním svojich utrpení
spolupracovali s ním na diele spásy.
Verím v lásku Ducha Svätého, ktorá nám pomáha premieňať naše útrapy
na prostriedky posvätenia.
Verím v lásku najsvätejšej matky Panny Márie a celej Cirkvi, ktorá nám
prináša úľavu v našich duchovných i fyzických bolestiach.
Verím v spoločenstvo svätých, ktoré nám umožňuje účasť na ovocí každej
záslužne znášanej bolesti v Cirkvi.
Verím v odpustenie hriechov, ktoré obsiahneme aj kresťanským prijatím
a znášaním utrpenia.
Verím vo večný život aj pre naše utrápené telo po slávnom vzkriesení
z mŕtvych.

Váš duchovný tec
Stanislav Capiak

-ej-

Súťaž o „Majstra školy v stolnom tenise“
Dňa 19. 3.2008 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ
v Novej Bystrici zorganizovalo súťaž o „Majstra školy v stolnom tenise“.
Celkove sa súťaže zúčastnilo 28 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií pokročilí chlapci, začiatočníci chlapci a kategória dievčatá.
O 12.30 Mgr. Jančulová Elena privítala všetkých záujemcov o hru
a rozdelila ich do už vyššie spomínaných kategórií. Bolo vidieť záujem a veľký
zápal pre hru – žiaci samotní si jednotlivé zápasy rozhodovali aj zapisovali
skóre.
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Nie všetci mohli vyhrať, ale všetci dostali malú sladkú odmenu za účasť
v turnaji.
Prvé štyri miesta v každej kategórii boli odmenené vecnými cenami –
stolnotenisové rakety a loptičky.
Výsledky turnaja sú nasledovné :
Dievčatá :
1. miesto – Čierňavová Darinka staršia
2. miesto - Čierňavová Darinka mladšia
3. miesto - Čierňavová Monika
4. miesto - Kačeriaková Elenka

1.
2.
3.
4.

Chlapci pokročilí:
miesto – Jonek Vladimír
miesto – Maholiak Michal
miesto – Vakula Samuel
miesto – Rajnoha Matej

14
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Dve zázračné slová
Dňa 7.3.2008 sme ukončili anketu „ Dve zázračné slová“. Dievčatá
z redakčno-vydavateľského krúžku prebrali lístky v škatuli a neplatné vyradili zo
zlosovania. Lístkov bolo veľmi veľa, niektorí žiaci vhodili aj dvadsať platných
lístkov. Boli však aj takí, ktorí k počudovaniu nevedeli s najväčšou
pravdepodobnosťou o aké slová sa jedná a preto asi písali nezmysly a ešte sa aj
podpísali. Našťastie takýchto lístkov bolo iba niekoľko z toho veľkého
množstva. To svedčí aj o tom, že naši žiaci vedia aj seriózne „zabojovať“
a väčšina sa dostala do zlosovania. Žiak Jurko Srníček vytiahol tri lístky
s menami - Lenka Petreková, Martinka Petreková a Lucia Pagáčová, ktoré
dostali veľkú sadu fixiek a náčrtník.
Takéto aktivity bude ŠSZČ ešte poriadať a dúfame, že sa žiaci do nich zapoja
ako do tejto.
Sme radi, že väčšina našich žiakov ovláda „zázračné slová“, len ich treba
používať.
19.3.2008 – V tento deň sa naši žiaci Stanislava Vojteková a Jozef Matejčík
zúčastnili Okresného kola fyzikálnej olympiády v Čadci. Z počtu zúčastnených
18 žiakov sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Umiestnenie je o to
cennejšie, že tejto súťaže sa zúčastňuje pomerne málo žiakov, nakoľko je veľmi
náročná. Preto je potrebné týmto žiakom a vyučujúcej poďakovať za dobrú
reprezentáciu školy a obce. Pripravila p. učiteľka Ing. Jarabicová.

Chlapci začiatočníci :
1. miesto – Chovanec Roman
2. miesto – Vojtek Patrik
3. miesto – Kováč Róbert
4. miesto – Prišč Tomáš

3.4.2008 – Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – každoročne sa naši
„strelci“ pod vedením p. Žovina Miroslava zúčastňujú tejto súťaže. Ani tento rok
nie je výnimkou. Ako obvykle aj teraz sa umiestnili na popredných miestach.
Ako družstvo získali opäť prvé miesto a priviezli si pekný pohár a diplom. Žiak
Jakub Žovin v súťaži jednotlivcov si vystrieľal pekné druhé miesto. Aj touto
cestou treba poďakovať za dobrú reprezentáciu našej školy a obce.

-ej-

1.4.2008 – Školské stredisko záujmovej činnosti usporiadalo v tento deň súťaž
v ľudovej piesni. Do súťaže sa prihlásilo 35 žiakov z ročníkov 1.-9. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách – žiaci ročníkov 1.-4. a žiaci ročníkov 5.-9. Výsledky sú
nasledovné:
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Kategória 1.-4.
1.miesto – Tadeáš Vakula
2.miesto – Darinka Detková
3.miesto – Timejka Mičencová a Marek Cabadaj
Kategória 5.-9.
1.miesto – Katarína Sobolová
2.miesto – Dávid Detko
3.miesto – Natália Žemelová a Natália Detková

16
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I. miesto - Radôšťanová Miška VII.B
II. miesto – Vojtková Stanka IX.B
II. miesto – Klieštiková Klárka IX.A
III. miesto – Talapková Jana IX.A
III. miesto -Strapáčová Soňa VII.B
-ej-

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka

Všetci žiaci boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami.

27.3.2008 – Okresného kola v prednese poézie a prózy v Čadci sa zúčastnila
Laura Grigová, žiačka tretieho ročníka, ktorá sem postúpila z obvodného kola.
V náročnej konkurencii sa nedala zahanbiť a umiestnila sa v prvej polovici
súťaže. Získala veľa vedomostí, čo sa týka recitácie a v budúcom roku ich iste
všetky zúžitkuje. Doprovod p. učiteľka Lalinská.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Zimná krajinka“
Školské stredisko záujmovej činnosti vyhlásilo pre našich žiakov súťaž
o najkrajšiu prácu s tematikou zimy.
Kategória ročníky 1,2,3,
I. miesto – Hoferová Renátka III.A
II. miestio – Kováč Robko III.A
II. miesto - Vaňovcová Soňa III.A
III. miesto – Slučiaková Deniska II.A
III. miesto – Strenitzer Ján I.A
Kategória ročníky 4,5,6,
I. miesto – Podolínska Ľudka IV.B
II. miesto – Kubalová Simona VI.A
II. miesto - Jonek Vlado VI.A
III. miesto - Radôšťan Ján V.A
III. miesto. - Čierňavová Dominika V.A
Kategória ročníky 7,8,9,

26.2. 08 deti z MŠ Vychylovka navštívili 1. ročník, aby videli, čo všetko ich
čaká v školských laviciach. Prváci im ochotne ukázali, ako vedia čítať, písať a
počítať.
Kristína Králiková

Žiaci našej školy sa zúčastnili muzikálového predstavenia „Maľované na skle“ v
Mestskom divadle v Žiline, ktoré sa konalo 17. 3. 08. Počas predstavenia mali
možnosť vidieť výborné herecké, tanečné a spevácke výkony. Žiaci mali z
muzikálu veľmi pekný zážitok.
Mgr. Anna Borisová
18.2.2008 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnila okresná súťaž v recitácii
rozprávky Rozprávkové vretienko. Našu školu reprezentovala Michaela
Vojtková, žiačka 7. triedy, ktorá recitovala rozprávku od H. Zelinovej Najkrajšie
rozprávky.
Mgr. Magda Vráblová
Dňa 28.3. 2008 o 14.00 hod. sa pedagógovia ZŠ s MŠ vo Vychylovke stretli na
slávnostnom obede na „Ranči na konci sveta“. Stretnutia sa zúčastnil i pán
starosta s pánom farárom. Po slávnostnom príhovore riaditeľa a starostu sa
pedagógovia spoločne pomodlili. Popriali si navzájom veľa pracovných a
tvorivých síl do ďalšej práce. Stretnutie sa uskutočnilo vo veľmi príjemnej a
priateľskej atmosfére.
riaditeľ ZŠ s MŠ
Mgr. Miloš Znachor
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Riaditeľ ZŠ s MŠ Vychylovka touto cestou prosí všetkých rodičov, podnikateľov
a priateľov ZŠ o finančnú pomoc 2 % z dane. Tlačivá sú dostupné na ZŠ.
Podnikatelia a živnostníci môžu odovzdať prefotenú 6. stranu z daňového
priznania na ZŠ do konca mesiaca.
Za pochopenie ďakujem v mene žiakov našej školy.
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Títo boli odmenení vecnými cenami, ostatní sa potešili pekným
primulkám.
Zvláštnu kategóriu výstavy tvorili deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. V tejto kategórii predviedli svoje práce Zuzka
Halvoníková, Aďka Plaštiaková a Maťko Prídavok. Všetci traja boli odmenení
vecnými cenami.
Mimo súťaže si mohli návštevníci pozrieť práce žiakov ZŠ s MŠ Nová
Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka.
Výstavu obohatila Veronika Jančulová, ktorá počas nej predvádzala
prítomným zdobenie kraslíc voskom.

II. ročník výstavy ručných prác v Novej Bystrici
Pokračovanie zo strany č.1

26 autorov prezentovalo spolu 342 výrobkov. Ako vo svojom príhovore
povedal i pán starosta Milan Kotvas, bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie,
pretože každý z nich zaujal niečím iným. Boli to maľované, kreslené, vyšívané
i vyrezávané obrazy, výrobky z kamienkov a iných prírodných materiálov, kovu
i cesta, háčkované a vyšívané obrusy, dečky, maľované kraslice.
Výstavu navštívilo 163 návštevníkov, ktorí práce hodnotili svojimi hlasmi
a rozhodli nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

miesto: Ján Pišoja – vyrezávané drevené obrazy
miesto: Rafael Slepiak – kaplnky z prírodných materiálov
miesto: Jozef Talapka – maľované obrazy
miesto: Juraj Jančula – maľované obrazy
miesto. Zita Mokryšová – vyšívané obrazy
miesto: Emília Šumská – výrobky z cesta
miesto: Veronika Jančulová – voskom zdobené kraslice
miesto: Katka Prídavková – kresba
miesto: Jarmila Kotvasová - vyšívané obrazy
miesto: Dana Romaníková – vyšívané obrazy
miesto: Iveta Rapaňová – vyšívané obrazy
miesto: Ľubomír Prišč – ruže z kovu
miesto: Paulína Škorvagová – vyšívané, háčkované obrusy a vyšívané
obrazy

Po vyhodnotení výstavy si prítomní posedeli pri káve a koláčikoch.
Sociálno-zdravotná komisia ďakuje všetkým, ktorí poskytli svoje práce
na výstavu, pomohli pri príprave a priebehu akcie, všetkým návštevníkom ako
aj sponzorom.
Akciu sponzorovali : Janka Huláková - Kvetinárstvo, Ing. Daniel Janek,
Milan Kotvas, Jozef Radôšťan, Ján Kulich – Drevovýroba, Vilma Masnicová –
Potraviny, Rudolf Patyla - Potraviny, Ivetka Poništová - Kaderníctvo, Eva
Vakulová – Textil, Kultúrno-školská komisia pri OZ v Novej Bystrici.
Na príprave a priebehu výstavy sa podieľali: Janka Huláková, Mgr.
Ľubomíra Škorvagová a Mgr. Eva Joneková.
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zodpovednosti, ktorú učiteľ nesie na svojich pleciach.
Mnohí z nich pracujú nad rámec svojich povinností – starajú sa
o talentované deti, ktoré dosiahnutými výsledkami zviditeľňujú svoju školu
i obec, veľmi aktívne sa zapájajú v spoločenskom živote, pracujú v orgánoch
našej obce, sú nápomocní pri organizovaní kultúrnych, spoločenských či
športových podujatí.
Mgr. Eva Joneková

Mgr. Eva Joneková

Deň učiteľov
Je už príznačné, že s príchodom jari a prebúdzajúcou sa prírodou
prichádza aj sviatok, ktorý je spätý s menom jedného z najvýznamnejších
pedagógov, s menom Jána Amosa Komenského – Deň učiteľov.
Pri tejto príležitosti sa dňa 28. marca 2008 v sále kultúrneho domu
v Novej Bystrici konalo slávnostné posedenie pedagógov a všetkých
zamestnancov ZŠ s MŠ Nová Bystrica.
Pozdraviť ich a zablahoželať k sviatku im prišiel aj pán starosta Milan
Kotvas a pán farár Mgr. Stanislav Capiak.
Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa školy Mgr. Milana Lalinského
sa k pedagógom prihovorili i prítomní hostia. Vo svojom príhovore ocenili prácu
učiteľa, jeho dlhoročné, v mnohých prípadoch celoživotné úsilie pri práci
s deťmi a mládežou a vyslovili poďakovanie za to, že sprevádzajú dieťa tým
najdôležitejším obdobím v jeho živote. Učiteľ totiž nie je učiteľom iba vtedy,
keď stojí za katedrou. Svojím vystupovaním, prístupom a učiteľským
majstrovstvom viac alebo menej pozitívne formuje detské duše, ich pohľad na
svet, ich citové postoje, ich vzťah k človeku, k zodpovednosti, k povinnostiam,
k životu. Učiteľ je tvorcom, ktorý pripravuje pre spoločnosť vzdelaného
a hodnotného človeka. Každému chce dať čo najviac, čo najlepšie poradiť,
usmerniť pre ďalšiu cestu životom. A v tomto je hlavné poslanie a podstata

Postreh občana
28 marec - Deň učiteľov
Ako každý rok, aj tento sme si „aspoň“ jeden deň v roku spomenuli na
postavenie a prácu učiteľa v dnešnej dobe. Do kultúrneho domu v Novej Bystrici
boli pozvaní nielen učitelia, ale aj všetci školskí zamestnanci, a aj tí, ktorí sú už
na dôchodku. Ako dôchodkyňa si to veľmi vážim a som rada, že sa na nás
nezabúda. Na začiatku sa nám prihovoril p. riaditeľ Lalinský, ktorý vyzdvihol
prácu učiteľa a pripomenul, aké je postavenie učiteľa v súčasnej dobe zložité a
ťažké. Na povzbudivé a milé slová nezabudli ani p. starosta Kotvas a p. farár
Capiak. Slová potom vystriedal slávnostný obed s občerstvením a dlhá spoločná
diskusia. Posedenie bolo príjemné a milé. Učiteľ by si v dnešnej dobe zaslúžil
oveľa viac pochopenia a podpory nielen zo strany rodičov, ale najmä zo strany
Ministerstva a Vlády.
E.V.
Môj duchovný zážitok
Aj keď sa už skončilo pôstne obdobie, chcem sa ešte k tomu na chvíľu vrátiť.
Toto pôstne obdobie bolo iné. Náš duchovný otec chcel, aby sme spoločne
prežívali krížovú cestu Pána Ježiša, aby sme sa duchovne obnovili a radostne
očakávali jeho zmŕtvychvstanie. Veď počas Veľkej noci máme prežívať radosť,
radosť z toho, že Ježiš žije. Počas tohto pôstneho obdobia sme sa v našom
kostole modlili „novú" krížovú cestu. Novú preto, lebo sa ju modlili raz ženy,
potom muži, študenti a deti. Bolo to také neobyčajné a silné, že sme sa museli
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zamyslieť nad každým slovom modlitby a hlboko sa nám to vrylo do srdca. Pre
mňa to bol hlboký duchovný zážitok. Počas Veľkonočného trojdnia nás navštívil
otec misionár, ktorý duchom prežiaril celý náš chrám a naše srdcia. Pekným
oživením a spestrením na Veľkonočnú nedeľu bol aj nový spevácky zbor. Bolo
by veľmi pekné, keby sa takýto spev v našom kostole oživil, veď aj spevom sme
čoraz bližšie k Bohu.
E V.

Milí čitatelia,
konečne je za nami obdobie daňových priznaní (pre niektorých sa termín posunul
na koniec júna, či septembra, ak oň požiadal).
Dnešný príspevok bude venovaný stravným lístkom, „diétam“ – stravnému,
ktoré sa týka zamestnancov, ale aj SZČO.
Zamestnanci:
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravu zamestnancom v priebehu
pracovnej zmeny – buď formou stravných lístkov, alebo zabezpečí stravovania
iným spôsobom (v prípade, že tak neurobí, musí zamestnancovi poskytnúť
peňažnú náhradu, ktorá predstavuje 55 % zo sumy 89,- Sk, pričom túto peňažnú
náhradu musí zamestnávateľ zamestnancovi zdaniť).
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porušiť).
Nominálna hodnota stravných lístkov (gastrolístkov) musí byť minimálne 67 Sk,
môže byť aj vyššia, záleží od zamestnávateľa, takisto výška príspevku, ktorú
platí zamestnanec za lístok sa odvíja od tejto výšky a od výšky, akou
zamestnávateľ prispieva zo sociálneho fondu.
SZČO:
SZČO má nárok na stravné vo výške 89 Sk na deň. Výdavky vynaložené na
stravovanie v súlade s § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov je daňovník
povinný preukázať (preukazuje stravné napr. nákupom stravných lístkov
(gastrolístkov), príp. aj preukázateľným dokladom z reštauračného zariadenia),
to
znamená,
že
nejde
o
uplatnenie
paušálnych
náhrad.
Ak si kúpi stravné poukážky v hodnote 89 Sk alebo nižšej, tak mu pôjdu do
výdavkov celé, to isté platí pri pokladničnom doklade. V prípade vyššej sumy,
pôjde rozdiel nad sumu 89,- Sk do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.
Živnostník by mal nejakým spôsobom dokázať, že pracoval v danom dni
(výkazom, pracovným diárom, vystavenou faktúrou a pod.), inak daňový úrad
nemusí uznať každý pracovný deň ako odpracovaný.
Gastrolístky si SZČO nemôže uplatniť spätne, t.z., že ak sa rozhodne, že od dnes
si začne uplatňovať stravné vo výške 89,- Sk nákupom stravných lístkov
v nejakej spoločnosti, najskôr tieto lístky musí fyzicky vlastniť, zamestnávateľ
na rozdiel od SZČO, môže zamestnancom tieto lístky odovzdať aj za
predchádzajúce mesiace a dať si ich do nákladov.
Pozor by si mali dať pri uplatnení stravného tí živnostníci, ktorí popri živnosti sú
aj zamestnaní v pracovnom pomere, tí totiž strácajú nárok na uplatnenie takýchto
výdavkov, aj keď by pracovali len párkrát do týždňa a zvyšok týždňa by
pracovali ako SZČO.

Keď zamestnanci pracujú napr. v sobotu, nedeľu, tak aj vtedy majú nárok na
stravné lístky po odpracovaní viac ako 4 hodín.

Stravné, na ktoré majú nárok ako zamestnanci, tak i SZČO pri pracovných
cestách podľa Zákona o cestovných náhradach - sa riadia týmto zákonom, vtedy
sa nemusí stravné dokladovať žiadnym dokladom o nákupe stravy, musí sa však
vypisovať tzv. „cesťák“, v ktorom sa uvedú všetky náležitosti a stravné sa
v tomto prípade riadi podľa časových pásiem (5 - 12 hod., 12 - 18 hod., atď.).
Takýmto spôsobom sa môže uplatňovať stravné aj pri zahraničných pracovných
cestách, ktoré prepočítavame daným kurzom za dané obdobie.

Zamestnanci pracujúci na skrátený pracovný úväzok, teda napr. 4,5 hodiny –
nárok na stravný lístok majú, avšak nárok na stravné lístky nemajú zamestnanci
pracujúci na dohodu, aj keď denne odrobia viac ako 4,5 hod (toto nemusí platiť,
ak je vo firme uzavretá kolektívna zmluva, ktorá môže toto obmedzenie v zákone

Ing. Iveta Heltková

Tento nárok vzniká pri odpracovaní viac ako 4 hodín za zmenu podľa § 152 ZP.
Po dobu PN-ky, dovolenky - nemá zamestnanec nárok na stravný lístok.
Ak je zamestnanec u lekára, ale potom ešte odpracuje 4 hodiny, má nárok na
stravný lístok.
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50 rokov

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Ján Baník a Jana Držiaková, 12.1.2008

Jozef Šadibol
Ján Bardáč
Štefánia Grigová
Anna Bisahová

60 rokov
Rudolf Čierňava
Antónia Krištofová

70 rokov
Emil Čierňava
Paulína Borovičková

Narodenie dietata
Február:
Natália Čierňavová, Jozef a Michaela rod. Čierňavová

Strieborný sobáš
Ladislav Vakula a Eva, rod. Šadibolová
Jozef Radôšťan a Emília, rod. Petreková

Životné jubileá
40 rokov
Pavol Pišoja
Ladislav Strapáč
Ján Rapáň
Ján Slučiak
Eva Prídavková
Drahomíra Tomčalová

Nad 80 rokov
Február
Mária Kolenová (81)
Katarína Čierňavová (81)
Anna Rychelová (83)
Amália Bísahová(83)
Marec
Ondrej Mokryš (81)
Štefan Mazúr (85)
Ondrej Strapáč (86)

Opustili nás
Štefan Čierňava (†66)
Anton Adamec (†68)
Miroslav Griga (†45)
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SEZÓNNA PREVÁDZKA:
1. 5. – 26. 10. 2008

MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY
Nová Bystrica – Vychylovka
- Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci
- Prezentácia ľudovej architektúry, spôsobu života a kultúry kysuckého ľudu
v minulosti
Prezentačné podujatia v roku 2008 /začiatok programov o13.30 hod/
1.5.
4.5.
10.–11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
29.6.
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.
7.9.
14.9.
28.9.
5.10.
12.10.
26.10.

Stavanie mája
Hasičský víkend
Sadenie zemiakov
Kuchyňa starých materí
Deň železnice
Deň detí
Drevená nedeľa
Jánske zvyky
Kuchyňa starých materí
Hrajže mi, muzička
Na kysuckých lúkach - súťaž v kosení trávy
Deň s Kysuckým Novým Mestom
Pozdrav z Oravskej Lesnej
Jarmok na dedine
Pranie na potoku
Kuchyňa starých materí
Pozdrav rodnému kraju
Ospievané Beskydy – Svadba na Kysuciach
Medonosná včielka
Kuchyňa starých materí
Od zrna ku chlebu
Kuchyňa starých materí
Poľovníctvo na Kysuciach
Kováč som ja, kováč
Regrúti
Keď sa zima opýta
Zabíjačka na vrchoch
Vyhasínanie v peci

OTVORENÉ:
Pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod
Sobota – nedeľa: 9.00- 18.00 hod
VSTUPNÉ:
- vstup voľný - deti do 6 rokov
- 25,- Sk - deti, dôchodci, ZŤP
- 50,- Sk - dospelí
OBČERSTVENIE
Kuchyňa starých materí
Krčma z Korne /areál MKD/
Bufet u Depa
INFORMÁCIE:
Adresa: Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
http: www.kysuckemuzeum.sk
e-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, kysuckemuzeum@vuczilina.sk
tel.: 042141/4397350 (správa MKD)
tel.: 042141/4327110 (riaditeľstvo Kysuckého múzea)
tel.: 042141/4335290 (fax)
Prehliadka v MKD so sprievodcom:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30+
+ prehliadka len v sobotu a nedeľu

Folklórna skupina
V Novej Bystrici bola vždy tradícia dodržiavať a uchovávať staré zvyky
aj prostredníctvom ľudovej hudby a ľudovej piesne. Spomeňme si na ženy, ktoré
dlhé roky reprezentovali našu ľudovú kultúru aj na rôznych festivaloch a
súťažiach. Dnes by sme chceli začať pokračovať v ich šľapajách a oživiť tak
tradície našich predkov v ľudových piesňach a zvykoch.
Hľadáme ženy, ale aj mužov, ktorí by chceli pracovať vo folklórnej
skupine – tá by sa zameriavala na spev ľudových piesní a prezentáciu zvykov
našich predkov. Myslíme si, že medzi nami žije veľa dobrých spevákov a aj veľa
pamätníkov, ktorí by mali čo ponúknuť našim spoluobčanom.
Tí, ktorí by ste mali chuť takto tráviť svoj voľný čas, prihláste sa u p.
Mgr. Jančulovej Eleny najlepšie do konca apríla.
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Kultúrno-školská a športová komisia Vás pozýva na
divadelné predstavenie

Žobrácke dobrodružstvo
Dňa 26. apríla 2008 – sobota o 18.00 hod.
v Dome kultúry v Novej Bystrici
Autor: Ján Solovič, Milan Lasica, Július Satinský
Réžia: Rudolf Vitos
Hudba: Igor Bázlik
Divadlo naštudovalo Mestské kultúrno - športové stredisko
v Kysuckom Novom Meste
Vstupné – 70, -Sk
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Novej Bystrici u pani
Liščákovej Emílii, alebo objednať na č. tel. 041 / 4397221
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OÚ v Novej Bystrici vyhlasuje výberové konanie na
pozíciu pracovníka kultúrneho referenta pri
OÚ v Novej Bystrici
Podmienky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredoškolské vzdelanie
Výpis registra trestov
Prax v obore vítaná
Práca s počítačom
Komunikatívny typ, manažérske schopnosti
Vízia práce v obore na formát 2 x A4

Záujemci môžu poslať prihlášku, alebo osobne doručiť na OÚ v Novej
Bystrici p. Liščákovej Emílii do 18.04.2008 - v piatok do 10.00 hod.
Vyhodnotenie sa uskutoční v ten istý deň, t.j. 18.04.2008 o 13.00 hod. na OÚ
v Novej Bystrici.

Kultúrno-školská komisia
Zber papiera sa uskutoční dňa:
08.05.2008

OÚ v Novej Bystrici žiada občanov aby:
•

•
•

si odrezali konáre, ktoré prečnievajú ponad miestnu komunikáciu
a presahujú hranicu pozemku, ktorého sú vlastníkom,
s príchodom jari si upratali v okolí svojich domov,
dôsledne dodržiavali separovanie odpadu – jednotlivé druhy odpadu
odhadzovať do nádob určených len na daný druh odpadu, t.j., sklo do
kontajnera na sklo, plasty do modrých vriec a pod..

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
16.04.2008
30.04.2008
14.05.2008
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