
Novobystrický 
hlásnik 
Časopis obce Nová Bystrica 
Č. 3/2009 marec 
XVII. ročník 
0,35 €   
 

 
Milí čitatelia, 

 

 
 
 

A máme tu ďalšie sviatky roka – Veľkú noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok.  
Všetci vieme, že pre kresťanov je Veľká noc oslavou zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista po jeho smrti a ukrižovaní na kríži. 
 

Pokračovanie na strane 2. 
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Prekrýva sa s pohanskými oslavami príchodu jari. Ľudové tradície preto prevzali 
z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčají. V židovskom chápaní je 
Veľká noc pamiatkou vyslobodenia Izraelitov z Egyptského otroctva a ich 
prechod Červeným morom. Termín Veľkej noci nie je stály a každoročne sa 
mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, ktorý 
nastane po prechode Slnka jarným bodom. Kto jarnú rovnodennosť sledoval 
tento rok vie, že to bolo 20. marca o 12.44 hod.  

Vieme, že Veľkonočný pondelok  je charakteristický aj veľkonočnými 
zvykmi – oblievanie vodou (neostáva nám, len dúfať, že to nebude guľovačka), 
šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových 
kuriatok a zajačikov. Každá krajina má v oslavovaní svoje vlastné tradície 
a zvyklosti, ktorými sa líšia od iných. Každý z nás pozná tie svoje obyčaje, 
napríklad na Veľký piatok sa treba zabehnúť umyť do najbližšieho potoka alebo 
jarku, aby „bol človek po celý rok zdravý.“ 

Ako každé sviatky aj veľkonočné sa, chtiac – nechtiac, spájajú aj 
s komerčnými prejavmi a samozrejme s upratovaním. Umývame, čistíme 
a leštíme, príbytky zdobíme prvými rozkvitnutými konárikmi, kvetmi a rôznymi 
čokoládovými zvieratkami, kraslicami, pripravujeme dobré jedlá. Pri tom 
všetkom nezabudnime, že práve v čase sviatkov človek nemá zostať sám, a má 
sa obklopiť rodinou a blízkymi priateľmi. 

 

Želám Vám šťastné a veselé veľkonočné sviatky! 
Mgr. Eva Joneková 

 
Veľa vône koláčikov, 

pritom mnoho korbáčikov, 
dobré vínko do skleničky, 
veľa vody zo studničky. 

 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, 
nech prinesie Veľká noc. 

Šťastia, zdravia, smiechu veľa, 
úprimne Vám všetkým želá 

 
redakčná rada 
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O d p i s  z á p i s n i c e 
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby 

prezidenta Slovenskej republiky 
 
Obec: Nová Bystrica 

 
Kód obvodnej 

volebnej komisie 
Obec Volebný okrsok Kontrolné číslo 1 

501 509311 1  509 813 
 
 
Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky: 
 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu  
oprávnených voličov 1 477 
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 523 
Počet odovzdaných obálok 523 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 513 
 
 Kontrolné číslo 2 3 036 
 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 
 

1. Bollová Dagmara PaedDr. 4 
2. Gašparovič Ivan doc, JUDr., CSc. 425 
3. Martináková Zuzana 18 
4. Mělník Milan prof., RNDr., DrSc. 15 
5. Mikloško František RNDr. 14 
6. Radičová Iveta prof., PhDr, PhD. 36 
7. Sidor Milan PhDr., CSc. 1 

 
 Kontrolné číslo 3 1 261 
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O d p i s  z á p i s n i c e 
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby 

prezidenta Slovenskej republiky 
 

Obec: Nová Bystrica (Vychylovka – pozn. redakcie) 
 

 

Kód obvodnej 
volebnej komisie 

Obec Volebný 
okrsok 

Kontrolné číslo 1 

501 509311 2 509 814 
 
 

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky: 
 
Počet oprávnených voličov zapísaných do  
zoznamu oprávnených voličov 737 
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 220 
Počet odovzdaných obálok 220 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 215 
 
 Kontrolné číslo 2 1392 

 
 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 
 

1. Bollová Dagmara PaedDr.  2 
2. Gašparovič Ivan doc, JUDr., CSc.  158 
3. Martináková Zuzana  9 
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc.  15 
5. Mikloško František RNDr.  17 
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.  14 
7. Sidor Milan PhDr., CSc.  - 
 
 Kontrolné číslo 3 574 
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Prítomní: 
 

Starosta obce:  
Kotvas Milan 

 
Členovia OZ:  

Chovanec Rudolf 
Šadibol Dušan 
Jančulová Elena, Mgr. 
Radôšťan Jozef 
Kultán Jozef 
Masnicová Vilma 
Huláková Jana 
Držiaková Monika, Ing. 

 
Neprítomný:    

Žemel Milan   
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Inventarizácia k 31. 12. 2008 
5. Štatút Obce Nová Bystrica 
6. Zásady činností komisií 

Obecného zastupiteľstva Nová 
Bystrica 

7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Schválenie uznesenia 
10. 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 
sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 
poslancov. P. Žemel sa ospravedlnil 
 
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. Janu Hulákovú 
a p. Dušana Šadibola. 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
 

Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. 
Moniku Držiakovú a p. Jozefa 
Kultána. Návrh bol jednohlasne 
schválený. 
 
4. Inventarizácia k 31. 12. 2008 
 

Inventarizáciu k 31. 12. 2008 
predniesla OZ Ing. Monika Držiaková. 
Inventarizácia bola po prerokovaní 
schválená počtom hlasov 8. 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 5.2.2009 
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5. Štatút Obce Nová Bystrica  
 

Starosta obce predložil OZ návrh 
Štatútu Obce Nová Bystrica, ktorý bol 
po prerokovaní schválený počtom 
hlasov 8. 
 
6. Zásady činností komisií 
Obecného zastupiteľstva Nová 
Bystrica  
 

Starosta obce predložil OZ návrh 
Zásad činností komisií OZ Nová 
Bystrica, ktoré boli po prerokovaní 
schválené počtom hlasov 8. 
 
7. Rôzne 
 

8. Diskusia 
 

9. Schválenie uznesenia 
 

Predseda návrhovej komisie Jozef 
Radôšťan predniesol prítomným návrh 
na prijatie uznesenia, ktorý bol 
jednohlasne schválený a obecné 
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 

 

U z n e s e n i e   číslo 2/2009 
 

A/ berie na vedomie 
 

1. program dnešného zastupiteľstva 
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú 
3. overovateľov  zápisnice: p. Janu 
Hulákovú a   p. Dušana Šadibola  
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa 
Radôšťana, p. Ing. Moniku Držiakovú 
a p. Jozefa Kultána   
5. plnenie uznesení 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev 
6. správu ÚIK o výsledkoch 
inventarizácie majetku a záväzkov 
v správe Obce Nová Bystrica k 31. 12. 
2008 
7. návrh Štatútu Obce Nová Bystrica 
8. návrh Zásad činnosti komisii 
zriadených pri obecnom zastupiteľstve 
9. požiadavku sociálnej komisie 
o finančný príspevok pre nezaopatrené 
deti rodiny Uršicových 
10. návrh na zrušenie miesta správcu 
budov  Obce Nová Bystrica 
11. návrh na prekvalifikovanie 
obecného podniku na sociálny obecný 
podnik 
12. návrh starostu obce na 
preskúmanie možnosti finančného 
zabezpečenia rekonštrukcie 
elektroinštalácie v Dome služieb  
13. sťažnosť Silvie Jonekovej, bytom 
Nová Bystrica 1067, na nadmerný 
hluk z drtičky drevného odpadu na 
Františka Šadibola – prerieši  stavebná 
komisia a komisia pre životné 
prostredie 
14. sťažnosť p. Gavenčiakovej 
a občanov osady u Jančulov  na 
znečisťovanie životného prostredia 
firmami p. Šadibola, a p. Kulicha – 
podnikatelia budú pozvaní na obecný 
úrad na preriešenie problému 
15. žiadosť Michala Riečičiara 
a manž. Jany, bytom Nová Bystrica 
334, o odvodnenie a dokončenie 
miestnej komunikácie u Korčeka 
16. žiadosť Jána Halvoníka, bytom 
Nová Bystrica č. 184, o predĺženie 
nájomnej zmluvy v nájomnom 
bytovom dome č. 1053 
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17. žiadosť Milana Strapáča, bytom 
Nová Bystrica 34, o predĺženie 
opatrovateľskej služby 
18. požiadavku Okresného súdu 
v Čadci o návrh a zvolenie 
prísediacich k súdu na funkčné 
obdobie 2010 – 2013 
19. žiadosť p. Augustína  Kolenu, 
bytom Vychylovka 190, o odpustenie 
dane a poplatkov za odvoz TKO 
20. žiadosť Jána Pišoja, bytom Nová 
Bystrica o prešetrenie odpísania stavu 
elektromeru 
21. žiadosť Tomáša Escha, bytom 
Nová Bystrica 1093, o finančnú 
výpomoc po požiari hospodárskej 
budovy 
22. žiadosť – Lekáreň pri mlyne s. r. 
o. Krásno nad Kysucou o vydanie 
záväzneho stanoviska k začatiu 
činnosti a umiestneniu zariadenia 
v zmysle zákona č. 140/1998 
23. informáciu p. Hulákovej 
o usporiadaní výstavky ručných prác, 
ktorá sa uskutoční 18. 4. 2009  
24. návrh na zmenu poplatku za vodu 
na osobu a rok na 10 € z obecného 
vodovodu 

B/ schvaľuje 
1. program zastupiteľstva 
2. návrhovú komisiu v zložení: p. 

Radôšťan, p. Ing. Držiaková a p. 
Jozef Kultán počtom hlasov 8 

3. Inventarizáciu majetku a záväzkov 
v správe obce Nová Bystrica 
k 31.12. 2008 

4. Štatút Obce Nová Bystrica počtom 
hlasov 8 

5. Zásady činností komisii zriadených 
pri obecnom zastupiteľstve Nová 
Bystrica 

6. Finančný príspevok pre deti r. 
Uršicových vo výške 200 €. 

7. zrušenie miesta správcu budov 
Obce Nová Bystrica 

8. prekvalifikovanie obecného 
podniku na Obecný sociálny 
podnik 

9. vydanie monografie o Novej 
Bystrici 

10. predĺženie nájomnej zmluvy 
Jánovi Halvoníkovi, bytom Nová 
Bystrica 184, v nájomnom 
bytovom dome 

11. predĺženie opatrovateľskej služby 
Milanovi Strapáčovi na dobu 6 
mesiacov bezplatne 

12. Tomášovi Eschovi finančnú 
výpomoc vo výške 166 € 

13. žiadosť Lekárne pri mlyne s. r. o. 
o vydanie záväzného stanoviska 
k začatiu činnosti a umiestneniu 
zariadenia  

14. finančný príspevok na prevedenie 
výstavy ručných prác vo výške 
100,- €     

15. poplatok za odber vody 
z obecného vodovodu vo výške 
10,- € na osobu a rok 

 
C/ neschvaľuje 

1. žiadosť Augustína Kolenu, 
bytom Vychylovka 190 
o odpustenie dane a poplatkov 

 
D/ doporučuje 

1. starostovi obce p. Kotvasovi 
preskúmať možnosti 
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financovania prevádzky domu 
sociálnych služieb s komisiou: 
P. Chovanec, a l člen sociálnej 
komisie 

 
E/ ukladá 

1. zástupcovi starostu obce 
o doriešenie žiadostí na 
zriadenie nových bodov 
verejného osvetlenia 

2. pracovníkovi OcÚ vyhlásiť 
v obecnom rozhlase 
o zamedzenie pohybu túlavých 
psov po verejných 
priestranstvách 

 
10. 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. 
 
Ing. Vladimír  Kasaj 
prednosta obecného úradu  
 
Milan Kotvas 
starosta obce 
 
Overovatelia: 
Jana Huláková   
Dušan Šadibol 
 
Zapisovateľ: 
Anna Chovancová 

 
 
 
 

 
 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v y d á v a 

 
V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č. 3/2008 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 

− Týmto všeobecne záväzným 

nariadením Obec Nová Bystrica, ako 
správca dane v nadväznosti na    § 98 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za 

VZN - Miestny poplatok za komunálne odpady 
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komunálne odpady a    drobné 
stavebné odpady  v znení neskorších 
predpisov  /ďalej len zákon/ ukladá od 
1. januára 2009 pre územie obce Nová 
Bystrica sadzby a ďalšie náležitosti 
miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
/ďalej len “poplatok”/. 
− Toto nariadenie vymedzuje aj 
práva a povinnosti fyzických osôb, 
právnických osôb, občanov, správcov 
nehnuteľností a ostatných pôvodcov 
komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov vo vzťahu k 
poplatku. 
 

§ 2 
Správa poplatku 

 

1. Správcom poplatku je obec Nová 
Bystrica a správu poplatku vykonáva 
Obecný úrad v Novej Bystrici /ďalej 
“obec” alebo “správca”/  
 
2. Obec  ustanovila, že 
spoplatňovaným obdobím je 
kalendárny rok. 
 

§ 3 
 Sadzba poplatku a určenie 

poplatku 
 

1. Obec pre poplatníka – fyzickú 
osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo 
prechodný pobyt, alebo ktorá na území 
obce je oprávnená užívať alebo užíva 
byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu, objekt alebo pozemok /okrem 
lesného pozemku a pozemok vodná 
plocha/ na iný účel ako na podnikanie  

určuje sadzbu poplatku 0,0164 € na 
osobu a kalendárny deň. 
2. Výška poplatku sa určí ako súčin 
sadzby, počtu osôb a počtu 
kalendárnych dní za ktoré sa určuje 
poplatok. 
3. Obec pre poplatníka –  

a/ právnická osoba, ktorá je 
oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území  obce na iný účel ako  na 
podnikanie 

b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa  na území obce na 
účel podnikania určuje sadzbu 
poplatku 0,0164 € 
4.  Výška poplatku sa určí ako súčin 
sadzby poplatku, počtu kalendárnych 
dní za predchádzajúci kalendárny rok 
a ukazovateľa dennej produkcie 
komunálnych  odpadov. 
5. Ukazovateľ dennej produkcie je 
súčet  

a/ priemerného počtu zamestnancov  
za predchádzajúci rok  neznížený o 
počet osôb, ktoré majú  v obci aj trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt, 
vynásobený koeficientom 1 

b/ miest určených na poskytovanie  
služby za predchádzajúci rok, ak ide  o 
poplatníka, ktorý v užívanej 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci 
poskytuje reštauračné, kaviarenské 
alebo iné pohostinské služby. 
 

§ 4 
Vznik a zánik povinnosti platenia 

poplatku 
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1. Povinnosť platenia poplatku vzniká 
pre: 
a/ fyzickú osobu 
- dňom jej prihlásenia v obci do 
evidencie obyvateľov na trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt 
- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, 
nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, 
ovocný sad, trvalý trávny porast 
b/ právnickú osobu 
- dňom vzniku oprávnenia užívať 
nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania 
2. Povinnosti platenia poplatku zaniká: 
a/ pre fyzickú osobu dňom odhlásenia 
z trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu v evidencii obyvateľov obce 
b/ pre fyzickú osobu, právnickú 
osobu a podnikateľa dňom zániku 
oprávnenia užívať nehnuteľnosti 
uvedené v ods. 1. 
3. Poplatník je povinný písomne 
ohlásiť správcovi vznik alebo zánik 
povinnosti platenia poplatku do 30 dní 
od vzniku alebo zániku povinnosti 
platenia poplatku. 
4. V prípade neoznámenia všetkých 
skutočností potrebných pre výpočet 
poplatku, správca poplatku vychádza z 
posledných údajov predložených 
poplatníkom. 
 

§ 5 
Platenie poplatku 

 

− Poplatok vyrubí správca 
poplatku každoročne platobným 
výmerom na príslušný kalendárny rok. 

− Poplatok sa platí na účet  obce 
– správcu poplatku prevodným 
príkazom, poštovou poukážkou alebo 
v hotovosti do pokladne Obecného 
úradu v Novej Bystrici. 
−  Poplatok je splatný naraz do 
15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. V 
prípadoch bezhotovostnej úhrady je 
platiteľ povinný uviesť aj 
identifikačné symboly podľa 
platobného výmeru. 
 

§ 6 
Odpustenie poplatku 

 

1. Správca poplatku v zmysle § 82 
ods. 1 zákona zníži  poplatok o 50 %  
za obdobie v bežnom spoplatňovanom 
období, v ktorom poplatník preukáže: 
a. že sa v určenom období dlhodobo 
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 
Dokladom preukazujúcim uvedenú 
skutočnosť sú: pracovná zmluva, 
potvrdenie od zamestnávateľa alebo 
odberateľa služby alebo práce alebo s 
potvrdením agentúry, potvrdenie o 
návšteve školy v zahraničí, potvrdenie 
oprávneného orgánu, že poplatník 
dlhodobo a nepretržite pôsobí v 
zahraničí. 
b. svoju neprítomnosť z dôvodu 
výkonu základnej vojenskej služby. 
Dokladom preukazujúcim uvedenú 
skutočnosť je potvrdenie z vojenskej 
správy, vojenská knižka. 
 ďalej poplatníkovi,: 
c. ktorý študuje a zároveň je 
ubytovaný mimo miesta trvalého 
pobytu. Dokladom preukazujúcim 
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dôvod zníženia poplatku je potvrdenie 
o návšteve školy alebo potvrdenie o 
ubytovaní poplatníka v internáte alebo 
nájomná zmluva o ubytovaní 
poplatníka. 
d. ktorý je z dôvodu výkonu 
zamestnania mimo miesta trvalého 
pobytu. 
Dokladom preukazujúcim dôvod 
zníženia poplatku je potvrdenie 
zamestnávateľa, že poskytuje 
poplatníkovi ubytovanie alebo 
potvrdenie o prechodnom pobyte, 
nájomná zmluva. 
 

§ 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa všeobecne záväzné 
nariadenie č.6/2007 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie 
bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa  
11.12.2008 a nadobúda účinnosť 1. 
januára 2009. 
3. Návrh VZN bol zverejnený na 
úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním 
OZ. 
 
 
Milan   K o t v a s 
Starosta obce 
 
Vyvesené:12.12.2008 
Zvesené:28.12.2008 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pochybovať o  vzkriesení? 
 

Slávny sv. Pavol Apoštol, rodák z Tarzu na území dnešného Turecka, v liste 
adresovanom kresťanom v gréckom meste Korint píše o svedkoch, ktorí videli, 
ako Ježiš Kristus zomiera, ako ho pochovávajú, a potom ho videli živého. Pavol  
píše o tom 25 rokov po týchto udalostiach. Historický text znie doslova takto: „ 
Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho 
prijali....Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus 
zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa 
vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi /t.j. Petrovi/ a potom Dvanástim. 
Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz: väčšina z nich žije doteraz, 
niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. 
A poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som 
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najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som 
prenasledoval Božiu Cirkev.“ /viď: 1 Kor 15, 1- 11/.  
 

Pavol teda nepochybuje o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Veď ako by mohol 
pochybovať o vzkriesení osoby, s ktorou sa po jej smrti stretol, rozprával a ktorej 
sa dotýkal? Ako by mohol pochybovať o vzkriesení Krista, keď mu o svojich 
stretnutiach so Vzkrieseným rozprávali apoštoli a ďalší svedkovia /hovorí o 500 
svedkoch!/. Všetci títo svedkovia videli  živého, zmŕtvychvstalého Ježiša - 
pravého človeka. A pretože pravý, obyčajný človek nevstáva z mŕtvych, uverili, 
že je Ježiš aj pravým Bohom, Vykupiteľom ľudstva, čo predpovedali proroci a 
o čom dosvedčil predtým aj sám Nebeský Otec hlasom z neba pri Jordáne a na 
vrchu Tábor.  

 
A keďže Pavol nepochybuje o Kristovom vzkriesení, nepochybuje ani 

o vzkriesení ľudstva na konci sveta, ani o tom, kto bude súdiť živých i mŕtvych. 
Pavol má istotu, a spolu s Pavlom aj každý kresťan, že smrť nemá na tomto svete 
posledné slovo. Kristovo víťazstvo je predzvesťou nášho víťazstva, ak tu na zemi 
žijeme v spojení s Ním.  

 
Prajem Vám všetkým - kresťanom žijúcim na území Novej Bystrice, aby 

ste vo Veľkonočnom období prežili ozajstnú duchovnú radosť vyplývajúcu 
z istoty vzkriesenia. Nech táto základná pravda kresťanskej viery 
o zmŕtvychvstaní ovplyvňuje aj slova a skutky vás, ktorí ste uverili, že Ježiš je 
jediný Pán, Spasiteľ a Záchranca človeka pred večným zatratením. 

 
 

Raduj sa, Cirkev Kristova, 
veselo prespevuj! 

Pán, Ježiš Kristus, z mŕtvych vstal, 
raduj sa, duša, raduj! 

Pre hriešne ľudské pokolenie 
priniesol sväté vykúpenie! 

Spievajme kresťania Bohu: Aleluja! 
 
 
 
 

Váš duchovný otec 
Stanislav Capiak 
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Z činnosti MO SNS v Novej Bystrici 
 

Dňa 30. 12. 2008 sa uskutočnila schôdza MO SNS v Novej Bystrici. Na schôdzi 
bola vyhodnotená práca našej MO za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008. 

SNS je najstaršou stranou na Slovensku (1871). Moderná SNS bola znova 
obnovená 07.03.1990. SNS a jej členovia stáli pri všetkých historicky zlomových 
štátotvorných udalostiach. 
Od samotného fungovania SNS na Slovensku, začala fungovať' SNS i v našej 
obci. Prvým predsedom modernej SNS bol p. Bubrín Milan st., ktorý je dodnes 
jej sympatizantom. MO SNS v zložení: 
 

Predseda: p. Podmanický František  
Členovia: p. Masnicová Vilma  

p. Šadibol Dušan  
p. Šutiak Ján  
p. Znachor Miloš 
 

pracujú podľa plánu práce, ktorý si na začiatku roka vypracujú, plán sa 
prispôsobuje podmienkam a požiadavkám okresnej Rady SNS. 

Spolupráca našej MO s okresnou radou a ostatnými MO v okrese je dobrá. 
MO SNS hodnotí i spoluprácu organizácie so samotnou podpredsedníčkou NR 
SR p. Belousovovou ako veľmi dobrú. Jej pomoc pri riešení závažných úloh v 
obci je nezaplatiteľná. MO SNS a OÚ jej za túto pomoc ďakujú. 

Jednou z hlavných úloh SNS je zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí, 
presadzovať štátnu zvrchovanosť, vlastenectvo, presadzovať dobré meno 
Slovenska, rozvíjať školskú vzdelanosť v národe. Na základe týchto atribútov 
sme i činnosť našej MO zamerali týmto smerom: 

- spolupráca so školami    
- spolupráca s mládežou v obci 
- spolupráca s OÚ. 
 

Dňa 01. 06. 2008 na MDD sme pripravili spolu s okresnou Radou SNS balíčky 
pre žiakov obidvoch základných škôl. 
 
Dňa 19. 07.2008 sme sa aktívne zapojili do organizovania:  
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       -    futbalového turnaja o pohár starostu obce, 
- vatry zvrchovanosti, na ktorej sa zúčastnili i čelní predstavitelia 
politického   života v SR a to: 
- podpredsedníčka NR SR p. Anna Belousovová 
- župan ŽSK p. Juraj Blanár 
- poslanci NR SR - p. Ján Podmanický, p. Sanyová, primátor mesta Čadca 

Ing. Vražel Jozef 
Pri tejto príležitosti bol slávnostne odovzdaný do rúk starostu obce kľúč 
od multif. traktora. 

 
Dňa 27. 09. 2008 sa členovia SNS zúčastnili výstupu ku Dvojkrížu v Čadci, kde 
si pripomenuli výročie narodenia Andreja Hlinku (1864), Dvojkríž je symbol 
Slovenska. Oslava pokračovala v obci Raková, ktorú organizovala MO. 
 
Dňa 18.10.2008 bola uskutočnená kolaudácia výmeny okien v ZŠ s MŠ 
Vychylovka. Finančná hotovosť bola zabezpečená cestou OÚ od MŠ SR p. Jána 
Mikolaja a podpredsedníčky NR SR p. Anny Belousovovej. Obaja politickí 
predstavitelia sú členmi SNS. 

Na kolaudačnom stretnutí sa zúčastnili členovia SNS, poslanci OÚ, 
zamestnanci školy, rodičia. Celú akciu organizačne zabezpečil starosta obce p. 
Milan Kotvas spolu so ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka. Pán starosta 
poďakoval p. Belousovovej za pomoc a vyjadril jej podporu. 

 
 

František Podmanický 
predseda MO SNS 

 
 
 

Riaditeľ' ZŠ s MŠ vo Vychylovke chce poďakovať uvedeným politickým 
funkcionárom za každoročnú finančnú pomoc škole (dofinancovanie školy 
formou dohodovacieho konania), ktorú prisľúbili na spoločnom stretnutí ešte v r. 
2007. 

Ďakuje členom SNS, poslancom OÚ a starostovi obce za pomoc pri 
realizácii výchovno-vyučovacích úloh. Pevne verí, že s ich pomocou sa realizácii 
úloh bude dariť i naďalej. 

 
Mgr. Miloš Znachor 

 riaditeľ ZŠ s MŠ 
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Spomienky na  Harvelku a Novobystrické čriepky 

 

 
  

 
„ Človek sa obyčajne pozerá späť a spomína na výnimočných učiteľov, obzvlášť 
však spomína s vďakou na tých, ktorí nás naučili cíti ť... V školských osnovách sa 
uvádza veľa vecí, ktoré by sa dieťa malo naučiť. Pre každú rastlinu, ako aj pre 
detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala dostatok tepla“. 

Carl Jung 
 
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť 
a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“ 

J. A. Komenský 
 
28. marca bol sviatok učiteľov. Je to deň, ktorý je spätý s menom učiteľa 
národov - Jana Amosa Komenského. Učiteľ bol odjakživa ten, ktorý vychovával 
a vzdelával deti v škole a snažil sa, aby do života pripravil vzdelaných 
a schopných ľudí. Učiteľ bol zároveň ale aj ten, ktorý viedol a obohacoval 
kultúrny život v mieste, na ktorom pôsobil. 
Dodatočne prajeme všetkým učiteľom, ktorých zrak spočinul na týchto riadkoch, 
veľa zdravia, spokojnosti a pekných chvíľ v kruhu svojich najbližších. Tým 
súčasným veľa dobrých a múdrych kolegov a žiakov, tiež  veľa tvorivého elánu v 
ďalšej práci. Tým skôr narodeným pripájame úprimné poďakovanie za roky 
strávené za bystrickými (aj harvelskými a riečnickymi) katedrami. 
 
Pri príležitosti tohto dňa si dovoľujeme uverejniť spomienky jednej z mnohých 
učiteľov, ktorí v týchto končinách v minulosti pôsobili. Pani učiteľka, Mária 
Kotvasová, si na svojom pôsobisku v Harvelke našla manžela a na 12 rokov aj 
svoj domov. Toho času je na dôchodku, žije v Žiline v kruhu svojich troch detí. 
Medzičasom ovdovela, a ako spomína na Harvelku, uvádza v nasledujúcich 
riadkoch. 

Mgr. Eva Joneková 
 
 
 
 

„Roky 1956 – 1968 v Harvelke“ 
Zo spomienok pani učiteľky Márie Kotvasovej (Ptáčkovej) 
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V roku 1956 od 25. augusta nastala zmena v obsadení učiteľského kolektívu. Na 
miesto riaditeľa školy bola menovaná Elena Matejíčková, učiteľka zo ZDŠ 
v Novej Bystrici a na ďalšie miesta nastúpili Regina Grochalová a ja, 
z Pedagogickej školy v Trenčíne. Z predchádzajúceho kolektívu zostala učiť 
Magda Brízgalová.  

Začiatky boli ťažké, lebo dochádzka žiakov do školy bola podmienená 
prácou v poľnohospodárstve. Otcovia pracovali na Ostravsku a matky s deťmi 
zase na poli. 

Prvé roky sa práca učiteliek zamerala na dochádzku a osvojenie si 
základných vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky. Mnohé deti vo 
vyšších ročníkoch mali veľké nedostatky, ktoré sa učitelia snažili odstrániť 
individuálnym prístupom. 

Po riaditeľke Elene Matejíčkovej, ktorá sa vydala, prišiel na školu pán 
riaditeľ Ján Škripko. Z pôvodného kolektívu zostala iba ja, no prišli ďalšie 
kvalifikované učiteľky: Serafína Bareková a Anna Chrenová. 

Úroveň vzdelávania žiakov začala stúpať a nastal čas na mimoškolskú 
prácu. Začala som pracovať v miestnej knižnici a spolu s kolegami pri nácviku 
divadelných hier „Páva“, „Ženský zákon“. V obci bolo dosť mladých, ktorí sa 
ukázali ako dobrí herci (Antónia Romanová, Pavla Hromádková, Klementína 
Plaštiaková a ešte veľa ďalších). 

Po odchode pána riaditeľa Jána Škripku bol na školu menovaný za nového 
riaditeľa školy Milan Valkovič. Zmenil sa aj kolektív. Na škole učil Jozef Halás, 
Vilma Valkovičová a ja. 

Kolektív mimo vyučovacieho procesu začal pracovať aj v organizáciách – 
ZČSSP, KSČ, ČSČK a pod. Pokračovalo sa i v divadelných predstaveniach: 
„Kubo“. Riaditeľ školy založil aj hudobnú skupinu, ktorá hrávala na svadbách 
i veseliciach. Spolupráca s rodičmi sa z roka na rok zlepšovala a učitelia mali 
radosť, že do ZDŠ v Novej Bystrici posielali žiakov, ktorí mali vedomosti nielen 
na úrovni ostatných žiakov, ale aj lepšie. 

Neskôr sa opäť zmenilo obsadenie učiteľského kolektívu. Učiteľ Jozef 
Halás nastúpil na vojenskú službu, na školu prišli učiť Božena Šlesaríková a  
Margita Pliešovská. Zostali pán riaditeľ Milan Valkovič a učiteľky aj a Vilma 
Valkovičová. Určitý čas v roku 1963 na škole pôsobila aj Anna Vavreková 
(Vakulová). 

Učitelia sa venovali aj práci s občanmi. Každý rok pán riaditeľ Valkovič 
vybavil autobus na poznávací zájazd po Slovensku, a tak absolvovali učitelia, 
žiaci i rodičia  veľa krásnych zájazdov, na ktoré zostali pekné spomienky. Napr. 
Domica, Krásna Hôrka, Betliar, Dobšinská ľadová jaskyňa a pod. Žiaci si takto 
rozširovali vedomosti a spoznávali Slovensko. 

V roku 1967 Harvelka zažila krutú zimu a školu pred Vianocami vytopilo. 
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Pod mostom sa nakopili ľady a voda sa vyliala na školský dvor. V spodnom byte 
bolo 5 cm vody. No vo februári roku 1968 bola opäť povodeň, ktorá znovu 
zatopila školu a dokonca odniesla i siahovicu dreva, ktorá bola naukladaná pri 
škole. 

V júli 1968 som sa odsťahovala aj s rodinou do Žiliny. Ďalej som potom 
pôsobila na ZDŠ v Ochodnici a v ZŠ Brodno. 

Mária Kotvasová (Ptáčková) 
 
 
V nasledujúcich číslach nášho mesačníka Vám postupne budeme 
prostredníctvom nášho takmer „rodáka“ oživovať aj vaše spomienky na časy 
minulé, ktoré sa viažu na našu dedinu, na našu kultúru, šport... Určite drvivá 
väčšina z nás si vybaví tvár nášho bývalého pána učiteľa Kamila Badača. 
V každom z nás zanechal určité stopy svojej práce, svojho pôsobenia na tunajšej 
základnej škole a vôbec v Novej Bystrici a okolí. Keďže stále plný elánu 
a myslím, že pre neho typického spôsobu ako zaujať svoje okolie, zapôsobia na 
vás aj jeho Novobystrické čriepky. 

V súčasnosti si užíva zaslúženého dôchodku – stále však aktívne – v obci 
Miloslavov. Pochádza z Brvnišťa, od roku 1958 pôsobil najskôr ako učiteľ, 
neskôr ako zástupca riaditeľa ZŠ v Novej Bystrici. Po odchode z našej dediny po 
33 rokoch pôsobil ešte 11 rokov v Dunajskej Lužnej. V našej dedine si našiel aj 
manželku, s ktorou má 2 dcéry a už aj 3 vnukov. Avšak nechcem všetko 
prezradiť, pretože mnohé veci aj z jeho života sa dozviete práve v jeho 
spomienkach... 

Ing. Iveta Heltková 
 
Písal sa rok 1958. Končili sme vysokoškolské štúdiá a bolo treba sa poohliadnuť 
po mieste budúceho pracovného pôsobenia. Keďže pochádzam od Považskej 
Bystrice, chcel som, samozrejme, pôsobiť ako pedagóg v tomto, alebo blízkom 
okolí. V ponuke voľných pracovných miest bol najbližší môjmu bydlisku región 
Kysuce, konkrétne okres Kysucké Nové Mesto. Kraj veľmi podobný tomu, v 
ktorom som vyrastal a nie veľmi vzdialený môjmu domovu. Spojivom boli 
Javorníky. Tak som podpísal umiestenku, ktorej odpis mám uložený dodnes. 
Podľa nej citujem „ Ukladá sa absolventom pedagogických a vysokých škôl 
záväzok pracovať po absolvovaní tri roky v rezorte určenom podľa štátneho 
plánu". 

Odbor školstva v Kysuckom Novom Meste mi určil miesto učiteľa na 
Osemročnej strednej škole v Novej Bystrici. Kde to je? Ako sa tam dostať? Na 
rad prišiel školský atlas, ktorý mi ukázal, že moje budúce pôsobisko leží na rieke 
Bystrica pri hraniciach s Poľskom. Priznám sa, že som bol dosť zaskočený a 

18   Novobystrický hlásnik 
 

sklamaný. Očakával som umiestnenie v blízkosti okresného sídla. O tom, že 
Kysuce sú rozdelené takým spôsobom, kde Bystrická dolina patrí do okresu 
Kysucké Nové Mesto, som nevedel. Utešoval som sa však tým, že to bude nejaká 
novšia obec, keďže mala v názve Nová. 

Keď prišiel čas nástupu na miesto môjho pôsobenia, vycestoval som s 
presvedčením, že tie tri roky nejako vydržím, nakoľko sa mi do doby pôsobenia 
započítavala aj vojenská služba. Z troch povinných rokov, určených 
umiestenkou, sa nakoniec stalo tridsaťtri rokov prežitých medzi priateľskými, 
vzácnymi, otvorenými ľuďmi, medzi ktorými som našiel množstvo úprimných 
priateľov. Toto priateľstvo a vzájomná náklonnosť pretrvávajú dodnes. Preto sa 
veľmi rád na Bystrice vraciam. Môžem smelo povedať, že Bystrice sa stali 
mojím druhým domovom a navždy zostanú zapísané v mojom vedomí. 
 
 
Škola 
V posledný augustový týždeň roku 1958 som teda vycestoval. Keď som prešiel 
Kysuckou bránou, tvorenou z jednej strany Rochovicou a z druhej strany 
Brodňankou, povzdychol som si: Tak a som na Kysuciach. V osobnom vlaku zo 
Žiliny do Čadce si ku mne prisadli dvaja zamestnanci železnice. Slovo dalo 
slovo a v debate som sa opýtal, ako sa dostanem z Kysuckého Nového Mesta do 
Novej Bystrice. A dobre, že som sa opýtal. Vysvetlili mi, že bude pre mňa lepšie 
vystúpiť z vlaku až na železničnej zastávke Oščadnica, prejsť po lávke ponad 
rieku Kysuca, potom okolo píly až na autobusovú zastávku „Pod Oščadnicou" a 
tam počkať na autobus prichádzajúci z Čadce. 

Postupoval som teda podľa ich rady. Keď som prechádzal lávkou ponad 
rieku Kysuca, nevdojak mi prišli na um slová básnika Horova o Kysuci a úvodnú 
časť som si v duchu zarecitoval: Kysuca, Kysuca, voda studená, len skúpe grapy 
plí, môj život strašne holý, hŕba kamenia". Aké budete Kysuce voči mne, ako sa 
vám prispôsobiť, čo od vás očakávať. 

Po viac ako hodinovom čakaní na zastávke konečne prišiel autobus a ja som 
nastúpil. Asfaltová cesta končila za obcou Zborov nad Bystricou. Odtiaľ až do 
cieľa mojej cesty do Novej Bystrice to už bola len prašná hradská, často plná 
výmoľov, na ktorých sa autobus natriasal div sa nerozpadol. V Starej Bystrici 
sme mali občerstvovaciu prestávku. Tu ma zaujala zvláštna budova, o ktorej som 
sa od spolucestujúceho dozvedel, že to bola synagóga. 

Po občerstvovacej prestávke autobus pokračoval ďalej. Požiadal som pána 
sprievodcu v autobuse, aby ma upozornil, keď budem v cieli cesty, teda pri škole 
v Novej Bystrici. Pri ktorej škole? Znela jeho otázka. My tu máme viac škôl. 
Jedna je u Strapáčov, jedna je v ústredí a jedna vo Vychylovke. Keďže som mal 
dekrét do Osemročnej strednej školy v Novej Bystrici, tak som odpovedal, že 
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vystúpim pred školou v ústredí. Stalo sa a ja som bol na konci svojej cesty. Predo 
mnou bola poschodová dosť veľká budova, ktorá sa medzi drevenými domami 
majestátne vypínala. Budova postavená a daná do užívania v rokoch 1940 - 43 
niesla ešte stopy svetovej vojny. Spolu s neďalekým kostolom a budovou, kde sa 
nachádzal miestny národný výbor a pošta, tvorili dominantu centra obce. 
Vstupujem do budovy školy. Prvý človek, ktorého v budove stretám, je staršia 
pani upratovačka. Osloví ma slovami, na ktoré si aj dnes po päťdesiatich rokoch 
živo spomínam: „Chlapče, choď domov. Školský rok sa začne až o týždeň". Jej 
reakcii som sa ani veľmi nečudoval. V tom čase som bol mladý, mal som 158 
centimetrov a vážil som 50 kg aj s topánkami. Proste, chlap ako hora (ale 
vyrúbaná)!! 
 
 
Obec 
Keďže riaditeľ školy v čase môjho príchodu bol na brigáde na tamojšom 
Jednotnom roľníckom družstve, veď bol čas žatvy, využil som získaný čas na 
prehliadku centra obce. Dedina ako netypická ulicovka je uložená v Bystrickej 
brázde stlačená z južnej strany Kysuckou vrchovinou, ktorá tu strmo spadá do 
riečiska rieky Bystrica. Zo severu chránená Kysuckými Beskydami tvoriacimi tu 
hranicu s Poľskom. Prehliadku začínam pri drevenej krčme „U Slučiaka", kde sa 
občerstvujem. Neďaleko od nej je murovaná, dosť rozľahlá budova pošty a 
národného výboru (dnes tam už nestojí). Visí tu väčšia tabuľa s nápisom 
„TABUĽA CTI A HAŇBY". Vedľa stojí mohutná stavba rímskokatolíckeho 
kostola z roku 1858 s mohutnými lipami pred vchodom do chrámu, sochou Jána 
Krstiteľa na podstavci a pomníkom padlým sovietskym vojakom v II. svetovej 
vojne. Po ľavej strane cesty od kostola až po rázcestie sú skupiny drevených 
domov spolu s hospodárskymi budovami a stajňami. Medzi jednotlivými 
skupinami domov niekde väčšie inde menšie voľné priestranstvá. 

Ako som sa neskôr dozvedel, každá skupina domov mala svoj názov (napr. 
Handrisovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia, Holienkovia, 
Luciakovia, Závodskovia, Pastvovia, Veľký Potok). Neskôr som dôverne poznal 
takmer všetky a navštevoval ich v rámci povinných návštev svojich žiakov, ako 
aj pri rôznych súpisoch, ktoré sme ako učitelia v tom čase robili. Na pravej strane 
cesty za riekou sa rozkladala usadlosť, do ktorej sa prechádzalo lávkou cez rieku. 
Počas povodní osada bývala často odrezaná od centra.  

Voda totiž lávku vzala. Rieka Bystrica bola vtedy čistá a hlavne plná rýb 
rôznych druhov, ktoré sme i keď nemajúc žiadneho rybárskeho povolenia neskôr 
často lovili. 

Z budov ma zaujala drevená budova bývalej školy, (dnes je tam reštaurácia 
U jeleňa), poschodový obývaný dom (Brisudov) a rozľahlá murovaná budova 
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Linksov dom s predajňou mäsa. 
Moju pozornosť upútal zvláštny vláčik ťahajúci niekoľko drevom 

naložených vagónov. Na niektorých vagónoch na vyhradenej plošine stáli 
brzdári, ktorí spomaľovali rýchlosť súpravy, nakoľko trať mala pomerne veľký 
spád. Svoju prehliadku centra obce som ukončil pred predajňou textilu (dnes je 
tam hostinec U Škorvagy). Dojem z prehliadky tejto časti obce som mal dosť 
rozpačitý, umocnený aj tým, že v obci nebolo futbalové ihrisko, čo pre mňa, 
aktívneho futbalistu, bolo zvlášť nepríjemné. Z toho vyplynulo aj moje vnútorné 
presvedčenie zmeniť pôsobisko čo najskôr. 
 
 
Bývanie 
Po návrate do budovy školy som sa stretol s mladým riaditeľom školy, s ktorým, 
dá sa to tak povedať, sme si „padli do oka". Po vybavení náležitých formalít som 
spolu s kolegyňou, ktorá tam už učila, išiel zháňať ubytovanie. Našiel som ho v 
súkromnom dome. Do mojej izby som prechádzal cez kuchyňu a domáci zas do 
svojej izby cez moju. Výhodou bolo, že mi do izby z kuchyne občas púšťali 
teplo. Po návrate z vojenskej služby sme spolu s kolegom dostali ubytovanie v 
novopostavenej školskej budove v jednom kabinete. Na otázky známych, ako a 
kde bývam, som zvyčajne odpovedal: Bývam v kabinete, spávam na Ázii a aby 
mi bolo teplo, prikrývam sa Afrikou. V zimných mesiacoch sme často ako 
vyhrievacie teleso používali odporový drôt zavesená na stene. Aby som 
nezabudol na finančnú stránku. Môj nástupný plat bol 1260 Kčs. Po odpočítaní 
zrážok to bolo rovných 1000 Kčs. Teda 500 korún na zálohu a 500 korún na 
výplatu. Ďalšie zvýšenie platu o 100 korún nasledovalo až po piatich rokoch 
práce. 

Takú som spoznal Novú Bystricu na konci päťdesiatych rokov minulého 
storočia. Život bol romantický a zároveň ťažký. Tu som prežil celý svoj plodný 
život. Tu, v Linksovom dome som našiel svojho najlepšieho priateľa - svoju 
manželku. Teraz žijem v dedinke neďaleko Bratislavy. 

PaedDr. Kamil Badač 
 
 
 
 

 

Len čo sa rozvidnelo, mama volá: „Vstávaj, už som podojila, treba ísť s kravami 
na pašu!“ Veru sa mi dvakrát nechcelo. Ešte chvíľu, potom vstanem. Len čo som 
znovu zaspala, mama ostrejšie skríkla: „Vstávaj, lebo za chvíľu vyjde slnko! 
Bude teplo a budú štípať ovady!“ Voľky - nevoľky som sa poobliekala, zobrala 

Pasenie kráv 
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nejaký chlebík, čo mi mama nachystala a išla s kravami na pašu. Naše sa volali 
Jahoda a Brezaja. Cestou sa popripájali aj ostatní pastieri z vedľajších domov a 
dvorov. Kravy prešli cez rieku a my, pastieri, cez lávku. Pásavali dievčatá aj 
chlapci. Už na lavičke sme sa trochu popreberali zo spánku, lebo sme sa zabávali 
tým, že sme ju rozhojdali, aby tí ostatní nemohli prejsť na druhý breh. Ale 
samozrejme, keď sa lavička upokojila, potom prešli. Čakávali sme sa pod 
štrekou. To boli koľajnice, kadiaľ v tých časoch mašinka vozila drevo. Teraz je 
už v skanzene. Keď tam boli už všetci, zahnali sme kravy cez koľajnice hore 
žľabinami. Tade sa pásavali. Keď sa dobre zapásli, začali sme sa hrať. Boli to 
všelijaké hry - karty, kamienky, nožík, schovávačky, „Vadí – nevadí“... Keď sme 
mali perá a papier, tak to bolo aj „Meno, mesto, zviera, vec“... Občas sme museli 
sledovať aj kravičky. Keď niektorá zašla z pasienku na záhon, tak sme ich museli 
zavrátiť. To sa tak hovorievalo: „Hybaj ich teraz ty pozavracať, ja som už bola!“ 
Až sme sa všetci museli vystriedať. Keď sa už oteplilo a ovady začali dobiedzať, 
už sme ich zháňali domov. Ak sme nestihli v pravý čas, tak sa nám aj 
strečkovali. To už bolo horšie, lebo podaktoré sa tak rozbehli, že ich nebolo 
možné udržať v ceste. Utekali nám aj po záhonoch. A keď boli postavené ostrvy, 
tak ich veru aj pováľali. Vtedy kravy na retiazkach neboli. Keď sme utekali za 
nimi a chceli sme zabrániť škode, ony sa ešte viac strečkovali. Museli sme si 
nájsť takú taktiku, že sme ich nechali zapásť a potom pomalým krokom sme ich 
zohnali do cesty. Inokedy, keď bolo pod mrakom, tak sa lepšie pásli, aj lepšie sa 
hnali domov. Niekedy sme tie ostrvy aj sami opravili, alebo ich opravili rodičia, 
keď tadiaľ išli na záhon. Stalo sa, že sme sa ani nepriznali. Tak si to gazda 
postavil sám. Dole idúc sme si zaspievali. Domov sme prišli mierne ukonaní, ale 
ešte nám dovolili ísť sa von pohrať.  
 

 
 

Mária Cabadajová  
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Nie je čítanie nemoderné? 
 

Skončil sa mesiac marec, ktorý je už tradične mesiacom kníh. Ale je čítanie v 21. 
storočí, v dobe televízie, počítačov, internetu, mobilnej komunikácie, ešte 
moderné? Nie je zastaralé, či zbytočné, márniť čas nad knihou, keď to, čo v nej 
čítame týždeň, si pozrieme na DVD za dve hodiny? 

Nie, vôbec netreba takto uvažovať. Treba si uvedomiť, že kniha je základný 
výchovný prostriedok pri rozvíjaní fantázie, tvorivosti a predstavivosti dieťaťa. 
Má výnimočný význam u mladých ľudí v období, keď sa formujú ich názory na 
život, na vzťahy medzi sebou i vzťahy k svojmu okoliu. V období, keď je človek 
najviac vnímavý. Kniha obohatí citový život dieťaťa, keď sa stotožňuje s 
hrdinom, prekonáva s ním prekážky a prostredníctvom neho sa učí rozlišovať 
dobro od zla. Prostredníctvom knihy si dieťa rozširuje vedomosti  o poznanom, 
ale aj získava nové informácie. Nájde v nej odpoveď na otázky, ktoré z rôznych 
dôvodov nikomu zo svojho okolia nepoloží. Dnes sa v škole kladie dôraz na 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov – podstatou, či cieľom, je získať 
celkový obraz o tom, ako žiak dokáže pracovať s textom, porozumieť mu, získať 
z neho informácie, interpretovať text a vyvodzovať závery. Čítaním sa zlepšuje 
úroveň čítania, rozširuje sa slovná zásoba, a tým aj schopnosť vyjadrovania. 
Kniha dieťa poučí, ale aj zabaví. Alebo naopak. Jej výhoda je v tom, že každý si 
môže vybrať podľa vlastného záujmu – encyklopédie, náučné knihy, populárne... 
Aj my, dospelí, občas po nej siahneme. Je našou priateľkou v čase samoty. Kedy 
chceme ju otvoríme a kedy chceme, ju môžeme zas odložiť.  

25. marca 2009 som so svojou triedou - IV. A, navštívila miestnu knižnicu, 
postupne aj ostatné kolegyne z 1. stupňa ZŠ. Spoločne sme si prezreli jej 
priestory, zopakovali sme si, ako sa v nej treba orientovať, ako funguje 
výpožičný systém, porozprávali sme sa, kto aký žáner obľubuje. Z niektorých 
knižiek sme si prečítali vybraný úryvok, čím sa umocnil zážitok zo 
spoločnej návštevy. Mnohí zo žiakov sú už skúsenými čitateľmi, ktorí knižnicu 
už dobre poznajú, iní využili príležitosť, požiadali o čitateľský preukaz a požičali 
si knižky domov.   

Pre nás, pedagógov, je dôležité, aby deti nestratili záujem o knihy a čítanie 
z nich. Chceme, aby naďalej bola pre nich zdrojom poznania v každej oblasti. 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Veď nie nadarmo sa hovorí, že: „V literatúre je zahrnutá múdrosť a skúsenosti 
celého ľudstva.“. 

Mgr. Eva Joneková 
 
 

 
Zimná krajinka 

 

V mesiaci február a marec pod týmto názvom prebehla na škole výtvarná  súťaž,  
ktorú pre žiakov ročníkov 5-9 pripravilo Školské stredisko záujmovej činnosti. 
Všetky práce, ktoré sa zapojili do súťaže, boli vystavené na školskej chodbe 
a spríjemnili tak priestory školy. Dievčatá z redakčno-vydavateľského krúžku 
spolu s pani učiteľkami vyhodnotili tie najkrajšie.  Keďže prác bolo veľa a bolo 
veľmi ťažké vybrať, rozhodli sa takto : 

1. miesto - Podolínska Ľudka a Jonek Vladko 
2. miesto – Matejčíková Anna a Priščová Simona 
3. miesto – Radôšťanová Miška a Vojtková Nikola 

 
Skupinové práce : 

1. miesto – Heltková, Jančulová, Joneková, Adamcová 
2. miesto – Lieskovanová, Kubičinová, Borovičková, 

Kocúrková 
 
Ani ostatní, ktorí sa zúčastnili,  neobišli naprázdno. Každý dostal  malú sladkosť. 
Túto súťaž usporiadame už druhý rok a budeme v nej pokračovať. Medzi deťmi 
je veľa talentov a aj touto cestou ukážu, čo vedia. 
 
 

Fyzikálna olympiáda 
 
Dňa 13.03.2009 sa v Čadci konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády v dvoch 
kategóriách : kategória E, kategória F. Aj naši žiaci sa zúčastnili  tejto náročnej 
vedomostnej súťaže, veľmi dobre obstáli a urobili nám radosť. Kategória E – 
Jožko Matejčík z IX.A  triedy sa umiestnil na druhom mieste. Kategória F :  
Erika  Adamcová z VIII.B . triedy sa umiestnila na prvom mieste a Tomáš 
Plazák z VIII.B  triedy  na treťom mieste. Všetkým ďakujeme za dobrú 
reprezentáciu školy. Žiakov pripravila Ing. Jarabicová. 
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Výstavka výtvarných prác žiakov v Dome kultúry v Novej Bystrici 
 
Školské stredisko záujmovej 
činnosti v Novej Bystrici spolu 
s členkami redakčno-
vydavateľského krúžku 
nainštalovali v dome kultúry 
výstavu výtvarných prác žiakov 
z ročníkov 1-9 a MŠ, ktorá bola 
sprístupnená verejnosti 16. 3.2009.  
Práce boli robené počas hodín 
výtvarnej výchovy rôznymi 
technikami – koláž, maľba 
temperami, akvarelom, kresba 

ceruzkou, perom, plagátová tvorba, kolorovanie a iné. Žiaci a deti z MŠ  
pracovali v skupinách aj individuálne, využívali rôzny dostupný materiál od 
výkresov cez textil, kartóny, drevo, plast. Výstava sa páčila, o čom svedčia aj 
pozitívne ohlasy od občanov a žiakov, ktorí ju navštívili. Plánujeme preto 
uskutočniť ďalšiu výstavu v mesiaci máj. 

 
Okresná súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky 

 
Už sa stalo tradíciou na našej škole, že sa naši „strelci“ 
v okresných súťažiach pravidelne umiestňujú na popredných 
miestach. Nebolo tomu inak ani teraz. Dňa 19.3.2009 sa 
zúčastnili okresného preboru za našu školu dve družstvá, a to 
družstvo chlapcov v zložení Borovička Filip, Vakula Samo 
a Halvoník Michal a družstvo dievčat v zložení Cádrová 
Rebeka, Matejčíková Anna a Čierňavová Katka. Chlapci 

ako družstvo obsadili prvé miesto a dievčatá ako družstvo obsadili druhé 
miesto. V súťaži jednotlivcov Vakula Samo si „vystrieľal“ druhé miesto 
a Čierňavová Katka  tretie miesto. 
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy. 
Žiakov pripravil Miroslav Žovin. 
 

Mgr. Elena Jančulová 
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O malom chrobáčikovi Tyblkovi a chrípke 

 
Bol raz jeden sad, v ktorom rástlo veľa jabloní. Pod jednou jabloňou boli 
popadané jablká. Na prvý pohľad sa zdali celkom obyčajné, ale nie, neboli to 
obyčajné jablká. Bývali v nich rodinky chrobáčikov. V jednom z nich bola 
dokonca škola. Na jednom jablku boli malé biele okienka, záclonky, komínik, 
schodíky a dvierka. V ňom bývala rodinka chrobáčikov: mama – pani 
Chrobákova, otec – pán Chrobák a ich synček – chrobáčik Tyblko. 

Tyblko chodil do III. A v Jablkove. Jeho mama je krajčírka a ocko stolár.  
Jedného dňa prišiel zo školy so zvesenými tykadielkami a sťažoval sa mamičke, 
že ho bolí hlávka. Mama si pomyslela: „To budú zasa jeho huncútstva, aby 
nemusel upratovať svoju izbičku na povale, alebo ísť na hodinu huslí k pánu 
Svrčkovi.“ No napriek tomu skúsila Tyblkovi čielko a líčka. Naozaj boli celkom 
rozpálené... Mama mu dala pod krídelko teplomer a teplota stúpala ani na piecke. 
Milý Tyblko si pomyslel: „Som chorý, zomriem“ a rozplakal sa. Na to sa 
mamička iba usmiala, pohladkala ho po hlávke a utešila malého pacienta, že 
vôbec neumiera. „Zajtra ráno pôjdeme k pánovi doktorovi Chrústovi.“ Tyblko 
vykríkol: „Mamička, len k lekárovi nie!“ Predstavil si v tej chvíli velikánsku 
injekciu, ktorú mu už – už idú pichať do zadku. A ďalej prosíkal a sľuboval, že 
sa polepší, ale márne. Mamička rozhodla, že pôjdu a hotovo! Dala mu ešte teplý 
čajík a tabletku od teploty. Tyblko sa schoval pod perinu a rozmýšľal o injekcii, 
čo ho čaká zajtra. 

Ráno mamička zobudila Tyblka a šli k lekárovi. Cestou mu vysvetľovala, že 
sa nemusí vôbec báť. Tyblko sedel v čakárni so zvesenými tykadielkami 
a myslel iba na injekciu. Zrazu sa otvorili dvere ordinácie. „Ďalší prosím. 
Tyblko, si na rade!“ Tyblko s veľkým strachom vstúpil do ordinácie, tichučko 
pozdravil a sledoval, kde len tá injekcia môže byť. Pán doktor Chrúst ho 
dôkladne vyšetril, pozrel hrdielko, popočúval srdiečko a pozapisoval všetky 
údaje do kartotéky. Tyblko dostal lieky od lekára s presným návodom na 
užívanie: jedna lyžička ráno, druhá večer. Tyblko sa ešte bojazlivejšie spýtal, 
kedy mu pichnú tú injekciu. Pán doktor sa rozosmial: „Tyblko, veď predsa 
nemusíš vždy dostať injekciu, keď si u lekára. A dnes to vôbec nie je treba!“ 
Tyblko hrdinsky s úsmevom vyšiel z ordinácie. Doma užíval liek podľa 
predpisu, i keď bol taký sladučký, že by ho vypil všetok naraz. Mamička mu 
vysvetlila, že to sa robiť nikdy nesmie, lieky sa musia jesť tak, ako predpíše 
lekár.  

Z dielne našich žiakov 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 

Ako tak dni ubiehali, Tyblko celkom vyzdravel. Zasa chodil do školy a na 
hodinu huslí k pánovi Svrčkovi. Hráva sa s kamarátmi na lúke. 

Raz hrali s chrobáčikmi na lúke futbal a na tej lúke bol jeden krásny fialový 
zvonček. Tyblko ani nechcel, ale loptu kopol presne do zvončeka, zvonček sa 
rozhojdal a vyšiel z neho jemný tón bim – bam – bom a rozprávky je koniec.  
 

Klárka Talapková, III. A, 
ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

 
 

 
 
 

 
Dňa 19.03.2009 sa žiaci 9. ročníka Dávid Švec, Denis Mokryš, Radovan Svitek 
pod vedením p. uč. Šutiaka zúčastnili streleckej súťaže v Čadci. Chlapci sa 
umiestnili na piatom mieste. 

Rastislav Šutiak 
  
 
Tak ako tisíce detí na Slovensku a milióny detí na celom svete, dňa 26. 3. 2009 
riešili  „klokanove úlohy“ aj žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica -Vychylovka. 
Súťaže sa zúčastnilo spolu 15 žiakov rôznych vekových kategórií, od Klokanka 3 
po Kadeta 9. Žiaci I. stupňa si svoje mozgové závity precvičili pri riešení 18 
zaujímavých úloh, ostatní pri 24 úlohách. Každý súťažiaci bude po vyhodnotení 
odmenený pekným diplomom. Tí najúspešnejší aj vecnými cenami. 

 
Mgr. Katarína Kuricová 

 
 

Z tvorby našich žiakov 
 

Naša dedina 
 

Vychylovka je krásna, 
dobrá, múdra a aj zvláštna. 
Vietor u nás krásne veje, 

lístie na stromoch sa chveje. 
 

Všetci sme na ňu hrdí, pyšní 
nikdy tu nebudeme smutní. 
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Zvieratká sa tu dobre majú, 
dobrí  ľudia im dosť dajú. 

 

Niekedy tu príde dážď, 
nám to nevadí, dáme si pršiplášť. 

Síce žiadna loď tu nepláva, 
zato na skanzene vláčik premáva. 

 

Vychylovka je naša dedina, 
pre nás je tá najkrajšia a jediná. 

 
 

Patrícia Kubatková, Petra Petreková, 5. trieda 
 
 

 
 
 
 
 

Dnes si povieme niečo o zamestnaneckej prémii, ktorá sa zavádza do zákona o 
dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2009.  
Zamestnanecká prémia je niečo ako zamestnanecký bonus. Ide v podstate o 
zápornú daň, na ktorú budú mať nárok zamestnanci s nízkym príjmom. Títo 
zamestnanci nebudú daň platiť, ale naopak, štát im bude vyplácať na základe 
ročného zúčtovania dane (príp. podaním daňového priznania) určitú sumu – 
zamestnaneckú prémiu. 
 

Príklad výpočtu zamestnaneckej prémie:  
V ročnom zúčtovaní dane za rok 2009 odpočíta mzdová účtovníčka 
zamestnancovi zo základu dane (príjem zamestnanca znížený o jeho odvody) 
sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, teda sumu 4025,70 €. Ak výsledok bude 
záporné číslo, zamestnanec bude mať nárok na zamestnaneckú prémiu, ktorá sa 
vypočíta ako 19% z tohto záporného čísla a zamestnancovi bude vyplatená 
zamestnávateľom po ročnom zúčtovaní. 
 
Napr. 
Hrubý príjem za rok 2009: 4100 € (123516,60 Sk) 
Odvody: 554 € (16689,80 Sk) 
Základ dane: 3546 € (106826,80 Sk) 
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Odpočet nezdaniteľnej časti: 4025,70 € (121278,24 Sk) 
Suma: -479,70 € (14451,44 Sk) z toho 19%: zamestnanecká prémia: 91,14 € 
(2745,68 Sk) 
 
Podmienky na priznanie zamestnaneckej prémie: 
- nárok má len zamestnanec, ktorý bude mať príjmy výlučne zo závislej činnosti 
vykonávanej len na území SR, v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej 
mzdy. Pre rok 2009 - príjem najmenej vo výške 1773 € (53413,40 Sk). Ak zarobí 
menej ako 1773 €, nárok na prémiu stráca. 
Na túto prémiu nebude mať nárok zamestnanec, ktorý má súčasne aj príjmy z 
podnikania alebo z prenájmu! Takisto nesmie mať vyplácané podiely na zisku, 
nesmie mať príjmy za prácu spoločníka v s.r.o. ani odmeny za výkon funkcie 
štatutára, napríklad konateľa v s.r.o., člena dozornej alebo správnej rady 
a podobne. 
- príjmy musí mať najmenej po dobu 6 kalendárnych mesiacov na základe 
pracovnej zmluvy (nie dohody!) – tieto mesiace nemusia byť po sebe, môžu byť 
napr. za január – marec, potom napr. október – december. Avšak pozor, ak 
zamestnanec nebude pracovať celých 12 mesiacov, suma zamestnaneckej prémie 
sa bude krátiť, napr. bude pracovať tých 6 mesiacov, základ dane bude napr. 
2000 € – 4025,70 € odp. položka = - 2025,70 z toho 19 % = - 384,88/12*6= 
192,44 €. Ale ani túto sumu zamestnanec nedostane, lebo je stanovená 
maximálna suma zamestnaneckej prémie: 181,03 €, čo je 19 % z rozdielu sumy 
4025,70 € a základu dane z 12-násobku minimálnej mzdy. 
 

Ing. Iveta Heltková 
 

 
 

 
   

 
 
 

(Údaje sú z obecnej matriky) 
 

Narodenie dietata 
Adam Ziatek – 4. 3. 2009, Jaroslav a Miroslava, rod. Huláková 
Lenka Krížková – 4. 3. 2009, Jozef a Monika, rod. Pavčíková 
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Životné jubileá 
40 rokov 

JarmilaVojteková 
Iveta Petreková 
Mária Joneková 
 

50 rokov 
Anna Cabadajová 
 

60 rokov 
Anton Krištof 
Rudolf Slučiak 
Jozef Matejčík 
 

70 rokov 
Ján Kuniak 
Alexander Griga 
 

80 rokov 
Cecília Romaníková 

 
Nad 80 rokov 

Ondrej Mokryš (82) 
Štefan Mazúr (86) 
Ondrej Strapáč (87) 
 
 
 
 

Opustili nás 
Emília Svitková (†78) 
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Program v Múzeu kysuckej dediny na rok 2009 
Máj 
1.5.2009  Brány depa sa otvárajú 
3.5.2009  Stavanie mája 
10.5. 2009  Sadenie zemiakov 
17.5.2009  35. výročie založenia Múzea kysuckej dediny 
24.5.2009  Deň železnice, Kuchyňa starých materí 
30.5.2009  Váľanie Mája 
31.5.2009  Skanzen deťom, Medzinárodný deň detí 
 
Jún 
8.6.2009  Kuchyňa starých materí 
14.6.2009  Krása dreva a prútia 
21.6.2009  Jánske zvyky 
28.6.2009  Vitajte v Novej Bystrici 
 
Júl 
4.7.2009  Na kysuckých lúkach- súťaž v kosení trávy 
12.7. 2009  Deň s Kysuckým Novým Mestom 
19.7.2009  Pozdrav z Oravskej Lesnej 
26.7.2009  Ovčiarska nedeľa 
 
August 
2.8.2009  Medonosná včielka 
9.8.2009  Pranie na potoku, Kuchyňa starých materí 
16.8.2009  Ospievané Beskydy – Vianoce 
23.8.2009  Poľovníctvo na Kysuciach 
30.8.2009  Od zrna ku chlebu 
 
September 
6.9.2009  Drotárska nedeľa 
13.9.2009  Driapačky, Kuchyňa starých materí 
27.9.2009  Z našich bačovísk 
 
Október 
4.10.2009  Odpoludnie na humne 
18.10.2009  Keď sa zima opýta 
25.10.2009  Zatváranie brán depa 
 

Začiatok programu: 13.30 h 
Skanzen je otvorený do 31.10.2009 
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Dňa 12. apríla /nedeľa/ 2009 sa uskutoční Veľkonočná diskotéka 
v DK Nová Bystrica. Začiatok o 21.00 hod. 

DJ Kuljovský. 
 

Dňa 17. apríla /piatok/ 2009 Vás Kultúrno-školská komisia pri OÚ v Novej Bystrici 
pozýva na detskú diskotéku, ktorá sa uskutoční 

v DK Nová Bystrica. Začiatok o 15. 00 hod. 
Deti čakajú súťaže a pekné ceny. 

 
OÚ – kultúrny referent 
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Kultúrno-školská a športová komisia pri OÚ Nová Bystrica pripravuje pre záujemcov 

o pohyb pravidelné cvičenia, zamerané na strečing, kalanetiku, aerobic. 
 

Tí, ktorí by ste mali záujem aj takýmto spôsobom niečo spraviť pre svoje zdravie, 
môžete sa prihlásiť na OÚ v Novej Bystrici u p. Tomčalu osobne,  

alebo na tel.č. 041/43 97 359, alebo v kvetinárstve u p. Janky Hulákovej. 
do 10. apríla 2009. 

KŠK Nová Bystrica 
 
 

Dňa 23. 2. 2009 bol rozsiahly požiar v obci Nová Bystrica – Vychylovka. 
Zhorela hospodárska budova p. Tomášovi Eschovi,  

bytom Nová Bystrica – Vychylovka č. 1093. 
Pri požiare zhorel poškodenému traktor, káble,  

hobľovačka, voz, dosky a približne70 m3 paliva. 
 

Kto by chcel menovanému pomôcť, môže peňažné prostriedky zaslať na číslo účtu: 
06390322 / 6500 

zaslaním na Poštovej banke. 
Ďakujeme! 

                                                                              OÚ v Novej Bystrici 
 

 
Zmena odvozu !!! 
 
Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch : 

02.04.2009 
17.04.2009 
30.04.2009 
14.05.2009 
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