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Dňa 25. apríla 2009 sa v obci Nová Bystrica konal II. ro čník FURMANSKEJ 
SÚŤAŽE. Súťaž spoluorganizovala obec Nová Bystrica, ZCHKS a rodina 
Antona Petreka, bez ktorej by sa táto súťaž ani neuskutočnila. Hlavným 
sponzorom celej akcie bola SNS.  

Pokračovanie na strane 26 
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Prítomní: 
 
Starosta obce: 

Kotvas Milan 
 
Členovia OZ:  

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

 
Neprítomní: 

Žemel Milan   
Masnicová Vilma 

 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Schválenie uznesenia 
7. 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 7 
poslancov. P. Žemel a p. Masnicová sa 
ospravedlnil z dôvodu choroby. 
 
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. Elenu Jančulovú  
a p. Dušana Šadibola. 
 
3. Voľba návrhovej  komisie  
Do návrhovej komisie starosta obce 
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. 
Rudolfa Chovanca a p. Jozefa Kultána. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
 

6. 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 3/2009 
 

A/ berie na vedomie 
1. Program dnešného zastupiteľstva. 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa 
konalo dňa 30. 4. 2009 
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2. Zapisovateľku p. Annu 
Chovancovú. 
3. Overovateľov  zápisnice: p. Elenu 
Jančulovú a   p. Dušana Šadibola. 
4.  Návrhovú komisiu: p. Jozefa 
Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a p. 
Jozefa Kultána.  
5.  Problém znečisťovania životného 
prostredia podnikateľmi s drevom 
a pozemkovými spoločenstvami 
/najmä v osade u Jančulov a Veľký 
Potok/. 
6. Uskutočnenie prieskumu 
nákladov v prípade výstavby domu 
sociálnych služieb a jeho 
prevádzkovania. 
7. Informáciu starostu obce 
o probléme rekonštrukcie ZŠ s MŠ 
Nová Bystrica a výstavby telocvične 
pri tejto škole. 
8. Žiadosť o poskytnutie priestorov 
domu kultúry a kysuckej izby na 
prenájom p. Mgr. Králikom a p. 
Jonekom – riešenie tejto žiadosti sa 
odkladá na budúce zastupiteľstvo 
počtom hlasov 5, dvaja sa zdržali 
hlasovania. 
9. Správu z následnej finančnej 
kontroly príjmov a výdavkov obce za 
2. polrok 2008 predloženú 
kontrolórkou obce p. Chovancovou. 
10. Žiadosť Paulíny Klanicovej, 
bytom Nová Bystrica 614, o riešenie 
problému znečisťovania zdroja pitnej 
vody – pozvať na preriešenie tohto 
problému p. Hančina na OcÚ. 
11. Žiadosť p. Pišoja, bytom Veľký 
Potok 735 o ukončenie nájomnej 
zmluvy na Potraviny Monika. 
12. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

o schválenie príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov. 
13. Žiadosť M. Šulavu, bytom 
Vychylovka 766, o povolenie 
prevádzky porezu drevnej hmoty. 
14. Žiadosť Augustína Kolenu, 
bytom Vychylovka 190, o jednorazový 
finančný príspevok. 
15. Žiadosti o predĺženie nájmu bytu 
v bytovke č. 1053 nasledovných 
nájomníkov: p. Radôšťan Ján, p. 
Halvoník Vladimír, p. Halvoník Peter, 
p. Hančinová Mária, p. Prívara Ján a p. 
Adamcová Božena. 
16. Žiadosť p. Fujakovej, bytom 
Nová Bystrica 983, o opatrovateľskú 
službu pri bezlepkovej diéte detí 
Adriána a Branislava – prerieši 
sociálno-zdravotná komisia. 
17. Žiadosť domu dôchodcov 
a domova sociálnych služieb Čadca 
o finančný príspevok. 
18. Problém podmývania miestnej 
komunikácie u Mackov. 
 

B/ schvaľuje 
1. Program zastupiteľstva. 
2.  Návrhovú komisiu v zložení: p. 
Radôšťan, p. R. Chovanec a p. Jozef 
Kultán počtom počtom hlasov 7. 
3. Vypísanie podmienok na 
prenájom a prevádzkovanie chatky 
Monika. 
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica, 
t. j. výšku príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠSZČ 
a ŠJ v Novej Bystrici podľa návrhu. 
5. Výstavbu telocvične pri ZŠ s MŠ 
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Nová Bystrica z prostriedkov iných 
ako z fondov európskej únie počtom 
hlasov 6. 
6. Sociálny príspevok Augustínovi 
Kolenovi vo výške 100,- eur. 
7. Predĺženie nájomnej zmluvy 
v bytovke č. 1053 nájomcom: p. 
Radôšťan Ján, p. Halvoník Peter, p. 
Hančinová Mária, p. Prívara Ján. 
8. Predlženie nájomnej zmluvy 
v bytovke č. 1053 až po zaplatení 
nedoplatkov na nájomnom na 
obecnom úrade nájomníkom p. 
Halvoníkovi Vladimírovi a p. 
Adamcovej Božene. 
9. Finančný príspevok pre DD 
a DSS Čadca vo výške 100,- eur 
 
C/ neschvaľuje 
1.  Žiadosť M. Šulavu, bytom 
Vychylovka 766, o povolenie 
prevádzky porezu drevnej hmoty. 
Riešenie sa odkladá na neskoršie OZ 
po predložení potrebných dokladov 
/stavebné povolenie, súhlas susedov 
a pod.../. 

 
D/ ukladá  
1. Podnikateľom u Jančuly /p. 
Kulich,  p. Šadibol a p. Horeličan/ 
v priebehu mesiaca máj 2009 zjednať 
nápravu v oblasti znečisťovania 
verejných priestranstiev a štátnych 
komunikácií. Po tomto termíne bude 
obec sankcionovať prípadných 
znečisťovateľov a firmy v zmysle 
VZN Obce Nová Bystrica o verejnom 
poriadku. 
2. Všetkým lesným 
pozemkovým spoločenstvám mať pri 

ťažbe dreva povolenie vstupu na 
súkromné pozemky. V prípade 
sťažností porušenia týchto nariadení, 
budú vinníci pokutovaní v zmysle 
platných právnych predpisov. 
3. Pracovníkovi obecného 
podniku p. Brisučiakovi uložiť panel 
v osade u Mackov, čím sa vyrieši 
problém s podmývaním potoka. 
4. Opraviť zábradlie na moste do 
osady u Peťka a na zdravotnom 
stredisku. 
5. Preriešiť problém doplnenia 
verejného osvetlenia v obci p. 
Chovancovi. 
 
 
7. 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: 
Mgr. Elena Jančucová 
Dušan Šadibol 
 
Zapisovateľ: 
Anna Chovancová 
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VZN o miestnych daniach  
 

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

ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 
 

v y d á v a  
 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  o b c e  N o v á B y s t r i c a 
 o miestnych daniach č.2/2008 

 
 

Úvodné ustanovenia: 
 
1. Toto Všeobecne záväzné 

nariadenie ustanovuje druhy a 
sadzby miestnych daní, vznik a 
zánik povinnosti platenia 
miestnych daní, oznamovaciu 
povinnosť, splatnosť, 
oslobodenie, spôsob, formu a 
miesto pre zaplatenie daní, ako 
aj ďalšie náležitosti vyberania 
daní na území Obce Nová 
Bystrica. 

2. Obec Nová Bystrica ukladá na 
svojom území tieto miestne 
dane: 
 
a/ daň za psa 
b/ daň za užívanie verejného 
priestranstva 
 

Daň za psa 
§ 1  

 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší 
ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou.  
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný 
na vedecké účely a výskumné účely, pes 
umiestnený v útulku zvierat, pes so 
špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní 
alebo používa občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím..  
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa 
alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, 
kto psa vlastní.  
(3) Základom dane je počet psov.  
(4) Sadzba dane je 1,65 € za každého psa a 
kalendárny rok  
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom 
dane, a  zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
daňovník už nie je vlastníkom alebo 
držiteľom psa.  
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik 
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 
dní od vzniku daňovej povinnosti.  
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 
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správca dane vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
Nárok na vrátenie pomernej časti dane 
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi.  
 
(7) Spôsoby preukazovania vzniku 
daňovej povinnosti: 
a/ písomné oznámenie 
(8) Spôsoby preukazovania zániku 
daňovej povinnosti: 
a/ písomné oznámenie 
 
(9) Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí 
platobným výmerom. Takto vyrubená daň 
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatného platobného výmeru. 

 V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň 
na zdaňovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára príslušného  
zdaňovacieho obdobia.  
(10) Spôsoby vyberania dane: 
a/ v hotovosti do pokladne obecného 
úradu, 
b/poštovým poukazom na príslušný účet 
správcu dane 

c/ bezhotovostným prevodom na príslušný 
účet správcu dane 

 
Daň za užívanie verejného 

priestranstva 
§ 2  

 
(1) Verejným priestranstvom podľa tohto 
zákona je najmä cesta, miestna 
komunikácia, námestie, chodník, 
trhovisko, parkovisko, a všetky verejnosti 
prístupné pozemky v obci a jej častiach, 
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve 

fyzických a právnických osôb, alebo ku 
ktorým majú tieto osoby právo 
hospodárenia.     
 
 
(2) Vyhradenými priestormi verejného 
priestranstva v obci Nová Bystrica sú:  
 
a/ parkovisko - pred Obecným úradom  
 
b/ parkovisko - pred Domom služieb 
 
(3) Predmetom dane za užívanie verejného 
priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva. Verejným 
priestranstvom na účely tohto zákona sú 
verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom 
nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. 
(4) Osobitným užívaním verejného 
priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie  
 umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb,  umiestnenie 
stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia 
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 
skládky,  trvalé parkovanie vozidla mimo 
stráženého parkoviska, 
 
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá verejné 
priestranstvo užíva. 
(6) Základom dane za užívanie verejného 
priestranstva je výmera užívaného 
verejného priestranstva v m2. 
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného 
priestranstva je 0,33 € za každý aj začatý 
m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva a za každý aj začatý deň.  
Za poskytovanie služieb alebo predaj 
tovaru  je sadzba paušálna /aj začatý deň 
sa považuje ako celý deň/  

 - osobné auto 3,31 € /celková hmotnosť 
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do 3,50t/  
 - nákladné auto 6,63 €. 
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom 
začatia osobitného užívania verejného 
priestranstva a zaniká dňom skončenia 
osobitného užívania verejného 
priestranstva.  
Daňovník je povinný osobne alebo 
písomne podať oznámenie o začatí 
užívania verejného priestranstva Obci 
Nová Bystrica - a to v deň vzniku daňovej 
povinnosti.  
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník 
oznámi túto skutočnosť správcovi dane 
do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti, správca dane vráti pomernú 
časť dane za zostávajúce dni, za ktoré 
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 
v uvedenej lehote zánik daňovej 
povinnosti neoznámil. 

 Daňovník je povinný oznámiť Obci 
Nová Bystrica skutočnosť, že osobitné 
užívanie verejného priestranstva skončilo 
a verejné priestranstvo bolo uvedené do 
pôvodného stavu. 
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným 
výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. 

Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne obecného 
úradu, 
b/ poštovým poukazom na príslušný účet 
správcu dane 

c/ bezhotovostným prevodom na 
príslušný účet správcu dane 
 

Oslobodenie od dane 

 
Daň sa neplatí za užívanie verejného 
priestranstva na účely: 
a/ za kultúrnu a športovú akciu 
usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného 
b/ akciu, ktorej celý výťažok je určený na 
charitatívne a verejno-prospešné účely 
c/ remeselníci, ktorí predvádzajú svoje 
výrobky počas konania hodov 
d/ za umiestnenie skládky tuhých palív 
kratšom ako 24 hodín 
 
Záverečné ustanovenia 
 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce 
Nová Bystrica sa na tomto VZN 
uznieslo 11.12.2008.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie 
nadobúda účinnosť dňom 
1.1.2009. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa 
zrušuje VZN Obce Nová Bystrica 
5/2007 z 13.12.2007. 

4. Návrh VZN bol zverejnený 15 
dní pred zasadaním OZ na 
úradnej tabuli. 

 
V Novej Bystrici 21.11.2008  
 
 
 
 
 
 
Milan   K o t v a s 
Starosta obce 
 
Vyvesené: 12.12.2008 
Zvesené:    28.12.2008 
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Sviatosť birmovania 

  
 
 

 
 
 

 

Čo je sviatosť birmovania? 
Je to jedna zo siedmich sviatostí, čiže 
„potrubí", cez ktoré prúdi do ľudskej duše 
Božia milosť potrebná ku spáse. Pokrstený 
prijíma vo sviatosti birmovania pečať 
Ducha Svätého, Jeho sedem darov, ktoré 
mu majú pomôcť v oblasti verejného, 
odvážneho vyznávania viery v Krista, 
obrany viery a správania sa podľa viery: v 
osobnom, v manželskom a rodinnom 
živote, v zamestnaní, v podnikaní, v 
politickej angažovanosti, v prístupe k 

druhému človekovi a k dobrám tohto sveta. Katolíci východného obradu 
prijímajú túto sviatosť priamo po krste a katolíci nášho, latinského obradu v 
takom období, v ktorom sú schopní objať rozumom aspoň základné pravdy o 
bohatstve tejto sviatosti. 
 

Prečo často nevidíme, žeby bol pobirmovaný odvážnym svedkom viery a 
lásky ku Kristovi? 
Bohužiaľ, mnohí katolíci prijali sviatosť birmovania bez toho, že by ona mala 
praktický vplyv na ich život. Ducha Svätého a jeho dary naozaj dostali. Duch 
Svätý v nich žije. Ale nie je využitý. Oni Mu nedovoľujú pôsobiť vo svojom 
živote, a On toto rešpektuje. Je to tak, ako keby niekto prijal veľký balík peňazí, 
mal ich stále pri sebe, ale tieto peniaze by nevyužíval a v praxi žil ako chudák. 
 

Ako sa udeľuje táto sviatosť? 
Biskup alebo ním poverený kňaz položí pravú ruku na hlavu kandidáta, pomaže 
mu čelo svätou krizmou /je to zmes oleja a balzamu posvätená biskupom na 
Zelený štvrtok/ a povie: „M., prijmi znak daru Ducha Svätého". 
 

Kedy sa bude udeľovať táto sviatosť v Novej Bystrici? 
V školskom roku 2009/2010 v období apríl- jún. Presný dátum určí biskup. 
 

Aký je spôsob prípravy na prijatie birmovania? 
Podľa Kódexu cirkevného práva hlavným zodpovedným za prípravu kandidátov 
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je príslušný kňaz, najmä správca farnosti. Podmienky a prostriedky sú dvojaké: 
 

1. Také, ktoré platia všeobecne v celej Cirkvi: 
- katechetická príprava, ktorá má za úlohu pomôcť kandidátovi spoznať zásady 

kresťanskej vierouky a mravouky. 
- svätá spoveď, aby bola istota, že kandidát pristúpil k tejto sviatosti v stave     
  posväcujúcej milosti, po odpustení hriechov. V opačnom prípade by prijal birmovanie  
  neúčinne. 

 

2. Také, ktoré sú vlastné každej farnosti. V prípade Novej Bystrice sú to: 
- sv. spoveď na začiatku prípravy, t.j. 1.5.2009 a potom v priebehu celého prípravného 

roka aspoň dvakrát /Vianoce a Veľká noc/ a bezprostredná sv. spoveď jeden deň pred 
birmovaním. Vrelo sa odporúča aj mesačná sv. spoveď, napríklad pred prvým piatkom, 

- účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok nielen vo vlastnej farnosti, ale 
aj v inej, tak na Slovensku, ako aj v zahraničí, v prípade ciest do roboty, na návštevu, 
na dovolenku... /ospravedlňuje iba zdravotný stav/. Je to pre veriaceho katolíka 
samozrejmá povinnosť pod hrozbou smrteľného hriechu. V našom kostole sú určené 
pre kandidátov predné lavičky! 

- účasť na detsko-mládežníckych sv. omšiach jedenkrát v mesiaci - väčšinou to bude 
druhý piatok mesiaca - dátum treba sledovať v nedeľných farských oznamoch, 

- stretnutia s animátorom 1-krát za mesiac /čas a miesto určí animátor/, 
- zložené „skúšky". Birmovanec sa postupne hlási u animátora s určitým počtom   
   otázok, na ktoré chce odpovedať, tak, aby všetko stihol najneskôr do februára 2010, 
- krížové cesty každý piatok v Pôste 2010 a veľkonočné Trojdnie:  

 Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, 
- dobrý posudok od katechétu vyučujúceho náboženstvo. 
 

Prečo Cirkev žiada birmovného otca /birmovnú matku? 
Aby bol spolu s rodičmi oporou a vzorom 
kresťanského života pre birmovanca, a to 
najmä po birmovke. Kódex cirkevného 
práva určuje, že birmovný otec /birmovná 
matka/ má mať najmenej 16 rokov, má mať 
už prijatú birmovku, nesmie byť postihnutý 
nejakým cirkevným trestom /napr. 
exkomunikáciou za umelý potrat/. Je 
dôležité, aby bol pre birmovanca vzorom 

účasti na nedeľnej Eucharistii. Túto úlohu nesmie zastávať katolík, ktorý býva s 
budúcou manželkou v jednej domácnosti ešte pred uzavretím manželstva. Tie 
isté podmienky platia aj pre krstných rodičov. 

Váš duchovný otec 
Stanislav Capiak 
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Dňa 19. apríla 2009 sa v sále 
kultúrneho domu v Novej Bystrici 
konal III. ročník výstavy ručných prác. 
O jej prípravu a priebeh sa postarali 
členky SZK pri OZ v Novej Bystrici – 
Janka Huláková a Mgr. Eva Joneková, 
v spolupráci s OÚ a MKS v Novej 
Bystrici.  

Od rána od 9. 00 hod. do 17. 00 
hod. do kultúrneho domu prichádzali 

návštevníci pozrieť si vystavované práce a oceňovali ich svojimi hlasmi. 
Napokon 168 návštevníkov rozhodlo o poradí súťažiacich nasledovne: 
 

1. miesto: Juraj Jančula – maľované obrazy 
2. miesto: Ľubomír Prišč – výrobky z kovu 
3. miesto: Ján Pišoja – obrazy z dreva 
4. miesto: Rafael Slepiak – kaplnky z prírodnín 
5. miesto: Katka Prídavková – kreslené a maľované obrazy 
6. miesto: Ján Šutiak – obrazy a sošky z dreva 
7. miesto: Veronika Jančulová – kresby a kraslice 
8. miesto: Ján Šutiak, ml. – gazdovský dvor z dreva 
9. miesto: Peter Prišč - kresby 
10. miesto: Štefánia Halvoníková – háčkované obrusy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ročník výstavy ručných prác v Novej Bystrici 
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Týchto prvých desať súťažiacich bolo odmenených vecnými cenami. 
Vystavované boli i háčkované obrusy a figúrky, pleteninové výrobky, vyšívané 
obrazy a obrusy, maľovaný riad, naaranžované vázy a misy, ručne šité hračky 
a iné. Ich autormi boli: Ján Jančula, Katka Čierňavová, Mgr. Oľga Boriková, 
Iveta Halvoníková, Mária Kubíková, Mgr. Dobroslava Dolinajcová, Eva 
Prídavková, Anna Chovancová, Štefánia Poláčková, Eva Kulichová, Helena 
Mazúrová, Klaudika Hrušková a Nikolka Masnicová. Títo boli odmenení 
kvetinkou v črepníku. 
 
V mimoriadnej kategórií boli ocenené práce detí vyžadujúcich zvláštnu 
starostlivosť: 

Zuzka Halvoníková, Andrejka Plaštiaková a Maťko Prídavka.  
Ceny prebrali súťažiaci z rúk starostu obce Milana Kotvasa, ktorý ocenil prácu 
šikovných ľudských rúk, ako aj úroveň celej výstavy a prácu organizátoriek. 
V priebehu celej výstavy predvádzala zdobenie kraslíc roztopeným voskom 
Veronika Jančulová. Vstupné priestory kultúrneho domu vyzdobili svojimi 
výtvarnými a pracovnými výrobkami žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ 
Nová Bystrica - Vychylovka. 

Po vyhodnotení výstavy si všetci vystavovatelia v družnom rozhovore 
posedeli pri káve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Eva Joneková 
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Novobystrické čriepky 

 
 

  
 
 

 
 
V dnešnom pokračovaní spomienok  si priblížime začiatky ochotníckeho divadla 
a športového diania v Novej Bystrici … 
 
Divadlo 
Kultúrnym sviatkom na dedine v druhej polovici minulého storočia bývalo 
vystúpenie ochotníckeho divadelného súboru. Keďže budova kultúrneho domu v 
Novej Bystrici ešte neexistovala, divadlá sa hrávali najskôr v školskej jedálni a 
neskôr na chodbe novej školskej budovy. Tu sme zostavovali montované 
javisko, nakreslili sme kulisy, zhotovili oponu a iné potrebné rekvizity. Situácia 
sa výrazne zlepšila postavením kultúrneho domu, ktorý bol daný do užívania v 
roku 1963. Divadlá nacvičovali a hrávali hlavne učitelia tamojšej školy, ale ako 
herci vystupovali aj iní občania obce, hlavne mládež. Zvyčajne sme nacvičili a 
odohrali za divadelnú sezónu jedno divadelné predstavenie. Niektoré v rámci 
divadelnej súťaže pod názvom „Bystrická divadelná jar". Dušou, organizátorom 
a režisérom divadelných predstavení bol vtedajší riaditeľ školy Ján Križan. 
Hrávali sme hlavne hry z dedinského prostredia ako Ženský zákon, Kliatba, 
Byčianka z doliny, Kamenný chodníček, Maryša a iné. Predpremiérou bolo 
zvyčajne divadelné predstavenie pre žiakov našej školy. Tí boli potom aj našimi 
najlepšími agitátormi. 

Pri divadle sme zažili viac úsmevných príhod... Nacvičili sme divadelnú hru 
„Zlomená pýcha". Plagáty na predstavenia zvyčajne zhotovovali naše učiteľky 
výtvarnej výchovy. Zrejme z nesústredenia výtvarníčka na jednom z plagátov v 
slove „pýcha" zabudla vpísať písmenko „h" a tak vznikol zvláštny názov 
„Zlomená pýca". Nikto z nás zainteresovaných si toho nevšimol. Plagáty sme 
rozvešali v dedine i v susedných obciach. Inkriminovaný plagát bol umiestnený v 
centre našej obce. ktorými výmyselník a chytrák v noci nad písmeno „c" 
nakreslil mäkčeň. No čo vám budem viac vysvetľovať. Hotový horor. 
Predstavenie bolo vypredané. 
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Predstavenie: Ženský zákon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premiéra 
Nacvičili a hrali sme divadelnú hru „Surovô drevo". Po predpremiére sme boli 
odviezť osobným autom jednu účinkujúcu. Ako to už býva, zdržali sme sa v 
reštaurácii až do neskorých nočných hodín. Samozrejme, že sme tu vyprázdnili 
niekoľko kalíškov „tekutého chleba". Jednoducho povediac, sme to trochu 
prehnali, hlavne ja. Cestou domov v žiare reflektorov auta som na ceste zbadal 
niečo ležať. Vravím šoférovi: Jano, zastav, niečo leží na ceste". Zastavili sme až 
za tým, čo vyzeralo ako zrazené zviera. Šofér zaradil spiatočku a začal cúvať. 
Nevšimol si však, že ja som v tom okamihu začal z auta vystupovať. Ani neviem 
ako, ale odrazu som ležal na ceste a auto prednými kolesami prešlo cez moje 
nohy. 
Teda okrem zvieraťa ležal som tam aj ja rozpleštený a nado mnou kolega Jano 
pýta sa, ako som sa tam dostal. Navyše zastavil pri nás nočný autobusový spoj. 
Pár ľudí vystúpilo s otázkou, či nám netreba pomôcť. I keď som cítil v nohách 
bolesť, odmietol som pomoc. Veď na druhý deň sme mali premiéru hry, ktorú 
sme museli odohrať a odohrali sme. V úlohe Martina, ktorého som hral, hovoril 
som v texte vetu, ktorá sa týkala motorovej píly: "Skazu vzala, nefunguje". 
Keďže po úraze z predchádzajúceho večera som dosť kríval, upravili sme text 
nasledovne: „Skazu vzala, nefunguje. Ešte ma v hore aj drevo privalilo". Na to v 
prednom rade jeden z divákov a na celú preplnenú sálu zahlási: „Neverte ľudia, 
to ho včera v noci pán riaditeľ prešiel autom". Bol to divák, ktorý videl 
predpremiéru a zároveň bol jedným z cestujúcich z nočného autobusového spoja, 
ktorý ma videl ležiaceho na ceste. 

Divadelnú hru sme v pohode dohrali, ale následky zranenia pri zmene 
počasia pociťujem dodnes. 
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Predstavenie: Maryša 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šport 
Ako mladý učiteľ a aktívny športovec som sa na svojom novom pôsobisku, na 
škole v Novej Bystrici, kam som nastúpil 25. augusta 1958, zaujímal o športový 
život v obci. Už pri svojej prehliadke obce som však žiadne ihrisko, okrem 
malého „plácku“ pri budove školy, nevidel. Futbalové ihrisko v obci nebolo, 
nebol futbalový oddiel a neexistovala ani telovýchovná organizácia. Keď som 
hľadal príčinu, prečo je to tak, dostal som zaujímavú odpoveď: „Futbal sa 
v Novej Bystrici hrával. Ihrisko bolo za vodou na „kamenci“, ale povodeň veľkú 
časť ihriska zobrala a tým ukončila futbalový život v obci.“ Pripadla mi teda 
úloha podieľať sa na oživení športového života v obci. Tú úlohu som dostal aj od 
vtedajšieho vedenia školy, ktoré mi prisľúbilo všestrannú pomoc. Ruku k dielu 
priložil aj vtedajší Miestny národný výbor v Novej Bystrici s tým, že na 
vybudovanie futbalového ihriska pridelil pozemok na „Sihle“. Bola to vlastne 
lúka. V čase sucha to bol výborný terén, ale v nečase sa nohy do ílovitého bahna 
zabárali až po členky. Občas sme z bahna vytiahli len nohu bez kopačky, ktorá 
zostala v „glejke“ a bolo ju treba odtiaľ vydolovať. Sprchu sme si dávali 
v neďalekej rieke Bystrica, či bolo teplo alebo sychravo. Šatne sme žiadne 
nemali. Odev, z ktorého sme sa vyzliekli, sme vešali na okolité ploty, prípadne 
sme využívali na prezliekanie nedostavané alebo neobývané domy v blízkosti 
futbalového ihriska. Ihrisko bolo ohradené drevenými žrďami. Materiál a prácu 
obstarali samotní futbalisti a funkcionári. Až oveľa neskôr sme si ihrisko 
skultúrnili vykopaním odvodňovacích kanálov, oplotením železnými trubkami 
a jednoduchou železnou šatňou. Neskôr si iniciatívni futbalisti svojpomocne 
vybudovali murované šatne. 

V týchto podmienkach sa zrodila Telovýchovná jednota Družstevník Nová 
Bystrica, neskôr premenovaná na TJ Slovan Nová Bystrica. Obnovenie činnosti 
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R. 1963 Priateľský zápas Oravská Lesná – Nová 
Bystrica 

spadá do rokov 1961 – 62. Pri zrode ako funkcionári stáli zanietení nadšenci 
Jozef Škorvaga, Emil Jonek, Jozef Strakoš, Kamil Badač a Emil Žovin. Hráčsky 
káder v začiatkoch tvorili: Jozef Škorvaga, Emil Jonek, Ján Jonek, Anton Jonek, 
Alojz Žovin, Štefan Pokrývka, František Bubrín, Jozef Chovanec, Jozef Halas, 
Juraj Halas, Rudolf Petrek, Ondrej Halvoník, Milan Valkovič, František 
Rajnoha, Miroslav Minárik, Alexander Čierňava, František Gúcky, Kamil Badač, 
František Kuniak, Štefan Jonek, Emil Slučiak. V tomto kádri bolo 6 učiteľov. 
Štyria zo školy v Novej Bystrici (Rajnoha, Gúcky, Petrek a Badač) a dvaja zo 
školy v Harvelke (Valkovič a Jozef Halas). Bol to vtedy jednoliaty, súdržný 
a kamarátsky kolektív, ktorý dodržiaval dané slovo (dodržiavania životosprávy 
pred futbalovými zápasmi). V tom čase sme mali len dve sady neúplných dresov.  
Z futbalových zápasov tých čias mi zostali v spomienkach niektoré zaujímavosti. 
Hrali sme majstrovský zápas na Staškove počas veľmi silného vetra. Už do 
polčasu sme vyhrávali 4 : 0. Za pomoci už spomínaného silného vetra sa mi 
podarilo streliť gól od poliacej čiary. Zápas sme nakoniec vyhrali 4 : 3. Zvláštny 
zvrat vo vývoji zápasu sme zažili aj v majstrovskom zápase v Rudinke, kde sme 
v prvom polčase dostali 5 gólov a dali len 3. Po pohovore cez polčas sme vývoj 
zápasu úplne otočili a vyhrali 7 : 5. Najrýchlejšie sme ukončili zápas v Hornom 
Vadičove. Počas zápasu lopta preletela cez plot do susednej záhrady, kde už na 
ňu číhal domáci pán so sekerou. Loptu presekol, a keďže druhá lopta nebola, 
zápas sme boli nútení ukončiť. 
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R. 1965 Zľava : Jonek J., Jonek Š., Bubrín F., Petrek R., 
Čierňava A., Gúcky F., Rajnoha F., Kuniak F., Slučiak E., 
Držiak Š. 

R. 1969  Zľava : Badač, Držiak, Rajnoha, Targoš, Slučiak, 
Jonek, Martinček M., Kľačia : Martinček R., Slučiak, Cádrik, 
Hofer E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Kamil Badač 
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Husi, húsatká. 

 

S prebúdzajúcou sa jarou, keď všetko ožíva, prichádzali na svet aj naše húsatká. 
Zo začiatku boli žltučké ako slniečko. Najskôr sme ich kŕmievali posekaným 
vareným vajíčkom a do toho nadrobno posekaná žihľava. Mávali sme ich pri 
piecke v kuchyni. Postupom času, keď slniečko viacej hrialo, otužovali sme ich 
vonku. Keď začali trochu zarastať, chodili sme ich popásať popod ploty, okolo 
jarčekov a potôčikov. Neskôr, keď sa im krídelka zakladali, už sme chodili s 
nimi do „poľa“. Boli sme aj tri - štyri kamarátky. Každá si zobrala svoj kŕdlik 
husí a išli sme aj na celý deň. Najlepšie sa pásavali, keď bola žatva. Chodili sme 
s nimi po strniskách, kde si zobali zabudnuté klásky obilia. Do jesene ich mama 
„škubala“ z peria aj dva-tri krát. Robili sa z toho periny pre dievčatá na výbavu 
do vydaja. Keď prešla jeseň, predávali sme ich. Stávali sme s nimi pri ceste. Husi 
boli v košíkoch zakryté plachtičkou prichystané na predaj. V dohovorený čas 
prišiel tzv. „husiar“ na aute a husi vykupoval. My sme pri tom ako deti mamám 
pomáhali. Na jednej strane sme sa radovali, lebo sme vždy dostali nejaké 
korunky aj my. No na druhej strane sme si za húskami aj poplakali. Ale mama aj 
tak ešte jednu húsku nechala na budúci rok. Aby boli znovu nové húsatka. 
 

Mária Cabadajová. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Výchovný koncert 

 
 

Dňa  31. marca 2009 sa žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili výchovného 
koncertu v dome kultúry, ktorý bol zameraný na protidrogovú tematiku. Žiaci si 
vypočuli veľmi pekné piesne v podaní mladých umelcov. Okrem toho sa 
zúčastnili na voľnej besede, v ktorej sa mali možnosť dozvedieť pomerne veľa 
nových informácií o drogách, o ich nebezpečnom vplyve na zdravie človeka. 
Žiaci boli primerane aktívni a bolo vidieť, že ich program zaujal. 
 
 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Pripravila:  Mgr. Katarína Pavelková  
 
 
 

Návšteva výstavy „ Gúľaj sa vajíčko“. 
 

Pod týmto názvom sa uskutočnila výstava  kraslíc v Kysuckom múzeu v Čadci,  
ktorej sa zúčastnili aj žiaci z našej školy – V. A, V. B, VI. A. Prehliadka stála za 
to. Veľmi sa deťom páčili vajíčka zdobené drôtenou technikou, ale aj batikou, 
modrotlačou, lepením obrázkov a ďalšie. Prekvapením bolo aj zdobené pštrosie 
vajíčko, ale aj náramky vytvorené z vaječných škrupiniek a na nich vymaľovaná 
krížová cesta. Deti sa hneď chystali, ktorú techniku použijú na hodine výtvarnej 
výchovy a aké vajíčka si pripravia na Veľkú noc. Tie, ktoré sa im páčili, mali si 
možnosť aj zakúpiť. Exkurzia sa vydarila  a všetci sme odchádzali  s veľmi 
peknými dojmami. 
 
 

 
 
 

Pripravili : Mgr. Slučiaková, Mgr.Jančulová., Mgr.Chovancová., Kubjatková.  
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Turnaj o majstra školy v stolnom futbale 

 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica usporiadalo 
v mesiaci marec turnaj mladších a starších žiakov v stolnom futbale. Počas 
celého mesiaca hrali dievčatá a chlapci v herni stolný futbal v kategórii 
jednotlivec a v kategórii dvojice.  
 
Po tvrdom zápolení sú výsledky nasledovné:  
Mladší žiaci  - Jednotlivci : 1. miesto – Kloska  Ján 
  2. miesto – Kováč Róbert 
                                    3. miesto – Kubjatková Anetka 
                        

                  Dvojice :      1. miesto – Kuniak Paťo + Poništ Matej 
                                      2. miesto – Kuniaková Anetka +  
   Kubjatková Anetka 
                                           3. miesto -  Cabadaj Maximilián +  
   Prívara Lukáš 
 
 

Starší žiaci - Jednotlivci :   1. miesto – Kupka Jaroslav 
                                            2. miesto – Čierňava Ján 
                                  3. miesto -  Rajnoha Matej 
 

                Dvojice :      1. miesto – Kupka Jaroslav + Kupka Ľubo 
                                              2. miesto – Maholiak Michal + Kloska Ondrej 
                                              3. miesto – Rajnoha Matej + Prišč Tomáš 
 
 

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme ! 
 
 
 

Obvodové kolo v prednese  poézie prózy  
 

Dňa 1. apríla 2009 sa víťazi školského kola prednesu poézie a prózy zúčastnili na 
obvodovom kole v Krásne nad Kysucou. Tu si 1. miesto v prednese poézie 
vybojovala Laurika Grigová, žiačka IV. A triedy. V máji sa zúčastní na 
okresnom kole „Krása slova“ v Čadci. 

Mgr. Eva Joneková 
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Chemická olympiáda v Čadci – okresné kolo. 
 

V mesiaci apríl sa náš žiak Jozef Matejčík z IX.A triedy   zúčastnil pomerne 
náročnej súťaže – chemickej olympiády.  Táto súťaž patrí medzi tie ťažšie 
vedomostné súťaže. Napriek tomu sa stal uvedený žiak úspešným riešiteľom 
a veľmi dobre reprezentoval našu školu. Srdečne mu blahoželáme. 
 

Pripravila: Mgr. Drahomíra Kusá 
 
 

Matematická olympiáda 
 

6. apríla 2009 sa v Čadci konalo okresné kolo v matematickej olympiády  
ročníkov VI., VII., VIII. Z našej školy sa do okresného kola prebojovali dve 
žiačky a to Katka Maholiaková  zo VI.A triedy a Katka Čierňavová zo VII.A 
triedy.  
 
 

Matematický klokan 
 

26. 3. 2009  sa na našej škole  riešila celoslovenská  matematická súťaž pod 
názvom – Klokan. Do súťaže bolo zapojených 41 žiakov z ročníkov 5 - 9. 
Celkovo riešili 24 úloh, na ktoré mali stanovený čas 60 minút. Všetky 
odpoveďové hárky sa poslali na vyhodnotenie do Bratislavy, odkiaľ prídu 
výsledky úspešnosti našich žiakov. 

 
Pripravili  vyučujúci matematiky: Mgr. Drahomíra Kusá,  

Mgr. Dana Jančulová, Mgr. Katarína Pavelková  
 
 

Rastliny a zvieratá našich lesov 
 

Aj druhého kola  trojkolovej súťaže „Rastliny a zvieratá našich lesov“  sa 
úspešne zhostili naše dievčatá  Jančulová Lenka, Heltková Alexandra, 
Borovičková Petra, Strapáčová Aďa a Lieskovanová Bibka, ktoré ako 
družstvo majú názov – Čerešničky. Tentokrát mala súťaž  názov „Spiaci les“ 
a bola zameraná na  okolitú flóru. Dievčatá sa nedali zahanbiť a v tomto kole sa 
umiestnili na veľmi peknom piatom mieste. Do posledného kola im budeme 
držať palce, aby v celkovej súťaži obstáli čo najlepšie. 
 

Pripravila: Mgr. Dana Jančulová  
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Obvodové kolo v malom futbale 

 

21.4.2009 sa konalo, ako každý rok, obvodové kolo v malom futbale mladších 
žiakov a 22.4.2009 sa konalo obvodové kolo v malom futbale starších žiakov. 
V našom obvode súťažili družstvá zo Starej Bystrice, Zborova nad Bystricou 
a z Krásna nad Kysucou. 

Hralo sa na ihrisku pri CVČ v Starej Bystrici. Musím konštatovať, že naši 
mladší aj starší chlapci sa veľmi snažili o postup do okresného kola. Postup si 
vybojoval ale len ten najlepší. Boli dobrou konkurenciou pre 
hráčov z iných škôl. Boli však  vo veľkej nevýhode oproti 
žiakom z vyššie uvedených škôl, nakoľko hra na umelom 
trávniku a na ihrisku s mantinelmi  je úplne iná  ako na 
otvorenej ploche. Keď chceme dobre obstáť ako po 
minulé roky, potrebovali by sme trénovať na takomto 
ihrisku, a preto by bolo potrebné viacej sa  „zasadiť“ 
o výstavbu takéhoto areálu. 

Žiakov pripravila:  Mgr. Elena. Jančulová  
 

 
Deň Zeme 

 

Jar je obdobím nielen pre 
prebúdzanie prírody, ale  po 
zime sa každoročne ukáže, 
po roztopení snehu, aj veľký 
neporiadok, ktorý dokážeme 
v prírode zanechať. 
Každoročne sa preto 22. 
apríl stáva dňom upratovania  
a čistenia prírody.  
Ani naši žiaci neostávajú 
bokom a v tento deň sa celá 

škola zamerala na čistenie verejných priestranstiev, brehov rieky, okolia 
verejných budov.  Ročníky 1 - 4 sa zamerali na školský areál a blízke okolie 
školy, ročníky 5 - 9 upratovali časť od Škorvagy až po časť križovatky do 
Veľkého potoka. Je až na zamyslenie, čo všetko ľudia dokážu odhodiť mimo 
svojho domu. Záhradky  sú čisté, ale čo je už za cestou nikoho nezaujíma. Deti 
spolu s učiteľmi nazbierali celkove 48 vriec odpadu, ktoré ukladali popri ceste 
a obec sa postarala o odvoz. Určite na neporiadku majú svoj podiel aj naši žiaci. 
Lenže robia presne to, čo robia dospelí a čo vidia robiť vo svojom okolí. Je na 
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nás, aby sme ich naučili brať si príklad zo všetkého dobrého a aby sa naučili 
chrániť prírodu aj tým, že ju nebudú znečisťovať. 
 

   
 
 

Matematická Pytagoriáda 
 

28. 4. sa naši žiaci z ročníkov 3 - 8 zúčastnili okresného kola v Pytagoriáde 
v Starej Bystrici. Z týchto ročníkov sa do tohto kola prebojovalo 22 našich 
žiakov, ktorí v časovom limite 60 minút riešili matematické úlohy a rébusy. 
Zadania boli pomerne náročné, výsledky z jednotlivých ročníkov sa zasielajú  do 
Čadce, kde prebehne vyhodnotenie. Všetkým zúčastneným žiakom  ďakujeme za 
dobrú reprezentáciu školy. 

Pripravili: vyuč. matematiky daných ročníkov 
 
 

Detská diskotéka. 
 

V mesiaci apríl  Školské stredisko záujmovej činnosti pripravilo pre naše deti 
detskú a mládežnícku diskotéku. Okrem dobrej hudby a tanca sme ponúkli 
deťom aj súťaže, ktoré sme odmeňovali sladkosťami a ktoré spestrili celú akciu. 
Nálada bola veľmi dobrá, o čom svedčí fakt, že aj na konci mesiaca máj si naši 
žiaci budú môcť zopakovať túto diskotéku. 

Mgr. Elena Jančulová 
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 
 

 
 

 
Dňa 1. apríla 2009 v stredu sa v Krásne nad Kysucou uskutočnil prednes poézie 
a prózy, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V prednese prózy nás 
reprezentovali Michaela Vojtková (8. tr.) a Denis Kulas (2. tr.). Poéziu 
prednášali Richard Pavelek (4. tr.) a Monika Šadibolová (8. tr.). Aj napriek tomu, 
že nepostúpili do okresného kola, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej 
školy. 

Mgr. Pavlína Plšková 
 

Deň Zeme vo Vychylovke 
 

22. apríla si ľudia na celom svete pripomínajú výročie Dňa Zeme. Naša Zem je 
v nebezpečenstve a preto by sme si mali všetci uvedomiť povinnosť na záchranu 
belasej planéty. Ochrana prírody zušľachťuje nielen tvár Zeme, ale aj človeka. 
 

V tento deň si naši žiaci tiež pripomenuli Deň Zeme. Program plný zaujímavých 
aktivít bol v tomto  roku  venovaný problematike zachovania a obnovovania 
ekosystému. Opäť sa ukázalo, že aj environmentálna tematika spracovaná do 
originálnych a hravých aktivít, môže byť pre deti atraktívna. 
 

Deň Zeme vo Vychylovke začal pre deti v ročníkoch 1.- 4. vysádzaním 
stromčekov na pozemku školy. Túto aktivitu pripravil pre žiakov pán Kultán, 
ktorý vysvetlil žiakom význam stromov, lesa a ukázal, ako sa má obnovovať 
ekosystém v prostredí našej školy. Nakoniec ku každému stromu pridali tabuľky  
s názvami stromov. Ďakujeme pánovi Kultánovi za túto aktivitu pre našich 
žiakov. Potom nasledovalo čistenie areálu školy, do ktorého sa aktívne zapojili 
mladší žiaci a žiaci 5. a 6. ročníka. Na ďalších stanovištiach sa starší žiaci 
postupne venovali čisteniu brehu našej riečky a zbieraniu odpadkov. Pri tejto 
činnosti objavili žiaci nepekné smetiská, ktoré robia naši občania. Nebol to 
pekný pohľad. Každý z nás by sa mal snažiť udržiavať prostredie v dedine čisté 
a zdravé. A to by sme chceli my, žiaci, odkázať všetkým občanom našej dediny.     
 

Aspoň jeden deň v roku by sme si mali pripomenúť, že naša planéta a všetko, čo 
nám dáva, je pre nás darom. Mali by sme si uvedomiť, že zdroje prírody, bez 
ktorých by nebol život na Zemi, nie sú nevyčerpateľné, a preto by ľudia mali 
s nimi šetriť a neznečisťovať ich. 

Mgr. Alena Kulasová 
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Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do obľúbenej matematickej 
súťaže – Pytagoriáda. Školské kolo sa uskutočnilo počas dvoch dní v januári 
tohto roka. 

Sily si merali žiaci 3. – 8. ročníka. Napokon tí najlepší Monika Sýkorová (4. 
tr.), Klaudia Hrušková (4. tr.), Patrik Hruška (4. tr.), Juraj Kirn (5. tr.) a Dana 
Šadibolová (6. tr.) našu školu reprezentovali na okresnom kole, ktoré sa konalo 
28. 4. 2009 v ZŠ Stará Bystrica.  

Mgr. Katarína Kuricová 
 
 
 

 
 
 
Vážení čitatelia,  

opäť aj tento rok neminie mnohých z vás ďalšia povinnosť, ktorou je ročné 
zúčtovanie zdravotného poistenia.  

Ročné zúčtovanie sú povinní podať: 

� samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vykonávali v roku 2008 
samostatnú zárobkovú činnosť(platí aj pre tých, ktorí boli SZČO len jeden 
deň v danom roku), 

� zamestnanci, ktorí mali počas roka kolísavé príjmy, čiže mesačne zarobili 
(stačí, ak to bolo len v jednom mesiaci za rok 2008) viac ako 56 283,- Sk –, 

� samoplatitelia (dobrovoľne nezamestnaní), ktorých príjem presiahol sumu 
64 332,- Sk (t.j. úhrn minimálnych základov), 

� poistenci štátu (nezaopatrené deti, študenti, dôchodcovia, matky starajúce sa 
o deti vo veku do 6 rokov, evidovaní nezamestnaní), ktorých príjem 
presiahol sumu 64 332,- Sk (okrem vyňatých príjmov). 

Vyňaté príjmy sú (tí, ktorí mali len tieto príjmy, nepodávajú ročné zúčtovanie): 

� príjmy z prenájmu, 

� príjmy z výkonu osobného asistenta, 

� príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

� príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (okrem príjmu zo závislej činnosti, 
pri ktorom sa neuplatňuje nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus). 
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Ak poistenec, ktorý je platiteľom poistného, zomrie, ročné zúčtovanie poistného 
sa nepodáva. 

 

Lehoty na vykonanie a podanie ročného zúčtovania: 

15. máj 2009 - zamestnanec do tohto termínu požiada svojho zamestnávateľa 
o vystavenie „Dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 
2008“, ak si bude ročné zúčtovanie robiť sám, alebo mu ho bude robiť iný 
zamestnávateľ. 

31. máj 2009 -  zamestnanec môže písomne požiadať svojho zamestnávateľa o 
vykonanie ročného zúčtovania poistného (v tomto roku 01.06.2009, keďže 
zákonom stanovený termín pripadá na deň pracovného pokoja), v tejto lehote mu 
predkladá aj potrebné doklady od prípadných ďalších zamestnávateľov. 

30. jún 2009 - poistenec, zamestnanec alebo zamestnávateľ (ten kto vykonáva 
ročné zúčtovanie) je povinný vykonať ročné zúčtovanie a podať ho v príslušnej 
zdravotnej poisťovni. 

31. august 2009 - termín na oznámenie výšky preplatku alebo nedoplatku 
zamestnanca ostatným platiteľom poistného. Výška nedoplatku alebo preplatku 
poistného sa oznamuje len v prípade, ak dosiahne  sumu 100,- Sk (3,32 €). 

30. september 2009 - zamestnávateľ do tohto termínu oznamuje príslušnej 
zdravotnej poisťovni výšku preplatku alebo nedoplatku jednotlivých 
zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie vykonal a tiež od tých zamestnávateľov, 
ktorí mu oznámili a doručili nedoplatky, či preplatky. 

- je to aj termín pre vykonanie a podanie ročného zúčtovania poistného  pre 
poistencov, ktorí majú odklad pre podanie daňového priznania - treba to však 
dokladovať zdravotnej poisťovni rozhodnutím vydaným príslušným daňovým 
úradom! 

31. október 2009 - termín na vyrovnanie preplatku alebo nedoplatku na 
poistnom, ak dosiahne  výšku 100,- Sk (3,32 €) - čiže odviesť nedoplatok 
príslušnej zdravotnej poisťovni alebo vrátiť preplatok zamestnancovi. (V tomto 
roku je posledným dňom 02.11.2009, zákonom stanovený termín pripadá na deň 
pracovného pokoja). 

30. november 2009 - zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie 
poistného plateného štátom a podať ho Ministerstvu zdravotníctva. 

 

Ing. Iveta Heltková 
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Od skorých ranných hodín sa 
pripravovali v deň súťaže konské 
záprahy, na ktorých sa usádzali 
miestni folkloristi a ľudové hudby. 
O  8.00 hod. ráno sa 

v miestnom rímsko-katolíckom 
kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej 
Bystrici uskutočnila svätá omša, 
ktorú celebroval dôstojný pán 
Stanislav Capiak. Po svätej omši sa 
konal slávnostný sprievod obcou. Z 
krásne vyzdobených starodávnych 
vozov, ktoré viezli folkloristov, sa 

po celej doline ozýval spev a hudba. Po sprievode sa všetky súťažiace kone 
zoradili do jedného pásu v kolbisku, ktoré bolo v osade u Peťka. Aj tento priestor 
hýril pestrými farbami a kvetmi, čo iste spríjemnilo celé prostredie. Furmani so 
svojimi „tátošmi“ zahájili furmanskú súťaž čestným kolom v kolbisku. Celkove 
sa zúčastnilo 23 koní so svojimi furmanmi. Na úvod celej súťaže prítomných 
privítal starosta obce p. Milan Kotvas, ktorý všetkým zaželal veľa síl 
v športovom zápolení a ocenil snahu všetkých, ktorí aj týmto spôsobom udržujú 
tradície našich predkov. Privítal medzi prítomnými predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja p. Ing. Juraj Blanára, starostu obce Čierne Ing. Pavla 
Gomolu a poslanca Európskeho parlamentu p. Ing. Petra Bacu. 

Po slávnostnom zahájení začala samotná súťaž vozatajským parkurom - 
dvojzáprahov a jednozáprahov. Ako druhá disciplína bola pre divákov veľmi 
atraktívna súťaž – práca s drevom a na záver tretia disciplína – ťažký ťah. Prvé 
tri miesta v každej disciplíne boli vyhodnotené a odmenené pohármi 
a peňažnými cenami. 

Medzi jednotlivými disciplínami boli prestávky, ktoré boli vyplnené 
kultúrnym programom, na ktorom sa podieľali miestni folkloristi – ŽSS Dolinka, 
ŽSS Polianka, DĽH zo Starej Bystrice, heligonkári z Novej Bystrice, mažoretky 
EVITA z Čadce a klub historického šermu z Martina. 

II. ročník FURMANSKEJ SÚŤAŽE 
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Záver celých pretekov bol o 19.00 hod. 

K úspešnému priebehu pretekov určite prispeli aj stánky 
s občerstvením, s rôznymi upomienkovými predmetmi, detskými atrakciami 

a malými poníkmi, na 
ktorých sa vozili deti.  Aj 
počasie v tento deň prialo 
všetkým prítomným 
a nemalou mierou 
prispelo k tomu, že na 
túto akciu prišlo veľa 
divákov. 

Na konci súťaže 
odovzdal p. Ing. Peter 
Baco cenu ministra 

pôdohospodárstva najlepšiemu furmanovi súťaže. Víťazom bol p. Miroslav 
Šulava z Klubiny. 

 

 
 
 

Výsledky súťaže: 
 

 

Furmanské preteky: Nová Bystrica    25. apríl  2009  dvoj záprahy 
    

p. 

č. 

meno 

furmana 
bydlisko kôň kôň 

súťaž 

č. 1 
umiestn. 

súťaž 

č. 2 
umiestn. 

súťaž 

č. 3 
umiestn. celkom 

Cel. 

Umiestn.  

1. 
Matejík 

Jozef 
Velčice Bret Jantár 2:31:44 2. 1:40:04 1. 40 1. 4 1. 

 

2. 
Játy 

Patrik 
Pšurnovice Edgar Bandy 1:54:25 1. 2:12:81 3. 37 3. 7 2. 

 

3. 
Dobrotka 

Ľuboš 
Brusno Jumbo Gaštan 2:50:04 4. 1:46:56 2. 40 2. 8 3. 

 

4. 
Halas 
Jozef 

PD Podolie Berta Jela 2:46:06 3. 2:34:94 5. 28,2 4. 12 4. 
 

5. 
Jakubík 
Tomáš 

Slopná Pejo Lugoša 4:28:00 6. 3:09:56 6. 20 6. 18 5. 
 

6. 
Šnegon 
Anton 

Nová 
Bystrica 

Bubo I Bubo II 4:21:63 5. disk. disk. 20,2 5.   
 

7. 
Kubica 
Piotr 

Poľsko Burik Mašľak disk. disk. 2:14:03 4. disk. disk.   
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Furmanské preteky: Nová Bystrica    25. apríl  2009  jedno záprahy 
    

p. 

č. 

meno 

furmana 
bydlisko kôň 

súťaž 

č. 1 
umiestn. 

súťaž 

č. 2 
umiestn. 

súťaž 

č. 3 
umiestn. celkom 

Cel. 

Umiestn.  

1. 
Šúlava 

Miroslav 
Klubina Pejo I. 4:06:72 7. 1:51:41 1. 33,1 1. 9 1. 

 

2. 
Šnegon 
Anton 

Nová 
Bystrica 

Bubo 
II. 

3:33:62 4. 3:51:40 5. 31,9 2. 11 2. 
 

3. 
Palcút 
Jozef 

PD Podolie Berta 2:19:32 1. 1:58:97 2. 10 9. 12 3. 
 

4. 
Šúlava 

Miroslav 
Klubina Pejo II 3:43:18 5. 2:38:47 4. 11,7 4. 13 4. 

 

5. 
Petrek 
Marian 

Nová 
Bystrica 

Gaštan 3:46:25 6. 2:37:25 3. 10,2 8. 17 5. 
 

6. 
Šnegon 
Anton 

Nová 
Bystrica 

Bubo 
I. 

3:18:12 3. disk. disk. 11,4 5.   
 

7. 
Janíček 
Mário 

Čadca Pejo 7:01:69 12. disk. disk. 20 3.   
 

8. 
Svitek 
Michal 

Nová 
Bystrica 

Mišo 4:11:69 8. disk. disk. disk. disk.   
 

9. 
Konečný 
Jaroslav 

Vychylovka Pejo 2:52:66 2. disk. disk. 11,2 6.   
 

10. 
Padych 

František 
Čadca Dora 4:51:46 9. disk. disk. 3,8 11.   

 

11. 
Petrek 
Peter 

Nová 
Bystrica 

Emirka 5:03:09 10. disk. disk. 10,8 7.   
 

12. 
Hančin 
Anton 

Nová 
Bystrica 

Miki 5:26:47 11. disk. disk. 5,2 10.   
 

13. 
Čierňava 

Tibor 
Nová 

Bystrica 
Gaštan disk. disk. disk. disk. disk. disk.   

 

 
Riaditeľ pretekov: Anton Petrek, tajomník: Peter Petrek,  technický delegát: 
Ľubomír Petrek, rozhodcovia: Ing. Vladimír Šmelko, Ľubomír Kamas, 
podkováč: Emil Škorvaga, veterinárska služba: MVDr. Ivan Lukšík. 
 
Ďakujeme sponzorom pretekov: 

Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov v Novej Bystrici 
        Ing. Erika Kotvasová – firma VELM z Novej Bystrice 
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p. Ing.   Horeličan – firma HGT z Novej Bystrice 
p. Ján Kulich – firma Drevoindustria  
p. František Šadibol – Drevo-spracujúci priemysel v Novej Bystrici 
p. Stanislav Hnitka – firma HS z Turzovky 
p. Ján Šutiak z Vychylovky 
p. Daniel Janek – firma DEKURIA z Novej Bystrice 
p. Cyril Talapka – bývalý rodák z Novej Bystrice 
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov v Starej Bystrici 
Obecný úrad Stará Bystrica 
DHZ Stará Bystrica 
DHZ Nová Bystrica 
Oravcové združenie Vychylovka  
p. Albin Šadibol Vychylovka  
p. Michal Klieštik Vychylovka 
DEXIA BANKA ( sídliaca v Žiline ) 
p. Ján Cáder z Vychylovky 
p. Peter Čierňava z Vychylovky 
p. Pavol Hruška z Vychylovky 
p. Rudolf Vojtek z Vychylovky 
p. Vasil Masnica z Vychylovky 
p. Ing. Viliam Kulas zo Starej Bystrice 
p. Rudolf Chovanec z Novej Bystrice 

 
Ďakujeme darcom tomboly:  

Ing Viliam Kulas zo Starej Bystrice – firma DINEX 
Daniel Sojčák so Starej Bystrice - firma K – TEN DREVO s.r.o. 
Poľnohospodárske družstvo – Stará Bystrica 
Zuzana Masnicová z Vychylovky 
Monika Šadibolová z Vychylovky 
Monika Masnicová, Ľubomír a Milan Masnica z Novej Bystrice 
Iveta Pastvová z Vychylovky 
Marián Šulava z Vychylovky 
Rudolf Patyla z Novej Bystrice 
Jozef Mokrýš z Novej Bystrice 
Ing. Pavol Faktor zo Starej Bystrice 
Alexander Griga z Vychylovky 
Eduard Molnár z Čiernej vody 
Stanislav Koleno kvetinárstvo  
a pohrebníctvo zo Starej Bystrice 
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Jozef Slivka z Radôstky 
Anna Petreková z Novej Bystrice 
Ján Pišoja z Novej Bystrice 
Firma Kofola Rajec 
Dušan Šadibol  z Vychylovky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecný úrad v Novej Bystrici aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto podujatia. Nie je 
možné ich všetkých menovať vzhľadom k tomu, že ich bolo veľmi veľa, čo 
svedčí o tom, že máme veľa šikovných a ochotných ľudí, ktorí vedia urobiť 
veľa pre dobrú vec. 

Určite  sa budeme snažiť pokračovať v začatej tradícii furmanských 
pretekov aj v ďalších rokoch. 

 

   
 

Vladimír Tomčala, kultúrny referent Nová Bystrica 
Fotografie: Patrik Kováč 

 



Novobystrický hlásnik 31 

 

Otvorenie sezóny v Skateparku 
 
 

 
Dňa 25.4.2009 sa konala v našom 
skateparku veľkolepá akcia. Jednalo sa 
o oficiálne otvorenie sezóny. Už od 
ranných hodín začali prichádzať 
návštevníci zo všetkých kútov Slovenska. 
Finálny počet bolo 45 jazdcov z Kysúc, 
Žiliny, Martina, Považskej Bystrice, 
Zvolena, Prešova, Košíc, Trenčína 
a ďalších. 

Návštevou nás poctil aj starosta obce, 
Kysucká televízia a koordinátorka grandu, 
Erika Škultétyová z Centra pre 

filantropiu. 
Hlavný sponzor akcie RAM Boardshop a internetový obchod Jazdi.sk prišli 

o 13-tej hodine.  Z voľného jazdenia, v ktorom sa jazdci dovtedy zoznamovali 
s prekážkami, sa prešlo na súťaže o nemalé vecné ceny. 

Ako prvý bol Ollie contest, čiže najvyšší skok so skateboardom. Do finále 
sa dostali Michal Horečný zo Žiliny, Peter Mercell z Trenčína a Lukáš Priečko 
z Kysuckého Nového Mesta. Veľmi milo prekvapil Lukáš Priečko, svojím 
posledným pokusom preskočil výšku jeden meter a stal sa výhercom. 

Nasledoval Best trik jam, čiže súťaž o najlepší trik. Za nastavený čas 30 
minút robili súťažiaci také triky, ktoré sme v týchto končinách ešte nevideli. 
Porota sa nakoniec rozhodla pre tri ceny. Získali ich Michal Horečný, Peter 
Mercell a Lukáš Priečko. 

O 15-tej hodine začala súťaž Game of 
S.K.A.T.E. Veľkým prekvapením bola 
účasť až 18 jazdcov. Nečakane bodoval 
mladý Richard Mojžiš z Trenčína, ktorý sa 
dostal do finále s profesionálom Michalom 
Horečným. Výhercom sa ale aj napriek tomu 
stal Michal Horečný. 
 
 

Chcem sa veľmi pekne poďakovať Obci 
Nová Bystrica, futbalovému klubu TJ 
Slovan Nová Bystrica a sponzorom RAM Board Shop a Jazdi.sk.  
 

Lukáš Pastva 
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(Údaje sú z obecnej matriky) 

Manželstvo uzavreli 
Marek Kováčik a Michaela Deáková, 18. 4. 2009 

 
 
 

Narodenie dietata 
Tomáč Kováč – 22. 3. 2009, Tomáš a Jana, rod. Borovičková 
Radoslav Čierňava – 26. 3. 2009, Rastislav a Katarína, rod. Buchová 
Matúš Romaník – 29. 3. 2009, Pavol a Dana, rod. Mazúrová 
Dávid Chovanec – 31. 3. 2009, Pavol a Ľubomíra, rod. Halvoníková 
Sebastián Žovín – 31. 3. 2009, Martina Žovínová 
Marián Bubrín – 7. 4. 2009, Marián a Jana, rod. Kišová 
Anna Kubinčanová – 8. 4. 2009, Miroslav a Viera, rod. Hadidová 
Bianka Skaličanová – 8. 4. 2009, Jaroslav a Slavka, rod. Kováčová 
 

 

Strieborný sobáš 
Ondrej Šadibol a Anna, rod. Kristeková 
Miroslav Jantula a Jana, rod. Strapáčová 
 
 

Zlatý sobáš 
Ján Čierňava a Štefánia, rod. Čierňavová 
Juraj Mihálik a Štefánia, rod. Petreková 
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Životné jubileá 
40 rokov 

Pavol Talapka 
Ivan Jonek 
Ján Frančiak 
Marián Kašuba 
Ondrej Vakula 
Kamil Petrek 
Štefánia Petreková 
 

50 rokov 
Dušan Maluniak 
Jozefína Škorvagová 
Margita Dubovická 
 

60 rokov 
Milan Riečičiar 
 

70 rokov 
Štefan Sobol 
 

Nad 80 rokov 
Paulína Halvoníková (81) 
Anna Slučiaková (81) 
Janka Fedorová (81) 
Vendelín Talapka (81) 
Mária Vojtková (84) 
Barbora Kulichová (86) 
 
 

Opustili nás 
František Čierňava (†84) 
Ľudmila Martinčeková (†86) 
Jozef Šnegoň (†67) 
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Už čoskoro Zväz záhradkárov a drobnochovateľov v Novej Bystrici 
 

Iste si niektorí pamätáte na výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila v našej 
obci v jeseni minulého roka. Boli sme prekvapení, čo všetko sa dá z ovocia a zeleniny 
dopestovať v našich podmienkach. Z veľkej časti to bol výsledok nielen odborných 
vedomostí, ale aj trpezlivosti a lásky, s akou človek pristupuje k pestovaniu svojich 
„rastliniek“. 

Táto výstava bola, myslím si, vďačným podnetom na uvažovanie o založení 
organizácie, ktorá by združovala nadšencov, už nielen z oblasti záhradkárstva, ale aj 
drobnochovateľstva. Zastrešovala by ľudí, ktorí by sa chceli podeliť o svoje 
pestovateľské, ale aj chovateľské skúsenosti. Samozrejme, že členom takejto organizácie 
by sa mohol stať každý, kto má podobný okruh záujmov. Z tohto titulu by mal v našej 
obci už čoskoro vzniknúť Zväz záhradkárov a drobnochovateľov. Jeho hlavným účelom 
a cieľom bude vykonávať odbornú, osvetovú a výchovnú činnosť zameranú na rozvoj 
záhradkárstva a drobnochovateľstva v našej obci. Ďalšími zaujímavými činnosťami bude 
aj organizovanie výstav, súťaží, zájazdov, exkurzií, príp. školení a prednášok z danej 
oblasti. Činnosť zväzu bude určite pestrá a ešte pestrejšia bude, ak sa do nej zapojí čo 
najviac členov.  

Veľmi si prajem, aby erudovaní a šikovní záhradkári a drobnochovatelia v našej 
obci, ale nielen tí, neostali ľahostajní a podelili sa o svoje osvedčené rady a recepty, ako 
a čo najlepšie pestovať a ako sa dobre starať o „domáce zvieratká.“ Určite budú vítaní aj 
tí, ktorí nemajú žiadne, alebo len malé skúsenosti, ale ktorí majú záujem niečo si sami 
vypestovať, alebo vychovať. Je to príležitosť, ako si v obci navzájom spestriť život, 
stretnúť sa, porozprávať a povzbudiť sa. Preto to berme ako výzvu a zapojme sa spoločne 
do činnosti, ktorej výsledkom  môžu byť pekné a trvalé hodnoty. 
V Hlásniku by mala byť vložená prihláška do Zväzu záhradkárov a drobnochovateľov. 
Záujemci si prihlášku vypíšu a odovzdajú v niektorom z obchodov, uvedených na 
prihláške. 

-mh- 
 
 

V Ý Z V A 
 

Obecný úrad Nová Bystrica pripravuje publikáciu „Obec Nová Bystrica“.  Prosíme 
občanov, ktorí vlastnia staré dobové písomnosti a fotografie, ktoré by pomohli 
zdokumentovať život ľudí v minulosti, aby ich zapožičali Mgr. Milanovi Lalinskému, 
riaditeľovi ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Po vyhotovení opisu ich vrátime do 3 dní.  

 
 
Dňa 4.5.2009 sa otvára v našej obci nová lekáreň, ktorá bude otvorená pondelok - piatok 
v čase od 8,oo - 14,oo hod. 
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Obec Nová Bystrica ponúka ihneď na prenájom objekt Monika - predajňa potravín na 
otočke cesty vo Veľkom Potoku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na OÚ Nová Bystrica u 
Ing.Kasaja, resp. p. Mazúrovej. 
 
 
 

Vážení spoluobčania, milé mamičky, babičky, staré mamičky, tety! 
 

Obecný úrad, Školské stredisko záujmovej činnosti, Kultúrno-školská komisia pri OÚ v 
Novej Bystrici, Miestna organizácia  

ĽS-HZDS a ZŠ s MŠ v Novej Bystrici a Vychylovke 
Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu pri príležitosti  

 
Dňa matiek, 

 
ktorá sa uskutoční dňa  10. 5. 2008 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Bystrici.  
Žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka pripravili pre Vás kultúrny 
program. Spestrením bude vystúpenie folklórneho súboru Drevár. 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
Vstup na slávnostnú akadémiu je zdarma. 
 
 

Kultúrno-školská komisia pri OÚ v Novej Bystrici a 
Stredisko záujmovej činnosti v ZŠ s MŠ Nová Bystrica 

Vás pozýva na 
 

DETSKÚ A MLÁDEŽNÍCKU DISKOTÉKU, 
 

ktorá sa USKUTOČNÍ 29. mája 2009,  t.j. piatok. 
Začiatok o 15.00 hod. 
Hudba: DJ Kuljovský 
Vstupné: 0,40 - € 
 
Čakajú Vás súťaže a pekné ceny. 
 

Tešíme sa na hojnú účasť. 
 
Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch : 

14.05.2009 
28.05.2009 
11.06.2009 
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