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Novobystrický hlásnik

Od 01.05.2008 pracuje na Obecnom úrade nový prednosta
Ing. Vladimír KASAJ

Časopis Obce Nová Bystrica
Č. 5/2008 máj
XVII. ročník
10,- Sk

Celoslovenské oslavy sv. Floriána vo Vychylovke

Dátum narodenia:16.02.1953, Krásno nad Kysucou
Vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická
Stavebná fakulta v Bratislave 1972-1977
Stav:

Druhý ročník celoslovenských osláv sv. Floriána DPO SR sa
uskutočnil 10.mája 2008 v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci na
Skanzene vo Vychylovke.
Pokračovanie na strane 15.

ženatý, tri deti

Prehľad praxe: stavbyvedúci
projektant
stavebný dozor
vedúci odboru výstavby, dopravy, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva, bytovej politiky, regionálneho rozvoja
súkromný podnikateľ
riaditeľ obvodného úradu dopravy
Podľa doterajšej praxe má bohaté skúsenosti v oblasti výstavby, dopravy, ŠFRB,
takže naši občania môžu toto využiť a prísť kedykoľvek na obecný úrad pre rady
a informácie. Bude zodpovedný za celý chod Obecného úradu.
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 29.5.2008
Prítomní:

poslancov.

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

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. Jozefa Kultána a p. Dušana Šadibola.

3. Voľba návrhovej komisie
Neprítomný:
Držiaková Monika
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver
Rokovanie:

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

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa
Chovanca a p. Janu Hulákovú. Návrh bol
jednohlasne schválený.

4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na prijatie 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 6/2008
A/ berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
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2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov zápisnice: p. Jozefa
Kultána, p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca, p.
Janu Hulákovú
5. plnenie uznesení z predchádzajúcich
zastupiteľstiev
6. informáciu starostu obce o možnosti
zriadenia obecného podniku
7. návrh organizačného poriadku ZŠ s
MŠ Nová Bystrica – Vychylovka
8. informáciu starostu obce o možnosti
výstavby bytov prostredníctvom ŠFRB,
ktoré by boli v osobnom vlastníctve
9. záverečný účet Obce Nová Bystrica za
rok 2007
10. stanovisko kontrolórky obce k
záverečnému účtu Obce Nová Bystrica
za rok 2007
11. prebytok hospodárenia za rok 2007
vo výške 110.000,- Sk previesť v celej
výške na rezervný fond obce
12. návrh na odkúpenie časti pozemku
pri cintoríne od p. Rabovcovej
13. žiadosť Stanislava Halvoníka,
Vychylovka,
o
preloženie
stĺpa
elektrického vedenia zo stavebného
pozemku – žiadosť bola vybavená
14. žiadosť Tomáša Kováča, bytom
Nová Bystrica 114, o vyčistenie jarkov
okolo cesty k hrádzi
15. žiadosť Anny Klučkovej, bytom
Vychylovka 184, o úpravu dane z
lesných pozemkov
16. sťažnosť občanov osád Jančulovia,
Berešovia na hluk z drtičky z firmy
Šadibol
17. petíciu občanov proti výstavbe
vodnej elektrárne na toku Bystrice v
smere pod priehradu
18. pripomienku k upchatým kanálom
nečistotami
19. Správu z následnej finančnej
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kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica –
Vychylovka za 2. polrok 2007

B/ schvaľuje
1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Chovanec Rudolf a p.
Huláková Jana
3. zriadenie Obecného podniku počtom
hlasov 8.
4. organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica –
Vychylovka podľa žiadosti riaditeľa
školy Mgr. Miloša Znachora
5. celoročné hospodárenie Obce Nová
Bystrica s výhradou overenia účtovej
závierky audítorom
6. záverečný účet Obce Nová Bystrica za
r. 2007 s tým, že prebytok hospodárenia
obce vo výške 110.000,- Sk bude
prevedený na rezervný fond obce.

C/ukladá
1. pracovníkom OcÚ písomne vyzvať p.
Rudolfa Brisudu o nápravu pri zvážaní
drevnej hmoty do Andrisa a do Timka
2. zaoberať sa problémom tlače
Novobystrického hlásnika po odchode
Lukáša Pastvu
3. komisii pre životné prostredie
uskutočniť kontrolu obce a vyzvať
občanov prostredníctvom obecného
rozhlasu alebo písomne na likvidáciu
nelegálnych skládok.
4. kontrolórke obce preskúmať zákonné
možnosti OZ, či je možné schváliť
úpravu dane z lesných pozemkov
5. komisii pre životné prostredie zvolať
jednanie v termíne do 7. 6. 2008 za
prítomnosti p. Šadibola Františka a
dotknutých občanov
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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.

Starosta obce: Milan Kotvas
Zástupca starostu: Rudolf Chovanec
Overovatelia:
Dušan Šadibol
Jozef Kultán

6

- spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom /pohostinstvá, krčmy predajne a ostatná
podnikateľská činnosť/ 24,-- Sk
- spotrebitelia bez vodomerov 300,-Sk osoba/rok

3.

Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:
Zapisovateľ: Anna Chovancová

VZN o miestnych poplatkoch
Poplatky na území obce Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady aj tieto poplatky:

a/ poplatok za prenájom sály
b/ poplatok za prenájom kuchynky
c/ poplatok za prenájom Kysuckej izby
d/ poplatok za prenájom riadu
e/ poplatok za prenájom sály pri predajných akciách

4.

prenájom nebytových priestorov
poplatok za odber vody
poplatok za prenájom sály v Kultúrnom dome
poplatok za obecný rozhlas

1200,- Sk
500,- Sk
500,- Sk
200,- Sk
300,- Sk/1 hodina

Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov
b/ hlásenie jubilantom
c/ hlásenie jubilantom nad 70 rokov

5.
1.
2.
3.
4.
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150,- Sk
50,- Sk
0,- Sk

Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik
poplatkovej povinnosti do 7. dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je
predmetom poplatku.
b/ Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, Obec Nová Bystrica
zvyšuje poplatky o 50%.

1.

Prenájom nebytových priestorov

a/ Poplatok za prenájom nebytových priestorov na podnikateľské, alebo iné účely platí
nájomca prenajatých priestorov.
b/ Sadzba poplatku je 600,-- Sk ročne za každý m2 podlahovej plochy takto
prenajímaného priestoru a každý neúplný m2 /dom služieb, zdravotné stredisko,
kultúrny dom, obecný úrad/.
c/ Spôsob platby bude uvedený v nájomnej zmluve.

2.

Poplatok za odber vody

Za vodovody, ktoré sú v správe Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné sadzby:

c/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:
- v hotovosti do pokladne
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600
d/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa
13.12.2007 a vyrubujú sa na obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008.

V Novej Bystrici 13.12.2007
Milan Kotvas,
starosta obce

Novobystrický hlásnik

7

8

Novobystrický hlásnik

„Mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás... Kto mňa vyzná pred ľuďmi,
toho vyznám aj ja pred mojim Otcom. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho
zapriem aj ja.“

Kázeň pána farára Stanislava Capiaka počas
Celoslovenských osláv sviatku sv. Floriána, patróna hasičov
dňa 10.5.2008 v Skanzene vo Vychylovke.
Drahí hasiči z celého Slovenska, bratia a sestry v Kristovi!
Patrón hasičov - sv. Florián - bol, ako vieme, mučeník. Vo svetle jeho
životného príbehu a učenia Evanjelia si skúsme položiť otázku a porozmýšľať
nad ňou: Ktoré mučeníctvo sa Bohu páči a ktoré ho uráža? Alebo: Ktoré
mučeníctvo je pravé a ktoré falošné?
Sv. Florián bol dôstojníkom rímskej armády. Za čias Diokleciánovho
prenasledovania žil na území dnešného Horného Rakúska. Roku 304 vydal
Dioklecián už štvrté v poradí nariadenie o prenasledovaní kresťanov. Florián sa
ako veriaci vojak dozvedel, že miestodržiteľ Lorch v Hornom Rakúsku dal
uväzniť niekoľko desiatok miestnych kresťanov. Florián sa domnieval, že sa mu
ako lojálnemu vojakovi, aj vďaka známostiam a kontaktom, podarí týchto
kresťanov vyslobodiť. Ale sa mýlil. Ako zástancu a sympatizanta kresťanov ho
chytili a priviedli pred miestodržiteľa. Tento sa priam zhrozil, keď sa dozvedel,
že štátny zamestnanec Florián je proti prenasledovaniu kresťanov, a teda aj proti
cisárovmu nariadeniu. Floriána okamžite zatkli. Počas výsluchu pôsobili na neho
sľubmi i hrozbami. Florián smelo odpovedal: „Aj ja som kresťan. Verím v Ježiša
Krista. Zároveň som dobrým občanom štátu a plním si svedomito svoje
povinnosti v armáde. Najskôr však patrím Kristovi, až potom štátu“. Draho to
zaplatil. Dvakrát bol strašne bičovaný a nakoniec utopený v rieke Enns. Preto, že
ho usmrtila voda, kresťanský ľud ho vždy uctieval a vzýval ako ochrancu proti
ohňu. Florián - vojak, Florián - kresťan, Florián- svätý mučeník.

Nemohol si život zachrániť? Nemohol cúvnuť, vyznať vernosť cisárovi
a aspoň naoko sa zriecť kresťanskej viery? Mohol, ale na ako dlho? Koľko rokov
by ešte bol žil? Bol by mal čisté svedomie? Zomieral by pokojne, s istotou, že
pôjde do neba? Florián, ako veriaci kresťan si bol určite vedomý slov Krista:

Dodnes sa uchovalo staré latinské Martyrológium kresťanov z prvých
storočí. Sú to spisy, ktoré obsahujú mená, dátumy a okolnosti, za ktorých
položili život. Tieto spisy sú, ako sa vyjadruje najnovší Katechizmus katolíckej
cirkvi „krvou písané archívy Kristovej pravdy“. Cirkev vždy považovala
mučeníctvo za vrchol svedectva o Kristovi. Videla v mučeníctve pozitívny
rozmer. Aj dnes sa hovorieva, že tam, kde už kresťania nie sú prenasledovaní,
mučení, nie sú diskriminovaní, sa treba pýtať, či sú to ešte naozaj kresťania,
verní Evanjeliu. Treba sa pýtať, či sú ešte stále Ježišovými učeníkmi, ktorí by
mali provokovať a dráždiť svet svojím dobrým životom, a tak sa stať určitým
výkričníkom a výčitkou svedomia pre ľudí. Tertulián - veľký kresťanský
spisovateľ z 3. storočia písal, že „krv mučeníkov je semenom nových kresťanov“
azda trochu aj vo význame známeho porekadla, že „to, čo je zakázané, najviac
chutí“.

Kresťanské mučeníctvo má teda veľký zmysel tak pre spásu jednotlivca,
ako aj pre šírenie viery medzi ľuďmi. Napriek tomu Cirkev zakazuje kresťanom
vyhľadávať mučeníctvo, ponúkať sa v štýle: „Nech sa páči, zabite ma za moju
vieru v Krista, chcem byť slávnym mučeníkom“. Takýto postoj by nemal nič
spoločné s evanjeliovou pokorou a bol by falošným mučeníctvom. Namiesto
osláviť Krista, takéto mučeníctvo by ho urážalo. Sv. Florián sa neponúkal,
neponáhľal zomrieť, ale vedel, že viera v Krista je vecou na život a na smrť, a že
vernosť Kristovi, a to aj v prípade štátneho zamestnanca, znamená viac, ako
slušne a pokojne žiť. Kresťan teda, ak naozaj verí v Krista, vyznáva ho otvorene
medzi ľuďmi, a to nielen v súkromí, vo svojej rodine, ale aj na verejnosti:
v armáde, v polícii, v parlamente a vo vláde, v škole, hasičskom zbore atď.
Vyznáva Krista smelo, hoci pri tom riskuje, že ho to bude aj niečo stáť.

Napriek tomu kresťan nehľadá mučeníctvo, ako to dnes krvavo
demonštrujú niektorí moslimskí fanatici, a už vôbec nie na úkor iných.
Kresťanský mučeník je opakom samovražedného atentátnika, ktorý z nenávisti
zabíja a z nenávisti aj sám umiera. Kresťanské mučeníctvo, ak nemá byť falošné,
musí byť vyjadrením lásky, nie nenávisti. Príkladom je pravzor mučeníkov - sám
Ježiš, ktorý volá z kríža k Otcovi: „Odpusť im!“ Alebo aj sv. Štefan - prvý
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kresťanský mučeník: „Otče, nezapočítaj im tento hriech!“

Už v časoch sv. Floriána biskupi varovali veriacich pred tým, aby sa sami
na vlastnú päsť usilovali odovzdať život za vieru a nahovárali si, že si to Boh
praje. Bolo by nemorálne, teda hriešne, vydávať sa ľahkomyseľne alebo
s bezhlavou odvahou do nebezpečenstva života. Väčšina mučeníkov na čele so
samotným Ježišom, mala rozhodne zdravý strach pred smrťou: „Otče, ak je to
možné, vezmi odo mňa tento kalich“.

Bratia a sestry! Drahí hasiči! Vedeli by sme aj my, ako sv. Florián, dať
život za svoju vieru v Ježiša a za svoju lásku k Ježišovi? Máme na to dostatok
odvahy a sily Ducha Svätého, vďaka ktorej by sme boli schopní mučeníctva?
Mnohí - áno! Ale ja? Vedel by som sa zriecť aj vlastného života, len aby som sa
dostal do neba? Keď sa neviem zriecť ani len smetí tohto sveta? Keď si neviem
odoprieť napríklad alkohol? Keď na hostine nemám odvahu povedať: „Nie,
ďakujem!“? Keď nemám silu povedať pri druhom štamperlíku: „Stačilo!“? A že
budem mať odvahu zriecť sa života?! Klamem seba samého. Veď niekedy stačí,
že ma napomenie manželka alebo matka, a už je v našom dome oheň na streche.
Stačí malé upozornenie zo strany druhého človeka, a už sa končí moja láska aj
moja viera.

Ak teda niekto z kresťanov túži po mučeníctve, môžeme mu poradiť:

„Človeče, najskôr ponúkni Bohu svoju každodennú modlitbu, nedeľnú sv.
omšu, ak si katolík, najskôr ponúkni Bohu svoju triezvosť, alebo aj
abstinenciu, ponúkni manželke a manželovi svoj čas, svoju lásku, svoju
pozornosť, až potom ponúkaj Bohu i život svoj!“
Pane Ježišu Kriste, pomáhaj nám, aby sme ti boli verní ako sv.
Florián. Osvecuj nás Duchom Svätým, aby sme vedeli pochopiť rozdiel
medzi falošným a pravým mučeníctvom. Amen.
Váš duchovný otec,
Stanislav Capiak

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
12.5.2008 - Okresnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov sa z našej školy
zúčastnilo štvorčlenné družstvo žiakov zdravotníckeho krúžku – A. Strapáčová,
S.Kubičinová, M. Kocúrková a P. Borovičková. Súťažilo sa v dvoch
disciplínach. Dievčatá museli zvládnuť teoretický test a praktické ošetrenie
poraneného. Zúčastnilo sa 22 družstiev z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Žiakov pripravila Mgr. Pavelková I.

„ PLAMEŇ“
V nedeľu 18. mája 2008 sa naši žiaci, ktorí chodia do hasičského
krúžku, zúčastnili súťaže s názvom „Plameň“. Súťaž sa konala v Turzovke. Tejto
súťaže sa zúčastnili 9 členné družstvá z celého okresu. Boli zložené z chlapcov aj
dievčat. 15 družstiev súťažilo v troch kolách, kde všetci predviedli výborné
výkony. Po vyčerpávajúcej súťaži dostali všetci občerstvenie a čakali na
vyhodnotenie. Nakoniec zvíťazili len tí najlepší.
Družstvo z našej školy sa umiestnilo na veľmi peknom piatom mieste,
za čo ich treba všetkých pochváliť a poďakovať za dobrú reprezentáciu školy.
Zloženie družstva: Patrik Preták, Juraj Janek, Vlado Halvoník, Marek Čierňava,
Miro Dolinajec, Michal Mihálik, Filip Borovička, Michal Halvoník, Lukáš
Čierňava, Peter Gavenčiak, Jozef Vojtek.
Žiakov pripravil Mgr. Lalinský M.

Okresné kolo v atletike žiakov
15. mája sa aj naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletike žiakov.
Počasie nám veľmi neprialo, zarána bolo pomerne chladno, ale neskôr vykuklo aj
„zubaté“ slniečko. Na prebore sa zúčastnilo 17 družstiev chlapcov a 13 družstiev
dievčat. Súťažilo sa v disciplínach - beh na 60 m, beh na 300 m, beh na 800 m,
beh na 1000 m, štafeta 4x60m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh
guľou.

Novobystrický hlásnik

11

Naši žiaci si počínali veľmi dobre a chlapci sa po sčítaní bodov ako
družstvo umiestnili na veľmi peknom piatom mieste, dievčatá na siedmom
mieste.
Naši reprezentanti: Petreková M., Klieštiková K., Cabadajová M.,
Čierňavová D., Pokrývková D., Halvoníková M., Vojtková N., Pagáčová D.,
Radôšťan P., Srníček M., Preták P., Janek J., Rajnoha M., Prišč T., Halvoník R.,
Čierňava M., Halvoník V., Jančula J.
Všetkým patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu školy.
Žiakov pripravili Mgr. Jančulová E., Mgr. Slučiaková Ľ..

Prezentácia „Mladý vedec“
V piatok 23.5.2008 k nám na školu prišiel Ing. Martin Hriňák a
vybraným žiakom, ktorí majú radi fyziku z ročníkov 6-9, dal dva kariérne testy.
Predviedol nám pokusy z uvedeného predmetu, a to vznášadlo, jazda smrti,
záhadný zotrvačník, najlacnejšia raketa. Porozprával nám aj o časopise Mladý
vedec. Na záver z dotazníkov, ktoré sme vypĺňali, vyžreboval štyroch, ktorí
dostali tričko s nápisom „Mladý vedec“. Všetci po prezentácii dostali ešte
časopisy : Fyzik, Quark, Mat.mix a perá s logom „Mladý vedec“.
Prezentácia bola veľmi zaujímavá a určite v nás vyvolala záujem o
ďalšie vzdelávanie v oblasti fyziky.
Pripravila Ing. Jarabicová Ľ.

22.5.2008 – V tento deň v našej škole predviedol zábavný program ujo Viktor.
Bol zložený z pesničiek, ktoré sám zložil a v texte sa skrývali rôzne hádanky.
Napríklad, žiaci hľadali v texte mená autorov básní a ich názvy, názvy
svetadielov a preklady do rôznych svetových jazyka. V piesňach sa pre starších
žiakov venoval aj problematike užívania drog a poukázal na veľké
nebezpečenstvo, ktoré z toho vyplýva. Žiakom sa program páčil.

Poďakovanie
ZŠ s MŠ Nová Bystrica ďakuje SNS v Novej Bystrici za sladkosti,
ktorými potešili naše deti pri príležitosti ich sviatku MDD.
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Oslava 50. výročia otvorenia školy pri ľudovej hudbe
Dňa 26. apríla 2008 sa v
priestoroch ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici,
Vychylovka
stretli
učitelia a kolegovia, aby oslávili
okrúhle výročie otvorenia školy.
Príjemnú atmosféru umocnila
ľudová hudba rodiny Kováčovcov.
Stretnutia sa zúčastnili učitelia,
ktorí v čase otvorenia začínali
svoju učiteľskú kariéru, t. č. sú už
dôchodcovia. Bola zastúpená stredná generácia i začínajúci učitelia, čiže
učiteľská mlaď. Z 80-tich pozvaných sa stretnutia zúčastnilo 28 bývalých
učiteľov školy. Na oslave 50. výročia školy spolu s hosťami a všetkými
zamestnancami školy bolo 70 zúčastnených.
Deň pred oslavou bola slávnostná svätá omša pre žiakov, učiteľov a
rodičov našej školy. Na omšu nás odviezol luxusný zájazdový autobus, ktorý
zabezpečil p. Štefan Griga, člen rady školy.
O prípravu na slávnosť sa postarali učitelia tunajšej školy. Nacvičili s
deťmi krásny program, miestnosť bola elegantne a vkusne vyzdobená. O
občerstvenie a obsluhu zúčastnených sa postarali členovia rady školy. Obsluha
bola na veľmi dobrej úrovni.
Na úvod p. riaditeľ Mgr. Znachor privítal všetkých prítomných, zvlášť
hostí, a to: zástupcov SNS, starostu obce p. Milana Kotvasa, poslancov OÚ i
členku OZ p. Máriu Barančíkovú. V slávnostnom príhovore prešiel históriou
školy, nezabudol pripomenúť i kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. V
príhovoroch pozvaných hostí odzneli slová uznania a slová optimizmu do
ďalších rokov existencie školy. Pri bohato pripravených stoloch si učitelia
zaspomínali na svoje začiatky, ktoré boli spojené s mnohými ťažkosťami.
Učitelia mnohokrát boli nútení bývať v súkromných obydliach. Boli problémy s
dochádzkou žiakov do školy. Návštevy v rodinách problémových žiakov boli
povinnosťou triednych učiteľov. V týchto ťažkých časoch si učitelia našli čas i
na zábavu, nacvičovali divadlá, ktoré vypĺňali kultúrne dianie v obci.
Spomienky učiteľov boli ťažké, ale krásne. Veľa učiteľov si v mieste
pôsobenia našlo celoživotných partnerov, či už z obce alebo priamo na
pracovisku v škole.

Novobystrický hlásnik
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Ešte raz všetkým zúčastneným ďakujeme, že si v tejto uponáhľanej dobe
našli čas a prišli si zaspomínať na svoje začiatky v školstve. Všetci sa zhodli na
tom, že čím ťažšie boli začiatky, tým sú krajšie spomienky. Riaditeľ školy
všetkým poprial pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v práci i v osobnom
živote.
A na záver. Celý učiteľský kolektív ZŠ s MŠ v Novej Bystrici, Vychylovka
ďakuje za pomoc pri organizovaní tohto krásneho podujatia hlavne OÚ,
poslancom v Novej Bystrici a rade školy.
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Talapková, Monika Talapková, Paťka Kubatková, Klaudia Hrušková a II.
stupeň: Simonka Kotvasová, Minika Šadibolová, Miška Vojtková, Janka
Uršicová a Tatianka Kašubová.
Žiaci súťažili v 4 disciplínach: vedomosti o ČSČK a hnutí ČK/ČP,
zdravotnícke vedomosti, dopravná výchova a praktické poskytovanie prvej
pomoci. Žiačky I. stupňa HMZ sa umiestnili na 3. mieste. Pripravovala ich p. uč.
Lorencová.
Mgr. Katarína Lorencová
Dňa 20. 5. 2008 sa na ZŠ s MŠ v Novej Bystrici, Vychylovka uskutočnila
beseda s pracovníčkou ÚP v Čadci pani Jurčákovou. Besedy sa zúčastnili žiaci 7.
a 8. ročníka. Formou dotazníka odpovedali na otázky, ktoré boli spojené s
výberom ich budúceho povolania. Získali mnohé nové informácie o možnostiach
zamestnať sa vo svojom odbore v našom okrese.
Mgr. Magda Vráblová
Do našej školy dňa 22. 5. 2008 zavítal spevák Viktor. Pripravil si pre deti
MŠ a žiakov všetkých ročníkov zaujímavé piesne. Hravou formou zapájal do
spevu, súťaží, overovania vedomostí aj detské publikum (zatancovali si aj rock
and roll). Atmosféra bola nasýtená radosťou, priateľstvom, super náladou i
úsmevmi našich žiakov. Viktor bol odmenený dlhým aplauzom všetkých detí.

Mgr. Miloš Znachor,
riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka

Mgr. Anna Borisová

Z tvorby našich žiakov
22. apríl je Dňom Zeme. Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci vyzbrojili
igelitovými vrecami a hor sa na upratovanie. Mladší žiaci upravovali okolie
školy. Vyzbierali všetky odpadky a nečistoty v okolí školy. Starší žiaci sa
rozdelili po triedach a čistili po úsekoch časti obce i brehy riečky Vychylovky.
Vriec bolo neúrekom. Je až neuveriteľné, koľko nečistôt sa v našej obci
nachádza a čo všetko ľudia vyhadzujú. Samé deti sa zamýšľali nad tým, ako je
možné, že ľudia hádžu odpadky do rieky, či popri jej brehu. Našlo sa všeličo.
Každému z nás by malo záležať na tom, ako vyzerá naša obec. Je tu prekrásne
prostredie, neničme si ho!
Mgr. Anna Borisová
Slovenský Červený kríž v Čadci organizoval dňa 12.5. 2008 súťaž
Hliadok mladých zdravotníkov, na ktorej sa zúčastnili aj žiačky ZŠ s MŠ Nová
Bystrica, Vychylovka. I. stupeň reprezentovali: Lenka Kultanová, Stanka

TO SLOVENSKO NAŠE KRÁSNE
Slovensko je rodný kraj,
Tak si ho aj veľmi chráň!
Pekné, čisté, priezračné,
Jednoducho zázračné.
Lesy, lúky, krásne polia,
Ľudia sa o ne trochu boja.
Aj keď občas zaprší,
Srdce sa nám rozbuší.
A už je tu koniec básne:
„To Slovensko naše krásne.“
Petra Petreková, 4. Trieda

Novobystrický hlásnik
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Môj zážitok (3. trieda):

Dovolenka
V lete som mal päť rokov, boli sme s mamou a bratrancom na dovolenke v Ibize.
Leteli sme veľmi dlho. Bolo to prvýkrát, čo som letel. Popoludní sme sa vybrali
zaplávať si do bazéna. Pošmykol som sa a spadol som do vody. Začal som sa
topiť. Mama ma vytiahla, ale zo strachu som sa vody tri dni nedotkol.
Richard Pavelek

Bicykel
Tento zážitok pochádza z mesta Senec. Stalo sa to vo štvrtok. Boli sme s tetou
Martou na bicykli. Mali sme plné tašky. Tie tašky sme dali na riadidlá bicykla.
Ako sme šľapali, tak sme narazili na veľkú jamu. Tašky sa nám zasekli do kolies
bicykla. Veľmi rýchlo sme spadli. Obidve sme boli veľmi vystrašené. Ja som
mala dva roky veľký strach z bicykla. Nakoniec to dobre dopadlo. Už nemám
taký strach.
Ivanka Petreková

Celoslovenské oslavy sv. Floriána vo Vychylovke
Dopoludňajší program zabezpečil HaZZ v Čadci ukážkami svojej činnosti.
Návštevníci si so záujmom prezreli výstavku J. Malíka zo zbierok sv.Floriánov,
hasičských heliem a znakov. Po príchode členov Prezídia DPO SR na čele
s prezidentom DPO SR JUDr. Jozefom Minárikom a generálnym sekretárom
DPO SR Vendelínom Horváthom, účastníkov pozdravil starosta Novej Bystrice
p. Milan Kotvas. Slávnostný sprievod pod vedením veliteľa Ľudovíta Kováčika
sa premiestnil ku kaplnke, kde sa uskutočnila svätá omša, ktorú celebroval Mgr.
Stanislav Capiak za účasti hasičskej dychovej hudby. Súčasťou omše bolo
posvätenie obetných darov a sošky Sv. Floriána. Kultúrny program zabezpečila
ľudová hudba bratov Kubalovcov. Význam DPO SR potvrdila i osobnou účasťou
podpredsedníčka NR SR a SNS RNDr. Anna Belousovová. K zdarnému
priebehu prispeli hasiči DHZ Nová Bystrica, krúžok MP Vychylovka, vedenie
MKD, Obecný úrad Nová Bystrica. Bezchybné občerstvenie zabezpečil
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p.Alexander Griga z DHZ Vychylovka. Podujatie splnilo cieľ a potvrdilo
nezastupiteľnú úlohu a poslanie dobrovoľných hasičov pri zabezpečovaní
pokojného života našich občanov i ochrane majetku.
- ml -

Oslavy 70.výročia DHZ Vychylovka
Dňa 11.mája 2008 sa
v priestore Kysuckého skanzenu vo
Vychylovke uskutočnili oslavy 70.
výročia založenia DHZ v N. Bystrici
–Vychylovka.Slávnosť otvoril Jozef
Granát
recitáciou
„hasičskej
modlitby“. Mgr. Milan Lalinský
privítal starostu obce Nová Bystrica
p. Milana Kotvasa, predsedu OV
DPO v Čadci Mgr. J. Hluchého,
riaditeľa OV DPO p. L. Dediča,
člena Predsedníctva OV DPO v Čadci Ing. Ľ. Murgaša, vedúcu MKD Bc. H.
Kotvasovú, hostí z DHZ Nová Bystrica, DHZ Oravská Lesná a ostatných
účastníkov. Slávnostný príhovor predniesol predseda DHZ Vychylovka p. A.
Griga. S príhovormi vystúpili p. Kotvas M. a p. L. Dedič. V rámci oficiálneho
programu pripli na zástavu DHZ stuhy páni Mgr. J. Klieštik a František Šadibol.
Ďalší priebeh sa niesol v znamení odovzdávania hasičských vyznamenaní,
pamätných a ďakovných listov, povýšeniami do hasičských hodností. Dobrú
náladu spestril člen DHZ Vychylovka p. Alexander Halvoník ľudovými
pesničkami v sprievode heligónky. Požiarnicky guláš, ktorý chutil všetkým
prítomným, uvarila hasička Štefka Slučiaková. Osláv sa zúčastnilo okolo 200
ľudí, ktorí odchádzali s dobrým pocitom vydarenej spoločenskej akcie.
- ml -

Súťažná výstava AMFO 2008.
Kysucké kultúrne stredisko v spolupráci s MsKS - Domom kultúry
v Čadci usporiadalo regionálnu súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografickej
tvorby AMFO 2008. V kategórii A, amatéri nad 21, rokov obsadil veľmi pekné
4. miesto Ing. Miroslav Pavelek.
Jozef Kultán
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Kedy Vám vzniká a zaniká dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej
starostlivosti o dieťa?

Staráte sa o dieťa?
- chcete, aby za Vás poistné na dôchodkové poistenie a príspevky na starobné
dôchodkové sporenie (ďalej SDS) platil štát? Platí to v týchto prípadoch, ak ste:
- matkou alebo otcom dieťaťa do 6 rokov jeho veku a staráte sa oň,
- alebo ste osvojiteľom dieťaťa do 6 rokov jeho veku či manželom (manželkou)
osvojiteľa,
- alebo je Vám dieťa do 6 rokov jeho veku zverené do náhradnej starostlivosti,
- alebo sa staráte o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré už dovŕšilo
vek 6 rokov a ešte nedovŕšilo vek 18 rokov,
môžete byť dôchodkovo poistenou osobou a poistné na dôchodkové poistenie za Vás
platí štát. Ak ste navyše sporiteľom, štát môže za Vás platiť aj príspevky na SDS.

Aké sú podmienky pri dôchodkovom poistení?
- máte trvalý pobyt na území SR,
- dieťa, o ktoré sa staráte, má trvalý pobyt na území SR,
- nie ste dôchodkovo poistenou osobou ako zamestnanec alebo SZČO,
- nebol Vám priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
- nedovŕšili ste vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
- podáte prihlášku na dôchodkové poistenie.

Aké sú podmienky pri starobnom dôchodkovom sporení?
- musíte byť sporiteľom a
- oznámiť SP, že z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa ste sa rozhodli byť zúčastnený na
SDS, ak dôchodkové poistenie vznikne po 1. januári 2008.

Kde a ako sa môžete prihlásiť na dôchodkové poistenie?
- prihlášku môžete podať osobne v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta
Vášho trvalého pobytu alebo poštou na tlačive Registračný list fyzickej osoby,
(internetová stránka SP www.socpoist.sk v časti Formuláre, alebo v pobočkách SP). Pri
prihlasovaní na tlačive vyznačíte krížik v rubrike prihláška. Na internetovej stránke je aj
tlačivo čestného vyhlásenia fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, ktoré vyplnené
spolu s fotokópiou rodného listu dieťaťa (v prípade jeho dlhodobo nepriaznivého
zdravotného stavu aj s fotokópiou posudku o zdravotnom stave dieťaťa, v prípade
osvojeného dieťaťa aj s fotokópiou rozhodnutia o jeho osvojení a v prípade náhradnej
starostlivosti o dieťa aj s fotokópiou rozhodnutia o jeho zverení do náhradnej
starostlivosti) priložíte k prihláške.

- vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky. Ak
podáte prihlášku na dôchodkové poistenie do 15 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká
poistenie odo dňa narodenia dieťaťa. Ak to v tejto lehote nestihnete, budete poistený až
odo dňa podania prihlášky.
- zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa, najneskôr dňom dovŕšenia 6 rokov
veku dieťaťa alebo 18 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Kedy Vám platí príspevky na starobné dôchodkové sporenie štát z dôvodu
riadnej starostlivosti o dieťa?
- ak poistenie z tohto dôvodu vzniklo pred 1. januárom 2008 a z dôvodu riadnej
starostlivosti o dieťa ste sporiteľom, štát platí príspevky na SDS za obdobie tohto
dôchodkového poistenia.
- ak poistenie vznikne po 1. januári 2008 a z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa ste
sporiteľom, štát platí príspevky na SDS, ak sa rozhodnete byť zúčastnený na SDS a to
tak, že predložíte pobočke spolu s prihláškou na dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej
starostlivosti o dieťa písomné oznámenie o rozhodnutí byť zúčastnený na SDS z tohto
dôvodu. Oznámenie môžete predložiť osobne alebo doručiť poštou SP na tlačive
Oznámenie sporiteľa o účasti na SDS, (uverejnené aj na internetovej stránke alebo v
pobočkách SP).
Štát ako platiteľ poistného na dôchodkové poistenie a príspevkov na SDS za Vás bude
odvádzať príspevky na SDS a SP postúpi príspevky na SDS za obdobie, v ktorom ste
dôchodkovo poistený z tohto dôvodu, na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej
DSS.

Kedy a ako sa z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa odhlásite z
dôchodkového poistenia?
- po skončení riadnej starostlivosti o dieťa ste povinný odhlásiť sa z tohto poistenia, a to
do 8 dní od skončenia riadnej starostlivosti o dieťa, najneskôr dňom dovŕšenia 6 rokov
veku dieťaťa alebo 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, na tlačive
Registračný list fyzickej osoby (vyznačíte krížik v rubrike odhláška).

Poberáte príspevok za opatrovanie a chcete, aby za Vás poistné na
dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie platil
štát?
Podľa zákona o sociálnom poistení od 1. augusta 2006 platí štát poistné na starobné
poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za Vás
ako fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona o
sociálnej pomoci. Štát platí za Vás, ak ste sporiteľom, aj príspevky na SDS.

Aké podmienky musíte ako poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie
spĺňať, aby poistné na dôchodkové poistenie za Vás platil štát?
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- máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- nie ste dôchodkovo poistenou osobou ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná
osoba, fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku, fyzická osoba,
ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení
jeho 6 rokov veku do 18 rokov jeho veku,
- nebol Vám priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
- nedovŕšili ste vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
- podáte prihlášku na dôchodkové poistenie.

Aké podmienky musíte ako poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie
spĺňať, aby príspevky na starobné dôchodkové sporenie za Vás platil štát?
- platí to isté, čo pri starostlivosti o dieťa

20

Novobystrický hlásnik

odvádzať príspevky na SDS a SP postúpi príspevky na SDS za obdobie, v ktorom ste
dôchodkovo poistený z tohto dôvodu, na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej
DSS.

Kedy a ako sa ako poberateľ peňažného príspevku za opatrenie odhlásite z
dôchodkového poistenia?
- po skončení poberania peňažného príspevku za opatrovanie ste povinný sa odhlásiť sa z
tohto dôchodkového poistenia, a to do 8 dní od skončenia poberania tohto príspevku v
miestne príslušnej pobočke SP na tlačive Registračný list fyzickej osoby. Pri odhlasovaní
na tlačive vyznačíte krížik v rubrike odhláška.
Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Sociálnou
poisťovňou

Kde a ako sa môžete prihlásiť na dôchodkové poistenie?
- platí to isté, čo pri starostlivosti o dieťa
Pri podaní prihlášky preukážete poberanie peňažného príspevku za opatrovanie
aktuálnym potvrdením príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy Vám vzniká a zaniká dôchodkové poistenie ako poberateľovi
peňažného príspevku za opatrovanie?
- vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky. Ak
sa ako poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie na dôchodkové poistenie
neprihlásite, doba poberania tohto príspevku sa Vám na dôchodkové účely nezhodnotí.
- zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie, najneskôr
dňom získania 12 rokov dôchodkového poistenia z tohto dôvodu. Do obdobia 12 rokov
sa zahŕňa aj obdobie dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku.

Kedy Vám platí príspevky na starobné dôchodkové sporenie štát ako
poberateľovi peňažného príspevku za opatrovanie?
- ak dôchodkové poistenie z tohto dôvodu vzniklo pred 1. januárom 2008 a ako
poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie ste sporiteľom, štát platí príspevky na
SDS za obdobie tohto dôchodkového poistenia.
- ak dôchodkové poistenie vznikne po 1. januári 2008 a ako poberateľ peňažného
príspevku za opatrovanie ste sporiteľom, štát platí príspevky na SDS, ak sa rozhodnete
byť zúčastnený na SDS a to tak, že predložíte pobočke príslušnej podľa miesta Vášho
trvalého pobytu spolu s prihláškou na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania
písomné oznámenie o rozhodnutí byť zúčastnený na SDS z dôvodu opatrovania.
Oznámenie môžete predložiť osobne alebo doručiť poštou pobočke SP na tlačive
Oznámenie sporiteľa o účasti na SDS, (uverejnené aj na internetovej stránke SP a v
pobočkách SP).
Štát ako platiteľ poistného na dôchodkové poistenie a príspevkov na SDS za Vás bude

Poľovníci súťažili v streľbe
Na strelnici RgO SPZ Čadca súťažili poľovníci v streľbe na regionálnom
prebore v disciplínach malokalibrovka na terče srnca, líšky, diviaka
a brokovnicou na poľovníckom oblúku a americkom trape. V M-300 pekné 3.
miesto získal Ján Petrek, 5. miesto Jozef Kultán, 6. miesto Ľubomír Griga a 9.
miesto Miroslav Kristek. V súťaži družstiev získalo prvenstvo družstvo PZ
Brýzgalky v zložení: Kristek, Kultán, Griga. V brokových disciplínach sa
novobystrickým poľovníkom nedarilo a nezasiahli do bojov o medailové pozície.

Dňa 28.5.2008 sa na strelnici v Domaníži pri Považskej Bystrici
uskutočnil verejný strelecký pretek. 25 strelcov súťažilo v disciplíne M 600 na
terče srnca, líšky a diviaka. Z Novej Bystrice sa preteku zúčastnili dvaja strelci.
Kultán Jozef nástrelom 570/600 obsadil 4. miesto a splnil limit na 1.
výkonnostnú triedu, Griga Ľuboš nástrelom 539/600 obsadil 9. miesto a splnil
limit na 2. výkonnostnú triedu.
Jozef Kultán
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70 rokov
Antónia Cádrová

80 rokov
Mária Romaníková

(Údaje sú z obecnej matriky)

Strieborný sobáš
Ladislav Borovička a Janka, rod. Škorvagová

Zlatý sobáš
Viktor Kotvas a Pavlína, rod. Kasáková
Štefan Petrek a Mária, rod. Petreková
Jozef Mokryš a Emília, rod. Petreková

Nad 80 rokov
Mária Petreková (81)
Mária Kašubová (82)
Štefánia Fulierová (82)
Mária Sviteková (83)

Opustili nás
Jozef Griga (†64)
Martin Marenčiak (†70)

Diamantový sobáš
Ondrej Mokryš a Emília, rod. Petreková

Životné jubileá
40 rokov
Tomáš Sýkora
Miroslav Pochyba
Milan Danihel
Peter Srníček

50 rokov
Stanislav Žovín
Anton Kubinčan
Štefan Šadibol
Viera Gavenčiaková

60 rokov
Jozef Pokývka
Ján Petrek
Miroslav Čierňava
Vilma Masnicová

MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY
Nová Bystrica – Vychylovka
Na kysuckých lúkach
Organizátori:
Kysucké múzeum v Čadci
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke
Miesto a dátum konania : 6.7.2008 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke
Zámer: Prezentácia skanzenu a ľudových zvykov doplnená atraktívnou súťažou
v ručnom kosení trávy. Prilákať široký okruh verejnosti, ktorá by sa oboznámila
s tradičnými technikami kosenia trávy. Odprezentovať šikovných koscov, ich zručnosť
a rýchlosť v kosení. Pomôcť vykosiť rozsiahle plochy jedného z najväčších skanzenov na
Slovensku.
Registrácia 9.00.-10.00 v Múzeu kysuckej dediny pri Raganovom mlyne
Začiatok súťaže 10.15
Pravidlá súťaže:
1. Súťažiť sa bude v troch kategóriach: muži do 50 rokov
muži nad 50 rokov
ženy
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2. Kosec musí mať svoju vlastnú kosu, kosisko, osličku, ostrák, povoľuje sa mať
rukavice a bandáže na kĺby.
3. Polia budú vymedzené pokosenými pásmi a budú mať pridelené číslo.
4. Súťažiaci pri zápise zaplatí štartovné 100 Sk, vylosujú sa štartovné čísla v akom poradí
sa bude kosiť.
5. Súťaží sa v kosení trávy o ploche 0,5 áru (10x5m), ženy súťažia o ploche 0,25 áru
(5x5m)
6. Plocha musí byť riadne dokosená v štandardnej kvalite
7. Kosiť sa začína na povel „Pripravený štart“, keď súťažiaci dokončí kosenie, položí
kosu a zdvihne ruku. Nasleduje odhrabávanie trávy na posúdenie kvality pokosenej lúky
rozhodcami. Rozhodcovia oznámkujú kvalitu kosenia známkou 1-3, čo predstavuje:
1-0 trestných sekúnd
2-10 trestných sekúnd
3-20 trestných sekúnd, ktoré sa prirátajú k výslednému času
8. Do priestoru, kde sa kosí, sa nesmie počas súťaže vstupovať
9. Náhradná kosa sa môže použiť pri zjavnom poškodení.(zlomenie, rozštiepenie,
vyhnutie, ale nie zatupenie). Súťažiaci si ju musí vyzdvihnúť sám, mimo vymeraného
úseku.
10. Porota je minimálne trojčlenná, pritom jeden z rozhodcov je predseda
11. Pri výslednom rovnakom čase - o víťazovi rozhodne doplnkové kosenie plochy 2x5m
12. Víťazi jednotlivých kategórii obdržia diplomy
13. Každý pretekár dostane od usporiadateľa občerstvenie - guláš,
14. Prví traja súťažiaci vo všetkých kategóriách dostanú vecné ceny
Prihlásiť sa môžete do 30.6.2008 na adresu:
skanzen@kysuckemuzeum.sk, t.č. 041/4397350
kysuckemuzeum@vuczilina.sk t.č 041/4321386
bližšie informácie na www.kysuckemuzeum.sk
Porota: Ing Kianičková Mariana – prednostka Oravskej Lesnej
MVDr. Jesenský Miloš, PhD
Zástupca OÚ Nová Bystrica
Sprievodné podujatie – vystúpenie FS
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Oznam
Obecný úrad v Novej Bystrici plánuje postaviť nové predajné byty (14-28b.j.)
s tým, že jednotlivé byty budú v osobnom vlastníctve.
Začatie výstavby: rok 2009
Ukončenie výstavby: rok 2010
Zabezpečíme pre žiadateľov o takýto byt úver zo ŠFRB vo výške 1,1 – 1,5 mil.
Sk, podľa veku a príjmu žiadateľa, s dobou splatnosti 30 rokov.
Pýtame sa Vás:
1. Máte záujem o takýto byt?
2. Chcete byt 1,2,3 a viac izbový?
Ak áno – zašlite nám svoju žiadosť na adresu Obecného úradu v Novej
Bystrici.
Akékoľvek bližšie informácie o výstavbe a zabezpečení finančných zdrojov
Vám zodpovie Ing. Vladimír Kasaj na Obecnom úrade v Novej Bystrici.

Zber skla sa uskutoční dňa:
17.06.2008
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
11.06.2008
25.06.2008
09.07.2008
23.07.2008

Poďakovanie našim spoluobčanom
Vďaka patrí Jozefovi a Petrovi Hrčkovcom, ktorí pomohli človeku v núdzi
- pomohli pri hasení požiaru auta.
Hody
Dňa 22.06.2008 sú v našej obci hody. Srdečne Vás všetkých pozvame na túto
oslavu. Kolotoče budú u Šumských.
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