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Desať mesiacov práce našich žiakov je nakoniec za nami a 30. júna bol deň,
kedy dostali za svoju prácu aj dlho očakávané hodnotenie vo forme vysvedčenia.
Pokračovanie na strane 16
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Príhovor šéfredaktora
Vážení čitatelia!
Je tu opäť leto, vôňa prázdnin a slnka.
30. júna žiaci dostali vysvedčenia, pred
nimi sú dva mesiace prázdnin a pred
čerstvými

„bývalými

deviatakmi“

brána, ktorou vchádzajú do toho, čo sa
volá Život.
Rodičia si začnú čerpať voľno a celé rodiny sa chystajú na
dovolenky. Ponúk v cestovných agentúrach je dosť. Stačí sa iba
rozhodnúť kde a naplniť peňaženku, samozrejme, ak popri iných
bežných výdavkoch, je čím. A komu

na dovolenku peniažkov

nezostalo, netreba sa preto trápiť. Aj u nás, na Slovensku, sú pekné
miesta, ktoré sú hodné objavovania. Oddýchnuť a zrekreovať sa dá
aj doma, len aby vydržalo slniečko.
Takže krásny oddych, veľa relaxu, športu a pekných
slnečných zážitkov želá
Mgr. Eva Joneková
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Odpis zápisnice
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
12. júna 2010
Obec Nová Bystrica–Vychylovka
Kód volebného okrsku: 1, 2
DK-Nová Bystrica.....DK Vychylovka....SPOLU

Počet voličov zapísaných v
zozname voličov vo volebnom okrsku.. 1 502 ................. 753 ............... 2 255
Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní.............................. 938 ................. 405 ............... 1 343
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa § 30..................................... 938 ................. 405 ............... 1 343
Počet platných odovzdaných hlasov......... 925 .................. 390 ............... 1 315
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:
DK–Nová Bystrica ...DK-Vychylovka.. .SPOLU

SMER – sociálna demokracia.................. 616 ................. 227 ................. 843
Slovenská národná strana......................... 121 .................. 67 .................. 188
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko ........................... 79 .................. 17 .................... 96
Kresťanskodemokratické hnutie................ 37 .................. 24 .................... 61
Slovensko demokratická
a kresťanská únia........................................ 32 ................. 23 .................... 55
Sloboda a Solidarita.................................... 21 ................. 12 .................... 33
Strana demokratickej ľavice......................... 7 ................... 7 .................... 14
Ľudová strana Naše Slovensko..................... 4 .................... 8 .................... 12
MOST – HÍD................................................ 2 ................... 3 ...................... 5
Komunistická strana Slovenska.................... 5 .................... 0 ..................... 5
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Únia – Strana pre Slovensko.................. 1 ........................... 0 ...................... 1
AZEN – Aliancia za Európu národov..... 0 ........................... 1 ...................... 1
Združenie roľníkov Slovenska............... 0 ........................... 1 ...................... 1
Okrsok č. 1
Predseda volebnej komisie – DK Nová Bystrica: František Podmanický
Podpredseda volebnej komisie DK Nová Bystrica: Pavol Koleno
Zapisovateľ: Emília Liščáková
Okrsok č. 2
Predseda volebnej komisie – DK Vychylovka: Mgr. Adam Janešík
Podpredseda volebnej komisie DK Vychylovka: Helena Šumská
Zapisovateľ: Mária Huláková

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 17. 6. 2010
Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomný:
Žemel Milan
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas, starosta obce, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že
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zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa
uznášať, nakoľko je prítomných 8
poslancov.
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5.
6.

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. Elenu Jančulovú.

7.
8.

3. Voľba návrhovej komisie

10.

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôsťana, p. Janu
Hulákovú a p. Vilmu Masnicovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.

11.

9.

12.
13.

4. Rôzne
5. Diskusia
14.
6. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Jozef
Radôšťan, predniesol prítomným návrh na
prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne
schválený a obecné zastupiteľstvo
k rokovaniu prijalo nasledovné:

15.

16.
U z n e s e n i e číslo 4/2010
17.
A/ berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Program dnešného zastupiteľstva
Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
Overovateľov zápisnice: p. Jozefa
Kultána a p. Elenu Jančulovú
Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p.
Vilmu Masnicovú

18.

19.

Kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zastupiteľstiev
Susedský spor medzi manželmi
Kubinčanovými a a ich susedmi –
riešením uvedeného sa bude komisia
v zložení: p. Chovanec, p. Huláková
a p. Jančulová
Problém Skanzenu vo Vychylovke
Informáciu starostu obce o výške
prídelu podielových daní pre Obec
Nová Bystrica
Informáciu starostu obce
o povodňových škodách
Informáciu o zásadách odmeňovania
poslancov OZ v Novej Bystrici
Informáciu starostu obce o podaní
projektu vybudovania zberného dvora
Návrh na rozpočtové opatrenie č.
1/2010
Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica –
Vychylovka na rok 2010/2011 –
riešenie uvedeného sa odkladá na
rokovanie budúceho OZ
Upozornenie kontrolórky obce na
situáciu, keď neprebehne dohodovacie
konanie, školu musí dofinancovať
obec zo svojich vlastných zdrojov
Žiadosť p. Šveca, bytom Nová
Bystrica – Vychylovka,
o zabezpečenie budovy p. č. 244
z hľadiska bezpečnosti
Žiadosť Emila Joneka, Vychylovka
382 o zníženie dane
Správu z následnej finančnej kontroly
– hospodárenie Obce Nová Bystrica
za 2. polrok 2009 a vedenie
pokladničnej knihy a finančnej
hotovosti za 2. polrok 2009
Správu z následnej finančnej kontroly
v ZŠ s MŠ Nová Bystrica –
Vychylovka – kontrola príjmov
a výdavkov za 2. polrok 2009
Záznam z následnej finančnej
kontroly – stav neuhradených faktúr
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obce k 17. 6. 2010
20. Záznam z následnej finančnej
kontroly v Rímsko – katolíckej cirkvi
– farnosť Nová Bystrica o čerpaní
dotácie vo výške 3.300,- € za rok
2009
21. Plán kontrolnej činností na 2. polrok
2010
22. Pripomienku p. Jančulovej ohľadom
odtokových jarkov vo Veľkom
Potoku – vyzvať Správu a údržbu
ciest ŽSK o odstránenie tejto závady
23. Ústne sťažnosti občanov u Martiniska
na zriadenú kaviareň – riešiť po
podaní oficiálnej sťažnosti od
občanov.

kompetentných pracovníkov VÚC
o vyjadrenie, aký je dlhodobý záver
Skanzenu Kysuckej dediny vo
Vychylovke
E/ ukladá
1.

2.

3.
B/ schvaľuje
1.
2.

3.

4.
5.

Program zastupiteľstva počtom
hlasov 8
Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Huláková a p.
Masnicová počtom hlasov 8
Zásady odmeňovania poslancov OZ
v Novej Bystrici podľa
predloženého návrhu.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2010
podľa predloženého návrhu
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2010 a poveruje kontrolórku obce
vykonaním týchto kontrol

C/ neschvaľuje
1.

Žiadosť Emila Joneka, bytom Nová
Bystrica – Vychylovka č. 382
o zníženie dane

D/ doporučuje
1.

Starostovi obce a prednostovi
obecného úradu písomne požiadať

Pracovníkom obecného úradu vyzvať
majiteľa budovy č. 244 p. Klieštika,
aby si budovu zabezpečil z hľadiska
bezpečnosti
Stavebnému úradu pri vydávaní
stavebných povolení na drobné
stavby – vyžadovať zachovanie
starých odtokových jarkov
povrchovej a dažďovej vody
Prednostovi obecného úradu
zabezpečiť opravu zábradlia mostu u
Peťka

9.

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:
Jozef Kultán
Mgr. Elena Jančulová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Sviatosť birmovania

Dňa 19. 6. 2010 sa po štyroch rokoch
udeľovala sviatosť birmovania v našej
farnosti 145 kandidátom. Sviatosť
birmovania v rámci svätej omše slávil
Žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis a jeho
pomocník- riaditeľ biskupskej kancelárie
v Žiline, Mons. Michal Baláž.

V úvode svätej omše privítala otca biskupa predstaviteľka
rodičov birmovancov, pani Iveta Pastvová:
Excelencia, najdôstojnejší otec biskup, veľmi sa tešíme, že ste prišli medzi nás
do Novej Bystrice ako náš biskup, ako pastier našej Žilinskej diecézy. Prišli ste
k nám, aby ste udelili našim synom a dcéram sviatosť birmovania, jednu zo
siedmich sviatostí, ktoré ustanovil Pán Ježiš. Pevne dúfame, že i vďaka
birmovaniu budeme mať z nich stále lepšie deti, stále lepších kresťanov a stále
svedomitejších občanov. Otec biskup, srdečne Vás vítame a prosíme,
pobirmujte týchto našich mladých!

Úryvky zo Svätého písma, ktoré hovoria o zostúpení Ducha Svätého
na Ježišových učeníkov, prečítali: Barbora Pastvová a Marián
Srníček.
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Po čítaniu z Evanjelia predstavil birmovancov biskupovi náš pán
farár:
Excelencia, najdôstojnejší otec biskup! Predstavujem Vám 145
kandidátov na prijatie sviatosti birmovania. Sú to chlapci a dievčatá zo
štyroch ročníkov, deviataci a starší.
Bezprostredná príprava trvala zhruba poldruha roka. V tomto čase okrem
normálnej katolíckej praxe, teda okrem každodennej modlitby, častej sv.
spovede a samozrejmej účasti na nedeľnej Eucharistii absolvovali aj tieto
dôležité prvky prípravy:
- účasť na mládežníckych sv. omšiach so spoločnou náukou raz za
mesiac v piatok,
- stretnutia s animátorom v skupine raz za mesiac,
- zložené skúšky z určených otázok,
- dobrý posudok od katechétu vyučujúceho náboženstvo,
- Krížová cesta každý piatok v Pôstnom období 2010
Včera všetci pristúpili ku sviatosti zmierenia.
Otec biskup, rád by som vo Vašej prítomnosti poďakoval 17 animátorom
za pekne odvedenú prácu s kandidátmi na birmovku. Spoločné stretnutia
s mladými, modlitba s nimi, katechéza a skúšky. Zaslúžia si Vaše špeciálne
požehnanie.
Excelencia, nech cez vašu biskupskú službu zostúpi dnes Duch Svätý na
týchto mojich mladých farníkov. Nech posilní vieru tých, ktorí ju majú. Nech
vzkriesi vieru tých, u ktorých je mŕtva. A všetkých spolu nech vedie k životu
podľa evanjelia a k večnej spáse.

Po birmovaní nasledovali spoločné prosby, ktoré predniesli
predstavitelia mladých: Miroslava
Halvoníková,
Simona
Strapáčová, Michaela Šadibolová, Peter Smržo, Juraj Janek,
Radovan Svitek:
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1. Prosme za Svätého otca Benedikta XVI., ktorého Ježiš ustanovil za
najvyššieho pastiera Cirkvi, aby podporovaný katolíkmi celého
sveta slúžil Kristovmu stádu v pokoji a pravde.
2. Prosme za nášho biskupa Tomáša a za jeho pomocníkov- kňazov,
aby zjednotení vo viere, úcte a láske viedli Boží ľud k spáse.
3. Prosme za nás všetkých, ktorí sme dnes prijali sviatosť
birmovania, aby sme boli schopní a ochotní svoju vieru odvážne
šíriť, brániť ju a podľa nej aj žiť.
4. Prosme za všetkých katolíkov, aby sa zúčastňovali na nedeľných
svätých omšiach s presvedčením, že sa takto stretávajú s Ježišom,
ktorý ich miluje a spolu s Ním sa obetujú Bohu Otcovi.
5. Prosme za ľudí, ktorí sa stali otrokmi hriechu: alkoholizmu,
nikotinizmu, narkománie a iných nerestí, aby vďaka prijatej sile
Ducha Svätého opustili cestu zatratenia a vrátili sa na Božiu cestu.
6. Prosme za našu novobystrickú farnosť, aby nás všetkých spájala
pravá viera a odpúšťajúca láska.

Komentáre k obetným darom počas udeľovania
sviatosti birmovania
1. Hostie - Tomáš Plazák a Denisa Kováčová:
Prijmi od nás, Pane, tento chlieb - plod zeme a práce ľudských rúk.
Prinášame Ti ho, aby si ho premenil na svoje Telo, ktoré je pokrmom
našich duší na ceste do neba.

2. Víno a voda - Jozef Vojtek a Simona Maluniaková:
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Prijmi od nás, Pane, toto víno - plod viniča a práce ľudských rúk. Pri
tejto svätej omši ho zázračne premeníš na svoju Krv, ktorá sa vyliala
na kríži za odpustenie našich hriechov.

3. Obálka s podpismi Krížovej cesty - Tomáš Talapka a Monika
Šadibolová:
Pane Ježišu, prinášame Ti ako obetný dar svoju účasť na Krížových
cestách každý piatok v Pôstnom období a na slávení Veľkonočného
trojdnia. Tento dar vyjadruje našu prosbu, aby sme v spojení
s Tebou vedeli znášať životné ťažkosti a kríže a tak dosiahli slávne
zmŕtvychvstanie.

4. Obálka s bankovým potvrdením - Ján Mihálik a Nikola
Vojtková:
Prijmi od nás, Pane, dar na výstavbu diecézneho centra v Žiline.
Tieto peniaze sú ovocím svedomitej práce našich rodičov a zároveň
vyjadrením našej schopnosti odriekania. Nech sú aj dôkazom našej
spoluzodpovednosti za cirkevné ustanovizne, ktoré prispievajú
k duchovnému rastu všetkých veriacich.

Otcovi biskupovi poďakoval na konci sv. omše náš pán farár takto:
Excelencia, najdôstojnejší otec biskup. Chcem Vám vysloviť srdečné
poďakovanie za udelenie sviatosti birmovania mojim mladým farníkom. Nech
Vás Pán sprevádza svojou pomocou pri náročnej službe veriacim našej
Žilinskej diecézy. Pán Boh Vám zaplať!

Novobystrický hlásnik
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V mene všetkých, ktorí prijali sviatosť birmovania, poďakovala
biskupovi Barbora Talapková:
Excelencia, najdôstojnejší otec biskup! Chceme vám v mene nás všetkých, ktorí
sme prijali sviatosť birmovania, srdečne poďakovať za to, že ste nám
sprostredkovali silu Ducha Svätého. Budeme ju veľmi potrebovať počas celého
nášho života: pri voľbe životného stavu a povolania, v manželskom stave,
a možno niektorí z nás aj v rehoľnom a kňazskom. Budeme veľmi potrebovať
moc Ducha Svätého, aby sme boli odvážni pri odovzdávaní viery iným, najmä
v rodine a na pracovisku. Bez Ducha Svätého by sme nedokázali svoju vieru
ani vyznávať, ani brániť, ani podľa nej žiť. Nech Vás, otec biskup, dobrý
Pastier požehnáva pri vedení ovečiek Žilinskej diecézy. Ešte raz hovorím za
všetkých: ďakujeme - Pán Boh Vám zaplať!

Animátorom poďakoval v mene mládeže Peter Srníček:
Drahí naši animátori a animátorky! Prosíme vás, pristúpte teraz
k oltáru, aby sme vám mohli odovzdať symbolickú kyticu ako znak našej
vďačnosti.
Mali ste s nami veľa starostí. Ďakujeme vám, že ste prijali prosbu nášho pána
farára a stali ste sa vedúcimi skupín kandidátov na birmovku. Boli ste
v priebehu celého roka našimi učiteľmi, bratmi, sestrami a priateľmi.
Ďakujeme vám za čas, ktorý ste nám venovali, za to, že ste sa s nami stretali,
za to, že ste nás skúšali, ďakujeme za vaše rady, povzbudenia a napomenutia.
Nech vás dobrý Boh bohato odmení za vašu prácu pre naše dobro. A ak sme si
náhodou niekedy nevedeli vážiť a využiť vašu starostlivosť o nás, prosíme
o odpustenie. Modlite sa za nás, aby sme boli do konca života verní Duchu
Svätému, ktorého sme dnes prijali.
Stanislav Capiak,
duchovný otec
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Privítanie detí do života
Obec Nová Bystrica každoročne víta
svojich malých občanov – deti do
života. Toto podujatie sa uskutočňuje
v mesiaci jún, na ktoré sú pozvaní
rodičia so svojimi novorodencami do
Domu kultúry. Starosta obce popraje
deťom všetko najlepšie, veľa zdravia
a veľa síl pri prvých krôčikoch.
Rodičia sa podpíšu do pamätnej knihy
obce
a obdržia
pamätný
list
s poukážku na nákup textilného
tovaru.

Tohtoročné stretnutie sa konalo 23. júna 2010 v DK Nová Bystrica. Za
dobu jedného roka v obci pribudlo 16 chlapcov a 10 dievčat.
Prajeme im veľa zdravia.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Spomienky na Kysuce
Novobystrické čriepky – 10.časť
Novobystrické čriepky – 14.časť
Vlani v lete na mojej chate pod Javorníkmi, kde som s rodinou trávil čas
zbieraním húb a liečivých rastlín, ma v istý deň prekvapila naliehavá telefonická
výzva. Pán Jaroslav Kováč ma pozýval v mene výboru Telovýchovnej jednoty
Slovan Nová Bystrica i v mene obce na sobotu dňa 25. júla 2009 na futbalový
turnaj o Pohár starostu obce Nová Bystrica, ktorý sa konal v uvedený deň na
tamojšom futbalovom štadióne. Priznám sa, že ma toto pozvanie zaskočilo
a zároveň aj milo prekvapilo. Keďže pán Kováč tajnostkársky sľuboval aj nejaké
prekvapenie, po uvážení som súhlasil, že na turnaj prídem. Veď aj mojim
dávnym tajným prianím bolo po čase znova vidieť obec, v ktorej som prežil 33
rokov svojho života, ihrisko na výstavbe ktorého som sa ako vtedajší tajomník
telovýchovnej jednoty Slovan podieľal, stretnúť sa z bývalými spoluhráčmi,
priateľmi a vidieť futbalistov, našich nasledovníkov v ich hernej činnosti.
V piatok 24. júla som vycestoval. Naše auto embéčku „Barborku“ som
už nemal a tak na rad prišiel iný spôsob dopravy. Vlakom z Považskej Bystrice
do Žiliny a odtiaľ po určitej prestávke znova vlakom do Čadce. Práve na tejto
trati prebiehala v tom čase rekonštrukcia. Niektoré vlakové zástavky ako Rudina,
Kysucké Nové Mesto už boli zrekonštruované. Na železničnej zástavke
Oščadnica som si povzdychol: „Tak a tu na tejto zastávke v roku 1958 v auguste
stúpila moja noha na kysuckú zem.“ Lávka ponad rieku Kysucu, po ktorej som
vtedy prechádzal, bola zmodernizovaná. Prekvapilo ma aj prebudované
nástupište na železničnej stanici v Čadci. Na autobusovom nástupišti, ktorého sa
modernizácia ešte nedotkla, som skoro po hodinovom čakaní nastúpil na
autobus. Keďže to bolo v piatok poobede, prekvapil ma malý počet cestujúcich
v autobuse. Pohodlne som sa usadil a počas jazdy som sa v myšlienkach vrátil
takmer o polstoročie späť.
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Vidím sa nastupovať na starom štrkovom autobusovom nástupišti pri
starej železničnej stanici. V mysli sa mi znova odvíja vtedajšia nekonečne dlhá
cesta - spod zborovských brehov až po rázcestie ciest do Harvelky a Riečnice
prašná, kde kaluže dažďovej vody zvýrazňovali nerovnosti, ktoré vtedajší cestári
Lasoň a Cádrik pomocou fúrikov a lopát štrkom vyrovnávali. Šoféri - autobusári
boli priam umelci v jazde na takýchto cestách. V pamäti mi zostali mená
niektorých vodičov, s ktorými som absolvoval cesty do Čadce, Kysuckého
Nového Mesta alebo do Žiliny. Najdlhšou traťou bol vtedy zrejme spoj
z Riečnice do Žiliny, ale priame linky chodili aj z Čadce do Harvelky, Oravskej
Lesnej, Námestova a neskôr aj do Vychylovky. Šoféri Kuric, Podmanický,
Kačeriak, Chreno, Kelner, Koleno, Roman boli majstri svojho remesla. Každý
z nich bol niečím zvláštny. Jeden napríklad zvyčajne zastavoval pred domom,
vypol motor a odskočil sa domov naobedovať. Iný sa zas počas jazdy dokázal
krátko porozprávať aj s pešími chodcami na ulici, ktorí mali s ním spoločný smer
cesty. Súčasťou osadenstva autobusu býval v tých časoch aj sprievodca
s neodmysliteľnou kabelou, cestovnými lístkami a štikacími klieštikmi. Zažil
som aj vynútené prestupovanie. Po povodniach rieka Bystrica pretrhla poniže
Rajnohovcov cestu v dosť širokom páse, takže autobus nemohol ďalej
pokračovať. Tak sme vystúpili a peši po rôznych lavičkách prešli zničený kus
cesty a u Rajnohy nastúpili na iný autobus, s ktorým sme pokračovali v ceste.
Zvláštnym dopravným prostriedkom, ktorý „kočíroval“ pán Kačeriak, bol
autobus značky Ikarus, ktorému sme dali meno „Maďar“. Jeho služby sme
využívali aj my futbalisti na prepravu na futbalové zápasy. Na oravské hody na
Annu sme cestovali týmto autobusom do Oravskej Lesnej. Autobus bol riadne
natrieskaný, veď sme šli na hody. Pred prudkým stúpaním na vrchol kopca sme
však mnohí museli z autiaka vystúpiť a ísť na vrchol peši. Autobus nás nevládal
vyviesť. Zvládli sme cestu aj zápas, ktorý sme vyhrali 6:1 /jeden gól zaznamenal
Jožko Škorvaga a zvyšných päť sa podarilo dať mne/.
Zo spomienok a snívania v autobuse, ktorým som cestoval na Novú
Bystricu na spomínaný futbalový turnaj ma do reality vrátil pohľad na pekný
a účelný kruhový objazd pri vstupe do centrálnej časti Starej Bystrice a ozajstná
rarita vzbudzujúca záujem a obdiv - Starobystrický orloj a vlastne celé námestie
obce. Na konečnej zastávke autobusu v Novej Bystrici u Škorvagy som
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vystupoval sám ako jediný cestujúci. No čo, časy sa zmenili. Kým v čase mojich
prvých rokov pôsobenia v Novej Bystrici bolo veľmi málo osobných aut /jedno
vlastnil pán Rudolf Rajnoha/ a ľudia boli nútení využívať verejnú dopravu, dnes
je snáď v každom dome nejaký motorový povoz.
Na druhý deň, v sobotu 25. júla som po ozaj dlhom čase znova stál na
futbalovom ihrisku. Čestným výkopom som odštartoval futbalový turnaj o
„Pohár starostu obce“, stretol som sa s priateľmi, mojimi bývalými žiakmi
i bývalými spoluhráčmi. Prezrel som si celý športový areál. A napadlo mi, že by
bolo vhodné spraviť prístup na športoviská lávkou od obchodu u Linksa,
vybudovať dôstojné šatne so sociálnym zariadením a vybudovať jednoduchú
tribúnu pre divákov. Veď ak seniori postúpia do vyššej súťaže bude to pre TJ
prvoradá úloha. Svah vedľa ihriska je na to priam ideálny. Počas turnaja som
z rúk starostu obce pána Milana Kotvasa - môjho bývalého žiaka, prevzal
„CENU OBCE“ za rozvoj telovýchovy a športu v Novej Bystrici a aj
upomienkový darček od Telovýchovnej Jednoty Slovan. Veľmi nečakané
a veľmi milé pri dovŕšení životného jubilea sedemdesiat rokov života.
Úprimná vďaka za ocenenie mojej práce.
PaedDr. Kamil Badač.
Búrlivá voda
Ako keby nestačilo, že počas celého mája 2010 prevládalo upršané počasie. Aj
začiatok júna bola v Novej Bystrici vodná kalamita, ktorá zapríčinila na ceste II.
triedy vo Vychylovke veľké škody.
Rozliata rieka Bystrica v určitých úsekoch zaplavila súkromné pozemky,
podmyla cestné komunikácie a z piatka na sobotu (4. - 5. 6.2010 ) sa pokúšal
silný prúd rieky odplaviť most v osade „Talapkovia“. Občania bojovali so
suterénmi plnými vody, pomáhali aj členovia dobrovoľného hasičského zboru
a hasičky slúžili hlavne ako čerpadlá na vyčerpanie vody.
Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Koniec školského roka
Hneď ráno sa deti presunuli
do kostola, kde sa zúčastnili
svätej omše, ktorú slúžil pán
farár Capiak. Počasie nám
všetkým prialo a hneď po
omši sme sa zhromaždili na
školskom dvore, kde sa po
zaznení hymny prihovoril ku
žiakom a učiteľom riaditeľ
školy Mgr. Milan Lalinský.
Zhodnotil celoročnú prácu
žiakov, pripomenul im zmeny, ktoré sa udiali na škole za posledné obdobie –
rekonštrukcia školy a poprial im veľa pekných a slnečných dní počas prázdnin.
Aj starosta obce pán Milan Kotvas sa pripojil k želaniam všetkého dobrého ako
žiakom, tak aj učiteľom. Ďalšie slovo dostali naši končiaci deviataci, ktorí sa
prihovorili svojim spolužiakom a aj svojim už bývalým učiteľom. Zaspievali si
aj veľmi peknú rozlúčkovú pieseň, posledný krát si zazvonili na školskom
zvončeku. Všetci im želáme, aby do ďalšieho života vykročili tou správnou
nohou a aby nám na stredných školách robili len radosť. Potom už každý jeden
žiak dostal svoje vysvedčenie. Niektorí boli veľmi spokojní a odchádzalo sa im
dobre, iní boli aj trošku sklamaní a možno si v duchu dávali aj predsavzatia na
budúci školský rok.
Všetkým žiakom želáme veľa pekne prežitých prázdninových dní bez
úrazov a už teraz sa na nich opäť tešíme, keď sa stretneme na budúci školský
rok.

Novobystrický hlásnik

17

30. 5. 2010 – Oščadnická heligónka
Táto prehliadka a zároveň súťaž Kysuckých heligonkárov
sa dostala do povedomia aj na našej škole. Máme
šikovných heligonkárov, ktorí navštevujú krúžok pri ŠSZČ.
Venuje sa im pán Vladimír Tomčala , ktorí má k tomuto
nástroju a ku kysuckej piesni veľmi dobrý vzťah .
Katka Sobolová a Stanko Sobol navštevujú tento krúžok
tretí rok. Obidvaja sa prihlásili do tejto súťaže. Sme veľmi radi, že obstáli veľmi
dobre a Katka si „vyhrala“ vo svojej kategórii tretie miesto. Aj touto cestou jej
blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy, ale aj obce.
Žiakov pripravil Vladimír Tomčala.
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1. jún – Medzinárodný deň detí
Všetci sme sa tešili na tento deň. Držali sme si palce, aby
sa trošku počasie umúdrilo, ale nestalo sa tak. Ale aj tak
nám to nevadilo. Rozdelili sme sa po triedach, žiaci si
doniesli z domu hry, požičali sme si hry aj z herne
a v každej triede sme sa venovali iným hrám. Aj
priaznivci filmu si prišli na svoje a od 10.00 hod sme si
zahrali aj malý turnaj v stolnom tenise. Ku obedu sa aj trošku počasie zlepšilo
a niektorí si zašli spolu s pani učiteľkami na zmrzlinu.
Deň sa celkom vydaril, odchádzali sme spokojní a tešili sa na ďalšiu oslavu
MDD v rodinnom kruhu.

1. 6. 2010 – Malý futbal pre 3. a 4. ročník
V tento deň sa žiaci tretieho
a štvrtého ročníka zúčastnili
futbalového turnaja „O Pohár
TOP centra podnikateliek
Žilina“. Naši žiaci nastúpili
v zostave – štvrtý ročník –
Róbert Vaňovec, Matej Vojtek,
Adam Brisuda, Peter Srníček
a Branislav Fuják. Tretí ročník
– Ján Strenitzer, Benedikt
Cáder, Patrik Jonek, Martin Halvoník, Tadeáš Vakula a Lukáš Prívara.
Celý turnaj sa odohral na malom ihrisku pri ZŠ Zborov nad Bystricou. Celkove
sa turnaja zúčastnilo 6 súťažiacich družstiev. Musíme sa pochváliť výbornými
výsledkami našich malých futbalistov. V kategórii tretiakov naši obsadili druhé
miesto, v kategórii štvrtákov naši obsadili prvé miesto. Matej Vojtek získal aj
prvenstvo v súťaži najlepší strelec. Domov išli naši malí futbalisti unavení, ale
spokojní so svojimi výkonmi. Všetkým patrí poďakovanie za dobrú
reprezentáciu školy, ale aj obce. Z týchto žiakov nám rastú nádejní noví
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futbalisti.

6. 6. 2010 – Skanzen deťom
Každá nedeľa na skanzene vo Vychylovke je venovaná nejakej činnosti spojenej
s ľudovými zvykmi a tradíciami. 6. júna bola celá činnosť venovaná deťom –
súťaže, hry, zábava. Samozrejme aj kultúrny program pripravili pre návštevníkov
deti. Tentokrát to boli naše deti zo ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a to
z krúžku heligonkárov a z krúžku ľudového tanca. O 13.00 hod. sme sa
zhromaždili okolo javiska na skanzene, kde už na nás čakali návštevníci. Rezké
tóny heligóniek sa striedali so spevom a tancami našich detí. Diváci ich odmenili
potleskom a povzbudivými pokrikmi. Veľmi pekný bol pohľad na točiace sa
sukničky dievčat a na krepčiacich chlapcov a boli sme právom hrdí na naše deti,
ktoré tancovali a hrali s veľkou radosťou a elánom. Aj diváci boli spokojní
a spolu s nami si na záver zaspievali pieseň „Janíčko trávu seče“. Počasie nám
prialo a aj to prispelo k príjemnej atmosfére celého dňa. Treba poďakovať
vedúcim krúžkov, a to Majke Jančulovej a Vladkovi Tomčalovi, že sa vo svojom
voľnom čase naplno venujú deťom a oživujú staré ľudové tradície našich
predkov.

8. jún 2010 – Radoľská trojka
To, že máme šikovných bežcov,
vieme už dávno. Opäť sa to ale
potvrdilo na súťaži v cezpoľnom
behu, ktorú vyhlásila VÚC Žilina
a pre kraj túto súťaž pripravila
Radoľa. Našich desať žiakov, 5
dievčat
a 5 chlapcov, úspešne
reprezentovalo
našu
školu.
Radoľská trojka – tento názov už
predznamenával
náplň
celého
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cezpoľného behu. Počas pretekov bežci absolvovali 3 súťažné stanovištia, kde
plnili úlohy zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy a hod kolkami. O 10.00
hod sme sa zhromaždili na školskom dvore v Radoli, celú súťaž otvoril
predstaviteľ VÚC Žilina a pani riaditeľka školy. Po úvodných slovách sa dostali
k slovu samotní pretekári, ktorí vybiehali na trať v jedno-minútových
intervaloch. Trať merala 2,5 km, bola náročná čo do členitosti a dĺžky a bežci do
cieľa prichádzali vyčerpaní a unavení. O to viac nás teší, že naše žiačky Monika
Čierňavová a Nikola Vojtková sa umiestnili na popredných miestach. Monika
skončila druhá a Nikolka tretia. Aj chlapci nám urobili radosť, obstáli veľmi
dobre a umiestnili sa v prvej desiatke.
Školu reprezentovali títo žiaci – chlapci: Ján Mihálik, Michal Mihálik, Peter
Smržo, Martin Dubovický a Michal Maholiak, dievčatá: Monika
Čierňavová, Nikola Vojtková, Darina Čierňavová, Lenka Čierňavová
a Dušana Pagáčová.
Na budúci školský rok sa určite opäť tejto súťaže zúčastníme.
Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce.

25. 6. 2010 - Posledná diskotéka v školskom roku
Celý školský rok ubehol veľmi rýchlo a opäť tu máme prázdniny. Každý z nás sa
na ne teší, oddýchneme si a opäť naberieme sily do nového školského roku. Aby
sa nám veselo odchádzalo, 25. júna Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ
s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pripravili poslednú
detskú diskotéku. Náš predpoklad, že na túto diskotéku prídu aj naši deviataci sa
splnil. Od tretej hodiny popoludní sa deti zabávali až do 19.00 hod. Medzi
jednotlivými tanečnými kolami sme pre nich pripravili rôzne súťaže, ktoré sme
odmieňali sladkosťami. Zábava vrcholila, keď bolo treba ísť domov. Ale tak to
už býva - treba skončiť v tom najlepšom. Určite budeme takéto aktivity pre
žiakov pripravovať aj v budúcom školskom roku.
Mgr. Elena Jančulová
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Školský výlet
16. júna 2010 sa žiaci tretieho
a štvrtého ročníka spolu so svojimi
triednymi učiteľkami – Mgr. Evou
Jonekovou
a Mgr.
Vierou
Znachorovou a niektorými rodičmi
vybrali na školský výlet po trase
Oravská
priehrada,
Oravský
Podzámok. Je to pekný kúsok našej
vlasti a deti sa vopred veľmi tešili.
Priehradu sme si nielen pozreli, ale
sme sa dali aj previesť loďkou na Slanický ostrov, kde sme navštívili kostol
a výstavu obrazov a plastík. Deti si všetko pozorne prezerali a fotili všetko, čo
ich zaujalo. Zaujímala ich aj prehliadka Oravského zámku a boli pozorní
a vzorní poslucháči. Všimla si to aj sprievodkyňa a nás dospelých veľmi potešila
na záver prehliadky, keď povedala, že už robí nejaký ten rôčik, ale takú dobrú
skupinu ešte nemala. Záver výletu patril ako inak, nákupom darčekov pre svojich
blízkych. Domov sme sa vrátili plní dojmov a nových zážitkov bezpečne aj
vďaka pánovi vodičovi Jozefovi Hančinskému.

Foto: Katarína Strenitzerová
Text: Mgr. Eva Joneková
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Projekt „Základy podnikania“
Vybraní žiaci 6. ročníkov sa
v mesiacoch apríl – jún zapojili do
projektu „Základy podnikania“,
kde sa dozvedeli základné
informácie týkajúce sa organizácie
ekonomiky v systéme trhového
mechanizmu. Rôznymi cvičeniami
a diskusiami sa oboznámili so
základnou
ekonomickou
terminológiou, ktorá sa týkala
hlavne organizácie, manažmentu, výroby, marketingu a etiky v podnikaní. Na
konci tohto projektu sa mohli na vlastné oči presvedčiť, ako to v skutočnosti
prebieha v konkrétnych firmách na území našej obce. Tak sa dozvedeli, ako
prebieha výroba nábytku vo firme Horawood, s.r.o., navštívili aj pílu pána
Františka Šadibola, kde sa dozvedeli, akými zmenami musí prejsť napr. materiál
na výrobu nábytku – drevo, kým sa dostane k dodávateľom. No a nakoniec si
žiaci prezreli priestory miestnej pizérie Pizza Verona, kde sa zvedavými
otázkami dozvedeli aj pohnútky na založenie tohto obľúbeného podniku - hlavne
medzi mládežou. Odmenou im nakoniec bola pizza, na ktorej si pochutili, pričom
sledovali celý postup jej prípravy. Týmto sa chceme poďakovať všetkým
majiteľom spomínaných firiem za umožnenie „nazretia do zákulisia“ ich
prevádzok. Aj certifikáty o absolvovaní tohto projektu venované neziskovou
vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko, n.o. (JASR), budú
žiakom pripomínať čas trávený nad základnými ekonomickými informáciami.
Pripravila: Ing. Heltková

Ing. Iveta Heltková
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Poďakovanie
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka ďakuje všetkým pedagogickým
zamestnancom školy za prácu a úsilie, ktoré vynaložili počas celého školského
roka. Práca učiteľa je veľmi náročná, formovať mladého človeka nie je ľahké.
Učiteľ musí byť priateľom, rodičom, ale pritom musí byť prísny.
Nastupujeme už do tretieho roka novej školskej koncepcie, dva reformné ročníky
sú za nami. Pri tejto ťažkej vyučovacej práci nesmieme zabúdať ani na výchovu.
Výchova našich žiakov je v rukách rodičov, ktorí niektoré výchovné metódy
nechávajú celkom na škole. Učitelia sa snažia i tu plniť si svoje povinnosti
zodpovedne a svedomite. Ich výsledkom je vždy koniec školského roka. Tu sa
hodnotí a bilancuje, keď idú žiaci na prázdniny. Či sú spokojní s vysvedčením, či
sa deviataci dostali na školy, ktoré si vybrali. To je zrkadlom práce všetkých
pedagogických zamestnancov.
O výchovu a vzdelávanie sa do určitej miery starajú i ostatní zamestnanci školy –
školník, upratovačky, kuchárky. Tí formujú a vštepujú žiakom základy poriadku,
hygienické návyky, starostlivosť o svoje pracovné prostredie, a preto treba
vysloviť poďakovanie i všetkým prevádzkovým zamestnancom.
Naším zriaďovateľom je obecný úrad. Bez jeho pričinenia by naša škola asi
veľmi ťažko fungovala. I touto cestou by som chcel poďakovať starostovi obce,
poslancom obecného zastupiteľstva za podporu pri zabezpečovaní materiálneho
a hlavne finančného chodu našej školy. Veľké poďakovanie patrí čelným
predstaviteľom SNS – p. Belousovovej, p. Mikolajovi – ministrovi školstva SR,
ktorí tak ako prisľúbili, že školu budú podporovať, to i splnili.
Ďalší osud našej školy je v rukách obecného úradu a obecného zastupiteľstva.
Pevne verím, že ich rozhodnutie bude správne a hlavne bude v prospech deťom
a rodičom Vychylovky. Každý obyvateľ Vychylovky by mal postaviť svoj um
a postoj tak, aby škola i naďalej fungovala.
Dovoľte mi, aby som poďakoval za prácu Mgr. Márii Pišojovej, ktorá u nás
pôsobila dva roky a vyučovala prvú triedu. K práci pristupovala zodpovedne,
vštepovala žiakom všetko to najlepšie. Je naklonená k novým metódam
a formám práce, rada pracuje s projektmi, a tým žiakov aktívne motivovala.
Odchádza z našej školy preto, lebo sa znížil počet tried na škole. Riaditeľ školy
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a všetci pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci jej prajú zdravie, šťastie a veľa
úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Riaditeľ ZŠ s MŠ praje všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin. Deviatakom
prajem šťastný prvý krok do života, prajem im, aby mali oveľa viac úsilia v práci
ako doteraz. Taktiež všetci zamestnanci školy im prajú veľa šťastia a zdravia.
Mgr. Miloš Znachor, riaditeľ školy

Deň detí
Hoci bolo na Deň detí daždivé počasie, nezabránilo deťom, aby oslávili svoj
sviatok.
Žiaci 1. – 4. ročníka si pozreli peknú rozprávku, po nej nasledovala diskotéka
a športové aktivity. Tu si prišli na svoje. Dokázali, že energie majú nadostač.
Piataci sa rozhodli pre malý výlet do Starej Bystrice. Pozreli si orloj, námestie
sv. Michala a mini ZOO. V ZOO ich najviac zaujal Veľhad kráľovský. Na
námestí si dali po zmrzlinke a mali rozchod po Starej Bystrici.
Siedmaci sa zahrali v telocvični loptové hry a ping – pong.
Žiaci 6. – 7. ročníka pocestovali do Čadce. Navštívili Kysuckú galériu, kde si
pozreli jednotlivé expozície. Neskôr, i napriek nepriaznivému počasiu, si pozreli
mesto a navštívili niektoré nákupné centrá.
Deviataci navštívili ihrisko v Starej Bystrici, kde si chlapci zahrali futbal
a dievčatá tenis. Tiež využili možnosť pozrieť si mini ZOO. Na záver išli na
zmrzlinu a mali rozchod po Starej Bystrici.
Všetci žiaci našej školy i deti s MŠ dostali občerstvenie, na ktoré im finančne
prispeli manželia Dana a František Šadiboloví a ZRŠ.
Verím, že deti tento deň prežili podľa svojich predstáv.
Mgr. Anna Borisová

Spev ľudovej piesne
V školskom klube sme dňa 16. 6. 2010 opäť privítali detské talenty.
Tentokrát sa súťažilo v speve ľudovej piesne. Do súťaže sa zapojilo 12
žiakov z 1. – 4. Ročníka. Prvé miesto získala Dominika Miháliková (2.
roč.), na druhom mieste sa umiestnila Nikolka Hrušková (2. roč.) a tretie
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miesto obsadila Kristínka Cádrová (1. roč.).
Malým speváčkam blahoželáme.
Mgr. Katarína Lorencová
Školský výlet
Aj tento školský rok sa
naša
Základná
škola
vo
Vychylovke
zúčastnila
zaujímavého výletu, ktorý sa
uskutočnil dňa 2. júna 2010.
Výletu sa zúčastnili žiaci našej
školy, jeden rodič a všetci
učitelia.
O pol šiestej ráno sme sa vydali
na cestu. Počasie nám zo
začiatku neprialo a zrána veľmi
pršalo, ale pred obedom sa
„umúdrilo“. O deviatej hodine
predpoludním nás čakala hodinová prehliadka Harmaneckej jaskyne. Predtým
sme absolvovali polhodinový výstup k jaskyni, ktorý nám niektorým dal
poriadne zabrať. Ale naši žiaci sú veľmi zdatní a vytrvalí a trasa k jaskyni im
nerobila žiadne problémy. Prehliadka jaskyne bola fascinujúca. Opäť sme videli
nádherné dielo prírody, ktoré vytvorila v útrobách zeme a ktoré nám dáva na
obdiv. Videli sme úkryty netopierov, nádherné jazierka a jaskynné kvaple.
Využívali sme svoju fantáziu a tvary na stenách nám pripomínali rôzne
osobnosti, zvieratá a maľby, o ktorých nám rozprával aj náš sprievodca. Po
prehliadke si žiaci zakúpili rôzne suveníry na pamiatku z tejto jaskyne.
A naša cesta pokračovala ďalej do mincovne v Kremnici. O dvanástej
hodine sme pricestovali do Kremnice, nášho najvýznamnejšieho banského mesta,
ktoré bolo známe ťažbou zlata. Pozreli sme si pekné námestie mesta a sústredili
sa pri vchode najznámejšej mincovne v celej Európe. Pred prehliadkou mincovne
sme si zakúpili suveníry a žiaci aj učitelia si vyskúšali, ako sa kedysi razili
mince. Na starom stroji sme si mohli vyraziť vlastnú mincu pre šťastie. Táto
práca bola v minulosti veľmi namáhavá a ťažká, pretože razenie mincí
prebiehalo ručne. O pol jednej na obed začala naša prehliadka v mincovni.
Sprievodca nás najskôr previedol po starej mincovni a predviedol nám prácu

26

Novobystrický hlásnik

strojov pri príprave platničiek na razenie mincí. Bolo to fascinujúce.
Potom sme videli niečo ešte
zaujímavejšie. V novej modernej
mincovni sme už videli, že razenie
mincí robia stroje a nahrádzajú tak
ťažkú a namáhavú prácu ľudí.
Sprievodca nám tiež porozprával,
že mincovňa razí mince do celého
sveta. Práve vtedy razili mince do
Bangladéša. Aj naše euromince
boli razené v tejto mincovni. Na
pamiatku
nám
v mincovni
každému dali mincu pre šťastie.
Našou ďalšou zastávkou bol Zvolenský zámok. O pol tretej poobede sme
prišli do mesta Zvolen a prezreli sme si zámok. Očaril nás jeho rozprávkový
vzhľad. Pani sprievodkyňa nám rozprávala o minulosti zámku, o jeho
panovníkoch a aj o tom, že poslední majitelia zámku si všetok nábytok zobrali so
sebou a nechali miestnosti prázdne. V súčasnosti je v zámku galéria skvostných
obrazov, ktoré majú vysokú umeleckú hodnotu. V zámku sa nachádzajú aj
reprezentačné miestnosti, kde sa konajú rôzne kultúrne podujatia a akcie. Aj tu
sme si mali možnosť zakúpiť suvenír, ktorý nám bude pripomínať návštevu tohto
miesta.
Zo skúseností už vieme, že výlet ešte nemôže skončiť. Veď
najdôležitejšie miesto sme ešte nespomenuli – nákupné centrum. Samozrejme
sme na to nezabudli a naši žiaci nám to neustále pripomínali, kedy pôjdeme do
Tesca. Poslednou zastávkou bola Žilina a Tesco. Tam mali žiaci rozchod a mohli
minúť posledné peniaze na nákup.
O ôsmej hodine večer sme sa
vrátili domov. Opäť sme videli pekné
miesta nášho nádherného Slovenska.
Učarila nám krása našej prírody, jej
jaskynných výtvorov, dozvedeli sme sa
o spôsobe razenia mincí a spoznali
históriu ďalšieho slovenského zámku.
Zasa sme si splnili svoj ďalší sen
a navštívili zákutia Slovenska, kde
podaktorí ešte nikdy neboli.

Mgr. Alena Kulasová
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Zmeny pri vybavovaní živností
Novela živnostenského zákona prináša od 1. júna 2010 niekoľko zmien.
Vybavenie živnosti by tak malo byť ľahšie a rýchlejšie.
Už nemusíte žiadať o výpis z registra trestov, živnostenský úrad to urobí za vás,
musíte mu však poskytnúť všetky potrebné údaje.
Noví živnostníci už nedostanú živnostenské listy a koncesné listiny, ale
osvedčenia o podnikaní. Tí, ktorí už podnikajú, si nemusia svoje živnostenské
listy vymieňať, pretože tie ostávajú v platnosti naďalej. Na osvedčení už budete
mať uvedené všetky predmety podnikania, a tak nemusíte skladovať osobitne
každý živnostenský list pre každú činnosť (takto to bolo po poslednej
novelizácii, keď sa pre každý predmet podnikania vydával samostatný
živnostenský list).
Výpis zo živnostenského registra vám už vystavia na ktoromkoľvek
živnostenskom úrade, nielen v mieste vášho podnikania. Na požiadanie vám
tiež vybavia zápis do obchodného registra. Živnostenský úrad slúži už aj
fyzickým osobám, ktorých činnosť nie je živnosťou, teda prekladateľom,
advokátom, znalcom a pod.
Živnostenský úrad je povinný vydať osvedčenie o podnikaní do piatich dní
od ohlásenia živnosti. Ak spĺňate zákonné podmienky na daný druh živnosti,
podnikať môžete začať už dňom ohlásenia. Živnostenský úrad už živnosti
nepovoľuje, len berie na vedomie ich ohlásenie a kontroluje, či sú splnené všetky
podmienky. Ak tieto podmienky nie sú splnené, môže živnosť zrušiť.
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Živnostenský úrad vás automaticky prihlasuje na daňovom úrade za
platcu dane z príjmov a registruje vo vami zvolenej zdravotnej poisťovni. Do
8 dní však musíte v zdravotnej poisťovni nahlásiť výšku preddavkov, ktorú
mienite do systému zdravotného poistenia platiť (či minimálnu alebo vyššiu),
môžete tak urobiť aj písomne. Do Sociálnej poisťovne musíte ohlásiť začiatok
podnikania. Samotné platenie sociálneho poistenia je počas prvého roka
podnikania dobrovoľné. V ďalších rokoch vám vzniká povinnosť platiť do tejto
poisťovne podľa výšky vašich príjmov.
Poplatky za ohlásenie živnosti sa zmenili nasledovne: platí sa za každý
jeden predmet podnikania, tak ako to bolo aj predtým, pri voľných živnostiach
stúpol poplatok z 3 na 5 eur, pri remeselných a viazaných živnostiach klesol zo
16,50 na 15 eur.
Koncesované živnosti od 1. júna zanikli, ale ak už máte vybavenú
koncesiu, môžete v nej pokračovať. Živnosti, ktoré spadali pod koncesované
však nezanikli, niektoré prešli pod viazané živnosti, s výnimkou taxislužby,
nepravidelnej autobusovej dopravy a nákladnej dopravy. Tieto činnosti už nie sú
živnosťami, ale spadajú pod ministerstvo dopravy, kde sa ich schvaľovanie riadi
osobitnými predpismi.
K remeselným živnostiam pribudli dve nové živnosti: strechár a manikúra –
pedikúra a zmena je aj pri získaní remeselnej činnosti. Ak nie ste vyučený
remeselník, ale ste získali toto osvedčenie napr. na rekvalifikačnom kurze, či
podobnej aktivite,

podmienkou

na

získanie osvedčenia

je minimálne

šesťmesačná prax v rovnakom alebo príbuznom odbore. To znamená, že musíte
byť zamestnaný u skúsenejšieho remeselníka alebo vo firme počas tejto doby.
Ing. Iveta Heltková
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FUTBALISTI V PIATEJ LIGE
Piatok 18. jún 2010 bol historický pre hráčov TJ SLOVAN Nová Bystrica,
pretože v poslednom zápase sezóny 2009/2010 porazili Čadcu “B“ 2:0
a radovali sa z postupu do piatej ligy. Postup bol výsledkom toho, že hráči
podávali vyrovnané výkony počas celej sezóny a od štvrtého kola boli na čele
tabuľky. O postup sa pod trénerskou taktovkou Miroslava Držiaka st. zaslúžili
títo hráči :
Brankári: Šurina Stanislav, Macák Albert, Chmurčiak Erik
Obrana : Dubovický Ján, Džurný Peter, Chovanec Tomáš, Cabadaj Roman,
Jantula Roman, Halvoník Jaroslav, Repka Tomáš
Záloha : Halvoník Andrej, Dubovický Pavol, Cáder Miroslav, Chovanec Martin,
Chovanec Vladimír, Chovanec Peter, Rajnoha Matej, Chmurčiak Milan, Vojtek
Tomáš, Cabadaj Tomáš
Útok : Držiak Miroslav ml., Griga Michal, Dubovický Milan, Baričiak Andrej
Chlapcom treba poďakovať za vzornú reprezentáciu obce Nová Bystrica
a povzbudiť, pretože vyššia súťaž kladie aj vyššie nároky na tréning, dochádzku i
životosprávu.
J. Kováč

POĎAKOVANIE
Hráči a výbor TJ SLOVAN ďakujú Obecnému úradu v Novej Bystrici a firme
PROMONT s.r.o za podporu počas celej sezóny 2009/2010. Vzhľadom k tomu,
že sme postúpili do vyššej súťaže budeme vďační za akúkoľvek pomoc
a podporu.
Výbor TJ SLOVAN
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Marcela Kulasová a Adam Maruška, 05.06.2010
Alena Bialoňová a Milan Koleno, 12.06.2010

Narodenie dietata
máj
Richard Svitek, 12.05.2010, Vlastimír a Jana, rod. Gavlasová
jún
Denis Mihálik, 10.06.2010, Jozef a Katarína, rod. Svitková
Filip Janoťák, 13.06.2010, Peter Janoťák a Jana Pytliaková

Diamantový sobáš
Emil Griga a Mária, rod. Pastvová

Zlatý sobáš
Rudolf Mihálik a Mária, rod. Čierňavová

Strieborný sobáš
Ján Gavenčiak a Helena, rod. Brisudová
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Životné jubileá
40 rokov
Marián Cabadaj
Miroslav Hanidžiar
Pavol Petrek
Miloš Lalinský
Anna Chovancová

50 rokov
Pavol Ficek
Emil Klučka
Melánia Klučková
Jozefína Berešová
Rudolf Mihálik

60 rokov
Anton Žibruň
Štefánia Kubjatková
Angela Sporímska

Nad 80 rokov

70 rokov
Štefánia Miháliková
Mária Šulavová
Štefánia Bardáčová

Opustili nás
Antónia Petreková (†88)
Anton Pišoja (†81)
Štefan Gavenčiak (†83)
Anna Sobolová (†72)

Emília Riečičiarová
(82)
Angela Čierňavová
(86)
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LIQUI MOLY Berg cup 10.7. – 11.7. 2010 Nová Bystrica

ZRUŠENIE PRETEKOV
Z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie hlavného organizátora pretekov áut do
vrchu sa druhý ročník konať nebude.
Milan Kotvas
starosta obce a člen výboru

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch :
22.07.2010
05.08.2010
19.08.2010

02.09.2010
16.09.2010

Pozvánka do skateparku
Toto leto sa v Skateparku v Novej Bystrici uskutočnia hneď dve súťaže.
Prvá bude už v sobotu 31.7.2010. Jedná sa o štvrté kolo celoslovenského
pohára v súťaži pre nesponzorovaných jazdcov.
Ďalšia súťaž bude mať premiéru. Bude čisto bicyklová s názvom Bike Session
vol.1. Prebehne v sobotu 28.8.2010. Tešíme sa na medzištátnu účasť jazdcov a vecné
ceny vysokej hodnoty.

Články uverejnené v Novobystrickom hlásniku sa nemusia zhodovať s názormi redakčnej rady.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah uznesení zo zasadnutí OZ v Novej Bystrici.
Vaše pripomienky, podnety a názory týkajúce sa života v našej obci môžete doručiť šéfredaktorke
Mgr. Eve Jonekovej alebo poslať na emailovú adresu: ounbystrica@stonline.sk.
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