
Novobystrický 
hlásnik 
Časopis obce Nová Bystrica 
Č. 7/2007 október 
XVI. ročník 
10,- Sk 
 
 
 

 

Október – „Mesiac úcty k starším“ 

 

 
 

V prírode je stály a pravidelný kolobeh ročných období. Jeseň je 
obdobie, kedy príroda po tom, čo dokázala vytvoriť a odovzdať človeku to 
najlepšie, úplne zmení svoju tvár a v tichosti sa pripraví na svoj zaslúžený 
oddych.  

Pokračovanie na strane č. 13 
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Prítomní: 
    Milan Kotvas 
 
Členovia OZ: 
    Huláková Jana 
    Chovanec Rudolf 
    Jančulová Elena, Mgr. 
    Masnicová Vilma 
    Žemel Milan 
    Šadibol Dušan 
    Monika Držiaková, Ing. 
    Kultán Jozef 
 
Neprítomný: 
    Radôšťan Jozef 
 
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 obecného zastupiteľstva 
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, 
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že 
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa 
uznášať, nakoľko je prítomných 8 
poslancov. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 
 
    Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní 
obecného zastupiteľstva navrhol starosta 
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. 
Za overovateľov zápisnice navrhol  
Dušana Šadibola a Jozefa Kultána. 
 
    3.   Voľba návrhovej komisie  

 
    Do návrhovej   komisie starosta obce 
navrhol Milana Žemela,  Elenu Jančulovú 
a Moniku Držiakovú.  Návrh bol 
jednohlasne schválený. 
 
    4. Rôzne 
 
 
    5. Diskusia 
 
  
    6. Návrh na prijatie uznesenia 
    Predseda návrhovej komisie Jozef 
Radôšťan  predniesol prítomným návrh na 
prijatie uznesení, ktorý bol poslancami 
jednohlasne schválený a obecné 
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo 
nasledovné: 
uznesenie číslo 10/2007  

 
A/berie na vedomie 
1. program dnešného zastupiteľstva 
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu 
3.overovateľov zápisnice: p.Dušana 
Šadibola a p. Jozefa Kultána 
4. návrhovú komisiu: p. Janu Hulákovú, p. 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, 
ktoré sa konalo dňa 11.10.2007 



Novobystrický hlásnik 3 

 
Elenu Jančulovú a p. Milana Žemela 
5. informáciu o dostavbe cesty na cintorín 
a brány na cintorín 
6. informáciu ohľadne výstavby vodovodu, 
dostavba prípojky poza bytovky konča p. 
Romaníka 
7. informáciu stavebnej komisie, preriešila 
sťažnosť na cestu k p. Jancovi 
8. informáciu ohľadne cesty pred p. 
Balačinom, keď sa dohodnú susedia je 
možné im to odpredať po zanechaní 
prístupovej cesty 
9. informáciu p. starostu o stretnutí s 
firmou Elektrovod osvetlenie. P. Chovanec 
informoval o dohode s firmou, u Šadibola 
zistia prečo nesvietia svetlá. Prísľub na 
nové osvetlenie kostola. 
10. informáciu p. starostu ohľadne cesty na 
cintorín - správca cintorína si zabezpečí 
čistotu prístupovej cesty 
11. informáciu starostu o jednaní so 
štátnymi lesmi ohľadne neporiadku u 
Šadibola - znečistené priekopy - bude 
vyvolané jednanie medzi Lesmi SR a p. 
Tereščákovou. 
12. žiadosť p. Slučiaka ohľadne rozhlasu - 
zaviesť rozhlas až po p. Žovina 
13. žiadosť p. Slučiaka o vyplatenie alebo 
výmenu pozemku, ktorý bude využívaný 
na centrum obce - p. Slučiak donesie na 
OÚ list vlastníctva na uvedenú parcelu  a 
parcelné číslo na zistenie uvedeného 
14. tri VZN Obce Nová Bystrica: 
- VZN Obce Nová Bystrica o zásobovaní 
pitnou vodou 
- VZN Obce Nová Bystrica o hospodárení 
s pitnou vodou 
- VZN Obce Nová Bystrica o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia 
15. informáciu p. Šutiakovej o určení 
pozemkov vo vlastníctve obce na náhradnú 
výsadbu podľa zákona č. 543 § 45 - 
4993/1, 4993/2,  9998/1 a 12242/2 zo 

severnej strany pozemkov 
16. informáciu p. Chovanca o znečisťovaní 
priestorov pri IBV - Korčekovia p. 
Hančinským 
17. Správu z kontroly uznesení predloženú 
kontrolórkou obce p. Chovancovou od 
januára 2007 
18. Správu kontrolórky o stave 
neuhradených faktúr k 9. 10. 2007 
19. žiadosť o spoluprácu pri vybavení 
nocovne vodičov SAD, aby splnili 
štandardy ubytovania 
20. žiadosť p. Albína Brisudu o 
jednorazový poplatok za úhradu 
elektrickej energie  
21. ponuku DEXIA banky o 
kontokorentný účet 
22. žiadosť p. Plazáka, ktorý odkúpil 
pozemok - je mokrý a nie je vhodný pod 
stavbu - menovaný žiada odvodnenie 
pozemku obecným úradom - nakoľko obec 
momentálne nevlastní náhradné pozemky 
na výmenu, nemá možnosť vyhovieť 
žiadosti. Odvodnenie nemôže prevádzať 
na súkromnom pozemku. Ak by majiteľ 
chcel odstúpiť od zmluvy, obec sa tejto 
možnosti nebráni. 
23. žiadosť Štefana Mihálika o finančný 
príspevok 10.000,- Sk na palivo, prípadne 
pôžičku. 
24. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o 
finančnú podporu na ŠSZČ v sume 
150.000,- Sk 
25. informáciu starostu obce o vyhotovení 
projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu školy v Novej Bystrici aj na 
výstavbu telocvične 
26. žiadosť Dušana Fujeríka o poskytnutie 
pozemku na výstavbu rodinného domu 
27. žiadosť p. Janza o odkúpenie malej 
chalupy na chatovanie 
28. informáciu starostu obce ohľadne 
ostrovčeka - od povodia Váhu sa pýtali 
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peniaze v sume 11 mil. Sk, firma Strabag 
odváža zeminu 
29. výstavba cesty na Oravu bude 
pokračovať až do silnej zimy 
30. bol zaslaný projekt na 
environmentálny fond na pitnú vodu  
31. bola podaná žiadosť na 
prefinancovanie projektu Šumskovia - 
Veľký Potok - pitná voda 
32. návrh starostu obce na reorganizáciu 
OÚ - prednostu obecného úradu 
33. p. Huláková sa informovala o cene 
vody v bytovkách u Korčeka - 100,- Sk na 
osobu 
34. p. Huláková sa informovala o striešku 
na bytovke 

 
B/ schvaľuje 
1. program dnešného zastupiteľstva 
2. návrhovú komisiu v zložení: Jana 
Huláková, Elena Jančulová a Milan Žemel 

3. požiadavku p. Slučiaka na zavedenie 
rozhlasu 

4. VZN Obce Nová Bystrica o zásobovaní 
pitnou vodou počtom hlasov 7, neprít. p. 
Žemel a p. Radôšťan 

5. VZN Obce Nová Bystrica o hospodárení 
s pitnou vodov počom hlasov 7, neprít. p. 
Žemel a p. Radôšťan 

6. VZN Obce Nová Bystrica o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia počtom hlasov 
8, neprít.  p. Radôšťan 

7. určenie náhradných pozemkov na 
výsadbu podľa zákona 543 § 48 - č. parciel 
4993/1, 4993/2, 9998/1, 12242/2 počtom 
hlasov 8 

8. žiadosť p. Brisudu v sume 3.600,- Sk 
9. kontokorentný účet v DEXIA banke 
10. žiadosť p. Fujeríka o pozemok, ak budú 
stanovené nové pozemky na predaj 

11. návrh starostu na reorganizáciu OÚ - 
zriadenie funkcie prednostu počtom hlasov 
8 /p. Radôšťan neprítomný/ 

12. vyhotovenie striešky nad vchod na 
bytovke pred zdravotným strediskom 

13. výrobu vstupnej brány na cintorín 
14. stavebná komisia preverí výstavbu 
drobnej stavby p. Žemela, či je v súlade s 
geometrickým plánom a na stavbu 
umiestniť snehové lapače. 

 
C/neschvaľuje 
1. žiadosť p. Mihálika o príspevok na palivo 
2. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o 
finančnú podporu v súčasnosti 

 
D/ doporučuje 
- stavebnej komisie a starostovi obce 
prerokovať žiadanie priemyselného centra 
- prerokovať následne s podnikateľmi o 
možnosti presťahovania sa 

 
E/ ukladá 
- p. Brisučiakovi, aby sa staral o čističku u 
Korčeka 

 
9. Záver 

       Nakoľko program rokovania bol 
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal 
žiadne požiadavky, ani pripomienky, 
starosta obce rokovanie mimoriadneho 
obecného zastupiteľstva ukončil 
a poďakoval prítomným za účasť na 
zasadaní. 
 
Milan Kotvas starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
    Jozef Kultán  
    Dušan Šadibol 
 
Zapisovateľ:  
    Anna Chovancová 
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Drahí farníci, srdečne vás 

pozdravujem! Cestou obecného 
Hlásnika a internetovej stránky 
vám budem na pokračovanie 
odovzdávať praktické informácie 
týkajúce sa udeľovania 
jednotlivých sviatostí v našej 
novobystrickej farnosti. Začneme, 
samozrejme, od krstu. Nech vás 
sviatosti, ktoré Ježiš zanechal 
svojej Cirkvi ako prostriedky 
spásy, privedú k Nemu do neba. 

 

Sviatosť krstu 
Táto sviatosť odpúšťa 

človekovi dedičný hriech (a keď 
krst prijíma dospelý človek, aj 
osobné hriechy a tresty za ne). Boh 
dáva človekovi prostredníctvom 
krstu posväcujúcu milosť potrebnú 
ku spáse, účasť na trojičnom 
Božom živote a dar spoločenstva s 
ostatnými kresťanmi v rámci 
Kristovej Cirkvi. 
 
Aký význam má krstné meno pri 

krste? 
Hoci meno nerozhoduje o 

platnosti udeleného krstu, predsa je 
veľmi dôležité, lebo Boh pozná 
každého „po mene", t. j. v jeho 
jedinečnosti. Rodičia nech vyberú 
pre svoje dieťa meno niektorého 
svätého, ktorý by pokrstenému 
poskytol vzor svätosti a zároveň 
bol jeho nebeským patrónom- 
orodovníkom u Boha. 
 
K čomu sa zaväzujú rodičia pri 

krste svojho dieťaťa? 
Rodičia dávajú verejný 

prísľub pred tvárou ostatných 

Sviatosť krstu 
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veriacich, že budú svoje dieťa 
vychovávať vo viere, a to v praxi 
znamená o. i. to, že budú privádzať 
svoje dieťa na nedeľnú sv. omšu. 
Ak by neexistovala opodstatnená 
nádej, že dieťa bude vychovávané 
vo viere, krst sa odloží. 
 

K čomu sa zaväzujú krstní 
rodičia? 

Krstní rodičia berú na seba 
úlohu pomáhať pokrstenému viesť 
kresťanský život. Pri krste 
deklarujú ochotu pomáhať rodičom 
v oblasti kresťanskej výchovy 
dieťaťa. 
 

Kto môže alebo nemôže byť 
krstným otcom (krstnou 

matkou)? 
V Kódexe cirkevného práva 

v kánone 827 §1 sa hovorí, že 
kandidát na krstného otca (krstnú 
matku) má spĺňať tieto podmienky: 
1. zavŕšil 16. rok života 
2. je už pobirmovaný 
3. nie je postihnutý nejakým 
cirkevným trestom (napr. 
exkomunikáciou) 
4. vedie príkladný kresťanský život 
(to znamená o. i.: chodí v nedeľu 
do kostola, pristupuje aspoň raz do 
roka ku svätej spovedi), nedáva 
kresťanom verejné pohoršenie 
(napr. nie je korheľ ani narkoman, 
nebýva spolu s partnerom (-kou) v 

smilnom zväzku bez cirkevného 
sobáša!) 
 

Aké sú povinnosti kňaza pred 
udelením sviatosti krstu? 

Ak sa na prijatie krstu 
pripravuje osoba staršia ako 14- 
ročná, kňaz ju pripravuje na krst 2 
roky. Je to obdobie 
„katechumenátu", v ktorom sa 
kandidát postupne osvedčuje v 
kresťanskom živote, spoznáva 
pravdy viery a pred ľuďmi v 
kostole vyzná svoju vieru v Krista. 
V prípade krstu detí je kňaz 
povinný pripraviť na túto udalosť 
rodičov a krstných rodičov dieťaťa 
špeciálnou krstnou katechézou 
(predkrstnou náukou). 
 

Kedy sú v našej farnosti (Nová 
Bystrica) krsty a kedy 

predkrstné náuky? 
Zatiaľ 2 razy v mesiaci, čiže 

24- krát do roka v nedeľu počas sv. 
omše o 8.00 hodine. Dátumy krstov 
a predkrstných náuk pre rodičov a 
krstných rodičov sú vyvesené na 
nástenke pred kostolom s 
dvojmesačným predstihom. 
Rodičia si vyberú termín, ktorý im 
najviac vyhovuje a nahlásia ho 
kňazovi v sakristii v nedeľu po sv. 
omši. 
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Kedy pristupujú rodi čia a krstní 

rodičia ku sv. spovedi? 
Kňaz ich vyspovedá v 

kostole ktorýkoľvek deň pol hodiny 
pred sv. omšou. Najneskôr však 
tesne po predkrstnej náuke na fare. 
Pretože je krst dôležitou udalosťou 
kresťanského života celej rodiny, je 
logické, že ku sv. spovedi a sv. 
prijímaniu obetovanému za dieťa, 
pristúpia aj starí rodičia a starší 
súrodenci krsteného dieťaťa. 
 
 
 

Čo potrebujú rodičia pripravi ť 
pred krstom ? 

Rodičia predložia kňazovi k 
nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Na 
slávenie krstu prinesú: krstnú 
sviecu zabezpečenú pred 
kvapkaním vosku nejakou 
podložkou, symbolické biele rúcho 
(košieľku) a vreckovku na osušenie 
hlavičky dieťaťa. Najdôležitejšie: 
nezabudnú doniesť dieťa!!! 
 

Mgr. Stanislav Capiak  
administrátor farnosti 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Návšteva Nitry 

 

Dňa 4.10.2007  sa žiaci a učitelia zúčastnili výletu do starobylej 
Nitry. Boli sme pozvaní pánom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym 
biskupom a jeho tajomníkom na návštevu. 

Po príchode  na hrad nás privítal samotný pán biskup a štedro nás 
pohostil. Posadali sme sa okolo veľkého stola a Mons. Judák nám 
porozprával zaujímavosti o Nitrianskom hrade, knižnici a aj 
o Nitrianskom kniežactve. Po besede sme mali exkurziu po hrade. Steny 
zdobili mnohé obrazy, medzi ktorými bol aj obraz kaplnky v Harvelke. 
Tento obraz dostal pán biskup ako dar od nás, pri jeho návšteve v mesiaci 
máj, na našej škole.  

ZŠ s MŠ Nová Bystrica 
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Veľmi sa nám páčil románsky 

kostol. Pri vstupe do kostola nás 
upútala tabuľa s citátom pápeža Jána 
Pavla II: “Bože, žehnaj Slovensko 
a jeho ľud.“ Tu sa nachádza aj 
strieborný relikviár z roku 1674 sv. 
Svorada a sv. Benedikta, ktorý je 
darom od pápeža Pavla VI. z roku 
1969. Po návšteve kostola sme sa 

presunuli do nádhernej katedrály sv. Emeráma, ktorá svojimi hmotnými 
a duchovnými hodnotami patrí medzi jedinečné sakrálno-historické 
skvosty. Významom presahuje rámec Nitry i celého Slovenska. 
Momentálne je vo veľkej rekonštrukcii. Je sídlom biskupa, strediskom 
duchovného života a cirkevnej správy celej diecézy. Symbolizuje 
učiteľský úrad biskupa. Na záver sme absolvovali prehliadku expozície 
diecézneho múzea (ukážky Nitrianskeho evanjelijára, kópie Záborskych 
listín, mapy Veľkej Moravy, modely významných archeologických 
nálezísk). Múzeom sa skončila naša prehliadka a tým sme opustili múry 
Nitrianskeho hradu . 

Dojmy z celého dňa boli veľmi silné. Nielenže sme videli  
prekrásne budovy, obrazy, chrámy, ale dozvedeli sme sa  aj veľa nového 
o našej histórii, na ktorú môžeme byť právom hrdí. 

Cestou späť vládla v autobuse skvelá nálada a domov sme prišli 
s pocitom výborne stráveného dňa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanka Vojteková 
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27.9.2007 – Žiaci deviatych ročníkov sa zúčastnili exkurzie do 

Martina spolu so žiakmi zo ZŠ s MŠ Vychylovka. Navštívili Múzeum 
Matice Slovenskej, Národnú knižnicu a absolvovali prednášku o histórii 
vzniku Matice, o uzákonení spisovnej slovenčiny a o našich národovcoch. 
Pripravili p. Chovancová, Mgr., p. Vráblová, Mgr. 

 
Každý z nás určite pozná hru „Človeče nehnevaj sa“. Dá sa pri nej 

zabaviť, zasmiať, ale aj porozmýšľať a taktizovať. Dňa 22.októbra 2007 
sa žiaci prvého ročníka zúčastnili súťaže v tejto hre, ktorú pre nich 
pripravilo školské stredisko záujmovej činnosti . Pätnásť žiakov hralo túto 
hru so zápalom a oduševnením. Išlo im o čo najlepšie umiestnenie sa 
a o postup do finále. V záverečnej hre sa snažili povzbudzovať  svojho 
kamaráta a držali mu palce.  
Výsledky sú nasledovné : 

1.  miesto – Kubjatková Anetka 
2.  miesto – Kuniaková Anetka 
3.  miesto – Cabadaj Maximilián 
4.  miesto – Kotvas Šimon 

Prvé štyri miesta boli odmenené vecnými cenami a všetky deti 
dostali sladkosti.  

 
Každoročne sa žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastňujú 

ľahkoatletických súťaží v rámci okresu. Aj túto jeseň sme sa zúčastnili 
niekoľkých súťaží, v ktorých sme obstáli veľmi dobre a umiestnili sme sa 
na popredných miestach. 25. septembra to bolo okresné kolo v 
„Cezpoľnom behu“, kde sa chlapci v zložení Rajnoha Matej, Halvoník 
Vlado a Prišč Tomáš umiestnili na prvom mieste  a budú dňa 9.10.2007 
reprezentovať okres Čadca na krajskom kole v Liptovskom Mikuláši. 
Dievčatá v zložení Cabadajová Martina, Klieštiková Klára a Petreková 
Martina obsadili v tej istej súťaži v kategórii dievčat tretie miesto. 

 
5.10.2007 sme sa zúčastnili štafetového behu „Márie Zavarskej“. 

Chlapci obsadili veľmi pekné piate miesto, dievčatá v zložení Cabadajová 
Martina, Klieštiková Klára, Petreková Martina, Čierňavová Darina 
a Pokrývková Denisa, súťaž vyhrali a obsadili prvé miesto. Zo všetkých  
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súťaží si uvedení žiaci priviezli diplomy, víťazné poháre a medaily. 
Všetkým treba poďakovať za veľmi dobrú reprezentáciu školy, ale aj 
našej obce. 

 
Majstrovstvá školy v žonglovaní futbalovou loptou 

 

Dňa 26. septembra 2007 sa  konali I. majstrovstvá školy v žonglovaní 
futbalovou loptou. Vzhľadom k tomu, že sme túto súťaž uskutočnili po 
prvýkrát, môžeme byť s účasťou spokojní. Žiaci získavali body v trojboji 
a to v nasledovných disciplínach: 
 žonglovanie  „pravá noha – ľavá noha“ 
 hlavičky – bez  prerušenia inou časťou tela 
 žonglovanie futbalovou loptou všetkými, vo futbale povolenými, 
      časťami tela. 

Celkový počet sa určil súčtom dotykov zo všetkých troch disciplín. 
Medzi jednotlivými disciplínami trojboja je pauza 1 minúta. 
Umiestnenie: 

1. miesto:  Rajnoha Matej 
2. miesto:  Halvoník Roman 
3. miesto:  Cádrik Dávid 
4. miesto:  Belák Miroslav 
5. miesto:  Vakula Samuel 

Víťazi súťaže sa zúčastnia okresného kola v Čadci. 
-ej- 

 

 
Začiatok školského roka v MŠ 

 

Do MŠ opäť zavítal nový školský rok, s ktorým už tradične 
prichádza aj jeseň. 

Naše deti si priniesli zo svojich záhrad rôzne plody jesene, napr.: 
tekvice, ovocie a zeleninku, gaštany, šišky, kukuricu a mnoho iného 
a spoločne s pani učiteľkami zhotovili jesennú výstavku. V strede je pani 
„Jeseň“, ktorá sa na nás pozerá svojimi veľkými očami a obklopená je 
detskými prácami - ježkovia, listy... 

Deti majú z výstavky veľkú radosť a spoločne sme si pri nej 
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zarecitovali básne, zaspievali piesne s jesennou tematikou. A nezabudli 
sme sa aj odfotiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Branná vychádzka 

„Deň ochrany človeka a prírody“ 
 

V stredu, 10. októbra 
2007, sme sa s deťmi z MŠ 
vybrali na brannú vychádzku 
do lesa - do Závodzky. Aj 
napriek chladnejšiemu 
jesennému počasiu slniečko 
krásne svietilo, deti boli 
veselé a plné dobrej nálady. 
Mamičky ich obliekli do 
športového oblečenia, 
ruksaky naplnili dobrotami 

a tak sme mohli ukázať svoju vytrvalosť a smelosť. Po prejdení dlhej trasy 
a po prekonaní všetkých prekážok, ktoré im pripravili pani učiteľky, ako i  
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pani príroda - preskok cez prekážky, chôdza po nerovnom teréne, sa deti 
usadili na zem a zjedli svoje dobroty. 

Vychádzku sme spojili aj s rozšírením vedomosti detí a tak si 
všímali listnaté a ihličnaté stromy, ich plody, ale i nádherné farby jesene. 
Cestou do MŠ si deti hádzali do potôčika drobné kamienky. Potom sme sa 
zastavili na lúke, zahrali sa súťaživé aj kruhové hry a nakoniec sme si 
zaspievali. 

S dobrou náladou a novými zážitkami sme sa vrátili do MŠ, kde na 
nás už čakal chutný obed. 

Kolektív učiteliek MŠ 
 

 
 
 

 
Dňa 28. 9. 2007 sa uskutočnilo okresné kolo „Rope skipping – 

trojboj“ (preskoky cez švihadlo). Súťaže sa zúčastnili tri dievčatá –  
Monika Šadibolová (7. tr.),  
Eva Petreková  (8. tr.),  
Darina Joneková (8. tr.).  

 
Žiaci 9. ročníka sa v tomto období rozhodujú, kam po skončení 

základnej školy. 
Práve im bola určená akcia „Dni voľby povolania“, ktorá sa 

uskutočnila 10.10.2007. 
Externá pracovníčka PPP v Čadci zisťovala pomocou dotazníka 

a osobným pohovorom profesijné záujmy priamo na našej škole. Niektoré 
aktivity boli zamerané na orientačné testovanie predpokladov na budúce 
štúdium. 

Žiaci 1.- 4. ročníka sa zúčastnili dňa 11.10.2007 exkurzie „Naša 
obec“. Pozreli si dôležité objekty našej obce – kostol, zdravotné stredisko, 
obecný úrad, dom služieb a iné. 

Pri presune k jednotlivým objektom si precvičili a zopakovali 
pravidlá cestnej premávky. 

 
Mgr. Anna Borisová 

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka 



Novobystrický hlásnik 13 

 

 
 
 

 

Slávnostné posedenie našich starších spoluobčanov 
 

Pokračovanie zo strany č.1 
Kedysi ktosi vymyslel prirovnanie, v ktorom práve k jeseni 

prirovnal životnú zrelosť človeka. Pýtať sa prečo, je zbytočné, nakoľko 
odpoveď je logická a jednoduchá. Človek taktiež celý život odovzdáva 
spoločnosti a svojim blízkym to najlepšie zo seba - svoje skúsenosti, svoju 
múdrosť, svoju energiu, všetok svoj voľný čas, až nadíde čas, kedy pocíti 
únavu a uvedomí si, že on sám by už potreboval niekoho, kto by mu 
stratenú energiu dodával a staral sa oň. 
Mesiac október  je „Mesiacom úcty k starším“. 
 Pri tejto príležitosti usporiadala SZK pri OZ v Novej Bystrici dňa 
20. októbra 2007 v sále KD slávnostné posedenie pre našich 
spoluobčanov nad sedemdesiat rokov. Prítomným sa milým slovom 
prihovorila predsedníčka SZK Janka Huláková, náš duchovný otec Mgr. 
Stanislav Capiak a v mene starostu obce poslanec OÚ v Novej Bystrici 
Jozef Radôšťan. V každom príhovore bolo cítiť úctu, lásku a vďaku našim 
starším občanom. Po slávnostnom obede a prípitku si mohli posedieť pri 
kávičke s koláčom.  
 Slávnostnú atmosféru  doplnilo vystúpenie speváka Dušana Grúňa, 
ktorú zabezpečila KŠK pri OZ v Novej Bystrici. Na túto časť bol už voľný 
vstup a pre strednú a staršiu generáciu zdarma. Piesne Dušana Grúňa si 
dobre pamätali mnohí z prítomných a zaspievali si ich spoločne so 
spevákom. Piesne boli doplnené veselými vtipmi a tak o dobrú náladu 
nebola núdza. 

Čo dodať na záver? Viac takýchto stretnutí, nájsť spôsob našim 
starkým prejaviť úctu a lásku nie iba jeden deň, či mesiac v roku, ale stále. 
Aby nemali pocit, že sú zbytoční a niekomu na ťarchu. Aby tá ich jeseň 
bola pokojná a kľudná, bez obáv z posledných chvíľ. Veď i sama príroda 
to zariadila tak, že jej jeseň je plná farieb a pokoja. Je nádherná, ak 
neprídu príliš časté dažde...  

Október - Mesiac úcty k starším 
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Už naši otcovia pokladali za svoju povinnosť starať sa o svojich rodičov 
o čom svedčí aj múdra ľudová rozprávka O troch grošoch. 
 

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej priekopy. A neviem, 
ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ kedysi šiel po tej ceste 
a opýtal sa chudobného človeka: 
- Povedzže mi, môj drahý, akú máš plácu na jeden deň za túto ťažkú 
robotu? 
- Hja, najjasnejší kráľ, ja mám na deň tri groše. 
- Zadivil sa kráľ nad tým a spýtal sa ho, ako môže z tých troch grošov 
vyžiť. 
- Jaj, vaša jasnosť, čoby len vyžiť. To by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 
troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a iba z toho tretieho sám 
žijem. 
Ale tu, veru, kráľ nerozumel, čo to znamená, trel si rukou čelo, že si 
rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len sa pekne-
krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch grošov 
vracať i požičiavať i vyžiť. 
-Nuž, najjasnejší pane. – povie chudobný človek, - to je takto. Chovám si 
otca, už starého a nevládneho. Tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale 
chovám i malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostarnem. 
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A z toho tretieho groša sám potrebujem žiť. 
- No dobre, keď je tak, - zaradoval sa kráľ. – Vidíš, môj drahý, ja mám 
doma dvanásť kňazov-radcov a čím väčšiu plácu im dávam, tým väčšmi sa 
ponosujú, že nemajú z čoho žiť. Teraz im ja zahádam túto hádanku, čo si 
mi ty povedal. Ale ak by sa prišli k tebe pýtať, nepovedzže im, čo to 
znamená, kým len môj obraz neuvidíš. 
Ako to dopovedal, daroval ešte sedliakovi za hrsť dukátov a odišiel 
domov. 
Len čo došiel, dal si zavolať tých dvanástich kňazov  pred seba. 
- Vy, - povie im, - čo z toľkých peňazí nemôžete vyžiť, je tu v krajine jeden 
človek, ktorý má na deň iba tri groše, a to ešte aj z tých jeden vracia, 
druhý požičiava a len z toho tretieho sám žije, a predsa statočne vyžije. 
Teraz mi povedzte, keď ste múdri kňazi, ako je to možné. Ak mi to do troch 
dní nepoviete, dám vás všetkých z krajiny vyhnať, aby ste mi aspoň darmo 
chlieb nejedli. 
- Pobrali sa slávni kňazi s ovesenými nosmi domov, začali sa po hlave 
škrabať, každý z nich chcel byť múdrejší ako druhý, a všetci boli hlúpi, 
lebo nič nemohli uhádnuť. Minul sa deň, míňa sa i druhý. Na tretie ráno 
mali už pred kráľa ísť, a veru ani z kňazov, ani z hádanky nebolo nič. 
Naveľa, naveľa im voľakto pošepol, kde by našli toho chudobného 
človeka, ten im vraj, najskôr pomôže zo závozu. 
- I vyhľadali ho všetci. Prosbou, hrozbou, zle-nedobre dotierali doňho, 
aby im povedal, ako je to s tými tromi grošmi. Ale on sa ich veru nezľakol: 
rozpovedal kráľovský rozkaz, a že iba ak by mu kráľov obraz ukázali, tak 
by mohla byť z tej raži múka. 
- Kdeže ti my kráľov obraz ukážeme? – hovorili títo. – Veď kráľ na naše 
slovo k tebe nepríde a ty zas nesmieš pred neho. Len sa daj voľajako 
inakšie na tú odpoveď nahovoriť. 
- A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa 
aj o to ostatné: nasľubovali mu hory-doly, navláčili mu veľa peňazí, že 
veď už aj bez kráľovej milosti má z čoho žiť, aby im tú vec len rozpovedal. 
Ale on nič! Iba keď už peniaze naozaj na hŕbu nosili a on sa im už aj dosť 
navysmieval, že takí múdri páni nevedia si rady, vtedy vytiahol z vrecka 
jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol: 
- No vidíte, tu je kráľov obraz, sám mi ho podaroval, vidím ho dobre, 
nemám sa čo obávať, že by som prestúpil kráľov rozkaz. A tak vám to 
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môžem povedať. – A prezradil im hádanku. 
Na tretí deň sa kňazi ľahko rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek 
svoj rozum požičal. Ale aj kráľ zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať 
toho chudobného človeka a spýtal sa ho: 
- Povedzže mi, ako je to, že si ty ináč taký statočný človek, a teraz predsa 
si sa previnil proti môjmu kráľovskému rozkazu? 
- Neprevinil som sa, najjasnejší kráľ, lebo som mlčal ako kameň, kým som 
neuvidel váš spravodlivý obraz. Tu ho mám ešte aj teraz, sami ste mi ho 
darovali, - a vytiahol dukát s obrazom kráľovým a rozpovedal mu príhodu 
s tými dvanástimi, ako hrozili i prosili i nadarúvali sa mu, i ako sa im on 
navysmieval. 
- No, - povedal na to kráľ, - keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš 
ako moji dvanásti kňazi, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš 
v mojom dvore bývať a vedľa mňa v rade zasadať. 
- A vy? – to zas k tým kňazom hovoril. Či sa vy nehanbíte? Čože, akože 
teraz s vami? Vám nielenže platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho 
utiahnem, čo máte. 
- Neprišli tí viacej kráľa o plácu unúvať 
.  

 
 

Mgr. Eva Joneková 



Novobystrický hlásnik 17 

 
 

 
 

Dňa 30.9.2007 sa v sále KD v Novej Bystrici uskutočnil verejný 
hovor obecného zastupiteľstva a občanov našej obce. 

Starosta obce pán Milan Kotvas privítal prítomných asi 50 
občanov. Oboznámil ich so stavom účtu OÚ nasledovne: ku 30.9.2007 je 
vyrovnaný stav účtu - na účte je cca 600 tis. Sk, pričom OÚ dlží na 
faktúrach cca 680 tis. Sk. OÚ Nová Bystrica dal na vodu pre obec 560 tis. 
Sk, 600 tis. Sk na práce spojené s rekonštrukciou kostola, 500 tis. Sk na 
práce s bytovkami. V októbri by sme mali siahnuť na eurofondy v oblasti 
školstva - budova školy v Novej Bystrici by sa mala nadstaviť a tu by mali 
byť vytvorené priestory pre centrum voľného času, ďalej budova by sa 
mala zatepliť a v pláne je aj postavenie telocvične. 

Ďalšie veľké financie, ktoré starosta obce vybavil pre budovanie 
obce sú: 30 mil. Sk na zavezenie ostrovčeka pri kostole, 11,5 mil. Sk pre 
3,5 metrový oporný múr, 3 splavy a spevnenie lomovým kameňom, 20 
mil. Sk na novú cestu pri kostole. Na tomto vytvorenom priestore by malo 
byť postupne vytvorené centrum obce - OÚ, detský lekár, lekár pre 
dospelých, lekáreň, byty pre zdravotný personál. 

Prítomní občania boli oboznámení s novelou z oblasti školstva, 
podľa ktorej by mali byť dotované školy, ktoré majú min. 200 žiakov. 

Starosta obce ďalej prisľúbil tým občanom, ktorí sa pripoja na 
novo vybudovaný vodovod do konca r. 2007, že im obec poskytne 
pripájacie pásy až po vodomer šachty. 
 Pán poslanec Chovanec oboznámil všetkých so zákonnými predpismi, 
ktoré riešia pitnú vodu, resp. zásobovanie vodou. Jedná sa o Zákon 
č.126/2006 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 354/2006. Obec Nová Bystrica 
odobrala za mesiac september 2007 4 308 m3 vody! Za rok naša obec 
zaplatí za pitnú vodu za občanov 1.295.961,- Sk. Preto je potrebné, aby 
občania platili za kvalitnú vodu a len v takom objeme, v akom ju odoberú. 
Následne ostanú financie na rozvoj aj iných oblastí obce. Cena vodného je 
momentálne 20,72 Sk/m3 + 19 % DPH. 
Nasledovali otázky občanov na vedenie obce. 
 „Budú potrebné listy vlastníctva pri pripájaní na nový vodovod?“ - ak 
si budú občania robiť prípojky svojpomocne, listy vlastníctva nebudú 

Verejný hovor s občanmi 
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potrebné. 
 „Prečo pri budovaní vodovodu odrazu neboli urobené prípojky?“ - 
podľa stanoveného technologického postupu musí byť nové vedenie 
položené, zasypané, pretlakované a odskúšané. Až potom môžu byť 
realizované jednotlivé prípojky. 
 „Budú si ľudia sami robiť výkopové práce?“ - obec poskytne občanov 
na VPP a báger. 
 „Ako bude pokračovať vodovod do Veľkého Potoka?“ - celý Veľký 
Potok bude napojený na existujúce potrubie ako aj osada Šumskovia. 
 „Pokiaľ pôjde momentálne vodovod?“ - pôjde do Bisahy, má ísť až do 
Škorvagy, čo je otázkou financií. 
 „Ostane staré potrubie?“ - staré potrubie ostane, avšak od určitého 
obdobia sa odpoja odberné miesta a to pri kostole, Starý diel Holienkovia 
a u Ľuba Bačíka. 
 „Prečo nie sú nižšie ceny vody, keď pozemky ohrozené VN Nová 
Bystrica patria pod obec?“ - je to dané zákonom. 
 „Pôjde vodovod do Vychylovky?“ - aj to je otázka prísunu financií. 
Projekty na vodu sú vypracované takmer pre celú obec. 
 Pán poslanec Chovanec ďalej oboznámil občanov, že cena vodného 
v prípade vlastného potrubia je 12,- Sk/m3. Táto cena sa platí Sevaku. Do 
budúcna je potrebné vytvoriť osobitný účet na účely opráv a údržby 
vodovodu. To by v praxi znamenalo navýšenie ceny vody z 12,- na 13,- - 
14,- Sk/m3. 
 Starosta obce oznámil, že v Novej Bystrici bolo založené 
poľnohospodárske družstvo. Družstevníci by mali chodiť za občanmi 
ohľadom prenájmu poľnohospodárskej pôdy. 
 Vo Vychylovke sa plánuje vytvoriť športové centrum Podrycerová. 
Starosta obce vyzval občanov, aby nepredávali popredu pozemky 
špekulantom. Predbežne sa jedná o pozemky od Granáta, Prievaly až po 
štátnu hranicu. 
 Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a súčasne 
pozval všetkých občanov Novej Bystrice na ďalší verejný hovor. Táto 
akcia sa uskutoční na Katarínu, mali by byť prítomní aj vyšší ústavní 
činitelia a posedenie bude spojené zo zábavou. 

 
Jozef Kultán 
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Zatvárame brány v MKD  

 
Už po 23-krát sa zatvoria brány Múzea kysuckej dediny vo 

Vychylovke. Múzeum v roku 2007 pripravilo 24 plánovaných podujatí pre 
širokú verejnosť. Skanzen za  sezónu navštívilo 21 507 platiacich 
návštevníkov. Veríme, že v budúcom roku sa nám podarí zvýšiť 
návštevnosť aspoň na 25 000 ľudí. 

V tomto roku sme pokryli dve strechy - Ovčín u Poništov a Dom 
lesných robotníkov. Počas tejto sezóny  sa nám podarilo vymeniť most  
pri Klubinskom mlyne a vymeniť strešnú krytinu na čakárňach pri 
pokladni. Pri týchto prácach nám pomáhali  ľudia z VPP z našej obce. 
Ďalej došlo k oprave pódia, výmene nových mostíkov k jednotlivým 
usadlostiam a oprave nového detského ihriska. 
 

Prostredníctvom obecných novín sa chcem  veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali  na príprave jednotlivých akcií 
v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. 

Verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, čo 
bude na prínos nás všetkých. 

Bc. Helena Kotvasová 
 

 
 
 

V poslednom období  sa v našej obci zvýšil počet voľne 
pobehujúcich psov.  

Majiteľov týchto zvierat asi nezaujíma to, že na ulici môžu 
obťažovať, či dokonca ohrozovať ľudí. Netrápi ich to, že nejaké dieťa 
príde domov uplakané, lebo ho vystrašil túlajúci sa pes. 

Ako sa asi cíti ustráchaný prváčik, keď sa cestou zo školy na neho 
vyrúti štekajúce psisko? 

Hovorí sa, že pes je najlepší a najvernejší priateľ človeka a asi 
preto ich niektorí ľudia nechcú obmedzovať. Samozrejme dostatok 
voľnosti a pohybu štvornohí miláčikovia potrebujú, ale  možno im ho  
zabezpečiť aj vo vlastnom dvore či záhrade. 

Alebo je to všetko iba o ľudskej ľahostajnosti? 
Jaroslav Kováč 

Postreh občana 
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Blíži sa záver roka a tak aj pre mnohých našich obyvateľov budú 
nastávajúce mesiace plné starostí, ako správne uzavrieť svoje 
„podnikanie“. Preto vám ponúkame niekoľko aktuálnych informácií, ktoré 
vám pomôžu zorientovať sa v spleti zákonov a ich paragrafov. 

 
Nezdaniteľná časť na daňovníka na rok 2007, ktorú si môžete 

odpočítať po zistení rozdielu medzi príjmami a nákladmi, je 95.616,- Sk 
za rok. Túto istú čiastku si ešte môžete odpočítať zo základu dane aj 
vtedy, ak vaša manželka, či manžel nemali v roku 2007 žiadny príjem. Ak 
nejaký príjem mali, tak si odpočítate rozdiel medzi sumou 95.616,- Sk 
a príjmom, ktorý dosiahla, resp. dosiahol váš partner (avšak iba zákonný). 

Zo zisku si ďalej môžete, po splnení určitých podmienok, 
odpočítať aj daňový bonus na dieťa. Od júla tohto roku sa jeho výška 
zvýšila z 540,- Sk na 555,- Sk, takže v tomto roku si môžete odpočítať na 
jedno dieťa 6.570,- Sk. 

 
A ešte jedna aktuálna informácia na záver, od 1.10.2007 sa zvýšila 

výška minimálnej mzdy na 8.100,- Sk, z čoho vyplynula jedna nemilá 
záležitosť – zvýšila sa totiž výška minimálnej odvodovej povinnosti do 
sociálnej poisťovne na sumu 2.686,- Sk, to znamená, že od 8.11.2007 sa 
mení výška mesačnej platby do tejto poisťovne! 

 
Veríme, že vám tieto rady pomôžu, radi privítame vaše podnety 

a otázky, ktoré môžete posielať písomne, prípadne sa s nami priamo 
skontaktovať. 

 
Ing. Iveta Heltková 
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Jesenná časť sezóny 2007 - 2008 nás zastihla v dobrej forme. Je 
skoro bilancovať, pretože nás ešte čakajú dve predohrávky jarnej časti. 
Momentálne sme v tabuľke na 3. mieste. V Kysuckom Pohári  sme sa 
dostali až do semifinále, keď sme postupne vyradili Kysucký Lieskovec 
„B“, Krásno nad Kysucou a Starú Bystricu. V semifinále sme prehrali so 
Skalitým  aj za „pomoci“ rozhodcov ( kto zápas videl, vie o čom píšem). 
Plechovky hodené našimi fanúšikmi v tomto zápase nás vyšli veľmi 
draho, pretože platíme „mastnú“ pokutu, máme podmienečne zastavené 
ihrisko do konca súťaže a niektorí funkcionári dostali tresty. Musíme si 
uvedomiť, že treba veci riešiť s chladnou hlavou, i keď je to niekedy 
veľmi ťažké. 

Ešte treba povedať, že rozhodcovia sú najslabším článkom súťaže, 
pretože niektorí si z rozhodovania urobili biznis, a to je zlé! 

 
 

Jaroslav Kováč 
 

 
 
 

 
Sobáše 
 

Júl 2007 
Juraj Jonek a Silvia Adamcová 
Peter Krištof a Mariana Čierňavová 
Marián Petrek a Mária Mičáková 

 

Spoločenská rubrika 
(údaje sú z obecnej matriky) 

 

Futbal 
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 August 2007 

Štefan Poniščjak a Slávka Kováčová 
 
 Október 2007 

Štefan Heglas a Anna Riečičiarová 
Ing. Miroslav Štefanka a Alica Jantulová 
Josef Bárta a Štefánia Chmurčiaková 

 
 
 
Narodenie dieťaťa 

September 2007 
   Svitek Adrián, Milan a Katarína, rod. Chovancová 
   Hanidžiarová Ema, Jaroslav a Martina,  rod. Patylová 
 

Október 2007 
   Mravec Lukáš, Jozef a Zuzana, rod. Kleštiková 

 
 
 
 
 
 
Strieborný sobáš 
 Október 2007 

Karol Maruška a Eva, rod. Čierňavová 
Štefan Sobol a Terézia, rod. Petreková 
Milan Sobol a Anna, rod. Strapáčová 
František Šadibol a Dana, rod. Grigová  
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40 rokov 
 Október 2007 

Janka Joneková 
 

50 rokov 
Október 

Jozef Granát, Alojz Repka, Anna Vojtková  
 

60 rokov 
 Október 

Alexander Kováč, Vladimír Heltko, Emil Škorvaga,  
Jaroslav Koleno, Milan Masnica, Zuzana Lalinská 

 
 

Nad 80 rokov 
Október 

Rudolf Šumský 93 
Štefan Klieštik 87 
Jozef Slučiak 84 
Emília Pokrývková 82 

 
 

Opustili nás 
September 2007 

  Martin Griga (†72) 
  Mária Husková (†77) 
  Šadibol Augustín (†62) 
 
 Október 2007 
  Štefánia Joneková (†67) 
  Štefánia Hančinová (†77) 
  Mária Kirnová (†66) 
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Obecný úrad v Novej Bystrici oznamuje občanom, že obecnú vodu 

nemožno zastavovať svojvoľne. Každé odstavenie treba nahlásiť na 
Obecný úrad. V opačnom prípade môže byť občanovi udelená pokuta. 

 
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa: 
30. októbra 2007 
27. novembra 2007 
 

Pozvánka 
Obecný úrad v Novej Bystrici v spolupráci s Kultúrno-školskou 

komisiou Vás srdečne pozýva na „Stretnutie jubilantov“  (40, 50, 60 
rokov života, strieborný, zlatý, diamantový sobáš), ktoré sa uskutoční dňa 

17. novembra 2007 v Dome kultúry v Novej Bystrici o 19.00 hod. 
 

Vstup a občerstvenie zdarma.  
Večer spríjemní a do tanca Vám bude hrať LUX-BAND 

z Kysuckého Nového Mesta. 
Účasť potvrďte telefonicky na tel. č. 4397221 u pani Liščákovej do 

10. novembra 2007. 
 

 

 
 

Novobystrický hlásnik – obecný časopis. Vydáva obec Nová Bystrica.  
Pripravili:  Mgr. Eva Joneková, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Magdaléna Vráblová,  

Bc. Helena Kotvasová, Jaroslav Kováč, Jozef Kultán, Lukáš Pastva. 
 

Adresa redakcie: Obecný úrad, 023 05 Nová Bystrica 657. Telefón: 041/4397221.  
Fax: 041/4397221, E-mail: ounbystrica@stonline.sk. 

Internetový portál: www.novabystrica.sk 
Tlač: Obecný úrad Nová Bystrica 


