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Novobystrický hlásnik

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 10.7.2008
Prítomní:
Starosta obce:

Stretnutie harvelských a riečnických rodákov
pri Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Harvelke

Kotvas Milan

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma

obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Emíliu Liščákovú, pracovníčku Obce
Nová Bystrica. Za overovateľov zápisnice
navrhol p. Jančulovú Elenu, Mgr.,
p. Chovanca Rudolfa.
3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol
p.
Masnicovú
Vilmu,
p. Radôšťana Jozefa a p. Hulákovú Janu.
Návrh bol jednohlasne schválený.
4.

Neprítomní:
Držiaková Monika, Ing.
Žemel Milan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver
1.

Stretnutia bývajú vždy milou a vzácnou udalosťou. Také bolo i to
harvelské, ktoré sa konalo 6. júla 2008, na mieste Kaplnky zasvätenej Božskému
Srdcu Ježišovmu. Prípravné práce sa začali už pár dní pred týmto dátumom, keď
sa mnohí ochotne zapojili do práce. Bolo treba pripraviť prostredie, postarať sa
o občerstvenie, pozvať hostí, osloviť sponzorov a pod., aby sa stretnutie mohlo
uskutočniť.
Pokračovanie na strane 12.

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 7
poslancov.

2.
Určenie zapisovateľa a
overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní

Rôzne
Redakčnej rade pri vydávaní hlásnika
bude vypomáhať prednosta OcÚ Ing.
Kasaj.
OZ ukladá Anne Chovancovej,
kontrolórke obce písomne oboznámiť
žiadateľov o úľavu dane z lesných
pozemkov, že nie je možnosť úpravy tejto
dane obecným zastupiteľstvom.
Starosta obce informoval OZ o
postupoch podaných projektov zo strany
obce na výstavbu obce.
Starosta obce predniesol návrh o
rozbehnutí cezhraničnej spolupráce –
družby medzi Obcou Nová Bystrica a
Horní Domaslovice, okres Frýdek Místek.
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie družby medzi Obcou Nová
Bystrica a Horní Domaslovice s počtom
hlasov 7.
P. Chovanec Rudolf, zástupca starostu
predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2008 kontrolórky Obce Nová
Bystrica. OZ doporučuje doplniť plán
kontrolnej činnosti o kontrolu dotácie zo
strany Obce Nová Bystrica na oslavy
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výročia ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s
MŠ Nová BystricaVychylovka. OZ
schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2008 s uvedeným dodatkom s
počtom hlasov 7.
P. Chovanec Rudolf, zástupca starostu,
informoval OZ o futbalovom turnaji „ O
putovný pohár starostu obce Nová
Bystrica “ dňa 19. júla 2008.
P. Huláková Jana navrhla ohradenie,
uzamknutie a zakrytie hadice pitnej vody
v osade Pleškovia.
Tiež predniesla
požiadavku realizácie prístreškov nad
vchody do bytoviek dvoch 11 bytových
domov.
OZ ukladá pracovníkom Obecného
úradu v Novej Bystrici dôležité materiály
na rokovania OZ doručiť poslancom
aspoň týždeň vopred.
Obecné zastupiteľstvo ukladá členovi
redakčnej rady p. Kultánovi napísať
informatívny článok
o podmienkach
odberu podzemnej vody, či už zo
skupinových vodovodov alebo obecného
vodovodu.
Pracovníčke Obce Nová Bystrica
p. Hulákovej Márii OZ ukladá písomne
vyzvať podnikateľov p. Hančínského a
p. Šulavu Mariána o odstránenie skládok
dreva na verejnom priestranstve Obce
Nová Bystrica.
Starosta obce preniesol požiadavku
p. Jozefa Slučiaka o náhradu za pozemok
v časti „ Ostrovčeka “, ktorý sa upravuje
na verejné priestranstvo. OZ ukladá
prednostovi p. Ing. Kasajovi o vyriešenie
tohto problému s p. Slučiakom do konca
letných prázdnin.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Mgr. Jančulovej, bytom Nová Bystrica
684 o finančný príspevok na zakúpenie
krojov pre folklórnu skupinu. OZ
schvaľuje s počtom hlasov 7
finančný príspevok vo výške 30 000,- Sk
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na zakúpenie krojov / za vyúčtovanie
zodpovedá Mgr. Jančulová/.
Starosta obce predniesol žiadosť Jany
Prívarovej, bytom Nová Bystrica 1053, o
vyriešenie nedoplatku do fondu oprav. OZ
schvaľuje začleniť tri 11- bytové domy do
správy Obecného podniku a tento si bude
tieto problémy
riešiť vo svojej
kompetencii.
Starosta obce predniesol žiadosť
občanov z bytoviek Mária Joneka, Nová
Bystrica 455, Jána Joneka, Nová Bystrica
č. 455 a Miloša Lalinského, Nová Bystrica
č. 683, o zriadenie parkovacích miest v
areály školy. OZ realizáciu parkovacích
miest bude riešiť až po ukončení
rekonštrukcie školských budov a výstavby
telocvične v areály školy s počtom hlasov
7. Starosta obce predniesol žiadosť
Františka Baničiara, Nová Bystrica č. 386,
o zjednanie
nápravy s p. Jánom
Petrekom, Nová Bystrica 403, o
nedovolenom pílení drevnej hmoty.
OZ ukladá prednostovi p. Ing.
Kasajovi dať písomne stanovisko p.
Petrekovi, ak sa nedohodne so susedmi
nemôže pílenie dreva realizovať. Inak
sťažnosť bude postúpená životnému a
živnostenskému úradu.
Starosta obce predniesol žiadosť
občanov Jána Joneka, Nová Bystrica 366,
Ľubomíra Joneka, Nová Bystrica č. 814 a
Jozef Joneka, Nová Bystrica č. 1011, na
vybudovanie skupinového vodovodu a o
finančnú výpomoc.
OZ schvaľuje vydanie stavebného
povolenia so žiadosťou u p. Šutiakovej,
kde musí byť v povolení zakomponované
vecné bremeno na ochranu pitného zdroja
a finančnú výpomoc vo výške 20 000,- Sk
po doložení dokladov p. Mazúrovej.
Žiadosť bola schválená s počtom hlasov 7.
Starosta obce predniesol žiadosť Anny
Salanciovej, Vychylovka 383 o konanie

4

vo veci vysporiadania hraníc pozemkov.
OZ vyriešením tohto problému poveruje
Ing. Jurgu -pracovníka na úseku
stavebného úradu Nová Bystrica.
OZ berie na vedomie sťažnosť
občanov zárubku – Pochybov /Štefan
Griga/ na odplavenie časti súkromného
pozemku miestnym tokom. Tento problém
bude riešený pri realizácií rekonštrukcie
tohto toku Povodím Váhu v čase – na
budúci rok 2009.
OZ berie na vedomie žiadosť občanov
osady Jančulovia na znečistený priepust
okolo prístupovej cesty do osady
Jančulovia. OZ ukladá vyzvať SEVAK,
a.s. p. Orlovského o zjednanie nápravyvyčistenie tohto priepustu, nakoľko je v
ich správe.
OZ ukladá pracovníkovi Obce Nová
Bystrica p. Brisučiakovi – správcovi
budov riešiť odvetrávanie kuchyne
kultúrneho domu.
OZ doporučuje zvolať verejný hovor s
občanmi na tému „ Verejný vodovod“,
kde treba pozvať realizátora stavby firmu
Riastav, spol. s.r.o. Nová Bystrica č. 64 a
dozor verejného vodovodu p. Ing. Psotu.
Verejný hovor s občanmi sa bude konať.
27. júla 2008.
5.

Diskusia
P. Huláková Jana – k záložnému
zdroju pitnej vody osada Pleškovia je
potrebné zahrnúť hadicu, ohradiť a
uzamknúť. Realizácia prístreškov nad
vchody do bytoviek dvoch ll – bytových
domov.
P. Kultan – poukázal na odplavenie časti
súkromného pozemku miestnym tokom
občanov Pochybovho zárubku /p. Štefan
Griga/.
P. Jančulová, Mgr. - vyčistenie priepustu
v osade Jančulovia.
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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:
Uznesenie

č. 7/2008

A/ b e r i e n a v e d o m i e
1.
program dnešného zastupiteľstva,
2.
zapisovateľku Emíliu Liščákovú,
3.
overovateľov
zápisnice
p.
Jančulovú Elenu, Mgr., p. Chovanca
Rudolfa,
4.
návrhovú komisiu: p. Masnicovú
Vilmu, p. Radôšťana Jozefa a p. Hulákovú
Janu,
5.
plnenie
uznesení
z
predchádzajúcich zastupiteľstiev,
6.
informáciu starostu obce o
postupoch podaných projektov zo strany
obce na výstavbu Obce Nová Bystrica,
7.
informáciu
o
cezhraničnej
spolupráci – družby medzi Obcou Nová
Bystrica a Obcou Horní Domaslovíce
/okr. Frýdek Místek/,
8.
návrh plánu kontrolnej činnosti
kontrolóra obce na 2. polrok 2008,
9.
informáciu p. Chovanca Rudolfa,
zástupcu starostu o futbalovom turnaji „
O putovný pohár starostu obce Nová
Bystrica “, ktorý sa uskutoční dňa 19. júla
2008,
10.
pripomienku p. Hulákovej Jany
k záložnému zdroju pitnej vody pre obec,
ktorý je potrebné ohradiť, uzamknúť a
zahrnúť odkrytú hadicu,
11.
pripomienku p. Hulákovej o
realizácií prístreškov nad vchodom do
bytoviek dvoch 11- bytových domov,
12.
požiadavku p. Jozefa Slučiaka
o náhradu za pozemok v časti
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„Ostrovčeka“, ktorý sa upravuje na
verejné priestranstvo,
13.
žiadosť
Mgr.
Jančulovej
o finančný príspevok na zakúpenie krojov
pre folklórnu skupinu,
14.
žiadosť
p.
Prívarovej
o vyriešenie nedoplatkov do fondu oprav,
15.
žiadosť občanov z bytoviek
o zriadenie parkovacích miest v areály
školy s tým, že realizácia parkovacích
miest sa bude riešiť až po ukončení
rekonštrukcie školských budov a výstavby
telocvične,
16.
žiadosť p. Baničiara na pílenie
drevnej hmoty Jánom Petrekom,
17.
žiadosť
občanov
osady
Talapkovia /p. Jonek Ján, Jonek Ľubomír
a Jonek Jozef/ o vydanie stavebného
povolenia na výstavbu skupinového
vodovodu a o finančný príspevok,
18.
žiadosť
Anny
Salanciovej,
Vychylovka 383, vo veci vysporiadania
hraníc pozemkov,
19.
žiadosť občanov Pochybovho
zárubku na odplavenie časti súkromného
pozemku miestnym tokom. Tento problém
bude riešený pri realizácií rekonštrukcie
tohto toku Povodím Váhu v roku 2009
20.
žiadosť
občanov
osady
Jančulovia na znečistený priepust okolo
prístupovej cesty do osady.
B/ s c h v a ľ u j e
1.
program zastupiteľstva,
2.
návrhovú komisiu v zložení
p. Masnicová Vilma, p. Radôšťan Jozef a
p. Chovanec Rudolf,
3.
uzatvorenie družby medzi Obcou
Nová
Bystrica
a
Obcou
Horní
Domaslovíce, okr. Frýdek
Místek s počtom hlasov 7,
4.
plán
kontrolnej
činnosti
kontrolóra obce na 2. polrok 2008 po
doplnení bodu kontroly dotácie zo strany
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obce na oslavy výročia ZŠ s MŠ Nová
Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Vychylovka,
- poveruje hlavnú kontrolórku Annu
Chovancovú , vykonaním kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti,
5.
žiadosť Mgr. Jančulovej o
finančný príspevok vo výške 30 000,- Sk
na zakúpenie krojov pre folklórnu
skupinu. Za vyúčtovanie zodpovedá Mgr.
Jančulová,
6.
začleniť tri 11- bytové domy do
správy Obecného podniku a tieto
problémy sa budú riešiť v jeho
kompetencií,
7.
vybudovanie
skupinového
vodovodu
na
základe
vydaného
stavebného povolenia so žiadosťou u
p. Šutiakovej, kde musí byť v povolení
zakomponované
vecné
bremeno
na ochranu pitného zdroja a schvaľuje
finančnú výpomoc vo výške 20 000,- Sk
po doložení dokladov p. Mazúrovej
C/ u k l a d á
1.
Ing. Kasajovi – prednostovi OcÚ
vypomáhať redakčnej rade pri vydávaní
hlásnika,ktorý vydáva Obec Nová
Bystrica.
2.
P. Chovancovej, kontrolórke
obce písomne oboznámiť žiadateľov o
úľave dane z lesných pozemkov, že nie je
možnosť úpravy tejto dane OZ.
3.
Pracovníkom
OcÚ
dôležité
materiály na rokovania zastupiteľstiev
doručiť poslancom aspoň týždeň vopred.
4.
P. Kultánovi, členovi redakčnej
rady, napísať informatívny článok
o podmienkach odberu podzemnej vody,
či už to je zo skupinových vodovodov
alebo obecného vodovodu.
5.
P. Hulákovej, pracovníčke OcÚ
písomne oznámiť podnikateľom p.
Hančinskému a p. Šulavovi o odstránenie
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skládok dreva na verejnom priestranstve
obce.
6.
Ing. Kasajovi – prednostovi OcÚ
vyriešenie problému p. Jozefa Slučiaka
o náhradu
za
pozemok
v
časti
„Ostrovčeka“, ktorý sa upravuje na
verejné priestranstvo do konca
letných prázdnin.
7.
Ing. Kasajovi – prednostovi OcÚ
dať písomné stanovisko p. Petrekovi, ak
sa nedohodne so susedmi nemôže pílenie
drevnej hmoty realizovať. V opačnom
prípade
bude
žiadosť
postupená
životnému prostrediu a živnostenskému
úradu.
8.
P. Šutiakovej, pracovníčke OcÚ,
do stavebného povolenia zakomponovať
vecné bremeno na ochranu pitného zdroja.
9.
Ing. Jurgovi – pracovníkovi na
úseku stavebného úradu riešiť problém
Anny Salanciovej, Vychylovka č. 383,
vo veci vysporiadania hraníc pozemkov
podľa stavebného zákona.
10.
Pracovníčke OcÚ na úseku ŽP
písomne
vyzvať
SEVAK,
a.s.
p. Orlovského o zjednanie nápravy, a to

vyčistením priepustu okolo prístupovej
cesty do osady Jančulovia, nakoľko
priepust je v ich správe.
11.
Pracovníkovi OcÚ Milanovi
Brisučiakovi riešiť odvetrávanie kuchyne
KD
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.
Rudolf Chovanec
zástupca starostu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jančulová Elena, Mgr., Rudolf Chovanec
Zapisovateľ:
Emília Liščáková

VZN o poplatku za komunálne odpady
Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O D A N I Z N E H N U T E L N O S T Í na kalendárny rok 2008
č. 7/2007
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
Obce Nová Bystrica
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ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z
nehnuteľností na území obce Nová Bystrica v zdaňovacom období roku 2008.
Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území Obce Nová Bystrica hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za
katastrálne územie Nová Bystrica:
číslo katastrálneho územia: 841633
orná pôda: 3,15 Sk/m2
TTP:
0,58 Sk/m2
stavebné pozemky: 560 Sk/m2
záhrada: 56 Sk/m2
zastavané plochy a nádvoria: 56 Sk/m2
ostatné plochy: 56 Sk/m2
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 5,58 Sk/m2
katastrálne územie Harvelka:
číslo katastrálneho územia: 815802
orná pôda: 1,95 Sk/m2
TTP:
0,60 Sk/m2
katastrálne územie Riečnica:
číslo katastrálneho územia: 852325
orná pôda: 1,95 Sk/m2
TTP:
0,62 Sk/m2
§3
Sadzba dane
(1) Správca dane pre všetky pozemky na území Obce Nová Bystrica určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov :
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,25 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 1,00 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy - 0,25 % zo zákl. dane
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane,
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h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% zo základu dane,
Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
/1/ Ročná sadzba dane zo stavieb na území Obce Nová Bystrica je pre všetky druhy
stavieb 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby.
/2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 12. ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
a/ 6,30 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
b/ 21,-- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu,
c/ 1,4 Sk stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
d/ 1,4 Sk stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem
stavieb
na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
e/ 5,60 Sk samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
f/ 7,-- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,
g/ 3,-- Sk ostatné stavby.
/3/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,75 Sk
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Čl. III
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
/1/ Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru
/2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci zvyšuje na 1,40 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru ( § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. IV
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17
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ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na:
- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a
oslobodenie od dane z bytov ( § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:
- stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene,
osvetové zariadenia,
- stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na podnikanie.
Čl. V
§7
Vyrubovanie dane
1. Správca dane na rok 2007 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v
dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 30. septembra a bežného roka,
na ktorý sa daň vyrubuje.
2. Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom fyzickej osobe nepresahuje 5000,-- Sk, a
právnickej osobe 50000,-- Sk je splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.
Čl. VI
§8
Záverečné ustanovenia
/1/ Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Bystrica sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2008 uznieslo dňa 13.12.2007.
/2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.
/3/ Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica č. 3/2006 o dani z
nehnuteľností.
/4/ Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.
V Novej Bystrici dňa 13.12.2007
Milan K o t v a s
starosta obce
Vyvesené: 13.12.2007
Zvesené: 31.12.2007

Relikvie
Počas rekonštrukcie kostola sme objavili v troch oltároch vzácne veci:
telesné pozostatky /relikvie/ svätých mučeníkov z prvých storočí kresťanstva.
Jedná sa o časti kostí týchto svätcov. Sú uložené v špeciálnych štvorcových
mramorovo-drevených doskách konsekrovaných miestnymi biskupmi alebo ich
delegátmi ako tzv. Portatile altare /dosl. prenosný oltár/. Boli osadené
v menzách obetných stolov.
Odkiaľ pochádza zvyk umiestňovať v oltároch telesné pozostatky
svätých? Vieme, že v rannej Cirkvi zhruba do konca 3. storočia si kresťania
nebudovali kostoly. Sviatosti
sa vysluhovali potajomky, a to nielen
v súkromných domoch, ale aj, najmä v rímskom prostredí, v katakombách, čiže
na podzemných cintorínoch. Za obetný stôl im slúžili hroby mučeníkov, ktorí
boli pre kresťanov nielen vzormi odvážneho vyznávania viery, ale aj mocnými
orodovníkmi pred Božou tvárou. Keď prišla sloboda a začali sa budovať
oficiálne chrámy, kresťania žiadali pápežov a biskupov, aby si mohli zobrať a
vmurovať do oltára vo svojom kostole aspoň časť telesných pozostatkov
nejakého svätého mučeníka, a tak mohli mať s týmito velikánmi viery neustály
kontakt najmä pri slávení eucharistie. Žiadostiam sa vyhovovalo.
V hlavnom oltári nášho novobystrického kostola sa nachádzajú telesné
pozostatky sv. Justína, mučeníka z druhého storočia po Kristovi. Justín bol
významný obranca kresťanskej viery proti pohanom a zároveň jeden z najväčších
filozofov svojej doby. Na katolícku vieru sa obrátil ako dospelý muž, ktorý
pozoroval a vysoko hodnotil mravný život kresťanov. Mal veľmi široké
vzdelanie. Stará grécka filozofia Platóna a Sokrata bola pre neho kľúčom
k pochopeniu tajomstva Ježiša Krista a Evanjelia. Napísal veľa spisov, v ktorých
sa zastáva kresťanov, lebo ich pohanskí spoluobčania nespravodlivo obviňovali
v mnohých otázkach. Justín zomrel ako mučeník za cisára Marka Aurélia v roku
165. Hrdo sa hlásil ku Kristovi a spokojne prijal rozsudok smrti. Najprv bol
zbičovaný a potom sťatý mečom.
Jeho telesné pozostatky sú pochované v Ríme, a čiastka sa dostala do našej
farnosti v roku 1924 prostredníctvom generálneho vikára Nitrianskej diecézy,
kňaza Antona Bartoššíka, čo je potvrdené úradným dokumentom a voskovou
pečaťou z tohto roka. Je to certifikát pravosti týchto relikvií: Presný latinský text,
ktorý si môžeme pozrieť, znie: Anno Domini 1924 die 10 mensis iulii Iussu
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Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Nitriensis et facultate a Sancta
Sede Romana a.1922 accepta Illustrissimus ac Clarissimus Dominus Antonius
Bartoššík, Vicarius Generalis Episcopi consecravit Portatile altare hoc et
reliqias sancti martyris Iustini in eo inclusit.
V bočnom oltári Božského Srdca Ježišovho máme časť telesných
pozostatkov sv. Neita, mučeníka z 3. storočia. Počas Diokleciánovho
prenasledovania kresťanov bol Neitus umučený v Ríme a pochovaný v tamojších
katakombách. V 19. storočí jeden z rožňavských biskupov chcel zvýšiť vážnosť
rožňavskej katedrály a preto si prosil od pápeža nejaké pozostatky nejakého
svätca. Dostal pozostatky sv. Neita. Odvtedy sa uctievajú v rožňavskej
katedrále.
Malá čiastka kosti tohto svätca sa ušla aj nášmu kostolu v roku 1900
prostredníctvom nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho, ktorý potvrdil pravosť
týchto relikvií biskupskou voskovou pečaťou, ktorú si môžeme kedykoľvek
pozrieť. Certifikát pravosti znie: Anno 1900 die 20 mense iunio Emericus bende
Episcopus Nitriensis, consecavit hoc altare portatile, et imposuit eidem reliqias
sancti Martyris Neiti.

Pokračovanie zo strany č.1

V bočnom oltári Panny Márie máme relikvie sv. Speciozy, mučenice
z roku 545. O jej živote a okolnostiach mučeníckej smrti vieme veľmi málo. Je
jednou z 5 svätých súrodencov: brata, sv. Epifana, biskupa a sestier: sv. Liberaty,
sv. Luminozy a sv. Honoraty. Boli vychovaní v hlboko veriacej kresťanskej
rodine v talianskom meste Pavia.
Časť jej telesných pozostatkov sa k nám dostala v r. 1924 prostredníctvom
nitrianskeho biskupa na základe povolenia Svätého stolca. Pravosť týchto relikvií
je potvrdená biskupskou pečaťou a certifikátom tohto znenia: Anno Domini 1924
die 10 mensis iulii Iussu Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi
Nitriensis et Facultate a Sancta Sede Romana anno 1922 accepta illustrissimus
ac Clarissimus Dominus Antonius Bartoššík, vicarius generalis Episcopi
consecravit Portatile altare hoc et reliqias S. mart. Speciosae in eo inclusit.

Starosta Obce Nová Bystrica
privítal svojich rodákov a prihovoril sa
zvlášť k mladej generácií: ...„Stratu
každého Harvelčana a Riečničana - nášho
rodáka, pociťujeme veľmi intenzívne.
Uvedomujeme si, že nás pomaly ubúda. Preto sa obraciam na vás, mladých,
ktorých korene vzišli z tejto ťažko obrábanej harvelskej a riečnickej pôdy tak,
ako tie moje, preberte po svojich starých rodičoch a rodičoch lásku k tomuto
kúsku zeme a pokračujte v tradícií, ktorá začala pred sedemnástimi rokmi.“
Prihovoril sa aj k Mons. Viliamovi Judákovi a poprosil ho v mene svojom i mene
všetkých rodákov...„ aby nezabudol na svoju „rodnú“, o ktorú vždy tak veľmi
stál. Aby sa k nej s láskou vracal. Verím, že jeho srdce nám ostane verné a každé
nasledujúce stretnutie rodákov nás obdarí svojou vzácnou prítomnosťou.“

Vždy, keď sa schádzame v našom kostole na slávenie Kristovej obety
svätej omše, uvedomme si, aký poklad tu máme na dosah rúk i očí - relikvie
svätých, spasených, občanov neba! Toto sú naše vzory, ako treba milovať Boha
nadovšetko, a blížneho kvôli Bohu. Oni sú aj našimi mocnými orodovníkmi pred
Božou tvárou. Modlia sa za nás, za Novú Bystricu, za naše rodiny, za každého,
kto je krstom spojený s Ježišom ako vetvička s kmeňom. Prosme ich často
o príhovor, aby rástla naša viera a skvalitňovala sa naša láska. A raz sa s nimi
stretneme v nebeskej vlasti.
Váš duchovný otec,
Stanislav Capiak

Stretnutie harvelských a riečnických
rodákov pri Kaplnke Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho v Harvelke

„Zachcelo sa mi zrazu šepkať slová –
moja rodná...“ týmito slovami básnika
zahájila stretnutie rodákov Mgr. Elena
Jančulová.

Mons. Viliam Judák okrem krásnych slov o svojom rodisku, vytrvalosti a
vernosti vo vzťahoch, zvlášť privítal medzi nami najstaršieho žijúceho
Harvelčana Mikuláša Plaštiaka. Spomenul si aj na Tomáša Kotvasa, ktorý nás
opustil necelý týždeň pred stretnutím a bol by druhým najstarším Harvelčanom.
Stretnutia rodákov sa vždy rád zúčastňoval.
Svoj obdiv k tejto krásnej udalosti vyjadril aj predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj Blanár. Pod jeho záštitou sa konalo aj toto stretnutie.
Prisľúbil svoj pozitívny postoj a pomoc aj do budúcnosti.
Po svätej omši, ktorá sa začala o 11.00 hodine a ktorú celebroval nitriansky

Novobystrický hlásnik

13

diecézny biskup Mons. Viliam Judák, sa mohol každý občerstviť dobrým
gulášom, ktorý varil už od skorého rána Ján Roman.
Hosťami stretnutia boli: predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj
Blanár, poslankyňa NR SR za stranu Smer Viera Mazúrová, primátor mesta
Čadca Jozef Vražel, starostovia susedných obcí a duchovní predstavitelia.
Počas omše hrala dychová hudba Nedanovčianka. V minulosti patrili medzi
pravidelných účastníkov stretnutí.
V kultúrnom programe vystúpili so svojím spevom ženy z Novej Bystrice a
Starej Bystrice, žiačky zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a žiaci zo ZŠ s MŠ Radôstka,
folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, ľudová hudba Kováčovcov.
O 16.00 hodine stretnutie pokračovalo vysvätením kaplnky U Kliešťa a
vysvätením kríža na mieste rodiska nitrianskeho diecézneho biskupa Mons.
Viliama Judáka. Zúčastnili sa ho rodičia biskupa Rudolf a Mária, súrodenci,
starosta obce a viacerí účastníci stretnutia. Odteraz ich vždy bude na dvore vítať
svätý kríž s nápisom: „ Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“
Niektorí sa rozišli narýchlo navštíviť svojich príbuzných a známych, niektorí
do svojich „nových“ domovov a iní pokračovali v družnom rozhovore na mieste
stretnutia. Napriek obavám nám počasie aj tento raz prialo a hrejivé lúče slnka
umocňovali radosť a dobrú pohodu.
Stretnutie rodákov sa mohlo uskutočniť hlavne vďaka starostovi Obce
Nová Bystrica Milanovi Kotvasovi a Harvelčanom, ktorí sa už pravidelne
podieľajú na jeho organizácií. Medzi takých ľudí patria Ján Roman, Jozef
Roman, Jozef Kasák, Monika Mlichová. Niektorí zapojili do práce aj svojich
rodinných príslušníkov.

Hlavnými sponzormi podujatia boli: Žilinský samosprávny kraj a DEXIA
banka. Starosta obce im, ako aj ostatným sponzorom a všetkým tým, ktorí sa
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akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu tohto stretnutia, vyjadruje
svoje úprimné Pán Boh zaplať.
Stretnutia sa zúčastnilo približne 2 500 veriacich. Účastníci si mohli zakúpiť
kalendár pre rok 2009, ktorý bol pri tejto príležitosti vydaný. Na budúci rok sa
stretnutie uskutoční v Riečnici.
Mgr. Eva Joneková

Postreh občana
Vyčistime si obec
(Úvaha)
Myslím si, že netreba hovoriť o tom, ako vyzerá životné prostredie v našej
obci. Stačí sa previezť na bicykli, či len tak sa poprechádzať a hneď si urobíme
obraz. Rieka a vŕby popri nej znesú naozaj všetko. „Sáčky“, umelohmotné fľaše,
dokonca fľaše od motorového oleja, pneumatiky, konzervy a mnohé ďalšie
zbytočnosti z domácnosti končia práve na týchto miestach. Výnimkou nie je ani
okolie ciest. Vždy si kladiem otázku, ktoré skupiny obyvateľstva odpadky
vyhadzujú. Z jednotlivých druhov odpadkov si robím úsudok. Obaly z nanukov,
džúsikov, chrumiek, keksov, žuvačiek produkujú deti. Obaly z cigariet,
plechovky a fľaše od piva, či rôznych nápojov vyhadzujú zasa dospelí.
Vhodným miestom na vyhodenie odpadov sa čoraz častejšie stávajú odľahlé
časti obce a výnimkou nie je ani les. O tom, aký poriadok a vplyv na životné
prostredie majú miestni podnikatelia radšej pomlčím. Posúďte sami.
Na tom, ako naša obec vyzerá sa podieľame všetci, či už v pozitívnom
alebo negatívnom zmysle. Je na každom z nás, ako budeme pristupovať k
životnému prostrediu. Môžeme ho zlepšiť tým, že budeme učiť svoje deti, že
odpadky patria do koša a nie na ulicu, že domáci odpad separujeme a že
umelohmotné fľaše nespaľujeme, ale ich dávame do igelitových vriec. Nech teda
naša poriadkumilovnosť nekončí za bránou našej záhrady, ale nech ju vidieť
minimálne v našej obci. A nakoniec, každú čiernu skládku môžeme nahlásiť na
obecnom úrade alebo poslancovi obecného zastupiteľstva.
Naša obec si zaslúži, aby bola čistá a obdivovaná, pretože je plná
prírodných krás. My sami ich môžeme nechať vyniknúť tým, že pozbierame
všetko to, čo do prírody nepatrí.
-mh-
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica

Hurá, dovolenka!!!

ZŠ s MŠ V Novej Bystrici ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí
finančne podporili oslavy 65. výročia otvorenia školy v Novej Bystrici.

Všetci sa určite potešia pár dňom voľna, hlavne ak výjde počasie a všetko
tak, ako si to človek predstavuje.

Sú to:
LINKSON Nová Bystrica,
Elektro, voda, kúrenie Rudolf Chovanec Nová Bystrica,
Reštaurácia Jeleň Nová Bystrica,
EVA – Rozličný tovar Nová Bystrica,
Hostinec u Škorvagy V. Masnicová Nová Bystrica,
VELM s.r.o. Nová Bystrica,
Potraviny LÚČ Nová Bystrica,
Kvetinárstvo Jana Huláková Nová Bystrica,
Dana Halvoníková
a ostatní, ktorí nechcú byť menovaní.

A ako to vlastne s tou dovolenkou je?
Základnú výmeru dovolenky tvoria 4 týždne. Po dovŕšení 15 rokov
pracovného pomeru (do ktorého sa zaratáva napr. rodičovská dovolenka,
štúdium, starostlivosť o blízku osobu, činnosť SZČO a iné) má zamestnanec
nárok na 5 týždňov dovolenky.
Dovolenku si musí zamestnanec vyčerpať do konca budúceho
kalendárneho roka. Ak si ju nevyčerpá a čerpanie mu nebolo umožnené, nárok na
starú dovolenku mu prepadá. Len v prípade zamestnanca, ktorý je na rodičovskej
dovolenke, môže túto dovolenku čerpať aj po rodičovskej dovolenke. Podľa
Zákonníka práce sa môže preplatiť nevyčerpaná dovolenka len pri skončení
pracovného pomeru. Taktiež zo Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je
povinný umožniť zamestnancovi jej čerpanie.
Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok
ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého
zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke
jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 22 odpracovaných
dní v príslušnom kalendárnom roku.
Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho
priemerného zárobku, ktorý sa vypočíta za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

Tak príjemnú dovolenku!
Ing. Iveta Heltková
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Zápas o 3.miesto :
LKS Rajcza – ŠK Zálesie 9:1,
Góly : Pustelnik 4, Ciulka, Kócongarek, Lach, Joger, Krucichvost – Gažo.

Medzinárodný futbalový turnaj
V sobotu 19.7.2008 sa
uskutočnil
druhý
ročník
medzinárodného futbalového
turnaja
„O PUTOVNÝ POHÁR
STAROSTU OBCE NOVÁ
BYSTRICA“.

Turnaja sa zúčastnili mužstvá: TJ Pokrok Stará Bystrica,
LKS Rajcza
ŠK Zálesie
TJ Slovan Nová Bystrica

Finále:
Nová Bystrica – Stará Bystrica 1:2 ( 0:1 ).
Góly : A. Halvoník – Lokša, Ondrušek
Najlepším strelcom turnaja sa stal O. Pustelník /Rajcza/, najlepším
brankárom J. Kováč /Nová Bystrica/.
Ceny najlepším odovzdávali podpredsedníčka NR SR RNDr. Anna
Belousovová, predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, poslanec NR SR a starosta
Obce Stará Bystrica PhDr. JUDr. Ján Podmanický a starosta obce Milan Kotvas.
Prítomní boli aj primátor Čadce Ing. Jozef Vražel, poslankyňa NR SR
Doc. PhDr. Beáta Sániová PhD, starosta obce Josipovac v Chorvátsku a ďalší
hostia.
Po
odovzdávaní
pohárov
najlepším
futbalistom
odovzdala
podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová starostovi obce Milanovi Kotvasovi
kľúče od nového traktora, na ktorého kúpu získala pre obec Nová Bystrica sumu
4,2 milióna Sk z environmentálneho fondu.
Podpredsedníčka NR SR potom s poslankyňou NR SR Beátou Sániovou
prestrihli pásku na novom športovisku pre bicyklistov a skateboardistov. Na
záver vzácni hostia zapálili Vatru zvrchovanosti.

Turnaj slávnostne otvorili starostovia obcí: Josipovac, Rajcza, Zálesie a
Nová Bystrica. Súčastne starosta obce odovzdal zástupcom TJ Slovan Nová
Bystrica do užívania novú kosačku.

Výsledky turnaja:
TJ Pokrok Stará Bystrica- LKS Rajcza ( Poľsko) 4:2.
Góly: Badžgoň, M. Poništ, J.Poništ, P. Dubovický - Ciulka, Bak.
TJ Slovan Nová Bystrica –ŠK Zálesie 4:0.
Góly : A. Halvoník, M. Griga 2, Peter Faktor
V prestávke turnaja si zahrali starí páni : Nová Bystrica – Josipovac 1:1.
Góly : P. Strapáč – Oslič.

Jaroslav Kováč
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POĎAKOVANIE
Starosta Obce Nová Bystrica Milan Kotvas a predseda TJ SLOVAN Nová
Bystrica Rudolf Chovanec ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri organizácií futbalového turnaja.
Taktiež ďakujú tým občanom, ktorí poskytli ubytovanie a starali sa o príjemný
pobyt hostí z družobnej chorvátskej Obce Josipovac.
Rudolf Chovanec
predseda TJ SLOVAN Nová Bystrica

Milan Kotvas
starosta obce

Otvorenie nového skateparkového ihriska
Dňa 19.7.2008 sa v obci Nová
Bystrica konala aj otváracia akcia
nového Skateparku. Skatepark je
ihrisko, na ktorom sa realizujú športy,
ako je skateboarding, freestyle biking a
extreme in-line. Inak povedané skákanie
na
skateboardoch,
bicykloch
a
kolieskových korčuliach. Freestyleové
športy sú v celom svete rozšírené vo
veľkom počte, no na Slovensku tomu
žiaľ doteraz tak nie je. Preto som sa rozhodol postaviť skatepark, aby deti,
mládež a dúfam časom aj dospelí občania mali možnosť venovaťsa aj iným
športom, ako je futbal, či tenis. V USA majú tieto športy tak veľkú tradíciu, že
nie je problém v jednom skateparku stretnúť 35 ročného otca jazdiaceho spolu so
svojím synom. Dokonca aj v susednej Českej Republike je skatepark v každej
väčšej obci. U nás je najbližší park v meste Liptovský Mikuláš. Na celom
Slovensku sa ich počet pohybuje len okolo 15.
Ten náš sa tak stal ďalším prírastkom do rodiny slovenských parkov. Pre
približnú orientáciu, keby mala tento park zhotoviť špecializovaná firma, jeho
hodnota by ľahko presiahla 500 000 Sk bez započítania asfaltového povrchu.
O projekt a jeho realizáciu som sa postaral ja, spolu asi s tridsiatimi
kamarátmi. Samozrejme za najväčšiu pomoc pokladám pomoc obce Nová
Bystrica, ktorá zabezpečila vyasfaltovanie plochy o výmere 600 metrov
štvorcových a kúpu oplotenia. Ďalším veľmi významným sponzorom je Konto
Orange n.f., ktoré prispelo sumou 60 000 Sk na tvorbu prekážok. Spoločnosti
Promont s.r.o. patrí vďaka za materiálny dar vo forme kovových profilov,
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ktorých hodnota predstavuje 27 000 Sk. Firma Drevoindustria Ján Kulich
zabezpečil tri metre kubické dosák potrebných na tvorbu povrchu. Firma VELM
spol. s.r.o. zabezpečila preglejkovú dosku pokrývajúcu povrch prekážok. Rudolf
Chovanec zabezpečil zľavu pri kúpe farby na natieranie povrchu prekážok.
Za finančnú a sponzorskú výpomoc ďakujem:
Obec Nová Bystrica
Konto Orange
Promont s.r.o.
Drevoindustria Ján Kulich
VELM spol. s.r.o.
Albín Šadibol
Rudolf Chovanec
Ladislav Vojtek
Peter Borovička
Jozef Svitek
Ján Vojtek
Ľubomír Škorvaga
Michal Riečičiar

Za výstavbu prekážok patrí vďaka týmto ľuďom:
Martin Kulich
Jožo Vojtek
Paťo Bubrín
Milan Žemel
Peter Prišč
Laco Hofer
Miro Belák
Mišo Khol
Laďo Vojtek
Filip Borovička
Jožo Michálek
David Preták
Mišo Kedap Pavúk
Marek Harciník
Juro Masnica
Barbora Pochybová
Andrej Chlebeček
Peter Jakubec

David Dendys
Tomáš Valášek
Milan Pohančeník
Marek Čierňava
Vlado Čierňava
Jozef Svitek
Jaroslav Kováč
Jozef Kultán
Moja Matka
Môj Otec
Milan Brisučiak
Martin Chovanec
Jozef Rucek
Martin Dráb
VPP pracovníci
z Obecného Úradu.
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Novej Bystrici - Vychylovke. Akcia bola organizovaná pod záštitou primátora
mesta Čadca Ing. Jozefa Vražela a zúčastnilo sa jej 30 trabantov s posádkami z
rôznych kútov Slovenska.
Mgr. Eva Joneková

Otváracie podujatie prebiehalo od raných hodín do poobedňajších hodín,
kedy prebehlo oficiálne otvorenie. Akcie sa zúčastnili jazdci z Martina, Žiliny,
Kysuckého nového mesta a okolitých obcí. Prebiehala aj súťaž o najvyšší skok
na skateboarde „Ollie contest“, ktoré vyhral jazdec z Martina výškou 90 cm.
Odniesol si tričko Sewer.sk a od Sponzora Love skateboards dostal finančnú
odmenu.
Žiaľ kvôli nepriazni počasia sa nemohli konať ďalšie plánované súťaže a
tak akcia pokračovala už vo voľnejšom tempe do večerných hodín, kedy sa
konalo oficiálne otvorenie.
Otvorenie prebiehalo za účasti podpredsedníčky NR SR Anny
Belousovovej a poslankyne Doc. PhDr. Beáty Sániovej PhD. Prestrihnutie pásky
prebehlo v poriadku, dúfam, že rovnako bude prebiehať aj činnosť skateparku a
bez vážnych úrazov tak bude prispievať k rozvoju športu.

Dňa 20.7.2008 usporiadala Rgo SPZ Kysúc v Čadci verejné strelecké
preteky. Poľovníci súťažili v streľbe na terč bežiaceho diviaka na 6 metrovom
prieseku a dvakrát na oblúkovom strelišti. V konkurencii kysuckých poľovníkov
sa darilo najmä novobystričanom. Ivan Ďuríček vyhral výsledkom 208/250 a
Jozef Kultán obsadil druhé miesto s nástrelom 204/250 bodov.
Jozef Kultán

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli

Lukáš Pastva

Zastávka účastníkov I. Kysuckého stretnutia
trabantistov v Novej Bystrici
V sobotu, 12. 7. 2008, v
popoludňajších hodinách cez našu
dedinu prechádzali
účastníci
I.
Kysuckého stretnutia trabantistov. Pred
obecným úradom sa stretli so starostom
Novej Bystrice Milanom Kotvasom,
kde sa ponúkli ovčím syrom a žinčicou.
Ich spoločná cesta pokračovala na
návštevu Múzea kysuckej dediny v

Juraj Danko a Elena Štensová, 19.7.2008

Narodenie dietata
Jún
Júlia Ficková, Marián a Júlia, rod. Hrubá
Júl
Dominika Hrušková, Peter a Mária, rod. Chmúrová
Anton Hančín, Anton a Veronika, rod. Mičáková

Strieborný sobáš
Jozef Mokryš a Eva, rod. Brisudová
Ing. Miroslav Pavelek a Mgr. Irena, rod. Rusnáková
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Životné jubileá
40 rokov
Peter Preták
Zber skla sa uskutoční dňa:
22.08.2008
19.09.2008

60 rokov
Helena Podmanická

Zber plastov sa uskutoční dňa:
06.08.2008
04.09.2008

70 rokov
Štefánia Sobolová

80 rokov

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
06.08.2008
20.08.2008
03.09.2008
17.09.2008

Cecília Mazúrová
Anna Brisudová
Mária Pastvová

Nad 80 rokov
František Fedor (82)
Františka Šumská (83)
Paulína Chmurčiaková (84)
Anna Kubatková (89)

Zabavme sa so su-do-ku

Opustili nás
Miroslav Fulek (†38)
Mária Hoferová (†73)
Štefan Chalupka (†71)
Ján Pochyba (†51)
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