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Rozhovor so starostom obce Nová Bystrica
Milanom Kotvasom
Pán starosta, čo je nové v obci?
V ZŠ vo Vychylovke sme vymenili staré okná za nové eurookná
v celkovom náklade 3 mil. Sk. Na tejto akcii sa zúčastnila okrem iných aj pani
podpredsedníčka NR SR pani Anna Belousovová, ktorá nám aktívne pomohla pri
zabezpečení tejto sumy, za čo jej aj touto cestou chcem poďakovať, ako aj pánu
ministrovi školstva Ing. Mikolajovi.

V Novej Bystrici si uctili starších spoluobčanov

Ako je to s novobystrickou školou, prečo sa tam nič nerobí?
Po ukončení výberového konania, z ktorého vzišla firma Riastav, s.r.o.
Krásno nad Kysucou, ako generálny dodávateľ, sme mali pracovné stretnutie za
účasti dodávateľa, riaditeľa školy a nás ako investora. Na stretnutí sme súhlasili
s návrhom dodávateľa, že už nebude v tomto roku „otvárať strechu“, nakoľko
poveternostné podmienky bývajú u nás dosť tvrdé a práce začne s výmenou
okien, ktoré už zadal výrobcovi, výmenou dverí, podláh. Počas vianočných
prázdnin zrealizuje rekonštrukciu sociálnych zariadení. Dodávateľ po takejto
príprave na realizáciu by mal začať v prvom novembrovom týždni s prácami,
preto je tam momentálne relatívny kľud. Taktiež sme zaviazali dodávateľa
s vypracovaním harmonogramu prác na celú výstavbu, nakoľko po uzatvorení
zmluvy s MV a RR SR ako riadiacim orgánom, bude lehota výstavby 18
mesiacov, takže máme nejaký relatívny predstih.
V minulom Hlásniku bola informácia o projektoch ciest za 120 mil. Sk
a rekonštrukcia šatní TJ za 8 mil. Sk. Aké ďalšie aktivity ešte chystáte?
Dňa 15.10.2008 sa v obci Nová Bystrica konalo slávnostné posedenie občanov
starších ako 70 rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Posedenie
pripravila sociálno-zdravotná komisia.
Pokračovanie na strane 8.

Áno, tieto dve výzvy sme už absolvovali a už aj komunikujeme s riadiacim
orgánom. V stredu 29.10.2008 sme odoslali ďalšiu žiadosť na MŽP SR pre
podporu v oblasti ochrany a využívania vôd – vodovody v celkovej hodnote 9,5
mil. Sk.
V súčasnosti pracujeme na projekte požiarnej zbrojnice, ktorý máme
odovzdať do 19.11.2008 v náklade stavby 23. mil. Sk, plus zariadenia

Novobystrický hlásnik

3

a technika.
Vo februári 2009 chceme ešte žiadať financie na autobusové zástavky,
mosty, osvetlenie a zeleň. Okrem toho pracujeme aj na úprave toku rieky
Bystrica, ktorú by mala realizovať Vodohospodárska výstavba Bratislava.
Kde na to zoberiete vlastné zdroje?
Obec šetrí, aby mala čo najviac vlastných zdrojov a má prisľúbený výhodný
úver z bánk, len aby nám to všetko schválili.
Ako je to s prepojením cesty Nová Bystrica – Oravská Lesná.
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354
NARIADENIEVLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
(pokračovanie z minulého čísla)
§6
Požiadavky na odber vzoriek
pitnej vody

V stredu 29.10.2008 sme mali posledný kontrolný deň, kde bolo dohodnuté,
že cesta sa otvára dňa 10.11.2008 do predčasnej prevádzky. Cestu príde otvoriť
sám premiér vlády SR JUDr. Robert Fico, za účasti ministra dopravy a predsedu
samosprávneho kraja, taktiež budú prizvaní biskupi žilinskej, spišskej
a nitrianskej diecézy. Uskutočnilo sa pracovné rokovanie medzi mnou a pánom
ministrom dopravy a riaditeľom SSC Žilina, kde sa mi podarilo presadiť, že sa
uskutoční rekonštrukcia starej cesty a vybudovanie chodníka tak, ako nám to
vopred bolo prisľúbené, do júla 2009.

(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak,
aby reprezentovali kvalitu dodávanej
pitnej vody vo verejnom vodovode počas
celého kalendárneho roka. Pri odbere
vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa
slovenskej
technickej
normy.8)

Po dedine vidieť nový traktor s návesom. Komu patrí?

(2) Počet odberov vzoriek pitnej vody
podľa prílohy č. 2 sa môže znížiť najviac
na 50% počtu týchto odberov len na
základe žiadosti podľa § 8 ods. 2.

Tento stroj vrátane vlečky, nakladača, štiepkovača a ďalších rôznych
prídavných zariadení, ako je napr. aj šípový pluh na odhŕňanie snehu, sme získali
z Environmentálneho fondu na projekt likvidácie odpadového hospodárstva.
Traktor s vlečkou ešte musíme prihlásiť na dopravnom inšpektoráte v Čadci,
nakoľko máme iba prevozné značky. Keďže obec nevlastní žiadne skladovacie
priestory, dohodol som s firmou Velm, bezplatné uskladnenie uvedenej techniky
tak, aby nedošlo k jej odcudzeniu a poškodeniu v areáli firmy.
Čo by ste chceli ešte povedať na záver?
Chcel by som poprosiť občanov o trpezlivosť, lebo na všetko treba
prípravu, ktorá nás stojí nemálo peňazí, času a energie. Zároveň pozývam
občanov na tretiu obecnú „zabíjačku“, ktorá sa uskutoční dňa 22.11.2008,
spojenú s Katarínskou zábavou a s posedením s priateľmi našej obce.
Ďakujeme za rozhovor
redakčná rada

(3) Počet miest odberu nesmie byť menší
ako počet minimálnych rozborov podľa
prílohy č. 2, a ak ide o verejné vodovody,
ktoré zásobujú viac ako 5 000 osôb,
nesmie byť menší ako 50% z počtu
minimálnych rozborov podľa prílohy č. 2.
(4) Miesta odberu sa musia meniť každý
rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo
trvalými miestami odberu. Miesta odberu
sa vyberajú metódou náhodného výberu,
alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí,
že žiaden zo zásobovaných objektov
nebude vylúčený z možnosti kontroly.

§7
Kritériá kvality pitnej vody
(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia
dodržať limity ukazovateľov kvality pitnej
vody
a) dodávanej z rozvodnej siete vnútri
objektu na vodovodnom výtoku určenom
na odber,
b) dodávanej z verejnej studne v mieste
jej výtoku zo studne,
c) dodávanej pri náhradnom zásobovaní
pitnou vodou cisternami na mieste, kde
vyteká z cisterny,
d) plnenej do spotrebiteľského balenia v
mieste, kde sa voda plní do obalov,
e)
používanej
v
potravinárskych
podnikoch na výrobu potravín na mieste,
kde sa voda na tento účel používa.
(2) Pri kontrole pitnej vody sa limity
ukazovateľov kvality pitnej vody podľa
§ 4 považujú zo strany výrobcu alebo
dodávateľa za splnené, ak je preukázané,
že ich nedodržanie je spôsobené domovým
rozvodným systémom s výnimkou
objektov, v ktorých sa pitná voda dodáva
verejnosti.
(3) Ukazovatele kvality pitnej vody sa
stanovujú podľa metód, ktorých kritériá
správnosti a presnosti sú uvedené v prílohe
č. 3.

Novobystrický hlásnik

§8
Náležitosti žiadostí
(1) Žiadosť o povolenie na použitie pitnej
vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov
kvality pitnej vody,9) obsahuje
a) obchodné meno alebo názov a sídlo
žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
alebo meno, priezvisko, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikačné číslo,
ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú
osobu - podnikateľa alebo meno,
priezvisko, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú
osobu podľa § 1 ods. 1 písm. b),
b) rozsah požadovanej výnimky s jej
odôvodnením podľa § 4 ods. 4 a
uvedením času, na ktorý sa výnimka
požaduje,
c) doklady preukazujúce, že dodávanie
pitnej vody, ktorá spĺňa limity
ukazovateľov kvality pitnej vody,
nemožno v dotknutej oblasti zabezpečiť
iným spôsobom,
d) komplexné vyhodnotenie zásobovania
pitnou vodou v dotknutej oblasti a
reprezentatívne laboratórne rozbory
pitnej vody v rozsahu nariadenia, ktoré
poskytnú
štatisticky
preukázateľné
výsledky hodnôt ukazovateľov kvality
pitnej vody z laboratórnych pracovísk s
preukázaním správnosti laboratórnych
výsledkov,
e) návrh nápravných opatrení,
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f) spôsob informácie odberateľa pitnej
vody.
(2) Žiadosť o zúženie rozsahu a
početnosti
kontroly
ukazovateľov
kvality pitnej vody10) obsahuje
a) údaje uvedené v odseku 1 písm. a),
b) návrh úpravy rozsahu a početnosti
kontroly kvality pitnej vody a jeho
odôvodnenie,
c)
výsledky
najmenej
desiatich
laboratórnych rozborov pitnej vody
vykonaných v priebehu posledných
troch rokov pred podaním žiadosti.

§9
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa
preberá
právny
akt
Európskych
spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.

§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť
1. júna 2006.

8) STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.
9) § 11 ods. 2 zákona č. 126/2006 Z. z.
10) § 11 ods. 5 zákona č. 126/2006 Z. z.
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Cirkevný pohreb - Nová Bystrica
/pokyny/
1. Rodina nech pristúpi počas pohrebnej sv. omše ku sv. prijímaniu. Je to ten
najkrajší dar, ktorý môžeme venovať duši zosnulého. Deň pred pohrebom,
a v krajnom prípade pol hodiny pred pohrebnou svätou omšou, je možnosť
pristúpiť ku svätej spovedi. Členovia rodiny zosnulého dajú ale pozor, aby
ku sv. prijímaniu nepristúpil niekto, kto nesmie /neveriaci člen rodiny,
nepokrstený, podnapitý, osoba exkomunikovaná z Cirkvi, osoba žijúca
v partnerskom vzťahu bez cirkevného sobáša.../.

2. Rodina, ktorá býva v Novej Bystrici, nech sa snaží zúčastniť sa svätej omše
každý deň celý týždeň po pohrebe a pristupovať ku svätému prijímaniu
obetovanému za dušu zosnulého.

3. Niekto z dospelých členov rodiny prečíta počas pohrebnej sv. omše čítanie
zo Sv. písma. Takáto duchovná angažovanosť rodiny svedčí o jej viere
a láske k zosnulému. Text je k nahliadnutiu pred svätou omšou v sakristii.

4. Deň pred pohrebom môže rodina poprosiť hlásateľku Obecného úradu
o vyhlásenie cez obecný rozhlas - deň a hodinu pohrebu. Na konci oznamu
/ak sa jedná o pohreb veriaceho človeka/ nech sa povie do rozhlasu krátka
modlitba: „Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.
Nech odpočíva v pokoji“.

5. Rodina priamo osloví pána organistu Františka Bubrína - tel. č. 041 43
97 341- a poprosí o službu počas pohrebu /ak si rodina vôbec praje hraný
a spievaný pohreb/. Zároveň sa s ním rodina finančne vyrovná.
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6. Pochovávajúci /kňaz, alebo v prípade občianskeho pohrebu starosta obce/
musí mať ešte pred pohrebom k dispozícii „List o prehliadke mŕtveho“
podpísaný lekárom. Bez tohto dokumentu sa nesmie pochovávať.

7. Podľa štátnych nariadení, ktoré musí zachovať každý pochovávajúci orgán
/obec, farnosť etc./ pohreb sa môže vykonať v „zákonnej lehote“, to
znamená najskôr 48 hodín po smrti.

8. Kňaz a miništranti povedú sprievod z kostola na cintorín len vtedy, keď sa
rodina rozhodne dať rakvu do kostola. S rakvou ideme potom z kostola
rovno ku hrobu. Ak rodina nedá rakvu do kostola, presun z kostola na
cintorín je súkromný a druhá časť pohrebu sa uskutoční v Dome nádeje. Ak
je pohreb v nedeľu, rakvu do kostola nedáme.

9. V kostole sa zakazuje otváranie rakvy. Rodina sa rozlúči s telom zosnulého
v Dome nádeje na cintoríne pred prevezením do kostola, respektíve pred
začatím obradu.

10. „Vyzváňanie“ - zvonmi dvakrát za deň pred pohrebom - pomáha duši
zosnulého len tak, že nás, žijúcich, povzbudzuje k spontánnej modlitbe za
neho. V opačnom prípade je to iba prázdny, pohanský zvyk. Zvonenie je
automatizované - zapína ho kňaz alebo pani kostolníčka.

V Novej Bystrici si uctili starších spoluobčanov
„Som rád, že niekto vymyslel takýto mesiac,
pretože je to dôvod, aby sme si uvedomili, že
vás máme, že žijete medzi nami a že si
zaslúžite našu pozornosť a úctu,“ povedal
starosta starším spoluobčanom vo svojom
príhovore. Poďakoval sa im za ich osobný
prínos, obetavosť, ktorou sa podieľali na
rozvoji obce, za výchovu ich detí a vnukov
a v jeseni ich života im poprial ešte veľa
krásnych a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších.
Občanom sa prihovorila aj Janka Huláková, predsedníčka sociálnozdravotnej komisie, Mgr. Stanislav Capiak a MUDr. Vladimír Korček.
Po slávnostnom otvorení nasledoval obed a po ňom kultúrny program,
v ktorom sa predstavili prednesom deti z materskej školy, spevom novobystrické
ženy, ľudovým tancom a hre na heligónkach žiaci miestnej základnej školy.
Program sa veľmi páčil a naši starkí si neskôr s účinkujúcimi aj zaspievali.
Po družnom vzájomnom rozhovore sa rozišli do svojich domovov. Veríme,
že sa im celé posedenie páčilo a že na budúci rok sa môžeme tešiť ešte väčšej
účasti.

11. Po pohrebnej sv. omši počas sprievodu pani kostolníčka ostáva v sakristii
a vyzváňa všetkými zvonmi. Rodina zabezpečí auto, ktoré ju potom prevezie
z kostola na cintorín /s kadidlom a svätenou vodou/. Po skončení pohrebu
nech ju to isté auto privezie /aj kňaza/ naspäť do kostola.

Váš duchovný otec,
Stanislav Capiak

Text: Mgr. Eva Joneková
Foto: Mgr. Eva Joneková, Vladimír Tomčala
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I. ročník výstavy ovocia a zeleniny
v Novej Bystrici
5. októbra 2008 sa v obci Nová Bystrica konal
I. ročník výstavy ovocia a zeleniny. Súťaž
organizovala sociálno -zdravotná komisia.
Porota hodnotila tri kategórie: jablká, hrušky,
ostatné plody.
1. kategória: Najkrajšie jablko
Súťažilo 69 druhov jabĺk rôznych odrôd:
Rubín,
Rubinola,
Florina,
Malinove
Hornokrajské, Bohemia, Karmina, Šampión,
Melódia, Cár Alexander, Kožená Reneta,
Vanda, Jonagold, Sparťan, Ontário, Vilémovo,...
1. miesto: Rubín – František Fedor
2. miesto: Jonagold – Štefan Šumský
3. miesto: Melódia – Anton Hulák
4. miesto: Rubín – Marián Halvoník
5. miesto: Vilémovo – Vilma Masnicová
6. miesto: Ontário – Ján Hulák
7. miesto: neurčený druh – Ján Jančula
8. miesto: Kožená Reneta – Miroslav Kubinčan
9. miesto: neurčený druh – Miroslav Halvoník
10. miesto: neurčený druh Ladislav Patyla – najväčšie jablko na výstave.
Prvé tri miesta boli odmenené.
2. kategória: Najkrajšia hruška
Vystavovaných bolo 5 druhov hrušiek.
1. miesto: Holandská hruška - Jaroslav Koleno – odmenené.
3. kategória: Ostatné plody
Ostatní pestovatelia vystavovali rôzne druhy ovocia, zeleniny, okrasné
a úžitkové plodiny. Z ovocia sme videli jesenné maliny, jahody, hrozno,
broskyne, orechy, exotické ovocie a iné plody vypestované z jadier – mangovník,
avokádo, ananás. Niektoré mali aj plody – granátové jablko, mandarínka, káva.
Návštevníci, ktorí prišli v hojnom počte, si mohli pozrieť pekné kusy rôznych
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druhov zeleniny. Je neuveriteľné, čo všetko už dopestujú ľudia s pozitívnym
vzťahom k pestovateľstvu aj v Novej Bystrici. K najpozoruhodnejším plodom
patrí ačokča – kríženec uhorky s paprikou, litchči, mrkva cviklová – s farbou
cvikle, ozdobná kapusta, fancúzske zemiaky cviklovej farby alebo Topinanbur –
slnečnica hľuznatá – vhodná na zníženie cukru v krvi, chili papričky. Okrem
klasických ukážkových druhov zeleniny tu boli rôzne dyne, patizóny, tekvice
giganty, ozdobné tekvice. Najväčšia dyňa vážila 23 kg.
Najkrajšie zostavy plodov vystavovali: Emília Šumská, Eva Prídavková,
rodina Brisučiaková. Tieto zostavy boli odmenené.
Ďalej sa do výstavy so svojimi výpestkami zapojili: Ján Jančula, Štefánia
Klosková, Anna Šumská, Emil Brehovský, Anna Halvoníková, Janka
Huláková, František Pavelek, Jozef Mazúr, Mgr. Elena Jančulová, Mgr.
Eva Joneková, Milan Brisučiak, Emília Kašubová, Jozef Kultán, Anna
Chovancová, Marián Chovanec, Anna Plaštiaková.
Po vyhodnotení súťaže si svoje poznatky a skúsenosti z pestovateľstva
a záhradkárstva mohli všetci zúčastnení vymeniť na posedení pri kávičke, koláči
a poháriku vínka.
Na druhý deň si výstavu v rámci prírodovedy pozreli všetky deti a žiaci ZŠ
s MŠ Nová Bystrica, ktorí spoločne so žiakmi ZŠ s MŠ Vychylovka poskytli
svoje výtvarné práce na výzdobu priestorov kultúrneho domu.
Po ukončení výstavy sme jabĺčka darovali deťom do materskej školy
v Novej Bystrici.
Na záver chcem v mene sociálno-zdravotnej komisie poďakovať všetkým,
ktorí sa do súťaže ochotne zapojili, pomáhali pri aranžovaní, starostovi p.
Milanovi Kotvasovi, p. Františkovi Fedorovi, p. Štefanovi Šumskému, Mgr.
Ľubomíre Škorvagovej, PhDr. Monike Halvoníkovej a Vladimírovi Tomčalovi.
Najväčšiu zásluhu na tejto vydarenej akcii má Janka Huláková - predsedníčka
komisie.
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Súťaž o najkrajší balkón, záhradku,
predzáhradku - vyhodnotenie
V závere I. ročníka výstavy ovocia a zeleniny sa uskutočnilo aj vyhodnotenie
súťaže o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku, ktorá bola vyhlásená
v mesiaci august. Súťaž organizovala taktiež sociálno-zdravotná komisia, ktorej
členky v priebehu mesiaca august prešli celú obec Nová Bystrica so zámerom
odfotografovať balkóny, záhradky a predzáhradky, ktoré ich najviac oslovia.
Boli sme milo prekvapené, keď sme videli aké čisté, zaujímavé a esteticky
upravené majú naši spoluobčania okolie svojich obydlí. S ich súhlasom sme tie,
ktoré nás upútali alebo sa niečím vynímali medzi ostatnými odfotili, vybrali
najvydarenejšie zábery a zverejnili na novobystrickej stránke na internete, kde si
ich každý mohol pozrieť. Pätnásť najkrajších bolo odmenených sumou 500,- Sk,
ktoré výhercom odovzdal pán starosta Milan Kotvas. Finančné príspevky na
obidve akcie poskytol Obecný úrad v Novej Bystrici.
Majitelia najkrajších záhrad (uvádzam v abecednom poradí):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Baničiarová Zuzana
Beláková Emília
Cádrová Božena
Čierňavová Janka
Fujaková Janka
Fujeríková Marta, Halvoníková Jana
Kulichová Mária
Masnicová Vilma
Mokryšová Marta
Šadibolová Monika
Šadibolová Dana
Škorvagová Margita
Šumská Helena
Talapková Eva
Vakulová Magdaléna
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Dlávenie kapusty v Skanzene
„Keď sa zima opýta“ - pod takýmto
názvom sa niesol program v Múzeu
kysuckej dediny vo Vychylovke dňa
12.10.2008, kde členky FS z Krásna nad
Kysucou prezentovali pásmo „Dlávenie
kapusty do dreveného dubového suda“.
Hneď po vykvasení kapusty sa zabíjala
sviňa v skanzene pre širokú verejnosť, čo
malo veľký ohlas u návštevníkov. Mohli
si priamo v skanzene pochutnať na
zabíjačkovej kapustnici, „jelítkach“ a oškvarkoch.
Dňa 31.10.2008 sa zasa zatvoria brány múzea pre širokú verejnosť.
Prostredníctvom Novobystrického hlásnika sa chcem poďakovať p. starostovi
Milanovi Kotvasovi za spoluprácu počas sezóny, všetkým podnikateľom našej
obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jednotlivých podujatiach.
Hk

Robo Kajzer a Peter Meluš
„Robo Kajzer a Peter Meluš“ - tieto dve
mená sú vám iste známe. Sú to zabávači,
ktorí vystúpili so svojím hudobnozábavným programom v Dome kultúry
v Novej Bystrici 26.10.2008. Prítomných
divákov pobavili svojimi pesničkami,
scénkami a imitovaním slávnych a známych
ľudí. V dnešnom uponáhľanom svete nás
tento program pobavil a odreagoval od
každodenných starostí. Je však na škodu, že
postupne stále menej ľudí má záujem o kultúrne podujatia, ktoré sa ponúkajú.
Text a foto: Mgr. Eva Joneková
Mgr. Elena Jančulová
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Postreh občana
Do redakcie sme dostali list od nášho spolurodáka, ktorý žije v susednom Česku.
List nás potešil nielen preto, že číta náš časopis, ale aj preto, že je ochotný
podeliť sa snami i s vami o svoje spomienky. Nakoľko nás veľmi zaujal,
uvádzame ho celý. Pán Cabadaj, ďakujeme
redakčná rada

Dobrý den, řadu let jezdím do Nové Bystrice k příbuzným, k mé rodině, kteří žijí
v části Nové Bystrice u Zavodských. Většinou mne tam zavedly moje pracovní
povinnosti, nebo rodinné vztahy a v neposlední řadě také moje sportovní
aktivity na Slovensku, zejména v Žilině, Dubnici, Košicích, Vranove nad Topľou
a v Bratislavě. Vždy jsem se na Novou Bystricu těšil, hlavně na místo mých
dětských vzpomínek na prázdniny a na své příbuzné. Předkládám vaší redakci
Hlásnika povídku, která vyplynula z mých reminiscencí na kysuckou vesnici a
hlavně na přírodu, dobu a lidi, které jsem v této obci poznal. Jestli ji otisknete
nebo ne, nechám na vašem posouzení.
Josef Cabadaj, Velké Svatoňovice, okr.Trutnov. Česká republika

Pasáček krav
Přešel násep trati bývalé lesní úzkokolejky a podle plotů se dostal ke kraji
osady. Nechtěl do ní vstoupit, cosi ho nutkalo jít po cestě spolu potůčkem do
hory. Po pár desítkách metrů se zastavil a porovnával, vzpomínal. Tahle stráň až
nahoru k lesu byla přece upravená v terasách, pěstovaly se zde brambory,
vojtěška a jetel, žito a hrách. Dnes už nic i když terasy jsou ještě viditelné.
Cestička v mírném stoupání vedla podle zurčivého potůčku a on se co chvíli
zastavil a rozhlížel se. Nebyl tady dlouho, více jak 45 let tomu je, co každé
prázdniny vyháněl dvě nebo tři strejdovy kravky na pastvu touto cestou.
S dětským houfcem denně šlapal tuto cestičku a s nimi kravičky, hnědého
horského kysuckého plemena. Cestou se nesl fotbalový míč, protože bratranec
Cyril byl velký fanda fotbalu a asi po kilometru byla malá planinka, jedno z mála
rovnějších míst, kde se dal fotbal hrát. Hrát museli všichni, kluci i holky, usmál
se při vzpomínce, bylo nás málo, dětí z osady u Zavodských.
Cesta křižovala potok, zastavil se, sešel dolů k vodě, opláchl si obličej a
napil se. Tenkrát se voda pila jenom z potoka a všichni byli zdraví. Jednou si
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udělal pytlačku a chytil tři krásné pstruhy, potočáky. Aby milovanou babičku
Barboru překvapil, dal je na okno, a když ji za pár minut přivedl, aby jí je ukázal,
byly pryč. Strejda Jan později vypátral, že je odtáhla kočka, která měla ve
stodole koťata, ale mladý lovec to oplakal.
Vydal se dál, došel k soutoku dvou potůčků a on zamířil mezi bělavými
břízkami po pravém břehu až na Požiariska. Posadil se na kámen u cesty a
vzpomínal. Kdysi dávno tu prý les vyhořel a název zůstal. Ani tatík si ten oheň
nepamatoval, ale rád sem chodil na houby. Malý chlapec se divil proč brát do
lesa dvě nůše a košíky na brambory. Tenkrát poprvé došli s tátou skoro na stejné
místo jako dnes, přebrodili potok a ve středu malé stráňky se táta usadil a povídá
„Nos mi jen hřiby, hlavně zdravé a spíše menší“. Takovému přání se chlapec
udiveně zasmál, z domova byl zvyklý najít v lese na Velbabě pár kousků, ale
když se pořádně rozhlédl, tak to přišlo. Hřib vedle hřibu, malý velký, nádhera.
Nosil je tátovi, který je čistil, kouříc přitom Lípy a oči se mu smály z klukova
nadšení.
Muž se zvedl a pomalu pokračoval, cesta byla vymletá, těžká lesní
technika ji trvale poškozovala a na opravy nebylo a asi nebude. Pamatoval si zde
pouze koníčky s pár kládami, ale spíše jen chodce, kteří směřovali na samoty
v lesích nebo po této cestě ještě dál do Terchové. Jednoho takového znal, ten
vždy přišel k babičce do chalupy, pozdravil a usedl ke dveřím na rohovou lavici.
Malý kluk honem běžel pro hrnek vody, on si mezitím bezeslova ukrojil kus
chleba, ke kterému mu babička přidala talíř zelňačky a on začal vypravovat jak je
v Terchové, kdo umřel, narodil se, kdo měl svatbu, za kolik se prodávají
korbáčiky u kostela a další zajímavé novinky. Přitom pomalu jedl, posbíral i
drobečky do mozolnaté dlaně. Když si trochu odpočinul, poděkoval, přežehnal se
a rozvážným krokem se vydal na cestu.
Muž vyšlápl ostré navýšení a dostal se do hustého lesa, šlo se mu špatně,
měl problémy se srdíčkem i s nadváhou. Stále častěji zastavoval a vydýchával,
obracel se tváří k dolině, odkud přišel. Chvíli vždy stál, doslova omámen
nádherou a impozantností zeleného oceánu. Co tu ale asi hledám, co mne sem
přivedlo, hledal odpověď na otázku. Přesto šel dál a když uviděl v dálce bílé
terchovské Tiesňavy a věž kostela, rázně se otočil a šel zpátky. Když došel po
několika hodinách zpátky k Požiarisku, posadil se do trávy a dobu jen tak seděl.
Začalo se šeřit, oranžové sluníčko zacházelo za hory a on si uvědomil proč je
tady, obklopený Boží krásou a pokorou k životu. Vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu, snad ani nečekal, že se sem ještě podívá, že pozdraví
pětaosmdesátiletou tetu a sestřenice, které tu stále žijí. Uvědomil si, že by znova
rád pásl kravičky, že by rád hrál fotbal s Cyrilem a sestřenicí Olinkou, tloukl
s babičkou máslo a jedl její buchty s tvarohem velké jako cihly. Nejde však přejít
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zpětně hranice dětství, čas je neúprosný ale spravedlivý. Hledal ztracené a našel
malé pokorné poznání, že je dobré vrátit se ke kořenům života. Seděl tak
zklidněn, a nechal na sebe padat tmu, a ani trochu se nestyděl za slzy na tváři. I
ty k životu patří.
Josef Cabadaj

Zlepšime si život v obci
(Úvaha)
Mám rada optimistické myslenie. Vždy ma poteší i úplne malý úspech, hlavne vo
veciach prospešných pre väčšinu ľudí. Tak vidím aj vývoj v našej obci, ktorá
speje, myslím si k lepšiemu. Je to síce pomalé napredovanie, ale o to budú
trvalejšie výsledky.
Čo mňa osobne veľmi potešilo, bolo zlikvidovanie skládky pri futbalovom
ihrisku, ktorá vrhala zlé svetlo na našu obec. Popri nej prechádzalo veľa
návštevníkov, i z iných obcí, ktorí boli divákmi, ale aj účastníkmi futbalových
zápasov. Jedným z veľkých úspechov bolo získanie financií na rekonštrukciu
základnej školy. Všetci vieme, že ju potrebuje ako soľ. Chcem poukázať na fakt,
že kým došlo k schváleniu a odsúhlaseniu finančných prostriedkov, bolo zo
strany obecného zastupiteľstva vynaložené veľké úsilie, spojené s vypracovaním
projektov a plnením mnohých povinností, ktoré si takéto akcie vyžadujú. Časové
hľadisko je v prípade podávania a schvaľovania projektov veľmi zdĺhavé. Teda
nič sa nedá urobiť rýchlo, práve naopak, všetkému predchádzajú dlhodobé
prípravy. Výsledkom podobných snáh je aj traktor John Deere, ktorým obec
disponuje, a ktorého prednosti dúfam, pocítime všetci obyvatelia najmä v zime.
Chcem vyzdvihnúť aj prácu Bc. Lukáša Pastvu, ktorému skrsol v hlave nápad
vybudovať v Novej Bystrici skatepark. Hlavne vďaka nemu, obci a ostatným
sponzorom i ľuďom uvedených v Hlásniku 7/2008 sa tento nápad stal
skutočnosťou a dnes má naša obec k dispozícii skatepark pre všetky vekové
kategórie. Ďalej sa v obci začali organizovať rôzne kultúrne podujatia a výstavy
(naposledy výstava ovocia a zeleniny 5.10.2008), ktoré sú tiež výsledkom snáh,
najmä Mgr. Evy Jonekovej a Jany Hulákovej, s cieľom spestriť život v obci. Je to
zároveň aj výzva, aby sa viacerí ľudia začali zapájať do podobných aktivít,
prípadne sa organizovať podľa zamerania do rôznych spolkov.
Vyzdvihla som iba niektoré projekty, ktoré sa už podarili a stali sa
skutočnosťou, ale ešte veľa projektov je pripravených na zlepšenie a skvalitnenie
života v našej obci. Ak sa ich podarí presadiť, tak sa môžeme tešiť z ďalšieho
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rozkvetu našej obce. Cieľom mojej úvahy bolo poukázať, že nestačí sedieť doma
a „frfľať", ako sa nič nedá, ale práve naopak, že „keď sa chce, tak sa dá."
Očakávame, že za nás niekto iný urobí veci, ktoré by sme mohli urobiť sami a to
je chyba. Dôležité je zaujímať sa o život v našej obci, čo všetko sa dá urobiť a
zmeniť k lepšiemu, informovať sa, čo sa preberá na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a zapájať sa do obecných aktivít. Viem, že toho času nie je nazvyš,
ale ak chceme niečo dosiahnuť, musíme preto aj niečo obetovať. Týmto všetkým
chcem apelovať aj na svojpomoc. V niektorých obciach sme svedkami, ako si
obyvatelia sami vybudovali napr. ihrisko pre deti.
Teda, kde je vôľa, tam je i skutok. Niekedy stačí nápad a zopár ľudí, ktorým sa
podarí uskutočniť veľa prospešných vecí. Na záver by sme si mohli spoločne
položiť otázku: Čo by som mohol urobiť ja, aby sa mi v našej obci lepšie žilo
a bývalo?
-mh-

Kam speje alkoholizmus v našej obci?
Téma alkoholizmu je stále veľmi aktuálna, ale aj háklivá. Na Slovensku je 150
000 registrovaných alkoholikov a ich počet sa neustále zvyšuje. Okrem toho
môžeme len odhadovať koľko žien a mužov, ktorí nie sú registrovaní nadmerne
pije, pretože alkohol je u nás až príliš tolerovanou drogou. Je to smutné, keď si
uvedomíme, aké škody spôsobuje na zdraví človeka, koľko rozvrátených rodín
má na svedomí, nehovoriac už o kriminalite.
Vo svojej kázni sa tejto témy dotkol aj pán farár a reakcie na ňu boli rôzne. Vo
veľa veciach mal pravdu, ale nemyslím si, že je to problém iba našej obce... Je to
problém nielen celoslovenský, ale aj celosvetový. Príčiny alkoholizmu u
mladých ľudí sú rôzne, treba ich hľadať a problémy riešiť.
Je pravda, že je v našej obci alkoholizmus dosť rozšírený a veková hranica
„alkoholikov" je neustále nižšia, ale prečo sa títo mladí ľudia, ale nielen tí,
utiekajú k alkoholu? Jedna z príčin môže byť aj nezamestnanosť.
Nezamestnanosť je v našej obci vysoká, na konci roka 2006 to bolo takmer 240
obyvateľov (8,26%). V porovnaní s ostatnými obcami bystrickej doliny bola
vysoká nezamestnanosť aj v obci Radôstka (takmer 12%), v Starej Bystrici
(9,05%) a v Zborove nad Bystricou (5,77%). Spotreba alkoholu na Slovensku
bola v 90-tych rokoch aj napriek poklesu o 2 litre oproti osemdesiatym rokom 8
litrov 100% liehu na rok.
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Nedostatok pracovných príležitostí, prípadne nezáujem o prácu môžu viesť k
rôznym psychickým problémom, ktoré ľudia liečia alkoholom. Ten im pomáha
odstraňovať napätie, stres, zlepšuje sa komunikácia a nadväzovanie vzťahov.
Štatistiky hovoria, že konzumácia alkoholu je najčastejšou príčinou smrti u
mužov vo vekovej skupine od 15 do 30 rokov. Je to strašné! Prečo sa vôbec mladí
ľudia (ktorí majú len život pred sebou) dávajú zviesť na alkohol, drogy a rôzne
výtržnosti? Čo robia rodičia, škola, ale aj vláda, aby sa to zmenilo? Rodičia by
mali ísť príkladom pre svoje deti a nie im už od malička dávať ochutnať tvrdý
alkohol, pivo, víno... a zabávať sa na tom, že ono to už vyskúšalo, ale veď mu
predsa nič z toho nie je... To je možno pravda, ale môže sa to objaviť v
neskoršom veku a potom sa to už nedá vrátiť späť. Veď dieťa robí iba to, čo vidí
u svojich rodičov, oni sú mu príkladom a najmä vzorom. Vzorom sú mu aj vtedy,
keď vidia, že muži namiesto do kostola idú do pohostinstva. Načo sa potom
vyberú do kostola, keď ich snaha skončí pri pohostinstve. Možno by bolo dobré,
keby boli pohostinstvá, ale aj obchody v nedeľu zatvorené, prípadne nepredávať
alkohol (ale to by asi mali súkromní podnikatelia „veľkú" stratu). Nedeľa by
mala byť venovaná Bohu a rodine a nie alkoholu a krčme.
Na záver ešte pár faktov na zamyslenie. Na základe prieskumov na ZŠ a SŠ malo
vlastnú skúsenosť s alkoholom 43,5% 11-ročných detí a až 76,1% 14-ročných.
Problémom je aj skorý začiatok ponuky alkoholom od rodičov už vo veku 5-7
rokov dieťaťa. Až 51% opýtaných 7-ročných detí odpovedalo kladne na otázku,
či im rodičia ponúkli šampanské ako prípitok na Nový rok a spomedzi 14ročných to bolo až 88,3%.
Buďme preto vzorom pre naše deti!
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
15.10.2008 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Kysuckej hvezdárni
v Kysuckom Novom Meste. Pracovníčky Hvezdárne pripravili pre žiakov veľmi
zaujímavý program. Po prednáške, v ktorej im zaujímavou formou priblížili
vznik a súčasnú podobu Vesmíru, žiaci absolvovali test. V teste si overili ako
pozorne vnímali podávané informácie. Keďže počasie nebolo priaznivé, oblohu
a pohyb Slnka sledovať nemohli, ale pozreli si ako ďalekohľad dokáže priblížiť
vzdialené predmety. Na záver si pozreli animovaný film Shrek v 3D formáte.
Šikovní modelári odovzdali v Kysuckej hvezdárni svoje vopred zhotovené práce,
ktorými sa zapojili do „Súťaže o najlepšieho papierového modelára
kozmických prostriedkov“ vyhlásenej Hvezdárňou.
Sprevádzajúce učiteľky: Mgr. Viera Znachorová a Mgr. Eva Joneková
15.10.2008 sa žiaci zapojili do literárnej súťaže Žilinská rozprávka.
Za 1. stupeň sa zapojili:
III. A trieda: Klárka Talapková. Vedie Mgr. Viera Znachorová,
IV. A trieda: Renátka Hoferová, Laurika Grigová, Janko Šutiak. Vedie Mgr. Eva
Joneková.
Držíme im palce, aby úspešne obstáli.

E. V.
Mgr. Eva Joneková

Pozn. redakcie: Podotýkame, že podľa našich informácií uvedený výskum nebol
realizovaný na ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka. Zdroj štatistických
informácií u autora.

29.9.21008 – Každoročne sa zúčastňujeme atletických súťaží a tento rok nie je
výnimkou. Štafetový beh Márie Zavarskej bol celkom úspešný pre našich
žiakov. Žiaci sa zo zúčastnených desiatich družstiev umiestnili na štvrtom
mieste, dievčatá na šiestom mieste v okresnom kole. Súťažilo desať chlapcov
a päť dievčat. Žiakov pripravila Mgr. E.Jančulová.

30.9.2008 – Cezpoľný beh patrí už tradične k disciplínam, v ktorých sa
umiestňujeme na popredných miestach. Chlapčenské družstvo v zložení Matej
Rajnoha, Tomáš Prišč a Vlado Halvoník si „vybehali“ pekné tretie miesto
a získali pre školu diplom a pohár. Novopostavené dievčenské družstvo bolo na
tejto súťaži prvýkrát – Kačeriaková, Pokrývková, Pagáčová. Obsadili desiate
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miesto v rámci okresu. Do budúcna sa iste zlepšia a budú pokračovať v tradícií
predchádzajúcich ročníkov. Žiakov pripravila Mgr. E. Jančulová.

Školské stredisko záujmovej činnosti v mesiaci október vyhlásilo turnaj
„V stolnom futbale“. Turnaja sa zúčastnili dve kategórie žiakov. Prvá kategória
žiaci ročníkov 1- 4 a druhá kategória žiaci ročníkov 5 - 9. Celkove sa zúčastnilo
32 žiakov, ktorí v popoludňajších hodinách súťažili v herni. Jednotlivé zápasy
sme losovali spolu so žiakmi, ktorí robili pri nich aj rozhodcov. Výsledky turnaja
sú nasledovné:
1.kategória – roč. 1 - 4:
1.miesto Robert Vakula
2.miesto Adamko Chovanec
3.miesto Anetka Kubjatková
2.kategória – roč. 5 - 9:
1.miesto Peter Smržo
2.miesto Petra Rapáňová
3.miesto Vlado Jonek

15.10 – 16.10.2008 – Ochrana človeka a prírody je podľa osnov rozdelená na
dve časti. Teoretická časť sa venuje príprave zdravotnej, CO, topografii
a dopravnej výchove. Po nej nasleduje časť praktická, kde si žiaci svoje
nadobudnuté vedomosti prakticky vyskúšajú. Tento školský rok sme praktickú
časť realizovali ako branný pretek po vytýčenej trase s vopred pripravenými
stanovišťami. Štart sme realizovali za mostom U Škorvagy, pokračovali sme cez
ihrisko poza bývalú železničku do časti Závodskovia. Trať pokračovala popod
horu až k rieke, kde pred mostom bol cieľ. Na trati sa striedali jednotlivé
stanovištia, kde si jednotlivé družstvá ťahali otázky a za zlú odpoveď získali
trestné body. Žiakom sa tento branný pretek veľmi páčil, o čom svedčili aj
výsledky a plné nasadenie jednotlivých členov. Víťazom zo starších žiakov bol
kolektív IX.A triedy, z mladších žiakov VI.A trieda. Ďalšie takéto cvičenie nás
čaká v jarnom období, aj toto cvičenie budeme realizovať podobným spôsobom.

Mgr. Elena Jančulová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Kolaudačné stretnutie na ZŠ s MŠ Vychylovka
Dňa 17. 10. 2008, t. j. v piatok,
v poobedňajších hodinách sme privítali na
pôde našej školy vzácnu návštevu,
podpredsedníčku Slovenskej národnej rady
pani Annu Belousovovú. Návšteva sa
uskutočnila na základe kolaudácie nových
okien na celej škole. S prácou firmy pána
Vengrina bola pani podpredsedníčka
spokojná. Okná sa jej páčili.
Kolaudačné posedenie, ktoré zorganizoval pán starosta Milan Kotvas, sa
nieslo v príjemnej atmosfére. Na stretnutie boli pozvaní hostia: poslanci OÚ,
členovia SNS, Rada pri ZŠ s MŠ Vychylovka, rodičia ZŠ a učiteľský kolektív.
Stretnutie otvoril pán riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miloš Znachor. Pán starosta
v príhovore poďakoval pani Belousovovej za starostlivosť o našu školu, ktorú
spolu s ministrom školstva pánom Mikolajom na prvom stretnutí v máji 2007
prisľúbili. Pani podpredsedníčka SNS nám v príhovore dala nádej a vliala veľa
optimizmu do ďalšej našej práce. Pritom nám pripomenula, že SNS spolu s jej
členmi sa starajú o svoje rezorty, čo je výsledkom práce na našej škole. Mňa, ako
riaditeľa ZŠ s MŠ mrzí, že na stretnutí sa nezúčastnilo viac rodičov, za čo som sa
i ospravedlnil a ešte raz poďakoval všetkým zainteresovaným na výmene okien.
Pán starosta pri tejto príležitosti požiadal pani podpredsedníčku o ďalšie finančné
prostriedky na opravu fasády školy, prípadné zateplenie a opravu strechy školy.
Prísľub bod daný a pevne veríme, že časom budú uvedené práce realizované.
Riaditeľ ZŠ s MŠ ešte raz ďakuje všetkým prítomným za účasť na stretnutí.
Ďakujeme za občerstvenie, o ktoré sa postaral pán starosta Milan Kotvas.
ZŠ s MŠ Vychylovka ďakuje OÚ v Novej Bystrici za pomoc pri upratovaní
v čase výmeny okien.

Mgr. Miloš Znachor
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Dňa 09. 10. 2008 sme zrealizovali na našej škole pod vedením pracovníkov
CPPPaP v Čadci v spolupráci s ÚPSVaR v Čadci akciu pod názvom DNI
VOĽBY POVOLANIA pre žiakov končiacich ZŠ. V rámci daného projektu
žiaci 9. ročníka ZŠ absolvovali prednášku s témou voľby povolania, diagnostiku
profesijných záujmov a predpokladov na štúdium, individuálnu konzultáciu,
vyhľadávanie profesijných informácií na internete, informovali sa o možnostiach
uplatniť sa na trhu práce a bola im poskytnutá pomoc pri výbere ďalšieho
študijného zamerania.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová

Dňa 11. 10. 2008 sa v areáli skanzenu vo Vychylovke uskutočnil Branný pretek
mladých hasičov. Zúčastnilo sa ho 21 družstiev z nášho okresu. Súťažili
pätčlenné družstvá v disciplínach: streľba, hod granátom, vodorovné lano,
predlekárska pomoc, orientácia v teréne, určovanie PHP.
Našu ZŠ reprezentovalo družstvo mladších hasičov v zložení Juraj Cáder, Marek
Masnica, Marián Čierňava, Adam Šadibol, Denis Bardáč a družstvo starších
hasičov v zložení Vladimír Cabadaj, Marián Kašuba, Miroslav Cabadaj, Pavol
Petrek, Mário Pastva pod vedením Mgr. Milana Lalinského.
Mladší chlapci sa umiestnili na 3. mieste a starší na 2. mieste, k čomu im srdečne
blahoželáme. Mladí hasiči získali poháre, diplomy a vecné ceny.
Mgr. Anna Borisová

Dňa 15. 10. 2008 sme zorganizovali pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ exkurziu do
KNM, ktorej cieľom bolo navštíviť Kysuckú hvezdáreň. Pre žiakov bol
pripravený pestrý program, v rámci ktorého sa zúčastnili odbornej prednášky
o slnečnej sústave, upevnili si doterajšie vedomosti a rozšírili si ich o nové
informácie. Úspešne absolvovali písomný test a presvedčili sa o svojej
vedomostnej úrovni v oblasti slnečnej sústavy. Nakoľko nám počasie neprialo,
aby žiaci pozorovali ďalekohľadom vesmírne telesá, s nadšením pozorovali
okolitú krajinu. Žiaci mali možnosť pozrieť si animovanú rozprávku v 3D
formáte a kúpiť si obrázkový materiál o slnečnej sústave. Monotematicky
zameraná exkurzia splnila vzdelávací účinok, ktorý spočíval v tom, že si žiaci
mohli pozrieť predmety a javy slnečnej sústavy v skutočných podmienkach
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hvezdárne, čím získali
výchovnou hodnotou.
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správne

a komplexnejšie

vedomosti

podporené

Dňa 22. 10. 2008 absolvovali žiaci 1. stupňa ZŠ exkurziu Naša obec. Žiaci sa
oboznámili
s kultúrnymi
zariadeniami,
významnými
budovami
a
s pamätihodnosťami našej obce, zopakovali si pravidlá dopravnej bezpečnosti
pre chodcov, navštívili nákupné stredisko, pozorovali, aké zmeny nastali
v prírode s príchodom jesene. Cieľ exkurzie sme splnili, žiaci si upevnili
a prehĺbili vedomosti z vyučovacích predmetov prvouka a vlastiveda.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová

Zmeny a informácie pre živnostníkov v tomto roku
Zdravotné poistenie - podľa novely - zákona č. 594/2007 Z.z., živnostníci od
1.1.08 neplatia preddavky na zdravotné poistenie počas práceneschopnosti (PN).
Sociálne poistenie – v prípade, že živnostník prestal podnikať (alebo pozastavil
živnosť) v priebehu mesiaca, bol poberateľom nemocenského (PN), ošetroval
blízku osobu, bolo mu poskytnuté materské, vymeriavací základ na platenie
poistného sa upraví tak, že vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa
vynásobí počtom dní, keď nebol práceneschopný (PN), nepoberal materské,
vykonával živnosť.
(Príklad: živnostník bol na PN do 6.10.08, v tomto prípade zaplatí za október:
2.686/min.poistenie/ vydelíme počtom kal.dní v mesiaci október: 31
a vynásobíme počtom dní, počas ktorých bol živnostník práceschopný, čo
predstavuje od 6.10. – 26 dní. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa
zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor: 86,65 x 26, takže za október zaplatí
živnostník do 8.11. 2253,- Sk.)
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Dane
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka na rok 2008 je vo výške 98 496 Sk, mesačne
je to: 8 208 Sk, nárok na odpočet zo životného poistenia, doplnkového
dôchodkového poistenia alebo účelového sporenia vo výške maximálne 12 000
Sk. Pre živnostníka to znamená, že ak tento rok dosiahne základ dane (príjmy
mínus výdavky) vo výške do 110 496 Sk (98496+12000) neplatí daň z príjmov.
Nárok na nezdaniteľnú čiastku sa znižuje podľa hranice dosiahnutého základu
dane - uplatňuje sa tzv. „milionárska daň“ – prvýkrát zavedená minulý rok.
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne (od 1.1 2008 - 30.6.2008) – 555 Sk.
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne (od 1.7.2008 - 31.12.2008) 582 Sk.
V tomto roku si teda môžete na 1 dieťa odpočítať z dane celkom 6 822 Sk.
Odpočet na manželku/manžela vo výške 98 496 Sk mínus jej príjem, ale záleží
od celkovej výšky príjmu daňovníka – podobný postup ako minulý rok.
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odpracovaných dní do týždňa (takže neobhájite sa tým, že pracujete aj v nedeľu,
teda môžete, ale jeden deň v týždni je voľný).
Na stravovanie zamestnancov si môže živnostník uplatniť výdavok: do 31. mája
2008 to bola suma stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 -12 hodín 89 Sk. Z
toho 55 % je 48,95 Sk. Od 1. júna sa suma stravného zmenila na 98 Sk, z čoho je
55 % - 53,90 Sk.
Od 1. júna 2008 sa znížila aj paušálna náhrada za používanie súkromného
motorového vozidla na účely podnikania zo 6,20 Sk/km na 5,50 Sk/km.

Ing. Iveta Heltková

Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona: 25 650 Sk
(napr. v prípade prenájmu, si túto sumu môžete odpočítať z príjmu, lebo sa
nezdaňuje).
Daňové priznanie za rok 2008 nemusíte podávať, pokiaľ váš príjem nepresiahol
sumu: 49 248 Sk.
Cestovné náhrady
Od 1. júna 2008 - na základe novely zákona o cestovných náhradách sa menili
sumy stravného aj pre SZČO takto:
98 Sk - časové pásmo 5 až 12 hodín
149 Sk - časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
230 Sk - časové pásmo nad 18 hodín
Od 1. júna si teda môže živnostník uplatniť buď na základe stravovacej
poukážky alebo účtenky z reštaurácie do nákladov sumu 98 Sk za každý
odpracovaný deň. Avšak pozor, tu sa na živnostníka vzťahuje ustanovenie
Zákonníka práce o maximálnej dĺžke týždenného pracovného času, ktorý je 48
hodín, čo znamená že si môže uplatniť do nákladov stravné maximálne za 6

11.10.2008 – V tento deň sa vo Vychylovke na skanzene stretlo 21 družstiev
mladých hasičov, ktorí sa zúčastnili prvého ročníka jesennej súťaže kolektívov
mladých hasičov pod názvom „Plameň 2008“. Organizátormi prvého kola boli –
Dobrovoľná požiarna ochrana, okresný výbor Čadca, Kysucké múzeum
Čadca, DHZ Vychylovka a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ
s MŠ Nová Bystrica. Každé jedno družstvo malo päť členov, ktorí súťažili na
vopred vytýčenej trati po jednotlivých stanovištiach. Zmerali si sily v streľbe zo
vzduchovej pušky na terč, v hode granátom na cieľ, v predlekárskej prvej
pomoci, v šplhaní po lane cez prekážky, v orientácii v teréne podľa mapy a
v určovaní hasiacich prístrojov.
V tvrdej konkurencii starších žiakov nakoniec zvíťazilo družstvo
z Rakovej a odnieslo si putovný pohár, chlapci z Vychylovky skončili na
peknom druhom mieste. Naši chlapci a dievčatá sa umiestnili na piatom
a šiestom mieste. Treba poďakovať hlavne mladším žiakom z Novej Bystrice,
ktorí sa v tejto kategórii umiestnili na prvom mieste a odniesli si zo súťaže
pekný pohár. Chlapci z Vychylovky obsadili tretie miesto. Všetci však boli
odmenení sladkosťami a odviezli sa aj na vláčiku, ktorí mali zdarma. Ceny
zabezpečili už vyššie spomínaní organizátori. Deti okrem toho, že mohli súťažiť,
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prežili aj príjemný deň v peknom prostredí a nadviazali aj nové kamarátstva.
Treba poďakovať organizátorom za prípravu tejto akcie a už teraz sa tešíme na
budúci rok.
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Strieborný sobáš
Ján Kulich a Mária, rod. Huláková

Životné jubileá

Stolný tenis 7. liga tabuľka k 19.10.2008
40 rokov
1. Bytča D
2. Trnové B
3. Stará Bystrica D
4. Divina-Lúky B
5. Nová Bystrica A
6. Čadca H
7.Nová Bystrica B
8. Strečno C
9. Jablonové
10. Nededza B
11. Kys. Lieskovec C

2
2
2
2
2
5
2
2
2
1
1

2
2
2
1
1
4
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
2
2
1
1

32:4
30:6
29:7
19:17
18:18
15:21
11:25
10:26
10:26
2:16
2:16

6
6
6
4
4
4
4
2
2
1
1

Miroslav Svitek
Dušan Cáder
Zuzana Pavelková
Mária Slučiaková

50 rokov
Emília Šumská
Jozefína Mičáková
Marta Vojteková

60 rokov
Jozef Kulán

Milan Dubovický
Jana Pokrývková

70 rokov
Kamila Brehovská

80 rokov
Sidónia Pastvová

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli

Nad 80 rokov
Emília Pokrývková (83)
Štefan Klieštik (88)

Peter Šteininger a Bc. Katarína Miháliková, 18.10.2008
Peter Gunčaga a Katarína Romaníková, 11.10.2008

Narodenie dietata
Svitek Dávid 30.9.2008, Anton a Petra, rod. Machová

Opustili nás
František Sýkora (†63)
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zábavu v podaní ľudovej muziky až do rána.

Oznamy
Poďakovanie
Touto cestou by som chcela poďakovať (určite za nás všetkých) p. Stanislavovi
Kolenovi za jeho starostlivosť o cintorín. Už veľmi dávno nebol cintorín v takom
úhľadnom a peknom stave, ako je teraz. Veď predsa stav cintorína je vizitka
celej obce, nechodíme tam len my, domáci. Cintorín je miestom ľudí, ktorí sa
nám stratili z dohľadu, ale stále na nich myslíme... Toto miesto by preto malo
byť upravené a dôstojné a teraz také aj je. Ešte raz ďakujem!
E. V.
Srdečné poďakovanie patrí aj ženám, ktoré chodia spievať do kostola na sv.
omšu. Spevom sme bližšie k Bohu. Krásny spev pohladí nielen našu dušu, ale aj
myseľ. Je veľmi príjemné počúvať náš ženský zbor počas sv. omše, je takým
osviežením a celkovým spríjemnením. Je radosť chodiť do kostola. Ďakujem!
E. V.

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodlo
zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 30.10.2008 o vyhlásení dňa konania
volieb hlavného kontrolóra obce na 11. december 2008.
Podrobné informácie - predpoklady na výkon funkcie, náležitosti prihlášky,
spôsob vykonania voľby nájdete na internetovom portáli www.novabystrica.sk.
Zber skla sa uskutoční dňa:
22.11.2008
19.12.2008
Zber plastov sa uskutoční dňa:
05.11.2008
3.12.2008
Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
25.11.2008

Pozvánky
Všetkých priateľov hudby a zábavy pozývam na diskotéky
v nasledujúcich termínoch:
Piatok - 31.10.2008 – Laserová disco-show v Novej Bystrici
Sobota – 8.11.2008 – disko v obci Stará Bystrica
Sobota – 15.11.2008 – Laserová disco-show v Novej Bystrici
Na diskotékách Vás zabaví DJ Kuljovský z Krásna nad Kysucou.
Na Vašu účasť sa teší a príjemnú zábavu praje
Vladimír Tomčala

Starosta obce Nová Bystrica Vás srdečne pozýva na tradičnú kysuckú
zabíjačku spojenú s Katarínskou zábavou, ktorá sa uskutoční dňa 22.11.2008
pred Obecným úradom v Novej Bystrici.
Zabezpečí: účasť ústavných činiteľov, kvalitné zabíjačkové výrobky a dobrú
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