Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 9/2009 október
XVII. ročník
0,35 €

Dňa 11.10.2009 sa v sále Kultúrneho domu v Novej Bystrici konal už II. ročník
výstavy jesenných plodov. Výstavu usporiadali členky Sociálno-zdravotnej
komisie Janka Huláková a Mgr. Eva Joneková v spolupráci s budúcim Spolkom
záhradkárov.
Pokračovanie na strane 10
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 29.10.2009
Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Žemel Milan
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p.
Jozefa Kultána a p. Vilmu Masnicovú.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa
Chovanca a p. Janu Hulákovú. Návrh bol
jednohlasne schválený.
4.

Rôzne

5.

Diskusia

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

U z n e s e n i e číslo 8/2009

Rokovanie:
A/ berie na vedomie
1. Otvorenie
Zasadanie
riadneho
obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas,
starosta obce, ktorý privítal
prítomných.
Skonštatoval,
že
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa
uznášať, nakoľko je prítomných 9
poslancov.
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov zápisnice: p. Jozefa
Kultána a p. Vilmu Masnicovú
4. Návrhovú
komisiu:
p.
Jozefa
Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a p.
Janu Hulákovú
5. Správu
o plnení
uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
6. Informáciu starostu obce o výstavbe
multifunkčného ihriska
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7. Informáciu starostu obce o schválení
projektu cesty k cintorínu, mostu
k ihriskám
8. Návrh
starostu
obce
osloviť
podnikateľov o spoluúčasti pri
rekonštrukcii šatní pri futbalovom
ihrisku
9. Upozornenie
p.
Lalinského
o poškodení prístupového mosta
10. Žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Nová
Bystrica, p. Lalinského, o schválenie
prevodu nadbytočného hnuteľného
majetku pre ZŠ s MŠ Vychylovka.
11. Žiadosť občianskeho združenia „Naša
nemocnica v Čadci“ o sponzorský dar
12. Správu
o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za školský
rok 2008/2009
13. Informáciu o zlom stave prístupovej
cesty do Cádrika
/smerom k rod.
domom, p. Cádrika, p. Kulicha, p.
Kristeka/ - zamestnanec Obecného
podniku p. Brisučiak dovezie štrk.
14. Informáciu
o nebezpečnom
stave
hlavného rozvádzača el. energie
v nájomnom dome u Korčeka
15. Pripomienku p. Masnicovej na podnet
obyvateľov Vychylovka o označení
začiatku tejto miestnej časti dopravnou
značkou - v budúcom ozpočte sa
vyčlenia prostriedky na uvedené
označenie miestnych častí
16. Informáciu p. Jančulovej o usporiadaní
Dňa jubilantov v Novej Bystrici
17. Informáciu o znečistení miestnych
komunikácii v dôsledku ťažby drevnej
hmoty u Janíkov a Podrycerovej
B/ schvaľuje
1. Program zastupiteľstva počtom hlasov
9.
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2. Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Chovanec a p. Huláková
počtom hlasov 9.
3. Žiadosť na prevod hnuteľného majetku
zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica do ZŠ s MŠ
Vychylovka
C/ neschvaľuje
1. Sponzorský
dar
pre
občianske
združenie „Naša nemocnica v Čadci“
počtom hlasov 9
D/ ukladá
1. P. Mazúrovej: neplatičom v nájomných
domoch podať k termínu do 30. 11.
2009 výpovede z nájomných zmlúv, ak
si dovtedy nesplatia dlhy.
2. Zástupcovi starostovi p. Chovancovi
zabezpečiť
skrinku
elektrického
rozvádzača v nájomnom dome u
Korčeka
3. P. Hulákovej zvolať nájomníkov
v nájomných domov u Korčeka, za
účelom voľby domovníka
4. Pracovníkom OcÚ vyzvať listom Lesy
SR a lesné spoločenstvá o zjednanie
nápravy
ohľadom
znečisťovania
miestnych
komunikácii.
Pokiaľ
nedôjde k náprave, musí obec hľadať
spôsob nápravy sankčnými opatreniami
– finančnou pokutou
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.
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Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu
Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Kultán
Vilma Masnicová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

VEREJNÝ HOVOR KONANÝ DŃA 9.10.2009
V DOME KULTÚRY NOVÁ BYSTRICA
1. - p. Kuniak V. poukázal na zmeny
konania obecného zastupiteľstva
oproti zverejnenému plánu
2. Požiadavky na dokončenie cesty na
cintorín:
- p. Borovička L. upozornil na zle
zhotovenú šachtu pod cintorínom /treba
skontrolovať /
- p. Vojtek M. – zanesená kanalizačná šachta pri nových bytovkách
3. - p. Slivka L. – upozornil na nedostatočné označenie a zabezpečenie cesty
cez Vychylovku počas vykonávaných stavebných prác na nej
- ďalej upozornil na nedostatočné zabezpečenie prevádzky skateboardového
ihriska a kolíziu jeho prevádzky počas futbalových zápasov /bude sa riešiť
v spolupráci s pánom Pastvom L./.
- viacerými občanmi bol poukázaný nekorektný prístup organizátorov
automobilových pretekov do vrchu k zdravotne postihnutým a aj obslužným
službám v rámci obce
4. - p. Cingelová M. a p. Vojtek M. upozornili na chýbajúci poklop kanalizácie
pri hlavnej ceste od nových bytoviek
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5. - p. Kuniak upozornil na nedostatočne fungujúce ozvučenie pred Domom
smútku
6. - p. Vojtek upozornil na nekvalitný rozhlas /bezdrôtové hniezdo/ v osade
Závodzkovia
7. - bola daná sťažnosť na ŠL SR ohľadom neprimeraného zaberania otočky
pre autobusy v časti Vychylovka u Šudého
8. - p. Slivka L. požiadal obec o spoluprácu pri napojení domov za starým
ihriskom na nový vodovod
9. - p. Lukšík I. vyzdvihol prácu OÚ pri organizovaní služieb pre občanov, či
je to zber odpadov, zimná údržba, zabezpečenie pitnej vody, ale upozornil aj
na ľahostajnosť občanov a nepochopenie úsilia starostu obce a členov OÚ
o skvalitnenie života v našej obci
10. - neustále sa opakuje upozorňovanie na nelegálne sypanie smetí mimo
vyhradené miesta nielen našimi občanmi, ale aj občanmi iných obcí
a chatárov, preto vyzývame občanov, aby sa nebáli túto skutočnosť
oznámiť, či už poslancom, starostovi, zamestnancom OÚ. Pretože takýto
občania si našu obec mýlia so smetiskom
11. - bol vysvetlený postoj k prevádzke a údržbe starého a nového vodovodu,
nakoľko bola zo strany obce zabezpečená dostupnosť k pitnej vode od
Bereši do Cádrika
12. - p. Vojtek M. upozornil na opakujúce sa problémy z ČOV pri bytovkách
13. - občania upozorňujú na nejasné vysporiadania pozemkov medzi obcou
a domnelými majiteľmi
Týmto sa chcem poďakovať prítomným občanom, p. starostovi obce Milanovi
Kotvasovi a prítomným poslancom OZ, že prejavili záujem o dianie a život
v obci a poskytli podnety k zlepšovaniu a náprave vecí.
Rudolf Chovanec
zástupca starostu obce

6

Novobystrický hlásnik

Kurzy prípravy na prijatie sviatosti manželstva
pre tých, ktorým na manželstve záleží
Drahí mladí farníci a farníčky z farnosti Nová Bystrica /aj z iných farností/!
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o ňom ešte len uvažujete a plánujete
ho v priebehu najbližších rokov, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť niečo, čo
váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe veľmi dôležité kritérium –
kvalitnú prípravu. Tí, ktorí sa sobášili v Novej Bystrici v období troch
posledných rokov vedia, že bezprostredná príprava na sobáš v tejto farnosti
spočívala v niekoľkých stretnutiach - náukách s kňazom a povinnej účasti na
psychologicko-medicínskej náuke na farách: v Čadci alebo v Kysuckom Novom
Meste.
Tentokrát na základe pastoračného plánu vypracovaného našimi otcami
biskupmi Vám ponúkam novú formu prípravy na manželstvo pomocou tzv.
predmanželských kurzov. Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa
stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo, zvlášť
akceptovaným zo strany snúbencov. Kurzy prípravy na manželstvo sú ponúknuté
ako alternatíva povinných predsobášnych náuk vo farnosti. Po ich ukončení
dostávajú snúbenci potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktorý je spolu s ostatnými
dokumentmi potrebné odovzdať kňazovi vo farnosti k splneniu podmienok pre
prijatie sviatosti manželstva.
Mladí, ktorí sa rozhodnú pre tento nový spôsob prípravy na svoj sobáš, už
potom nemusia „lietať“ na faru ani nikam inam na predmanželské náuky a so
mnou sa stretnú pred sobášom iba dvakrát: 1. predsobášna zápisnica, 2.
liturgicko-technické stretnutie.
Kurzy prípravy na manželstvo sa líšia od klasických farských náuk pred
sobášom hlavne tým, že:
1. Tím, ktorý kurzy vedie, je tvorený kňazom a animátorským manželským
párom, ktorí sú prítomní na každom zo stretnutí. Na niektoré špecifické témy si
tím prizýva ďalšie manželské páry alebo odborníka (psychológa, lekára alebo
pedagóga), prípadne, ak je skupina väčšia, sú k dispozícii ďalšie manželské
animátorské páry.
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2. Kurzy sú uskutočňované v dostatočnom časovom predstihu. Ich snahou je
posunúť prípravu na manželstvo do obdobia známosti (jeden rok i viac pred
sobášom) na rozdiel od bezprostrednej prípravy (tri mesiace pred sobášom).
3. Tvorí ich menšia skupina snúbencov (5 – 7 párov) stretávajúca sa pravidelne
počas celého jeho trvania.
4. Na prípravu je vyhradený väčší časový priestor, čím sa zvyšuje kvalita
a efektivita prípravy.
5. Väčší časový priestor umožňuje, aby boli kurzy interaktívnejšími (väčší
priestor pre dialóg a diskusiu, aktivity v pároch, individuálny prístup a
nadväzovanie nových kontaktov s ďalšími snúbeneckými pármi.
6. Klasické témy predmanželskej prípravy sú doplnené ďalšími témami zo
psychológie, pedagogiky a medicíny súvisiacimi s manželstvom a rodinou.
Hovorí sa tam o odlišnosti a vzájomnom dopĺňaní muža a ženy, o manželských
krízach, sexualite, plodnosti, o výchove detí, o kresťanskom štýle v rodine.
Podmienkou k absolvovaniu kurzu je:
....partner /snúbenec, resp. priateľ/. Kurz nie je možné absolvovať ako
jednotlivec,
....otvorenosť pre iné názory, pre ďalších ľudí v skupine, ochota komunikovať
s partnerom počas týchto dní.
Prekážkou k absolvovaniu kurzu nie je:
....termín svadby. Naopak, kurzy sú zvlášť odporúčané tým, ktorí sa chcú
pozrieť pravdivo na svoj vzťah a o manželstve ešte nepremýšľajú,
....sobáš v kostole. Príprava na manželstvo sa stáva dôležitým krokom pre
všetkých snúbencov. Témy kurzov sú preto navrhnuté tak, aby zahŕňali človeka
ako celok - preto je v nich možné vidieť témy z antropológie, psychológie,
pedagogiky, teológie, medicíny...,
....neznalosť slovenčiny jedného z partnerov. Kurzy sú momentálne ponúkané
len v slovenskom jazyku. Ak však máte kapacitu kurz simultánne tlmočiť vášmu
partnerovi, určite jeho prítomnosť bude obohatením pre skupinu,
....vierovyznanie. Ak je jeden z partnerov inoverec, alebo neverec, určite si
v kurze nájdete témy vám blízke. Dôležitý je postoj akceptácie: vedieť správne
formulovať svoj názor a vedieť prijať aj názory iných. Čas diskusie môže byť tak
vzájomným obohatením.
Program kurzov
Ponukám vám na výber kurz v troch formách: večernej, celodennej
a víkendovej. Z týchto si môžu nájsť tú svoju študenti, zamestnaní i žijúci v
zahraničí. Každá forma kurzu má svoje špecifiká. Všetky stretnutia pozostávajú
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z 9 tematických vstupov. Tieto sa delia na prezentačnú (prednáškovú)
a komunikačnú časť (vyhradenú pre aktivity v pároch a diskusiu). Okrem
samotných tém je vyhradený priestor i pre spoločné stravovanie, osobný čas, sv.
omšu, spoveď, rozhovory.
Večerný kurz
prebieha vo väčších mestách, zväčša v pracovné dni, vo večerných hodinách.
Kurz tvorí 9 večerov po 1,5 hod. Stretnutia sa konajú po pracovnej dobe. Je
vhodný pre páry, ktoré študujú alebo pracujú v meste, kde sa kurz organizuje, pre
tých, ktorí majú voľný niektorý večer v týždni a chcú prípravu absolvovať
voľným tempom počas deviatich dopredu známych termínov.
Celodenný kurz sa koná v tri po sebe idúce soboty alebo nedele od rána do
podvečera. Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení
povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu.
Víkendový kurz zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda.
Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Koná sa zväčša na
miestach, kde je vhodné ubytovacie zariadenie. Je príležitosťou pre lepšie
nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi
vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých,
ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny.

Témy kurzov:
1. téma - Predstavenie kurzu, zoznámenie, dôležitosť prípravy
2. téma - Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého vzťahu a manželstva
3. téma - Ľudská sexualita, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
4. téma - Podoby lásky a jej úrovne
5. téma - Starostlivosť o manželstvo, komunikácia, ťažkosti
6. téma - Kresťanská viera
7. téma - Kresťanská mravnosť ako odpoveď človeka na Božie volanie
8. téma - Kresťanský štýl v rodine – život viery a modlitby
9. téma - Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
10. téma - Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
11. téma - Sviatosti všeobecne, sviatosť manželstva, manželský sľub
12. Záverečné zhodnotenie kurzu
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Kurzy v našej - Žilinskej diecéze
Forma: večerný kurz (9 večerov po 1,5 hod)
Miesto: Žilina
Termín: 18. 1. – 15. 3. 2010

Forma: celodenný kurz (3 x nedeľa)
Miesto: Rajec
Termín: 31. 1. – 14. 2. 2010

Forma: víkendový kurz (od piatku rána do nedele obeda)
Miesto: Nimnica
Termín:12. – 15. 3. 2010
Pokiaľ by nikomu nevyhovovali tieto termíny a miesta, môže si nájsť na nižšie
uvedenej webovej adrese iné, teda na území iných slovenských diecéz.
Prajem vám dobrú, zbožnú a efektívnu prípravu na prijatie sviatosti manželstva.
Váš duchovný otec
Stanislav Capiak

KONTAKT
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu
P.O.BOX 113
Kapitulská 11
814 99 Bratislava
tel.: 02/544 35 234
mobil: 0903 982 065
fax: 02/544 35 913
web: www.domanzelstva.sk
email: domanzelstva@domanzelstva.sk
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II. ročník výstavy jesenných plodov
v Novej Bystrici
Výstavy sa zúčastnilo 27
pestovateľov, videli sme 43
vzoriek jabĺk. Váha najväčšej
dyne Goliáš Anny Priščovej
bola 30 kg a jej objem bol 141
cm. Na naše podmienky
neobvyklými výpestkami sa
pochválila Eva Prídavková.
Predviedla napr. podzemnicu
olejnú, ačokču a pod. Emília
Šumská
zasa
ukázala
neuveriteľné množstvo plodov,
medzi ktoré okrem klasických
druhov ovocia a zeleniny, patrili aj broskyne, hrozno, chmeľ. Jej kaleráby
a burgyne zasa zaujali veľkosťou.
Pestovatelia súťažili v troch kategóriách.
Komisia v zložení: František Fedor, Štefan Šumský, Alojz Sobol, Jana Huláková
a Mgr. Eva Joneková vyhodnotili súťaž nasledovne:
I. kategória: Najkrajšie jablko:
1. miesto: Štefan Šumský – Bohemia
2. miesto: Marián Halvoník – Rubín
3. miesto: Anton Hulák – Melódia
4. miesto: Angela Chovancová – Golden
5. miesto: Milan Brisučiak – Gloster
6. miesto: Jozef Fedor – Šampión
7. miesto: Miroslav Kubinčan – Gala
8. miesto: František Fedor – Rosara rezistentná
9. miesto: Jozef Masnica – Matkino jablko
10. miesto: Ján Jančula – Kožovka
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II. kategória: Najkrajšia hruška:
1. miesto: Jaroslav Koleno – „Holandská hruška“
2. miesto: Emil Pagáč – Avraňská maslovka
3. miesto: Anton Hulák – neurčená odroda
III. kategória: Najkrajšia zostava:
1. miesto: Emília Šumská
2. miesto: Anna Priščová
3. miesto: Ján Jančula
Komisia udelila tiež cenu pestovateľovi hrozna Milanovi Brisučiakovi. Na naše
klimatické podmienky bolo mimoriadne chutné a pestovateľ ho priniesol toľko,
že z neho mohol každý účastník výstavy aj okoštovať.
Mimoriadnu cenu výstavy komisia udelila za ukážku časti svojej pestovateľskej
zbierky mäsožravých a tropických rastlín Petrovi Kulasovi. Tu sa návštevníci
zdržali vari najdlhšie, pretože ukážka bola nezvyčajná, doplnená množstvom
fotografií z celej jeho zbierky rastlín. Záujem najmladších návštevníkov vzbudila
pakobylka, ktorá zbierku rastlín dopĺňala.
Výstavu obohatili: Emília Šumská, Eva Prídavková, Ján Jančula, František
Fedor, Jozef Fedor, Eva Huláková, Anton Hulák, Emil Hulák, Anna
Chovancová, Angela Chovancová, Vilma Masnicová, Jozef Masnica, Janka
Huláková, Ján Hulák, Miroslav Kubinčan, Štefan Šumský, Marián Halvoník,
Milan Brisučiak, Peter Kulas, Eva Kulasová, Jaroslav Koleno, Emil Pagáč, Anna
Priščová, Emil Pagáč, Štefan Šumský, Daniela Demeňová a Rudolf Patyla.
Všetkým sa poďakoval za organizáciu a účasť starosta obce Milan Kotvas, ktorý
ocenil celkovú úroveň a priebeh výstavy. Po vyhodnotení súťaže si všetci
pestovatelia spoločne posedeli pri káve a vymenili si svoje pestovateľské
skúsenosti.
Celú výstavu finančne podporil Obecný úrad v Novej Bystrici, o výzdobu sa
postarali svojimi výtvarnými prácami žiaci miestnych základných škôl a o
kvetinovú výzdobu Janka Huláková.
V nasledujúci deň výstavu navštívili všetci žiaci základných škôl. Ovocie
pestovatelia podarovali deťom materskej školy.
Sociálno-zdravotná komisia ďakuje pestovateľom a všetkým, ktorí svojou
prítomnosťou prispeli k príjemnému a hodnotnému prežitiu nedeľného dňa.
Mgr. Eva Joneková
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Posedenie starších spoluobčanov
Dňa 8. 10. 2009 sa v Kultúrnom dome v
Novej Bystrici zišli naši spoluobčania
nad 70 rokov pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Na slávnostné posedenie
ich pozvala Sociálno-zdravotná komisia
v spolupráci
s Obecným
úradom
v Novej Bystrici. Všetkých srdečne
privítala predsedníčka komisie Janka
Huláková. Milým slovom sa im
prihovoril aj prednosta obecného úradu
Ing. Vladimír Kasaj a pán farár Mgr. Stanislav Capiak. Po slávnostnom obede,
ktorý pripravili naše šikovné kuchárky Milka Fulierová a Jožka Škorvagová, si
naši starkí pozreli kultúrny program žiakov Základnej školy s materskou školou
v Novej Bystrici a ľudového súboru žien Dolinka pod vedením Mgr. Eleny
Jančulovej a Vladimíra Tomčalu. Nakoniec každý dostal darček – uterák, na
ktorý daroval financie obecný úrad. Posedenie prebehlo v srdečnej atmosfére.
Prítomní organizátorom prejavili svoju vďaku, bolo zrejmé, že ten, kto prišiel,
prišiel rád a všetci skonštatovali, že sa im posedenie páčilo a domov odchádzali
s úsmevom na tvári.
Je veľmi málo, spomenúť si na našich starších občanov jeden deň, či jeden
mesiac v roku. Zaslúžili by si, keby sme im našu pozornosť prejavovali častejšie
a spríjemnili im tak ich jeseň života. Veď raz to budeme očakávať my od našej
mladej generácie. Vrúcne city k starkým za nás všetkých to vo svojej „Modlitbe
za starkú“ vyjadril Milan Rúfus:
Matička Božia,
Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.
Nechaj nám starkú.
Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času, koľko chcem.
Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.
Mgr. Eva Joneková
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METAL STORM - metálový koncert
v Novej Bystrici
17. októbra 2009 sa pod názvom
METAL
STORM
uskutočnil
rockový a metalový koncert, ktorý
pre priaznivcov tejto hudby pripravil
kultúrny referent Vladimír Tomčala
v
spolupráci
so
skupinou
AGHARTA v Dome kultúry v Novej
Bystrici. Okrem spomínanej kapely
vystúpili už známe skupiny ako
ARIA, MAD FREQUNCY a skupina
HALUZOTVORISTIKA, ktoré prišli
práve na pozvanie skupiny AGHARTA. Tí, ktorí vyznávajú tento štýl hudby, si
prišli na svoje.
Koncert sa začal o 19.00 hod a trval až do polnoci. Atmosféra bola veľmi
dobrá. Mladí si vypočuli dobré skladby a aj si do rytmu zatancovali. Ohlasy na
koncert boli veľmi priaznivé a aj kapelníci boli veľmi spokojní ako s
prostredím, tak aj s divákmi. Pochvaľovali si spontánnosť a priazeň mladých.
Určite takúto akciu ešte zopakujeme.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o veľmi dobrý priebeh celej akcie.
Mgr.Elena Jančulová

Z činnosti Múzea kysuckej dediny
Sezóna v MKD za rok 2009
Sezóna v roku 2009 sa dá vcelku hodnotiť ako úspešná. V skanzene sa konalo 24
plánovaných podujatí podľa kalendária, ktoré každý rok vydáva Kysucké
múzeum v Čadci.
Najnavštevovanejším podujatím v tomto roku bola Medonosná včielka.
Toto podujatie sa konalo pod záštitou Slovenského zväzu včelárov z Kysuckého
Nového Mesta. Veľmi pekné podujatie po prvýkrát pripravila aj obec Nová
Bystrica. Aj napriek tomu, že v tento deň neprialo počasie, bolo podujatie veľmi
úspešné. Do akcie sa zapojili združenia a občania, ktorí mali čo ponúknuť
verejnosti.
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V tento deň ožil každý
kúsok skanzenu a návštevníci
si mohli pozrieť, ako obec
Nová Bystrica žije. Už po
tretíkrát sa v skanzene konala
celoslovenská súťaž v ručnom
kosení trávy pod názvom „Na
kysuckých lúkach“. Je veľmi
osožné, že skanzen sa dostal
do
povedomia
širokej
verejnosti, čomu nasvedčuje aj
tohtoročná účasť koscov. Na
súťaži sa zúčastnilo 46 mužov
a 8 žien. Našu obec zastupovali 2 kosci: p. Michal Pochyba a p. Radoslav Švec.
Pri odhrabávaní políčok asistovala FS Dolinka tiež z našej obce.
Mimo kalendária sa konalo 14 podujatí. K najvýznamnejším patrili:
Medzinárodné stretnutie old skautov, ktoré sa konalo 9. júna. V júli sa konalo
stretnutie veľvyslancov Slovenskej a Českej republiky. V októbri sa konali Dni
zahraničných Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí si prišli pozrieť skanzen. Pre
všetky tieto skupiny bol pripravený bohatý kultúrny program. V spolupráci
s Okresným dobrovoľným hasičským zborom v Čadci bol pripravený 2. ročník
súťaže Plameň. Celú akciu pripravoval Mgr. Milan Lalinský, ktorý veľmi úzko
spolupracuje so skanzenom, za čo mu patrí veľké „Ďakujeme!“.
V roku 2009 skanzen navštívili štáby Slovenského rozhlasu, Českej
a Slovenskej televízie. Slovenská televízia natáčala dokumenty Televíkend
O drotároch a Kapuru.
Cestou obecného Hlásnika chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili na Dni Novej Bystrice, sponzorom z obce Danke Šadibolovej,
Dušanovi Šadibolovi, Pavlovi Masnicovi, Evke Mokryšovej, Alexandrovi
Grigovi, Danke Romaníkovej, Rudolfovi Patylovi, Janke Masnicovej, MUDr.
Ľubomírovi Tischlerovi, Ivetke Poništovej, Janke Hulákovej. Poďakovanie patrí
aj duchovnému otcovi Mgr. Stanislavovi Capiakovi, ktorý odslúžil niekoľko sv.
omší v skanzene.

Mgr. Helena Kotvasová
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Novobystrické čriepky
7.časť. - „Vajana“
Končil som prvý rok môjho „učiteľovania“ v Novej Bystrici. Bol jún roku 1959,
tesne pred koncom školského roka 1958/ 1959. Zároveň sa „ohlášali“
novobystrické hody. Do triedy, v ktorej som v ten deň učil, vstúpil žiak
a oznámil mi : „Súdruh učiteľ, súdruh riaditeľ Vás volá do riaditeľne.“
/Oficiálne oslovenie učiteľa v tom čase nebolo PÁN učiteľ, ale súdruh učiteľ,
súdruh riaditeľ.... Pán učiteľ ma oslovovali len starší rodičia mojich žiakov./
Pozvanie do riaditeľne pre mňa ako nováčika zvyčajne znamenalo isté
problémy. Kládol som si otázky: Čo som zas vyviedol, o čo ide, čo ma
v riaditeľni čaká, čo riaditeľ po mne chce? S obavami, ale aj so zvedavosťou
vstupujem do riaditeľne. Tu sa z úst riaditeľa školy dozvedám, že dostávam ako
učiteľ telocviku špeciálnu a zvláštnu úlohu - pripraviť a postaviť „V A J A N
A“. No priznám sa, že som bol z takého príkazu riadne omráčený. Čo to mám
vlastne postaviť? Také slovo som ešte nepočul, a tak žiadam vysvetlenie.
Dostávam ho v tom smere, že tu v Novej Bystrici je zvykom na sviatok sv.
Jána, na hody - teda v čase letného slnovratu, osláviť túto udalosť postavením
a neskorším zapálením „VAJANA“ – pyramídy z dreva. Kde a ako? Znie moja
ďalšia otázka. Kde - no oproti školy za vodou, a ako - to mi ukážu dobrovoľníci
z radov starších žiakov. A tých sa prihlásilo požehnane. Veď sa im črtala
možnosť na nejaký čas vyhnúť sa vyučovaniu a prípadnému skúšaniu.
Tak sa teda na príkaz vrchnosti púšťame do diela. Zabezpečujem pracovné
nástroje, sekery a píly. Žiaci mi vysvetľujú, ako sa taká stavba stavia. K miestu
stavby dopravujeme vlastnou silou stavebný materiál, teda kusy dreva a rôzne
raždie. Žrďovinu pílime na mieru. Keďže tu treba dosť suchého dreva na základ
pyramídy, obstarávame si ho z blízkych ohrád. Vôbec si neuvedomujem, že touto
suchou žrďovinou majú gazdovia ohradené svoje polia. Veselo berieme, režeme
a staviame. Vôbec ma nevyrušuje v práci ani to, že pár gazdov stojacich na ceste
za riekou pri autobusovej zástavke pozerá na našu záslužnú činnosť. Nevenujem
tomu zvláštnu pozornosť. Spolu s brigádnikmi si dávame záležať na tom, aby
bola stavba dosť vysoká, aby sa nám nerozpadla a bola raždím a polenami riadne
vyplnená. Podotýkam, že takýto miestny zvyk – stavať „vajana“ sa v kraji,
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z ktorého pochádzam, nepraktizoval a a tak mojimi poradcami museli byť už
spomínaní starší žiaci našej školy, ktorí v tejto činnosti mali určité potrebné
zručnosti. Bol som veľmi milo prekvapený ich pracovným nasadením, zápalom
a manuálnou zručnosťou. Vtedajší žiaci totiž vykonávali doma rôzne domáce
a poľnohospodárske práce, a tak fyzická práca im nebola záťažou. Bolo radosť
pozerať, ako si celú činnosť zorganizovali, vzájomne si radili a rešpektovali sa.
Úlohu postaviť „VAJANA“ sme zvládli a s príchodom zotmenia, aj za
prítomnosti divákov, zapálili.
A pointa? Nasledovala v škole, keď mi riaditeľ školy oznámil, že sa v škole
boli sťažovať občania – gazdovia, že som im zničil, porezal a spálil ohrady ich
polí. No bol to trapas ako hrom. Ešteže postihnutí prijali moje ospravedlnenie.
Či sa „VAJANA“ v Novej Bystrici páli aj teraz, či sa táto tradícia ešte
uchováva, to neviem. Ja si však na stavanie môjho prvého „VAJANA“
spomínam vždy, keď sa v tunajšej obci Miloslavov, v ktorej teraz žijem,
zúčastňujem na zapálení Vatry zvrchovanosti.
PaedDr. Kamil Badač

Tvrdá práca pred nami
V nedeľu, 11. 10. 2009, v kultúrnom dome v Novej Bystrici prebehol II. ročník
výstavy ovocia a zeleniny pod záštitou obecného úradu. Žiada sa oceniť snahu
organizátorov nielen preto, že pripravili výstavu a zároveň súťaž, ale aj snahu
o celoročné fungovanie spolku drobnochovateľov a záhradkárov.
Všade naokolo ležia desiatky neobrábanej pôdy, ktorú trhový systém vylúčil
pre neefektívnosť výroby. Lenže pozor na vec! Efektívnosť rovná sa dusíkaté
hnojivá, a to sa rovná enormnému nárastu onkologických ochorení. Odsúdených
na pomalú smrť pribúda!
Organizované spolky by mohli byť fórom, kde sa budú vzájomne vymieňať
skúsenosti z pestovania a chovu zvierat. Ubezpečujem každého, že to nie je
folklór a len umelé udržiavanie tradície, ale čoraz nástojčivejšia nutnosť.
Nedávno dostal americký prezident Barak Obama Nobelovu cenu za mier. Za
aké činy? - pýtajú sa mnohí. Na rozdiel od predchádzajúceho prezidenta sa
angažuje v boji o zachovanie klímy. Globálne otepľovanie znamená, že na našej
planéte pribúda ročne tisíce kilometrov štvorcových púští, kde žili i predtým
ľudia, ktorí museli odísť do priaznivejších končín. Samozrejme tam všade
vznikajú konflikty a napätie. Aj takúto podobu má snaha o zachovanie mieru.
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Zmena podnebia bezprostredne ohrozuje aj naše končiny. Hromadne hynie
smrek aj jaseň. Je potrebné vysvetliť, že samotné oteplenie by naše stromy hravo
zvládli. Zničia ho však na danom území nové choroby a škodcovia. Môžeme to
porovnať s akýmsi sťahovaním národov z dávnoveku. Žiaľ, platí to aj pre ovocné
stromy, zeleninu, zemiaky i pšenicu. Potravinová bezpečnosť štátov klesá do
červených čísel. Nemyslí sa tým kvantita, ale nedostatok kvality. Dnes bez
výživových doplnkov rýchlo skončíme u lekára.
Dúfajme, že Novú Bystricu budú nasledovať ďalšie obce a po rokoch útlmu
vytvoria priestor na výmenu pestovateľských a chovateľských skúseností.
Alojz Sobol

Pomýlené počasie...
Tento
rok
sa
zima
ponáhľala. 14. októbra 2009
sme sa prebudili do
zasneženého rána. Tieto dni
znepríjemňoval silný vietor,
následkom
čoho
bolo
potrhané vysoké napätie a
rozhlasové drôty. V časti
obce
Vychylovka
sa
vyskytlo
nebezpečenstvo
vyvrátenia stromov na
cestné komunikácie, kde
musela obec zasahovať
s ťažkou technikou. V niektorých častiach sa nachádzala v priebehu dvoch dní až
60 cm vrstva snehu, čo sťažovalo prejazd obcou. Toto počasie narobilo veľa
škôd nielen v Novej Bystrici, ale na celých Kysuciach, či už v Makove,
Turzovke, Skalitom, Radôstke a v iných obciach a mestách, kde došlo aj
k výpadkom elektrickej energie. Veľa škôd bolo spôsobených v našich
záhradkách polámaním ovocných stromov, veľa gazdiniek malo vyzdobené svoje
balkóny a okná pestrými kvetinami, ktoré boli taktiež znehodnotené.
Tieto zábery ukazujú na to, aké počasie vládlo v Novej Bystrici
v OKTÓBRI 2009.
Janka Huláková
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Charta spolupráce
Do histórie našej školy sa významne
zapíše 2. október 2009. Pri príležitosti
nadviazania priateľských vzťahov obcí
Josipovac a Nová Bystrica, riaditelia škôl
Ivan Smoljo za ZŠ Josipovac a Mgr.
Milan Lalinský za ZŠ s MŠ Nová
Bystrica,
podpísali
,,CHARTU
SPOLUPRÁCE“ ako trvalú osvetovú
spoluprácu
a prospešné
priateľstvo
učiteľských zborov. Pri podpísaní
zmluvy sa zúčastnili starosta obce Milan
Kotvas a zástupca starostu Rudolf Chovanec.
Cieľom spolupráce základných škôl z Josipovca a Novej Bystrice je
podnecovať učiteľov a žiakov k pestovaniu materinského jazyka, kultúry
a duchovného dedičstva svojich predkov. Projektom sa otvoria možnosti
vzájomných návštev učiteľov a žiakov. Pre každú návštevu prichystajú po
vzájomnej dohode miniprojekty výchovno-vzdelávacieho charakteru.
Ďalším cieľom spolupráce bude spoznávať podobnosti a rozdiely
vzdelávacieho systému Chorvátska a Slovenska, výmena a spolupráca
učiteľského zboru a vzájomná podpora.
Tešíme sa na nové vzťahy, na spoznávanie Slavónie, kde sa pred mnohými
rokmi usadili naši predkovia a aj napriek uplynutému času a vzdialenosti ich
viaže silné puto k rodisku svojich predkov.
Mgr. Štefánia Chovancová

Šaty pre Hannah Montana
Pod týmto názvom školské stredisko pripravilo pre žiakov ročníkov 1 - 9 súťaž
v kresbe a maľbe šiat pre im známu speváčku z televíznej obrazovky. Dva dni
v popoludňajších hodinách kreslili, lepili, zdobili šaty a oblečenie v štýle tejto
mladej dievčiny a popustili uzdu svojej fantázie.
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Najkrajšie sme ocenili vecnými cenami
a sladkosťami – nálepkami, kľúčenkami,
príveskami s tvárou tejto známej
osobnosti. Sme radi, že sa do súťaže
zapojili aj chlapci a tak ukázali, že majú
tiež zmysel pre módu.

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky
21.10.2009 sa konalo v Čadci v CVČ
Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej
pušky. Každoročne sa tejto súťaže
zúčastňujeme a patrí už k tradícii, že sa
umiestňujeme na popredných miestach. Ani
tento rok nebol výnimkou a družstvá dievčat
a chlapcov dokázali, že patria k streleckej
„elite“ v okrese. Družstvo dievčat v zložení
Hanka Matejčíková, Rebeka Cádrová
a Katka Čierňavová vystrieľali pre školu druhé miesto a pre seba medailu
a vecné ceny, družstvo chlapcov v zložení Samo Vakula, Filip Borovička
a Michal Halvoník tiež bodovali a umiestnili sa na druhom mieste. Aj v súťaži
jednotlivcov sme boli úspešní, Hanka Matejčíková obsadila druhé miesto.
Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce a držíme im palce aj v
ďalších streleckých súťažiach.
Žiakov pripravil Miroslav Žovin – vedúci streleckého krúžku.

Medzinárodný veľtrh informácií vzdelávania a zamestnanosti
Dňa 27.10.2009 sa všetci naši žiaci deviateho ročníka zúčastnili veľtrhu
vzdelávania a zamestnanosti v Čadci v Dome kultúry. V celom objekte boli
stánky s prezentáciou rôznych stredných škôl nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech
a Poľska. Žiaci sa mali možnosť bližšie zoznámiť s jednotlivými profesiami,
dostali veľké množstvo propagačných materiálov, ktoré im rozšíria obzor
s možnosťami do budúcna. Akcia bola veľmi dobre zorganizovaná Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci. Deviataci si pozreli aj kultúrny program,
ktorým sa celý veľtrh začal. Na spiatočnej ceste domov debatovali o svojich
zážitkoch a bolo vidieť a počuť, že ich celá akcie zaujala.
Mgr. Elena Jančulová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dňa 28.10.2009 absolvovali žiaci 1.
stupňa ZŠ exkurziu pod názvom
„Naša obec“. Žiaci sa oboznámili s
kultúrnymi
zariadeniami,
významnými budovami a pamiatkami
našej
obce.
Prostredníctvom
zážitkového učenia si zopakovali
pravidlá dopravnej výchovy a
pozorovali zmeny v prírode, ktoré
nastali s príchodom jesene. Exkurziu
žiaci ukončili návštevou nákupného
strediska. Niektorí poznali obec na jednotku, iní menej a ostatní sa už určite v
našej domovine nestratia! A to bolo zmyslom celej exkurzie.
Mgr. Mária Pišojová

Dňa 5. 10. 2009 sa na našej škole v spolupráci s CPPPaP v Čadci uskutočnila
akcia pod názvom Dni voľby povolania. Cieľovou skupinou boli žiaci 9.
ročníka, ktorí sa v tento deň sústredili výlučne na tému voľby povolania. Žiaci
absolvovali prednášku s informáciami o možnostiach na trhu práce, orientačný
intelektový test, záujmový test na profesijnú orientáciu a individuálnu
konzultáciu so psychológom z CPPPaP. Na základe získaných informácií si
každý žiak sám uvedomil svoje možnosti, záujmy a predpoklady a získal
informačnú brožúru „Ako si správne vybrať strednú školu“.
Výber povolania je dôležitým medzníkom v živote mladého človeka. Pred
dôležitým a nie ľahkým rozhodnutím, aký študijný alebo učebný odbor si zvoliť,
stoja dnes žiaci 9. ročníka. Aj preto sme dňa 27. 10. 2009 navštívili
„Medzinárodný veľtrh – Burzu informácií, vzdelávania a zamestnanosti
2009“, ktorý sa uskutočnil v DK v Čadci. V rámci veľtrhu boli žiakom a širokej
verejnosti sprístupnené informácie o aktuálnych možnostiach štúdia na stredných
školách. Myslím si, že návšteva splnila svoj cieľ a mala pozitívny prínos pre
žiakov, ktorý im pomôže pri výber čo najlepšieho povolania pre svoj život.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV
O RYŠAVEJ PRINCEZNE A MYŠKE HRYZKE
Patrik Romaník, IV. tr.
Za horami, vo vysokom hrade, bývala ryšavá princezná. Bola veľmi bohatá,
jej obydlie bolo z rýdzeho zlata. Okrem toho mala veľmi rada syr a bryndzu.
Jej kuchári jej vyvárali kadejaké dobroty.
Do kráľovskej kuchyne sa však nasťahovala myška Hryzka aj s celou
myšacou rodinkou. Odvtedy začalo princeznej trápenie. Myšacia rodinka jej
vždy zhrýzla všetok syr a princeznej nikdy neostalo jej obľúbené jedlo.
Rozhodla sa, že obdaruje toho, kto vychytá myšky v jej kuchyni. Do zámku sa
začali schádzať rýchli rytieri, bystrí chlapci i kadejakí pytliaci. Aj keď boli
rýchli, nepodarilo sa im pochytať myšky. Vtom čase prechádzal cez mesto
kováčov syn so svojim kocúrom. Vybral sa aj on do princezninho zámku, že
skúsi šťastie. Bol to vysoký, bystrý mládenec a princeznej sa veľmi páčil. Bola
veľmi smutná, lebo ani len nepomyslela, že sa mu podarí splniť jej úlohu.
Kováčov syn prikázal, aby kocúra zatvorili na noc do kuchyne. Kocúr vychytal
všetky myši, takže odvtedy už princeznej nechýbali jej syrové dobroty.
Mládenec popýtal princeznú o ruku a ona súhlasila. Čoskoro vystrojili
prepychovú svadbu. Všetci sa tešili, ostali bývať na zámku a možno žijú
dodnes.
STARENKA A DOBYTOK
Vaneska Kolenová, IV. tr.
Kde bolo, tam bolo, bol jeden domček, ktorý bol z rýdzeho zlata. V tom
domčeku bývala stará bylinkárka, ktorá bola veľmi bystrá. Mala muža, ktorý
sa volal Bystrík. Mal krásne ryšavé vlasy, na ktoré bol veľmi pyšný.
Jedného krásneho slnečného dňa sa jej na záhrade pásol dobytok. Pytliak
sa jej prišiel opýtať, či by mu nepredala tú veľkú kobylu. Starenka povedala, že
nepredá, mykla hlavou a odišla. Na druhý deň bolo sychravo a starenka sa išla
pozrieť na svoj dobytok. Zobrala si kus syra a ryžového nákypu, aby nakŕmila
malé myšky a sýkorky. Keď nebol nikto doma, starenka sa vybrala nazbierať
liečivé byliny. O chvíľku stretla pytliaka, ktorý sa jej vypytoval, kto je doma.
Starenka povedala, že nikto, lebo Bystrík musel odcestovať za strýkom do
Myjavy. Pytliak túžil po rysavej krave. Tak sa teda vybral k bylinkárke. Tú
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rysavú kravu chcel ukradnúť, ale sa mu to nepodarilo, pretože dobytok strážila
vyžla Violeta. Keď sa starenka vrátila, išla kúpiť bryndzu, aby mohla spraviť
bryndzovníky. Keď prišla, tak jej zavolal Bystrík. Povedal, že o chvíľku príde,
ale cestou sa zastaví nachytať ryby v rybníku pri rieke Toryse. Starenka išla do
záhradky zasadiť pýr.
Keď prišiel Bystrík, tak pozval starenku do kina na rozprávku O pyšnej
princeznej.

Prehľad daní v SR
Dane, ktoré musia fyzické a právnické osoby v SR odvádzať, môžeme rozdeliť
do dvoch základných kategórií – nepriame a priame dane.
Nepriame dane
- sú dane, ktoré nepriamo zaplatia nielen podnikatelia, ale aj všetci ostatní
odberatelia, teda aj bežní občania, ktorí nakupujú základné tovary a služby. Patri
k nim:
 DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - DPH (sadzby 19%, 10%)
- za platiteľa DPH bol povinný sa registrovať každý podnikateľ, ktorého obrat
presiahol 35 000 eur za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Dňa 1. júla 2009
nadobudol účinnosť zákon č.258/2009 Z.z.(novela zákona o DPH), ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Zmena sa týka hlavne výšky obratu pre účely registrácie a pre účely zrušenia
registrácie, ktorá sa zvyšuje zo sumy 35 000 € na sumu 49 790 €. Ak zdaniteľná
osoba dosiahla obrat 35 000 € a stala sa platiteľom dane podľa znenia zákona o
DPH platného od 1.1.2009, môže požiadať o zrušenie registrácie, ak k
poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom
podala žiadosť o zrušenie registrácie pre daň, nedosiahla obrat 49 790 € za
najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
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Daňový úrad na základe žiadosti o zrušenie registrácie pre daň bezodkladne určí
platiteľovi dane deň, ktorým prestáva byť platiteľom a týmto dňom zaniká
platnosť IČ pre daň a tiež osvedčenia o registrácii pre daň, ktoré je povinný
platiteľ dane vrátiť do 10 dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom,
- zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla tento obrat,
- za platiteľa DPH sa môže SZČO zaregistrovať aj dobrovoľne. V tom prípade
vypíše okrem žiadosti o registráciu aj dotazník, v ktorom uvádza predpokladanú
výšku obratu, prikladá zmluvy o dodávkach tovarov alebo služieb, nájomnú
zmluvu atď.,
- ak platiteľ DPH prekročí obrat 331 939,19 eur za rok, stáva sa mesačným
platiteľom DPH, ináč je štvrťročným platiteľom DPH.

Výkazy a hlásenia:
- mesačný platiteľ DPH predkladá správcovi dane priznanie k DPH k 25.dňu
nasledujúceho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia,
- štvrťročný platiteľ DPH predkladá daňové priznanie k 25. 4., 25. 7., 25. 10.
a 25. 1.,
- súhrnný výkaz k DPH predkladá podnikateľ štvrťročne - v prípade, že
uskutočnil predaj tovaru v rámci krajín EÚ, a to platiteľovi DPH
zaregistrovanému vo svojej krajine alebo uskutočnil trojstranný obchod.

ZA NEPODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA ALEBO SÚHRNNÉHO
VÝKAZU K DPH MUSÍ SPRÁVCA DANE ULOŽIŤ POKUTU VO VÝŠKE
33,19 EUR PRE FYZICKÚ OSOBU A 66,38 EUR PRE PRÁVNICKÚ OSOBU.
 SPOTREBNÉ DANE (výšku určuje zákon)

Spotrebná daň z piva, vína a liehu
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov a daň z minerálnych olejov
Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu

Ing. Iveta Heltková
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* Nová Bystrica - Vadičov 0:1 (0:1)
Gól: Králik. Najlepší hráči: Nikto - Králik.
Hostia využili svoju jedinú šancu, potom už ubránili výsledok. Domácim nebolo
súdené streliť gól.
* Nová Bystrica - Vysoká 2:1 (0:1)
Góly: Mich. Griga, Mil. Dubovický - D. Janita. Najlepší hráči: Džurný - D.
Janita.
Hostia síce viedli polčas, po obrátke to bol domáci tlak a 2 góly v sieti súpera.
Víťazstvo domácich je zaslúžené
1. Nová Bystrica
2. Radoľa
3. Zborov
4. Rudina
5. Čierne
6. Korňa
7. Turzovka
8. Čadca B
9. Vadičov
10. Staškov
11. Nesluša

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
3

3
2
3
5
4
2
3
3
1
3
4

2
3
3
2
3
4
4
4
6
5
5

23:10
26:20
18:17
24:11
26:19
36:17
25:18
25:20
19:24
16:26
15:26

24 (+3)
23 (+5)
21 (0)
20 (+2)
19 (+1)
18 (+3)
18 (+3)
18 (+3)
16 (-2)
15 (+1)
13 (-8)
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12. Snežnica
13. Vysoká
14. Svrčinovec
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12 3 2 7 16:30 11 (-10)
12 2 2 8 21:37 8 (-7)
12 1 4 7 19:33 7 (-13).

Výsledky žiaci:
Nová Bystrica – Kysucký Lieskovec 1:5 (0:4) Gól:

Cabadaj V.

Nová Bystrica – Snežnica

4:0 (2:0) Góly: Cabadaj V. 2, Jonek V.,
Šadibol L.

Nesluša – Nová Bystrica

0:5 (0:0) Góly: Šadibol L. 2, Cabadaj V.,
Dubovický M, Jonek V.

Nová Bystrica – Radôstka

0:2 (0:2)

Lodno – Nová Bystrica

2:4 (0:2) Góly: Vakula S., Šadibol L.,
Cabadaj V, Dubovický M.

Nová Bystrica – Rudina

2:4 (1:1) Góly: Šadibol L.,
Dubovický M.

Nová Bystrica – Vadičov

4:2 (2:0) Góly: Vakula S. 2, Drozd R.,
Dubovický M.,

Ochodnica – Nová Bystrica

0:5 (0:2) Góly: Šadibol L 3, Vakula S.,
Dubovický M.

Po jesennej časti sú žiaci TJ Slovan Nová Bystrica na štvrtom mieste. V kádri
žiakov začali hrávať aj dve dievčatá. Čierňavová D. a Čierňavová M., ktoré sú
pre mužstvo herným prínosom.

Jaroslav Kováč
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Jozef Lukáč, Ivana Kuricová, 3.10.2009
Michal Plevák, Terézia Jantulová, 9.10.2009
Ján Petrek, Jana Blahovcová, 17.10.2009

Narodenie dietata
Petra Cabadajová – 1.10.2009, Peter a Katarína, rod. Kuglerová

Strieborný sobáš
Stanislav Mokryš a Zita, rod. Čierňavová
Milan Mihálik a Antónia, rod. Petreková

Životné jubileá
40 rokov
Marián Bubrín
Vendelín Pastva
Vladimír Jonek
Eva Petreková
Alena Šmehýlová

50 rokov
František Fedor
Milan Pokrývka
Ján Dubovický
Eva Halvoníková
Mária Bardáčová

Novobystrický hlásnik

27

60 rokov
Peter Švec
Ján Skaličan
Helena Kubeňová

70 rokov
Alexander Halvoník
Anna Strapáčová
Mária Petreková

Nad 80 rokov
Sidónia Pastvová (81)
Emília Pokrývková (84)
Jozef Slučiak (86)
Štefan Klieštik (89)

Opustili nás
Mária Podolínská (†75)
František Slučiak (†74)
Ondrej Čierňava (†69)
Rudolf Petrek (†49)
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Pozvánka
Obec Nová Bystrica vás srdečne pozýva
na tradičnú dedinskú zabíjačku spojenú s Katarínskou zábavou.
Uskutoční sa dňa 21.11.2009 pred Obecným úradom v Novej Bystrici.
V priebehu dňa pre vás pripravíme kvalitné zabíjačkové výrobky,
varené vínko a dobrú zábavu v podaní ľudovej muziky.
Tešíme sa vás!

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