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Chránite si svoju studňu alebo
iný zdroj pitnej vody ?

Časopis obce Nová Bystrica
Č. 10/2008 november
XVII. ročník
10,- Sk

Viete, že kvalita pitnej vody vo vodnom zdroji závisí od zdrojov znečistenia v jeho
okolí?
Ide tu predovšetkým o žumpy, septiky, hnojiská, chlievy, močovkové jamy, cestné
priekopy a pod., ktoré sú situované v nedostatočnej vzdialenosti od vodného zdroja
(súkromnej studne).
Výsledky dotazníkového prieskumu vykonaného štátnymi zdravotnými ústavmi
v SR na prelome rokov 1999 – 2000 dokumentujú, že z 1920 respondentov 71 % ľudí
nevie, akú pitnú vodu konzumuje.
Až 28 % vlastníkov vodných zdrojov si nikdy nedalo vyšetriť kvalitu vody z vlastného
vodného zdroja.
Aké sú to zdroje vody pre individuálne zásobovanie:
Zásobovanie pitnou vodou pre uzatvorený okruh spotrebiteľov, spravidla z jedného
zdroja s dennou produkciou menej ako 10m3, alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50
osôb, sa nazýva individuálnym zásobovaním.
Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja?
Viete, že na kvalitu pitnej vody vplýva :
1. Umiestnenie studní
Studne individuálneho zásobovania vodou sa zriaďujú na základe
hydrogeologického posudku obyčajne ako šachtové alebo vŕtané studne
v neznečistenom prostredí.
Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne
individuálneho zásobovania vodou.

Dňa 10. 11. 2008 sa otvorila nová cesta II/520, ktorá spojila dva regióny Oravu
a Kysuce. Táto cesta zanikla pri budovaní Vodnej nádrže Nová Bystrica, kedy
zanikli aj obce Riečnica a Harvelka.
Pokračovanie na strane 11.

2.

•

Úprava okolia studne (STN 75 5115)
Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie
sú na nej dovolené činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody.
Prístup k studni sa doporučuje vydláždiť.
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Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí
studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť
kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a
vodu odviesť mimo okolia studne.
V prípadoch, keď je studňa vybavená stojanovým alebo iným zariadením s priamym
výtokom vody musí byť zriadený vodotesný odpad (potrubie alebo žliabok),
odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti najmenej 5 m od studne.
Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m je treba
nevyužitú vodu odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.
Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené,
vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má
byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.
V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane
sadov a záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny
porast.
Pre domové studne sa toto opatrenie doporučuje.

Najmenšia doporučená vzdialenosť domových studní od zdrojov možného
znečistenia

Najmenšia vzdialenosť v m
Zdroj možného znečistenia
Žumpy,
septiky,
potrubia
vnútornej
kanalizácie a kanalizačné prípojky
Nádrže tekutých palív
Chlievy, močovkové jamy, hnojiská
Verejné komunikácie, cestné priekopy
Umývacie plochy pre motorové vozidlá a
odpadové potrubia z nich
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Pri nesprávnom umiestnení studne ako aj jej nedostatočnej ochrane sa vystavujete
zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení.

Pitná voda aj odpadová voda sú dôležitým faktorom prenosu mnohých infekčných
ochorení.
Zdravotné riziká predstavujú :
a)

kontaminácia pitnej vody
- mikrobiologická (patogénne mikroorganizmy, parazity a pod.) – spôsobuje
infekčné ochorenie
- chemická kontaminácia môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie
organizmu napr. vysoká koncentrácia dusičnanov a dusitanov spôsobuje
dusičnanovú methemoglobinémiu dojčiat
b) nedostatok zdravotne bezchybnej pitnej vody, môže spôsobiť nepriame dôsledky na
zdravie akými sú :
„ ochorenia z nedostatku vody“ – infekčné, najmä črevné, kožné zo zníženia osobnej
hygieny a pod.
c) zmeny senzorických (zmyslových) vlastností vody (chuť, farba, zápach) môže
spôsobiť skupina rias, húb aktinomycét, železitých a sírnych baktérií. Aj keď väčšina
z nich nespôsobuje vážne ochorenia, senzorické zmeny vyvolávajú odpor
spotrebiteľov a znižujú kvalitu vody
Aké infekčné ochorenia prenosné vodou sú u nás aktuálne?

Prostredie
V podmienkach Slovenskej republiky sú vodou prenášané bakteriálne ochorenia
spôsobené Shigellami a inými črevnými infekčnými agens, z vírusových ochorení sú to
najmä ochorenia spôsobené Rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A.

málo priepustné

priepustné
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• Bacilárna dyzentéria (bacilárna úplavica) je najnákazlivejšia bakteriálna črevná
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Pôvodcami nákazy sú shigelly.

Prostredie málo priepustné tvoria napr. aluviálne a svahové hliny, hlinito kamenité
sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce napr. s ílovým, kaolinitým
a vápenatým tmelom.
Priepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito kamenité
sute, porézne hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny.

nákaza. Typicky začína náhle triaškou, bolesťami brucha, prudkými hnačkami
s vodnatou stolicou s prímesou hlienu, prípadne aj čerstvej krvi.

Inkubačný čas je 1 – 7 dní, bežne 3 dni
Prameňom nákazy je chorý človek, alebo rekonvalescent. Vylučovanie baktérií stolicou
je masívne v akútnom období choroby, niekedy pretrváva aj týždne
po skončení klinických príznakov ochorenia.
Prenos nákazy je fekálne orálnou cestou, priamym kontaktom, ale aj kontaminovanou
vodou a potravinami.
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• Vírusová hepatitída (zápal pečene) typu A je infekčná choroba, ktorá sa prejavuje
postihnutím pečeňových buniek. Začiatok ochorenia sa prejavuje zvýšenou teplotou,
únavou, stratou chuti do jedenia, nútením na zvracanie. Klinické štádium sa prejaví
žltačkou, zažltnutie na očných sklérach, neskôr na koži. Ochorenie má sezónny
charakter (zvyšuje sa na jeseň, maxima dosahuje v zime).
Pôvodcom nákazy je vírus infekčného zápalu pečene typu A.
Inkubačný čas je 15 – 50 dní.
Prameňom nákazy je človek. U chorých ľudí koluje vírus v krvi už v inkubačnom
čase 3 týždne pred začiatkom klinických príznakov a v akútnom štádiu je prítomný
aj v stolici.
Prenos nákazy najčastejšie pri priamom styku s človekom na konci inkubačného
času a v akútnom štádiu choroby, alebo prostredníctvom kontaminovanej vody a
potravín.

•

Vírusové gastroenteritídy ochorenie sa prejavuje dávivými pocitmi, zvracaním,
bolesťami brucha, vodnatými hnačkami, zvýšenou teplotou.
Pôvodca nákazy je Roravírus, Norwalk vírus.
Inkubačný čas 1 – 4 dni.
Prameňom nákazy je najčastejšie chorý človek, vírusy však vylučujú aj zdraví
ľudia.
Prenos nákazy fekálne orálnou cestou, aj kontaminovanou vodou.

Zapamätajte si, že spoľahlivá ochrana ako aj pravidelná údržba vodného zdroja sú
prvoradým predpokladom zdravotnej bezchybnosti vody vo vodnom zdroji.

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 30.10.2008
Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Huláková Jana
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.

Držiaková Monika, Ing.
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Žemel Milan
Neprítomný:
Chovanec Rudolf
Program:
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rôzne
Návrh uznesenia
Záver

Rokovanie:

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 8
poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
p. Elenu Jančulovú a p. Janu Hulákovú.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Milana
Žemela a p. Vilmu Masnicovú. Návrh bol
jednohlasne schválený.

4. Rôzne
P. farár, Stanislav Capiak, predložil OZ

žiadosť
o finančný
príspevok
na
plynofikáciu kostola a ústredného kúrenia.
S dotáciou pre Rímsko-katolícku cirkev
v Novej Bystrici možno počítať až
v budúcom rozpočtovom roku v prípade,
že bude zahrnutá do rozpočtu obce.
Starosta obce informoval OZ
o rokovaní s firmou, ktorá nám spravuje
osvetlenie. Firma predložila ponuku na
dodanie 3 ks osvetlenia do Sobolov vo
výške 40.000,- Sk. OZ sa uznieslo, že sa
urobí prieskum trhu a osvetlenie sa dá
urobiť najlacnejšej firme.
Prednostovi a stavebnej komisii bolo
uložené preriešiť žiadosť Jána Skaličana.
Bolo
zvolané
jednanie,
ale
ku
konkrétnemu riešenie nedošlo. Riešenie
problému sa presúva do budúceho
zastupiteľstva.
Prednosta s pracovníkmi OcÚ mali
vypracovať dotazník ohľadom kanalizácie
v obci. Zosumarizovanie dotazníkov bolo
presunuté do budúceho zastupiteľstva.
Starosta obce predložil OZ návrh na
schválenie poplatku za rozkopové práce
na cestách s asfaltom na maximálne 7 dní.
OZ schválilo poplatok vo výške 500,- Sk.
Starosta obce predložil OZ návrh na
výstavbu vodovodu na úseku Bisahovia –
Škorvaga so spoluúčasťou Obce Nová
Bystrica na financovaní vo výške 5%
z celkových nákladov.
Starosta obce predložil OZ návrh na
prijatie preklenovacieho úveru na
financovanie
rekonštrukcie
školy,
prípadne ďalších projektov. Úver môže
byť čerpaný, ale nemusí byť, ide o formu
kontokorentného úveru.
Kontrolórka obce predložila OZ
Stanovisko k prijatiu úveru, ktorý
poskytuje DEXIA banka Slovensko. OZ
schválilo preklenovací úver do výšky 15
mil. Sk.
Starosta obce informoval OZ, že 10.
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11. 2008 sa bude konať otvorenie cesty
Kysuce – Orava. Rekonštrukcia cesty od
Škorvagy k novej ceste bude uskutočnená
do 30. 6. 2009.
Starosta obce informoval OZ
o zavedení
autobusového
prepojenia
z Námestova do Žiliny cez našu obec.
Starosta obce informoval OZ, že
cesta do Bereši bude vyasfaltovaná
v priebehu mesiaca november.
Starosta obce predložil OZ návrh na
5% spolufinancovanie našej obce na
Spoločnom projekte medzi obcami
o vybavenie
hasičov
protipožiarnou
technikou. OZ návrh schválilo.
Starosta obce informoval OZ, že
zakúpené pozemky od SEVAKu boli dané
na vklad.
Starosta obce informoval OZ
o príprave 2. ročníka „Katarínskej
zabíjačky“, ktorú usporiada Obec Nová
Bystrica. OZ akciu schválilo.
Starostovi obce bol predložený
návrh na zabezpečenie prechodu pre
chodcov u Škorvagov. OZ odporučilo
starostovi
obce
osloviť
Policajné
oddelenie v Čadci o zriadenie prechodu
pre chodcov na križovatke u Škorvagov.
Na zastupiteľstve bol opätovne
prejednávaný problém ohľadom drtičky
drevnej hmoty, ktorú prevádzkuje firma
Františka Šadibola na základe podnetov
občanov. Drtička pracuje naďalej v čase
od 7.00 hod. do 17.00 hod., nie 6 hodín,
ako bolo dohodnuté.
Situáciu uložilo OZ prešetriť komisia pre
životné prostredie.
Kontrolórka obce informovala OZ,
že 6. januára 2009 sa jej končí 6-ročné
obdobie, na ktoré bola zvolená a je
potrebné v zmysle zákona o obecnom
zriadení vyhlásiť výberové konanie na
funkciu hlavného kontrolóra obce Nová
Bystrica.
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OZ určilo termín voľby hlavného
kontrolóra obce na deň 11. 12. 2008.
Podmienky predkladania prihlášok na
funkciu hlavného kontrolóra: doložiť
výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace, doklad o vzdelaní, prehlásenie,
že v prípade úspešnosti voľby sa vzdá
všetkých činností v zmysle § 18 zákona č.
369/2004 Z. z.. Termín odovzdania
žiadosti do 27. 11. 2008 do 15.00 hod. p.
Liščákovej v zalepenej obálke označenej
„NEOTVÁRAŤ“.
OZ uložilo prednostovi obecného
úradu zverejniť termín voľby hlavného
kontrolóra obce na úradnej tabuli v zmysle
zákona 369/2004 Z.z.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Emila Kašubu, bytom Nová Bystrica 319,
O opravu cesty v osade Pavelkovia. OZ
žiadosť zobralo na vedomie a uvedená
rekonštrukcia cesty sa bude realizovať
prostredníctvom pripravovaného projektu.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Milana Masnicu, bytom Stará Bystrica
466, o obnovu osvetlenia pri bývalom
rozvoji. OZ žiadosť zobralo na vedomie.
Existujúce osvetlenie bude prispôsobené
na širší záber.
Starosta obce predniesol OZ
sťažnosť Paulíny Klanicovej, bytom Nová
Bystrica 614 ohľadom znečistenia zdroja
pitnej vody. Sťažnosť prerieši komisia pre
životné prostredie.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Juraja Kurica a Jozefa Kurica, bytom
Nová
Bystrica
488,
o zhotovenie
pouličného osvetlenia u Andrisa k domom
č. 529 a č. 1066 v počte 1 ks. Náklady
súvisiace so zhotovením sú ochotní
uhradiť v plnej výške. OZ žiadosť
schválilo.
Poslanec miestnej časti Talapkovia
a Frančiakovia, Jozef Kultán predniesol
OZ žiadosť o poskytnutie finančnej
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výpomoci pri rekonštrukcii vodovodu. OZ
žiadosť osád Talapkovia a Frančiakovia
schválilo. Finančná výpomoc bude
vyplatená na základe predloženej faktúry
vo výške 20.000,- Sk prostredníctvom
rozpočtu obce.
Starosta obce predniesol žiadosť
osady
Martiniskovia
o poskytnutie
finančnej výpomoci na posilnenie
výdatnosti skupinového vodovodu. OZ
finančnú výpomoc schválilo vo výške
20.000,- Sk, ktorá bude vyplatená na
základe
predloženej
faktúry
prostredníctvom rozpočtu obce.
OZ uložilo kultúrnemu referentovi
plniť si povinnosti pri preberaní priestorov
kultúry.
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už sú zhotovené, len ich je potrebné
upevniť.
P. Huláková – je potrebné ohradiť
zdroj pitnej vody u Závodzky. OZ uložilo
p. Brisučiakovi zabezpečiť oplotenie
zdroja pitnej vody a zakrytie odkrytého
potrubia.
P. Jančulová poďakovala starostovi
obce za zakúpenie kuchynského robota do
kuchyne v kultúrnom dome.

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:

5. Diskusia
P. Držiaková predniesla starostovi obce
problémy na úseku cesty od Beláka
smerom dole, kde chýba osvetlenie,
chodníky, okraje cesty nie sú udržiavané
a na ceste ostáva stáť voda.
OZ odporučilo starostovi obce
vyzvať vedenie Správy a údržby ciest
o úpravu cesty v úseku Rajnohovia –
Cádrikovia, aby spĺňala bezpečnosť
prevádzky.
P. Huláková – upozornila na
nepríjemný zápach z jarka pri ceste na
cintorín. OZ uložilo komisii pre životné
prostredie, prednostovi OcÚ a p. M.
Hulákovej vyzvať občanov, aby zamedzili
vypúšťanie odpadov do jarku pri ceste na
cintorín.
P. Huláková - je potrebné ihrisko pri
ZS ohradiť aj od p. Rudolfa Slučiaka. OZ
uložilo zástupcovi starostu zabezpečiť
montáž ochranných plotov.
P. Huláková – v akom stave sú
striešky na bytových domoch. Starosta –

U z n e s e n i e číslo 10/2008
A/ berie na vedomie
1.
program
dnešného
zastupiteľstva
2.
zapisovateľku
p.
Annu
Chovancovú
3.
overovateľov zápisnice: p.
Mgr. Elenu Jančulovú p. Janu Hulákovú
4.
návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Milana Žemela, p. Vilmu
Masnicovú
5. požiadavku správu farnosti o finančnú
výpomoc pri plynofikácií kostola
6. informáciu starostu obce o možnosti
obce
zriadiť
u DEXIA
banky
kontokorentný úver
7. vyjadrenia kontrolóra obce k zriadeniu
úveru z
DEXIA banky
8.
kontrolu
plnenia
uznesení
z prechádzajúcich zastupiteľstiev
9. požiadavku občanov na rozkopávku
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ciest /povrchovo spevnených/
10. návrh na schválenie 5% účasti Obce
Nová Bystrica na projekte predĺženia
obecného
vodovodu
v časti
obce
Bisahovia – Škorvaga
11. informáciu starostu obce o kolaudácii
cesty Kysuce – Orava plánovanej na 10.
novembra 2008.
12. informáciu o cezhraničnej spolupráci
s Poľskom v oblasti požiarnej ochrany
a možnosti zakúpenia požiarnej techniky
13. informáciu o usporiadaní akcie
„Katarínska zábíjačka“ na 22. 11. 2008
14. pripomienku občanov osád Jančulovia
a Berešovia
k odhlučneniu
drtičky
drevného odpadu u Jančulov p. Šadibola
Františka
15. správu kontrolórky obce z kontroly
v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za l. polrok
2008
16. žiadosť Emila Kašubu, Vychylovka
319 o úpravu miestnej komunikácie – na
rekonštrukcií miestnych komunikácií sa
pracuje. Komunikácia bude upravená
podľa pripravovaného projektu
17.
informáciu
kontrolóra
obce
o vyhlásení výberového konania na
funkciu kontrolóra Obce Nová Bystrica.
OZ určuje: termín voľby hlavného
kontrolóra obce na deň 11. 12. 2008.
Podmienky predkladania prihlášok na
funkciu hlavného kontrolóra: doložiť
výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace, doklad o vzdelaní, prehlásenie,
že v prípade úspešnosti voľby sa vzdá
všetkých činností v zmysle § 18 zákona č.
369/2004 Z. z.. Termín odovzdania
žiadosti do 27. 11. 2008 do 15.00 hod p.
Liščákovej v zalepenej obálke označenej
„NEOTVÁRAŤ“
18. žiadosť Milana Masnicu, Stará
Bystrica 466 o obnovenie verejného
osvetlenia pri bývalom Rozvoji –
prispôsobiť existujúce osvetlenie na širší
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záber
19. sťažnosť Paulíny Klanicovej, Nová
Bystrica 619 ohľadom znečistenia zdroja
pitnej vody – komisia pre životné
prostredie
20. žiadosť Jozefa Kurica, Nová Bystrica
488, o zriadenie verejného osvetlenia
21. žiadosť občanov osady Martiniskovia
o finančnú výpomoc pri napojení nového
zdroja pitnej vody
22. žiadosť občanov osád Talapkovia
a Frančiakovia o finančnú výpomoc pri
rekonštrukcii vodovodu
23. problém prístupovej cesty k cintorínu
– odpadové vody

B/ schvaľuje
1.
program zastupiteľstva
2.
návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Milan Žemel a p. Vilma
Masnicová
3. poplatok za vydanie rozhodnutia na
rozkopávku
miestnej
komunikácie
povrchovo spevnenej asfaltom vo výške
500,- Sk
4. 5% spoluúčasť obce na projekte
vodovodu v časti obce Bisahovia –
Škorvagovia vo výške cca 450.000,- Sk
5. uzatvoriť Zmluvu s DEXIA bankou na
úver podľa priložených dokladov, t. j.
DEXIA KOMUNÁL KOMFORT úveru
do výšky 15 mil. Sk
6. 5% spoluúčasť obce na projekte
vybavenia požiarnej ochrany požiarnou
technikou.
7. usporiadania akcie „Katarínska
zabíjačka“ Obcou Nová Bystrica
8. žiadosť Jozefa Kurica, bytom Nová
Bystrica 488, o zriadenie verejného
osvetlenia na vlastné náklady
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9. žiadosť osady Martiniskovia o finančnú
výpomoc pri napojení nového zdroja
pitnej vody vo výške 20.000,- Sk na
základe
predloženej
faktúry
prostredníctvom rozpočtu obce
10.
žiadosť
osád
Talapkovia
a Frančiakovia o finančnú výpomoc pri
rekonštrukcii vodovodu na základe
predloženej faktúry vo výške 20.000,- Sk

C/ doporučuje
1.
starostovi obce pozvať na budúce
zastupiteľstvo poslanca národnej rady p.
Jána Podmanického
2.
starostovi obce osloviť PO PZ
Čadca o zriadenie prechodu pre chodcov
v oblasti križovatky u Škorvagov
3.
starostovi obce vyzvať vedenie
Správy a údržby ciest Ing. Greguša
o úpravu cesty v úseku Rajnohovia –
Cádrikovia, aby spĺňala bezpečnosť
prevádzky

D/ ukladá
1.
stavebnej komisii pre životné
prostredie
vyvolať
jednanie
s p.
Šadibolom
a prejednať
problém
odhlučnenia drtičky drevnej hmoty.
2.
prednostovi OcÚ Ing. Kasajovi
zverejniť
termín
voľby
hlavného
kontrolóra obce na úradnej tabuli v zmysle
zákona 369/2004 Z. z. v platnom znení
3.
komisii pre životné prostredie
a prednostovi OcÚ a p. Hulákovej Márii
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vyzvať
občanov,
aby
zamedzili
vypúšťanie odpadov do jarku pri ceste na
cintorín
4.
zástupcovi
starostu
obce
zabezpečiť montáž ochranných plotov
okolo ihriska pri zdravotnom stredisku
5.
p.
Brisučiakovi
zabezpečiť
oplotenie zdroja pitnej vody u Závodzky
s pracovníkmi OcÚ /VPP/ a vyzvať PSDL
Nová
Bystrica
o úpravu,
zakrytie
obnaženého vodovodného potrubia
6.
kultúrnemu referentovi plniť si
povinnosti
pri
spätnom
preberaní
priestorov kultúry

6. Záver
Nakoľko
program
rokovania
bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta
obce
rokovanie
riadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.
Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu
Milan Kotvas
starosta obce
Overovatelia:
Jana Huláková
Mgr. Elena Jančulová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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NOVÁ CESTA II/520 NOVÁ BYSTRICA –
ORAVSKÁ LESNÁ
Slávnostné otvorenie sa začalo v rimsk.-kat. Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej
Bystrici. Túto omšu celebroval Mons. Viliam Judák - nitriansky biskup spolu
s Mons. Františkom Tondrom - spišským biskupom, Ladislavom Stromčekom –
generálnym vikárom Žilinskej diecézy a farárom Novej Bystrice Stanislavom
Capiakom.
Na svätej omši sa zúčastnili starosta Novej Bystrice Milan Kotvas, starosta
Oravskej Lesnej Ing. Albín Viater, občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej.
Prítomní boli i zástupcovia investora Slovenskej správy ciest, projektantov,
dodávateľov,
robotníkov
tejto
stavby a ďalší hostia.
Po svätej omši bola vysvätená
aj kaplnka a socha sv. Krištofa,
ktorý je patrónom šoférov. Potom
sme sa presunuli na hranicu Novej
Bystrice a Oravskej Lesnej ku soche
Panny Márie, kde sa konalo
oficiálne otvorenie cesty. Tu sa
stretli občania Novej Bystrice
a Oravskej Lesnej a ľudová muzika
z oboch dedín. Prítomným sa
prihovoril predseda vlády JUDr. Robert Fico spolu s ďalšími prítomnými
hosťami: podpredsedníčka NR SR, RNDr. Anna Belousovová
minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák,
minister dopravy Ing. Ľubomír Vážny,
predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár,
starosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas,
starosta obce Oravská Lesná Albín Viater,
generálny riaditeľ SSC Bratislava Ing. Roman Žembera,
riaditeľ IVSSC Žilina Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal cestu II/520 do samosprávy Žilinského
samosprávneho kraja, ktorý bude zodpovedný za zimnú údržbu, nakoľko cesta je
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vedená v ťažkom a členitom horskom teréne, ktorá je veľmi náročná na zimnú
údržbu. S výstavbou cesty sa začalo na jar 2004, ktorú zabezpečovalo
konzorcium troch firiem. Cesta je dlhá 9,5 km, je na nej 11 mostov s celkovou
dĺžkou 1,2 km. Čo je veľmi zaujímavé, nachádza sa tu najvyšší sypaný most
v Európe a najdlhší najvyššie položený most na Slovensku 203 – 00, ktorý je
postavený na 32 pilieroch. Situovanie tohto mosta v zosuvnom prostredí si
vyžiadalo upevňovanie zemnými lanovými kotvami a mikropilotami tak, aby sa
zabezpečila stabilita mosta. Po tejto ceste okrem osobných áut, budú premávať
tiež nákladné autá do 7,5 ton a autobusy, ktoré už premávajú. V pláne je
i rekonštrukcia cesty Nová Bystrica – Vychylovka, kde súčasťou cesty majú byť
chodníky, osvetlenie a kanalizácia. Práce sa majú uskutočniť čo najskôr. Táto
cesta spojila dva regióny Kysuce a Oravu, a tým umožnila obyvateľom Oravy čo
najskôr sa dostať do Žiliny, Českej republiky a naopak. Veríme, že táto cesta nás
bude spájať a bude prínosom nielen pre našich občanov.
Základné údaje o ceste:
Komunikácia je navrhnutá
v zmysle STN 736101 v kategórii C
8,5/50 v celkovej dľžke 9,450 km.
V oblúkoch menších ako R= 70m
bola dohodnutá rýchlosť Vn=
40km/h.
Šírkové
usporiadanie
vozovky je 2 x 3,5 m s vodiacimi
pruhmi, 2 x 0,25 m so spevnenou
krajnicou,
2
x
0,25m
a s nespevnenou krajnicou, 2 x
0,25m do voľnej šírky komunikácie. Konštrukcia vozovky si vyžiadala korektný
prístup vo vzťahu k zemnému podložiu, ktorého požadované fyzikálno –
mechanické vlastnosti sú docielené použitím geodosky.
Jana Huláková

Otvorenie novej cesty medzi Kysucami a Oravou
Pred požehnaním novej cesty medzi Kysucami a Oravou dňa 10.11.2009 v kostole
v Novej Bystrici privítal pán farár Stanislav Capiak otcov biskupov:
- predsedu Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Františka Tondru,
spišského biskupa,
- nášho rodáka, Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa,
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- generálneho vikára žilinského biskupstva, Mons. Ladislava Stromčeka
týmito slovami:
„Excelencie, najdôstojnejší otcovia biskupi, nástupcovia 12 apoštolov!
Prichádzate k nám požehnať novú cestu. Požehnajte aj nás. Požehnajte naše
osobné životné cesty. Nech nás, katolíkov, tieto cesty vedú k častému prijímaniu
Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti. A všetkých spolu nech vedú k vzájomnej
láske a spravodlivému vzťahu k druhému človekovi. Vitajte medzi nami!“

Príhovor nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka
CESTA
Táto slávnostná chvíľa nesie v sebe ľudsky čistú a úprimnú radosť. V tejto
radosti je zastúpený údiv a obdiv. Údiv nad krásou novosti cesty a obdiv nad
ľudským umom, vynaliezavosťou, racionálnosťou techniky, nad ľudskou prácou
mnohých stavbárov i nad výsledkom všeobecného dobra. Prepáčte mi moje
zamýšľanie sa, moju úvahu či krátke reflexie, ktoré či chcem alebo nie, mi
vnucujú osobný, zážitkový prejav. Som predsa dieťaťom a synom tohto horského
kraja, tej krásnej prírody a som aj účastníkom skoro všetkých zmien po druhej
svetovej vojne, ktoré sa dotkli a poznačili všetky generácie, všetkých obyvateľov
našich dedín, usadlostí, dvorov. Do mysle mi vstupujú dva obrazy: jeden
z minulosti a druhý z prítomnosti. Obraz sociálnej biedy - a obraz prírody
a zásahu do nej.
V minulosti rozdeľovalo našich ľudí nielen materiálne bohatstvo a chudoba,
ale aj sama príroda: neúrodné polia, bohaté lesy a lúky, kamenistá zem, na ktorej
bolo viac skália ako zemiakov. Dedina chodila do mesta a mesto žilo z plodov
práce gazdov a lesných robotníkov. Ale ľudí delila aj spopretŕhaná a krehká
sústava ciest a predovšetkým sústava ciest za chlebom, k lekárovi, do úradov, do
obchodov, do škôl, za vzdelaním...
Obraz cesty ako života je starý symbol, ktorý nachádzame v mnohých
náboženstvách. Kresťania z prvých čias používali tento symbol ako označenie
pre Ježišovo učenie a volali sa: „prívržencami (novej) Cesty“ (porov. Sk 9,2).
So symbolom cesty sa stretávame veľmi často v Starom a Novom zákone,
predovšetkým v jeho etickom význame. Návody, vyznania a postoje vyzývajú
kráčať s Bohom a podľa jeho prikázaní. Pre izraelský ľud je obzvlášť významná
skúsenosť, že Jahve je Bohom cesty. Neustále to zjavuje v príbehoch ciest
patriarchov, ktorí zbierajú pri svojom dlhom cestovaní mnohoraké skúsenosti
viery so svojím sprievodcom – živým Bohom.
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Početné príbehy o cestách nájdeme aj v Novom zákone. Sám Ježiš bol na
cestách, aby ľuďom, ohlasoval a dal im zažiť, Boh je s vami a pri vás.
Tlačí sa mi do reči otázka, vyslovená básnikom Milanom Rúfusom: „Stvoríme
svoju cestu my/, alebo cesta tvorí nás?“(Cesta). Prijímame radšej vychodené
cesty, alebo tvoríme cesty nové? Len pre seba. Vieme dobre, že každý z nás má
svoju životnú cestu, aj tú biblickú, mnoho významovú, cestu k dokonalosti
a plnenia svoje úlohy, mnohí z nás poznajú v rôznej podobe cestu praotca
Abraháma putujúceho z chaldejského Uru do zasľúbenej zeme, cestu Mojžiša
z Egypta, aj márnotratného syna, ale aj cestu na Golgotu i k hrobu Vzkrieseného
Krista. Každý z nás chodí so svojou pravdou na cestách života. Ako je len dobre,
že cesty nie sú jednosmerné, že jestvujú cesty návratov – k mamám, k rodine,
domov, do detstva, do mladosti, k blízkym a známym.
Do mysle sa mi dôverne vtierajú práve tie naše staré cesty, ktoré sem tam
pretínala naša železnička. Tie horské, poľné i lesné cesty, cestičky, chodníčky,
s výmoľami, zákrutami, stúpaním i klesaním, cesty obťažené vozmi
gazdovskými, furmanskými, v zime i v lete, neprechodné úseky... Všetky tie
cesty slúžili predsa človeku na jeho úsporný presun k malým i väčším cieľom.
Veľmi silno si pritom uvedomujem húževnatosť kysuckého i oravského ľudu.
Toho ľudu, ktorý túžil, prekonával a skracoval tie spomaľujúce rozdiely:
priestoru a času, diaľok a hodín, ďalekého (neznámeho) a blízkeho (svojho),
nášho a cudzieho. Tak ako sa v našej horskej kultúre postupne uplatňovali
technické vymoženosti civilizovaného sveta, tak sa zároveň aj vo vnútornom
živote nášho statočného človeka ustaľovali trvalé duchovné hodnoty a ich
merania.
Mám predovšetkým na mysli kvalitnú cestu, z polovice 20. storočia, ktorá
spájala naše dva regióny, podľa niektorých veľmi zaostalé. Azda aj preto, prišlo
rozhodnutie k oddeleniu výstavbou vodnej nádrže.
Čo sa to vlastne stalo? Dolinou nezaznieva malebný hlas zvona, radostný
hlas detí, spev mládencov a dievčat, neopakovateľný súzvuk zvoncov pasúcich
sa oviec na stráňach chotára. Čo sa to vlastne stalo? Živí nechcú prehovoriť?
Niet ich tu. Ani však mŕtvych. Nielen živí museli, ale aj telá zosnulých nenašli
odpočinok na rodnej hrude. Všade voda, čistá, priehľadná ako srdce ešte pred pár
rokmi tu žijúceho človeka. Je chutná aj v Čadci, či Žiline, napriek slzám, s
ktorými bola pomiešaná. Nie však prekliata, aj keď vyšlo niekedy tvrdšie slovo a
zdvihla sa päsť proti nespravodlivosti, páchanej na jednoduchých ľuďoch, ktorí
nemôžu pochopiť, že tu sa už nemôžu tešiť z novej jari, senom voňajúcich
večerov, z jesene všadeprítomných zemiakov, či zo zimnej krajiny, ktorej sa
nevyrovnala ani tá rozprávková. Ašak aj to sa prekonalo.
Tak ako sa v našom slovenskom národe stierali rozdiely medzi mestom

Novobystrický hlásnik

15

a dedinou, predtým medzi kaštieľom a chalupou, tak sa postupne tvrdá fyzická
práca nahrádzala technickým mechanizmom a následne sa oslobodzovala aj
ľudská myseľ od tradovaného spôsobu života. Dobre vieme, že tento pohyb ľudí
iniciovala stále nová a nová technológia výstavby komunikácií. Pred silou
techniky padali všetky tie prírodné kamenné prekážky a tak nastal nový pohyb
ľudí, nové možnosti stretávania a zbližovania, výmeny materiálnych
a kultúrnych hodnôt. Tieto novosti prijímal náš skúsený človek s radosťou a so
zadosťučinením. Zaiste aj radosti zovšedneli a my sa na mnohé vymoženosti už
tešiť nevieme. Alebo sa mýlim?
Druhý obraz z prítomnosti predstavuje práve úľak nad umelým zásahom do
oravskej a kysuckej prírody. Sme akoby zaskočení výhodami i obetami,
zrýchlenou komunikáciou a úbytkami krásy našej prírody. Neodporujú si tieto
dve hodnoty? Nachádzame medzi nimi súlad? Nie je prirodzenou súčasťou
prírody aj táto nová cesta? Jej účelom nie je iba turizmus, zásah do flóry a fauny
regiónu je nespochybniteľný, ale s citlivým ohľadom na životné prostredie, na to
našské špecifikum, ktoré rešpektovali projektanti i realizátori projektu spojnice
dvoch severoslovenských regiónov, nenarušených priemyslom a násilím. Aj pre
nás platí zásada: rešpektovať ekologicky zodpovedný spôsob života, a to
v pokore, skromnosti, úcte, ohľaduplnosti k Bohu, k živej prírode a k ľuďom.
Naša nová cesta – predstavuje – jeden ľudsky dômyselný most, spojnicu
ľudskej súdržnosti, slobodného pohybu, zodpovedných rozhodnutí a možných
návratov. Má slúžiť nielen k rýchlej preprave ľudí a predmetov, ale má slúžiť
k zveľaďovaniu kultúry a ducha ľudí oboch regiónov severného Slovenska. Má
byť stále krásna, bezpečná a trvalá, taká ako je naša láska k živej prírode, ku
kráse a k ľudskému životu. V tomto duchu vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí
mali podiel na realizácii tejto spojnice kysuckého a oravského kraja.
Áno, človek v tomto regióne žil v prítomnosti Božej. Iste mal aj svoje
slabosti, temné chvíľky. Vedel však, že napriek tomu je „tvor Boží“ a nad ním
drží ochrannú ruku Ten, ktorý ho miluje. A aby cesta k Bohu bola istá, kráčal po
nej pod ochranou Matky Božej.
Na tejto ceste naozaj nie sme sami. Tak ako k emauzským utečencom sa
pripojil vzkriesený Kristus, tak Boh kráča s nami v našich životných
okolnostiach. Kríž totiž je nielen symbolom stroskotania, smrti, ale aj
možnosťou pre nový život. Tým, že sa sprievodca nevnucuje tým dvom ako
utešiteľ a človek, ktorý vie všetko lepšie, a nehovorí, čo by mali robiť, ale
dôveruje im, že nasledujúci krok urobia sami, práve tým sa môžu otvárať. Tým
už je daný začiatok, že „zhorí“ kus bolesti, bezradnosti a smútku a „liečenie“
začína. Neskôr budú o tom rozprávať: „Či nám nehorelo srdce...?“ (Lk 24, 32).
Povzbudzujú sa tým, že porovnávajú rozprávanie Písma so skúsenosťami svojej
životnej cesty. Pritom počujú nielen o Božom spásonosnom liečivom konaní
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Boha v minulosti, ale zakusujú jeho lásku a moc. Veru, najdlhšia cesta je cesta
dovnútra... A keď sa lámal chlieb, stávajú sa vidiacimi vo viere: Ježiš žije! Celý
čas bol na ceste s nami. Naša cesta je aj jeho cestou. „Zostaň s nami!“ Chceme aj
my, to spoločne vziať do úst a nechať hovoriť naše srdce ako takí, ktorí ho
pomaly spoznajú na našej ceste; predovšetkým tam, kde vidíme už len
východisko úteku, keď je nám všetko už primnoho, čo sa tu rozbíja a tlačí, kde sa
zdá, že už niet nádeje a nikto nechce už ísť s nami. On je ten, ktorý vidí ďalej a
dáva aj silu a svetlo. Preto, Pane, zostaň s nami, Žehnaj nás a dielo našich rúk!
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák

Spoločne modlitby veriacich pri sv. omši
1. Modlime sa za Svätého Otca Benedikta XVI.,
za našich otcov biskupov a kňazov,
aby boli vernými vodcami Božieho ľudu na ceste ku Kristovi, prosme Pána.
2. Za všetkých veriacich v Ježiša,
aby posilňovaní častým svätým prijímaním získali večné šťastie v nebi,
prosme Pána.
3. Za staviteľov novej cesty medzi Oravou a Kysucami,
aby Pán požehnal ich námahu a odmenil ich hojnosťou svojich milostí,
prosme Pána.
4. Za všetkých cestujúcich,
aby vždy šťastne dosiahli svoj cieľ, rešpektovali dopravné predpisy a tak
unikli nebezpečenstvám duše i tela, prosme Pána.
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5. Za nás tu prítomných,
aby nás naše životné cesty viedli k správnemu vzťahu k Bohu a blížnemu,
prosme Pána.
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Starosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas ďakuje všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na zdarnom priebehu zabíjačky.
Veríme, že sa táto akcia stane každoročnou tradíciou, kde sa mladší i starší
občania môžu spoločne stretnúť a rozveseliť sa.

Mgr. Stanislav Capiak

Jana Huláková

Prehliadka ľudových súborov Bystrickej doliny
Novobystrická zabíjačka
Dňa 22.11.2008 sa konala v poradí III. tradičná zabíjačka spojená s Katarínskou
zábavou, tentokrát pod patronátom starostu obce Nová Bystrica Milana Kotvasa.
S prácou sa začalo ráno o 7. hodine. Zabíjali sa dve 200 kg prasatá.
O hlavnú robotu sa postarali dvaja hlavní mäsiari Ján Roman a Vladimír
Kotvas, za pomocníkov si prizvali Milana Brisučiaka, Pavla Romaníka, Jozefa
Radôšťana, Jána Radôšťana a Ing Jozefa Pialu. Robota im šla od ruky a o 15.00
hod. boli zabíjačkové špeciality prichystané na ochutnávku. Chutné jaternice,
kapustnica, tlačenka a oškvarky sa podávali v Dome Kultúry zadarmo.
O obsluhu sa postarali kuchárky a pracovníčky Obecného úradu. Na zabíjačku
prijali pozvanie podpredsedníčka NR SR RNDr. Anna Beluosovová, primátor
mesta Čadca Jozef Vražel, starosta obce Starej Bystrice Ján Podmanický,
starostka obce Klubina Božena Poliačková, zást. starostu Zborov Juraj Hlavatý
a iní. O spríjemnenie sa postarala ľudová hudba Kováčovcov z Novej Bystrice.
Zábava pokračovala do skorých ranných hodín. Tento rok sa zabíjačka
mimoriadne vydarila, to svedčí o jej perfektnom zorganizovaní.

Ľudové tradície a ľudové piesne na Novej Bystrici majú hlboké korene, ktoré
začínajú dnes ožívať prostredníctvom novozaloženej ženskej speváckej skupiny
„Dolinka“. Skupina vznikla na podnet členov kultúrno-školskej komisie pri
obecnom úrade, do ktorej sa s plným nasadením zapojilo 10 žien. Venujú sa
spievaniu tých najstarších piesní, ktoré získavajú od svojich starších
spoluobčanov. V Novej Bystrici pôsobí aj ľudová hudba „Kováčovci“, ktorej
meno poznajú už mnohí a patrí k tým najlepším. Dúfame, že aj ženská spevácka
skupina sa zapíše do povedomia a poteší našich občanov svojimi vystúpeniami
pri rôznych príležitostiach. Jednou z nich bola aj prehliadka folklóru Bystrickej
doliny dňa 16.11.2008 v Krásne nad Kysucou pod záštitou Osvetového strediska
v Čadci, kde sa predstavila aj naša spevácka skupina. Ľudových muzikantov
reprezentoval p. Alexander Halvoník z Vychylovky.

Mgr.Elena Jančulová
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1.miesto: Peter Čierňava, Patrik Kyzek, Jozef Drozd VIII.A
2.miesto: Matúš Maholiak, Peter Srníček, Braňo Chovanec IX.A
3.miesto: Darina Čierňavová, Nikola Čavajdová, Ľuba Húsková IX.A

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Okresný prebor v šachu
14.11.2008 sa prvý raz naši žiaci zúčastnili okresného preboru v šachu. Patrik
Vojtek a Roman Chovanec reprezentovali našu školu v Čadci. Hrali sedem
zápasov, zúčastnených bolo 31 žiakov. Neumiestnili sa, ale iste získali
skúsenosti, ktoré využijú v nasledujúcich rokoch. Pripravila Mgr. Elena
Jančulová

Streľba zo vzduchovej pušky - okresné kolo
Stalo sa už tradíciou, že naši strelci vždy obsadili na súťažiach popredné miesta.
Ani tento rok nie je výnimkou, i keď za našu školu „strieľalo“ prvýkrát
dievčenské družstvo v zložení: Rebeka Cádrová, Anna Matejčíková a Katarína
Čierňavová. Vystrieľali si krásne druhé miesto a priniesli pohár, diplom
a medaile. Dievčatám blahoželáme a len tak ďalej!
Pripravil Miroslav Žovin

Vtáčie búdky
V mesiaci október a november žiaci v rámci technickej výchovy zhotovovali
vtáčie kŕmidlá. Bolo vidieť, že ich to baví, pretože veľkú väčšinu materiálu si
nosili z domu. Postupne drevo opracovávali – rezali, hobľovali, spájali jednotlivé
dielce, až dospeli k celkovému zhotoveniu vtáčích kŕmidiel. Na každej práci
spolupracovalo viacej žiakov. Hotové výrobky vystavili na školskej chodbe
a žiacka porota vybrala tri najkrajšie, ktoré boli ocenené sladkosťami. Bolo
vidieť, že aj v dnešnej pretechnizovanej dobe vedia mnohí žiaci veľmi zručne
narábať s nástrojmi a baví ich manuálna práca. Treba pochváliť Mareka
Čierňavu z IX.A triedy, ktorý pomáhal všetkým ostatným.

Okresné kolo v stolnom tenise
O stolný tenis majú naši žiaci záujem a skoro každý deň hrajú na školskej
chodbe. Je teda úplne samozrejmé, že sme sa zúčastnili okresného kola. Naši
chlapci v zložení Vladko Jonek, Samo Vakula, Roman Chovanec a Martin
Halvoník v silnej konkurencii obsadili z desiatich družstiev veľmi pekné štvrté
miesto. V tomto zložení sa zúčastnili súťaže po prvýkrát a určite na rok uspejú
ešte lepšie. Pripravila Mgr. Elena Jančulová.

Rozsvietenie vianočného stromčeka
Kultúrno-školská komisia v spolupráci so Školským strediskom záujmovej
činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici dňa 28.11.2008 pripravila popoludnie pre
malých aj veľkých v Dome kultúry v Novej Bystrici. Deti sa spoločne zabavili,
zasúťažili si. Odmenou im boli sladkosti. Večer o 18.00 hod. si pri vianočnej
hudbe vonku pred domom kultúry spoločne zapálili prskavky a slávnostne
rozsvietili veľký vianočný stromček. Tým vlastne dali všetkým najavo, že
vytúžené Vianoce sú už za štyri týždne a 30.11.2008 nás čaká prvá adventná
nedeľa. Bolo veľmi príjemné sledovať hlavne malé deti, ktoré sa veľmi tešili
z prekrásne rozsvieteného stromčeka. To bola najväčšia odmena pre
organizátorov tohto popoludnia.
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Rodičia prišli domov a videli, ako sa krásne spolu hrajú. Mamička zavolala,
aby išli dnu, lebo je už tma. Maťko sa navečeral a celý šťastný išiel spať. Snívalo
sa mu, ako sa na vláčiku vozí so svojím bračekom.
Ráno mu mamička povedala, že bude mať bračeka. Celý natešený to bežal
povedať čarovnému vláčiku.
Daniel Svitek

5. ročník

Mgr.Elena Jančulová

Dňa 20. 11. 2008. žiaci 9. ročníka ZŠ navštívili „Medzinárodný veľtrh – burzu
informácií, vzdelávania a zamestnanosti“, ktorý sa konal v Dome kultúry
v Čadci. V rámci akcie boli žiakom sprístupnené informácie vedúce k správnemu
zvoleniu študijného odboru.
Mgr. Ľubomíra Škorvagová

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Dňa 19. 11. 2008 sa žiaci 9. ročníka v zložení Mokryš Denis, Dávid Švec a
Radovan Svitek zúčastnili Okresnej streleckej súťaže v streľbe zo vzduchovej
pušky v Čadci. Medzi družstvami chlapcov sa umiestnili na 2. mieste.
Milí čitatelia, dnes zodpovieme niekoľko Vašich otázok:

Čarovný vláčik
(rozprávka)
Bol raz jeden chlapček, ktorý sa volal Matej. Žil spolu s mamičkou a oteckom.
Rodičia chodili do práce, a preto Matejko ostával často sám. Nemal sa s kým
hrať, tak si želal bračeka.
Na piate narodeniny dostal od otecka a mamičky čarovný vláčik. Jedno
poobedie sa hral s vláčikom vo svojej izbe.
Matejko sa mu prihovoril: „Ideme sa hrať vonku!“
Na Matejkove prekvapenie vláčik povedal: „Áno a veľmi rád!“
Maťko sa poobzeral okolo seba a spýtal sa: „Kto to povedal?“
Vláčik odpovedal: „Ja, tvoj čarovný vláčik.“
Maťko celý natešený zobral vláčik a vybehol na dvor. Na dvore sa opýtal
vláčika: „Povozíš ma?“
Vláčik na to: „Veľmi rád.“
Maťko nasadol na vláčik, ten zapískal a vyrazil. Tak sa krásne hrali, až sa
zotmelo.

1. Zaslal som zamestnávateľovi výpoveď, ale ten sa k nej nevyjadril, plynie
mi výpovedná doba a je takáto výpoveď platná?
Podľa § 62 Zákonníka práce, ak je daná výpoveď – musí mať písomnú formu a
musí byť doručená, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Ak
ste pracovali u zamestnávateľa menej ako 5 rokov, výpovedná doba je dva
mesiace, ale ak viac ako 5 rokov je výpovedná doba najmenej tri mesiace. Táto
výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak (napr. v kolektívnej
zmluve, alebo v pracovnej zmluve). Ak ste napr. doručili výpoveď 6.11.2008,
výpovedná doba vám začne plynúť až 1.12.2008 a pracovný pomer bude trvať až
do 31.01.2009, príp. 28.02.2009. Pracovný pomer tak skončí uplynutím
výpovednej doby. V tomto prípade nie je potrebný súhlas vášho zamestnávateľa,
že s vašou výpoveďou súhlasí. Súhlas by sa vyžadoval iba vtedy, keby pracovný
pomer končil dohodou.
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2. Som SZČO, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, od 01.06.2009 do
31.10.2009 som pozastavil živnosť. Ako budem podávať daňové priznanie?
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Na záver:
Jersyho zákon nepriamej úmery

Ak pozastavíte živnosť a neobnovíte ju do lehoty na podanie daňového priznania
(v tomto prípade do 31.03.2009), tak sa to podľa zákona o dani z príjmov
považuje v súlade s ust. § 17 ods. 9 za skončenie podnikania a ste povinný
upravovať základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Znamená to teda, že ku dňu skončenia podnikania (k 31.05.2008) zostavíte
mimoriadnu účtovnú závierku, kde vyčíslite základ dane a tento upravíte o:
•
•
•
•
•
•

cenu nespotrebovaných zásob,
zostatky vytvorených rezerv
opravných položiek k nadobudnutému majetku,
záväzky, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem,
s výnimkou tzv. nevymožiteľných pohľadávok [§ 19 ods. 2 písm. h) bod
1 až 5 a písm. i) zákona o dani z príjmov]
pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie
obdobie alebo jeho časť.

Ak by ste zásoby, ktorých cenu zahrniete pri skončení podnikania do základu
dane, v budúcnosti predali, tak by ste v nasledujúcom daňovom priznaní zahrnuli
do základu dane po obdržaní úhrady za predaj len rozdiel, o ktorý prevyšuje
cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané.

3. Prišiel mi z Ministerstva hospodárstva SR ročný výkaz o spotrebe dreva
na priemyselné spracovanie, ale pracujem ako pilčík na živnosť, ako mám
vyplniť tento výkaz?
V prípade, že nevykonávate všetky činnosti, ktoré máte uvedené
v živnostenskom liste, môže dôjsť k tomu, že nemusíte tento výkaz vypĺňať.
Keďže pracujete ako pilčík, nespracúvate žiadne vlastné drevo na ďalšie
priemyselné spracovanie, v tomto prípade výkaz nevyplňujete, len prvú stranu a
posielate ho späť spolu s listom, v ktorom zdôvodnite, že ste vykonávali napr.
len pilčícke práce, alebo len nákup a predaj guľatiny a pod. za sledované
obdobie. Tento negatívny výkaz nezabudnite poslať najneskôr do 28.2.2008, tak
ako si to MH SR vyžaduje.

Čím nižšia daň, tým zložitejšie daňové priznanie. (Zdroj: Internet: Pragmatická a
realistická filozofia praxe- Murphyho daňové zákony)
Ing. Iveta Heltková

Futbal
V jesennej časti 1tr. OBZF Kysúc sme sa umiestnili na 8.mieste, keď sa nám
nedarilo celkom podľa našich predstáv. Zaznamenali sme 5 výhier, 2 remízy a 7
prehier. Po ťažkom vyžrebovaní sme začali prehrou na Svrčinovci 0:1. V ďalšom
zápase sme doma rozdrvili nováčika z Vadičova 6:0. Následne sme cestovali na
pôdu bývalého piatoligistu z Rakovej, kde sme podľahli 0:2. Už v tomto zápase sa
ukázala nejednotnosť mužstva. Potom prišla výhra 3:0 vo výbornom zápase
s Neslušou a remíza 0:0 v Povine. V predohrávanom 13. kole sme doma porazili
Korňu 2:1, avšak v ďalšom kole sme doma podľahli Vysokej 0:1 po veľmi slabom
a ľahkovážnom výkone. V ďalších kolách sme cestovali k súperom do Ochodnice
a Rudiny, kde sme prehrali 1:3 a 0:1. V týchto zápasoch sme hrali aj proti veľkej
nepriazni rozhodcov. V 9. kole sme po veľkom trápení porazili Snežnicu 2:1.
Desiate kolo sme hrali na Čiernom, kde sme podľahli 1:3, keď ešte desať minút pred
koncom stretnutia bolo 1:1, avšak individuálnymi chybami sme nezvládli záver
zápasu. V 11. kole sme stratili body doma po remíze so Staškovom 3:3. V stretnutí
12. kola v derby zápase na Zborove sme prehrali tesne 1:2 a v predohrávke 14. kola
sme zdolali Svrčinovec 3:1.
V každom prehratom zápase sme mohli bodovať, ale nedokázali sme premieňať ani
čisté gólové šance. Ďalším veľkým problémom bola dochádzka na zápasy,
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nehovoriac o tréningoch, čo bolo spôsobené zamestnaním, ale i lajdáckosťou
a nezodpovednosťou niektorých hráčov. V súťaži slušnosti mužstiev sme na druhom
mieste. Nazbierali sme 3 červené karty a 16 žltých kariet. V súťaži máme 4.
najlepšiu obranu, ale 5. najhorší útok. O góly sa podelili: Roman Jantula (8 gólov),
Andrej Halvoník (5 gólov), Michal Griga (4 góly), Matejčík, Rado Griga, Cáder,
Baričiak, Džurný. Dúfam, že si niektorí hráči vstúpia do svedomia a na jar v tabuľke
pôjdeme vyššie, lebo dobrý futbal sa hrá tam, kde je dobrá partia!
Starší žiaci sú po jeseni v tabuľke na 7.mieste z 9.mužstiev, keď na tretie mužstvo
majú stratu 5 bodov. Je to spôsobené aj tým, že v jeseni odohrali tri domáce zápasy
a päť zápasov vonku. Máme najmladšie mužstvo v súťaži a veľkú perspektívu
v tom, že chlapci môžu hrať ďalšie tri roky spolu. Potešiteľný je aj fakt, že majú
veľký záujem hrať a trénovať. V priemere trénuje 22 chlapcov, i keď tí mladší
nemôžu ešte štartovať v kategórii starších žiakov. Najlepším strelcom zo žiakov je
Vladimír Jonek. Najväčším problémom je cestovanie na zápasy, na ktoré cestujú aj
s nezištnou pomocou niektorých rodičov.

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Tomáš Kováč a Jana Borovičková, 8.11.2008

Narodenie dietata
Petrek Daniel, 18.10.2008, Ladislav a Ľubica, rod. Petreková
Radôštan Jozef, 30.10.2008, Jozef a Zuzana, rod. Kotvasová

Strieborný sobáš

Tabuľka I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc po 14.kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Polom Raková
TJ Kysučan Korňa
Slovan Ľadnohora Vadičov
ŠK Čierne
TJ Snaha Zborov
OŠK Rudina
TJ Spartak Vysoká
TJ Slovan Nová Bystrica
Slávia Staškov
TJ Beskyd Svrčinovec
OŠK Snežnica
FK Nesluša
TJ Slovan Povina
TJ Kysučan Ochodnica

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
9
7
7
6
6
5
4
4
4
3
2
3

1
2
0
3
1
3
2
2
4
4
3
3
6
2

2
3
5
4
6
5
6
7
6
6
7
8
6
9

41:12
35:12
26:23
22:16
23:24
31:25
32:28
22:19
28:32
19:31
22:37
20:30
15:29
16:33

34
29
27
24
22
21
20
17
16
16
15
12
12
11

Jaroslav Kováč

Ján Kulich a Mária, rod. Huláková

Životné jubileá
40 rokov
Peter Halvoník
Miroslav Halvoník
Miroslav Šumský
Jozef Kultán
Štefan Vojtek
Jarmila Kotvasová
Dana Jančulová

50 rokov
Štefánia Romaníková
Oľga Šumská
Štefánia Fulierová
Helena Chalupková

Novobystrický hlásnik

27

28

Novobystrický hlásnik

60 rokov
Anton Chreno
Vilma Mihálíková

POĎAKOVANIE

70 rokov

TJ Slovan ďakuje všetkým, ktorí finančne, či materiálne pomohli pri chode klubu.
Boli to hlavne : Obecný úrad Nová Bystrica, p. Milan Kotvas, p. Masnicová Vilma,
p. Rudolf Chovanec, p. Fedor Anton, p. Šadibol František, p. Horeličan, p. Slivka
Ladislav, PEGATRANS s.r.o, PROMONT s.r.o., p. Petrek Kamil, p. Šadibol Ľubomír.
Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí pomáhali pri organizovaní zápasov.

Anna Lukšíková

80 rokov
Anton Pišoja
Milina Mokryšová

Zber skla sa uskutoční dňa:
19.12.2008

Nad 80 rokov
Mária Romaníková (81)
Mária Dubovická (81)
Viktória Šadiblová (82)
Ján Cáder (83)
Martin Krištof (84)
Mária Čierňavová (84)
Mária Varšavová (84)
Mária Dubovická (81)
Štefan Mazúr (85)
Anna Jančulová (86)
Karol Talapka (93)

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice) sa uskutoční dňa:
20.12.2008
Zabavme sa so sudoku

\
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