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Dňa 21. novembra 2009 sa v obci uskutočnilo kultúrne podujatie pod názvom
„Tradičná dedinská zabíjačka spojená s Katarínskou zábavou“, ktorá sa konala
pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja.
Pokračovanie na strane 9
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Milí čitatelia,
Keď členovia redakčnej rady pripravujú Hlásnik za uplynulý mesiac, už vtedy
rozmýšľajú, čo zaradia do nasledujúceho čísla. V októbri ma hneď napadlo, že
november bude v znamení sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. To som
ešte netušila, ako bolestne sa ma bude tento príspevok dotýkať. Prešiel necelý mesiac
a ja venujem tieto riadky spomienke všetkým tým, ktorí nás opustili, tak strašne nám
chýbajú a s ktorých stratou je len ťažko zmieriť sa a ich rodinám, priateľom
a známym.
Odpusťte, prosím, ak sa vám tieto riadky zdajú príliš osobné, veď viem, koľko
bolestí je, hlavne v poslednom období, len v našej obci. Viem, koľko rodičov,
súrodencov a detí tak veľmi trpí. Matka, ktorá chce uchrániť svoje dieťa, nerada vidí,
keď dieťa odchádza z domu, hoci aj za svojimi priateľmi. Naše deti však chcú žiť svoj
vlastný život. Až teraz som pochopila, že priateľstvá, napriek rodičovskej nevôli,
majú svoj význam. Nikdy by som neverila, že spolupatričnosť a priateľstvo môžu
mať tak obrovský rozmer. Týmto teda, ako milujúca matka, chcem vyjadriť svoju
vďačnosť za priateľstvo, za lásku k môjmu synovi, za bolesť, ktorú ste vy, Jankovi
priatelia a známi, zdieľali spolu s nami, jeho najbližšou rodinou, keď sme ho
odprevádzali na poslednej ceste. Chcem vám poďakovať za množstvo vašich odkazov
na portáloch „Facebook“ a „Pokec“, v ktorých ho uisťujete o tom, ako vám chýba
a ako veľmi ste ho mali a máte radi.
Tiež chcem v mene svojom i v mene všetkých, ktorí navštevujú svojich drahých
na miestnom cintoríne, poďakovať rodine Kolenovej zo Starej Bystrice za humánny
prístup a pomoc rodinám zosnulých, i za to, s akou pozornosťou a starostlivosťou
udržiavajú náš cintorín, čím našim blízkym zosnulým dodávajú patričnú úctu
a dôstojnosť.
S hlbokou vďakou
Eva Joneková
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Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do orgánov
samosprávneho kraja konaných 14. novembra 2009:
Volebný okrsok – Nová Bystrica:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

1 486
444
444
440
432

Volebný okrsok – Vychylovka:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

743
161
161
160
158

Porad.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Meno kandidáta pre voľby do
zastupiteľstva
Vladimír Baranec, Ing.
Viera Belková, MUDr.
Anna Belousovová, RNDr.
Bohuslav Budoš, Ing.
Karin Bugalová, PhDr.
Bibiana Buková, Doc., Ing., PhD.
Miroslav Capek
Jozef Cech
Nadežda Comorková
Marta Cyprichová, Bc.
Jozef Čička, Ing.
Miroslava Čilová, Mgr.
Pavol Faktor, Ing.
Rastislav Fatura
Jaroslav Fekula
Marián Fúrik, Mgr.

Počet platných
hlasov
Nová Bystrica
3
6
225
11
37
3
35
13
4
2
34
3
80
16
84
15

Počet platných
hlasov
Vychylovka
4
89
2
4
2
6
6
1
2
14
3
29
7
28
5

4

Novobystrický hlásnik

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Jozef Grapa, Ing.
Milan Gura, Ing.
Radoslav Hančinský
Slávka Jarošíková
Danka Jašurková, PaedDr.
Stanislav Jendrišák, Ing.
Daniel Jurčaga, JUDr.
Jozef Kanaba, MUDr.
Ján Klučka, Ing.
Kamil Kobolka, Mgr.
Anna Korduliaková, MUDr.
Ján Kožák, MUDr.
Pavol Král
Pavol Krištofík, Ing.
Peter Krkoška, Ing.
František Kučák
Marián Kucharčík, Ing.
Mária Kuljovská, PhDr.
František Kulla
Alojz Lajčák, Ing.
Vladimír Lariš, MUDr.
Ján Lehotský
Michal Malicher, MUDr.
Vladimír Malík
Jozef Marec, MUDr.
Ľubomír Marejka, Ing.
Marián Masnica, Ing.
Stanislav Mikovčák, Ing.
Eleonóra Nekorancová, PaedDr.
Vladimír Nekoranec, pplk. Ing.
Miloš Paholek, Mgr.
Jozef Pajer, Mgr.
Miroslav Pavelek, Ing.
Ján Podmanický, PhDr., JUDr.
Ľubomír Potočiar, Mgr.
Alena Sabolová, Mgr.
František Slabý, Ing.
Jozef Stráňava
Ľuboš Stríž
Ladislav Ščury, JUDr.
Božena Ščuryová, Ing.
Imrich Šimulák, Mgr.

131
14
53
7
21
1
7
102
4
2
5
40
1
1
2
9
11
19
3
33
4
21
19
35
6
18
4
7
7
49
2
324
371
3
5
2
7
9
8

28
6
18
3
3
1
2
34
2
12
18
3
6
2
5
8
4
1
7
1
7
3
10
5
5
2
7
3
18
2
107
127
3
3
1
4
3
-
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Porad.
číslo
1.
2.
3.
4.

Andrea Šimurdová, PaedDr.
Pavol Štrba
Peter Šuška, PharmDr.
Ján Turňa
Tomáš Urbaník, Mgr.
Pavol Valárik, Ing.
Jaroslav Velička, PaedDr.
Michal Vislocký
Jozef Vražel, Ing.
Pavol Závodník
Meno kandidáta pre voľby
predsedu
Juraj Blanár, Ing.
Štefan Brestovský, Ing.
Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD.
Jozef Tarčák, PaedDr.

4
3
11
4
12
45
3
98
3

5
8
3
3
1
8
13
7
43
2

Počet platných
hlasov
Nová Bystrica
393
2
23
14

Počet platných
hlasov
Vychylovka
140
2
13
3

Advent
„Advent“ znamená „príchod“
Drahí farníci z Novej Bystrice - veriaci v Ježiša Krista - Spasiteľa!
Advent je prípravným obdobím na Vianoce. Slovo
"adventus" je latinské a v preklade znamená "príchod".
My, kresťania si počas neho pripomíname prvý príchod
Boha na svet v osobe Ježiša Krista a pripravujeme sa
na Jeho druhý príchod na svet spojený s
našou osobnou smrťou, osobným súdom, koncom sveta
a posledným - všeobecným súdom.
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Kresťania začali svätiť advent v roku 480 na základe nariadenia biskupa
Perpetusa z Toursu. V 6. storočí bol advent už stálou súčasťou cirkevných
kalendárov. Advent pozostáva zo štyroch nedieľ. To, že bude doba adventu trvať
štyri nedele, určila Orleánska synoda v 11. storočí. Významnou postavou
adventu je sv. Ján Krstiteľ, predchodca Ježiša Krista, ktorý vyzýva kresťanov,
aby pripravili svoje srdcia na príchod Pána.
Symbolom adventu sa stal adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré
symbolizujú štyri adventné nedele. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ.
V roku 1808 sa v Hamburgu narodil Johann Henrich Wichern. Stal sa
vychovávateľom a študoval teológiu. Pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej
škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, rozhodol sa zriadiť pre chudobné
a opustené deti útulok. Dom nazval Drsný dom, deti v jeho opatere tu boli nielen
ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Pretože sa neustále pýtali, koľko dní ešte
zostáva do Vianoc, vyrobil pre ne drevený veniec s 24 sviečkami: 19 tenšími predstavovali všedné dni a 4 hrubšími - symbolizovali štyri adventné nedele.
Adventný veniec má korene v predkresťanskej tradícii a je spojený s pohanskými
obradmi svetla, ktoré pohania slávili v decembri. Kresťania prevzali túto
pohanskú formu a dali jej nový obsah. V rôznych dejinných obdobiach sa
symbolický význam sviec menil. V určitom období symbolizovala jedna
prorokov, druhá miesto narodenia Ježiša Krista Betlehem, tretia pastierov a štvrtá
svieca anjelov. V 8. storočí štyri adventné nedele symbolizovali štyri stavy, ktoré
predpovedali príchod Krista: patriarchov, sudcov, kráľov a prorokov.
Farba adventu je fialová. Je to podľa tradície farba kráľov ale aj farba pokánia.
Adventný veniec má tvar kruhu, čo symbolizuje večnosť bez začiatku a konca a
pripomína nám aj nekonečné milosrdenstvo a lásku. Ihličie na adventnom venci a
jeho zelená farba nám dodáva nádej. Sviečky zase svetlo a radosť z príchodu
Ježiška. Naša radosť má tak narastať, ako postupne zapaľujeme sviečky, ktorých
jas sa stále zväčšuje.

Prežívať advent znamená obrátiť sa
„Západ jedná tak, akoby prorok mohol byť neobmedzený, akoby existoval rast
bez konca. Chystáme sa vyčerpať prírodu, ktorá nám bola zverená. Vybudovali
sme nezmyselný a bezohľadný ekonomický systém. Nepoznáme mieru. Naše
potreby nepomerne vzrástli. Ľudská duša zakrpatieva. Čím ďalej, tým menej
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vieme, prečo vlastne žijeme. Trhajú sa zväzky medzi ľuďmi. Je veľa osamelých,
opustených a chýba pocit súcitu. Zahmlievajú sa nám pojmy dobra a zla.
Princípom sa stáva polovičatosť. Opúšťame Boha a na jeho miesto staviame
vlastné priania.“ (Alexander Solženicyn)
Tieto Solženicynove slová nám pripomínajú sv. Jána Krstiteľa, ktorý kedysi
vyzýval Židov a dnes vyzýva i nás k zamysleniu nad svojím životným štýlom, že
sa máme prebudiť, obrátiť sa, vedieť sa v mnohých veciach uskromniť,
odmietnuť plytvanie, plávať proti prúdu, proti niektorým zhubným svetovým
„módam“ a diabolským spôsobom.
Katolík to nepreháňa s nákupom vianočných darčekov, ani sa prehnane nevenuje
adventným a vianočným čačkám - mačkám. Treba poskytnúť priestor najmä
svojej duši. Mnohí túžia po pokoji, túto túžbu však treba aj splniť. Zamyslime sa
nad svojou ľudskou dôstojnosťou, nad svojou životnou cestou, aby sme si mohli
zodpovedať otázku:“ Prečo žijem?“, potrebujeme ticho, uzobranosť. Častejšie by
sme mali vypnúť rádio či televíziu.

Očakávame Spasiteľa: „...zvestujeme...vyznávame, kým neprídeš
v sláve“
Svet je veľká čakáreň. Každý na niečo čaká. Chorý čaká zdravie, chudobný
výhru, matka čaká na list od dieťaťa. Niektoré čakania sú radostné. Iné
úzkostlivé. Čakanie môže byť nečinné, ale tiež aj aktívne.
Aké je naše adventné čakanie? Malo by byť radostné a aktívne. Keď Boh bol tak
štedrý a preukázal nám svoju lásku, preukážme aj my dobrodenia trpiacim,
núdznym. Kristus k nám prichádza v hladných, chorých, opustených, úbohých.
Pokúsme sa v tomto čase obnoviť, pochopiť druhého, vžiť sa do jeho situácie
a hneď nám bude jasné, ako sa máme k nemu zachovať. Základnou podmienkou
vzťahu k blížnemu je správny vzťah k sebe samému. Predovšetkým musíme byť
k sebe pravdiví a vidieť sa takí, akí naozaj sme. Vedieť si priznať svoje slabosti,
chyby a nedostatky, s pokorou ich predložiť Bohu a s Jeho pomocou trpezlivo
a vytrvalo na sebe pracovať. Obnovujme sami seba a nesnažme sa natoľko
obnovovať druhých. Kto nevie brať seba samého takého, aký je, upadne do
komplexov. Tým trpí nielen on sám, ale aj jeho okolie.
Nie je ani správne prepadať malomyseľnosti – treba poznať svoju hodnotu.
Každého z nás Boh obdaril darmi a schopnosťami. Našou úlohou je ich spoznať
a rozvinúť. V tom nám veľmi môže pomôcť vedomie, že nikdy nie sme sami.
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Boh je stále v našom živote. Záleží mu na mne, nikdy ma neopustí, nezradí, drží
ma za ruku, aby som sa nepotkol.
Pokúsme sa advent prežiť ako čas skutočnej obnovy. Oživme svoje vzťahy
k Bohu a blížnemu. Lepšie sa v tomto čase zahľaďme na Pannu Máriu. Ona
prežívala advent ako nikto pred ňou ani po nej. Využime tento čas milosti, aby
sme s ozajstnou radosťou mohli sláviť narodenie nášho Pána a túžobne očakávať
aj Jeho druhý príchod. V rámci adventného očakávania sa veriaci katolík snaží
zmieriť sa s druhým človekom a v neposlednom rade aj s Bohom vo sviatosti
zmierenia /sv. spoveď/.
Ako sa postupne zapaľujú sviece na adventnom venci, tak by mala rásť naša
radosť na stretnutie s Kristom. Náš život by mal byť stále viac prežiarený jeho
svetlom.
Kiež by sa nám to každému podarilo.
Váš duchovný otec
Stanislav Capiak

Jubilanti
Každoročne v mesiaci november Obecný úrad v Novej Bystrici v spolupráci s
kultúrnym referentom a kultúrno-školskou komisiou pripravuje pre jubilujúcich
občanov posedenie pri hudbe.
Ani tento rok nebol výnimkou a na deň 7. novembra sme pozvali všetkých
tých, ktorí v tomto kalendárnom roku oslávia a oslávili 40, 50, 60,70 rokov
života a ktorí tiež slávia zlaté a strieborné svadby. Naše pozvanie prijalo 68
jubilujúcich spoluobčanov. S prípravou priestorov domu kultúry sme si dali
záležať. O 19.00 hod. už bolo všetko pripravené k slávnostnému príhovoru a ku
gratuláciám. Mgr. Jančulová privítala všetkých v sále a za obec sa prihovoril k
jubilantom prednosta obce p. Kasaj. Celý úvod sme spestrili krátkym vystúpením
ŽSS Dolinka a kultúrny referent V. Tomčala zahral na heligónke pásmo veselých
piesní. Potom už záležalo od každého jednotlivca, ako sa bude baviť. O hudbu
do tanca sa postaral DJ Kuljovský. Ani žalúdky neostali prázdne a treba
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pochváliť naše kuchárky - p. Fulierovú a p. Jantulovú, ktoré ako vždy navarili
veľmi dobre.
V tejto tradícii budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.

Mgr. Elena Jančulová

Dedinská zabíjačka
Samotná zabíjačka 180 kg prasiatka začala o 8:00 hod. ráno, a to pred OÚ
v Novej Bystrici. V priebehu celého dňa mali občania a široká verejnosť
možnosť ochutnať a pozrieť sa na postup pri výrobe špecialít – jaterníc, klobás,
tlačenky, pečeného mäska a kapustnice. Hlavnému mäsiarovi Jánovi Romanovi
ďakujeme za výbornú chuť výrobkov a vďaka patrí takisto všetkým, ktorí sa
na tomto podujatí akýmkoľvek spôsobom podieľali.
Od 17:00 do 20:00 hod. všetkým návštevníkom spestrili posedenie pri
varenom vínku a špecialitách ľudové súbory, a to ĽH Kováčovcov, ĽH starších
muzikantov, ŽSS Dolinka, žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica a kultúrny referent.
Počas tohto vystúpenia v miestnom DK nás poctili návštevou predseda ŽSK Ing.
Juraj Blanár a poslanec NR SR PhDr. Ján Podmanický, ktorí sa prihovorili
občanom a poďakovali za hlasy vo voľbách do ŽSK.
Po 20:00 hod. začala „Katarínska zábava“, na ktorej sa zabavili všetky
vekové kategórie až do ranných hodín.

10

Novobystrický hlásnik

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Rozsvietenie stromčeka
Vianoce sa nezadržateľne blížia a medzi krásne symboly Vianoc patrí aj
vianočný stromček, ktorý je ozdobený a prekrásne svieti. Aj naša obec má takýto
symbol pred Domom kultúry v Novej Bystrici a každoročne ho spolu s deťmi
zažíname. Tento rok to padlo na 27. novembra, teda pred prvou adventnou
nedeľou. Pre deti Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici v spolupráci s kultúrnym referentom pripravili detskú diskotéku, už
tradične s pestrými súťažami, ktoré sme odmenili drobnými sladkosťami. Všetci
sa veľmi dobre bavili a o 18.00 hod. sme, spoločne aj so širokou verejnosťou a
za doprovodu prekrásnej hudby vianočných piesní, rozsvietili stromček. Každé
dieťa, ba aj dospelí dostali prskavky a spoločne sme sa tešili z nášho stromčeka.
Potom sme sa vrátili do sály a pokračovali v rozšantenom dni.
Všetci, ktorí sa zúčastnili tohto popoludnia, prispeli k hrejivej atmosfére
blížiacich sa Vianoc.

Mgr.Elena Jančulová
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Novobystrické čriepky
8. časť. – Domáce zabíjačky
Čas decembrový, čas predvianočný. Niekedy čas sychravý, jesenný, inokedy čas
mrazivý plný snehu. Ale aj čas domácich zakáľačiek. Hlavne však čas rôznych
špecifických vôní v mnohých dvoroch šíriacich sa z kotlov postavených na tento
účel na voľných priestranstvách pri hospodárskych staviskách. Kvikot
vyťahovaných prasiatok z chlievikov je jasným znamením, čo sa tu chystá.
Gazda alebo gazdiná s „fľašečkou tuhého“, zopár pomocníkov a hlavná postava
celej udalosti - majster mäsiar. Ten, ktorý je v danej situácii ten najdôležitejší.
Rozbaľuje a rozkladá svoje „nádobíčko“, vydáva pokyny, ktoré všetci rešpektujú
a púšťa sa do práce, často celodennej. Väčšina z týchto „zabíjačov“ neboli
vyučení mäsiari, ale mali dlhoročnú prax v tomto obore a za sebou nejedno
spracované prasiatko.
Poznal som zopár skutočných odborníkov v tomto smere ako pán Jožko
Hulák alebo pán Emil Žovin. Týchto spomínam preto, lebo som im občas v ich
práci pomáhal. Každý z nich mal svojský spôsob, ako previesť a spracovať celú
zabíjačku. Tento čas zabíjačiek som mal rád. Keďže v Novej Bystrici som mal
dosť príbuzných, priateľov a známych, zo zabíjačkových špecialít sa dostávalo
aj do našej domácnosti.
Jedného dňa sa u strýčka Tona na dolnom konci dediny chystala zabíjačka.
Strýčko, známy futbalový fanúšik a blízka rodina, ma na ňu pozval. Samozrejme,
že som pozvanie s radosťou prijal. Už vopred som sa tešil na zabíjačkovú
atmosféru a špeciality, ktoré pripraví majster Emil. Ako prístupné som si
pripravil „fľašečku“ našej domácej považskej slivovice. Fľašku tejto vzácnosti
som si ráno, v deň, keď som mal ísť na zabíjačku, priniesol do školy a skryl som
ju v zborovni tak, aby ju nikto nenašiel. Po skončení vyučovania sme sa aj
s priateľom Ferkom vybrali ku strýčkovi. Zabíjačku sme zvládli. Vo voľnom
čase sme pritom hrali mariáš a samozrejme všetky mäsové dobroty, ktoré
pripravil priateľ Emil, hodne zapíjali „tvrdým“. Keď sme strovili všetky tekuté
zásoby, okolo 10 hodiny večer som vybral svoju prinesenú fľašku, svoje tajné
prekvapenie, pripravil poháriky, nalial a ponúkol. Už vopred som sa tešil, ako
budú chváliť našu domácu „slivovičku“. Preto som svoj pohárik chcel vypiť ako
posledný. Aj som to ako posledný urobil. Až vtedy, v tom okamihu som
pochopil, prečo nikto na kvalitu mojej slivovice nepovedal ani slovo. Vo fľaši,
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z ktorej som nalieval, bola číra V O D A. No trapas ako hrom. A tie poznámky,
že takú považskú slivovicu ešte nepili a či mám v zásobe viac takej kvalitnej
pálenky a podobne! Aby som tento „prešľap“ napravil, ostala mi jediná
možnosť. Hneď vedľa domu strýčka Tona bol obchod „U Rajnohy“. A tak
v nočnú hodinu som búchaním na dvere zobudil vtedajšieho vedúceho pána
Rudolfa a kúpil som novú fľašku. Situácia bola zachránená. Domov, aj
s výslužkou som šiel, až keď sme sa aj z tejto fľaše počastovali. Len som nevedel
pochopiť, kam sa slivovica z fľaše podela. Až oveľa neskôr sa mi kolegovia
v škole priznali, že oni časť slivovice vypili, časť si odložili na neskorší termín
a celý obsah fľaše vymenili za obyčajnú vodu, s ktorou som ja potom na
zabíjačke prítomných hrdinsky hostil. Strýčko Tono, aby ma podpichol, potom
občas odo mňa pýtal takú kvalitnú slivovicu, akou som ich hostil na zabíjačke.
PaedDr. Kamil Badač

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Okresné kolo žiakov v šachu
Roman Chovanec a Patrik Vojtek sa dňa 3. novembra 2009 zúčastnili
okresného kola v šachu žiakov, ktoré sa konalo v Dome kultúry v Čadci.
Z predchádzajúceho roka mali už skúsenosť s touto súťažou, tento rok sa však
zúčastnilo oveľa viacej žiakov. Po celodennom turnaji môžeme byť s výsledkami
našich žiakov spokojní, nakoľko za súperov mali aj hráčov, ktorí sú pravidelne
trénovaní a zúčastňovali sa aj vyšších súťaží. Roman Chovanec sa z počtu 15
žiakov umiestnil na peknom šiestom mieste, Patrik Vojtek sa umiestnil na
trinástom mieste. Chlapci opäť nabrali skúsenosti a iste sa tejto súťaže
zúčastnime aj na budúci rok.
Doprovod: K. Kubjatková
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Človeče, nehnevaj sa!
Pod týmto názvom školské stredisko záujmovej činnosti previedlo na ročníkoch
1 - 4 súťaž v známej hre, ktorú isto poznajú všetci. Deti sa zapojili do triednych
kôl, z každej triedy postúpil víťaz do školského kola. Hralo sa v dvoch
kategóriách, ročníky 1 a 2 spolu a ročník 3 a 4 spolu.
Výsledky súťaže : 1. miesto ročníky 1-2 – Dávid Boliešik
2. miesto ročníky 1-2 – Tomáš Vojtek
1. miesto ročníky 3-4 – Benedikt Cáder
2. miesto ročníky 3-4 – Matúš Lieskovan

Okresné kolo v stolnom tenise
25. novembra 2009 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v stolnom tenise
v Čadci. Keďže súťaže sa zúčastňujú aj družstvá, ktoré sú už v slovenskej špičke,
je veľmi náročná a konkurencia je veľká. Preto nás veľmi teší, že naše družstvo
v zložení Vlado Jonek, Roman Chovanec, Patrik Vojtek a Michal Maholiak
obstáli a obsadili veľmi pekné tretie miesto. Každý si priviezol medailu, pre
školu získali diplom a pohár. Teraz treba len trénovať, v mesiaci december
prevedieme na škole Vianočný turnaj, do ktorého zapojíme aj začiatočníkov.
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce.
Žiakov pripravila Mgr. Elena Jančulová

Mgr. Elena Jančulová
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,,Perinbaba“
Dňa 25.11.2009 žiaci 1. stupňa ZŠ
s MŠ Nová Bystrica navštívili
Bábkové divadlo Žilina. Herci sa
im predstavili v bábkovej hre
,,Perinbaba“. Keďže šlo o jednu
z najúspešnejších
zimných
rozprávok, Perinbaba, Jakubko,
Alžbetka a samozrejme aj Zubatá
boli všetkým dobre známe.
Stretnutie s nimi na žilinskom
javisku bolo preto príjemné.
Zubatá
síce
na
začiatku
najmenších trochu vystrašila, ale napriek tomu všetci odchádzali z divadla
s príjemnými zážitkami.
Žiakov sprevádzali:
Mgr. Hoferová R., Mgr. Pavelková I.,
Mgr. Joneková E., Mgr. Znachorová V.
Mgr. Renáta Hoferová
Foto: Internet

Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV
Slovenčina
Toľko krásy v sebe máš,
ty Slovensko naše.
Veľmi hrdý zavše som
na korene naše.
To do vienka dostal som
tú všetku nádheru.
I ľubozvučnosť všetkých slov,
ktoré z úst sa mi derú.
Slovenčina, ty rodná reč moja,
čím všetkým si už za ten čas prešla,
no predsa si obstála
a si už len naša.
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A ja ti sľubujem,
že pri tebe vždy stáť budem
a ako tá mať
láskou ťa ohrejem.
Tadeáško Vakula, III. A

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
V Školskom klube vo Vychylovke sme dňa 2. novembra 2009 privítali deti z
detského spoločenstva „Smejkovia“ z Čadce. Spolu so svojimi vedúcimi sa
zapojili do kampane Detský čin pomoci, ktorú organizuje Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí a priniesli našim žiakom množstvo hier, hračiek a skladačiek.
Týmto skutkom nás veľmi potešili a zároveň svojím príkladom nezištnej pomoci
povzbudili ku konaniu dobra.
Mgr. Katarína Lorencová

Poďakovanie
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka týmto vyjadruje poďakovanie
všetkým darcom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a to:
-

učiteľom a zamestnancom ZŠ s MŠ Vychylovka
pracovníkom OÚ v Novej Bystrici
rodičom žiakov ZŠ s MŠ Vychylovka – manželom Holienčinovým
- manželom Šadibolovým
(František, Dana)
- p. Kultánovi Jozefovi
- p. Frančiakovi Albínovi

-ostatným darcom -

p. Šutiakovi Jánovi
p. Cádrovi Ľubomírovi (Abel)
p. Kubatkovi Mariánovi (Trenčín)
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p. JUDr. Borisovi Emilovi
(Bratislava)
p. Masnicovi Pavlovi (Promont)
s. Bc. Kadášovej Dane (Bratislava)
-zároveň ďakujeme i miestnym podnikateľom, ktorí pomáhajú škole materiálnou
formou a to (darovanie paliva):
- p. Šadibolovi Albínovi
- p. Hančinskému Radoslavovi
Riaditeľ školy spolu so všetkými pedagogickými i prevádzkovými
zamestnancami ďakujú celému Obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu v
Novej Bystrici, hlavne starostovi obce p. Kotvasovi Milanovi, prednostovi p.
Ing. Kasajovi Vladimírovi a zástupcovi starostu p. Chovancovi Rudolfovi za
rýchle riešenie havarijných situácií a následne ich odstránenie, ktoré sa v
priebehu celého šk. roka v škole vyskytli.
Zároveň vyjadrujeme poďakovanie za rekonštrukciu a zatepľovanie celej
budovy základnej školy, ku ktorému sa pripájajú i žiaci.
Mgr. Miloš Znachor
riaditeľ školy

Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV
Slovenčina
Slovenčina moja milá,
ty si sa mi zapáčila.
Máš prekrásne milé slová,
ktoré každý človek zdolá.
Denis Kulas, III. tr.
Slovenčina, to je krása,
učím sa ju veľmi rada.
Rodný jazyk je to môj,
naučím sa ho čím skôr.
Barborka Dendisová, III. tr.
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Rodina je najdôležitejším a vôbec prvým spoločenstvom, v ktorom sa dieťa učí
prijímať a spoznávať nielen seba, ale aj svoje okolie. 19. november je Svetový
deň prevencie týrania detí a pri tejto príležitosti sme sa spolu so žiakmi
zamysleli nad tým, ako by mala vyzerať šťastná rodina ich očami.
Spisovateľka B. Němcová povedala: „Úspešná rodina je ten najkrajší dar Boží.
Prirovnala by som ju k naladenej lýre: každá struna iný tón, a predsa spoločne
najčistejší zvuk.“

„Šťastná rodina mojimi očami“
Lenka Kultanová, VII. tr.
Každá rodina by mala byť šťastná. Som veľmi rada, že žijem v takej šťastnej
rodine, v akej som.
Naša rodina má päť členov. Mám dvoch bratov, ktorých mám veľmi rada a
som šťastná, že ich mám. Nechcela by som byť jedináčik, pretože si myslím, že
by som nebola taká šťastná, ako som teraz. Starší brat Jožko mi vie vždy
pomôcť, povzbudiť ma a podporiť. Ja sa ako staršia sestra snažím pomôcť a
podporiť môjho mladšieho brata Janka. Medzi nami sú niekedy spory a hádky,
ale vždy sa to vráti do správnych koľají.
Dúfam, že keď budem staršia, aj ja si vybudujem takú peknú rodinku. Moji
rodičia sú mi toho veľkým príkladom do budúcnosti. Pevne verím, že aj moje
deti budú šťastné, ako som teraz ja. Budem sa o to s láskou snažiť. Dostanú odo
mňa tú najlepšiu výchovu a dám im dobrý príklad do života, ako aj mne dávajú
moji rodičia. Ja si už nič viac nemôžem priať, lebo všetko to, čo si môžem želať,
to mám. Mám dobrých a šťastných rodičov a dvoch bračekov. Nič iné nemôžem
krajšie povedať, iba to, že sme šťastná rodina.
V šťastnej rodine nesmú chýbať starí rodičia, ktorých tiež veľmi ľúbim.
Niekedy mi, ale aj tak, niečo chýba. Je to objatie od môjho dedka, ktoré mi nikto
nemôže vynahradiť. Len táto jediná vec mi bude v živote veľmi chýbať. To už aj
tak nikto a nič nezmení.
Dieťa si nič iné nemôže priať ako lásku rodičov a všetkých blízkych.
Každému zo srdca prajem, aby takúto lásku pocítil. Pretože láska a šťastie sú
potrebné, aby rodina dosiahla dokonalosť. Nie sú to predmety, ktoré si môžeme
kedykoľvek, kdekoľvek a od kohokoľvek kúpiť.

18

Novobystrický hlásnik

„Šťastná rodina mojimi očami“
Klaudia Hrušková, V. tr.
Žijem v šťastnej rodine. Máme postavený pekný rodinný dom. Ja a moja mladšia
sestra máme každá vlastnú detskú izbu.
Za dom, v ktorom bývame, ďakujeme vrúcne nášmu ockovi, ktorý je veľmi
usilovný a snaživý. Za rodinnú pohodu, ktorú prežívam aj so sestrou v našom
dome, vďačíme ockovi a mame.
Moji rodičia nám splnia všetko dobré, čo si želáme. Mám najlepších rodičov
na svete. Ocko usilovne pracuje, aby zarobil peniaze na všetko, čo potrebujeme,
aby nám nič nechýbalo. Ocko chodí na týždňovky, takže celý týždeň sa nám
s láskou venuje mama. Keď príde ocko na víkend domov, tak sa nám venuje
mama spolu s ním.
S rodičmi sa hráme rôzne spoločenské hry, chodíme na rodinné výlety,
počas leta zbierame hríby aj čučoriedky. Veľmi sa nám to so sestrou páči. Cez
prázdniny chodíme do ZOO a na kúpaliská.
Moji rodičia sa snažia, aby sme mali, keď vyrastieme, pekné spomienky na
detstvo. Mamička je nezamestnaná, tak všetok voľný čas venuje mne a sestre.
Stará sa o domácnosť, varí, pečie, upratuje… Pomáha nám s domácimi úlohami,
pripravuje nás do školy, chystá nám desiaty. Každé ráno nás vozí autom do
školy.
Mňa a moju sestru rodičia ľúbia nadovšetko. Nikdy nezabudnú na naše
meniny, narodeniny, či Vianoce. Na každý náš sviatok dostávame pekné darčeky
a vždy nás milo prekvapia.
V rodine by rodičia nemali zabúdať na svoje deti. So sestrou máme šťastné
detstvo vďaka mojim dobrým rodičom. Rodičia nás učia, aby sme boli dobré,
milé a slušné. Snažia sa nás vychovávať čo najlepšie, aby mohli byť na nás hrdí.
Keď sa ich na čokoľvek spýtame, vždy nám všetko radi vysvetlia a poradia.
Moji rodičia si spolu veľmi dobre rozumejú. Nikdy sa nehádajú. Vždy sa
pekne medzi sebou rozprávajú a majú sa veľmi radi. Láska v rodine je veľmi
dôležitá. Mám takých rodičov, z ktorých si môžem zobrať vzor do budúcnosti.
Dobrá rodina je pre každého z nás veľmi potrebná. Keby sme nemali
rodinu, nemali by sme sa komu zdôveriť so svojimi problémami a nemohli by
sme sa pochváliť ani s dobrými úspechmi.
Keď budem dospelá, chcela by som mať aj ja takú harmonickú rodinu,
v ktorej bude veľa lásky, porozumenia a šťastia. Práve ja a moja sestra máme to
šťastie, že vyrastáme v takej úžasnej rodine. V jej kruhu sa cítime veľmi dobre.
Priala by som každému dieťaťu takú rodinu, ako mám ja. Myslím si, že na to,
aby boli deti šťastné, potrebujú žiť v šťastnej rodine.
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Prehľad daní v SR
Pokračovanie z minulého čísla
Priame dane


DAŇ Z PRÍJMOV FO A PO - sadzba 19%

- za platiteľa dane z príjmov sa musí registrovať každý, komu bol vydaný živnostenský
list (FO, PO), vykonáva činnosť sprostredkovateľa finančných služieb, prenajíma
nehnuteľnosť alebo vykonáva činnosť, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním (umelci,
audítori, daňoví poradcovia). Registrovať sa musí do 30 dní od vydania živnostenského
listu alebo od dátumu, kedy sa stal zdaniteľnou osobou -začal vykonávať činnosť,
prenajímať nehnuteľnosť, získal licenciu a pod.
Výkazy a hlásenia:
- daňové priznanie k dani z príjmov podáva FO a PO po skončení zdaňovacieho
obdobia, ktorým je zvyčajne kalendárny rok, príp. hospodársky rok, teda do 31.03.
nasledujúceho roka,
- existuje možnosť požiadať o predĺženie lehoty do 30.06. ( o 3 mesiace) nasledujúceho
roka, v prípade, že ide o príjmy zo zahraničia, najviac o 6 mesiacov,
- žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania spolu s odôvodnením je
potrebné správcovi dane doručiť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania,
- k daňovému priznaniu je potrebné doložiť prílohy podľa zákona o dani z príjmov.


DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ – sadzby si určujú jednotlivé obce

Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
- daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti,
- ak daňovník nadobudne nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia
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príklepu súdom,
- daňovník je povinný oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti miestne príslušnému
správcovi dane, t.j. obci, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza do 30 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, kedy tento vznik nastal.
Výkazy a hlásenia:
- daňové priznanie je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane - obci do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach podáva daňové
priznanie len vtedy, ak nastali zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľností, to znamená že daňové priznanie nemusí daňovník podávať každoročne,
iba v prípade nejakých zmien,
- ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická alebo právnická osoba, ak sa však
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podáva zástupca, ktorého si určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania,
- daňová povinnosť je však splatná až na základe platobného výmeru, ktorý mu doručí
správca dane.


MIESTNE DANE – sadzby si určujú obce, pri dani z motorových vozidiel
vyšší územný celok

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za nevýherné hracie prístroje a iné
Daň za ubytovanie
- daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení
prechodne ubytuje. Sadzbu dane určuje obec na základe všeobecného záväzného
nariadenia za fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. Základom dane je počet
prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.
Daň neplatí daňovník priamo správcovi poplatku, ale prevádzkovateľovi ubytovacieho
zariadenia, ktorý poskytuje prechodné ubytovanie. V tomto prípade je teda
prevádzkovateľ platiteľom dane, ktorý vybratú daň odvádza obci. Pre vyberanie dane za
ubytovanie nie je rozhodujúce, či platiteľ dane má na výkon tejto činnosti živnostenské
oprávnenie, ani to, či osoba ubytovaná v ubytovacom zariadení si hradí náklady za
ubytovanie v plnej výške alebo nie.
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
- daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie.
Ak sa vozidlo použije na podnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová
povinnosť vzniká týmto dňom,
- daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo
používať na podnikanie,
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- daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto
skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30
dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na základe oznámenia.
Výkazy a hlásenia:
- daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po
uplynutí tohto obdobia.

Ing. Iveta Heltková

(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Michal Svitek a Martina Petreková, 28.11.2009

Narodenie dietata
Radoslav Čierňava, 16.10.2009, Radoslav a Iveta, rod. Halvoníková
Kristína Sporinská, 28.10.2009, Ján a Darina, rod. Dorčiaková

Životné jubileá
40 rokov
Milan Vojtek
Rudolf Kubatka

50 rokov
Ivan Ďuríček
Mária Cabadajová
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60 rokov
Rafael Slepiak
Marta Cabadajová
Marta Masnicová

70 rokov
Jozef Mokryš

Nad 80 rokov
Milina Mokryšová (81)
Anton Pišoja (81)
Mária Dubovická (82)
Mária Romaníková (82)
Ján Cáder (84)
Mária Varšavová (85)
Mária Čierňavová (85)
Martin Krištof (85)
Anna Jančulová (87)
Jozefína Cabadajová (87)
Karol Talapka (94)

Opustili nás
Ján Jonek (†25)
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POZVÁNKA
Obecný úrad v Novej Bystrici , Školské stredisko záujmovej činnosti pri
ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ZŠ s MŠ Vychylovka a kultúrno-školská komisia
vás všetkých srdečne pozýva na už tradičnú

„Vianočnú akadémiu“,
ktorá sa bude konať dňa 20.12.2009 – v nedeľu o 14.00 hod.
v Dome kultúry v Novej Bystrici.
Čaká na vás pekný kultúrny program pripravený našimi deťmi a sladké perníky.
Vstup voľný!

POZVÁNKA
Miestny mládežnícky spevácky zbor v Novej Bystrici
vás srdečne pozýva na
JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ,
ktorá sa uskutoční v rímsko-katolíckom kostole v Novej Bystrici.
DŇA: 25.decembra 2009 o ..............hod.
V prvý sviatok vianočný budete mať možnosť vidieť živý betlehem a vianočné piesne
v podaní ľudových inštrumentalistov a sólistov.

OZNAM
Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená:
Pondelok: 11:00 – 15:00 hod.
Streda: 11:00 – 15:00 hod.
Piatok: 11:00 – 14:00 hod.
ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK:
Dospelí a dôchodcovia... 1,65 € ( 50,- Sk )
Deti a študenti................. 0,65 € ( 20,-Sk )
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KNIŽNÉ NOVINKY:
Odhalené tajomstvo /Paulína Dudašová-Svodovská/,
Expedícia WITCH. Svet Mušle /Eva Carvani/,
Princezná Mia /Meggin Cabot/,
Zlatý dážď /Jozef Cíger Hronský/,
Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník /Eleonóra Kovácsová/,
Rozbité šťastie /Táňa Keleová-Vasilková/,
Šlabikár včielky Maji /Jozef Pavlovič/,
Bosorkina dcéra /Jana Pronská/,
Láska, hriechy a nádeje /Jana Chmelová/

Zber komunálneho odpadu: 10.12.2009
Zber plastov: 18.12.2009

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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