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Novozvolený starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin

Pokračovanie na strane č.4

Novobystrický hlásnik

2

Príhovor šéfredaktora
Vážení čitatelia,
V mesiaci november si spomíname na všetkých zosnulých. Je to významný
sviatok v roku, nakoľko sa určitým spôsobom dotýka každého z nás.
Pri tejto príležitosti Vám predkladám list Polly Tyner, ktorý uverejnili
noviny Palo Alto Times v Kalifornii. Jim, jej syn mal v škole veľké
problémy. Označili ho za dieťa, ktoré nie je možné vychovávať a učiť,
práca s ním si vyžadovala veľkú dávku trpezlivosti rodičov aj učiteľov. Ale
Jim bol šťastný a svojím úsmevom vždy rozžiaril celú miestnosť. Hoci jeho
rodičia vedeli, že má ťažkosti, vždy sa mu snažili pomôcť tak, že
vyzdvihovali jeho silné stránky, takže mohol byť na seba hrdý. Krátko po
tom, ako skončil strednú školu, zahynul pri motocyklovej nehode. Po jeho
smrti zaslala jeho matka do novín tento list:

Dnes sme pochovali nášho dvadsaťročného syna. Zomrel náhle
v piatok v noci pri motocyklovej nehode. Keby som tak bola vedela, keď som sa
s ním naposledy rozprávala, že to bolo naozaj poslednýkrát. Keby som to bola
tušila, bola by som mu povedala: „Jim, ľúbim ťa a som na teba nesmierne
hrdá.“
Našla by som si čas a zrátala by som všetky jeho „kúsky“ ktorými
obšťastňoval všetkých, ktorí ho milovali... Našla by som si čas vychutnať jeho
krásny úsmev, jeho hlas, jeho úprimnú lásku k ľuďom.
Keby som dala na jednu stranu váh všetky jeho dobré vlastnosti a na
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druhú horšie stránky jeho povahy – napríklad vždy hlasno zapnuté rádio,
účes, ktorý sa nám nepáčil, špinavé ponožky pod posteľou a tak ďalej, to zlé by
veľa nezavážilo.
Už nikdy nebudem mať príležitosť povedať svojmu synovi všetko to, čo
by som chcela, aby počul, ale vy ostatní rodičia, vy túto šancu máte. Povedzte
svojim deťom to, čo by chceli od vás počuť, keby ste vedeli, že je to váš
posledný rozhovor. Naposledy som sa rozprávala s Jimom v ten deň, keď
zahynul. Zatelefonoval mi a povedal: „Ahoj, mami! Chcel som ti len povedať,
že ťa ľúbim. Prajem ti úspešný deň. Tak čau!“ To boli slová, ktoré si uchovám
ako poklad navždy.
Ak vôbec existoval nejaký dôvod, prečo Jim zomrel, tak potom to bol
možno taký dôvod, ktorý by prinútil ostatných viac si vážiť život a ktorý by
ľuďom, najmä v rodinách, pripomenul, aby si našli čas a povedali jeden
druhému, akí sú si vzácni.
Možno už nikdy nebudete mať príležitosť. Urobte to ešte dnes!
Vážení čitatelia,
v závere tohto mesiaca sme po štyroch rokoch opäť volili starostu obce a
poslancov do obecného zastupiteľstva. Výsledky volieb už všetci vieme
a nájdete ich tiež vo vnútri nášho mesačníka. Novému starostovi
a poslancom prajeme všetko dobré a veľa síl pri plnení svojej práce pre
dobro našej obce.
Mgr. Eva Joneková
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Výsledky volieb
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Novej
Bystrici podľa volebného obvodu a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jozef Balačin, Ing., 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „nezávislý kandidát“
- 701 – hlasov
Miroslav Masnica, 37 r., štátny zamest., Nová Bystrica 519, „nezávislý kandidát“
- 507 – hlasov
Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SNS - 499 – hlasov
Dušan Šadibol, 42 r., podnikateľ, Nová Bystrica 338, SNS - 450 - hlasov
Elena Jančulová, Mgr., 60 r., učiteľka, Nová Bystrica 684, „nezávislý kandidát“
- 389 - hlasov
Ľubomír Griga, 27 r., živnostník, Nová Bystrica 779, SNS - 338 - hlasov
Monika Halvoníková, PhDr., 31 r., soc. pracovníčka, N. B. 1064, „nezávislý
kandidát“ - 336 - hlasov
Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica 261, ĽS – HZDS
- 331 - hlasov
Štefánia Strapáčová, 44 r., obchodný zástupca, Nová Bystrica 901, SMER
- 331 - hlasov

Náhradní kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva
v Novej Bystrici podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Monika Držiaková, Ing., 36 r., bankový pracovník, Nová Bystrica 32, SMER
- 330 – hlasov
Jaroslav Kováč, 39 r., živnostník, Nová Bystrica 118, SNS - 330 – hlasov
Marián Liščák, ml., Mgr., 27 r., živnostník, Nová Bystrica 800, SMER
- 328 – hlasov
František Podmanický, Ing., 38 r., THP pracovník, podnik., Nová Bystrica 112,
SMER - 286 – hlasov
Ľubomír Romaník, 24 r., taxikár, Nová Bystrica 582, SMER - 272 – hlasov
Adriana Ficková, JUDr., 28 r., právnik, Nová Bystrica 767, „nezávislý kandidát“
- 266 – hlasov
Helena Kotvasová, Mgr., 42 r., etnograf, Nová Bystrica 977, ĽS – HZDS
- 251 – hlasov
Milan Masnica, 33 r., živnostník, Nová Bystrica 720, „nezávislý kandidát“
- 250 – hlasov
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Iveta Pastvová, 38 r., starostlivosť o blízku osobu, Nová Bystrica 306, „nezávislý
kandidát“ - 235 – hlasov
Rudolf Chovanec, 49 r., živnostník, Nová Bystrica 864, SDKÚ – DS
- 231 – hlasov
Pavol Romaník, 50 r., živnostník, Nová Bystrica 820, ĽS – HZDS - 226 – hlasov
Martina Holienčinová, 31 r., živnostník, Nová Bystrica 759, „nezávislý kandidát“
- 192 – hlasov
Vladislav Kuniak, 46 r., servisný mechanik, Nová Bystrica 975, HZD
- 171 – hlasov
Ladislav Slivka, 51 r., živnostník, Nová Bystrica 797, HZD - 110 – hlasov
Petra Pochybová, 32 r., živnostník, Nová Bystrica 364, „nezávislý kandidát“
- 95 – hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu
starostu obce v Novej Bystrici podľa poradia na hlasovacom lístku:
Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová
Bystrica 819, „nezávislý kandidát“
- 538 – hlasov
Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová
Bystrica 261, ĽS – HZDS
- 447 – hlasov
Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová
Bystrica 761, SNS - 425 – hlasov

V obci sa zistili tieto výsledky :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet volebných obvodov : 01
Počet volebných okrskov: 02
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 02
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 2226
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1426
Počet odovzdaných obálok: 1426
Počet pltných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby d obecného
zastupiteľstva: 1410
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 09
Počet zvolených poslancov: 09
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 1410
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 11.11.2010
Prítomní:
Predseda návrhovej komisie, Jozef
Radôšťan, predniesol prítomným návrh
na prijatie uznesenia, ktorý bol
jednohlasne schválený a obecné
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo
nasledovné:

Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomný:
Žemel Milan
Program:
1.
2.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. VZN o daní z nehnuteľností
5. VZN o miestnych daniach
6. VZN – miestny poplatok za
komunálne odpady
7. Poplatky na území obce Nová
Bystrica
8. VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom na území obce
9. Novelizácia VZN č. 1/2007
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
3. Schválenie uznesení

U z n e s e n i e číslo 8/2010
A/ berie na vedomie
1.
2.
3.

Program dnešného zastupiteľstva
Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
Overovateľov zápisnice: p. Elenu
Jančulovú a p. Dušana Šadibola
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p.
Moniku Držiakovú
5. Správu
o kontrole
uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
6. Problém odpredaja pozemkov manž.
Kuricových
7. Sťažnosť
p.
Petra
Chalúpku
k problému parkovania nákladného
auta
8. Sťažnosť občanov u Korčekov na
zápach z ČOV
9. Návrh VZN č. 1/2010 o nakladaní
s komunálnym odpadom na území
Obce Nová Bystrica
10. Návrh
VZN
obce
o daní
z nehnuteľností na kalendárny rok
2011 č. 2/2010 o podmienkach
určovania
a vyberania
dane
z nehnuteľností na území Obce Nová
Bystrica
11. Návrh VZN Obce Nová Bystrica
o miestnych daniach č. 3/2010
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12. Návrh VZN obce č. 4/2010
o miestnych poplatkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13. Návrh ostatných poplatkov na území
Obce Nová Bystrica
14. Návrh novelizácie č. 1 VZN č.
1/2007 o poplatku za znečistenie
ovzdušia
15. Námietku p. Jána a Antona Huláka
voči
odvodňovaciemu
potrubiu
vedeného cez ich súkromný pozemok
16. Oznámenie p. Sobola ohľadom
vybavenia žiadosti – znečisťovanie
cesty
v zimnom
období
p.
Cingelovou.
17. Žiadosť p. Pavla Šadibola, bytom
Nová Bystrica 664 o náhradu škody
spôsobenú povodňami.
18. Žiadosť p. Albína Brisudu, bytom
Nová Bystrica 507, o jednorazový
príspevok na úhradu elektrickej
energie
19. Žiadosť p. Márie Chmúrovej, bytom
Nová Bystrica č. 511 a p. Petra
Joneka, bytom Nová Bystrica
o predĺženie vodovodnej prípojky
k ich pozemkom
20. Žiadosť firmy Lumatex, Ľubomír
Masnica, bytom Nová Bystrica č.
720 o zriadenie prevádzky „Mäso –
údeniny“ a otváracie hodiny
21. Žiadosť p. Romana Michaleka,
Chorvátsky Grob, Šurská 78
o odpredaj pozemku CKN 4702/2
22. Žiadosť
manž.
Dankových
o odkúpenie stavebného pozemku
23. Záznam
z následnej
finančnej
kontroly – juxta poukážok k 21. 9.
2010.
24. Záznam
z následnej
finančnej
kontroly – stav záväzkov obce
k 11.11.2010.
25. Správu
z následnej
finančnej
kontroly vykonanej na obecnom
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úrade – kontrola hospodárenia obce
za 1. polrok 2010 – bežný účet,
kontrola vedenia pokladničnej knihy,
finančnej hotovosti a pokladničných
dokladov s tým súvisiacich za l.
polrok 2010.
26. Správu
z následnej
finančnej
kontroly v Obecnom podniku SPLV,
s r. o. Nová Bystrica za 1. polrok
2010.
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti
kontrolórky obce na 1. polrok 2011
B/ schvaľuje
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Program
zastupiteľstva
počtom
hlasov 8
Návrhovú
komisiu
v zložení:
p.Radôšťan,
p.
Huláková,
p.
Držiakovú počtom hlasov 8
Odpredaj pozemkov parciel CKN č.
4702/110 – TTP o výmere 772 m2
a č. 4702/29 – TTP o výmere 42 m2
v k. ú. Nová Bystrica p. Rastislavovi
Kuricovi, bytom Stará Bystrica č.
239 za kúpnu cenu 2,- €/m2 v zmysle
§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obce v znení neskorších
noviel.
Ide
o prevod
hodný
osobitného zreteľa, nakoľko tieto
pozemky boli predtým vo vlastníctve
starej matky žiadateľa a vyvlastnené
pre účel, na ktorý neboli použité.
Uznesenie schválené 8 poslancami
z počtu 8 prítomných poslancov.
VZN
č.
1/2010
o nakladaní
s komunálnym odpadom na území
obce Nová Bystrica počtom hlasov 8
z 8 prítomných poslancov.
VZN
Obce
Nová
Bystrica
o miestnych daniach č. 3/2010
Poplatky na území Obce Nová
Bystrica okrem poplatkov uvedených
v zákone č. 582/2004 Z. z.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa
predloženého návrhu počtom hlasov
8 z 8 prítomných poslancov
VZN obce č. 4/2010 – miestny
poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady počtom
hlasov 8 z 8 prítomných poslancov.
Novelizáciu č. 1 – VZN č. 1/2007
o poplatku za znečistenie ovzdušia
počtom hlasov 8 z 8 prítomných
Žiadosť
p.
Albína
Brisudu
o jednorazový príspevok na úhradu
elektrickej energie vo výške 178,- €.
Žiadosť p. Márie Chmúrovej
a p. Petra
Joneka
o predĺženie
vodovodnej
prípojky
k ich
pozemkom.
Plán kontrolnej činnosti kontrolórke
obce na 1. polrok 2011 a poveruje p.
Chovancovú vykonaním kontrol
podľa predloženého plánu.
Odpredaj časti pozemku na parcele
CKN
4702/2
p.
Romanovi
Michalekovi, bytom Chorvátský
Grob Šurská 38 v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
noviel.
Ide
o prevod
hodný
osobitného zreteľa v cene 3,5 €/m2.
Uznesenie schválené 8 poslancami
z počtu 8 prítomných poslancov.
Odpredaj
pozemku
manželom
Dankovým ako prípad osobitného
zreteľa na výstavbu rodinného domu
– podpora mladých rodín v cene 6,€/m2 počtom hlasov 8
z8
prítomných poslancov.
Zriadenie prevádzky „Mäso –
údeniny“ a otváracie hodiny podľa
návrhu firme LUMATEX – Ľubomír
Masnica Nová Bystrica 720.

C/ ruší
uznesenie OZ č. 3/2010/B/13
D/ ukladá
1. Prednostovi OcÚ prejednať so
zástupcom firmy UP Trand – s p.
Uheríkom úpravu ČOV u Korčekov
za účelom odstránenia nadmerného
zápachu, zároveň vyčistiť kanalizáciu
na odvod povrchovej vody do
25.11.2010.
2. Prednostovi OcÚ zvolať jednanie
ohľadom znemožňovaniu prístupu
v zimnom
období
so
zainteresovanými osobami a zjednať
nápravu.
3. Prednostovi OcÚ zaslať žiadosť p.
Pavla Šadibola Lesom SR ako
správcovi toku
4. Zástupcovi starostovi vybaviť
žiadosť p. Chmúrovej a p. Joneka
5. Prednostovi OcÚ skontrolovať
miestnu komunikáciu do Talapky
a v prípade poškodenia zabezpečiť
opravu.
E/ doporučuje
1.

Starostovi obce zvolať opätovné
jednanie
ohľadom
odvodnenia
povrchovej
vody
za
účasti
zainteresovaný občanov /p. Ján
Hulák, p. Anton Hulák, p. Ľubomír
Rajnoha, riaditeľ školy p. Lalinského
14. Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
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a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Dušan Šadibol
Mgr. Elena Jančulová

Ing. Vladimír Kasaj

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Rozhovor s pánom farárom
Pán farár, pôsobíte medzi nami už skoro 5 rokov. Ako sa u nás cítite? Ste
spokojný s výsledkami svojej práce? Zaujímalo by ma, čo hodnotíte v Novej
Bystrici kladne a čo záporne?
Začnem pozitívami. Ďakujem Pánu Bohu za to, že ma prostredníctvom biskupa
poslal práve do Novej Bystrice. Ste vo všeobecnosti veľmi dobrí ľudia. Pracuje
sa mi tu dobre. Cítim sa medzi vami perfektne. Som s vami, veriacimi, spokojný.
Veľmi mi vyhovuje aj to, že mám v Novej Bystrici len jedno bohoslužobné
miesto, čo nie je v diecéze bežné. Keď som pôsobil predtým neďaleko Nitry, mal
som na starosti až štyri dedinky so štyrmi kostolmi. Veľmi kladne hodnotím aj
vašu finančnú angažovanosť spojenú s obnovou kostola. Takúto obetavosť
farníkov a farskej rady nenájdete všade.
A čo sa vám na nás nepáči, s čím nie ste spokojný?
Čakali by ste, že poviem, že ma najviac trápi alkoholizmus v Novej Bystrici?
Nie, veď aj kňaz dokáže byť alkoholikom. Alebo že ma najviac trápi smilstvo
mladých, ktorí bývajú spolu bez cirkevného sobáša? Nie, veď aj kňaz dokáže byť
smilníkom. Alebo, že ma tu najviac trápia vzájomné konflikty v rodinách
a susedstvách? Nie, veď aj ja, kňaz, dokážem vyvolať konflikt.
Tak asi otváranie obchodov v nedeľu na území našej obce?
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Keď som na vás apeloval, veriaci obchodník si dal povedať. Obchod v nedeľu
neotvára. Od toho, kto nie je katolíkom, nečakám, že bude poslúchať kňaza. Ale
ani oblasť nedeľného obchodovania a nakupovania nie je pre mňa tá
najbolestivejšia.
Čo je to teda, čo vás medzi nami najviac znepokojuje?
Nemôžem sa zmieriť s tým, čo všetko mi niektorí prisľúbia pri krste dieťaťa, pri
prvom sv. prijímaní a pri sobáši, a potom už majú pokoj s kostolom a farárom.
To je pre mňa bolestivejšie, ako keby som dostal facku. Najviac ma teda
vnútorne trápi skutočnosť, že niektorí katolíci prestali chodiť do kostola.
Dobrovoľne, z náboženskej lajdáckosti vynechávajú nedeľnú sv. omšu.
Nedoprajú svojej duši pravidelný prísun živín. Ubližujú svojej duši aj dušiam
svojich detí, ktoré si potom berú z nich príklad. Myslia si, že im omšu nahradí
modlitba. Zabúdajú na to, že sv. omša je omnoho viac, ako modlitba - je to
Kristova obeta za naše hriechy. Ak katolík pohŕda touto Obetou, je voči Kristovi
nevďačník a riskuje, že sa nespasí.
Koho máte radšej? Katolíka, ktorý zle žije a chodí do kostola? Alebo
katolíka, ktorý síce nechodí do kostola, ale žije dobre?
Do kostola majú chodiť hriešnici. „Bezchybní“ nech ostanú doma. Veď
„nepotrebujú lekára zdraví“. Ak si niekto nahovára, že dokáže byť dobrým,
bezhriešnym človekom bez Krista, bez omše a bez spovede, rúha sa proti Pánu
Bohu. Ja som už viackrát povedal a za tým si stojím, že mám radšej človeka,
ktorý verejne prehlasuje, že je neveriaci, ako takého katolíka, ktorý je
„náboženský špekulant“ a hovorí „ja v Pána Boha verím, ale neverím v kňazstvo,
omšu, spoveď...“ Takýto katolík sa mi bridí. Mám radšej hľadajúceho ateistu.
Už ste tu mali s niekým diskusiu o viere - neviere?
Samozrejme. Mnohokrát. Prednedávnom som sa rozprával s istým katolíkom,
ktorý po niekoľkých rokoch môjho pôsobenia medzi vami sa ma pri náhodnom
stretnutí opýtal:
-„Vy ste tu ten farár?“ (Katolík nepozná svojho kňaza! To znamená, že
nepraktizuje svoju vieru!) A potom sa z toho vyvinul dramatický rozhovor:
-„Ja do kostola nechodím, lebo omšu a spoveď si vymysleli kňazi. Pán Ježiš sa
nekázal spovedať“.
-„Neviem, kto vám, niektorým katolíkom našpinil do hláv takéto bludy?
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Komunisti alebo jehovisti?“
-„Ja v Pána Boha verím!“
-„Čo z toho, že veríte v Boha, verí aj diabol, ale to mu nepomôže dostať sa do
neba“ .
-„Ja v Boha verím, ale v Cirkev nie“.
-„V poriadku, tak čo ešte robíte v Cirkvi? Vypíšte sa z nej! Ja, keby som
napríklad neveril v komunizmus, čo by som ešte robil v komunistickej strane?
Okamžite by som sa z nej vypísal!“
-„K...a, vy ma vypíšte!“
-„Dobre, ale povedzte svojej rodine, že keď zomriete, nesmú ísť za kňazom
vybavovať cirkevný pohreb. Nech idú rovno za starostom vybaviť štátny pohreb.
Nech potom neotravujú kňaza, dobre?“
Pán farár, veď to bola hádka, nie? Môže sa kňaz takto hádať?
Aj Pán Ježiš sa hádal s farizejmi, aj s inými ľuďmi, na vieroučné témy. Prečo by
som sa ja, Kristov kňaz, mal za každú cenu vyhýbať hádke súvisiacej s pravou
vierou? Niektorí si naivne predstavujú kňaza ako človeka, ktorý sedí ticho, na nič
nereaguje, nenapomenie, neupozorní, je „dobručký“. Nemôžem mlčať. Načo je
pri dome pes, ktorý nereaguje na zlodejov, ale sedí ticho, aj keď vidí blížiace sa
nebezpečenstvo? Niekedy by som však mal radšej mlčať, ako hovoriť, lebo sa mi
pripomína evanjeliová rada „nehádžte perly pred svine, lebo ich pošliapu
a obrátia sa proti vám“ . Stáva sa, bohužiaľ, že hádžem „perly pred svine“.
Čo by ste na záver chceli povedať svojim farníkom?
Že ich mám rád, že mi na nich záleží, sa za nich každý deň modlím. Prosím
Boha, aby boli veriaci nie hocijako, ale veriaci katolícky. A aby im táto pravá
viera pomáhala milovať Boha i seba navzájom. A konečne, aby boli všetci
spasení.
Ďakujem za rozhovor!
Rozprávala sa Vilma Miháliková
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Tradičná dedinská zabíjačka v Novej Bystrici
Veselý spev, ľudová hudba, dobrá nálada, kulinárske špeciality - to je tradičná
dedinská zabíjačka. V Novej Bystrici si tradície pripomíname každý rok.
Dňa 20. novembra 2010 mali všetci plné ruky práce už od skorého rána. Chlapi
predvádzali svoj kumšt pri zabíjaní prasiatka, ženy sa zvŕtali okolo hrncov.
Každý rok sa pri tejto príležitosti stretávajú občania našej obce a bavia sa od rána
do rána. Aj tento rok sa zabíjačka niesla v duchu tradícií. Tieto sa ešte aj dnes
tradujú v mnohých rodinách.
No aká by to bola zabíjačka bez špecialít, na ktoré sa tešia všetci najviac?
Počas celého dňa mala široká verejnosť možnosť si pozrieť, okúsiť rituál
tradičnej zabíjačky, kde sa ochutnávali a vyrábali klobásky, tlačenky, jaternice,
kapustnica, pečienka a pečené mäsko, samozrejme sa našla aj nejaká tá domáca
pálenka.
Celý deň vládla dobrá nálada a všetci sa tešili na Katarínsku zábavu.
Počas celého dňa spievala ŽSS Dolinka a hrala ĽH Kováčovcov.
Za toto vydarené podujatie môžeme poďakovať starostovi obce Milanovi
Kotvasovi, ktorý finančne zabezpečil a organizačne pripravil tento deň.

Vladimír Tomčala
foto: Patrik Kováč
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Vianoce čas na spomienky roka
alebo Vianoce u nás
Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých
krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa
líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité. Vianoce sú aj príležitosťou na
spomienky, ktoré často siahajú do vzdialenejšej minulosti.
Vianoce vlastne začínajú štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia
nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu
malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre
svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné
miesto má adventný veniec, ale nie o tomto sa chcem zmieniť na týchto
stránkach.
Na Slovensku začíname sláviť Vianoce 24. decembra. Tento deň sa nazýva
aj “vilija“ a o tomto dni chcem bližšie popísať - ako kedysi slávili naši rodičia
ozajstné Vianoce bez drahých darov a zhonu za darčekmi.
Tomuto dňu sa pripisoval veľký význam aj pri príprave štedrovečernej
hostiny. Štedrý deň sa pre gazdinú začínal skorým vstávaním, aby sa zakvasilo
cesto na bochničky, rožteky a iné rôzne dobroty, ktoré sa zvykli plniť makovou,
slivkovou alebo tvarohovou plnkou. Do cesta sa zvyklo pridávať viacej cukru
a masla, aby boli mäkučké „aby sa cesto driapalo“. Po upečení koláčov
nasledovala príprava hlavného chodu večere, a tou bola kyslá polievka z kapusty
- u niekoho kapustnica z hubami, inde zasa kapusta zatrepaná zásmažkou na
masle a zajedali sa zemiaky. Polievok bolo tiež viacej druhov - šošovica na
kyslo, hrachová zmiešaná zo sušenými slivkami, kvaková. Rybie filé alebo
kapor sa presadili pod vplyvom cirkvi, lebo boli považované za pôstne jedlo
živočíšneho pôvodu. Z kapra sa zvykli odkladať šupinky na znak mať vždy dosť
peňazí. Zloženie jedál a početné chody symbolizovali želanú hojnosť a zdravie
v rodine.
Podľa zvyklosti na štedrovečernom stole sa nesmelo objaviť mäso. Tento
deň bol a ešte aj v mnohých rodinách je dňom pôstnym. Nebol to len mäsitý
pôst, ale aj pôst hladový. Verilo sa, že kto vydrží nejesť do východu prvej
hviezdy, bude mať dobrého muža, alebo ženu. Deti sa zase tešili, že uvidia zlaté
prasiatko. Po všetkých prípravách v kuchyni sa na stôl okrem všakovakých
dobrôt začala pokladať aj hromničná sviečka, do jednej misy sa dal cesnak,
obilie, cibuľa, zemiak, modlitebná knižka a peniaze, ktoré sa prikryli bielym
obrúskom a boli na stole počas celých Vianoc až do Nového roku. Tiež bolo
pravidlom, že na stole mal miesto aj obradový chlebík tzv. Pupkový, ktorý sa po
Vianociach odkladal ak prechorel dobytok.
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Po všetkých týchto izbových prípravách gazda ešte pred večerou išiel do
maštale, kde sa dalo večerať aj zvieratám. Tie sa pokropili svätenou vodou
a odtiaľ sa rituál opakoval aj v kuchyni. Keď sa prišlo z maštale, povedalo sa
„Pochválený buď Ježiš Kristus“ a prítomní odpovedali: „Na veky Amen“. Potom
nasledovalo vinšovanie.
„Vinšujem Vám zdravie, šťastie a hojné božské požehnanie, aby ste boli
takí zdraví ako v nebi anjeli, aby ste mali toľko teličiek ako je v hore jedličiek,
toľko býčkov ako je v hore pníčkov a do roka proroka mladej žene“.
Štedrovečerná hostina sa začínala modlitbou, po ktorej nasledoval prípitok
gazdu a celej rodiny. Po tomto gazdiná zobrala na prst medu a každého
prítomného pri stole poznačila na čelo krížikom so slovami: „Majte sa radi
(statkujte sa) a buďte sladkí ako tento med.“ Prvým chodom boli oblátky s
medom a cesnakom. Oblátky sa piekli z vody, hladkej múky, štipky cukru a soli.
Urobilo sa hladké cesto, ktoré sa nalievalo do klieští, ktoré sa museli nahriať na
správnu teplotu. Kliešte sa potierali maslom alebo olejom. Nesmeli sa silno
stláčať a cesto, ktoré aj napriek tomu vyšlo von, sa muselo olámať, aby oblátky
mali pekný tvár. Každá žena, ktorá piekla oblátky, vlastnila kliešte s odlišným
motívom. Oblátky sa piekli na sporáku, ktorý mal otvorené ohnisko. Najlepšie sa
piekli na sporáku, ktorý bol vyhriaty bukový drevom, lebo oheň z buka udržiava
stabilnú teplotu.
Na štedrovečernom stole nesmeli chýbať jablká, ktoré sa pri večeri
rozkrájali na dieliky a každý člen rodiny dostal po kúsku. Ak bolo jabĺčko
zdravé, bol to symbol zdravia celej rodiny. Symbolom zdravia sú aj orechy.
Po večeri nastalo veštenie týkajúce sa hospodárstva i osobného života.
Dievčatá, ktoré chceli vedieť či sa skoro vydajú pozametali izbu po večeri
a smeti išli vyniesť na priedomie. Odkiaľ počuli štekot psa, odtiaľ mal byť ich
vyvolený.
Tiež sa zvykla od pece hádzať topánka smerom ku dverám. Ak sa otočila
špičkou smerom ku dverám, tak do roka sa malo dievča vydať. Tiež chodili
klopať na dvere do chlieva. Koľkokrát im sviňa zakrochkala, za toľko rokov sa
mali vydať. Horšie bolo, ak nebolo počuť krochkanie - to bolo náreku a žiaľu.
Aj napriek tomu že štedrovečerná večera stratila mnohé prvky svojho pôvodného
rituálu, naďalej ostala slávnostnou udalosťou v živote rodín i v kultúrnom
kontexte našej spoločnosti.
Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša
Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. a
26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú
svojich príbuzných a priateľov.
Mgr. Helena Kotvasová
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Rozsvietenie vianočného stromčeka
26. novembra 2010 sa v Novej Bystrici konala pre deti a mládež „predadventná
diskotéka“. Od 15:00 hod. už vyfešákované ratolesti prichádzali do domu
kultúry, kde si mohli zatancovať do rytmu DJ Ema z Krásna nad Kysucou.
S tými najmenšími prišli aj rodičia, ktorí si pochvaľovali príjemnú atmosféru
a tiež sa pridali ku svojim deťom do tanca. Nová Bystrica už tradične spája
detskú diskotéku s rozsvietením vianočného stromčeka. Ani tento rok sme
tradíciu neporušili a všetci sme sa veľmi tešili na jeho rozsvietenie.
Pred 18:00 hod. už prostredníctvom miestneho rozhlasu zaznievali v celej
Novej Bystrici vianočné piesne a koledy. Priestory pred domom kultúry sa
zapĺňali postupne zvedavcami, ktorí tiež chceli vidieť rozsvietenie stromčeka.
Dievčatá z redakčného krúžku rozdávali prskavky a všetci sme spolu vypustili
päť balónov prianí, ktoré sa krásne vzniesli a pozorovali sme ich let.
Starosta obce rozdal deťom sladké odmeny a poďakoval Školskému
stredisku pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a kultúrnemu referentovi za zorganizovanie
tohto podujatia.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent
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Vážení čitatelia!
musíme reagovať na „predvolebný leták“ v čase moratória, konkrétne na časť,
ktorá sa nás mimoriadne dotkla, citujeme: „Miestni poslanci nie sú pod väčšou,
ale naopak menšou kontrolou. Veď aj miestne média sú v ich rukách.“ Keďže
jednou zložkou médií v našej obci je aj Novobystrický hlásnik, chceli by sme
vedieť, čo tým chcel autor anonymného letáku „predvolebnej kampane“ (alebo
paškvilu, ako ho trefne pomenoval „rudost“ na Novobystrických stránkach)
povedať? Novobystrický hlásnik je obecný časopis. Členov redakčnej rady si
navrhne poslanec, ktorý je touto úlohou poverený obecným zastupiteľstvom.
Redakčnú radu tvoria zástupcovia jednotlivých organizácii a zložiek v obci –
škôl, skanzenu, TJ Nová Bystrica, obecného úradu – poslanec OZ, grafik.
Pravidelne prispieva svojimi príspevkami pán farár a kultúrny referent. Členovia
redakčnej rady robia svoju prácu bez akéhokoľvek nároku na odmenu, teda
ZADARMO. Časopis vydávame pravidelne každý mesiac, obetujúc pri tom
hodiny zo svojho vlastného času, ukrajujúc si zo svojho súkromia, používajúc
svoje súkromné mobily... Odmenou nám je pocit, že robíme niečo prospešné pre
našu obec. Za takýchto podmienok je každý starosta rád, že sa nájdu
dobrovoľníci, ktorí to robia, pretože peniaze z rozpočtu obce je treba použiť na
iné položky. Ak to nie sú ľudia z radov blízkych a známych, iní to robiť zadarmo
nebudú. Tak to vždy bolo a aj vždy bude? Stalo sa vari autorovi anonymu, že mu
niekedy bolo odmietnuté uverejniť nejaký príspevok v obecnom Hlásniku alebo
bol jeho príspevok akokoľvek upravený? V rámci predvolebnej kampane mali
uverejnené na našich stránkach svoje príspevky všetci kandidáti na starostov i na
poslancov, ktorí o to prejavili záujem, a to spravodlivo v abecednom poriadku.
Redakčná rada
Novobystrického hlásnika
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Voľby 2010 ?
Vážení občania, dovoľte, aby som odpovedala na leták, ktorý ma natoľko
pobúril, že musím naň reagovať. Pýtam sa, akým právom si niekto dovoľuje
dehonestovať 4-ročnú prácu pána starostu Milana Kotvasa a poslancov OZ
v Novej Bystrici? Za posledné 4 roky sa obec pohla dopredu. Rozšírili sa
kultúrne podujatia - plesy, výstava ručných prác, kosenie trávy v skanzene,
stavanie mája, pálenie Vatry zvrchovanosti, Deň Novej Bystrice, výstava ovocia
a zeleniny... Vznikla nová ľudová skupina Dolinka, vznikli nové detské krúžky –
tanečný, krúžok heligonkárov a rôzne iné aktivity. Začalo sa budovať,
rekonštrukcia škôl, multifunkčné ihrisko, správa cintorína, chodníky, cesty,
námestie, požiarna zbrojnica. Sú rozpracované ďalšie projekty, a to vďaka p.
starostovi Milanovi Kotvasovi za plnej podpory poslancov obecného
zastupiteľstva.
Keďže na letáku boli uvedené klamstvá, je mojou povinnosťou ich dať na
pravú mieru.
Reagujem na tieto body, ktoré boli uvedené v anonymnom letáku:
Začali sme budovať nové námestie pred kostolom - ÁNO začali sme, je
pripravená I. časť, kde je pripravená plocha na ďalšie práce. Táto navezená
sutina potrebuje čas na usadnutie, aby sa mohlo na nej stavať. Žiaden
nebezpečný odpad sa tam legálne nevyvážal. Zákruta pred kostolom je
priehľadná, nezavadzajú tam žiadne vrbiny, autá majú kde parkovať. Nie je
pravda, že sme im vzali ihrisko, toto ihrisko bolo preložené ku zdravotnému
stredisku. Pozemky boli vyplatené.
Urobili sme obecný vodovod - ÁNO urobili sme obecný vodovod na žiadosť
občanov, ktorí kritizovali, že v našej obci máme priehradu a nemáme vodu.
Vody neustále ubúda, nestačí pre potreby obyvateľstva, preto sme umožnili
občanom, aby sa pripojili na obecný vodovod. Nikto nikdy nebol a nebude
pokutovaný za nepripojenie sa na vodovod. Je to lož, ktorá nepozná hranice.
Vody neustále ubúda, čo pociťujeme v letných mesiacoch, alebo je špinavá
v dôsledku znečistenia – ťažby dreva, potrubie je staré, sú na ňom časté poruchy.
Preto budujme vodovody, aby vody bolo pre všetkých dosť.
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Vybudovali sme multifunkčné ihrisko - ÁNO vybudovali, je to naša pýcha,
deti i dospelí majú z neho obrovskú radosť. A prečo majú v Starej Bystrici tri
ihriská a my iba jedno, na to nech sa opýtajú v Starej Bystrici.
Zrekonštruovali sme školy - ÁNO zrekonštruovali sme školy aj v Novej
Bystrici, aj vo Vychylovke. Nie každá dedina dostala toľko financií, aby mohli
vykonať rekonštrukciu škôl v takom rozsahu. Ak sú nejaké nedostatky, tie sa
dajú v rámci kolaudácie odstrániť. Pýtam sa, boli ste sa tam pozrieť?
Chodníky vo Vychylovke - Pri stavbe cesty na Oravu bola podmienka aj
výstavba chodníkov. Spustením tejto cesty dochádza k zvýšeniu premávky. Sme
radi, že tieto chodníky prispeli k zvýšenej bezpečnosti našich občanov a našich
detí, ktoré idú zo školy. Buďme radi, že ich nemusela financovať naša obec. Za
to vďačíme p. starostovi obce Milanovi Kotvasovi.
Využili sme všetky spôsoby a možnosti predvolebnej kampane - Každému
kandidátovi bolo umožnené vyjadriť sa v rozhlase, či v obecnom Hlásniku.
Každý kandidát si robil svoj vlastný program. Prečo ste vy nevyužili túto
možnosť, ale pod rúškom tmy ste v čase moratória roznášali tieto nedôstojné
letáky, ktoré špinia doterajšiu prácu starostu a poslancov v Novej Bystrici. Prečo
ste tieto letáky nepriložili k plagátu svojho kandidáta, ktorý chce zmeniť našu
obec, náš domov a pritom neoprávnene používa na plagáte znak našej obce?
Taký kandidát by sa nemal hanbiť a mal by sa podpísať pod svoj leták.
Vyasfaltovali sme milióny kilometrov ciest - ÁNO vyasfaltovali sme cesty,
ktoré mali byť už dávno urobené. Konečne nechodíme po blate. Ďakujem, pán
starosta. Radšej budem mať cestu teraz, ako čakať ďalšie roky na kanalizáciu,
keď pri dnešnej zlej finančnej situácii nevieme, kedy a ako sa bude realizovať.
Zorganizovali sme Furmanské preteky - Organizátori tejto akcie požiadali
obecný úrad o finančnú dotáciu. Obecný úrad sa k tejto akcii postavil
zodpovedne. Zabezpečil kultúrny program hostí a prispel nemalou finančnou
čiastkou. Poslanci obetovali svoj voľný čas pri usporiadaní tejto akcie. Neviem
prečo niekomu vadí, ak sa obec pýši akciou, na ktorej sa podieľala.
Zrekonštruovali sme požiarnu zbrojnicu - ÁNO sme na ňu patrične hrdí.
Zbrojnica bude vybavená novou technikou a bude slúžiť nám, všetkým občanom
na záchranu nášho majetku a našich životov. Len ma mrzí, že doteraz sa
pozemky nevyužívali, odstavovali sa tam autá a nikomu to nevadilo. Teraz, keď
sa to využilo na správnu a potrebnú vec, to niekomu vadí?
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Je zarážajúce akým spôsobom prezentoval svoju osobu
tento kandidát, keby si bol overil svoje tvrdenia na
obecnom zastupiteľstve alebo u pána starostu a trochu
sa zaujímal o obec, nikdy by nenapísal tieto lži
a nemusel by posielať anonymné letáky. Bol by iným
človekom v mojich očiach, ale i v očiach iných
občanov v Novej Bystrici...
Teraz bude mať možnosť nový starosta a poslanci
ukázať celej obci, ako budú pracovať po 4 roky volebného obdobia. Prajem im
veľa úspechov v práci.
Týmto chcem poďakovať p. starostovi Milanovi Kotvasovi a poslancom
obecného zastupiteľstva sa prácu, ktorú vykonali v prospech našej obce.
Jana Huláková
poslankyňa obecného zastupiteľstva

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám uplatňujúc si podľa tlačového zákona č. 167/2008
právo na odpoveď ponúkol aj druhý pohľad na život Skanzenu vo Vychylovke,
ktorému sa Novobystrický hlásnik venoval vo svojom septembrovom čísle
prostredníctvom príspevku členov petičného výboru pre zachovanie pôvodného
historického charakteru skanzenu. Viaceré zavádzajúce tvrdenia totiž treba dať
na pravú mieru a ja verím, že viac ako vášne bude pracovať zdravý rozum.
Výberové konanie na pozíciu sezónnych pracovníkov (lektorov) skanzenu sa
konalo v apríli 2010 v Kysuckom múzeu, pravdepodobne, po prvýkrát v jeho
histórii. Jeho snahou bolo zaistiť pri zachovaní transparentnosti čo
najvhodnejších externých spolupracovníkov pre Múzeum kysuckej dediny.
Výberové konanie bolo riadne avizované inzerátom v regionálnych novinách
a zúčastnili sa ho takmer tri desiatky uchádzačov. Z nich boli komisiou vybraní
štyria. Prihliadalo sa na požadované komunikačné zručnosti, jazykovú
kvalifikáciu a k motivácii pracovať práve v muzeálnom prostredí. Títo
zamestnanci úspešne zabezpečili lektorské služby počas celej sezóny 2010, čím
osvedčili svoje schopnosti. Počas výberového konania sa k bydlisku uchádzačov
neprihliadalo, keďže všetci deklarovali ochotu dochádzať do zamestnania
v tomto prípade z Čadce, Krásna nad Kysucou, Starej a Novej Bystrice.
Členovia petičného výboru pre zachovanie pôvodného historického

20

Novobystrický hlásnik

charakteru skanzenu neporozumeli znižovaniu stavov v múzeu. Pre ich lepšie
pochopenie prikladám toto vysvetlenie. Keďže finančná situácia donútila všetky
inštitúcie samosprávneho kraja prijať šetriace opatrenia, múzeum muselo
pristúpiť k redukcii pracovných miest. Po analyzovaní personálnej situácie v
Kysuckom múzeu bola navrhnutá a schválená nová organizačná štruktúra,
v rámci ktorej sa zrušili pozície predavačka suvenírov, pokladník (nie je potrebné
celoročne zamestnávať predavača suvenírov a pokladníka, keďže sezóna
prebieha v rozpätí mesiacov máj - október, údržbár a rušňovodič (toto miesto
nebolo obsadené). Práca bývalých zamestnancov sa prerozdelila medzi ostatných
pracovníkov, v prípade údržby je riešená dodávateľským spôsobom. Selekcia
pracovných miest zohľadňovala predovšetkým odbornosť zamestnancov a
skutočné potreby inštitúcie.
Je zarážajúce, že autori petície označujúci lokomotívu „U 35“ za „chudinku“
neovládajú jej presné označenie. Zrejme mali na mysli parný úzkorozchodný
rušeň U 34.001. Ten počas sezóny 2010 nejazdil predovšetkým preto, lebo ho
čaká pravidelná technická prehliadka po piatich rokoch jazdy. Bez tejto
plánovanej prehliadky a opravy nemôže byť prevádzkovaný, a keďže v čase
ekonomických opatrení Kysucké múzeum sumu viac ako 40 000 € potrebnú k jej
realizácii nemá, ostala lokomotíva pre sezónu 2010 v depe.
Dolný úsek na trase Kubátkovia – pokladňa utrpel vážne poškodenia v čase
povodní v rokoch 2009 a 2010. Havarijný stav bude riešený z financií určených
na odstránenie povodňových škôd, poistného, ako aj v kontexte generálnej
rekonštrukcie trate v rámci prepojenia Kysúc a Oravy v rokoch 2011 - 2012.
Vytvárať dojem, že prezentácia ľudových remesiel a tradícii v skanzene
upadá je skutočne nezmysel. Naopak, naberá na kvalite a intenzite aj vďaka
financiám z eurofondov, pri získavaní ktorých bolo múzeum úspešné. Autori
petície zrejme narážajú na kultúrne podujatie zo 4. júla 2010 pod názvom
„Vitajte v Novej Bystrici“ od ktorého obec ako spoluorganizátor odstúpila
a Kysucké múzeum ho úspešne organizovalo a financovalo z vlastného rozpočtu
– ku spokojnosti návštevníkov skanzenu. Ďalším dôležitým plusom je, že
Kysucké múzeum získalo ďalšie finančné prostriedky z eurofondov na projekt
Múzeum deťom a súčasťou tohto projektu bolo aj vybudovanie detského areálu
v skanzene. Jeho hlavným dôvodom je to, že väčšinu našich návštevníkov tvoria
rodiny s malými deťmi, v mesiaci jún dokonca detskí návštevníci prevažujú.
Tento projekt nevznikol ani nepremyslene, ani bezhlavo a je súčasťou stratégie
premeny múzea na otvorenú inštitúciu potrebám verejnosti. A podľa názoru
riaditeľa Kysuckého múzea MVDr. Miloša Jesenského, PhD. - deťom obzvlášť.
Zaraďovať Kysucké múzeum ku „chtivým podnikateľom v cestovnom ruchu“
je pre túto inštitúciu a jej zamestnancov tvoriacich pestrú kultúrnu ponuku na
skanzene nadmieru urážlivé. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že
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Kysucké múzeum pravidelne platí obci Nová Bystrica daň z nehnuteľností –
v rokoch 2006 - 2010 to bolo 10 570 €, z toho 2 239 € v roku 2010, čím výrazne
prispieva do obecného rozpočtu. Naproti tomu, obec k prevádzke skanzenu ničím
neprispieva. Obec má pritom možnosť skanzenu daň z nehnuteľnosti odpustiť,
aby sa takto ušetrené peniaze mohli použiť na rozvoj skanzenu, Nová Bystrica
však takýto ústretový krok neprejavila.
Mgr. Peter Kubica
riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou
Žilinský samosprávny kraj

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Zumba – party
V sobotu
6.11.2010
sa
uskutočnila „Zumba - party“
v štýle salsa-afro, ktorej sa
zúčastnilo asi 47 účastníkov.
Každý z nich sa veľmi bavil so
skvelými inštruktormi, s ktorými
sme strávili 4 hodiny tanca
a dobrej muziky. Získali sme
nové skúsenosti a mali možnosť
si kúpiť rôzne suveníry, ako
napr.
náramky,
čelenky,
fantastické potítka! Zároveň sme sa mohli občerstviť v zumba – bare, kde nás
čakalo veľmi veľa zdravého ovocia, ktoré nás posilnilo a osviežilo.
Všetci, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili, sa určite prihlásia, keď sa
bude táto akcia opäť opakovať. Všetkým dievčatám a ženám to môžeme len
odporučiť. Urobíte niečo pre svoje zdravie a nadviažete aj nové priateľstvá.
Lenka Jančulová, Alexandra Heltková
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Komparo - 9.11.2010
Pod názvom - Komparo sa skrýva prvá veľká skúška pre žiakov deviateho
ročníka. V tento deň sme mali už praktickú prípravu na Celoslovenské
testovanie, ktoré sa uskutoční v mesiaci marec. Skúška bola formou testov
z jazyka slovenského a matematiky. Odpovedali sme na 20 otázok z jedného aj
z druhého predmetu, pričom sme sa museli spoliehať sami na seba. V tento deň
bolo všetkých 26 žiakov v škole a niektorí boli aj trochu nervózni, ako to vlastne
všetko dopadne. Testy zo slovenského jazyka sme písali 50 minút a
z matematiky 60 minút. Väčšina z nás aj tento čas využila, no našli sa aj tí ktorí
skončili skôr. Začiatočná nervozita po chvíli z nás opadla. Prestávku medzi
testami sme využili na rozhovor medzi sebou a zisťovali sme kto, čo napísal
správne a kto mal aj chyby. Nakoniec sme sa všetci zhodli na tom, že testy
z matematiky boli menej náročne ako z jazyka slovenského. No teraz si musíme
už len doplniť vedomosti, ktoré nám chýbali, aby sme v marci úspešne zvládli
testy, na základe ktorých môžeme byť potom prijatí na stredné školy.
Anna Hančinová, Veronika Blahovcová ☺

Strelecká súťaž
O ZŠ s MŠ Nová Bystrica je už známe, že sa už
niekoľko rokov zúčastňuje streleckých súťaží žiakov
a vždy sa veľmi dobre umiestni. Tento rok máme
v streleckom krúžku väčšinou začiatočníkov
a predsa sa na streleckej súťaži poriadanej CVČ
v Čadci dňa 24. novembra predviedli veľmi dobre.
Dievčatá sa umiestnili na druhom mieste, priviezli
si pohár a diplom a chlapci sa umiestnili na štvrtom
mieste.
Družstvo dievčat: Rebeka Cádrová, Renáta
Hoferová, Janka Petreková, Petra Borovičková.
Družstvo chlapcov: Milan Podmanický, Rudolf Pastva, Roman
Chovanec. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy
a obce.
Mgr .Elena Jančulová
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
V dňoch 29. a 30. septembra 2010 sa uskutočnili súťaže z telesnej výchovy.
29. septembra bola súťaž Rope skipping a tejto súťaže sa zúčastnili dve
trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Na tejto súťaži sme zožali úspech, Dana
Šadibolová (8. roč.) získala 3. miesto s počtom skokov 425 a Vladimír Cabadaj
(8. roč.) získal 3. miesto s počtom skokov 500. Žiaci boli ocenení diplomom
a medailou.
30. septembra bola súťaž v Cezpoľnom behu, tu sa zúčastnili tiež dve trojčlenné
družstvá chlapcov a dievčat. Pre zúčastnených žiakov bolo pripravené
občerstvenie a teplý čaj. V cezpoľnom behu sme sa neumiestnili na žiadnom
mieste, ale my sa s úsmevom riadime heslom „ŠPORTOM K ZDRAVIU“
nezávisle od toho, či zvíťazíme alebo nie.
Mgr. Petra Turjaková

Ako každoročne, aj tento školský rok je tretí novembrový týždeň zameraný na
tému „Európsky týždeň boja proti drogám“. Žiaci v rámci triednických hodín
urobili veľmi pekné a nápadité plagáty na drogovú tematiku. Tieto práce sme
využili na školskú nástenku. Niektorí žiaci vymysleli na túto tému aj básničky.
Jednu z nich uverejňujeme na prečítanie.

Mgr. Petra Turjaková
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Cigareta
Marlborka, Goldenka, krátka Petra,
do pľúc ťahám ako fretka.
Krátka, silná, na dva ťahy,
fajčím ju jak feťák starý.
Keď mám málo nikotínu v sebe,
bežím rýchlo do obchodu pre ne.
Chcem s tým okamžite prestať,
lebo takto svoje telo drogou musím trestať.
Ľubomír Šadibol, 8. ročník

„TÝŽDEŇ ZDRAVIA“ v MŠ Nová Bystrica-Vychylovka
V mesiaci november v čase od 8.11. do 12.11. 2010 mali deti v MŠ Nová
Bystrica - Vychylovka „TÝŽDEŇ ZDRAVIA“. V tomto týždni sme dbali
predovšetkým na upevňovanie zdravia detí prostredníctvom zdravej výživy (jedli
veľa ovocia a zeleniny), dodržiavaním pitného režimu (pili veľa čaju, džúsu)
a pobytom na čerstvom vzduchu. Spolupracovali sme s rodičmi, deti si ovocie
a zeleninu nosili z domu ráno, spoločne s učiteľkou si pripravovali ovocné alebo
zeleninové taniere. Rozprávali sa o zdravej výžive, vitamínoch a ich účinkoch na
zdravie človeka. Naučili sa básne, piesne a riekanky o ovocí a zelenine a vždy sa
tešili na nasledujúci deň, aké prekvapenie ich bude čakať na tanieri.
Magdaléna Hančinská, zástupkyňa ZŠ pre MŠ

V utorok 16. novembra sa konal v MŠ „DEŇ ZDRAVIA A ŠPORTU“, v rámci
ktorého si deti premerali sily a zručnosti v jednotlivých športových disciplínach
zrealizovaných v školskej záhrade. Súťažili v dvoch družstvách – Ovocníčkovia
a Zeleninkovia. Na deti čakalo zdolanie šiestich disciplín – disciplína s kolkami,
loptami, gumenými kolesami, prekážkový beh, hod na cieľ, preskoky cez lano.
Deti si športom utužovali zdravie, upevňovali športového ducha, učili sa tímovej
spolupráci a pravidlám fair-play. Výsledné body získané v jednotlivých
disciplínach boli zverejnené na nástenke v tabuľke výsledkov. Na záver deti
dostali pochvalu za aktivitu a správanie počas súťaže a za svoj športový výkon
dostal každý „športovec“ medailu.
Mgr. Lucia Špániková, učiteľka MŠ
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Matematická rozprávka
Rozprávka je synonymom čohosi zázračného, krásneho, ušľachtilého a najmä
pozitívneho. Preto ich radi čítame, tvoríme. To bolo dobrovoľnou úlohou
i našich žiakov; vymyslieť matematickú rozprávku, v ktorej budú zašifrované
minimálne tri úlohy v ucelenom príbehu a napokon ju prepísať v programe Word
alebo PowerPoint.
Úlohy sa zhostilo pomerne dosť žiakov, ktorí svoju tvorivú činnosť, nápaditosť,
predstavivosť preukázali v najrozmanitejšom námete rozprávky, v znení úloh či
grafickom prevedení.
Ukážka:
V malom domčeku, neďaleko lesa, bývala so svojou rodinou lienka
Sedembodka. Narodila sa iba pred týždňom a merala 3 mm. Teraz meria 3,5 mm.
Keďže sa blížila tuhá zima, mamička jej ušila vetrovku. Vetrovka merala 6,5
mm. Vmestí sa Sedembodka do vetrovky po siedmych týždňoch od narodenia?
Nebude priveľká?
Tých sedem týždňov preletelo a ani sa nestihli nazdať kedy. Už začali padať prvé
snehové vločky. Onedlho nasnežilo pol metra snehu. Koľko vločiek približne
napadlo za sedem hodín, keď za 60 minút napadlo 30 420 snehových vločiek?
Koľko vločiek bolo spolu na zemi, ak sa 80 490 vločiek roztopilo?
Lienka Sedembodka so svojimi kamarátmi sa išla vonku sánkovať. Dievčat aj so
Sedembodkou bolo spolu 4-krát viac ako chlapcov. Chlapcov bolo 8-krát viac,
ako bodiek na Sedembodkinom chrbáte. Koľko ich bolo všetkých spolu?
Po dlhom dni zábavy, smiechu a radosti Sedembodka zaspávala s pocitom šťastia
a očakávania ...
Ďalšie pokračovanie lienkiných dobrodružstiev sa dozviete nabudúce.
Júlia Petreková, 5. ročník
Mgr. Katarína Kuricová, vyučujúca matematiky

Poďakovanie
Obdobie novembra je pre mnohých z nás obdobím pochmúrnym. Začína sa zima,
nastáva sychravé počasie, ktoré nás viacerých núti k nostalgii. V tomto čase sa
viac zaoberáme myšlienkami, či som stihol urobiť všetko, čo som si naplánoval
a pod.
Tento rok je rokom volebným. V októbrovom čísle Novobystrického
hlásnika boli predstavení kandidáti na post starostu obce a poslancov do
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obecného zastupiteľstva so svojimi volebnými programami.
Ja, ako riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka, chcem vyjadriť
poďakovanie starostovi obce, prednostovi obce a všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva za aktívnu pomoc pri realizácii výchovno-vyučovacieho procesu
na našej škole. Celý kolektív učiteľov a zamestnancov si je vedomý, že bez
finančnej pomoci OÚ by sme neboli schopní splniť všetky úlohy, ktoré
vyplývajú z náplne našej práce.
Pevne verím, že i budúce zastupiteľstvo na čele s pánom starostom
a prednostom obce nás budú podporovať a podieľať sa na intelektuálnom rozvoji
detí z Vychylovky. Zároveň im prajem pevné zdravie, šťastie a hlavne rozumné
a správne rozhodnutia.
Mgr. Miloš Znachor, riaditeľ školy

Bilancovanie sa blíži!
Záver roka patrí bilancovaniu, ktoré neobíde ani naše „peňaženky“, preto ešte
v predstihu - pred koncom roka, si spočítajte svoje príjmy, svoje výdavky, aby
ste ešte kde – tu, v rámci zákona!, ustriehli tie vaše DANE...
 Nezdaniteľná časť na daňovníka - 4 025,70 € (rovnaká ako za minulý
rok).
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane –
31 489,92 € (tzv. „milionárska daň“).
Nezdaniteľná časť na manželku/manžela 4 025,70 €.
 Daňový bonus 240,12 €/rok.
Daňový bonus (január - jún 2010) - 20 €/mes.
Daňový bonus (júl - december 2010) - 20,02 €/mes.
Nárok na daňový bonus vzniká, ak dosiahnete za rok 2010 príjmy vyššie ako
1 846,20 €.
 Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku
2011 (za rok 2010) - 2012,85 €/rok (je to 50% nezdaniteľnej časti základu
dane).
 Odpočítateľná položka od daňového základu na účely: doplnkové
dôchodkové sporenie, životné poistenie, účelové sporenie - 398,33 €/rok.
 Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné
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účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 - 40 %.
 Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné
účtovníctvo a dosahujete príjmy z remeselných živností - 60 %.
 Daňovo uznateľné výdavky:
- výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo:
5-12 hodín - 3,60 €,
- výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo:
12-18 hodín - 5,40 €,
- výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo:
nad 18 hodín - 8,30 €,
- sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre
podnikanie 0,183 €/km.
 Hranica hrubých príjmov za rok 2010, od ktorej musí byť SZČO od júla
2011 povinne poistená v sociálnej poisťovni: 3 948,83 €.
A čo nás ešte čaká od nového roka? Okrem už avizovaných zmien (v predošlých
číslach Hlásnika), ktoré ešte stále nie sú úplne odsúhlasené vládou, tu sú ďalšie:
Živnostníci už na budúci rok (2011) nebudú povinní podávať v pobočkách
sociálnej poisťovne výpisy z daňového priznania za rok 2010 (tieto výpisy sa
podávali do 30. júna po podaní daňového priznania v danom roku).
Údaje o príjmoch SZČO bude sociálna poisťovňa dostávať priamo od daňového
riaditeľstva.
Od januára 2011 sa bude opäť platiť do rezervného fondu solidarity 4,75 % z
vymeriavacieho základu, ako to bolo pôvodne (sadzba 2 % upravená v rámci
krízového balíčka prestane platiť). Odvody budú teda o niečo vyššie!
Ak si živnostník nebude plniť odvodové povinnosti včas (do 8 dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné na
sociálne poistenie) a v plnej výške, vyrubia sa mu vždy penále vo výške päť
stotín percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania - odo dňa splatnosti
poistného až do dňa, kedy bola dlžná suma poukázaná na účet sociálnej
poisťovne v štátnej pokladnici.
Od 1.1.2011 bude suma minimálnej mzdy na rok 2011: 317,00 € za mesiac pre
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, čo bude predstavovať –
1,822 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Spracovala: Ing. Iveta Heltková
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Zumba party v štýle tancov salsa a afro!
Hlasné rytmy latinsko-americkej hudby, dobrá
nálada a množstvo energie pri formovaní postavy.
Aj takúto podobu môže mať aerobic..., aj takúto
podobu môže mať cvičenie, ktoré žne úspech už
v 75-tich krajinách sveta, 5 miliónov ľudí
navštevuje hodiny aspoň raz týždenne... Prečo je
to tak? Lebo je to tá najlepšia party, akú ste kedy
zažili!
A takúto party sme zažili aj my dňa 6. 11. 2010
v Dome kultúry Nová Bystrica od 10.00 hodiny,
v programe
vystúpili
skvelé
licencované
inštruktorky ZUMBY - Mária Kvašňovská
(Krásno nad Kysucou), Jarmila Konôpková
(Žilina, Považská Bystrica), Emília Bačkuliaková
(Zumba Žilina). Mali sme tiež možnosť
vychutnať si hodinu výučby tancov v podaní
žilinského inštruktora salsy Michala Mravca a banskobystrického inštruktora
salsy Riša Križana (Salsa BB).
Akcie sa zúčastnilo vyše 40 ľudí z Novej Bystrice, Krásna nad Kysucou, Žiliny...
Týmto by som sa v mene Zumby – Nová Bystrica chcela veľmi pekne
poďakovať všetkým zúčastneným za skvelú uvoľnenú atmosféru. Všetkým
inštruktorom, ktorí sa nám postarali o skvelú zábavu a vyšťavili nás do poslednej
„nitky“, v neposlednom rade obci Nová Bystrica za podporu celej akcie.
A čo to vlastne tá zumba je? ☺ Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie,
skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a
latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa,
Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba,
Calypso, Belly Dance a omnoho viac... Vychádza z princípu, že cvičenie by
malo byť zábavné a jednoduché. Sexy a energické latino rytmy vytvárajú
PÁRTY ATMOSFÉRU, ktorá vás strhne do víru pohybu. Je to cvičenie, ktoré
vám zaručene zdvihne náladu!
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Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na princípe intervalového
tréningu s cieľom spaľovať tuky, vyformovať a posilniť celé telo. Zameriavajú
sa na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval tela,
vaše srdce! Takejto hodiny sa môžete zúčastniť vždy v piatok o 18.00 hod
v Dome kultúry Nová Bystrica. Teším sa na vás! ☺

Inštruktorka Zumby Mgr. Mária Kvašňovská
Foto: Marián Bačík, 2010

Stolný tenis v Novej Bystrici.
1. októbra 2010 sa rozbehol kolotoč 7. ligy v stolnom tenise. Obec Novú
Bystricu reprezentujú v tejto súťaži 2 družstvá. Stolní tenisti trénujú v telocvični
ZŠ s MŠ v Novej Bystrici - Vychylovke. Po odohratom 7. kole vyzerá priebežná
tabuľka nasledovne:
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mužstvo
Strečno C
Žilina Tepláreň A
Krásno A
Žilina I
Nededza B
Bytča C
Nová Bystrica B

Stretnutie
7
7
7
7
7
7
7

V
7
6
6
5
5
4
4

R
0
0
0
0
0
1
0

P
0
1
1
2
2
2
3

K
0
0
0
0
0
0
0

Zápasy Body
91:35 21
96:30 19
95:31 19
85:41 17
77:49 17
68:58 16
70:56 15
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maršová-Rašov A
Višňové E
Nová Bystrica A
Terchová A
Nesluša A
Čadca H
Jablonové A
Divina - Lúky B
Kysucký Lieskovec C

7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
2
3
2
1
1
1
1
0

0
2
1
1
1
1
1
0
0

3
3
2
4
5
5
5
6
7

0
0
1
0
0
0
0
0
0

64:62
59:67
57:69
51:75
46:80
45:81
41:85
29:97
34:92

15
13
13
12
10
10
10
9
7

A ako sa darí jednotlivým hráčom v mužstve? Úspešnosť hry je zobrazená
v tabuľke, kde prvý stĺpec za družstvom znamená počet stretnutí, ďalšie stĺpce
označujú celkový počet zápasov, vyhraté zápasy, prehraté zápasy, pomer
vyhratých a prehratých setov a % úspešnosť.
Nová Bystrica B
1. Brisuda Ján
Nová Bystrica B
2. Šadibol Štefan
Nová Bystrica B
3. Masnica Miroslav Nová Bystrica B
4. Kultán Ján
Nová Bystrica B
5. Kultán Jozef
Nová Bystrica B
6. Lorenc Peter
Nová Bystrica B
7. Kováč Róbert
Nová Bystrica B
Nová Bystrica A
1. Žovín Ján
Nová Bystrica A
2. Bubrin Marián
Nová Bystrica A
3. Kačeriak Anton Nová Bystrica A
4. Cáder Ladislav
Nová Bystrica A
5. Jonek Vladimír Nová Bystrica A
6. Cáder Miroslav Nová Bystrica A
7. Kačeriak Ladislav Nová Bystrica A

7
7
7
1
7
1
1

27 18 9
27 16 11
28 16 12
2 1 1
26 12 14
1 0 1
1 0 1

63 : 34 66,67 %
52 : 46 59,26 %
58 : 47 57,14 %
4 : 4 50,00 %
44 : 48 46,15 %
1 : 3 0,00 %
0 : 3 0,00 %

2
4
5
6
5
1
2

8 7 1
16 10 6
18 11 7
22 11 11
20 10 10
4 2 2
8 2 6

22 : 5 87,50 %
36 : 23 62,50 %
38 : 28 61,11 %
41 : 39 50,00 %
38 : 34 50,00 %
10 : 9 50,00 %
6 : 20 25,00 %

Záverom chcem poďakovať vedeniu Obecnému úradu v Novej Bystrici
a vedeniu ZŠ s MŠ v Novej Bystrici - Vychylovke za podporu stolného tenisu
v našej obci.
Jozef Kultán
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzavreli
Zuzana Jantulová a Ján Jantoščiak, 06.11.2010
Kristína Tabaková a Mário Jonek, 13.11.2010

Narodenie dietata
Aneta Masnicová, 05.11.2010, Vasil a Zuzana, rod. Halvoníková
Ján Srníček, 09.11.2010, Ján a Iveta, rod. Pitlová
Tomáš Ficek, 10.11.2010, Peter a JUDr. Adriana, rod. Podmanická

Strieborný sobáš
Pavol Belák a Emília, rod.Pamáková

Životné jubileá
40 rokov
Jozef Svitek
Peter Pastva
Vladimír Čierňava
Janka Berešová
Jana Kačeriaková

Novobystrický hlásnik

32

50 rokov
Viliam Húska
Ján Kotvas
Vilma Dubovická

60 rokov
Ján Romaník
Jozef Kubatka
Anna Klučková

70 rokov
Ondrej Sloviak

Nad 80 rokov
Jozef Mokryš (81)
Milina Mokryšová (82)
Mária Dubovická (83)
Mária Romaníková (83)
Ján Cáder (85)
Mária Varšavová (86)
Mária Čierňavová (86)
Martin Krištof (86)
Anna Jančulová (88)
Jozefína Cabadajová (88)
Karol Talapka (95)

Opustili nás
Emil Mihálik (†64)
Rudolf Pokrývka (†55)
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Poďakovanie
ĽS - HZDS ďakuje všetkým občanom za podporu a účasť na komunálnych
voľbách 2010. Taktiež ďakuje pánu starostovi Milanovi Kotvasovi a poslancom,
zvlášť Janke Hulákovej, Jozefovi Radôšťanovi a Jozefovi Kultánovi za
doterajšiu vykonanú prácu.
Pavol Romaník
predseda ĽS – HZDS v Novej Bystrici

Ženská spevácka skupina Dolinka aj prostredníctvom „Hlásnika“ ďakuje za
finančný sponzorský príspevok pánovi Rudovi Vojtekovi na činnosť skupiny.

Ďakujeme organizátorom Obecného úradu v Novej Bystrici, ktorí zorganizovali
na začiatku mesiaca november zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva
a obuvi.
M. Cabadajová s priateľkami

Oznamy
Obecný úrad v Novej Bystrici oznamuje občanom, že uvedenie v histórii prvej
encyklopédie o obci Nová Bystrica, ktorá vznikla zásluhou Mons. Viliama
Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, Mgr. Milana Lalinského, Mgr. Evy
Jonekovej a Dr. Jaroslava Veličku, sa z technických príčin prekladá z pôvodne
stanoveného termínu 4. decembra 2010 na deň 7. januára 2011. Slávnostný akt sa
začne o 13.00 hod. svätou omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa a pokračovať bude
o 14.30 hod. v Dome kultúry. Na túto slávnostnú udalosť vás srdečne pozývame.
OÚ v Novej Bystrici
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OZNAM
Miestna knižnica Nová Bystrica, je otvorená:
Pondelok: 10:00 – 15:00 hod.
Streda: 08:00 – 15:00 hod.
Piatok: 10:00 – 14:00 hod.
ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK:
Dospelý a dôchodcovia........1,65 € (50,- Sk)
Deti a študenti.....................0,65 € (20,- Sk)

KNIŽNÉ NOVINKY:
Vili víly vence /Marec Jozef/,
Princezné – obrazovy slovník /Disney Enterprises/,
Zvieratá žijúce vo voľnej prírode /kolektív/,
Dejepis 1. Zv. pravek, starovek, stredovek /Sochrová Márie/,
Dejepis 2. Zv. novovek, dejiny novej doby /Sochrová Márie/,
Upírske denníky – súboj /Smith. L.J./,
Upírske denníky – Prebudenie /Smith. L.J./,
Pomóóóc ! Už som ako moja mama /McKinnon Gina/,
Škandály lásky /Balogh Mary/.

Bodka v adresári /Repovská Jarmila/,
Nádej stratených duší / Koleničová Slávka/,
Všetky manželove milenky /Asher Bridget/,
Neodolateľne zvodná /Lindrey Johanna/,
Leto Macka Uška /Janczarski Czeslaw/,
Jar Macka Uška /Janczarski Czeslaw/,
My sme smelí prváci /kolektív/,
Dračie rozprávky /Baisch Milena/,
Kamošky navždy. Všetko o priateľstve /Schneider Sylvia/
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INZERCIA:
Máte bolesti chrbtice?
Kontaktujte: 0908 264 843 po 16:00 hod.

Obecný úrad Nová Bystrica ponúka na predaj osobný automobil ROVER 200 s poruchou
motora. Cena dohodou.
Kontaktujte: 041/4397 221
Ponúkame výkopové a zemné práce minibagrom KUBOTA KX 36/3.
S týmto strojom je možné urobiť výkop aj
v úzkych a na ťažko prístupných miestach.
Gumové
pásy
zabezpečujú
dobré
rozloženie
hmotnosti
stroja,
čím
nepoškoduje povrch dlažby alebo trávnika.
Vodné, plynové, elektrické prípojky,
oplotenia, drenážne pásy a pod. + možnosť
odvozu výkopovej hmoty.
Šírku výkopu možno realizovať v
rozmeroch 20 cm, 30 cm, 40 cm a 80 cm planýrka.
Telefónny kontakt: 0948 533 058, 0908 276 109

Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v dňoch :
09.12.2010
Zber plastov sa uskutoční v dňoch :
12. 1. 2011
09. 2. 2011
09. 3. 2011
27. 4. 2011
25. 5. 2011
22. 6. 2011
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