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Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania. Aj
naše deti si pre nás všetkých pripravili darčeky vo forme scénok, básničiek,
vinšov a kolied, ktoré nám predviedli na Vianočnej akadémii v kultúrnom dome.
Pokračovanie na strane č. 19
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Príhovor šéfredaktora
Milí čitatelia!
Vianočné sviatky sú v tejto chvíli už za nami. Vstúpili sme do roka 2011
a my Vám prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov, aby ste čo najviac
z jeho voľných dní prežili v kruhu tých, ktorých máte radi.
Neuveriteľne rýchlo prešiel starý rok a rovnako rýchlo prešli aj roky
posledného volebného obdobia, počas ktorých sme sa Vám
prostredníctvom nášho obecného časopisu prihovárali. Ďakujeme všetkým
našim prispievateľom a samozrejme, Vám všetkým, za čitateľskú priazeň.
Mgr. Eva Joneková
Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku.
Nech vám v srdci láska kvitne
a nech nikdy nezanikne,
nech Vás Vaša duša hladká
nech nenaštrbí ju žiadna hádka.
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Zlodej sušienok
Raz večer jednej žene neostalo,
než čakať blúdiac letiskovou halou.
Nuž knihu kúpila si proti dlhej chvíli,
škatuľku sušienok, ktoré jej zachutili.
Sadla si, čítala – a odrazu len hľadí –
či sa k nej akýsi drzáň neposadí?
Pokojne vyjedá sušienky rozložené
a žena snaží sa netváriť pohoršene.
Číta a kŕmi sa, sleduje hodiny,
pažravec berie si – pohľad má nevinný.
Čoraz viac je z neho riadne znechutená.
Myslí si: Takú ti..., že vráti ti stena!
Keď jednu vezme si, on sa hneď druhú snaží.
Hľa – už je posledná – azda sa neodváži?!
S úškrnom nervóznym iba sa zachichotal,
vzal aj tú poslednú, rozlomil a jej podal
tú polku sušienky a zjedol druhú polku.
Schmatla ju, zazrela naň za trúfalosť toľkú!
Môj milý, myslí si, drzáň si jednoznačný –
zjesť cudzie sušienky a ani nebyť vďačný!
Dlho sa od zlosti nemohla prestať chvieť,
našťastie nakoniec oznámili jej let.
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Všetko si pozbiera a už k východu šmýka –
ani sa neobzrie na toho nevďačníka!
Napokon v lietadle, keď na sedadlo sadne,
tašku si otvorí a hľadá knihu na dne.
Zrazu len studený pot na ňu vysadá:
v taške je škatuľka sušienok nenačatá.
Ak sú to sušienky, ktoré kúpila v hale,
mužove boli tie, čo vyjedala stále.
No, už je neskoro – lež hanba je to veľká –
ona je drzaňa, nevďačná zlodejka.

V novom roku Vám preto prajeme čo najmenej životných omylov,
pretože sú štyri veci, ktoré sa nedajú vrátiť:

Kameň, keď ste ho už hodili!
Slovo, keď ste ho už vyslovili!
Príležitosť, keď ste ju už prepásli!
A čas, keď už uplynul!

Redakčná rada
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Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 9.12.2010
Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomní:
Žemel Milan
Šadibol Dušan
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. VZN o daní z nehnuteľností
5. Zásady hospodárenia
s majetkom Obce Nová
Bystrica
6. Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Novej
Bystrici
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p.
Milan Kotvas,
starosta obce,
ktorý
privítal
prítomných.
Skonštatoval, že zastupiteľstvo je
schopné právoplatne sa uznášať,
nakoľko
je
prítomných
7
poslancov.

2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom
zasadaní obecného zastupiteľstva
navrhol starosta obce p. Annu
Chovancovú, kontrolórku obce. Za
overovateľov zápisnice navrhol p.
Moniku Držiakovú a p. Vilmu
Masnicovú.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta
obce navrhol p. Jozefa Radôšťana,
p. Jozefa Kultána a p. Janu
Hulákovú. Návrh bol jednohlasne
schválený.
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4. VZN o daní z nehnuteľností
7.
5. Zásady hospodárenia
s majetkom Obce Nová
Bystrica

8.

6. Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva
v Novej Bystrici
9.
7. Rôzne
8. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Jozef
Radôšťan, predniesol prítomným
návrh na prijatie uznesenia, ktorý
bol jednohlasne schválený a obecné
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo
nasledovné:

10.
11.

12.

13.
U z n e s e n i e číslo 9/2010
A/ berie na vedomie
1. Program
dnešného
zastupiteľstva
2. Zapisovateľku
p.
Annu
Chovancovú
3. Overovateľov zápisnice: p.
Moniku Držiakovú a p. Vilmu
Masnicovú
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Janu Hulákovú
a p. Jozefa Kultána
5. VZN o daní z nehnuteľností
na rok 2011
6. Rokovací poriadok Obecného

14.

15.

zastupiteľstva
v Novej
Bystrici
Návrh Zásad hospodárenia
s majetkom
obce
Nová
Bystrica
Záznam z následnej finančnej
kontroly juxta poukážok č.
1867,1875,1878,
188084,1886,1888,1889 k 2. 12.
2010
Záznam z následnej finančnej
kontroly – stav záväzkov obce
k 2. 12. 2010
Návrh rozpočtového opatrenia
č. 3/2010
Žiadosť Pavla Kubičinu,
bytom Nová Bystrica č. 1053
o odklad zrušenia nájomnej
zmluvy
Žiadosť ZŠ s MŠ Vychylovka
o pridelenie
finančných
prostriedkov
Žiadosť Kubeňovej Evy,
bytom Nová Bystrica –
Vychylovka
1012
o vybudovanie
chodníka
z Rycierok do Podrycerovej
a vybudovanie zosilovača na
pripojenie internetu
Žiadosť
Jozefa
a Evy
Mokryšovej, bytom Nová
Bystrica č. 791 o zníženie
ceny pri odpredaji predajne
„Monika“
Žiadosť
Pozemkového
spoločenstva
Harvelka
o výmenu priestorov v Dome
služieb
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B/ schvaľuje
1. Program
zastupiteľstva
počtom hlasov 7
2. Návrhovú komisiu v zložení:
p. Radôšťan, p. Huláková, p.
Jančulová počtom hlasov 7
3. VZN o daní z nehnuteľností za
rok 2011 č. 2/2010 počtom
hlasov 7 zo 7 prítomných
4. Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva
v Novej
Bystrici počtom hlasov 7 zo 7
prítomných
5. Zásady
hospodárenia
s majetkom
Obce
Nová
Bystrica počtom hlasov 7 zo 7
prítomných poslancov
6. Rozpočtové
opatrenie
č.
3/2010 počtom hlasov 7 zo 7
prítomných
7. Odklad zrušenia nájomnej
zmluvy Pavlovi Kubičinovi,
bytom Nová Bystrica 1053
z dôvodu
neplatenia
nájomného do 31. 1. 2011
počtom hlasov 7 zo 7
prítomných
8. Pridelenie
finančných
prostriedkov
vo
výške
vyplatenia
miezd
pracovníkom školy na mesiac
január 2011.
9. Žiadosť
Pozemkového
spoločenstva
Harvelka
o výmenu priestorov v Dome
služieb, ak sú vhodné
priestory
a spoločenstvo
Harvelka s tým bude súhlasiť
počtom hlasov 7 zo 7
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prítomných
10. Preplatenie riadnej dovolenky
starostovi obce za rok 2010

C/ doporučuje
1. Odpredaj predajne „Monika“
riešiť budúcemu zastupiteľstvu
formou verejno-obchodnej súťaže.

10. Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných
nemal žiadne požiadavky, ani
pripomienky,
starosta
obce
rokovanie riadneho obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť
na zasadaní.

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Monika Držiaková
Vilma Masnicová

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
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Kánonická vizitácia (biskupská kontrola) farnosti
Nová Bystrica z roku 1798.
Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový
život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol
poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných
oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením
farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom,
aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným
motívom existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.
Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia
farnosti Nová Bystrica
z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom
Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis
Ecclesia Mater die 17. augusti anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium
visitantem, in fine subscriptum, čo v preklade znamená: Novobystrická matkacirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom
(biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným.
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko
otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného
dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli
dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.
1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce, orientovaná
na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na
ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789 - čiže
10 rokov pred touto vizitáciou - keď vznikla farnosť Nová Bystrica,
vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod
a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora.
Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na
starosti farské účtovníctvo).
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2. Aký je poriadok nedeľných bohoslužieb?
Odp.: V nedeľu je tu jedna sv. omša o 10.00 hodine. Zozváňa sa na ňu
dvakrát: o 8.00 a o 9.00 hodine. Po druhom zozváňaní sú v kostole prítomné
všetky deti. Nasleduje opakovanie katechizmu, a to tak, že jeden žiak kladie
otázky a druhý na ne odpovedá. Potom nasleduje kázeň - asi pol hodiny. Po
kázni sú spoločné modlitby a farské oznamy. Po nich sa slávi spievaná sv.
omša. Všetko to trvá okolo dvoch hodín.
3. Aký je poriadok bohoslužieb vo všedné dni?
Odp.: Veriaci ľud nemá vo zvyku zúčastňovať sa na bohoslužbách vo
všedné dni. Farár si odslúži súkromne sv. omšu v ľubovoľnom čase za
asistencie miništranta.
4. Aká je štruktúra obyvateľov farnosti?
Odp.: Farnosť je čisto katolícka. Máme tu 1540 obyvateľov - všetci sú
katolíci okrem 11 židov.
5. Aké sú zlozvyky vo farnosti, najmä v oblasti chodenia do kostola,
manželského života a striezlivosti?
Odp.: Zlozvyky, na ktoré sa pýtate, tu nejestvujú. Do kostola chodia všetci
katolíci. Alkoholu tu neholduje nikto. Všetci žijú v usporiadaných
manželstvách a rodinách.
6. Údaje o farárovi a jeho kvalitách.
Odp.: Tunajší farár sa volá Štefan Marciš, pochádza z Kočkoviec. Má 32
rokov a vie len po slovensky. Filozofické štúdiá absolvoval na Univerzite
a teologické štúdiá v Kňazskom seminári v Bratislave. Vysvätený za kňaza
bol 22. augusta 1790. V nedeľu nevynecháva sv. omšu, celú spieva a hovorí
kázeň. Sviatosti vysluhuje ochotne a zbožne, všetko podľa predpisov svätej
rímskej Cirkvi. Snúbencom dáva náuky a keď mu prisľúbia, čo treba, sobáši
ich podľa cirkevných ustanovení.
7. Má farnosť katolícku školu?
Odp.: Áno, lenže školská budova chýba, pretože chýbajú pozemky. Deti sa
učia na fare vo vyčlenenej miestnosti , ktorá slúži ako učebňa.
8. Navštevujú deti školu?
Odp.: V tejto farnosti je 104 školopovinných detí vo veku od 6 do 12 rokov.
Z nich iba 5 navštevujú školu. Ostatné deti sú zamestnané pasením dobytka
po horách a dolinách. V zime zase nemajú oblečenie ani topánky. Okrem
toho majú z domu do školy ďaleko, nemajú sa sem ako dostať.
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9. Má farnosť kostolníka?
Odp.: Áno. Je ním Ján Mihálik. Jeho úlohou je vyzváňať v kostole po celý
rok, byť poruke pri bohoslužbách, udržiavať čistotu v kostole, starať sa
o večné svetlo pred svätostánkom, ísť so zvončekom po kostole, tam, kde je
treba, chodiť s kňazom ku chorému. Ročná odmena je 7 florénov. Tie mu
dáva obec.
10. Sú tam hrobári?
Odp.: Farnosť má dvoch hrobárov: Matej Timek a Michal Rajnoha. Ich
povinnosťou je pochovávať mŕtvych a starať sa o ich hroby. Hrobári taktiež
chodia po domoch a zvolávajú farníkov, keď ich potrebuje farár pri fare
alebo kostole. Platí ich obec - dostávajú po 25 denárov.
11. Má farnosť organistu?
Odp.: Nie, hoci by bol veľmi potrebný. Niekedy plní jeho funkciu kostolník
so speváckou skupinou žiakov. V kostole chýba organ.
12. Má farnosť pôrodné asistentky? (babice)
Odp.: Áno, má ich 5: Katarína Klanica, Eva Čierňava, Anna Šulava, Dorota
Bisaha, Barbora Zaťko. V horách a údoliach sú ešte: Anna Tomčala,
Katarína Griga, Barbora Povrieslo, Anna Kačera. Všetky sú veriace, mravne
žijúce, primerane vyučené, vediace krstiť deti v nutnom prípade. Farníci si
ich zvolili, farár schválil. Svoje povinnosti si plnia svedomito. Prichádzajú
k rodičkám na zavolanie. Obec ich neplatí - sem tam niečo dostanú od ľudí.
Svoju prácu vykonávajú viac z kresťanskej lásky, než z očakávania odmeny.
Nasledujme našich predkov v tom, čo bolo správne, múdre
a sväté. Do pozornosti by som dal dnešným farníkom bod č. 5,
v ktorom sa hovorí o „zlozvykoch“. Keby dnešný farár dostal
od biskupa túto otázku, čo by na ňu musel odpovedať, aby bola
odpoveď pravdivá? Snívam o tom, že raz (ja alebo moji
nástupcovia- novobystrickí farári) budeme môcť odpovedať
tak, ako odpovedal farár pred 210 rokmi:

kostola
Zlozvyky, na ktoré sa pýtate, tu nejestvujú. Do ko
stola chodia
žijú
katolíci.
všetci k
atolíci. Alkoholu tu neholduje nikto. Všetci
v usporiadaných manželstvách a rodinách.

Stanislav Capiak,
duchovný otec
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Mikuláš 2010
V Novej Bystrici sa už stalo
tradíciou, že k sviatku sv.
Mikuláša
obcou
prechádza
Mikuláš so svojím sprievodom.
Tak tomu bolo aj tohto roku, a to
v nedeľu 5.decembra 2010.
V doobedňajších
hodinách
vyzdobený
starodávny
voz
v záprahu krásnych koní Jara
Konečného a Miroslava Šulavu
prilákali zvedavcov aj z iných
obcí. Mikuláš so svojím
sprievodom čertov a anjelov rozdával dobrým deťom sladké balíčky. Znejúce
Vianočné piesne v podaní ĽH Kováčovcov z Novej Bystrice veľmi spríjemnili
celkový dojem.
Vo večerných hodinách sa púť sv. Mikuláša skončila a teší sa na ďalší rok 2011.
Ďakujeme sponzorom:
Obec Nová Bystrica, Ján Šutiak, firma VELM, Daniel Janek, Jozef Horeličan,
Ján Vrábel, Lubomír Griga, Jozef Matejčík, Pozemkové spoločenstvo
drobnovlastníkov lesov Nová Bystrica, MUDr. Ľubomír Tischler, dozorný výbor
JEDNOTA Nová Bystrica, František Šadibol, Ján Kulich, Michal Klieštik, firma
DRINKS RÁČEK, Janka Huláková, Jozef Halvoník, Pavol Podolínsky, Milan
Vakula, Peter Brisučiak, Daniela Cabadajová, Michal Khol, Mgr. Milan Lalinský
Za balíčky ďakujeme:
Potraviny – Vilma Masnicová, Večierka – Hanka Priščová, Papierníctvo –
Cecília Brisudová, Potraviny – Dušan Šadibol, Potraviny – Jozef Mokrýš,
Potraviny – Iveta Fulierová, Potraviny – Anna Slivková, Potraviny – Rudolf
Patyla, Alexander Griga, Jedáleň u Jeleňa – Irena Kubinčanová.
Dúfame, že táto tradícia nezanikne a budeme každý rok tešiť všetkých, ktorí
veria v Mikuláša.
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Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Jasličková pobožnosť v Novej Bystrici
Na Vianoce aj najmenšia hviezdička
svieti ako za dňa bieleho,
ba aj noc je biela ako ovečka.
A to všetko udeje sa pre Neho.
Pre Ježiška, najmenšieho na svete,
ktorému však klaňajú sa králi,
pre ktorého - ak to ešte neviete len v maštali voľné miesto mali.
Na Vianoce také ticho nastane,
že je počuť v každom kúte zeme
tichulinké, nežné klopkanie
Ježiškovho srdca v Betleheme.
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V prvý sviatok vianočný mali možnosť aj občania Novej Bystrice zúčastniť sa v
miestnom kostole Jasličkovej pobožnosti. Už pred druhou hodinou prichádzali
do kostola účinkujúci, aby si ešte raz zopakovali niektoré svoje scénky. Úderom
štrnástej hodiny sa pred očami prítomných začal odvíjať príbeh narodenia
malého Ježiška, ktorého postupne obdarovali pastieri, ale aj traja králi. Týmto
narodenie zvestoval anjel a cestu im do Betlehema ukázala hviezda. Celý príbeh
bol veľmi verne stvárnený dospelými, ale aj detskými dobrovoľníkmi, ktorí ho
na podnet Evky Pišojovej a Michala Kurica spoločne nacvičili. K jednotlivým
postavám a výstupom pristupovali všetci s plnou zodpovednosťou a pokorou a
bolo vidieť, ako naplno prežívajú všetci svoje úlohy. Prítomní ich odmenili
veľkým potleskom. K príjemnej atmosfére prispel aj spevokol pod vedením Mgr.
Katky Pavelkovej, ktorý nám zaspieval vianočné koledy. Aj detský spevokol pod
vedením Evky Pišojovej a Michala Kurica svojimi piesňami potešil prítomných.
Detskí heligónkari pod vedením Vladka Tomčalu zahrali zmes piesní, ženská
spevácka skupina Dolinka zaspievala koledy. Na záver nám zahrala ľudová
hudba Kováčovci a spoločne sme jasličkovú pobožnosť ukončili krásnou piesňou
Tichá noc.
Treba poďakovať všetkým, ktorí túto jasličkovú pobožnosť iniciovali a
pripravili. Sú to všetko dobrovoľníci - amatéri, ktorí obetovali veľa svojho
osobného času na prípravu celého podujatia. Ich námaha však nebola zbytočná.
V tomto vianočnom čase potešili veľa ľudí. A o to im všetkým išlo.
Mgr.Elena Jančulová
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Stretnutie po 46. rokoch
Dňa
23. októbra 2010 sa uskutočnilo stretnutie bývalých spolužiakov
a spolužiačok - absolventov Základnej školy Vychylovka. Myšlienka stretnúť sa
nás dlho zamestnávala. Bola však naplnená až za 46 rokov od ukončenia školy.
Na stretnutie prišli: Pavol Šadibol, Jozef Petrek, Marta Brathová, Irena Sluková,
Emília Chalupková, Vilma Lukáčová, Antónia Kašubová.
•

•

•

Prvým bodom programu bola ďakovná sv. omša v našom kostole o 13.00
hod. Celebroval ju náš pán farár Stanislav Capiak spolu so svojim
bratrancom - kňazom z USA. Chceli sme začať sv. omšou, pretože sme si
uvedomovali potrebu ďakovať Pánu Bohu za všetko. Keď človek ďakuje,
dostáva čoraz viacej. Ten, kto nie je vďačný, nevidí, že všetko v živote je
Boží dar. Taký človek necíti potrebu Stvoriteľovi ďakovať. Stále ho iba
prosí. Ďakovali sme Bohu za školskú výchovu, za dar školy a učiteľov,
za možnosť učiť sa, za rodičov, za roky nášho života... Sväté prijímanie
počas sv. omše sme obetovali za našich zosnulých spolužiakov.
Ďalším bodom programu bolo stretnutie s našim triednym učiteľom
v poslednom ročníku ZŠ, pánom Pavlom Koptákom. Boli sme ho navštíviť.
Pred 46 rokmi ako mladý učiteľ nás veľmi zodpovedne a prísne viedol
k plneniu si školských povinností. Veľká vďaka, pán učiteľ!
Posledným bodom programu bolo posedenie v reštaurácii do neskorých
večerných hodín. Naše myšlienky a rozhovory sa točili okolo rokov našej
mladosti. V období našej školskej edukácie sme si vážili a šetrili každú
maličkosť, ktorú sme dostali od rodičov a od učiteľov. Aj nepatrná
pozornosť nám bola vzácna a boli sme za ňu vďační. Vzácna nám bola
každá kniha. Knihy sme čítali všade, kde sa dalo, aj pri kravách, aj v posteli.
V detstve bolo pre nás samozrejmosťou pomáhať pri práci na poliach,
pasenie dobytka, opatrovanie mladších súrodencov, zavčas rána pozbierať
v lese všetky hríby a potom ísť na školské vyučovanie. Niektorí žiaci pre
pomoc doma veľa vymeškávali. No i napriek tomu sme sa snažili
pripravovať sa na školské vyučovanie, po večeroch vtedy ešte pri
petrolejovej lampe. Lepší žiaci vždy ochotne pomohli tým slabším. Boli
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sme generácia, pre ktorých rodičia a učitelia boli veľkou autoritou, ktorú
sme poslúchli na prvé slovo.
Sme hrdí na našu školu i na naše rodisko - Vychylovku. Spomíname si na ne
s úctou a láskou.
Vilma Miháliková a Irena Kašubová

Vážený pán starosta!
Už ďalej sa nedá pozerať na nedostavanú budovu materskej školy v našej
osade Timkovia.
Pozemky, na ktorých stojí táto budova boli odňaté násilne, bez súhlasu
vlastníkov, ktorí sa už dvadsať rokov musia pozerať na schátralú budovu, ktorá
spôsobuje zhoršenie životného prostredia, ohrozuje bezpečnosť a morálku
mládeže, ktorá sa tam pravidelne stretáva. Zdržiavajú sa tam do neskorých
nočných hodín. Ich rušné správanie sa nedá nepočuť. Emócie strachu sú
oprávnené, pretože je len otázkou času, kedy sa tam opäť niečo hrozné stane.
Jeden ťažký úraz sa tam už v minulosti odohral.
Vážený pán starosta, vieme, že Vy nie ste príčinou tejto situácie. Budovu
začal stavať niekto iný, ale aj tak je na zamyslenie, že sa počas toľkých rokov
o túto nedokončenú prácu nikto nezaujíma. Budova zahanbuje našu osadu a aj
celú dedinu.
Vieme, že situácia vo financiách nie je ľahká. A teda, ak nie sú peniaze na
jej dokončenie, treba ju odstrániť alebo zabezpečiť tak, aby tam mládež nemala
prístup.
Vážený pán starosta, ak sa nedá túto budovu dokončiť, žiadam Vás, aby ste
mi ju odpredali a ja som schopný ju dokončiť.
Milan Mihálik,
Nová Bystrica č. 677
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Vianočný Turnaj v stolnom tenise
„O pohár riaditeľa školy“
28.12.2010 – v utorok – Školské
stredisko záujmovej činnosti pri
ZŠ s MŠ Nová Bystrica
pripravilo
pre
priaznivcov
stolného tenisu už v poradí štvrtý
ročník súťaže školskej mládeže o
pohár riaditeľa školy. Súťažilo sa
v troch kategóriách: kategória
pokročilých,
kategória
začiatočníkov a kategória dievčat. Ráno boli pomerne silné mrazy a preto sme
ani nečakali veľa detí. Opak však bol pravdou. S účasťou sme veľmi spokojní a
je vidieť, že o tento šport má záujem stále viacej žiakov .
Hrali sme podľa platných pravidiel na tri sety a hral každý s každým. Tým sa
trošku turnaj časovo posunul, ale žiaci si aspoň zmerali vzájomne svoje sily a
teda vyhral skutočne ten najlepší. Počas dňa bolo pripravené pre žiakov
občerstvenie a na záver, samozrejme, aj poháre a vecné ceny. Na úvod sa
všetkým súťažiacim prihovoril riaditeľ školy, zaželal im veľa športových
úspechov a vyzval ich, aby bojovali v rámci fair-play. Potom sa už školská
chodba ozývala len údermi loptičiek a hráčskym ruchom.
Výsledky sú nasledovné:
Kategória pokročilých – I. miesto - Vlado Jonek
II. miesto - Roman Chovanec
III. miesto - Ladislav Strapáč
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Kategória začiatočníci - I. miesto - Rudolf Pastva
II. miesto - Braňo Dubovický
III. miesto - Matej Vojtek
Kategória dievčatá -

I. miesto – Monika Joneková
II. miesto – Miška Adamcová
III. miesto – Anetka Kuniaková

Treba ešte spomenúť tých najmladších
hráčov, ktorí sa súťaže zúčastnili. Lukáš
Adamec, žiak prvého ročníka a Tomáš
Vojtek, žiak tretieho ročníka. Hra im ide
veľmi dobre, teraz len treba trénovať a
vydržať pri tomto športe.
Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.

Mgr. Elena Jančulová

Stolný futbal, šach, dáma
Celý október a november sme sa v školskom stredisku
venovali aj dvom súťažiam, ktoré robíme už tretí rok. Je to
školský prebor v šachu, dáme
a stolnom futbale.
Záujemcovia sa zapísali na papier na nástenke a potom deti
v herni losovali poradie a dvojice, ako sa bude hrať. Výsledky
sme vždy písali hneď po zápasoch a vždy si to mohli žiaci
odkontrolovať a mohli sa aj vidieť, ako pokračujú. Žiaci boli rozdelení na dve
kategórie a to kategória žiakov 3. – 5. ročníka a 6. – 9. ročníka. Celkovo sa
prihlásilo do súťaže: stolný futbal 59 detí, do súťaže šach a dáma 17 detí.
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Výsledky súťaží: Dáma – 1. miesto - Matej Chovanec
2. miesto - Róbert Kováč
3. miesto - Roman Chovanec st.
Šach – 1. miesto - Roman Chovanec st.
2. miesto - Róbert Kováč
Stolný futbal - mladší žiaci - jednotlivci
1. miesto - Mário Kováč
2. miesto - Gabika Cabadajová
3. miesto - Anetka Kuniaková
starší žiaci -jednotlivci
1. miesto - Jaro Kupka
2. miesto - Patrik Heltko
3. miesto - Michal Kubičina
Stolný futbal - mladší žiaci – dvojice
1. miesto - A. Kuniaková, A. Kubjatková
2. miesto - T. Vakula, B. Cáder

Vianočný turnaj v streľbe zo vzduchovej pušky
16. decembra sa opäť naši strelci zúčastnili okresnej
súťaže v streľbe zo vzduchovej pušky. Vianočného
turnaja
sa
zúčastňujeme
niekoľko
rokov
a samozrejmosťou je, že vždy dobre zabodujeme. Aj
tento krát sme obsadili prvé miesta ako chlapci, tak aj
dievčatá. Naše družstvá nesklamali a získali najcennejšie
trofeje. Dievčatá Rebeka Cádrová, Petra Borovičková
a Renáta Hoferová si priviezli najcennejšiu trofej –
pohár za prvé miesto. Dokonca bodovali aj ako jednotlivci – Rebeka Cádrová
druhé miesto a Petra Borovičková tretie
miesto. Chlapci Milan
Podmanický, Roman Chovanec a Rudolf Pastva si priviezli tiež najcennejšiu
trofej – pohár za prvé miesto. Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy
a obce. Žiakov pripravil Miroslav Žovin.
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Vianočná akadémia 19.12.2010
Pri vchode nás vítali anjeli s perníkmi,
ktoré
napiekli
pani
kuchárky
a vyzdobili ich dievčatá z redakčného
krúžku a panie učiteľky zo ZŠ s MŠ
Nová Bystrica. Celá sála bola
vyzdobená prácami žiakov, v rohu
atmosféru dopĺňal krásne vyzdobený
stromček
a na
javisku
boli
naaranžované jasličky. V programe sa
predstavila aj ženská spevácka skupina
Dolinka, ktorá peknými koledami
otvorila celý program. Potom sa už striedali žiaci zo ZŠ s MŠ Vychylovka a ZŠ
s MŠ Nová Bystrica. Záver ako obyčajne patril celý folklóru, kde deti
zatancovali, zaspievali a zahrali ľudové piesne a koledy. Na záver sme si všetci
zaspievali vianočnú pieseň – Tichá noc.
Nedeľné popoludnie sa vydarilo a všetci zúčastnení odchádzali spokojní
a rodičia odchádzali pyšní na svoje ratolesti.
Treba poďakovať všetkým, ktorí tento deň pripravili a navodili príjemnú
vianočnú atmosféru.
Sú to predovšetkým panie učiteľky, ktoré tento program pripravili, panie
kuchárky, ŽSS Dolinka, kultúrny referent Vladko Tomčala a deti zo základných
škôl.
Mgr. Elena Jančulová

Vedenie ZŠ s MŠ Nová Bystrica praje všetkým rodičom, žiakom a priateľom
školy šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov, do nového roku veľa
zdravia, spokojnosti, radosti a lásky. Nech sa Vám v roku 2011 splnia všetky
Vaše priania. Zároveň Vám želáme v osobnom, ale aj v pracovnom živote veľa
úspechov.
riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský
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ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Predvianočný čas nám na našej škole pripomínalo nielen rozvoniavanie
medovníkov, ale aj konania dobrých skutkov v školskom klube a zapájanie sa do
súťaží s vianočnou tematikou.
Medovníčky sme piekli a zdobili so žiačkami na krúžku Ručné práce. Tie
najvydarenejšie sme poslali do súťaže „Včelárske vďakyvzdanie“, ktorú
organizovala ZO SZV v Čadci v spolupráci s CVČ v Čadci.
Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zapojili svoju fantáziu a tvorivosť pri
zhotovovaní vianočných pohľadníc. Niektoré sme poslali do CVČ v Starej
Bystrici, iné zdobia chodbu našej školy a ostatné potešia niekoho blízkeho.
Najväčšiu radosť mali žiaci zo zhotovovania anjelov, snáď aj preto, že tieto
práce poputovali cez CVČ v Čadci do Domova dôchodcov na Horelici. Veríme,
že potešili obyvateľov domova a priniesli im kúsok radosti vychádzajúcej
z detských srdiečok.

Mgr. Katarína Lorencová
Vianočná besiedka
Máme doma jedličku, na jedličke hviezdičku.
Hviezdička sa ligoce, už sú zase Vianoce.
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2. decembra schválila Národná rada SR novelu zákona o rodičovskom príspevku,
tiež došlo k zmene zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a k zmene pri
poskytovaní materského. Novelizácia týchto zákonov nadobúda účinnosť od
1. januára 2011.
Zmeny v rodičovskom príspevku
Oprávnená osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok, môže už od 1. januára
2011 vykonávať zárobkovú činnosť - môže pracovať na základe pracovnej
zmluvy, dohody, môže podnikať a pod. Nárok na príspevok má vtedy, ak
zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa aj počas zárobkovej činnosti, napr. inou
fyzickou osobou, alebo umiestnením dieťaťa v predškolskom zariadení, príp.
osobne – pri práci doma.
Pokiaľ ste teda stratili pred 1.1.2011 nárok na rodičovský príspevok z dôvodu
vykonávania zárobkovej činnosti, od 1.1.2011 sa vám nárok na rodičovský
príspevok obnovuje. A to aj vtedy, ak pokračujete vo výkone zárobkovej
činnosti, respektíve ak začnete vykonávať zárobkovú činnosť po 1.1.2011.
Rodičovský príspevok bude vo výške 190,10 €, bez ohľadu na to, či oprávnená
osoba mala nemocenské poistenie, alebo pred poberaním rodičovského
príspevku poberala materské.
Pri dvojičkách, trojičkách atď. sa príspevok zvyšuje o 25 % za každé ďalšie
dieťa (t. z. pri dvojičkách - 237,60 €, pri trojičkách - 285,20 €).
Ak ste pred 1.1.2011 mali nárok na rodičovský príspevok vo výške 164,22 €,
máte od 1.1.2011 nárok vo výške 190,10 €.
Ak ste pred 1.1.2011 mali nárok na rodičovský príspevok vo výške 256 €, máte
od januára 2011 nárok vo výške 256 € až do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek
20 mesiacov. S tým, že od ďalšieho mesiaca (21. mesiac dieťaťa) máte nárok na
príspevok vo výške 190,10 €.
Ak je v rodine aj staršie dieťa, ktorého sa týka povinná školská dochádzka, tak
v prípade, že toto staršie dieťa bude mať 15 a viac hodín neospravedlnenej
absencie v škole v období 3 mesiacov po sebe, príspevok sa bude krátiť o 50%.
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Zmeny v materskej
Materské sa od 1.1.2011 predlžuje z doterajších 28 na 34 týždňov, pre matky,
ktorým sa narodilo viac detí súčasne z doterajších 37 na 43 týždňov. Pre osamelé
matky, pri narodení jedného dieťaťa, zostáva materské v trvaní 37 týždňov.
Výška materského sa zvyšuje z doterajších 55 % denného vymeriavacieho
základu (hrubej mzdy) na 60 % denného vymeriavacieho základu.
Obidve tieto zmeny sa týkajú aj matiek, ktorým materská začala pred 1.1.2011 a
podľa pôvodného zákona im mala materská skončiť 1.1.2011 a neskôr. Zmena sa
vykoná automaticky a preto netreba žiadať o predĺženie a zvýšenie materskej
Sociálnu poisťovňu.

Príspevok na starostlivosť o dieťa
Poskytuje sa oprávnenej osobe, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje
dennou formou na strednej alebo vysokej škole. Zárobková činnosť je taká
činnosť, pri ktorej je táto osoba povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec
alebo ako SZČO, resp. vykonáva činnosť v silových rezortoch (policajti, vojaci a
pod.). Zárobkovou činnosťou je aj súčasné poberanie materského pri ďalšom
dieťati, najdlhšie však do 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.
Ak sa rozhodnete poberať príspevok na starostlivosť o dieťa, strácate tým
súčasne nárok na rodičovský príspevok.
Ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť inou fyzickou osobou (so živnosťou na
opatrovanie) alebo v predškolskom zariadení, v neziskovej organizácii zriadenej
podľa zákona č. 213/1997 Z. z. a pod., tak sa tento príspevok poskytuje vo výške
preukázaných výdavkov na takúto starostlivosť, najviac však vo výške 230 €
mesačne. Výdavky na starostlivosť sa preukazujú príslušnému úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.

NEZABUDNITE!
- od 1.1.2011 sa mení sadzba DPH z 19 % na 20 %
- do konca januára treba podať daňové priznanie k dani motorových vozidiel

Spracovala Ing. Iveta Heltková
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Silvestrovský futbalový turnaj
Dňa 29.12.2010 sa na ihrisku s umelým povrchom uskutočnil futbalový turnaj,
ako rozlúčka so starým rokom. Na turnaji sa zúčastnilo 8 mužstiev, rozdelených
do dvoch skupín.

A skupina: Vyšné Lány, Slovan Nová Bystrica, Lutiše, Pokrok Stará Bystrica
B skupina: Bisahovia, Športklub Stará Bystrica, Nižné Lány, Vychylovka

Z každej skupiny postupovali do semifinále dve mužstvá.
Semifinále: Pokrok Stará Bystrica – Vychylovka
3:4
Športklub Stará Bystrica – Slovan Nová Bystrica 0 : 0 (p.k 1 :2 )
Zápas o 3. miesto: Športklub St. Bystrica – Pokrok Stará Bystrica 0 : 4
Finále: Vychylovka – Slovan Nová Bystrica

2:4

Najlepší strelec: Lukáš Štrba (Pokrok Stará Bystrica)
Najlepší brankár: Jaroslav Skaličan (Slovan Nová Bystrica)

Turnaj sa hral v priateľskom duchu a mal výbornú športovú úroveň, čo ocenili aj
samotní diváci. Treba poďakovať všetkým usporiadateľom tohto pekne
stráveného športového dňa, na čele so správcami športového areálu – pánom
Jozefom Matejčíkom a pánom Milanom Vakulom.

Jaroslav Kováč
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(Údaje sú z obecnej matriky)

Narodenie dietata
Alexandra Halvoníková, 30.11.2010, Jaroslav a Jana, rod. Čierňavová
Branislav Petrek, 12.12.2010, Marián a Mária, rod. Mičáková

Životné jubileá
40 rokov
Jozef Jonek
Vlastimír Svitek
Milan Kašuba
Miroslav Detko
Viera Halvoníková
50 rokov
Jozef Balačin
Margita Radôšťanová
Mária Maluniaková

60 rokov
František Varšava
Štefan Talapka

70 rokov
Ondrej Sloviak

80 rokov
Mária Šumská
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Nad 80 rokov
Anna Kirnová (81)
Mária Chrenová (81)
Ondrej Kloska (83)
Ľudmila Halvoníková (86)
Anna Brisudová (97)

Opustili nás
František Strapáč († 80)
Vendelín Chmurčiak († 56)
Ján Pokrývka († 64)
Daniela Čadecká († 41)
Anna Rychelová († 85)

POĎAKOVANIE
Hráči a výbor TJ SLOVAN Nová Bystrica srdečne ďakujú Obecnému úradu
v Novej Bystrici, firme PROMONT s. r. o., Potravinám Vilma Masnicová,
Potravinám Linkson za sponzorské dary na fungovanie TJ SLOVAN Nová
Bystrica a pri organizovaní futbalového turnaja v roku 2010.
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Zabavme sa

Viete aká je na Záhorí najkratšia veta ?
No predsa: Éééé ?
A viete čo to znamená ?
No predsa: Prosím Vás, mohli by ste mi to zopakovať - nerozumel som.

Doktor vykonáva ušné vyšetrenie pacienta a hovorí si:
"To je dobre, to je dobre..."
Pacient sa zvedavo pýta: "A čo je dobre?"
A lekár mu odpovie: "No predsa, že to nemám ja!"

Stretnú sa dve blondinky a jedna vravi: „Počúvaj, dala som si spraviť vodičák ale
nedostala som ho.“
Druhá na to: „A to už prečo?“
Prvá: „Jak som jazdila, tak som bola pred kruhovým objazdom a tam bola napísaná 30.
Tak som ten kruhač obišla 30-krát.
Druhá na to: „Počúvaj a počítala si správne?“
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Na psychiatrii naháňa blázon lekára s nožom v ruke. Vtom ho zatlačí do slepej uličky.
Doktor očakáva smrť. No blázon mu s úsmevom podá nôž a vraví: ,,Tu máš, teraz
naháňaš ty!"

Čo je na svete najspravodlivejšie rozdelené?
Rozum. Každý si myslí, že ho má dosť.

Chlap príde do baru a žiada si naliať do veľkého pohára 5 vodiek. Vypije a potom chce
naliať naraz 4, zas vypije, potom 3, 2 a 1. Barman sa ho pýta, prečo takto divne pije.
- "To je taký vedecký experiment, ktorý ma zakaždým privedie k neuveriteľnému
paradoxu, ktorý si neviem vysvetliť!"
-"Aký experiment, aký paradox?"
-"Predstavte si len: čím menej chlastám, tým viac som ožratý!"
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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:
Čitateľský denník v kocke pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií /
Nociarov Beáta /,
Druhá svetová vojna. Najvýznamnejšie udalosti / Dowswell Paul /,
Pramene túžby / Alpsten Ellen /,
Nič nás nerozdelí / Vajayová Veronika /,
Klamstvá / Keleová-Vasilková Táňa /,
Lola prichádza ! / Abedi Isabel /,
Lola a jej tajná misia / Abedi Isabel /,
Lola na titulnej strane / Abedi Isabel /,
Mal to byť pekný život / Coddington Andrea /.

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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