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 Úvodník

 Spoločnost‘

Keď všetkých na konci roku 2008 strašila fi-
nančná kríza sotva si niekto myslel, že ďalšia 
kríza je na ceste. Kríza sa v roku 2009 podpí-
sala pod počasie. Túžobné očakávanie jari a 
náznaky ústupu zimy boli naozaj len v pozícii 
náznakov. Zima necítila potrebu odchodu a 
bola skutočne poriadne otravná. Futbalistom 
dokonca znemožnila začať súťaž v poriadnom 
termíne a  od lopty si pár dní oddýchli. Pred 
troma týždňami konečne dostala rozum. Snáď 
to ocenil každý. Kríza počasia bola zlomená. 
Slnko a počasie patrí totiž medzi rozhoduj-

úce faktory, ktoré vplývajú na ďalšie dôležité 
skutočnosti súvisiace nielen s príchodom jari, 
ale aj s ovplyvňovaním nálady, pocitov resp. 
duševných kríz človeka. 
Príchod jari bezpochyby umlčal krízu duše. 
Človek sa mohol opäť nadýchnuť. Osirelý svet 
opäť ožíva. Aj Bystrička začína žiť. Nielen v 
ponímaní na prírodu formujúcu sa v jarnom 
prepuku, ale žiť aj v pozícii akéhosi ducha 
obce. Ukončená kríza počasia otvára priestor 
pre rozhýbanie poľnohospodárstva, rozvoj vý-
stavby a rekonštrukcie, naštartovanie kultúry, 

športových aktivít, turistiky a podobne. Koniec 
krízy počasia umlčí choroby a zároveň otvorí 
priestor pre uctenie si tradičných hodnôt v 
plnej paráde. A to ukončenie pôstu, slávenie 
veľkonočných sviatkov, pondelková šibačka a 
neskôr aj stavanie mája a podobne.
Obec a občania majú preto dôvod tešiť sa z 
konca krízy. Jej koniec je predzvesťou nového 
životného elánu...
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Fašiangy a Veľká 
noc
V sobotu, 21. februára 2009 zorganizoval dobro-
voľný hasičský zbor v Bystričke tradičný fašiango-
vý sprievod obcou. 
Sprievod masiek vyštartoval spred hasičskej 
zbrojnice, smerom na dolný koniec. Sprievod 

pokračoval na Lázky, a celou obcou aby ukončil 
svoju cestu opäť pred hasičskou zbrojnicou. Do 
sprievodu sa zapojili fašiangové masky, hasiči, 

divadelníci, futbalisti aj ďalší členovia záujmo-
vých organizácií ako aj ostatní občania. Dobrá 
sobotná nálada pokračovala večernou zábavou 
spojenou s tradičným pochovávaním basy. Zá-
bava pokračovala do skorých ranných hodín.
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Voľby v Bystričke
Občania Bystričky volili 
21. marca a 4. apríla hlavu 
štátu. Dagmara Bollová, 
Ivan Gašparovič, Zuzana 
Martináková, Milan Mel-
ník, František Mikloško, 
Iveta Radičová a Milan Si-
dor sa uchádzali o priazeň 
voličov. Z celkového počtu 
sedem kandidátov zvíťazil 
len jeden...

Prvé kolo pre Gašparoviča
Z celkového počtu 1158 oprávnených voličov bolo 
v prvom kole prezidentských volieb vydaných 649 
obálok. Šiesti voliči hlasovali na základe voličského 
preukazu. Platných odovzdaných hlasov bolo 643. 
„Komisia musela vyhodnotiť v zmysle zákona 5 hlaso-
vacích lístkov ako neplatné. Dôvodom bolo nedodrža-
nie predpísaného spôsobu vyznačenia hlasu kandidá-
tovi spôsobom stanoveným v zákone a to vyznačením 

značky „X“ do rámčeka pred priezvisko kandidáta. Pri 
týchto neplatných hlasovacích lístkoch išlo o vyzna-
čenie krúžku do rámčeka. Chcel by som upozorniť, 
že pri najbližších voľbách do európskeho parlamentu 
je spôsob vyznačenia hlasu, určený zakrúžkovaním 
poradového čísla pred meno kandidáta. Na iné úkony 
sa neprihliada,“ uviedol predseda volebnej komisie 
Roman Horák.
Prekvapenia v Bystričke sa nekonali. Spomedzi sied-
mych kandidátov na post hlavy štátu Slovenskej re-
publiky sa najvážnejší súboj podľa prognóz odborní-
kov odohral medzi súčasným prezidentom Ivanom 
Gašparovičom a Ivetou Radičovou. Radičovú pod-
porilo 181 občanov Bystričky. Dôveru súčasnému 
prezidentovi vyjadrilo 371 voličov, čo predstavuje 58 
% hlasov spomedzi všetkých kandidátov. Na treťom 
mieste s počtom hlasov 40 skončila Zuzana Martiná-
ková. Nasledovali František Mikloško s osemnástimi 
hlasmi, Dagmara Bollová s trinástimi, Milan Melník 
s dvanástimi a Milan Sidor s ôsmimi hlasmi. „Voľby 
v okrsku a v jeho okolí prebehli v súlade so zákonom 
o spôsobe voľby prezidenta. Volebná komisia nemusela 
riešiť žiadne problémy súvisiace s voľbami.“

Radičová verzus Gašparovič

Súboj najvážnejších ašpirantov na post prezidenta 
Slovenskej republiky využilo v druhom kole pre-
zidentských volieb 672 občanov Bystričky. Z cel-
kového počtu 669 platných odovzdaných hlasov 
vyjadrilo svoju dôveru súčasnému prezidentovi 468 
občanov. Priazeň Ivete Radičovej vyslovilo 201 obča-
nov. Súčasný prezident zvíťazil nielen v Bystričke, ale 
aj v celoslovenskom zúčtovaní.
„Tak ako v prvom kole, aj v druhom prebehli voľby ma-
ximálne pokojne. Nik nebol opitý a komisia nemusela 
riešiť žiadne problémy,“ informoval redakciu Roman 
Horák. Druhé kolo sa však nevyhlo kuriozitám. 
K prezidentským voľbám totiž pristúpilo 672 obča-
nov, pričom odovzdaných hlasov bolo 671. „Komisia 
odovzdala 672 obálok, ale do urny bolo vhodených 
len 671. Jedna obálka chýbala. Hľadali sme ju sprava 
doľava, spredu dozadu, ale nikde sme ju nenašli. Volič 
si zrejme hlasovací lístok zobral na pamiatku.“
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HARMONOGRAM ZVOZU VRIEC
V RODINNÝCH DOMOCH V OBCI

BYSTRIČKA v r. 2009
PLAST, KOV, OBALY, 

TETRAPAKY
(ŽLTÉ VRECIA)

1. polrok:
16.01. - piatok
04.02. - streda
04.03. - streda
15.04. - streda
06.05. - streda
17.06. - streda

2. polrok:
22.07. - streda
12.08. - streda
02.09. - streda
21.10. - streda
25.11. - streda

21.12. - pondelok

Vývoz kontajnerov 
(týždeň): 3, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 
28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 
43, 46, 48, 50, 52

SKLO 
(ZELENÉ VRECIA)

2. polrok:
11.07. - sobota
05.09. - sobota
31.10. - sobota
19.12. - sobota

Vývoz kontajnerov 
(týždeň): 
3, 14, 18, 24, 29, 35, 39, 44, 
46, 50

Poďakovanie za sponzorský dar
Obec Bystrička vyslovuje poďakovanie Ing. arch. Dušanovi Holanovi a Ing. Jozefovi Kubincovi 
za sponzorský dar - pre obec kúpili a darovali kultivátor s nástavbou drvič konárov a bubnovú 
kosačku. Ďakujeme.
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Plesanie pod Hrádkom
Štvorlístok tradičných plesov sa začal písať 17. januára 
a skončil 14. februára. Štyri plesy, štyri týždne, päť sto-
vák tanečníkov, tanečné súbory, bohaté tomboly, rozvo-
niavajúce jedlo a zábava utíchajúca nad ránom zdobili 
tohtoročnú plesovú Bystričku. Obľúbený tanečný parket 
sály obecného úradu využilo Sunny Martin, obchodná 
akadémia, poľovníci a Obecný úrad v Bystričke. 

Ples Sunny Martin
Ples Sunny Martin sa konal 17. januára. Sála obecné-
ho úradu v Bystričke dýchala príjemnou atmosférou 
a výbornou zábavou až do skorých ranných hodín. 
Pre návštevníkov bola prichystaná bohatá tombola, 
chutné jedlo, polnočná kapustnica a tanečné vy-
stúpenie Posádkového klubu Martin. „Mne sa ples 
veľmi páčil. Slovami účastníkov to bol jeden z najlep-
ších plesov. Zábava bola výborná, hudba tiež. Tohtoroč-
ný ples bol lepší ako ten minulý. Reakcie účastníkov to 
dosvedčovali. Aj jedlo bolo fantastické,“ hodnotil ples 
organizátor Vladimír Kuric.

Podujatí na tri plesy
Reprezentačný ples Obchodnej akadémie v Mar-
tine sa konal 24. januára. Ako obvykle, aj štvrtý 
ročník mal výsostne pozitívnu odozvu. „Konečne 
sa nám podarilo dostať ples obchodnej akadémie do 
pozornosti širokej verejnosti. Lístky boli vypredané už 
v decembri,“ uviedol organizátor Ján Ševčík. Výbor-
nú plesovú zábavu oživilo hip-hopové vystúpenie 

Tomáša Pasternáka so skupinou ABS Absolensis, 
ukážka štandardných a latinsko-amerických tancov 
v podaní Martiny Juroškovej, dva vstupy kabaret-
ného a muzikálového vystúpenia pedagogičky Aleny 
Glonekovej s účinkujúcimi zo Základnej umeleckej 
školy v Martine. Nechýbal chutný jedálny lístok, 
občerstvenie a bohatá tombola. „Bol to jeden z naj-
lepších plesov vďaka množstvu účinkujúcich. Vizitkou 
plesu bol neustále plný parket, reakcie boli skvelé. 
Chválime aj kuchyňu a vysoko vyzdvihujeme rodinnú 
atmosféru sály v Bystričke.“

Poľovníci držiteľmi rekordu
Poľovnícky ples sa stal držiteľom re-
kordu. Dňa 7. februára praskala totiž 
sála vo švíkoch. Na jedenástom roční-
ku sa vypredalo až 155 lístkov. „Ako je 
už pravdou, každoročne máme vypreda-
né všetky miesta na plese, čo nás veľmi 
teší. Ale najviac nás trápia priestory, 
ktoré sú malé na organizovanie plesu 
pri takomto počte ľudí. A zas organizo-
vať ples mimo Bystričky, by nemalo tra-
dičné poľovnícke čaro,“ nechal sa počuť 
spoluorganizátor Marek Korbeľ.
Atmosféru plesu oživili poľovnícke 
signály Hornetove trio zo Zvolena, 
bohatá tombola a dražba diviaka. 
O zábavu sa staral DJ Kleskeň. Nechý-
balo chutné jedlo, tradičné špeciality 
z diviny, polnočný jelení guľáš, káva 
a dezert. Prasiatko do hlavnej tombo-
lovej ceny venoval Karol Schwoiser. 
Organizátormi plesu boli Marek Kor-
beľ, Oto Rajniak ml., Pavol Bízik ml. 
a Jozef Klimas. Zaujímavým hosťom 
bol predseda Poľovníckeho zväzu 
Martin, Jozef Kaštiel.
„Po organizačnej stránke 
si myslím, že bol zvlád-
nutý na vysokej úrovni 
a dúfam, že sa ľuďom aj 
tento ročník páčil. Podľa 

počtu ľudí, ktorí vydržali až do skorých ranných hodín 
usudzujem, že ples bol úspešný,“ dodáva Marek.

Obecný ples
Obec sa zabávala 14. februára. V programe vystúpi-
la tanečná skupina NIKA pod vedením Moniky 
Kajanovej s írskymi tancami a žiačky zo Základnej 
umeleckej školy taktiež s tanečným vystúpením. 
O hudbu sa starala skupina Kikoband. Atraktivitu 
plesu umocňovali tombola, chutné jedlo i humorno-

-spevácke vystúpenie predsedu divadelného súboru 
Pišinger Milana Zajasenského. „Nálada bola výborná 
a vydržala až do rána. Tombola tradične bohatá a jedlo 
vďaka našim dievčatám v kuchyni výborné,“ povedala 
Zdenka Maršalová. „Tancovalo sa mi výborne. Ľudia 
boli dobrí, všetci tlieskali. Najdôležitejšie však bolo to, 
že bola sranda a zábava,“ dodáva tanečníčka zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Martine Nina Hobrľová.
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Blahoželáme
( január - marec 2009 )

60 rokov
Janka Pašková

Darina Janečková
Daniel Rajčan
Ľubomír Hulej

Anežka Holbusová
Janka Peniašteková

65 rokov
Viliam Lučanský

Jozef Kocman
Jozef Štefanides

70 rokov
Daniel Čierny

75 rokov
Viliam Honko

Ľudmila Štefáneková

80 rokov
Vendelín Honko
Anna Oravcová

Božena Cagardová
Marta Daruľová

85 rokov
Juraj Káňava

Apolónia Sýkorová
Marta Švábiková

Pohárové brány zatvorené
Pohárové brány pre Slovan zostali opäť zatvorené. 
V prestížnom zimnom turnaji TFZ družstvo Bystričky 
obsadilo nepostupovú tretiu pozíciu. Avšak z minulo-
ročných skúseností nastalo zlepšenie. 

Slovan Bystrička sa dostal do pomerne vyrovnanej 
skupiny. Okrem Bystričky v nej figurovali Blatnica, 
Turčnianska Štiavnička a Dražkovce. V prvom 
zápase si družstvo Slovana počínalo výborne a na-
plnilo prognózu papierového favorita, keď si pora-
dilo s Blatnicou v pomere 3:0. Víťazstvo sa nerodilo 
ľahko. Za stavu 1:0 totiž Slovan čelil pokutovému 
kopu. Skúsenosť a kvality brankára Hübnera zostali 
však namieste. V ďalšom zápase sa stretla Bystrička 
s favoritom skupiny Dražkovcami. Po slabom pr-
vom polčase nedokázali chlapci spod Hrádku zvrátiť 
dvojgólové vedenie Družstevníka. Aj preto sa ľady 
lámali v poslednom zápase so Štiavničkou. Iba víťaz-
stvo by Bystričku posunulo k vytúženému postupu. 

Dramatický zápas sa napokon skončil remízou 2:2. 
Keďže Dražkovce porazili Blatnicu, Bystrička obsa-

dila nepostupovú tretiu pozíciu.

Príprava na sezónu 
ukončená
Začiatkom januára začala hrubá 
zimná príprava „A“ mužstva. 
Káder nedoplnený o nové tváre 
zarezával v teréne i na umelom 
ihrisku v areály Telovýchovnej jed-
noty. „S prípravou sme nie celkom 
spokojní. Chlapci nechodili v takom 
počte v akom sme si predstavovali. 
Preto sa nedalo nacvičovať to, čo 
bolo treba. Terén a podmienky boli 
na tréningy pripravené kvalitne, ale 
účasť hráčov nás v príprave brzdi-
la,“ rozhovoril sa vedúci mužstva 
Jozef Košút. Mužstvo odohralo 
prípravné stretnutia v Košťanoch 

dokončenie na 4. strane ...
Futbalisti zarezávali v zimnej príprave v teréne. K dispozícii im bolo i 
multifunčné ihrisko, ktoré bolo maximálne vyťažené.

Poľovnícky ples dbá na svoje tradície. Na snímke organizátori, z ľava Oto Rajniak ml., 
Pavol Bízik ml. a Marek Korbeľ.



Veľká noc v škole
Bystrička, 3. apríl: Veľkonočná atmosféra bola prítomná v Základnej škole 
v Bystričke 3. apríla. Žiaci a pedagógovia priblížili v  popoludňajších hodinách 
prostredníctvom tvorivých dielní sviatky jari. Prezentácia veľkonočných vý-
robkov z netradičných materiálov poukázala na tvorivosť a šikovnosť školákov 
a spestrila príchod Veľkej noci.

Zdravotnícka besiedka
Bystrička, 18. február: V spolupráci s Územným spolkom Červeného kríža 

v Martine uskutočnila Základná 
škola v Bystričke besedu o úrazoch. 
Iveta Kosorínová z Fakultnej ne-
mocnice v Martine informovala 
žiakov o úrazoch, ktoré sa bežne 
stávajú. Účelom stretnutia boli prak-
tické ukážky prvej pomoci. Samotní 
žiaci si vyskúšali rôzne techniky 
ošetrenia úrazov. 

Ako sa to robí
Turčianske Jaseno, 18. marec: Školáci z Bys-
tričky boli zaradení do  experimentálneho 
vyučovania s názvom Ako sa to robí. Po-
dujatie bolo zamerané na tkanie a oživilo 
tretiakom predstavy o remeselnej činnosti 
našich predkov. Cieľom tohto projektu 
je udržať tradície  remeselných výrobkov aj pre nasledujúce generácie. „Každý 
žiak mal maličké krosná, na ktorých tkal. Práca žiakov veľmi zaujala a verím, 
že v tomto projekte sa bude pokračovať aj na budúci školský rok,“ informovalo 
redakciu vedenie školy.

Lyžiarsky kurz
Jasenská dolina, 23. – 27. február: Základná škola v Bystričke v spolupráci 
s lyžiarskou školou Fatraski v Jasenskej doline pripravili pre školákov lyžiarsky 
výcvik. Zúčastnilo sa ho celkovo 18 detí zo všetkých ročníkov. Kurz vyvrcholil 
lyžiarskym pretekom. Najlepší lyžiari postúpili na okresné kolo. Farby Bystričky 
hájili Jakub Lučanský a Martina Bobrovská. Vybojovali si miesta v prvej polovici 
pretekárov.

Hrdinovia z filmov a rozprávok
V piatok, 13. februára ovládli školu tajomné bytosti. Jej útrobami sa pohybovali 

filmoví i rozprávkoví hrdinovia. Pod maskami sa ukrývali tváre školákov z Bys-
tričky. Bol tu totiž karneval...

V priestoroch školy sa v popoludňajších hodinách uskutočnil karneval. Vy-
nachádzavosť a pestrosť nápadov Bystričku zďaleka neobišla. Opravár, doktor, 
princezné, víly, policajt, pištoľníci, Spiderman, Shreck, či kostra tlmočili fantáziu 
, vlastné nápady  a zručnosť žiakov a ich rodičov. Prezentácia masiek sa niesla 
v duchu veselia a zábavy. Tanečná zábava sa striedala so súťažami a hrami, ktoré 
pripravili pani učiteľky.  „Žiaci sa spontánne  zapájali do súťaží a hier, za ktoré 
dostal každý hračku alebo sladkú odmenu. Zároveň bola vyhlásená tombola, 

v rámci ktorej sa rozdávali zaujímavé ceny,“ priblížila atmosféru súťaží učiteľka 
Katarína Schubertová. Bohatý program zdobili  tanec s metlou , balónové a iné 
súťaže  zamerané na zručnosť , obratnosť, ale i trpezlivosť žiakov.

[ag]
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Zdravá škôlka
Materská škola v Bystričke sa aktívne zapája do rozličných projektov. Aktu-
álne rozvíja svoje aktivity v projekte s názvom Zdravá škôlka. „Snažíme sa 
prezentovať zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, konzumáciu ovocia. Deti 
vymenili cukríky za ovocie, ktoré denne prinášajú do škôlky,“ rozhovorila sa 
riaditeľka Materskej školy v Bystričke Janka Martinská a dodáva. „Spolu s pani 
učiteľkami si deti pripravili ovocné šaláty, mysy plné zdravých pochúťok. Nechý-
bala pri tom dobrá nálada, príjemná atmosféra, naučili sme sa pesničky o ovocí 
a zelenine a kreslili a modelovali sme z plastelíny rôzne druhy ovocia a zeleniny.“ 
Angažovanosť škôlky v projektoch sa javí v pozitívnom svetle. Deti nadob-
údajú správne návyky a poznanie. Zároveň formujú svoj zdravý vývoj. „Podľa 
štatistiky o dochádzke detí môžeme potvrdiť vysokú účasť dochádzky detí do 
materskej školy. Chorobnosť nám výrazne klesla. Dokonca ani počas chrípkového 
obdobia nám počet detí neklesal.“

Karneval najmenších
Karnevalová zábava neobišla ani najmenších. Prepukla 14. marca v sále obec-
ného úradu. Škôlkari to rozbalili na parkete vo veľkom štýle.

„Naše prípravy vyvrcholili karnevalovou zábavou, na ktorú sa najviac tešili 
deti. Všade sa rozliehala hudba, očká detí žiarili,“ uviedla riaditeľka Materskej 
školy v Bystričke Janka Martinská. Víly, zvieratká, princezné, piráti, čarodej-
nice a iné rozprávkové bytosti zdobili  Bystričku celé sobotné popoludnie. 
Deti absolvovali promenádu v maskách a každý poskytol krátky rozhovor 
o svojom kostýme. Atmosféru karnevalu oživili básničky, pesničky a tanec 
škôlkarov. Nasledovala voľná zábava na tanečnom parkete preskupená súťa-
žami. „Počas karnevalu si hostia pochutnávali na koláčoch a iných dobrotách, 

ktoré pripravili a napiekli šikovné mamičky. Pravú atmosféru a výbornú náladu 
na našom karnevale dokážu posúdiť len tí, ktorí sa prišli pozrieť a zabávali sa 
spolu s nami. Ten kto sa na nás neprišiel pozrieť, môže ľutovať,“ dodala na záver 
pani riaditeľka.

Marec mesiac knihy
Heslo Marec mesiac knihy rozvíjajú už aj v škôlke. Povedomie o význame 
a úcty ku knihám poukázalo vedenie materskej školy deťom 24. marca. „Pri 
tejto príležitosti sme sa vybrali do rozprávkovej krajiny – obecnej knižnice. Tu 
sme prežili rozprávkové dopoludnie. Dozvedeli sme sa veľa o obecnej knižnici 
a aj to, aké bohatstvo ukrýva,“ uviedla riaditeľka Materskej školy Janka Mar-
tinská. „Na záver sme od pani knihovníčky dostali veľkú pochvalu, vďaka  vedo-
mostiam o knihách, ktoré máme a rozprávkam, ktoré poznáme. Sľúbili sme, že 
keď sa naučíme čítať, určite sa staneme aj čitateľmi našej obecnej knižnice.“

Babadlo pod Hrádkom
Divadelný súbor Babadlo z Prešova navštívil Bystričku 16. marca. V sále 
obecného úradu si pripravil pre deti predstavenie. „Deti sa na tento deň tešili, 
a tak sme sa vybrali pozrieť si rozprávku Lapaj, postrach dvora. Len čo sa začalo 
hrať, deti stíchli a celú rozprávku sledovali so zatajeným dychom. A pritom si 
ani neuvedomovali, že občas sa aj oni zahrali na zvieratká z rozprávky a svojim 
povzbudzovaním sa zapájali do samotného deja,“ hovorí Janka Martinská. „Na 
záver divadielko dostalo od detí obrovský potlesk a ich žiarivé očká hovorili za 
všetko. Ešte dlho po predstavení doznievali v deťoch zážitky.“

[ag]



a v Priekope a zúčastnilo sa zimného futbalového 
turnaja. Celková bilancia šiestich zápasov pozostáva 
z dvoch víťazstiev, jednej remízy a troch prehier. „V 
niektorých zápasoch ukázali futbalisti, že v nich niečo 
je. No niektoré doslova odflákli. Spokojnosť bola na 
turnaji len v prípade prvého zápasu a so Štiavničkou. 
Vedenie mužstva mrzí neúčasť v semifinálovej skupine 
turnaja, i keď sme na to predpoklady mali.“ Napriek 
nie stopercentnej zimnej príprave vedenie „A“ muž-
stva svojim zverencom verí a vytyčuje si jasný cieľ. 
„Cieľom je obsadiť vlaňajšie štvrté miesto a postrašiť 
favoritov. Mužstvo na to má, aj keď musí technické ne-
dostatky nahrádzať bojovnosťou, čo je opak minulosti, 
lebo na Bystričke sa hrával  vždy technický futbal.“

Skalp z Dražkoviec
Bystričke sa v prvom kole jarnej časti súťaže podaril 
husársky kúsok. V oklieštenej zostave si z Dražkovi-
ec, jedného z hlavných ašpirantov na titul, odviezli 
hráči Slovana jeden bod. Pred zápasom to sotva kto 
očakával. Dokonca do hry bol nasadený  tréner Ivan 
Šefčík. „Tréner bol nútený nastúpiť pre nedostatok 

hráčov. Svojej úlohy sa zhostil dobre. Osobne som rád, 
že bol ochotný ísť a hrať. Stmelil kolektív a odstránil ne-
dostatky priamo na ihrisku. Veľkým pozitívom sú jeho 

hráčske schopnosti a skúsenosti. Verím, že sa časom 
bude zlepšovať,“ uviedol Jozef Košút. Po vedúcom 
góle hosťujúceho Blažeka a bravúrnych zákrokoch 

Norberta Hübnera sa domáci zmohli len na vy-
rovnanie. V druhom polčase domácim nebezpečne 
pohrozili útočníci Marko a Paško.

Druhé jarné vystúpenie 
postavilo do pozície súpe-
ra Bystričky Diviaky. Na 
domácom ihrisku otváral 
strelecký účet Paško, ktorý 
predviedol futbalový kumšt 
lahôdkovým gólom ešte 
v prvom polčase. Gól však 
aktivity Slovana na dlhú 
dobu umlčal. Po prestávke 
zmeny v zostave oživili hru 
Bystričky. Slovan postupne 
ovládol celé ihrisko. Do 
streleckej listiny sa postup-
ne zapísali Masár, Šefčík 
a opäť Masár. Dynamo Di-
viaky v závere zápasu zni-
žovalo na konečných 4:1.

[ag]
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    Vo�né termíny:  Bez stravy  S  polpenziou - grécka kuchy�a

15.06.-26.06.2009 190 € (5 723,94 Sk) 298 € (8 977,55 Sk) 

12.07.-23.07.2009 
08.08.-19.08.2009 

265 € (7 983,39 Sk) 364 € (10 965,86 Sk) 

26.08.-06.09.2009 230 € (6 928,98 Sk) 329 € (9 911,45 Sk) 

�!��� $��/0�.� 
������� 34� ����
��	��� ��&�  ������ ����
�  ��
���	&�
���������
� ��� ���������	 
���	�	
 "�1%���	��5�������5�����
%�#���	���	��
��		�.�%
����4	���� ����
� ���6789:�*��,�()�,*�-�)�
 �)�.��
1)�"�.���"��	����' ������
�*������������	��,��;���<�������������	������+��
� �����<��������'���	�
�������*��()�,�*��+��-���
2�3�.�===�=���
��� ���=���
��>=���
��� ���7��� ����-7?�����,+��*�@����	���;,);��,�ABB��
�3�A�����A��

���������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
�����������
����������������������������������������������������������������

... dokončenie z 2. strany


