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 spoločnost‘

Žiaci zo Základnej školy v Bystričke absolvovali vo 
februári päťdenný lyžiarsky výcvik. Dejiskom obľú-
beného zimného športu sa stala tradične Jasenská 
dolina. 
V popoludňajších hodinách lyžiarskeho týždňa jaz-
dilo pod Lyscom dvadsaťtri školákov z Bystričky.  Na 
lyže sa odvážili i prváci. „Výcviku sa zúčastnil rekord-
ný počet žiakov. Najväčší záujem bol z radov prvákov. 
Lyžovanie patrí medzi finančne náročný šport, preto 
ma teší, že  rodičia umožnili žiakom učiť sa a zdo-
konaľovať v tomto zimnom športe,“ uviedla riaditeľka 
školy Mária Slouková. 
Vyvrcholením akcie bola súťaž medzi martinskými 
školami. Vo veľkej  konkurencii obsadila trojica no-
minovaných žiakov z Bystričky pekné miesta. Jakubko 
Lučanský vybojoval siedmu pozíciu, Mirka Jackulíko-
vá siahla po zemiakovej medaile. Bystrička dosiahla i 
na striebro. Na stupienok víťazov vystúpila Laura Bu-
lovská, ktorá skončila na výbornom druhom mieste. 
„Výcvik bol mimoriadne úspešný nielen čo  do počtu 
detí, ale aj samotnými výsledkami dosiahnutými na 
svahu. Celý týždeň bola výborná disciplína a atmosfé-

ra, ktorá prispela k tomu, že lyžiarsky výcvik dopadol 
na výbornú.“ Cestovať každý deň minibusom niekoľko 
kilometrov sa teda vyplatilo.

Moderný trend pokračuje
Vlna inovácií v Základnej škole v Bystričke opäť 
pokračuje. Aktívne zapájanie školy do projektov 
transformuje školu do nového šatu. „Zapojili sme 
sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu 
na základných školách, ktorý vyhlásilo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky,“ informuje riaditeľka 
školy Mária Slouková. Výsledkom projektu je prínos 
pre žiakov v oblasti inovácie a modernizácie obsahu 
vzdelávania nadobudnutím moderných technológií 
určených k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Vďaka 
projektu škola dostala nové počítače, notebook a 
dataprojektor. „Držíme krok s inými školami. U nás 
žiakom naozaj nič nechýba.“

Marec mesiac knihy
Pri príležitosti Marca mesiaca knihy organizovala 
škola v Bystričke súťaž o najusilovnejšieho čitateľa. 
Súťaž prebiehala počas celého mesiaca. „Cieľom  bolo 

rozvíjať svet detskej fantázie a motivovať k čítaniu.  
Spolupracovali sme s rodičmi, ktorí deťom merali čas 
tráviaci pri čítaní. Potom  sme súťaž vyhodnotili po 
jednotlivých ročníkoch. Tohtoročnou absolútnou víťaz-
kou sa stala Martinka Káňavová,“ uviedla riaditeľka 
školy Mária Slouková.

Spisovateľka medzi žiakmi
Vo februári tohto roka bola v Jasenskej doline sláv-
nostne krstená kniha Rozprávky deda Lysca od 

martinskej autorky Janky Mikušákovej, a ilustrátorky 
Nataši Haratíkovej, ktorá je mimochodom učiteľkou 
ZUŠ v ZŠ Bystrička. Práve počas lyžovačky ju mali 
možnosť deti z Bystričky spoznať a v škole prečítať. 
Záujem o novú knihu a turčiansku autorku sa pretavil 
aj v osobnej návšteve -  Janka Mikušáková zavítala ku 
školákom 14. apríla. Deti na spoločnej besede odo-
vzdali autorke krásne ilustrácie a vymysleli príbeh o 
veveričej rodinke. Zaujímavosťou  stretnutia sa stala 
myšlienka vytvoriť rozprávku spoločne s deťmi. „Au-
torka sľúbila, že napíše rozprávku o veveričej rodinke a 
deťoch z Bystričky. Rozprávku začne, rozvinie, no záver 
urobia deti,“ dodala na záver Mária Slouková.
- text: Adrián Greško -
- foto: archív ZŠ -

Vyznanie Bystričke
Poézia pookraje dušu, ovlaží a nadchne človeka. 
Je vyjadrením citov, túžob, nálad autora. Emócie, 

čistota srdca, túžba vyjadriť vzťah z hĺbky svojej duše 
sa pokúsil Viliam Baričiak. Venoval nám všetkým 

krásne vyznanie. Vyznanie úprimnosti srdca s úmys-
lom spojiť nás...

Na Slovensku je krásna záhradka,
ktorej páru niet,

nazýva sa Turčianska záhradka
- je to zvláštny svet.

V tej záhradke rastie pekná kvetina,
má meno Bystrička – naša dedina.

Rastie pod horami a dolinami,
mení svoji krásu s  obdobiami.

Bystrá voda jej potokmi pretekáva,
Podnety k bystrému mysleniu zanecháva.

Na jej ďalší rozkvet spojme 
všetky sily,

aby sme v domovine,
s láskou a v šťastí žili.

- vb -

Beh oslobodenia Bystričky

Pri príležitosti oslobodenia obce 
spod nemeckej okupácie sa 8. 
apríla uskutočnil Beh oslobode-
nia Bystričky. V priestoroch fut-
balového štadióna bežalo celkovo 
42 detí. Na stupienok víťazov v 
ôsmych kategóriách sa postup-
ne postavili Žaneta Blažeková, 
Miško Zimeľ, Ninka Bobrovská, 
Andrejko Hvizdák, Andrejka 
Rišianová, Lukáško Zimeľ, Katka 

Paulovičová a Tomáš Kubek.
Poklonu obetiam za slobodu obce preukázali symbo-

lickým položením 
kytíc padlým bo-
jovníkom starosta 
obce Kamil Beláň 
s vicestarostkou 
Zdenkou Marša-
lovou.

- ag -

Lyžiarsky výcvik na striebornú

Vážení čitatelia, iste ste si všimli že prvé číslo 
našich miestnych novín nebolo vydané v plá-
novanom termíne. Má to na svedomí viacero 
faktorov. 
Okrem vysokej časovej zaneprázdnenosti 
redaktora, je tu aj myšlienka s ktorou sme 
sa pohrávali už dlhšie, a to zmena perio-
dicity vydávania ŽB. Týmto číslom sa táto 
myšlienka stáva skutočnosťou a prestávame 
vychádzať štvrťročne. 

Radi by sme udržali doterajšiu periodicitu (4 
čísla ročne), no je možné že to nebude pra-
vidlom. Všetko záleží od nášho voľného času 
a vašej ochoty spolupodieľať sa na tvorbe 
novín. Boli by sme nesmierne radi, keby boli 
niektoré reportáže zo života obce či občanov 
Bystričky spracované vašim pohľadom a 
napísané vašimi myšlienkami. Taktiež pekná 
fotografia zachytávajúca atmosféru povie 
často viac ako množstvo textu.

Preto vás vyzývam k spolupráci pri tvorbe 
novín. Pevne verím že táto výzva nezostane 
nepovšimnutá a redakčný e-mail bude vy-
užitý viac ako doteraz. Kto si s počítačom 
priveľmi netyká, príspevky môže ponechať 
na obecnom úrade (prosím aj spätný kontakt 
na vás).
Takže hor sa do čítanie zameškeného...

- Milan Kirn -
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Neležme, bežme
Neležme, bežme je názov prvotiny Viktora Bielika, 
rodáka z Bystričky. Autor publikácie sa čitateľovi v 
dynamicky koncipovanom texte prihovára ako správne 
a bezpečne behať. Publikácia s množstvom obrázkov 
je vhodným doplnkom pre vrcholových i amatérskych 
športovcov...

Kniha pre zdravie i krásu
Kniha Viktora 
Bielika Nelež-
me, bežme je 
cestou za rela-
xom, zdravím 
i poznaním. 
Už samotný 
názov symbo-
lizuje vnútorný 
obsah. Na sto 
sedemdesiatich 
stranách je 
p r e d o s t r e t ý 
význam te-
lesnej aktivity. 
„Už jeden a pol 

ročné dieťa vie behať. Nemá to odpozorované, je to v 
ňom. Je to úplne prirodzené. Beh predsa patrí medzi 
základné ľudské lokomócie,“ uvádza autor publikácie 
v úvodnom príhovore čitateľom. V hektickej dobe pl-
nej stresu, prejedania sa, uprednostňovania sedavého 
zamestnania je beh a pohybová aktivita nesmierne 
dôležitá. „Už sa nemusíme naháňať za zverou ako naši 
predkovia. Nebeháme každý deň do školy či práce desať 
kilometrov tam a desať späť. Svoj genetický potenciál 
nevyužívame dostatočne a postupne chradneme. 
Oslabujú a skracujú sa svaly, šľachy, deformujú kosti. 
Zväčšuje sa obvod brucha a bokov, narušuje motori-
ka. Kúpiť si tenisky nestačí. Bol by som rád, keby som 

kvapkou v mori prispel k tomu, že práve vy si beh 
zamilujete.“ Kľúč k odstráneniu tukových vankúši-
kov, zlepšenie kondície, zmestenie sa do nohavíc, či 
odbúranie stresu je zakotvený práve vo Viktorovej 
knihe. Čitateľ v nej nájde kapitoly o únave, strave, 
pitnom režime, chudnutí, odborné rady o technike a 
intenzite behu, tréningoch, obnovení síl a podobne. 
Vhodným oživením sú rozhovory s odborníkmi kar-
diochirurgom Viliamom Fischerom, telovýchovnými 
lekáromi Branislavom Delejom a Dušanom Hamarom 
a imunologičkou Katarínou Bergendiovou. „Chcem sa 
s vami podeliť o svoje teoretické vedomosti a praktické 
skúsenosti, ktoré každý deň nadobúdam vo vrcholovom 
a rekreačnom športe. Obzor si rozšíria i tí bežci, čo už 
majú odbehnutý nejaký ten kilometer. Nech je dôvod 
vášho behania akýkoľvek, budem mať radosť z toho, 
keď sa vám z tejto knihy bude niečo hodiť.“

Krstným otcom Sajfa
Krstným otcom knihy sa stal populárny moderátor 
Matej „Sajfa“ Cifra. Bezprostredne pred odbehnutím 

Bratislavského maratónu na sklonku marca. Úsmev 
a radosť neskrýval len samotný autor, ale i rodinní 
príslušníci. „Na svojho syna som hrdá, keď o ňom po-
čujem niečo pozitívne. Knihu písal deň, noc – deň, noc. 

Raz sa u nás zastavil na týždeň a mala som možnosť 
vidieť, ako na nej intenzívne pracuje. Je to nesmierne 
náročné na čas i peniaze. Preto som rada, že to zvlá-
dol,“ hovorí mama Viktória Bieliková. Aj ona už mala 
možnosť nazrieť do synovej publikácie. „Akurát keď 
som bola veľmi unavená, našla som pasáž o únave. 
Osobne mi to prospelo. Myslím, že kniha môže byť 
pomôckou pre mnohých športovcov a nešportovcov,“ 
dodáva. 
Kniha vyšla v náklade 3000 kusov. Postupne sa pre-
dáva prostredníctvom elektronických objednávok cez 
spoločnosť Martinus, alebo po telefonickom kontak-
tovaní Viktórie Bielikovej (č. t. 0908 689 342).

Rodák z Bystričky, čerstvým autorom
Autor knihy Neležme, bežme je rodákom z Bystričky. 
Narodil sa v roku 1977. Jeho kroky k pohybovým 
aktivitám po profesnej stránke sú späté s Fakultou 
telesnej výchovy a športu a Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského. Odbornú zrelosť tlmočil do-
siahnutím titulu PhD. vo vedeckom odbore športová 
kinantropológia. Od roku 2003 vyučuje a prednáša fy-
ziológiu človeka na Fakulte telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave. Je držiteľom cer-
tifikátu vedecko-výskumného pracovníka. Odborné 
školenia absolvoval vo Francúzskom inštitúte športu a 
telesnej výchovy v Paríži a v Škótskom inštitúte športu 
v Stirlingu. Vo svojej praxi pôsobil ako masér, tréner 
s vrcholovými a rekreačnými športovcami v oblasti 
diagostiky trénovanosti a zdravotného zabezpečenia 
i ako analytik vrcholového športu. Aktuálne pracuje 
ako športový fyziológ v neštátnom zdravotníckom 
zariadení a v centre športovej diagnostiky.

- text: Adrián Greško -
- Foto: beh.sk -
- Zdroj: Publikácia: Neležme, bežme. Autor: Dr. 
Viktor Bielik PhD. -

Jarný šprint Bystrička
24.4. sa v Bystričke pri Martine „krstilo“ nové dieťa 
slovenských cykloakcií a dovolím si tvrdiť, že to bolo vo 
veľkom.  Organizátori z Beer Inside Team-u si vysníva-
li, naplánovali a nakoniec aj úspešne uviedli do života, 
verím že každoročne sa opakujúcu akciu, Jarný Šprint 
– MTB časovka do vrchu.

Na počiatku nesmelé odhady o účasti do 70tky pre-
tekárov, prekonal nápor on-line prihlásených, ktorý 
sa vyšvihol nad číslovku 200. Nakoniec si cestu do 
Bystričky našlo a na štart sa aj postavilo, presne 191 
štartujúcich.

Na preteky, s časom, súpermi a hlavne samého so 
sebou, bola pripravená a od skvelého jarného počasia, 
slnkom vysvietená 9,1 km dlhá trať. Na zdolanie bolo 
potrebných nastúpať 320 výškových metrov. Toľko 
teórie.
Samotný pocit z trate ako jazdca? Príjemná trať, 
so stúpaním vhodným pre akokoľvek trénovaného 
jazdca. Na začiatok k zahriatiu cez dva kilometre 
rozbitého asfaltu, pokračujúca klesaním po pane-
lovke. Kto sa odpálil na začiatku, mohol sa tu troška 
predýchať, ostatní naháňali čas a zvyšovali priemernú 
rýchlosť. Do skutočného terénu pre MTB ste sa dostali 
približne medzi 5. a 6. kilometrom. Hlinené, občas 

mierne blatisté 
stúpanie sa po-
tom tiahlo až 
po cieľ. Tu na 
vyčerpaných a 
zadýchaných 
p r e t e k á r o v 
čakala slušne 
zásobená ob-
čerstvovačka 
a ochotné 
organizátorky, 
baliace ich do 
diek a dbajúce 
o rehydratáciu.
Celkovo naj-
lepším prete-
károm bol do-
máci Rastislav 
Balko z tímu 
organizátorov, 
ktorý došprin-
toval za 22min 
a 41 sekúnd. V štartovnom poli ste mohli stretnúť i 
také mená ako je Radovan Bíroš (minuloročný víťaz 
cyklomaratónskej série), alebo finisherov CAPE EPIC 

2010 (Juhoafrická republika) Romana Petra a Katku 
Červíkovú.
Organizátori sa ukázali vo veľmi dobrom svetle a 
nasadili latku prvého ročníka skutočne vysoko. Pekná 
trať, príjemná atmosféra, výborné občerstvenie, darče-
ky k štartovnému a tombola, budú isto i na budúci rok 
lákadlom, ktoré by mohli počet pretekárov ešte zvýšiť. 

Už len dotiahnuť drobnosti v značení trate a bude to 
absolútne dokonalé. 

Výsledky:
Muži (18-39r.): 1. Rastislav Balko (beer inside team) 
22:41 min., 2. Svatopluk Božák (Valašská 24) +1:56, 3. 
Juraj Meliš (MTBiker.sk) +2:00
Muži (s licenciou): 1. Radovan Bíroš (KNAC Ru-
žomberok) 22:45 min., 2. Juraj Machálek (KPHC 
Turčianske Teplice) +1:03, 3. Martin Ranto (RCT 
Martin) +2:04
Ženy (18-39r.): 1. Barbora Volajová (Skialp Bobrovec) 
28:59 min., 2. Lucia Čaprnková (CK Pravenec) +0:34, 
3. Martina Šichtová (Martin) +0:49

Podujatie sa uskutočnilo s podporou obce Bystrička a 
vďaka hlavným sponzorom: Aminostar, pivovar Černá 
Hora, bicykle Giant, Šport Markovič. Hlavným medi-
álnym partnerom podujatia je portál cyklomania.sk

- text: Tomáš Jakubčík, cyklomania.sk -
- foto: Jozef Svaček, Peter Markovič -

Absolútny víťaz Rastislav Balko z 
domáceho beer inside team-u

dievčatá do 17rokov, zľava: Skatuloková, Živčáková, 
Revalová
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Blahoželáme
( január - máj 2010 )

60 rokov
Gavula Vladimír

Garaj Ján,Ing.
Součková Viera
Kalanka Jozef

Cabadajová Emília
Knoško Pavel

Zimeľová Viera
Peniaštek Peter

Kubalová Alžbeta
Hlavňová Jela
Hulejová Anna

65 rokov
Janeček Peter
Peniaštek Ján

Uhrinová Irena
Zimeľ Milan

Štefanidesová Jarmila
Matulová Anna
Jančová Ľubica
Jakubík Marián

70 rokov
Palovčík Ján

75 rokov
Kováčik Pavel
Mišány Štefan

Kovácsová Angela

80 rokov
Buocik Ivan

Tomčíková Darina
Nováčiková Paulína
Rajčanová Emília

Tanistrák Ján
Kučera Jozef

85 rokov
Bakošová Margita
Trnovcová Anna
Korbeľová Marta

Príbeh krvavého týždňa
Príbeh začal písať svoju 
históriu v nedávny marco-
vý týždeň. Aby vyburcoval 
obec a noviny. Paradoxne 
sa stal človeku z fachu. 
Človeku, ktorý nielen rozu-
mie, ale aj ctí svoje remeslo, 
desaťročia pestovaného 

koníčka. Miroslav Paulovič je spätý so životom v obci 
už dlhé roky. To čo videl a zažil ho doposiaľ nestretlo. 
A môže sa to zopakovať. 
Miro je športovým kynológom. Od 
dvanástich rokov svojho  života sa 
intenzívne venuje psom. Cvičí, súťaží, 
chová – výlučne papierových psov. 
Nechce kritizovať, ale poradiť a po-
môcť. Lebo je jedným z nás, ktorých 
postihlo niečo podobné, nepríjemné. 
„To čo sa mi stalo, je bežné. Ale to, o 
čom chcem hovoriť, to nie je bežné,“ 
predostrel tému. Bola streda, pol šies-
tej večer, keď v uvedený týždeň sadal 
do auta. Namierené mal do práce. 
Po pár metroch ho doslova zmrazilo. 
Auto pred ním prudko zabrzdilo. 
Tupý úder, žalostný nárek. Spoza auta 
vybehol pes s neprirodzene vykrúte-
nou nohou. Plakal a tackal sa preč. 
„Pes za nehodu nemohol. Ani šofér. 
Obaja boli v šoku. Bol to veľký pes, 
ktorý nemal majiteľa nikde v okolí,“ 
rozpráva Miro a pokračuje. „Dva dni 
predtým, som sa pod futbalovým ihris-
kom prechádzal s celou rodinou. Keď 
sme boli na poli, asi štyristo metrov od 
nás sme zbadali bežiaci cieľ, ktorý sa k nám neskutoč-
ne rýchlo blížil. Mysleli sme, že je to motorka. Lenže 
motorka vydáva zvuk. Ten cieľ bol rýchly, no nebol 
hlučný. A tak nás napadlo, že to bude žriebä.“ Po pár 
sekundách bol cieľ nebezpečne blízko. A bol naozaj 
nebezpečný. Bol ním túlavý pes. „Vyceril zuby a pred 
útokom som uskočil. V tú chvíľu som nevedel ku komu 
patrí. Okrem nás tam nikto nebol. Žiadny majiteľ. 
Neskôr nás obišiel a pokúsil sa zaútočiť na nášho psa. 
Našťastie to dobre dopadlo a náš pes útok zneškodnil.“ 
Celý príbeh napokon skončil dobre. Majiteľ sa našiel a 
svoju chybu uznal. Aby toho nebolo málo, na pozadí 
drsného týždňa sa odohral podobný príbeh. Rovnaké 
miesto, rovnaká vychádzka. „V tom istom priestore 
nás napadol iný pes. Vybehol z kríkov. Neovládateľný, 
bez košíka, márne sme hľadali majiteľa.  Aj toto sa na-
šťastie obišlo bez zranení nás a môjho psa.“

Strach u mnohých
Strach a negatívny zážitok prechováva mnoho obyva-
teľov Bystričky. Ceriace zuby túlavých psov neskrížili 
cestu len Mirovi. „Raz v lete na mňa zaútočil vlčiak. 
Nevidel som  ho. Bola tma, večer a šiel som na bicykli. 
Zbadal som ho až keď bol veľmi blízko. Počul som 
cvaknúť zuby, no našťastie sa mi nič nestalo a stihol 
som ujsť,“ prezradil nám jeden z cyklistov, ktorý ne-
chcel byt menovaný. „Tiež som mala zlú skúsenosť. 
Často chodím k chorému otcovi a keď sa vraciam 
domov,  stane sa, že sa mi do cesty postaví pes. Vtedy 
radšej idem inou cestou. Trvá to dlhšie, ale aspoň sa 

nemusím báť, že ma pohryzie,“ dopĺňa obyvateľka 
Bystričky. Najväčšiu hrôzu prežívajú deti. Prítomnosť 
túlavých psov ich doslova desí. Kontakt so psom riešili 
útekom. „Schovali sme sa do pizzérie, lebo sa za nami 
rozbehol. Bol to veľký pes, dosť sme sa báli. Volal som 
svojmu ujovi, aby pre nás prišiel,“ hovoria deti zo 
základnej školy, na ktorých badať ešte aj s odstupom 
času strach. Zážitkov majú nadostač. „Popri našom 
dvore tiež minule behal veľký pes. Náš pes ho pohrýzol, 
lebo provokoval. A jednu tetu pes vôbec nepočúval. 
Nereagoval ani na príkaz, aby nastúpil do autobusu. 
Vôbec nič s ním nerobila, nevedela si s ním rady.“ Ani 
tlupa psov už nie je výnimkou. „Raz som šla so starkou 
na Lázky. Behala tam skupina psov. Radšej sme stáli na 
mieste, aby  nám niečo nespravili,“ dodáva štvrtáčka. 
Veľký strach nemajú len deti, ale aj rodičia. Čo ak 
sa stane niečo podobné ako v Kriminovinách? „Je to 
hrozné. Všade sa túlajú psy. Čo také dieťa môže urobiť? 

Keď bude utekať, pes ho napadne. Alebo spanikári a 
zrazí ho auto. Treba s tým niečo robiť,“ sťažujú sa ro-
dičia. A celkom opodstatnene. Správy z televízie  často 
informujú o útokoch psov na človeka. Odhryznutý 
prst, sval na končatinách, znetvorená tvár v dôsledku 
pohryznutia najlepším priateľom človeka býva častou 
informáciou vysielanou v médiách. Bystrička sa javí 
ako možnou časovanou bombou. 

Hrozby a prevencia
Žiť s myšlienkou, že sa nič nestane je naivné. „Vrcho-
lom všetkého je, keď majiteľ argumentuje tým, že pes 
nikomu neublíži,“ hovorí Miroslav Paulovič. Horšie 
je, keď sa pes pohybuje ulicami bez dohľadu človeka. 
Nekontrolovaný pohyb psa takýmto spôsobom vytvá-
ra niekoľko rizík „Z veterinárneho hľadiska je nosičom 
chorôb. V kontakte so zverou, myšami, potkanmi. Už 

len keď sa napije vody z 
kaluže môže dôjsť k ochore-
niu. Z hľadiska bezpečnosti 
vzniká hrozba pre človeka 
napadnutím. Každý majiteľ 
psa nesie plnú zodpoved-
nosť za škody a zdravie, 
ktoré spôsobí ich pes. No 
a v neposlednom rade pes 
svojim nekontrolovateľným 
pohybom dráždi ostatných 
psov zabezpečených v brá-
nach a dvoroch. Títo psy 
sa cítia frustrovaní a cítia 
závisť. Pes môže túto bránu 
prekonať intenzívnym ská-
kaním. A potom môže dôjsť 
k ďalšiemu stretu.“
Byť majiteľom psa predur-
čuje človeka k zodpoved-
nosti a starostlivosti. Psa 
je dôležité zabezpečiť koší-
kom a obojkom na vôdzke 
(vodítku). „Nosiť obojok 
pravidelne sa stáva pre psa 

prirodzeným. Ako my, keď sa ráno obliekame.“ Vášmu 
miláčikovi nesmie chýbať príbytok kde skloní hlavu 
pred slnkom, či dažďom a je nutné byť vyzbrojený 
dostatočne kvalitným plotom, aby pes „nemigroval“ 
obcou. „Bežne túlajúce psy strácajú na sebavedomí. Na 
svojich cestách zažívajú stresy, tým, že na nich zatrúbi 
auto, niekto ich vyženie. Preto by som apeloval na lás-
ku k nim a väčšiu zodpovednosť k vlastným zvieratám. 
Ak by sme takto reagovali všetci, nemali by sme takéto 
problémy. So psom treba denno-denne komunikovať, 
hrou a láskavosťou viesť a trpezlivosťou vychovávať. 
A pravdaže, treba ho aj odmeniť,“ hovorí odborník a 
športový kynológ Miroslav Paulovič. „Pes je vizitkou 
pána, pes je našim obrazom...,“ dodáva.

- text: Adrián Greško  -
- foto: M. Paulovič -

V uliciach obce je časovaná bomba
V Bystričke to vrie už dlhú dobu. Nebezpečie cerí zuby vo všetkých uliciach. Číha, čaká. Na svoju šancu. Môže 
byť krvavá a tragická. Ešte stále nenadišla tá „správna chvíľa“, ale trpezlivo čaká v tichosti tmavých ulíc i bieleho 
dňa...

Dni obce Bystrička a 
medzinárodný špor-
tový deň sa uskutoční 

v sobotu 10.júla 2010 už 
tradične na „hokejke“. 

Čakajú na Vás športové súťaže, ob-
čerstvenie, alko a nealko nápoje, a 
počas dňa vystúpenie hudobných 
kapiel „Danger of being” a „Autumn 
leaves”. 
Od 20:00 sa o tanečnú zábavu po-
stará hudobná skupina NÁVRAT.  
Zábava bude pokračovať podľa nála-
dy do skorých ranných hodín. Bliž-
šie informácie na www.bystricka.sk

pozvánka
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Bystrička verí v obrat
Futbal v Bystričke zimoval po jesennej časti s ôsmimi 
bodmi na nelichotivom dvanástom mieste. Bystrička 
verí v jediné – v obrat v jarnej odvete. Zimná prestávka 
zavelila boj o záchranu súťaže...

Staronová tvár Slovana
Vedenie klubu nesiahlo v zimnom prestupovom ob-
dobí do pokladne k novým nákupom. Súpisku hráčov 
doplnili len dve mená. Útočník Marián Rusňák z 
Dražkoviec a zatiaľ menej známy brankár Patrik Cu-
pan z Vrútok, ktorý nahradil pracovne vycestovaného 
Jozefa Krupu. Definitíva nastala aj v súvislosti s dlho-
dobo pretriasaným prestupom brankárskej jednotky 
Norberta Hübnera. Jeden z najlepších brankárov tur-
čianskeho regiónu bude po polročnom hosťovaní vo 
Vrútkach hráčom Lokomotívy. „Veríme mužstvu, ktoré 
v minulosti podávalo dobré výsledky. Preto sme nekúpili 
nových hráčov, i keď šikovný útočník by sa zišiel,“ hod-
notilo zmeny v mužstve vedenie klubu, ktoré vyslovilo 
chválu predovšetkým gólmanovi Cupanovi. „Forma 
Paťa stúpa. Po nevydarenom úvode sa stal oporou 
mužstva. Ak vydrží, bude z neho výborný brankár.“
Novým vedúcim mužstva sa stal Stanislav Žiačik. 
Vykonávať funkciu vedúceho bude popri hráčskych 
povinnostiach.

Príprava skeptická
Zimnú prípravu odštartoval tradičný Štefanský turnaj. 
26. decembra sa okrem troch družstiev Slovana zapo-
jili do súťaže i ďalšie tímy. Zmysel podujatia nakopnúť 
sa k tvrdej príprave však nezostal naplnený do bodky. 
Narušila ju totiž priemerná tréningová morálka i 
výsledky z prípravných zápasov. Premiéru v príprave 
nezačal Slovan víťazne. Na ihrisku v Diviakoch pod-
ľahol dobre hrajúcej Hornej Štubni 3:4. Potom sa z 
horného Turca presunula príprava na umelú trávu do 
Vrútok, kde zverenci trénera Ivana Šefčíka odštartovali 
šnúru ďalších troch zápasov vysokým víťazstvom 6:
3 nad Blatnicou. Zároveň to bola posledná výhra 
Bystričky. Pred súťažou si na svoje konto pripísali pre-
hru s Mojšom 2:3 a vysoký debakel od Bánovej 1:11. 
Pred prahom odvetných bojov stihol Slovan bodovať 
so Slovenským Pravnom, s ktorým si po remíze 4:4 
ukrojil bod. „Jediným cieľom je záchrana. Pre áčko je to 
prvoradé. Až keď sa zachráni súťaž, budeme uvažovať 
o iných, lepších cieľoch,“ dodal člen výboru, hospodár a 
manažér mužstva Jozef Košút.

Zlý sen nezlomený
Nočná mora Slovana sa ťahá aj v jarných súbojoch. 
Bystrička v šesťbodovom zápase zaváhala na pôde 
Priekopy. Po prvom polčase prehrávali Šefčíkovci tes-
ne 1:0. V druhom polčase najskôr Blažek nastrelil žrď, 
aby vzápätí striedajúci Paško vyrovnával. Gól nabudil 
Slovan k vyšším obrátkam. Viaceré nevyužité šance 
sa stali Bystričke osudnými. Domáci v závere využili 

zaváhanie strednej a obrannej formácie, čo petavil 
Moravčík na víťazný gól Priekopy.
V prvom domácom zápase jarnej časti hosťovala 
pod Hrádkom teplická rezerva. Slovan 
túžiaci po víťazstve naskočil do zápasu 
dobre, keď strelecký účet stretnutia 
otváral prudkou hlavou Vilček. Para-
doxne po vedúcom  góle sa Bystrička 
utiahla pred vlastnú šestnástku. Agilní 
hostia diktovali tempo a gólovo udreli. V 
druhom polčase sa obraz hry nezmenil. 
Futbalovejší hostia preukázali väčšiu 
túžbu po víťazstve. Hravosť a rýchlosť 
hostí priniesla zaslúžené ovocie. Najprv 
brankár Cupan inkasoval kuriózny gól 
z priameho kopu a potom tesne pred 
konečným hvizdom rozhodcu inkasoval 
strelou „popod zem“ i tretí gól.
V treťom zápase Slovana sa zázraky 
neočakávali. Bystrička nastúpila totiž na 
pôde aktuálne tretieho mužstva. Hra sa 
spočiatku odvíjala medzi šestnástkami. 
Slabá prvopolčasová aktivita a množstvo 
chýb pripomínali skôr zápas podprie-
merných mužstiev. Polčas 0:0 vyhovoval 
viac hosťom. Futbal sa začal hrať až v 
druhom polčase, keď centrovanú loptu 
do malého vápna premenil nepokrytý 
hráč Žabokriek. Zápas sa stal behavejším, 
nie futbalovejším. Časté komentovanie 
rozhodnutí arbitrov nepridalo Slovanu k 
víťaznej nálade. Bystrička prehrala i svoj 
tretí zápas v rade tesne 0:1.
Prvé víťazné ťaženie priniesla pod Hrá-
dok až Blatnica. Bol to dramatický zápas. 
Bystrička viedla rýchlym gólom Blažeka 
1:0. Do polčasu sa výsledok otočil. Naj-
skôr prenikajúceho Privitzera zoťal v 
šestnástke domáci gólman Cupan. Blat-
nica penaltu pohodlne premenila. Privit-
zer mal prsty i pri druhom góle. Zmocnil 
sa lopty na poliacej čiare opäť prenikol 

do šestnástky a ideálne prihrával pred prázdnu bránu. 
Polčas 1:2 nenasvedčoval nič príjemné. Po zmene strán 
padol opäť rýchly gól. Štefánkovu akciu zúročil Blažek 
strelou k žrdi. Šefčíkovcom vyšlo dokonale striedanie, 
keď hrajúci vedúci mužstva Stanislav Žiačik posúval 
Slovan do vedenia. Na konečných 4:2 upravil pekným 
prienikom Vilček. 
Po vyhratej bitke nenastal zlom. Herná utópia sa ťa-
hala v mužstve každým ďalším zápasom. Trojbodové 
hody zaznamenal Slovan len v Diviakoch. Aspoň  bod 
naškrabali chlapci v súbojoch s Košťanmi, Krpeľanmi, 
Valčou, Dubovým a so Sklabiňou. Aktuálnu kvalitu 
futbalistov spod Hrádku tlmočila vysoká prehra na 
domácom trávniku s Dražkovcami. Zápas prvého s 
predposledným znamenal poltucet v Cupanovej sieti. 
Prehru 2:1 si Bystrička odnášala i z Malého Čepčína. 
Situácia mužstva je stále napätá. Pred posledným 
súbojom s čiernym Petrom súťaže Podhradím si Bys-
trička môže v tabuľke polepšiť a definitívne skončiť na 
dvanástom mieste.

- ag -

Splnenie si zákonnej povinnosti

Vydavateľ periodickej tlače týmto v súlade s §6 ods. 3. zákona 167/2008 Z.z. o peri-
odickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
oznamuje že vlastníkom periodickej tlače „Život Bystričky“ k 31.12.2009 bola obec 
Bystrička.

 tiráž

Nová posila Bystričky Patrik Cupan priamo v akcii. 
Od brankára s dlhším herným výpadkom si vedenie 
klubu veľa sľubuje.

Výstup na Hornú Lúku
V poslednú májovú sobotu, prilá-
kal tradičný turistický výstup na 
Hornú Lúku množstvo turistov. 
Ani tento rok nechýbalo občerst-
venie, tombola a tradičné vyhlá-
senie najmladšieho, najstaršieho 
a najvzdialenejšieho účastníka 
výstupu.

90 rokov divadla v Bystričke
Premiéra divadelnej hry od Ber-
tolta Brechta - Malomeštiakova 
svadba pri príležitosti 90. výročia 
ochotníckeho divadla v Bystričke 
pritiahla do sály obecného úradu 
okolo 200 divákov. Divadelní 
ochotníci pod vedením Srbského 
režiséra Srdjana Sekickeho pred-
viedli štandarne výborný výkon. 

Na javisku sa predstavili stálice divadelného súboru Pišinger, ako 
aj noví členovia, ktorí zaujali hereckým výkonom.

Stavanie mája
Aj tento rok sa o postavenie „mája“ 
postaral DHZ Bystrička. Máj pre-
niesli dobrovoľní hasiči ručne s 
pomocou hasičskej Avie. Zdobenie 
stužkami prebehlo za spevu ľudo-
vých piesní v podaní Folklórnej 
skupiny Hrádok. Stavania mája sa 
zúčastnil aj starosta Bystričky ako 

aj niekolko desiatok občanov Bystričky.

Obec opäť v rekonštrukcii
Dňom 15. apríl sa spustila v obci 
rekonštrukcia miestnych komuni-
kácií. Realizovať sa bude frézovanie 
a asfaltovanie. Ako obecný úrad 
informuje, práce sa neuskutočnia 
na všetkých cestných komunikáci-
ách. Dôvodom sú vysoké finančné 
náklady spojené s rekonštrukciou. 

„To, čo je najhoršie bude určite urobené. Rekonštrukcia prebehne 
približne na sedemdesiatich percentách komunikácií,“ hovorí sta-
rosta obce Kamil Beláň.
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