
Bystričku pohltí 
odpad
Bystričku pohltí čoskoro odpad. Ak 
obyvatelia obce nespravia krok k ná-
prave, Bystrička sa prepracuje k va-
rovným číslam. A navyše extrémne 
drahým...

Obecný úrad eviduje od roku 2003 
alarmujúce čísla. Produkcia odpadu 
domácností. má výrazne stúpajúcu 
tendenciu. Kým v roku 2003 
bola ročná produkcia 
obce 213 ton komu-
nálneho odpadu, rok 
2008 zvýšil toto číslo 
na 252. V súčte s vý-
vozom skla, plastov 
a iných recyklo-
vateľných zložiek 
odpadu v roku 2003 
dosahovala celková 
produkcia odpadu hod-
notu 275 ton, kým v roku 
2008 až 313 ton. 
V súvislosti s nárastom produkcie 
odpadu rastú náklady na jeho vý-
voz. V roku 2003 náklady na vývoz 
odpadu zaťažili obec finančnou 
čiastkou 495 522 Sk (16 448 EUR). 
V roku 2008 hodnota odlivu fi-
nancií súvisiacej s výrazne vyšším 
produkovaním odpadu predstavo-
vala hodnotu až 789 386 Sk (26 202 

EUR). Keďže náklady na vývoz 
odpadu sú vyššie ako príjmy obce 
z poplatkov za odpad, obec musela 
tieto položky dotovať z rozpočtu 
obce. V roku 2003 obecný rozpočet 
doplácal za vývoz odpadu 99 017 Sk 
(3 287 EUR). V roku 2008 sa táto 
čiastka viac ako zdvojnásobila 
a predstavovala hodnotu 221 000 Sk 
(7 336 EUR). „Z roka na rok  do-
mový odpad stúpa. Vlani bol nárast 
množstva odpadu radikálny. Preja-
vila sa  zlepšená finančná situácia 
obyvateľstva, ktoré si  mohlo dovoliť 

väčšie nákupy tovaru  ako aj 
prerábku a modernizáciu 

svojho obydlia a to aj 
napriek tomu,  že mi-
nulý rok bol prvý raz 
zavedený separovaný 
zber skla  a PET fliaš 
po domácnostiach,“ 
uvádza v Správe o 

výsledku kontroly 
kontrolórka obce Jaro-

slava Tureková.  „Tento 
rok máme spoplatnený aj 

vývoz  skla  a plastov. Pri predpo-
klade rovnakej tonáže odpadu ako 
v minulý rok a nezvýšenej sadzbe za 
vývoz a uloženie odpadu bude musi-
eť obec nájsť namiesto plánovaných 
4 878  EUR  (150 000 Sk) minimálne 
7 336 EUR (221 000 Sk).“ 

[ag]

Európsky parlament 
sklamaním
Voľby do Europarlamentu občanov Bystričky príliš ne-
nadchli. Z celkového počtu 1157 voličov si svoje občianske 
právo prišlo splniť 233 obyvateľov obce. Z toho platných 
odovzdaných hlasov bolo 223. Spomedzi sedemnástich 
politických strán dominoval SMER – sociálna demokracia, 
ktorý získal 102 hlasov. Nasledovali SDKÚ – DS s 51 hlas-
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V júni som si obul túlavé topánky a celkom náhodne 
som zablúdil na jedno výnimočné podujatie. Konalo 
sa v obrovskom hotelovom komplexe pri Sliači ne-
ďaleko Banskej Bystrice. Samá hviezdička, niekoľko 
poschodí, reštaurácií pre náročnú klientelu, spústu 
bazénov v okolí i pod strechou samotného hotela, 
luxusný obed zadarmo, dokonca darčekový kufrík 
pre každého zástupcu z médií. Na to všetko som mal 
možnosť siahnuť. Konalo sa tu podujatie, v ktorom 
Združenie miest a obcí Slovenska tlmočilo vláde 
svoj inovačný program. Išlo o systém internetizácie 
a elektronizácie obcí a knižničných inštitúcií. Prí-

tomní aktéri horlivo rozprávali o nevyhnutnosti za-
vádzať internet do každej obce, o internetovej negra-
motnosti obyvateľstva na dedinách, o nevyhnutnosti 
realizovať elektronické publikácie v knižničných 
inštitúciách. Preto som sa trochu zamyslel nad ich 
slovami a spýtal sa na názor aj starostu. Ten sa len 
pousmial a pokrútil hlavou. Kým združenia i poslan-
ci vlády rozprávajú o nevyhnutnej internetizácii, náš 
región je už bohato „zosieťovaný“. Naša obec rovna-
ko. Obecný úrad a takmer každá druhá domácnosť 
užíva internet. Bystrička má vlastnú webovú stránku, 
obecné noviny v elektronickej forme a podobne. 

Dokonca internetom sú vyzbrojení aj v materskej 
a základnej škole, kde sa vedie internetový krúžok. 
Akurát knižnica neprodukuje elektronické knižné 
publikácie. A na čo aj. Veď obrazovka monitora je 
úžasne únavná. Prečítať román v elektronickej forme 
by ma priviedol k šialenstvu. Držať knihu v ruke 
a čítať ju kdekoľvek – pohodlne v gauči, pri obede, 
v záhrade na voňavej tráve, v lese na pníku, či v zá-
chode je ďaleko krajšie ako cez obrazovku monitora. 
Nemyslíte?

[ag]

Obec hrozí vyrúbením dane
Obec Bystrička varuje netolerantných vodičov pred vyrú-
bením dane za parkovanie. Ak nebudú dodržiavať zákony, 
obec pritvrdí a uplatní zákony. Motoristi budú preto musieť 
siahnuť hlbšie do vrecka. 

Vedenie obce vyzýva všetkých občanov, aby parkovanie 
svojich motorových vozidiel riešili na vlastných pozem-
koch podľa platného územného plánu obce. V prípade, 
že občania aj naďalej budú parkovať svoje motorové 
vozidlá na obecných komunikáciách, obec Bystrička v sú-
lade so všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) 
o miestnych daniach a poplatkoch, začne vyberať daň za 
užívanie verejného priestranstva. Podľa zákona sadzba 
dane za užívanie verejného priestranstva predstavuje 
čiastku 0,35 Eur  (10,54 Sk) za jedno parkovacie miesto 
na deň. Parkovanie motorových vozidiel na miestnych 
komunikáciách môže vyjsť daňovníkov poriadne draho. 
Preto treba zvážiť, kde svoje autíčko odparkovať.

[ag]

mi, Ľudová strana – HZDS s 21 hlasmi a SNS s 10 hlasmi. Ostatné strany dosiahli 
hodnoty pod desať hlasov. Slobode a solidarite dalo hlas 8 občanov, Strane zelených 
5, Demokratickej strane jeden občan, Konzervatívnym demokratom Slovenska 7, 
KSS 3, Slobodné fórum 7 a KDH 8 občanov. Žiadnu podporu nedosiahli strany 
Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity, Agrárna strana vidieka, SMK, Rómska ini-
ciatíva, LIGA – občiansko-liberálna strana a Slovenská demokratická ľavica. Voľby 
prebehli pokojne a bez komplikácií.

[ag]
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Dopravná výchova

Martin, 24. jún: V spolupráci s Centrom voľ-
náho času Kamarát sa žiaci Základnej školy 
v Bystričke zúčastnili dopravnej výchovy. Na 
dopravnom ihrisku v Martine na Severe im 
boli k dispozícii bicykle a buginy. Teoretická 
príprava prebehla v škole. „Máme zakúpené 
programy na počítači, kde žiaci musia riešiť do-
pravné situácie. A aby teória nebola odtrhnutá 
od praxe, zavítali sme na dopravné ihrisko,“ 
uviedla riaditeľka Základnej školy v Bystričke 
Mária Slouková. „Dopravné ihrisko je kvalitne 
urobené. Sú tam najbežnejšie dopravné značky, 
kruhový objazd a križovatky. Aj školitelia pozor-
ne dohliadali na žiakov,“ dodáva.

Mesiac lesov zvíťazil
V rámci mesiaca lesov bola v apríli vyhlásená 
súťaž v  zbere papiera v Základnej škole v Bys-
tričke. Motiváciou v aktívnom zbere bola torta 
pre víťazný kolektív. Júnové vyhodnotenie od-
halilo víťaza. Stali sa ním žiaci kolektívu roční-
ka 2/4 (spojená trieda, pozn. red.). Podľa slov 
vedenia školy tradične najaktívnejšou a na-
jusilovnejšou rodinou bola rodina Košútová 
v podaní chlapcov Paľka a Dominika. Celkovo 
sa vyzbieralo 1 700 kilogramov papiera.

Základná škola v súťažiach
Aktivita žiakov produkovala ovocie aj na mi-
moškolskej pôde. Účasť v okresných súťažiach 
počas roka priniesla dobré výsledky. Žiaci 
tretieho a štvrtého ročníka dostali dôveru 
reprezentovať školu. Tretiaci sa stali úspešný-
mi riešiteľmi v okresnej matematickej súťaži 
Pytakoriáda. Najlepšie obstála Katka Paulo-
vičová, Katka Druschelová a Lukáško Buocik. 
V okresnej literárnej súťaži obsadili pekné 
piate miesto žiaci v zložení Stanko Žingor, Kat-
ka Druschelová, Katka Paulovičová a Lukáško 
Buocik.

Železnicou za poznaním

Čierny Balog, 12. jún: Škola v Bystričke absol-
vovala poznávací výlet. Čierny Balog im ponúkal 
Čiernohorskú železničku a lesnícky skanzen. Deti 
absolvovali ekologické hry a dre-
vorúbačský ding. Účastníci získali 
poznatky o histórii drevorúbačstva 
na horehroní, ktoré sa viazalo na 
prevoz plťami a železnicou do juž-
ných oblastí. Výlet predovšetkým 
vďaka atraktívnej železničke zane-
chal v deťoch hlboký zážitok.

Plavecký výcvik

Martin, 12 – 19. máj: Žiaci z Bys-
tričky sa pravidelne vracajú na zá-
kladnú školu Hurbanovu v Marti-
ne. Cieľom návštevy bol i tentokrát 
základný a zdokonaľovací plavecký 
výcvik. Všetkých devätnásť účast-
níkov kurzu od prvého až po štvrtý 

ročník si zaslúžilo pochvalu. „Všetci zvládli základy 
techniky plávania vďaka odvahe a húževnatosti 
prispôsobiť sa pohybu vo vode,“ vyslovila chválu ab-
solventom kurzu riaditeľka školy v Bystričke Mária 
Slouková. Zároveň vyzdvihla prvákov, ktorí prejavili 
mimoriadnu snaživosť. „Deti sa vôbec vody nebáli,“ 
dodáva.

Zazvonil zvonec

Tridsiaty jún zazvonil zvonec posledný krát. Zves-
toval tak príchod prázdnin a slnečného leta. Brána 
školy sa zavrela, hlas a detský smiech utíchol...

Záver roka slávnostný

Koniec školského roka sa niesol v slávnostnej atmo-
sfére. Pekné oblečenie, kvety, množstvo príhovorov, 
slzy, úsmev, slová vďaky. Deň tradične odštartoval 
príhovory. Pred prítomné publikum v telocvični 
školy predstúpila riaditeľka Mária Slouková, ktorá 
vyjadrila vďaku učiteľom, žiakom a rodičom. Nechý-
balo stručné hodnotenie celoročných aktivít a obda-

rovanie najúspešnejších žiakov jednotlivých tried. 
Medzi ocenenými boli Zuzka Klimasová z prvého, 
Maťka Bobrovská z druhého, Katka Druschelová 
z tretieho a Katka Paulovičová zo štvrtého ročníka. 
Rozlúčkové príhovory predniesli aj Katka Paulovi-

čová za štvrtákov, triedna učiteľka druhého a štvr-
tého ročníka Eva Grusmanová a starosta obce Kamil 
Beláň. Na záver zazneli pieseň a hra na Keyboard 
a tanečné vystúpenie prvákov pod vedením vedúcej 
tanečného krúžku Lucky Kuciakovej. Potom sa deti 
odobrali do tried, kde im bolo slávnostne odovzdané 
vysvedčenie.

Posledné vysvedčenie

Štyria žiaci dostali v Základnej škole v Bystričke po-
sledné vysvedčenie. Ich cesta bude v septembri viesť 
do škôl v meste Martin. „So štvrtákmi som bola spo-
kojná. Aj keď ich nebolo veľa, boli samostatní, tvoriví, 
aktívni. Druhákom pomáhali v niektorých situáciách, 
ktoré nevedeli zvládnuť a mnoho sa pri nich naučili. 
Pre tých mladších boli určite vzormi,“ hodnotí pôsob-
nosť štvrtákov vo svojej triede triedna učiteľka Eva 
Grusmanová. „Ťažko sa mi s nimi lúči. Počas štyroch 
rokov sa utvrdil vzťah. Poznala som ich veľmi dobre 
a lúčenie po štyroch rokoch zanecháva silné dojmi. Aj 
spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá. Vychádzali mi 
vždy v ústrety,“ dodáva.

Ako sa hodnotili žiaci?

Žiaci ročníka 2/4 sa mali možnosť ohodnotiť. Na 
vlastnú adresu boli vyslovené stručné, zato jasné 
hodnotenia...

Lukáško: „Školský rok bol celkom dobrý.“
Katka: „Bola som so sebou spokojná.“
Matúško: „Chcel by som sa zlepšiť v slovných úlo-
hách.“
Miško: „Mal by som sa zlepšiť v čítaní.“

[ag]

Začiatok školského roku

Desaťmesačný maratón školských povinností od-
štartoval 2. septembra. Žiaci, rodičia a pedagó-
govia slávnostne otvorili školský rok 2009/2010 
vo vestibule školy.

Akt otvorenia školského roka bol tradične spo-
jený s príhovormi. Riaditeľka školy Mgr. Mária 
Slouková i starosta obce Kamil Beláň privítali 
najmä prváčikov. Úvodný školský deň spest-
rilo recitačné trio Martina Káňavová, Matúš 
Nepela a Jakub Kuka. Nasledovalo začlenenie 
žiakov do tried k svojim pani učiteľkám. 
Počas leta sa udiali v areáli školy i samotnej 
škole viaceré zmeny. Urobil sa  novučký chod-
ník a zrenovovala sa podlaha v učebni. Pre 
veľký záujem žiakov a ich rodičov o školský 
klub  pribudla do kolektívu  pani vychováva-
teľka Viktória Bieliková. Žiaci sa môžu tešiť na 
bohatú krúžkovú činnosť, pestrú paletu výle-
tov, súťaží a zaujímavých podujatí. Do škol-
ských lavíc si sadne celkovo 40 žiakov, z toho 
dvanásť prváčikov.

[ag]

Bicyklami do kopcov

Bystrička, Valča, 18. jún: V rámci Medzinárodného dňa 
detí poriadala Základná škola v Bystričke športový deň. 
Deti od druhého po štvrtý ročník absolvovali cyklotu-
ristický  výlet do Valčianskej doliny. Podmienkou bol 
dobrý bicykel, funkčné prehadzovačky a brzdy a znalos-
ti o ovládaní bicykla. Trasa spred Základnej školy v Bys-
tričke, tankovú cestu, Trnovo, Valču až po Valčiansku 
dolinu ponúkala náročnosť pre bohatý kopcovitý terén, 
ale aj pekný zážitok z výhľadu na Turčiansku záhradku. 
„Deti to zvládli. Šľapali perfektne. Odmenou boli atrakcie, 
ktoré ponúka Valčianska dolina,“ hodnotila výlet riadi-
teľka školy Mária Slouková.

[ag]



Česť, obdiv a sláva Milana Rastislava Štefánika 
sú nekončiace. Aj vďaka veľkosti osobnosti sa 
stal po smrti nesmrteľným. Dokonca jeho meno 
nesie planéta Milanštefánik objavená v roku 1982 
Antonínom Mrkošom. 
Druhého mája si nesmrteľnosť a veľkosť Štefá-
nika pripomenulo celé Slovensko. Generál, ast-
ronóm, politik, publicista, letec pritiahol svojou 
vážnosťou k večným a slávnym spomienkam aj 
matičiarov a folklóristov z Bystričky. „Bola to 
akcia spoločná. Cestoval nás plný autobus spolu 
s Turianskym matičiarskym spolkom,“ rozhovoril 
sa predseda Miestneho odboru matice Slovenskej 
v Bystričke Radomír Žingor. Na počesť a slávu 

zaspievali folkloristi národnú pieseň Mali 
sme my vtáka. Mirka Kováčová predniesla 
pieseň Letel sokol smelý a Mária Baričia-
ková zarecitovala báseň Štefánikova matka. 
„Z vďaky a hlbokého precítenia začali členovia 
spievať národnú pieseň Kopala studienku, 
ktorú postupne spievali všetci prítomní ľudia 
na Bradle. Potom sme sa odobrali do rodného 
domu Štefánika do Košarišskej. Navštívili sme 
jeho rodný dom, repliku pôvodnej mohyly so 
sochou letca Milana Rastislava Štefánika 
a pamätnú dosku venovanú jeho snúbenici 
z Francúzska. Po peknom a zaujímavom dni 
sme sa vrátili domov s krásnymi spomienkami 
v duši,“ uviedla vedúca folklórneho súboru 
Hrádok z Bystričky Vierka Zimeľová. „Bola 
to jedna z vydarených akcií. Všetci boli spo-
kojní aj napriek neprajnému a chladnému 
počasiu. Na takúto výnimočnú návštevu sa nie 
vždy človek dostane,“ dodal Radomír Žingor. 

[text: ag, foto: mk]
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Beh oslobodenia obce
Bystrička, 8. apríl: Obec si každoročne pri-
pomína oslobodenie obce spod nacistického 
Nemecka. Tradičné kladenie kytíc padlým 
bojovníkom a príhovor predsedu ZO ZPB, 
p. Žingora o dianí z jedenásteho apríla 1944 
odštartovali podujatie Beh oslobodenia obce. 

Podujatia sa zúčastnilo celkovo 42 súťaži-
acich v deviatich kategóriách. V kategórii 
predškoláci dominoval Michal Zimeľ. 
Na druhom mieste skončil Andrej Zimeľ 
a na treťom Sabrina Civínová. V kategórii 
najmladší žiaci sa z víťazstva tešil Andrej 
Paulíny. Druhý bol Dominik Grajciar, tretí 

Lukáš Hujčák. Z dievčat súťažila len Dorotka Lenďá-
ková. V kategórii mladší žiaci ukázal všetkým chrbát 

Branislav Beláň. Za ním skončili Erik Šimek a Da-
niel Kováč. U dievčat zvíťazila Svetlana Skaličanová. 

Druhá bola Andrea Rišianová a tretia Jú-
lia Brišová. V kategórii starších žiakov od 
5. do 6. ročníka dosiahol prvenstvo Tomáš 
Kubek. Druhé miesto patrilo Lukášovi 
Zimeľovi a tretie Martinovi Knoškovi. 
V dievčenskej kategórii sa súťaže zúčast-
nila len M. Hauptvogelová. V kategórii 
starší žiaci od 7. do 9. ročníka sa z prven-
stva tešil Marek Pacalaj. Druhý bol Andrej 
Gulasa a tretí Matej Kubinec. Dievčatá sa 
v uvedenej kategórii zúčastnili len dve. 
Prvá bola Gabriela Tomášová, druhá Ka-
tarína Pečíková.

[ag]

Únia žien tlmočila 
činnosť
Únia žien Slovenska v Bystričke poriadala 
výročnú schôdzu 20. apríla. Podujatie otvorilo 
úvodné vystúpenie detí z materskej školy a uc-
tenie si pamiatky zosnulej dlhoročnej členky 
Alžbety Poživencovej. Program pokračoval 
voľbami do návrhovej komisie, ktorá bola 
schválená v zložení Paulína Hujčáková, Helena 
Jamrichová a Anna Štefánková. Organizácia 
sa zároveň rozrástla o nové členky. Stali sa 
nimi Jana Nemcová, Emília Tomášová, Janka 
Kužeľová a Marta Rumanová. Nechýbali bla-
hoželania k výročiam. Gratulácie si vychutnali 
Zdenka Matuľová, Mária Ogureková, Tatiana 
Jarošová, Mária Baričiaková, Mária Horeli-
čanová, Marta Kubalová, Božena Cagardová 
a Jana Debnárová. Prítomné členky boli obo-
známené s činnosťou organizácie v roku 2008 
a plánovanými aktivitami na rok 2009. Podľa 
slov predsedkyne Únie žien v Bystričke Zden-
ky Maršalovej, občania obce môžu očakávať 
bohatý program. Organizácia plánuje výlet 
do Talianska, Znojma, Poľska, poriadanie pe-
tangového turnaja, súťaž v boulingu, streleckú 
súťaž, návštevy divadla, prípravy podujatí ako 
Bystrička verzus Bystřička, Vianočné trhy, 
Batôžkový Silvester, Štefanskú zábavu a pod. 
„Aj tento rok bude na akcie veľmi bohatý a pre-
to by som chcela poďakovať za pomoc a prácu 

mojim dievčatám -  členkám výboru, Tatiane 
Nemcovej, Tatiane Jarošovej, Drahuši Debná-
rovej, Janke Kubíkovej, Dáši Kvorkovej, Jarmile 
Pacalajovej, Eve Žúborovej ,Ľubici Hanajíkovej, 
Paule Hujčákovej a Tatiane Doležalovej . Bez 
ich veľkej pomoci a na úkor  voľného času by sa 
tieto akcie nedali realizovať,“ uviedla predsed-
kyňa Únie žien v Bystričke Zdenka Maršalová. 
„Minulý rok bol bohatý na kultúrne a športové 
činnosti. Organizácia výrazne k tomu prispela. 

Podľa informácií ani tento rok nebude iný. Bude 
výrazným prínosom do tejto obce za čo patrí 
členkám veľké poďakovanie,“ vyslovil vďaku za 
činnosť organizácii starosta obce Kamil Beláň.
Stretnutie členiek ukončila diskusia. Prítomné 
publikum bolo zároveň informované o pri-
pravovanej spolupráci s Českým zväzom žien 
z Nového Jičína. 

[ag]

Stavanie mája
Bystrička, 30. apríl: 
Dobrovoľný hasičský 
zbor a folklórna skupina 
Hrádok Bystrička sa po-
starali o stavanie mája 
i tento rok. Pilná práca 
hasičov v sprievode 
folklórnych piesní a vý-
zdob sa stala príjemným 
spestrením štvrtkového 
podvečera. Máj bol po-
stavený na tradičnom 
mieste pri obchodnom 
stredisku. 

[ag]

Pozdrav hrdinovi národa
Návštevy mohyly Milana Rastislava Štefánika na 
Bradle sa stávajú každoročnou tradíciou. Matičiari 
z Bystričky prišli skloniť úctu jednej z najväčších 
osobností v dejinách slovenského národa k jeho 
deväťdesiatemu jubileu úmrtia...
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Budúci prváci v škole
Predškoláci z Materskej školy v Bystričke prekročia v sep-
tembri prah školy a zasadnú po prvýkrát do školských lavíc. 
O tom aké to bude, sa prišli presvedčiť k učiteľke Ivetke 
Vojtechovej.

Prváci ukázali škôlkarom čo sa naučili na hodine čítania 
a písania. Predviedli prácu s písmenkami, spájanie slov 
a viet. Ani mladší kolegovia zo škôlky sa nedali zahanbiť. 
Aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu a odpove-
dali na otázky pani učiteľky. Prváci čítali texty, písali vety 
na tabuľu, preukázali zdatnosť v matematike a presved-
čivo potvrdili školské znalosti. Aj škôlkari sa zapojili pri 
práci s pracovnými listami. „Vyzerá to tak, že budeme mať 
šikovných prvákov. Už sa nich tešíme,“ potvrdila učiteľka 
Ivetka. 

„Deň matiek“
Druhá májová nedeľa sa niesla v našej obci v znamení 
vďaky, úcty a lásky ku všetkým mamám a babkám. Sláv-
nostný program si pripravili aj deti z MŠ v spolupráci 

s obecným úradom. Kyticu pre mamičky a babičky uvili 
deti z piesní, básní, scénok a tancov. Pri vystúpení tých 
najmenších nejednej mamičke okrem šťastného úsmevu 
sa zaleskla v oku aj slza dojatia. Deti sa lúčili detským tan-
čekom, ktorý rozveselil a roztlieskal všetky mamičky. Na 
záver ich deti obdarovali svojimi kvetmi a pripravenými 
darčekmi. 

Deň detí
„Dnes deti sviatok majú, krásne si ho užívajú,“ tak znelo 
Motto dňa sviatku všetkých detí. V Materskej škole v Bys-

tričke ho naplnili do bodky...
Deti v Bystričke strach o nudu nemuseli prežívať. Nao-
pak, s úsmevom sa zahryzli do pestrých aktivít. „Naše 
deti si ten svoj deň užili. Určite sa im páčilo aj to, že celý 
deň sa hrali, súťažili, športovali. Na chvíľu sa z nich stali 
športovci, ktorí súťažili v behu, šikovnosti, odvahe a zdat-
nosti,“ hovorí riaditeľka Materskej školy v Bystričke Janka 
Martinská. „Deti mali radosť nielen z odmien, ktoré dostali 
vo forme sladkostí a perníkových medailí, ale aj z toho, že 
hrami oslávili svoj veľký deň.“

Návšteva koní 
Kone sú predstaviteľmi sily, krásy a rešpektu. Ich veľkosť, 
mierumilovnosť a krása vzbudzuje nadšenie. Rovnaké nad-
šenie prežívali škôlkari v Bystričke. Totiž navštívili miestnu 
Westernarénu.

„V jedno štvrtkové dopoludnie nás pozvala Vierka Beláňo-
vá na návštevu stajne s koníkmi,“ rozhovorila sa učiteľka 
Ivanka Rajčanová. „Predstavila nám jednotlivé kone, 
porozprávala ako sa o ne starajú, čím ich kŕmia a ako im 
robia radosť na pretekoch.“ Deti sa zoznámili s priestormi 
Westernarény obdivovali podkúvanie koní majstrom ko-
váčom. „Najväčšiu radosť mali deti, keď sa mohli povoziť na 
poníkovi. Táto milá návšteva v nás prehĺbila vzťah a lásku 
k zvieratám.“

Rozlúčka s predškolákmi

Deň 18. jún sa niesol v znamení rozlúčky s predškolá-
kmi. Budúci prváci sa lúčili so škôlkou a pripravili si pre 
rodičov pásmo básní a piesní. Programom venovaným 
rodičom a učiteľom dokázali, že sa z nich stávajú ozajstní 
školáci. Rozlúčkovú besiedku začali sfúknutím sviečok na 
torte, na ktorej si všetci pochutili. Sfúknutie sviečok ako-
by symbolizovalo koniec jednej z mnohých etáp života 

človeka, sladká torta pekné spomienky na predškolský 
detský svet. 
Riaditeľka Materskej školy v Bystričke Janka Martinská 
srdečne všetkým želá, aby prežili krásne leto a s úsme-
vom opäť zasadli k septembrovým povinnostiam. Uči-
teľom, rodičom i žiakom patrí veľká vďaka a povzbudenie 
k ďalším aktivitám.

Text: Janka Martinská, Mgr. Adrián Greško, 
Foto: ag, archív

Matičiari za stolom

Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Bys-
tričke sedel za „okrúhlym“ stolom 3. júla. Na Ba-
dovskom sa členovia okolo predsedu Radomíra 
Žingora stretli na výročnej schôdzi. Na stretnutí sa 
hovorilo nielen o činnosti miestneho spolku, ale aj 
o víziách do budúcnosti. Radomír Žingor načrtol 
predovšetkým dôležitú angažovanosť mladých 
v súvislosti s činnosťou v obci. „V okrese pracujú 
len štyri organizácie z devätnástich, vo zvyšných sú 
problémy zväčša finančné, preto sú pasívne. U nás 

fungujeme, no miestny odbor starne. Treba omlad-
zovať a obnovovať činnosť. Mladí však tvrdia, že 
nemajú kedy.“ 
Na stretnutí sa zároveň odhlasovala účasť nových 
členov, ku ktorým pribudli Lucia Chovančáková, 
Alica Sochorová, Veronika Páričková, Jela Hlav-
ňová, Vladimír Knoško, Zdenka Maršalová, Hanka 
Buociková. Predovšetkým omladením spolku 
a členstvom skúsenej Zdenky Maršalovej si orga-
nizácia veľa sľubuje. Stretnutie matičiarov ukončila 
diskusia.

[ag]

Informačný servis
 Tradičné zapálenie partizánskej vatry 
sa uskutočnilo 28. augusta na Močidlách. 
Podujatie sprevádzalo položenie kytíc 
padlým bojovníkom a príhovor predse-
du Miestneho odboru Matice Slovenskej 
Radomíra Žingora. Akt zapálenia vatry 
sa zrealizoval v pamätnom mieste odo-
vzdania zbraní bojovníkom.

 V letných a jesenných mesiacoch 
zanechal v obci silný rukopis vanda-
lizmus. Popísaná zastávka autobusu, 
počmárané schody a stena nákupného 
strediska, odtrhnutý cestovný poriadok, 
počmáraný autobus Mestskej hromadnej 
dopravy, polámané a pokrivené doprav-
né značenia sú svedectvom chorobných 
aktivít mladistvých. Obec vynakladá na 
odstránenie škôd vysoké finančné pro-
striedky, preto vyzýva všetkých rodičov, 
aby zvýšili svoj záujem o vlastné deti 
a ich činnosť v obci.

 Rozvoj obce súvisiacej s elektronickou 
gramotnosťou a internetizáciou napre-
duje. Internet okrem Obecného úradu, 
Materskej a Základnej školy v Bystičke je 
zavedený aj v knižnici, kde bude k dispo-
zícii všetkým občanom.

 Počas leta sa realizovala vonkajšia 
úprava školy. Urobil sa nový chodník 
a podlaha v jednej triede.

 Hľadá sa miesto na umiestnenie auto-
busovej zastávky na Sadoch. Pre výstavbu 
novej zastávky je potrebné nájsť priestor 
10 metrov štvorcových na odkupénie od 
vlastníka pozemku.

 V predchádzajúcich číslach sme čita-
teľov informovali o plánovanej výstavbe 
pekárne pod  Bystričkou a o výstavbe 
aquaparku. Aktuálne informácie z obec-
ného úradu priniesli dve skutočnosti. 
Záujemcovia o výstavbu pekárne od 
tohto projektu odstúpili a realizácia sa 
neuskutoční. Výstavba aquaparku je zati-
aľ  v štádiu územného rozhodnutia.

 Futbalisti v príprave absolvovali dve 
turnajové bitky. V prvej vo Valči po 
výhre nad Slovenským Pravnom 3:2 
a prehre s Blatnicou 6:1 a obsadili tretiu 
priečku. V druhej v Sklenom po dvoch 
neúspešných zápasoch najskôr s nes-
korším víťazom Rastočnom pri Prievidzi 
a s Mošovcami obsadili štvrté miesto.

 V júli sa uskutočnilo tradičné podu-
jatie Odtoky cup. V štvrtom ročníku sa 
z víťazstva tešili domáci Junior Odtoky. 
Mužstvo Bystričky kombinované s Ob-
chodnou akadémiou v Martine pod 
vedením Jána Ševčíka ml. obhájilo druhé 
miesto. Chlapci si k cennému triumfu 
pripili sladkým šampanským. 

 V popoludňajších hodinách sa 24. ok-
tóbra uskutoční nultý ročník podujatia 
s názvom Folklórna Bystrička. Tradíciu 
ľudovej kultúry prídu pod Hrádok pod-
poriť viacerí folklórne skupiny z blízkeho 
i ďalekého okolia.

www.bystricka.sk
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Pod Hrádkom dve Bystričky

Pod Hrádkom sa v sobotu 11. júla rozlieval 
smiech, zábava a dobrá nálada. Vôňa guľášu, 
výborná muzika a športové popoludnie láka-
lo široké publikum. Do Bystričky pri Martine 
zavítali totiž priatelia z moravskej Bystřičky. 

Zábava, šport a dve Bystričky
Pre družobné obce bol pripravený pestrý 
program. Nohejbalový a volejbalový tur-
naj, bowling vo Western aréne, petang, či 
detské hry a súťaže dotvárali bohatú špor-
tovú atmosféru. Štyridsaťšesť moravských 
priateľov sa zďaleka nenudili. „Je to malé 
jubilejné piate výročie. Spájajú nás nielen 
spoločné projekty cezhraničnej spolupráce, 
ale aj výborná atmosféra spoločných podu-
jatí,“ nechala sa počuť vicestarostka Bys-
tričky Zdenka Maršalová. Na svoje si prišli 
labužníci guľášu, piva a chutných pečených 
klobások. Nechýbali ochutnávky tradičných špecialít 
ako moravská trnkovica a slovenská hruškovica. 
Súčasťou podvečerného vyhodnotenia výsledkov 
a odovzdávania cien bola jubilejná torta, ktorú 
spoločne sfúkli vicestarostky oboch obcí. Výbornú 
náladu udržiavala do neskorých večerných hodín 
country kapela Ponnyexpress. 

Bystričky spojila zablúdená pohľadnica
Po prvýkrát vycestovali zástupcovia slovenskej 
Bystričky k priateľom z Moravy 26. júna 2004. Išlo 
o trojlístok poslancov tvorený Zdenkou Maršalovou, 
Martinom Štricom a Ivanom Markom. Premiérové 
stretnutie nakoplo Bystričky k priateľskej  spolupráci. 
Obe strany si padli do oka a návštevy vhupli do nád-

herného kolotoča. Avšak 
samotné partnerstvo obcí 
sa zrodilo celkom náhod-
ne. Všetko naštartovala 
celkom obyčajná zablúde-
ná pohľadnica. „Impulzom 
k spolupráci bola pohľad-
nica k mojim meninám od 
sesternice zo Sučian pri 
Martine. Pohľadnica si to 
nechtiac nasmerovala na 
Moravu. Odtiaľ ju poslali 
späť na Slovensko. A takto 
sme objavili Bystřičku, 
našu terajšiu družobnú 
obec,“ hovorí vicestarostka. 
„Napísala som starostovi 

Bystřičky e-mail, či by sme mohli 
nadviazať spoločnú družbu. A 
keďže sme nositeľmi rovnakého 
obecného názvu, odpoveď prišla 
pozitívna. Dnes sme už spolu pek-
ných päť rokov.“

Obe strany spokojné
Česká i Slovenská Bystrička je 
vzájomnému partnerstvu naklo-
nená. „Spolupráca je vynikajúca. 
Moraváci sú priateľskí, veselí, 
komunikatívni, jednoducho úžas-
ní ľudia. Všetky podujatia späté 
s družbou sa nesú vo vynikajúcej 
nálade. Utužujeme vzájomné vzťa-
hy spoločnými návštevami. Raz 
do roka idú oni k nám, raz do 
roka my k nim,“ uvádza Zdenka 
Maršalová. „Tráviť čas po boku 
slovenskej družby je naozaj skvelé. 

Je to už piate výročie čo sa navštevujeme. Spolupráca 
je výborná, lebo Slováci sú milí a pohostinní. Vždy sa 
sem radi vraciame a v naštartovanom procese chceme 
pokračovať ďalej,“ dodáva vicestarostka moravskej 
Bystřičky Kvetka Nováková.

[text: ag, foto: mk]

Dvadsaťštyrihodín na horskom bicykli
24 hodín v sedadle. Pot stekajúci po tvári, neznesiteľná únava, horú-
čava, búrky, i mráz, kŕče v nohách, enormná chuť spánku. Milan Kirn, 
pravidelný účastník maratónu, to všetko podstúpil. Dvadsaťštyri hodín 
v sedadle bicykla sa rozhodol pokoriť… 
Liberec, Bystřička, Beroun a Vimperk. Dejiská preteku, kde celé leto 
horela túžba prekonať svoje schopnosti. Milan, štartujúci pod zášti-
tou tímu Valašskej 24, siahol na dno síl celkovo trikrát. „Sezónu som 
začal Libereckou 24hodinovkou, pre ktorú bola charakteristická zima. 
V piatok večer, po príchode do dejiska preteku nás privítala búrka. Počas 
preteku už bolo jasno, no v noci klesla teplota k bodu mrazu“, rozhovoril 
sa nadšený pretekár. 12,8 kilometrový okruh nezlomil jeho vôľu a so 
189 kilometrami skončil vo svojej kategórii v konkurencii 64 preteká-
rov na 39 mieste. Pretek sa uskutočnil 13.–14. júna. 
V poradí druhé podujatie sa konalo v partnerskej Bystřičke 27.- 28. 
júna. „Po minuloročnej silnej búrke prischol preteku v Bystřičke názov 
blatistá. Žiaľ negatívne prognózy meteorológov sa potvrdili i tento rok 
a týždeň pred štartom sa v tesnej blízkosti vyliala rieka Bečva a spô-
sobila mohutné záplavy. Avšak Bystřičku voda akoby zázrakom obišla. 
Napriek tomu sa  víkend niesol v znamení bahna a trať bola pre pre-
tekárov ťažkou skúškou. V záverečných hodinách preteku navyše husto 
pršalo.“ Úspech Milana bol najvýraznejší práve v Bystřičke. Spomedzi 
34 pretekárov si vybojoval peknú štrnástu pozíciu. V nohách mal 
215,8 kilometra.
Posledným podujatím seriálu bola Vimperská 24-hodinovka. Usku-
točnila sa v termíne 5.-6. septembra. Organizačný tím okolo Petra 
Sameka pripravil kvalitné zázemie. „Nechýbalo občerstvenie, večerný 
koncert, a pre pretekárov čistokrvný horský okruh. V studenom sep-
tembrovom počasí padla vhod aj teplá sprcha, čo býva na podobných 
podujatiach len výnimkou,“ nechal sa počuť športovec z Bystričky. 
Milan dosiahol 22 pozíciu a najazdil 67,9 km. V celkovom hodnotení 
seriálu „Blackburn Grand Prix 24hours MTB“ dosiahol pekné 15. 
miesto. „Chcem poďakovať starostovi Bystřičky Zbyňovi Fojtíčkovi a ce-
lému tímu Valašskej 24 za to, že ma „pribalili“ medzi seba a podporovali 
na každom podujatí.“ 

[ag]

Na športovom popoludní v partnerskej 
obci sa zúčastnili prevažne mladí a špor-
tovci. Pestrí program zdobilo trio športo-
vých disciplín. Nohejbal, petang a volejbal 
zahriali účastníkov v neprajnom daždivom 
počasí. Bystrička sa v športe nestratila. 
Pod sieťou to dotiahla až pred bránu fi-
nále. V ňom však s „moravákmi“ ťahala 
za kratší koniec a obsadila pekné druhé 
miesto. „Hneď po vyhodnotení súťaží sa 
oslavovala päťročnica partnerstva. Rovnako 
ako u nás aj v Bystřičke starostovia oboch 
obcí sfúkli sviečky na torte, ktorá mala znak 

našej a moravskej Bystričky. Hrala nám živá 
hudba a oslava vyvrcholila nádherným oh-

ňostrojom,“ nechala 
sa počuť zástupkyňa 
starostu Bystričky 
Zdenka Maršalová. 
Na Morave nechýbal 
guľáš z diviny, peče-
ná klobáska, hruš-
kovica i moravská 
trnkovica. „Nálada 
bola úžasná. Moravá-
ci sú ľudia výnimočne 
priateľskí a veselí. Na 
spoločné stretnutia sa 
vždy veľmi tešíme.“ 

[ag]

Bystrička v Bystřičke
Teplo partnerstva pritiahlo Bystričku na Moravu 29. 
augusta. Autobus spod Hrádku praskal vo švíkoch. 46 
nadšených ľudí sa tešilo na športové podujatie i priateľov 
z Bystřičky...



Poďakovanie
Do redakcie prišlo aj pekné poďakovanie od mladomanželov. Radi 
ho uverejňujeme tak ako prišlo, a želáme im veľa štastia, zdravia, 
lásky a porozumenia na spoločnej ceste životom.

Spojili sa naše životy,
prsteňom, srdcom, bozkom,

už nie som ja, už nie som ty,
sme jedno telo, jedna duša v objatí božskom...

Tomáš a Anička Greškovci ďakujú obecnému úradu, 
kuchyni, šermiarskej skupine Diadém, rodine, priateľom 
i všetkým, ktorí sa podieľali na rozprávkovokrásnej 
svadbe.

Reining cup zostal 
doma
Mezdinárodné Česko-Slovenské  preteky Reining 
cup znamenali triumf domácich jazdcov. Vo western 
aréne v Bystričke zažiarili opäť domáci. Manželia 
Beláňovci vybojovali pohár i tento rok...

Po vlaňajšom nultom ročníku sa nadnárodné 
podujatie vo westernovej drezúre reining uskutoč-
nilo v dňoch 21. až 23. augusta. 
Celkovo 18 jazdcov sa v kate-
góriach junior, senior, free style 
a trieda majiteľov koní snažilo 
zhostiť putovného pohára. 
Z domácich jazdcov sa preteku 
zúčastnili manželia Zelenajovci 
a Beláňovci. Druhí menovaní 
sa tešili z cenných víťazstiev. 
Vierka Beláňová zvíťazila v ka-
tegórii free style a Kamil Beláň 
ml. si nenechal ujsť prvenstvo 
v triede majiteľov koní. Vďaka 
vysokému skóre Kamila Beláňa 
ml. zostal v konečnom zúčto-
vaní pohár v Bystričke. „Ohlasy 
boli pozitívne. Podujatie  bolo 

úspešné,“ hodnotil preteky organizátor a víťaz ka-
tegórie majiteľov koní Kamil Beláň ml.
Repertoár úspechov sa rozširoval ďalej. Kamil 
Beláň sa na prestížnych majstrovstvách Slovenska 
v Motešiciach stal majstrom Slovenska v kategórii 
junior reining. V rovnakej disciplíne v Stredoeu-
rópskom pohári získala Vierka Beláňová bronzovú 
miestenku. „Z úspechov máme veľkú radosť. Bolo to 
ovocie tvrdej celoročnej práce. V podstate ako ama-
téri sme dokázali uspieť medzi profesionálmi,“ dodal 
na záver Kamil Beláň ml.

[ag]
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Turcom znel folkór, 
prispela aj Bystrička
Kolotoč folklórnych slávností sa roztrhol v Tur-
čianskej záhradke tradičnými Turčianskymi 
slávnosťami folklóru. Na 25. ročníku veľkolepého 
podujatia nechýbali folkloristi spod Hrádku...

Členovia folklórneho súboru Hrádok Bystrička 
sa stali osvedčenou ozdobou podujatia. 21. júna 
sa skupina okolo Vierky Zimeľovej prezentovala 
ľudovými piesňami v malebnej obci Blatnica. 
„Bolo nám cťou, zúastniť sa týchto slávností folk-
lóru, veď Bystrička patrí medzi popredné skupiny, 
ktoré boli založené v Turci. Program bol venovaný 
všetkým, ktorí ho pomohli naplniť a zostať mu tak 
verní,“ nechala sa počuť vedúca folklórneho sú-
boru Hrádok, Vierka Zimeľová.

Hrádok na vystúpeniach
Folklórny súbor Hrádok v Bystričke absolvoval 
v letných mesiacoch niekoľko podujatí. Ženy 
a muži v kroji prispeli v rámci Turčianskeho 
regiónu k vzácnej kultúrnej vložke. „V júli sme 
sa zúčastnili okresných osláv zvrchovanosti v Ne-
cpaloch pri vatre. Nechýbali sme ani na Matičných 
dňoch, ktoré boli venované Jozefovi Cígerovi 
– Hronskému v martinskom amfiteátri. V au-
guste sme si pri partizánskej vatre na Močidlách 
pripomenuli 65 výročie SNP,“ nechala sa počuť 
predsedkyňa súboru Vierka Zimeľová. Aktivity 
folklóristov ukončila prehliadka folklórnych sú-
borov pod názvom Javorové husle.  Podujatie sa 
uskutočnilo v Okresnej knižnici v Martine.

[text: ag, foto: lg]

Diadém v akcii
Skupina historického šermu Diadém nedovolenkova-
la ani toto leto. Zbrojnoši pod vedením Martina Ber-
aka dobíjala celý rad podujatí. Od Turca cez Oravu 
až po Mikuláš....

Diadém prežil leto doslova 
v zbroji. V Dolnom Kubíne sa  
chlapci podujali na slávnostné 
otvorenie mestských slávností 
poriadaných pod záštitou Ži-
linskej župy. V Zakamennom 
sa účastnili na dňoch obce 
a niekoľkokrát spestrili leto 
návštevníkom Oravského 
hradu. V Turci nechýbali na 
tradičných hradných slávnos-
tiach na Sklabinskom hrade 
a vystupovali aj na svadbe 
v Bystričke. Rinčanie mečov 
šermiarov spod Hrádku obdi-
vovali aj v Liptovskom Miku-
láši pri príležitosti Dní mesta. 
„Na podujatiach sme predviedli 
šermiarsko-divadelné scénky 
s historickým bojovým umením. Vždy sme vystupo-
vali pod hlavičkou Bystričky, čím sme šírili jej dobré 
meno v odľahlých lokalitách Slovenska,“ rozhovoril 
sa šéf Diadému Martin Berak. Celkovo šesť šermia-

rov sa vôbec nestratilo. „Terajší členovia sú v sku-
pine len dva roky, no v dobrom duchu reprezentujú 
obec i Diadém. Chlapci sa zdokonalili v hereckom 
umení, sú viac ostrieľaní a zvykli si na vystupovanie 
pred stovkami ľudí. Keďže nás nikde nezbili, usudzu-
jem, že sme u publika uspeli.“ O úspechoch svedčí aj 
bohatá divácka nádielka. „Napriek kríze sú tu ľudia, 
ktorí majú radi kultúru a prídu sa na nás pozrieť,“ 

dodáva Martin, ktorý zároveň pozýva nadšencov 
šermu do svojej skupiny na tréningy.

[text: ag, foto: mb]
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Bystričská slivka ťahala 
dvanásťhodinovku
V areáli Hokejky  núdza na tancovačku veruže nebýva. 
Stovky návštevníkov, desiatky hudobníkov, kapely a ve-
selá nálada nabudili Bystričku k poriadnej veselici. Pivo, 
pot z tanca i veselý humor sa liali 13. júna potokom...

Šikovná partia okolo Jozefa Tureka a Petra Pečíka 
dala ruky dokopy a hudba pod Hrádkom zaburá-
cala. „Bola to viacmenej tretia Slivka. Kým v prvých 
dvoch vystupovali známi umelci, túto sme poňali ako 
našu vlastnú. Odozva bola dobrá, nikto sa nesťažo-
val. Možno našim „prajníkom“ v okolí trochu vadil 
hluk do tretej hodiny ráno. Ale prežili,“ s úsmevom 
uviedol organizátor podujatia Jozef Turek. „Usku-
točnila sa jedna zmena. Slivku nemoderovala Janka 
Grajciarová, ale operatívne ju zastúpil Ľubo Glejtek, 
ktorý sa vynikajúco zhostil svojej úlohy. Guláš, klo-
bása a kurence sa zjedli všetky, lebo boli vynikajúce. 
Akcie sa zúčastnilo celkovo, podľa nášho odhadu, cca 
600 ľudí, lebo jedni prichádzali, druhí odchádzali“
V programe Repete vystúpili viacerí učinkujúci, med-

Hasičská nedeľa
V nedeľu, 10.5.2009 sa v Skanzene konala prehliadka pod názvom hasičská ne-
deľa, spojená s ukážkou hasičkých techník od dôb minulých až po prítomnosť 
a najnovšiu hasičskú techniku.

Prebiehala aj ha-
sičská súťaž s ob-
sadením rôznych 
d o b r o v o ľ n ý c h 
hasičských zborov. 
„My sme sa na tej-
to akcii zúčastnili 
aj s našou konskou 
striekačkou a s ma-
šinou  s označením 
„dvanástka“ ktorú 
používame pri 
hasení alebo na sú-
ťažiach.“ povedal 
Peter Marko.

Na akcii predviedli profesionálni hasiči ukážku postupu pri havárii autobusu s 
osobným autom. Pri tomto zásahu bol do akcie zapojený aj vrtuľník. 

[text: mk, pm, foto: pm]

Výstup na Hornú lúku
Posledná májová sobota, už tra-
dične patrila Klubu slovenských 
turistov v Bystričke a výstupu na 
Hornú lúku.
Vďaka nepriazni počasia sa v so-
botu ráno na výstup vybralo len 
niekoľko skalných turistov, a tak 
už 14. ročník tohto podujatia sa 
niesol v komornejšej atmosfére. 
Na hrebeni Malej Fatry sa do-
konca objavilo niekoľko centi-
metrov čertvého snehu, a teplo-
ta sa priblížila k bodu mrazu.   
Napriek tomuto sa akcie zúčastnilo cez 60 turistov. Neskôr sa počasie umúrilo 

a slnečné lúče spolu 
so živou hudbou sprí-
jemnili účastníkom 
čas pri občerstvení. 
Samozrejme nechýba-
la tradičná tombola, či 
vyhlásenie najmlad-
šieho, najstaršieho a 
najvzdialenejšieho 
účastníka výstupu.

[mk]

Blahoželáme
( apríl - august 2009 )

60 rokov
Kristína Babečková 

Ján Pujdes 
Jozef Nemec 

Viera Petrášová 
Jarmila Pacalajová 
Milada Matuľová 

Ján Matejbus 
Margita Furgaľáková 

Viera Šimjaková 
Ivan Peterka 

Nadežda Beneková 
Viera Debnárová 

65 rokov
Jaroslava Barošková 

Miloš Štric 

70 rokov
Terézia Grajciarová 
Darina Sporková 
Zuzana Hlavňová 

75 rokov
Jozef Holbus 

Anna Káňavová 
Milan Žila 

80 rokov
Miloš Rusnák 
Milan Šuvada 

Mária Korbeľová 
Viliam Baričiak 

85 rokov
Emil Blaho 

90 rokov
Pavel Švábik

zi inými aj folklórny súbor „Hrádok“. Ozdobou hudobného popoludnia boli hudobné 
skupiny priamo z Bystričky i vystúpenie účastníkov Turčianskeho repete. K slovu sa 

dostala aj folklórna skupina Hrádok Bystrička. Pod holým nebom sa 
prišli vytancovať stovky návštevníkov. „Počasie bolo síce chladnejšie, ale 
nepršalo,“ nechal sa počuť nadšenec hudobných podujatí a moderátor 
Ľubomír Glejtek. „Bola to výborná akcia. Kapely boli skvelé. Najmä coun-
try hudba bola úžasná.“ Podujatie sa skončilo o tretej ráno. To znamená 
potiahlo peknú dvanásťhodinovku...

[ag]
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Bystrička s vyrovnanou bilanciou
Futbalisti Slovana ukončili sezónu na 
ihrisku v Štiavničke. Prehra 0:2 neme-
nila nič na postavení mužstva v tabuľke. 
Hráči v dvadsiatich šiestich zápasoch 
získali 37 bodov, pričom zaznamenali 11 
víťazstiev, 4 remízy a 11 prehier. Konto 
súperov zaťažili 39 gólmi, inkasovali 37, 
čo predstavuje aktívne skóre. Bystrička 
si v porovnaní s vlaňajším účinkovaním 
pohoršila o jedno miesto a so stratou 
šiestich bodov na Valču „B“ sa tešila 
z celkového piateho miesta. V tábore 
pod Hrádkom vládne podľa slov vedenia 
dobrá nálada. „Celkovo musím vysloviť 
spokojnosť. Na to, že sme v zimnom období 
neposilnili, obstáli sme dobre. Osobne mô-
žem byť s piatym umiestnením jednoznačne spokojný. 
Myslím, že každý túži dosahovať vyššie a vyššie méty, 
no na to treba viac úsilia i peňazí. Našou ambíciou do 
novej sezóny zostane hrať o súčasné pozície a chceme 
byť účastníkmi hornej časti tabuľky,“ uviedol tréner 
mužov Ivan Šefčík. V mužstve sa počas sezóny ob-
javil netradičný kanonier. Stopér a dlhoročná opora 
zadných radov Maroš Blažek vsietil takmer polovicu 
gólov celého mužstva.

Žiaci vo finále
Výborné výkony žiakov katapultovali mužstvo k po-
predným pozíciám v tabuľke. Po zbabranej sezóne 
z minulého roku sa nikomu ani len nesnívalo, kam 
to žiaci Slovana dotiahnú. Veď po poslednom jarnom 
hvizde rozhodcu zverenci trénera Antona Nováčika 
skončili v skupine „A“ na krásnom druhom mieste 

len v tesnom závese za Turanmi. „Na Turany sme 
strácali len tri body. Keby sme s nimi doma neprehrali, 
boli by sme prvý.“ Tréner žiakov si nevedel svojich 
zverencov vynachváliť. V kútiku duše poškuľoval po 
vytúženom prvenstve. „Myslel som, že súťaž vyhráme. 
Lenže kľúčové zápasy doma s Krpeľanmi i Turanmi 
sme prehrali. No v celku môžem byť spokojný. Hrali 
sme útočný futbal, ktorý bol navyše pohľadný.“ V muž-
stve sa dokonca objavil nový kanonier. Privilégium 
kráľa strelcov v Bystričke po odchode Miroslava 
omku do Vrútok a titul kľúčový hráč patrí prá-
vom Milanovi Kolenovi. Ten počas sezóny, v ktorej 
neodohral všetky zápasy, pokoril hranicu šesťdesiat 
gólov. „Vynikajúci bol brankár Patrik Truban i celý ko-
lektív. Chlapci chodili poctivo na tréningy, som na nich 
hrdý. Nemalou mierou prispeli k úspechom pomocný 
tréner Štefan Ilčík a Erik Pacalaj.“ 
Druhé miesto v skupine posunulo chlapcov do 

regionálneho finále do Malého Čepčína. 
V ňom sa Bystrička postavila v boji o tre-
tie miesto proti súperovi zo Slovenského 
Pravna. A bola úspešná. „Chlapci hrali 
výborne. S týmto výkonom sme im bez 
problémov mohli dať aj sedem gólov. Víťaz-
stvo tri nula je pre nášho súpera zmierlivé 
a ja verím tomu, že ak by sme v ten deň 
nastúpili proti hocikomu z okresu, nik nás 
nedokáže poraziť,“ vyslovil chválu na 
adresu bronzových futbalistov regiónu 
tréner Bystričky. 
V novej sezóne ho čaká neľahká úloha. 
„Táto sezóna bude možno iná. Do dorastu 
odíde deväť chlapcov, mužstvo bude pod-
statne mladšie.“ Našťastie futbal deťom 
v obci chutí. Základňa žiackeho mužstva 

je pomerne silná. „Spolu s prípravkou sedem, osemroč-
ných chlapcov mám k dispozícii 24 hráčov. Som tým 
milo prekvapený. Chodia s nimi na tréningy mamičky 
pravidelne každý stredu a piatok. Ak by sme napriek 
mladému mužstvu skončili aspoň do piateho miesta, 
bol by som spokojný. Mnoho chalanov je šikovných, 
ukazujú sa v dobrom svetle. O rok, dva budeme opäť 
silný,“ dodáva na záver.

Dorast zaostal za očakávaním
Dorastenci sa počas celej sezóny trápili. Nebyť po-
četnej žiackej základne,  neboli by schopní nastúpiť 
ani na jeden zápas. Najmladšie a najmenej skúsené 
mužstvo má však perspektívy. Umiestnenie na 
poslednej priečke tabuľky je síce sklamaním, ale aj 
výzvou vrátiť sa medzi najsilnejších...

[ag]

Prepadák!
Zlý sen, menšia katastrofa, prepad na spo-
dok „ligovej“ tabuľky. Aj tak možno nazvať 
výkonnosť futbalistov spod Hrádku. Všetky 
vekové kategórie zaostali za očakávaním. 
Muži, dorastenci i žiaci. Herný úpadok 
mapoval aj starosta obce Kamil Beláň. 
Zverencov trénera Ivana Šefčíka osobne 
vyzval k zlepšeným výkonom na zelenom 
koberci...

Áčko odštar-
tovalo sezónu 
v štýle vlaňaj-
šieho ročníka. 
Štyri zápasy 
a jeden bod po 
nečakanej re-
míze v prvom 
dueli v po-
radí s tretím 
postupujúcim 
m u ž s t v o m 
z druhej triedy. Priekopčania zaskočili 
favorita z Bystričky dvoma gólmi. Slo-
van len s problémami vyrovnával. Zlé 
výsledky pokračovali aj ďalej. Mužstvo 
podľahlo v Turčianskych Tepliciach 1:
4, keď celý druhý polčas odohralo len 
s desiatimi mužmi. Po prehrách doma 
so Žabokrekmi rovnako 1:4 a v Blatnici 
2:0 prišiel svetlý moment s Diviakmi. 

Vydreté víťazstvo 2:1 bolo doposiaľ 
posledným bodovým výsledkom. Séria 
prehier s Valčou, Krpeľanmi, Košťanmi 
a Malým Čepčínom pripútali Slovan na 
predposlednú pozíciu. Herný úpadok si 
vedenie mužstva ťažko vysvetľuje. „Nero-
zumiem tomu čo je s vami. Neverím, že ste 
zabudli hrať futbal. Mužstvám sa triasli 
kolená, keď prichádzali hrať na Bystričku. 
Porážali sme Fomat, Štiavničku a podob-
ne. Povinnosť velí doma víťaziť. Musíte byť 

úžasne seba-
vedomí. Vždy 
nastupujte na 
ihrisko s tým, 
že ste lepší 
ako súper! Ak 
to tak nie je, 
ani tam ne-
choďte...“ tak 
znejú časté 
slová z úst 
trénera Ivana 

Šefčíka pred každým duelom Bystričky. 
Mužstvo posilnené o Vladimíra Kova-
niča zo Sklabine a skúseného gólmana 
Jozefa Krupu z Valče cestuje na najbližšie 
stretnutie k lídrovi do Dražkoviec (duel 
pred uzávierkou). Skalp favorita i bodo-
vé úlovky v zostávajúcich troch zápasoch 
by privítal každý fanúšik Bystričky.

[ag]

Pohár Bystričky

Celkovo päť tímov spojilo prvý ročník 
putovného pohára Bystričky. Domáca 
Bystrička, JeKo, Mlynárne a pekárne, 
Obchodná akadémia Martin a Od-
toky sa v nedeľu druhého augusta na 
multifunkčnom ihrisku v Bystričke  
popasovali o prvenstvo.

V systéme každý s každým domi-
novala domáca Bystrička, ktorá 
si postupne poradila so všetkými 
súpermi a obsadila prvú pozíciu 
so štyrmi víťazstvami. Ostatné 
tými zaznamenali straty bodov 
a rozdelili si zvyšné umiestnenia. 
Druhé miesto si vybojovali mladíci 
z Obchodnej akadémie, na treťom 

mieste rovnako so štyrmi bodmi, 
ale horším vzájomným zápasom 

sa umiestnilo JeKo. 
Zemiakovú miestenku 
obdržali hráči tímu 
Mlynárne a pekár-
ne s troma bodmi. 
Tabuľku uzatvorilo 
mužstvo Odtoky, ktoré 
dosiahlo jediný bod 
za remízu s Mlynármi 
a pekármi. „Ďakujem 
všetkým účastníkom za 
účasť na futbalovom 
turnaji neregistrova-
ných mužstiev. Išlo 

v ňom o zábavu a spestrenie leta. 
Jediným neporazeným mužstvom 
bola Bystrička, preto pohár zostáva 
zaslúžene doma. O rok za odmenu 
usporiadajú turnaj oni,“ povedal 
s úsmevom organizátor turnaja 
a nehrajúci kapitán Obchodnej 
akadémie Martin Ján Ševčík. „Na 
turnaji nechýbalo nič. Kvalitné 
ihrisko, guľáš, pivko, pekné počasie 
a hlavne dobrá nálada pozitívne 
naplnili nedeľu. Aj keď sme skončili 
poslední, nebanujeme, že sme prijali 
pozvanie,“ dodal hráč Odtokov, kto-
rý nechcel byť menovaný.

[ag]


