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Bača Janko Dudáš ušiel zrejme hrobárovi 
z lopaty. To, čo sa udialo v jednu októbrovú 
sobotu, si zapamätá azda navždy. Nebol to 
deň iný od ostatných. Bol to deň celkom 
obyčajný, i keď výnimočný...

Jedinou ujmou bol ruksak s jedlom
Všetko urobil tak, ako vždy robieval. Po 
dojení vzal ovce na pašu. Z poľnohospo-
dárskeho dvora v Bystričke, v sprievode 
so psíkom ich nechal spásať pastvinu. 
Keď prechádzal s ovcami poza vodáreň, 
v lokalite známej ako Drľovky, rozho-

dol sa posilniť obedom. Bolo približne 
pätnásť minút po dvanástej. „Akurát 
som šiel obedovať. Sadol som si, vybral 
jedlo z ruksaku, keď z kríkov vybehli dve 
medvieďatá. Hneď za nimi vyletela med-
vedica. Pravdepodobne tam spali a my 
sme ich vyrušili,“ rozhovoril sa vystraše-
ný bača. V okamihu, keď stál zoči voči 
medveďovi, neváhal ani sekundu. „Pes 
ušiel a nebolo mi žiadnej pomoci. Bol som 
v šoku. Mladé začali naháňať vystrašené 
ovce, stará sa rozbehla za mnou. Všetko 
som pustil z rúk a vyškriabal som sa na 
prvý strom.“ Janko si vtedy sotva uve-
domil aké šťastie mal. Veď nemal mobil, 
pes ušiel a široko-ďaleko nebolo človeka. 

V nie príjemnom rozpoložení strávil na 
strome dobrú pol hodinu. „Medvedica sa 
pustila rovno do ruksaku. Roztrhala ho na 
kúsky. Pochutnala si na jedle, na ktoré som 
sa tešil. Našťastie, keď sa mladé vyhrali 
a pobrali sa preč, nechala ma bez povšim-
nutia. Nasledovala medvieďatá a ja som 
mohol konečne zliezť. Okamžite som vzal 
ovce a šiel do maštale.“ Jankovi Dudášovi 
zjedený obed nechýbal. Možno mu do-
konca zachránil život, preto ho táto ujma 
nemrzí. „Nikdy sa mi to nestalo. Bolo to 
prvý raz a dúfam, že aj posledný. A to 
bývam vo väčších kopcoch, keďže pochád-
zam z Liptova, Liptovskej Lužnej,“ hovorí 
bača, ktorý pracuje na salašoch dobrých 
pätnásť rokov. Aj napriek zlej skúsenosti, 

sa práce okolo oviec ne-
mieni vzdať. Do práce 
nastúpil poctivo aj na 
ďalší deň. Avšak, bol 
podstatne opatrnejší. 
„Na druhý deň som sa 
radšej motal okolo cesty. 
Bolo to podstatne bez-
pečnejšie ako ísť hore, 
bližšie do doliny.“

Medvede v záhradách
Bystrička si nepamätá 
podobnú situáciu. Do-
konca medvede nezlie-
zajú do záhrad ako to 
býva zvykom na Lipo-

vci či v Turčianskych Kľačanoch. Napriek 
tomu sa tu objavil. A hneď v trojitom 
zastúpení. Matka a dve mladé. „Poľovníci 
vravia, že chodia k vŕšku pred Trebostovo. 
Dokonca ich tam často pozorujú. Ale sem 
musela medvedica zablúdiť. Podľa mňa 
prenocovala v kríkoch a keď ju Janko 
vyrušil, upozornila na svoju prítomnosť,“ 
povedal o udalosti vrátnik poľnohos-
podárskeho dvora v Bystričke Ľubomír 
Bakoš. „Deň predtým sa prechádzali poza 
vodáreň malé školáčky. Bolo šťastím, že 
k ničomu zlému nedošlo,“ dodáva.

- text: ag -
- foto: internet -

Najkrajšie sviatky roka klopú na dvere. Klopú 
v pravú chvíľu, keď vianočná atmosfére zažíva 
prekrásny rozkvet. Svet v malebnej obci zakrýva 
nežná biela perina. Spod striech vykúkajú cen-
cúle akoby čiapočky bielych trpaslíkov. A mráz 
nám vymaľuje každý oblôčik. V domoch praská 
ohník, je nám teplo a dobre. A práve takéto via-
nočné čaro želáme všetkým. Nech vianočná at-

mosféra nedýcha komerčnosťou a materiálnom. 
Ale predovšetkým dokonalosťou prirodzených 
vecí. Nech biela perina predstavuje perinu ako 
ochranu pred všetkým zlým. Nech vás chráni 
a upokojuje. Nech množstvo cencúľov na Vašich 
strechách sa zmení na množstvo radosti a šťastia 
z prežívaných dní a nech tie nenapodobiteľné 
dokonalé maľby na oknách, ktoré kreslí mráz, sú 

úžasnými zážitkami vrytých vo vašich srdciach. 
Ten teplý ohník, pri ktorom sa cítite tak dobre, 
to je teplo ľudského srdca. Hrejte sa pri ňom 
spolu s ostatnými. Vážte si iných a odpúšťajte si. 
Jednoducho povedané, prežite krásne vianoce 
a rovnako krásny nový rok...

- redakcia -

Bystrička má starostku
V sobotu 27.11. podišli občania Slovenska k volebným urnám. 
Možnosť vyjadriť svoj hlas v komunálnych voľbách využilo v Bys-
tričke z 1175 právoplatných voličov 633. Z toho 612 hlasovacích 
lístkov bolo platných. O pozíciu starostu sa v obci uchádzali traja 
kandidáti. Zdenka Maršalová, Patrik Korbeľ a Emil Remšík. Po-
sledný menovaný však svoju kandidatúru stiahol. Súboj dvoch 
kandidátov vyznel v prospech Zdenky Maršalovej, ktorej dôveru 
vyjadrilo 369 voličov. Sympatie Patrikovi Korbeľovi vyslovilo 253 
občanov.
Výzvu získať jednu zo siedmych poslaneckých stoličiek prijalo de-
väť kandidátov. Lídrom sa stal Rastislav Bízik s 486 hlasmi. Za ním 
nasledovali Rastislav Košút a Oto Rajniak mladší zhodne po 397 
hlasov, Marek Korbeľ s 380 hlasmi, Viliam Lučanský s 369 hlasmi, 
Zdenka Maršalová, ktorá dosiahla okrúhlych 360 hlasov a tesne 
nad pásmom zostupu zotrval Jaroslav Žúbor s 323 hlasmi. Keďže 
zákon nepovoľuje vykonávať v obecnej samospráve funkciu staros-
tu a poslanca súčasne, poslanecký mandát novozvolenej starostky 
bol pridelený Igorovi Malkovi. Hlas mu vyslovilo 275 voličov, čím 
predbehol Tomáša Korbeľa o 42 hlasov.

Druhýkrát sa narodil
život Janka Dudáša visel na vlásku

Stretnutie partnerských obcí
Družobné obce Bystrička a Bystřička na Morave uskutočnili v lete 
dve priateľské stretnutia.
 
Prvé stretnutie sa uskutočnilo 10. júla pod Hrádkom. „Všetko sa 
nieslo v športovom duchu. Hral sa nohejbal, volejbal, petang i bow-
ling. Stretnutie bolo zakončené tanečnou zábavou.“ uviedla organi-
zátorka spoločných návštev Zdenka Maršalová.  
Práve záverečná zábava bola „Malou bystričskou slivkou“. Na po-
dujatí vystúpili domáce hudobné skupiny „e Cover“, „Danger 
of Being“ a o hlavnú časť zábavy sa postala skupina „Návrat“. „O 
občerstvenie bolo dobre postarané, podával sa výborný guľáš a grilo-
vaná krkovička či klobása. Na „Slivke“ sa zúčastnilo okolo 400 hostí, 
a zábava bola do 3:00 hod. ráno. Vybrali sa aj nejaké peniaze na 
dobrovoľnom vstupnom. Celkovo hodnotíme podujatie ako úspešné.“ 
zhodnotil spoluorganizátor  slivky Jozef Turek.
Sponzorsky podujatie podporili Jozef Košút, �rma Revimont-DG, 
Ľubomír Briš, Milan Matejovský, Ing. Jozef Turek. 

Odvetné stretnutie priniesol 
28. august. Na Morave sa sú-
ťažilo vo volejbale, nohejbale 
a petangu. Stretnutie vrcholilo 
zábavou a výprava slovenskej 
Bystričky sa pobrala domov až 
po polnoci. „Nálada na oboch 
stretnutiach bola vynikajúca. 
Obyvatelia oboch Bystričiek 
sa budú na takýchto akciách 
stretávať aj naďalej,“ dodala 
Zdenka Maršalová.

- ag, mk -

Pohľad na najväčšiu šelmu našich hôr vzbudzuje príkladný rešpekt
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Oslava ako sa patrí
Zainteresovaní pripravili veľkolepú oslavu. Takú,  akú 
si krásne jubileum vyžaduje. 17. novembra slávila 
celá obec. Jubileum pritiahlo pozornosť pozvaných 
hostí najskôr do samotných útrob školy. Od trinástej 
hodiny prebiehalo v priestoroch školy spomienkovo-
-umelecké stretnutie pamätníkov, učiteľov i priateľov 

školy. Telocvičňu zdobili obrazy, maľby na kartónové 
tabule, dekorácie žiakov, strašiak s klobúkom v život-
nej veľkosti. Vo vestibule sa okrem historicky prvých 
lavíc objavili fotogra�e z aktuálneho i vzdialenejšieho 
obdobia, ako aj bábkové divadielko darované rodinou 
Masarykovou. Od štrnástej hodiny prebiehal v sále 
obecného úradu kultúrny program. Príhovory pred-
niesli riaditeľka školy Mária Slouková, starosta obce 
Kamil Beláň a na záver zástupkyňa rodičov MUDr. 
Martina Bobrovská. Nasledovala prezentácia školy a 
plejáda vystúpení žiakov. Nechýbal tanec, spev, recitá-
cie, hra na �autu, divadelné predstavenia a gymnasti-
ka.  Program cvičený päť týždňov zožal úspech. „Bola  
to i príležitosť prezentovať schopnosti a nadanie žiakov 
i odborné vedenie našich pedagógov. Som nesmierne 
pyšná na našich žiakov , všetko nám vyšlo perfektne. 
Pre všetkých prítomných to bolo príjemne popoludnie. 
Mnohí rodičia mohli stretnúť svoje bývalé pani uči-
teľky,“ hodnotila slávnostnú akadémiu riaditeľka školy 
Mária Slouková. „Škola vždy bola, je a bude dôležitým 
článkom života v obci. Naši žiaci poznávajú históriu 
Bystričky, budujú si k nej vzťah, učia sa chrániť prírodu 
a svoje najbližšie okolie, aby v budúcnosti svoju obec 
zveľaďovali. Snažíme sa, aby nás v obci bolo “vidieť„ cez 
mnohé kultúrne i športové akcie.“ 

Dobrá nálada zdobila všetkých 
zúčastnených
Oslavu školy ukončila slávnostná recepcia. Medzi po-
zvanými boli súčasní zamestnanci školy, vedenie obce, 
priatelia školy, sponzori i bývalí  učitelia. „Vystúpenie 
detí ukázalo, ktorým smerom sa škola uberá. Jej zame-
ranie na šport, tanec a hru na �autu. Škoda, že nie všetci 
občania Bystričky si uvedomujú,  akým prínosom je pre 
ich deti škola v obci. Možnosť učiť sa v malom kolektíve, 
individuálny prístup, dochádzka do školy, možnosť vyu-
žitia jedálne je len torzo výhod. Toto jubileum pre mňa 
znamená predovšetkým spomienky na všetko pekné,  čo 
som prežila s deťmi, s kolegyňami a hlavne pocit, že to 
všetko nebolo zbytočné,“ povedala nám vtedajšia riadi-
teľka Drahuša Kamenská.

Plamienky teplých spomienok
Škola zanechala v mnohých žiakoch, či učiteľoch 
pozitívne spomienky. Na krásnu etapu svojho pôso-
benia v Bystričke rada spomína aj vtedajšia riaditeľka 
Drahuša Kamenská. V škole pôsobila v rokoch 1990 
– 2004. „Na toto obdobie spomínam rada. Aj keď som 
cestovala z Martina každý deň a práce bolo veľa, opla-
tilo sa. Začalo obdobie uvoľnenia a možnosti výberu 
ako ďalej v školstve,“ rozhovorila sa bývalá riaditeľka. 

Nastúpila na náročnú cestu. Školstvo prechádzalo 
vlnou reformy, zavádzali sa integrované tematické vy-
učovanie v blokoch, spojené so zážitkovým učením. A 
vypracovávali sa mnohé projekty. „Zapájali sme sa do 
rôznych súťaží. Odmenou nám bola výhra 150 tisíc ko-
rún v súťaži Figaro. Peniaze z projektov sme použili na 

nákup nábytku do tried, tabule, počítače, tlačiareň, Xer-
ox na rozmnožovanie. Mohli sme uskutočňovať výlety 
do blízkeho ako aj vzdialenejšieho okolia a tak spozná-
vať na vlastné oči našu krajinu.“ Aj takým spôsobom 
sa škola dokázala rozvíjať. Každým jedným dňom bola 
krajšia. Od kúrenia v kachliach, až po moderné počíta-
čové vybavenie. „Keď som nastúpila v Bystričke, kúrilo 
sa v kachliach. Za rok sa podarila rekonštrukcia kotolne 
a mohli sme sa napojiť na plyn. Najhoršie bolo vyba-
vovanie na pozemkovom úrade. Pozemky boli napísané 
ešte na pôvodných majiteľov. Aj vďaka informáciám v 
školskej kronike sa to všetko podarilo. Keď v zime nešiel 
autobus pre záveje a množstvo snehu, do práce sme šli  
pešo. Odmenou nám bola krásna okolitá príroda,“ ho-
vorí s úsmevom. Teplé plamienky spomienok sa v nej 
rozhoria pri každej myšlienke na Bystričku.

Osemdesiatka na krku
Osemdesiatka na krku, no stále dobre vyzerá. Dokonca 
krajšie každým rokom. História samotnej školy spadá 
do roku 1930, kedy bola slávnostne otvorená súčasná 
budova školy. Avšak samotné školstvo v obci bolo 
známe už v roku 1799, kedy tu fungovala evanjelická 
cirkevná škola. Potom školstvo prechádzalo mnohými 
zmenami až po spomínaný 28. október 1930. Veľkú 
zásluhu v školstve v obci zohrala rodina Masaryko-
vá. Výraznú podporu predstavovala predovšetkým 
dcéra vtedajšieho prezidenta Československa Dr. 

Alica Masaryková. Školu 
podporovala �nančne, 
materiálne i morálne. 
V tridsiatych rokoch 
navštívili školu okrem 
Masarykovcov aj Eduard 
Beneš s manželkou , ale 
aj ďalší  vzácni hostia. Po-
čas druhej svetovej vojny 
slúžila pre evakuantov 
z Martina, neskôr po 
obsadení Bystričky 
Nemcami sa stala sídlom 
Hitlerovej armády. Až 
po oslobodení Bystričky 
dostala škola svoju pravú 
tvár. V súčasnosti v jej 
budove fungujú triedy 
od 1. po 4. ročník a pod 
strechu školy sa v roku 

1995 presťahovala z Masarykovej vily aj materská 
škola. Dnes,  aj vďaka modernizácii v oblasti informač-
no-komunikačných technológií spĺňa všetky atribúty 
modernej a  kvalitnej školy.

- ag -

Vďaka vám všetkým!
„Chcem poďakovať všetkým, aj tým, ktorí ma 
nevolili, za tých krásnych dvadsať rokov...,“ začal 
trošku skormútene ešte stále starosta malebnej 
obce pod Hrádkom. Obecný úrad ponecháva 
svojim nasledovníkom. Po dlhej, náročnej, no 
nezabudnuteľnej stati života. Veď Bystričke rich-
tárčil v rokoch 1986 až 1998 a potom v rokoch 
2003 až po súčasnosť... 

„Chcem vysloviť ďakujem za dôveru, ktorú do 
mňa občania vložili. Mnohé predsavzatia sa 
v tomto volebnom období nepodarilo splniť. Z ob-
jektívnych príčin. Najviac ma mrzí nepostavený 
chodník a penzión pre dôchodcov. Verím, že tí, 
ktorí sú zvolení, vedia čo obec potrebuje a budú 
v tom pokračovať.“ 
Majetkové vysporiadanie, vzniknutá kríza, od-
stúpenie investorov, či neakceptovaná žiadosť 
čerpať prostriedky z nórskych fondov zabrzdili 
ešte väčší rozkvet obce. Veď obec zažila niekoľko 
výrazných inovačných zmien. Uskutočnila sa 
plyno�kácia, dokončil dom smútku, postavil sa 

nový obecný úrad s jedálňou a spoločenskou sá-
lou, zakúpili sa a dobudovali priestory knižnice, 

zrenovovali sa cesty, mosty, škola a škôlka, vy-
budovalo sa viacúčelové ihrisko, vytvoril sa in-
formačný systém v obci, skvalitnila sa separácia 
odpadu, podarilo sa splatiť úver za obecný dom, 
kúpilo sa hasičské auto, inštaloval sa bezdrôtový 
rozhlas. A práve na obdobie výstavby obecné-
ho úradu si spomína starosta najradšej. „Bolo 
to obdobie, keď občania pochopili nutnosť tejto 
výstavby. Ruku k dielu priložil každý kto mohol. 
Bol tu entuziazmus, zápal, nadšenie ľudí. Veľká 
vďaka tým, ktorí pomáhali pri jeho budovaní. 
Po deväťdesiatom roku bola doba nesmierne 
ťažká. V rámci reštitúcie sme museli odovzdať 
Masarykovské a Chalupovské a nemali sme kam 
umiestniť škôlku. Jasle sa zrušili. A práve v tejto 
ťažkej a vážnej situácii sa občania zomkli a zapá-
lili pre danú záležitosť. My všetci môžeme byť na 
to právom hrdí,“ hovorí Kamil Beláň opúšťajúc 
svoj úrad s odkazom, „Dnes je potrebné udržať 
v obci školu, aby cítenie detí k obci bolo zacho-
vané. Ak tu budú len prespávať, vytratí sa citový 
vzťah k našej malebnej dedinke...“ 

- ag, kb-

Osemdesiatiny školy v Bystričke

Na začiatku bola obava, či to všetko klapne. Školáci však svoju úlohu výborne zvládli a 
tak si na záver vychutnali ovácie publika.



Folklórna Bystrička
Jeseň sa stáva tradične v Bystričke folklórnou. V sobotu, 
16. októbra sa v kultúrnom dome v Bystričke folklórčilo 
vo veľkom štýle. Množstvo muzikantov v krojoch či dva 
spevácke súbory rozospievali všetkých prítomných...

Bystrička hlasno spievala
Spev, hudba, tanec, potlesk, úsmevy na tvárach 
prítomných. V tomto duchu prebiehala prehliadka 
účastníkov Folkórnej Bystričky. Celkovo päť skupín 
heligonkárov, tanečníci z Belej-Dulice, fujara majs-
trovského Ľuba Páričku nenechali prítomných v ne-
činnosti. Bohatá účasť muzikantov nakopla divákov 
do spevu. „Bola som spokojná, pretože ľudia odchádzali 
domov nadšení. Aj účinkujúci sa cítili výborne. Škoda 
len, že neprišlo viac ľudí. Avšak, tí čo prišli boli nad-
mieru spokojní, že prežili takéto nádherné popoludnie 
a nebanovali to, že oferovali robotu,“ povedala redakcii 
vedúca Folklórnej skupiny Hrádok Vierka Zimeľová. 
Jeden z heligonkárov docestoval z Belgicka o pol je-
denástej. Ale ani to mu nezabránilo v tom, aby o pár 
hodín stál na javisku v Bystričke. „Vysoko si to vážim,“ 
dodáva.

Zlaté ruky umelcov
Pred predstavením i po ňom mohli návštevníci ob-
divovať zlaté ruky umelcov z Bystričky. Nádherné 
výrobky z ovocia a zeleniny boli ozdobou stola Mirky 

Kováčovej. Vyrezávaním do tekvičiek, jabĺčok i iných 
druhov ovocia a zeleniny vznikali unikátne dekoračné 
predmety. Ako sme sa od zainteresovaných dozvedeli, 
niektoré robila sama, iné jej pomohli zhotoviť žiaci 
Stredného odborného učilišťa v Jahodníkoch. 
Prsty umelca bolo cítiť aj z výrobkov Viliama Buocika. 
Jeho stôl zdobili výrobky z prútia, slamy a papiera. 
„Najskôr si narobím tenké trubičky na háčkovacej ty-
činke, potom ich spájam,“ rozhovoril sa zručný reme-
selník. Pripínaním na šablónu získavajú trubičky tvar 

vyrábaného predmetu. Umelec si polo-
ží budúce dielo na kolená a postupne 
zapletá. Takáto práca mu trvá hodiny. 
„Keď začne šúľať, tak to šúľa aj pol dňa,“ 
chváli umelcovu trpezlivosť manželka. 
„Urobil už stovky košov, desiatky deko-
račných predmetov,“ hovorí. Najviac ho 
baví práca z papiera, no vyrába rád aj 
zo slamy. „Baví ma to. Keď niečo uro-
bím, hneď sa to rozdá. V zime zvyknem 
zapletať z papiera, v lete zo slamy a na 
jar a jeseň z prútia.“
O Zdenke Matuľovej sa už čo-to popí-
salo, povravelo. Výšivky, háčkovanie, 
štrikovanie, paličkovanie. A výsledok 
je unikátny. Obrazy a háčkovaný 
materiál, to je skutočné majstrovstvo. 
„Veľmi ma to baví, rýchlejšie mi prejde 

čas. Manžel pozrie futbal, ja si sadnem pod lampu 
a vyšívam. Ale keď potom ku nám niekto príde, len 
híka. A človeka to hreje na duši, že niečo dokáže a páči 
sa to,“ dodáva.

- ag -
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Blahoželáme
( jún - december 2010 )

60 rokov
Ján Petráš

Vladimír Švajda
Jozef Rajčan

Vladimír Dianovský
Ján Kapusta

Zuzana Páričková
Viktória Bieliková

Mária Planckaertová
Ladislav Korbeľ

Zdenka Civínová
František Holbus
Vladimír Reichl

Ján Segľa 

65 rokov
Ján Buocik

Anna Doležalová
Zdenko Korbeľ
Viera Kubaľová
Oľga Čuloková
Peter Maršala

Ján Lajčiak

70 rokov
Justína Honková

Miloš Knoško
Štefan Ilčík

Oľga Hurtová
Ján Baroška

75 rokov
Ivan Matuľa

Lujza Siráňová
Ľubomír Knoško

80 rokov
Václav Slivka

Melánia Blahová
Helena Zungovská

Otto Kondek
Ľudmila Pečíková

Pavol Honko

85 rokov
Jozef Olejček

Mária Vyrvová

Je príjemné, keď duša človeka môže pookriať. O to 
príjemnejšie, keď sa duša človeka nadýchne radosťou 
z poézie o srdcublízkej udalosti, osobe, spomienke, 
či o mieste. Príspevok čitateľa vychádza zo srdca, je 
želaním, úprimným vyjadrením citov, či vyznaním. Po-
norte sa spoločne do hlbín čistej studničky spomienok. 
Spomienok na inštitúciu tak významnú...

Čistenie studničky spomienok
Keď ma rodičia prvý raz do školy poslali,

zaujal ma na jej múre nápis na malej tabuli.
No vtedy ešte sprevádzal ma negramotný údel
a odkaz veľkého učiteľa som prečítať nevedel.

Postupne som k novým obzorom vedomostí prišiel,
chápal podstatu písma, poznával hodnotu čísiel.

Aj slová Komenského  nepatrili už do sfér záhadných.
Viem, vyzval ma: „Poď synu a uč sa múdrym byť...“

Už Cyril a Metod riekli to v Proglase na Veľkej Morave,
že národy bez písma sú úbohé a malé.

Mne boli kľúčom do sveta knihy čarovného,
k básničkám Martákovej, k povestiam Dobšinského.

 príspevok čitatel‘a

Burza oblečenia a 
športových potrieb

Miestny odbor Slovenského červeného kríža v Bystričke 
poriadal 16. októbra Burzu jesenného a zimného oble-
čenia a športových potrieb. Myšlienka zrodená výborom 
miestneho spolku vyzvala občanov k nákupom širokého 
sortimentu odevov a športových doplnkov. V miestnosti 
na Badovskom boli záujemcom k dispozícii pulóvre, ri�e, 
bundy, roláky, čiapky, mikiny, detské oblečenia, blúzky, ale 
aj korčule, bicykle či lyžiarske súpravy. „Zmyslom akcie bolo 
pomôcť ľuďom v čase krízy, ušetriť im peniaze na nákup oble-
čenia pre detí,“ rozhovorila sa spoluautorka podujatia Vier-
ka Daruľová. Aj napriek výrazne nízkym cenám a kvalitné-
mu sortimentu, neskrývala sklamanie. Predal sa len jeden 
bicykel, dva kusy mikín a jedny papuče. Celková návšteva 
sa dala spočítať na prstoch dvoch rúk. „Mysleli sme, že sa 
príde pozrieť viac ľudí. Mali sme vyvesených päť plagátov, 
verejnosť bola informovaná obecným rozhlasom a od ôsmej 
hodiny ráno do sedemnástej popoludní sme boli záujemcom 
k dispozícii. Ľudia neprejavili o túto akciu záujem, i keď tu 
boli pekné veci a ceny pohybujúce sa od 50 centov do troch 
EUR. Určite sa dalo vyberať.“

- ag -

Moje spomienky vďačne zaletia k manželom Rapošovým,
že nás trpezlivo k poznaniu a ku slušnosti viedli.

Aj Vy, dnešní žiaci, vážte si svojich učiteľov,
veď vystrojiť Vás do života je ich veľkým cieľom.

Jubilantke želám - čo základ učenia dala generáciám mnohým,
nech tu ešte dlho ako pevnosť a maják vzdelávania stojí,

žiakom želám, aby si živobytie našli v tomto peknom kraji
a piesne tohto ľudu vo svojom srdci si tiež uchovali.

„Pripájam sa ako jej bývalý žiak s pozdravom k výročiu tejto 
významnej vzdelávacej inštitúcie. Chcem osobne a aj v mene 
Miestneho odboru Matice Slovenskej, ako aj folklórneho súbo-
ru Hrádok poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o nevšedný 
zážitok pri sledovaní programu slávnostnej akadémie. Ešte 
mám jedno želanie – aby niektoré z tých talentovaných detí 
prevzali raz od nás starších štafetu k udržaniu folklórnych 
tradícií tohto regiónu.“

- Vladimír Knoško - 

Ženy poskytli pomoc

Obec Bystrička sa pod záštitou Únie žien Sloven-
ska pravidelne zapája do humanitárnych akcií. 
Nielen myslieť, ale aj konať pre dobro druhých 
znamená mať veľké a šľachetné srdce...
Ženy odvážne a bez hanby podali pomocnú 
ruku celkovo štyrikrát. Zbierka sústredená na 
šatstvo sa uskutočnila 28. apríla a 28. októb-
ra. Nohavice, košele, blúzky, tričká a iné veci 
zozbierané na Badovskom boli určené pre 
Diakoniu Broumov. Ďalšia zbierka šatstva sa 
konala 8. decembra. Z obnosených vecí malo 
radosť združenie z Oravy. Bodku za humani-
tárnymi akciami v  tomto kalendárnom roku 
dal dátum 15. december. „V tento deň som 
odovzdala základné potraviny  - múku, cukor, 
cestoviny  a pod. v hodnote 90€ Občianskemu 
združeniu Brieždenie sa sídlom v Kláštore 
pod Znievom. Bol to dar od členiek únie žien 
okresu Martin a našej základnej organizácie. 
Je to zariadenie, v ktorom našli útočisko týrané 
ženy a ženy s deťmi, ktoré nemajú kde bývať,“ 
povedala šéa Únie žien Slovenska v Bystričke 
a v okrese Martin Zdenka Maršalová. 
V zbierke na pomoc postihnutým povodniam 
sa vyzbieralo celkom 251 €. Prostriedky vo 
výške 105 € boli venované p. Holbusovej a zvy-
šné peniaze putovali 3 rodinám v Dražkovci-
ach. Okresná organizácia únie žien Slovenska 
vyzbierala a prerozdelila �nančné prostriedky 
vo výške 495,50 €.

- ag -

Heligonkári Chládekovci rozospievali celé publikum
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Výborný začiatok, 
zlý koniec
Futbal v Bystričke si želal po vlaňajšom trápení 
lepšiu sezónu. Krátka letná príprava zatiahla 
plachtu zabudnutia a nakopla mužstvo k nové-
mu elánu. Úspech sľubovali i nákupy posíl...
Slovan odštartoval súťaž v dobrej forme. Hneď 
v prvom zápase pokoril na domácej pôde 
Mošovce 2:1. Potom po povodňovej prestávke 
pokračoval vo víťaznom duchu. Tentokrát opú-
šťali ihrisko spod Hrádku so zvesenou hlavou 
zverenci priekopského trénera Ľubomíra An-
drášiho s prehrou 0:1. A keď zvíťazili Šefčíkovci 
i v Blatnici vrabce na strechách  bystričských 
domov čvirikali o postupových ambíciách. 
Potom nastal zlom a pravidlo po smiechu býva 
plač sa prejavilo v realitu. Stúpajúcu formu na-
hlodala domáca prehra s Diviakmi. Výsledky 
Bystričky boli aprílovým počasím. Vyvrcholenie 
nastalo v závere sezóny. Bystrička s devätná-
stimi bodmi okupovala tretiu pozíciu a živila 
nádej na postup. No predposledný duel v zápase 

kola s lídrom zo Sklabine  (prehra 0:1) a po-
sledné stretnutie v Žabokrekoch (prehra 3 : 5) 
znamenali nulové bodové zápisky. Posledný 
jesenný hvizd rozhodcu všetko spečatil. Pád 

z tretieho na ôsme miesto vniesol do mužstva 
zmiešané pocity. „Sezóna sa ukázala ako veľmi 
vyrovnaná. Tentokrát v nej chýbal kôň súťaže, 
ktorý by sa odtrhol od ostatných. Každý môže 
vyhrať s každým. Jeden dva zápasy rozhodujú 
o postavení v tabuľke. Ak vyhráme sme na špici, 
ak prehráme, padáme dole. Jar bude určite veľmi 
zaujímavá a otvorená,“ hodnotil vystúpenie 
Slovana v jesennej časti manažér mužstva Jozef 
Košút. Pocity z nie až tak vydarených posled-
ných zápasov vystriedala chvála nováčikov v 
„A“ mužstve. „Posily určite pomohli a potiahli 
mužstvo. Hlavne Aďo Rakyta a Milan Hanuliak 
robili vietor v ofenzíve,“ dodáva. Rakyta sa do-
konca stal kráľom strelcov v mužstve, keď ako 
záložník zaznamenal sedem gólov. Niekoľko 
z nich zariadil z pokutového kopu. Vedenie 
mužstva si želá jediné – hrať futbal tam, kde sa 
nehrá o záchranu...

- ag -

 tiráž

 šport

Dravec Paško zastavený brankárom Hjadlovským z 
Priekopy za cenu faulu. Nariadenu jedenástku nepre-
menil najskúsenejší muž na ihrisku - Kovanič.

Vianočné trhy
Vôňa predvianočnej atmosféry zaviala na Bys-
tričku 9. decembra. Štvrtkový podvečer sa niesol 
v duchu tradičných vianočných trhov.

V poradí už štvrtý ročník uviedli v sále obec-
ného úradu školáci z Bystričky. Žiaci základnej 
školy si pripravili bohatý kultúrny program. Ne-
chýbala hra na �autu, spev, či tanec. Po krátkom 
kultúrnom vystúpení dostali slovo osemnásti 
trhovníci. Prišli z Martina, Koštian, Socoviec, 
Turčeka či ďalekej Kremnice. Na svojich stolí-
koch ponúkali chutné medovníčky, vianočné 
trubičky, dekoračné predmety vyrobené servít-
kovou technikou, gorálky, háčkované obrázky, 
vianočné gule, perníkové srdiečka, sviečky, 
suveníry, adventné vence z orechov, škorice, 

anjelov zo šúpolia, ale aj kvety, kytice, drevené 
hračky či košíky. Novinkou bola rozvoniavajúca 
sladká medovina. „Trhy splnili svoj účel. Priblížili 
nám vianočnú atmosféru, Ľudia si mohli nakúpiť 
rôzne darčeky pre svojich blízkych, alebo doplnky, 
ktorými si vo svojich domovoch pripravia vianoč-
né dekorácie. Na chvíľu sa zastavili a precítili, 
že najkrajšie sviatky roka sú opäť tu a možno si 
aj uvedomili, že nie sú len o veciach, ale hlavne 
o nás ľuďoch a našich pocitoch,“ povedala spo-
luorganizátorka Zdenka Maršalová.  “Aj tento 
rok sa vianočné trhy v Bystričke niesli v znamení 
priateľských stretnutí a nákupnej pohody. Prispeli 
k tomu jednak naši žiaci  úvodným vystúpením, 
jednak šikovní ľudia so svojimi výrobkami, ale 
aj obyvatelia Bystričky, pre ktorých sú tieto trhy 
určené,” doplnila spolurganizátorka a riaditeľka 

Základnej školy v Bystričke Mária Slouková.
Medzi bohatým zastúpením predávajúcich si 
našli svoje miesto i školáci. Na ich stole sa tešili 
obľube kupujúcich svietniky, anjely, pozdravy 
z papiera, sviečky, suché kvety i vianočné posta-
vičky. „Kreslili sme, navliekali, robili výrobky z vl-
ny. Niečo sme robili doma, niečo v škole. Náramky 
na ruky som robila doma. Jeden vyrobím aj za tri 
minúty. Ale papierový anjelik som vyrábala dve, 
tri hodiny,“ nechala sa počuť školáčka Laura. 
Zarobené peniažky chcú školáci využiť účelne, 
na školské výlety a akcie.  “Na trhy prichádzame 
stále s novými výrobkami, ktoré sme predtým 
neponúkali. Všetko je to ručná originálna práca 
žiakov, preto to má veľkú cenu predovšetkým pre 
rodičov,” uviedla Mária Slouková. “S pani starost-
kou sa pokúsime v budúcnosti  oživiť  vianočné 
trhy, osobne by som privítala, keby sa náš  organi-
začný tím rozšíril,” dodáva.

SNP kropil dážď
V nedeľu, 29. augusta si 
pripomíname Slovenské 
národné povstanie. Pri 
príležitosti vzácnej uda-
losti sa v Bystričke koná 
slávnostný ceremoniál 
odovzdávania kytíc pad-
lým bojovníkom, ktoré 
vrcholí zapálením vatry. 
Ani nepretržitý dážď 
neprekazil zámer urobiť 
tak i v tomto roku. Kyticu 
padlým bojovníkom odo-
vzdal spolu s Dušanom 

Žingorom starosta obce Kamil Beláň. Deň vrcholil za 
vitálneho dažďa pálením vatry. Dobrovoľný hasičský 
zbor v Bystričke a folklórna skupina Hrádok Bys-
trička dekorovali v nepriaznivom počasí dôstojnosť 
podujatia. Varil sa guľáš a približne stovka zvedavcov 
si pod  dáždnikmi vychutnala pekné podujatie.

- ag -

Na trhoch bolo čo vyberať. Široký sortiment zau-
jal každého

Ani školáci sa nenechali zahanbiť. Ich stôl bol 
produktom šikovných rúk


