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 Spoločnost‘

Leto je už dávno za nami aj spolu s našimi zážitkami. 
Každý ho prežil inak, každý si v ňom našiel svoje. A 
každý z nás aj inak prežíva chvíľky oddychu. Relax 
je bezpodmienečnou súčasťou extrémne rýchleho 
dnešku. Prežívanie voľných chvíľ má mnoho 
tvárí. Niekto inklinuje k oddychu v nákupných 
centrách, iný na hokeji. Vo všeobecnosti však platí 
pravidlo – kultúrneho vyžitia. Ideálny nápad aj pre 
maličkú obec. Bez hypermarketov, či vrcholového 
športoviska. Stačí trafiť klinec po hlavičke a je to v 
suchu – napr. skombinovať vhodné obdobie a dobrý 
nápad. Alebo oživiť dávne tradície a kreatívne ich 
zakomponovať do súčasnosti. 
Obce využívajú rôzne stratégie, ktorými prezentujú 

samých seba, robia si reklamu, budujú image. Všade 
nás to obklopuje. Aktuálna je napríklad jarmočná 
nálada. Sučiansky, vrútocký, michalský, či mošovský 
priťahujú masy ľudí. Kultúrneho vyžitia je ďaleko viac. 
Atraktívne a preslávené Jánošíkove dni v Terchovej, 
Sklabinské hradné slávnosti, sila Agrokomplexu v 
Nitre či iné magnety turizmu. Obciam tým stúpa 
prestíž a ešte na tom zarábajú. Môžu si dovoliť lobing 
v samosprávach i v štátnej správe. Ťahajú sponzorov 
s tučnými kontami. Môžeme si to dovoliť aj u nás? 
A prečo nie! Toto leto sme dokázali, že máme 
šikovných ľudí, schopných pripraviť veľké podujatia. 
Oslavy 750. výročia sú toho dôkazom. Naša obec 
má strategické miesto pre rozvoj turizmu, situovaná 

je v malebnom prostredí Malej Fatry. Pôsobia tu 
významné spolky, prichádzali sem osobnosti, ktoré 
pozná celý národ. Naša obec vôbec nie je chudobná. 
Práve naopak, je bohatá, no my o tom akosi mlčíme. 
Poriadame Veľkonočné a Vianočné trhy, divadelné 
predstavenia, šermiarske zápasy, poľujeme v našich 
horách, spomíname na SNP, chválime sa Masarykom, 
tancujeme na množstve plesov. Sme živá a čulá obec. 
Vôbec nie obyčajná. Dokázali sme poriadať veľké 
akcie. Dokázali sme upútať. Povýšme však atraktivitu 
typu 750. výročia na každoročnú záležitosť. Povýšme 
našu obec a samých seba. Mne sa na oslavách páčilo. 
Vám nie?

[ag]

Diadém dobyl Vrútky
Šermiarska skupina Diadém dobyla 12. 
septembra Vrútky. Počas osláv Dni mesta 
Vrútky im primátor mesta Miroslav Mazúr 
odovzdal patronát na poriadanie Slovenských 
rytierskych dní Ruttkayovcov. „Pri príležitosti 
osláv sme poriadali turnaj so šermiarskou 
skupinou Taurus Áter z Turian. Primátorovi sme 
dali prísľub, že každoročne počas osláv budeme 
organizovať turnaj a predvádzať 
šermiarske umenie,“ povedal šéf 
šermiarskej skupiny Diadém Martin 
Berak. Zakladateľ Vrútok sa dostal 
teda do rúk šermiarom z Bystričky.

Divadlo a 
Diadém v akcii
Šermiarska skupina Diadém v 
spolupráci s divadelným súborom 
Pišinger absolvovali počas leta viaceré 
vystúpenia. Hru Hadrián z Rímsov 
mali možnosť obdivovať v Lúčkach 
pri Ružomberku a v Kláštore pod 
Znievom. Diadém sa prezentoval aj 
šermiarskymi vystúpeniami v Heľpe, 
na oslavách 750. výročia obce a na 
Divadelnom námestí počas scénickej žatvy. 

„Noví členovia v Diadéme fungujú dva roky. Za 
tento krátky čas sa im podarilo veľa projektov 
a vystúpení. Je pozoruhodné, akí sú šikovní,“ 
pochválil svojich žiakov Martin Berak.
Ako nás informovali šermiari z Diadému 
i divadelný súbor Pišinger, v októbri budú 
prijímať nových členov. Záujemcovia o šerm, 
či divadlo sa môžu informovať na telefónnych 
číslach 0915 980 088 – Diadém, 0907 332 335 
– Pišinger.

[ag]

Partizánska vatra
Oslavy SNP sa stali v obci tradíciou desaťročie dozadu. 
Tohtoročné oslavy SNP spojené so zapálením partizánskej 
vatry pripadli na 30. august. Podujatie zastrešené Obecným 
úradom a Zväzom protifašistických bojovníkov začal akt 
kladenia vencov k pamätníku SNP a na obecnom cintoríne 
priamym účastníkom povstania. Prítomní sa potom 
presunuli na Močidlá, kde starosta obce Kamil Beláň 
otvoril spomienkové stretnutie. Spolu s predsedom Zväzu 
protifašistických bojovníkov predniesli príhovor. „Močidlá 
sú jedným z historických miest SNP. 28. septembra 1944 sa 
tu na svojom pochode zo Sklabine zastavila II. Partizánska 
brigáda generála Milana Rastislava Štefánika pod vedením 
Viliama Žingora, aby si odpočinula a doplnila proviant. 
Odtiaľ sa presunula do Rajeckej doliny, kde sa postavila na 
odpor postupujúcim nemeckým jednotkám,“ informoval 
nás Dušan Žingor. Po slávnostnom príhovore členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru zapálili partizánsku vatru. 
Podujatie pokračovalo občerstvením a voľnou zábavou. K 
dispozícii bol guľáš „ukuchtený“ hasičmi a o zábavu sa 
postarala folklórna skupina Hrádok Bystrička i country 
muzika, ktorá utíchla až v polnočných hodinách. 
Prečo je dôležité pripomínať si SNP?
„Jednak preto, lebo Nemci chceli vytvoriť zo Slovenska 
ostrov slobody. Slovenský štát vznikol pod tlakom Nemecka. 
Slovenské národné povstanie náš národ rehabilitovalo a 
očistilo,“ dodal Dušan Žingor. 

[ag]

V obci štartujú 
nové projekty

Obecný úrad 
n a š t a r t o v a l 
nové projekty 
ku skvalitneniu 
života v obci. 
Projekty sa 
d o t ý k a j ú 
rekonštrukcie 

verejného osvetlenia a verejných 
komunikácií. Podľa slov starostu 
by mala rekonštrukcia stáť 
približne 20 miliónov korún. 
„Tento rok rekonštruovať nebudeme. 
Budúci rok chceme získať financie a 
potom uvidíme koľko budeme môcť 
spraviť,“ informoval starosta.

[ag]

V poli nad Bystričkou sa 
v pšenici strieľalo. Totiž 
Marekovi Korbeľovi z 
PZ Turiec-Bystrička sa 
podaril unikátny úlovok. 
V piatok, 18. júla skolil 
takmer 150 kilogramov 
vážiaceho diviaka. S 
partiou poľovníkov si 
mladík na premiérový 
úlovok počkal od tretej 
rána až do 4:45. „Obstáli 
sme celý úsek pšeničného 
poľa pod tankovou cestou,“ 
rozhovoril sa šťastný 
strelec, „Z posedu, asi vo 
vzdialenosti 800 metrov 
som zaregistroval pohyb. Diviak sa k nám postupne priblížil, 
vôbec o nás netušil.“ Marekovi sa dostal na mušku zhruba 

o dvadsať minút po prvom vzhliadnutí. Strelec 
neváhal. „Myšlienka sa zrodila rýchlo. Bol to zlomok 

sekundy ako som namieril a vystrelil. Po zásahu 
vbehol do poľa a tam sa musel dostreliť. Dobrú 
robotu odviedol pes. Pomocou neho sa úspešne 
dohľadal,“ opisuje atmosféru poľovačky. Statný 
úlovok vážil takmer 150 kilogramov, meral 
167 centimetrov a jeho výška v kohútiku 
bola 92 centimetrov. Trofej z kanca dosiahne 
medailové ocenenie. Strelnou zbraňou bola 
puška kalibru Springfield 30 – 06. „Prvý pocit 
bol neuveriteľný. Nemohol som uveriť, že som 
niečo také dokázal. Málokedy sa podarí takýto 
úlovok. V kariére bol môj prvý a hneď poriadny. 
Nedá sa povedať kedy to zopakujem, je to 
šťastie. Diana lovu mi ho dopriala,“ dodáva. Na 
úlovok bol pyšný aj Marekov otec Miroslav. 
Ten poľovníkom síce nie je, ale miluje prírodu. 
„Taký úlovok sa pritrafí raz za poľovnícky život. 

Už sa to podariť nemusí,“ povedal na záver otec Miroslav.
[ag]

Diadém v spolupráci s Pišingerom sa predstavili na 
viacerých podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Snímka 
pochádza zo Scénickej žatvy 2007 v Martine

Mladík skolil statného kanca

Štastný strelec v kruhu priateľov poľovníkov. 
Čerstvá trofej mu leží pri „nohách“
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Šuchot v školských laviciach a dupot po drevenom 
schodisku utíchol v letných mesiacoch. Život školáka 
sa na chvíľu zastavil. Až september vdýchol škole 
„stratený“ dvojmesačný dych...

Školský rok 2008/2009 sa začal druhý septembrový 
deň slávnostným otvorením. „Nadišiel deň, ktorí 
sme všetci očakávali. Škola na vás čakala. Teraz ste tu 
a hneď je tu veselšie. Bez Vás tu bolo pusto a smutno,“ 
uviedla v úvodnom príhovore riaditeľka školy 
Mária Slouková, ktorá venovala veľkú pozornosť 
uvedením prváčikov. „Tým, že ste prekročili školskú 
bránu, stali ste sa žiakmi. Je to Váš veľký deň. Mnohí 

túto budovu dôverne poznáte, keď ste boli škôlkarmi.“ 
Priestor k slovu dostal i starosta obce Kamil Beláň. 
Na slávnostnom otvorení bola prítomná čestná 
občianka obce a dlhoročná učiteľka ZŠ Bystrička 

Anna Haštová, predsedníčka rady 
školy Martina Bobrovská, za ZRPŠ 
Vanda Štubňová, pedagogický 

zbor a rodičia. Premiérový deň v školskom roku 
pokračoval v triedach s triednymi učiteľmi. 
„Žiakom želám, aby každý deň zažili úspech, naučili 
sa niečo nové a aby vždy mali dôvod na radosť a 
úsmev. Rodičom veľa trpezlivosti, pochopenia pre 
svoje ratolesti a radosť aj z tých najmenších úspechov. 
Nech dnešný elán, radosť a dobrá nálada vydrží po 
celý školský rok,“ dodala na záver riaditeľka.

Školákov o niečo viac
Pred prázdninami opustila školu pätica štvrtákov. 
Z toho dve talentované žiačky sa psychologickými 
a vedomostnými skúškami nominovali do triedy 
s jazykovým variantom. Aj napriek ich odchodu 
zaznamenala Základná škola v Bystričke nárast 
o päť školákov. Bránou školy prejde v aktuálnom 
roku celkom 37 detí. Z toho 11 prváčikov, 10 
druhákov, 12 tretiakov a štyria štvrtáci. Triedy 
druhého a štvrtého ročníka budú zlúčené. Do 
vyučovacieho procesu sa zapojí štvorica učiteliek. 
Iveta Vojtechová, Eva Grusmanová, Mária 
Slouková, ktorá bude zároveň zastrešovať pozíciu 
riaditeľa školy a Katarína Schubertová. Funkčný 
bude i Školský klub detí.

Štart s novým zákonom
Štartom do nového školského roka vstúpil 
do platnosti zákon, ktorý okrem iného znížil 
maximálny počet žiakov v triedach i v školskom 
klube detí. Štátny vzdelávací program určuje 70% 
povinného učiva. Zvyšných 30% je rozpracovaných 
v Školskom vzdelávacom programe, ktorý vytvorila 
škola podľa jej profilácie. Zmeny v obsahu učiva 
sa týkajú žiakov 1. ročníka. Škola v Bystričke 
umožní získať žiakovi prvého ročníka všeobecné 
vedomosti a zručnosti v predmetoch čítanie, 
písanie a matematika. Cieľom je prostredníctvom 
nových predmetov dramatická výchova a hravá 

matematika vzbudiť u žiakov záujem o učenie a 
viesť ich k zodpovednosti. 
„Musíme reagovať na potreby spoločnosti a zmeny 
premietať do rozvoja kľúčových spôsobilostí a 
zručností žiaka. V novom školskom roku budeme 
pokračovať v tvorivo-humánnej výchove a vzdelávaní 
s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie,“ uviedla 
riaditeľka Mária Slouková v Organizačnej správe 
pre rok 2008/2009.
Núdza nebude o populárnu krúžkovú činnosť. Žiaci 
budú mať k dispozícii počítačový krúžok, anglický 
jazyk, hru na flautu, športové hry, tanečný krúžok, 
výtvarný krúžok a náboženskú výchovu. Škola 
vstúpi do realizácie projektov Vzdelávacie poukazy, 
Kultúrne poukazy a Revitalizácia a elektronizácia 
školských knižníc.

Dynamika nielen v laviciach
Školáci zažijú dynamický školský rok. Drať sa 
nebudú nohavice len v laviciach, ale aj topánky v 
teréne. Na žiakov čakajú didaktické hry v prírode, 
environmentálna výchova, návštevy múzeí, 
jablkové dni zamerané na zdravú výživu, besiedka 
pre starých rodičov, jesenná brigáda v sade, 
príprava kultúrnych podujatí, lyžiarsky výcvik, 
súťaže, divadelné predstavenia i výlety.

[ag]

Školský život v plnom prúde

Riaditeľka školy Mária Slouková privítala na 
návšteve p. Haštovú

Noví prváci

Návšteva družby

Do družobnej obce vycestovala delegácia vedená 
Zdenkou Maršalovou a starostom Kamilom 
Beláňom 23. augusta. Príchodu do Bystřičky 
predchádzala návšteva rekreačného strediska v 
Pustevnách pri Rožňove pod Radhoštem. „Tí, ktorí 
sa vydali na vyhliadkovú trasu, videli okrem krásnej 
prírody a pekných drevených stavieb hotelov aj sochu 
Radegasta,“ hovorí Zdenka Maršalová. 
V popoludňajších hodinách si zmerali partnerské 
obce sily v nohejbale a volejbale. Počas celej výpravy 
sa o výbornú zábavu staral Ľubomír Glejtek s 
gitarou. „Atmosféra športového dňa bola výborná, 
domov sa nám veľmi nechcelo. Trvalo dosť dlho, 
kým som účastníkov zájazdu dostala do autobusu,“ 
dodáva s úsmevom.

Boli sme aj na 
24 hodinovke
S moravskou Bystřičkou sa neodmysliteľne spája už 
tradičné podujatie tentokrát pod názvom Valašská 

24. Pre rok 2008 vznikol v ČR nový seriál 24 
hodinových závodov na horských bicykloch pod 
názvom „Grand Prix 24 Hours MTB Space 2008“. 
Prvým podujatím zo seriálu bola Liberecká 24, 
nasledovala práve Valašská 24, za ňou Berounská 24, 
a záverečným podujatím bola Jistebnická 24.
My sme sa zúčastnili druhej menovanej 24 
hodinovky v Bystřičke na Valašsku, v dňoch 12.-
13.7.2008, a to v zložení, Marián Brisuda, Milan 
Kirn a Ľubomír Žubor. Všetci sme sa postavili 
na štart najťažšej, sólo kategórie. Potešilo nás 

príjemné privítanie od generálneho riaditeľa 
závodu a starostu obce Zbyňka Fojtíčka, ako aj 
do bodky zvládnutá organizácia tohto podujatia. 
Organizátorom narobilo vrásky azda len počasie, 
keď po doobedných 30°C horúčavách prišla prietrž 
mračien, ktorá v depe brala stany. Po prvej prietrži 
prišla druhá vlna dažďa s búrkou, ktorá trvala do 
skorých ranných hodín. „Musím skonštatovať že trať 
sa po výdatnom daždi premenila na nepoznanie, a 
blato bolo snáď všade. Aj napriek tomuto nás tento 
závod láka aj naďalej, a to najmä vďaka ťažko 
opísateľnej atmosfére ktorá tu vládne. Azda aj vďaka 
tomuto som prijal ponuku vycestovať so zájazdom 
tímu „Valašská 24“ a zúčastnil sa aj posledného 

závodu v Jistebnici, ktorý sa šiel 30.-31.8.2008“, 
povedal účastník oboch závodov M. Kirn
Keďže tento závod sa šiel ako Majstrovstvá 
ČR v 24hodinovkách, zišla sa tu veľmi silná 
konkurencia. Na štart sa postavili aj minuloročý 
víťaz Salzkamergut Trophy (209km trať) Tomáš 
Trunschka, či aktuálny majster európy v 24h 
závodoch Zdeněk Kříž. Zo zvučných mien možno 
spomenúť aj Radoslava Šíbla z tímu Bikezone.cz/
MRX, a aj mladého poliaka Andrzeja Kuchmistrza, 
či víťaza Valašskej 24, Pavla Kozlíka.
Na rozdiel od Bystřičky počasie v Jistebnici bolo 
priam ideálne a aj nočné teploty sa držali na úrovni 
8°C. Časť trate šla aj po asfalte a neobsahovala okrem 
jedného kamenistého zjazdu nebezpečné úseky.

Výsledky - sólo muži: 
Valašská 24: 1. Pavel Kozlík (364.80 km) 2. Patrik 
Bartík (349.60 km) 3. Michal Láník (334.40 km), 
... 28. Milan Kirn (152,00 km), 34. Marián Brisuda 
(114.00 km), 43. Ľubomír Žubor (53.20 km). 
Jistebnická 24: 1. Tomáš Trunschka (496.76 km) 2. 
Radoslav Šíbl (474.18 km), 3. Pavel Kozlík (440.31 
km), ... 21. Milan Kirn (237.09 km).

[text: ag, mk, foto: mtbs.cz, bystricka.cz]

Marián Brisuda na trati Valašskej 24

Na Morave opäť zvíťazila zábava

V Jistebnici si mohli závodníci vychutnať krásnu 
prírodu aj vďaka slnečnému počasiu
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Zlaté prekvapenie
V piatok, 4. júla oslávili manželia päťdesiate výročie 
sobáša. Netradične a nečakane. Prekvapili ich 
priatelia z folklórnej skupiny Hrádok Bystrička. 
„Matuľovci sú v tom, že varíme guľáš. Netušia, že 
vieme o ich sviatku a chystáme im prekvapenie.“ 

Speváci spod Hrádku udržali tajomstvo. Všetko 
„rozbalili“ až v záhrade manželského páru. Začalo 
to pesničkou, kvetmi, darčekovým košom, úsmevmi 
a slzami... A opäť pesničkami. „Čo môžem povedať. 
Len to, že všetkým ďakujem,“ rozhovoril sa Ivan 
Matuľa so slzami v očiach. „Čo iné si môže človek 
priať, ako takýto kolektív. Prežili sme dni šťastia, 
smútku, radosti. Ďakujem, že môžem všetkých 
privítať, som veľmi šťastný.“ Oslavy nabrali pravú 
atmosféru. Popri rozvoniavajúcom guľáši sršali 
účastníci dobrou náladou, súkal sa jeden vtip za 
druhým. A spievali sa pesničky. Do noci.

Postavil máj a bola svadba
Ich vzťah sa zrodil ako z rozprávky. Ivan sa vrátil 
z vojenčiny domov, k frajerke. „Tá nebola doma, 
našla sa druhá. Nacvičovali divadlo, padli sme si 
do oka,“ spomína na začiatky. Vzťah prepukol na 
Silvestrovskej zábave. „Mama mu vravela – ožeň sa 
alebo nechaj. V máji mi s kamarátmi postavil máj 
a potom na Turíce, keď sa dával dole, spravili sa 
zásnuby. A piateho júla bola svadba.“ 

Robota i srdcovka
Matuľovci boli zapálení k práci. Ivan pracoval 
v poľnohospodárskom podniku v Bystričke. 
Sprvoti ako prevádzkový účtovník, neskôr sa stal 
prevádzkovým technikom. Roboty bolo neúrekom. 
Z úradu lietal s lopatou, či vidlami na pole. „Musel 
do roboty aj na Silvestra. A ani cez sviatky som si 
ho neužila,“ hovorí manželka, ktorá zas pôsobila 
v oblasti strojárstva. Pracovala ako manipulantka na 
sklade, neskôr, po absolvovaní Ekonomickej školy 
ako ekonomická plánovačka.
Napriek robote nezanevreli na svoju srdcovku – 

divadlo. Už od školských čias pričuchávali 
k teatrálnemu umeniu. „S divadlom som 
začal ako pätnásťročný. Pokračoval som 
s ním na vojenčine a zároveň v práci ako 
kultúrna aktivita zamestnancov 
družstva,“ hovorí Ivan, ktorý sa 
stal významným ochotníkom 
v Bystričke. Na divadelných doskách 
strávil celé polstoročie, odohral 
vyše štyridsať hier rôznych žánrov, 
s ktorými prešiel pol Slovenska 
a získal množstvo ocenení na 
regionálnej, krajskej i celoslovenskej 
úrovni. 
Milovníci divadla to však nemali 
vždy jednoduché. Narodila sa 
dcérka, no túžba hrať zostala. 
Riešenie sa našlo. „Keď sa trénovalo, 
zaskakovali sme jeden za druhého. 
Prvé dejstvo mala manželka, zostal 

som doma, druhé som mal ja, tak nastala 
manželská výmena.“ 
Prečo vlastne boli pre divadlo tak zapálení?
„Jednoducho nás to bavilo. V tom čase nebývali 
televízory, tak sa hrávalo divadlo. Veľa nám vštepil 
učiteľ Ladislav Rapoš v škole v Bystričke, neskôr, po 
režijnej stránke Vít Hejný. Učil nás vžiť sa do úlohy 
a charakteru postáv,“ hovoria s nadšením.

Zážitky na rozdávanie
Manželský ochotnícky pár zbieral po divadelných 
doskách uznanie, obdiv a úsmevy. A bolo jedno 
v akej úlohe vystúpil. „Keď som býval mladý, dávali 
mi úlohy milencov. V začiatkoch som sa aj hanbil, 
keď som sa mal bozkávať so staršou kolegyňou,“ vraví 
manžel. „Ja som skôr hrávala matky a dámy,“ dopĺňa 
manželka. 
Na predstaveniach aj čo-to zažili. „Keď sa raz ukláňal 
kolega praskli mu gate. Ľudia sa rehotali a on ani 
netušil prečo,“ rozhovorili sa. „V jednej scénke sme 
hrali opitých. Mali sme prejsť cez sálu a hlučne spievať. 
Niekto zo starších divákov nevedel čo sa robí a skríkol 

na nás – buďte ticho, lebo vás opálim palicou.“ 
Kuriozít bolo podstatne viac. „Na kamaráta raz 
prišla ťažká chvíľa. Dostal hnačku v nevhodnej chvíli 
a ja som zostal na javisku celkom sám. Musel som 
improvizovať. A keď som mal zobuté čižmy, vletel 
z ničoho nič na javisko.“ 

Folklór a umenie
Srdce manželov bije i pre hudbu. Vo folklórnej 
skupine Hrádok Bystrička spievajú už dvadsať 
rokov. Ivan má najradšej piesne o prírode a horách, 
Zdenka sa prikláňa k ľúbostným a svadobným. 
„Vždy, keď bol sviatok, oslava, spievalo sa s mojim 
otcom dlho do noci. I sused prišiel a spýtal sa, či si 
môže s nami zaspievať. Nejeden večer sme odbili 
pesničkami,“ uviedol Ivan. 

Láska k spevu sa u Zdenky pretavila v iné, 
okúzľujúce majstrovstvo. Totiž nielen hlas má zlatý, 
ale aj prsty. Štrikovanie, háčkovanie, paličkovanie, 
vyšívanie zdobí celučký dom Matuľovcov. Vyše 
päťdesiat obrazov sa pýši na stenách. Obrusy 
a háčkovaný materiál od výmyslu sveta. Príroda, 
domčeky, postavy, Vianoce, Veľká noc, zvieratká, 
rastliny. To všetko prekypuje životom a radosťou. 
Láska a hlboké estetické cítenie pretvárajú domov 
manželov na rozprávkovo. „Ja by som na to 
trpezlivosť nemal. Je taký typ, že vydrží pri niečom aj 
tri noci,“ hovorí manžel. Zhotoviť vyšívaný obraz nie 
je jednoduché. Trvá to približne týždeň intenzívnej 
práce. Majsterka Zdenka na to využíva predlohy 
i fantáziu. „Veľmi ma to baví. Rýchlejšie mi prejde čas. 
Manžel si pozrie futbal, hokej, ja si sadnem pod lampu 
a vyšívam. Ale potom, keď ku nám niekto príde, len 
híka. Človeka to hreje na duši, že niečo dokáže a páči 
sa to.“

[ag]

Tituly za srdce
Veselie v Bystričke sa začalo v piatok 
8. augusta a trvalo ďalšie dva dni. Prvý 
deň osláv štartoval prednesom básne 
a príhovorom starostu Kamila Beláňa. 
„Každému z nás postupne pribúda vek, 
skúsenosti. Podobne je to v živote obce. 
Človek sa približuje ku svojmu skonu, 
no obec ku kráse a mladne. Aj naša obec 
mladne,“ rozhovoril sa starosta. 
Starosta mal hlavné slovo i pri odovzdávaní 
titulov  Čestné občianstvo, Cena obce 
a Cena starostu činorodým občanom, 
ktorí do rozvoja obce vložili voľný čas 
a kus srdca. Najzaslúžilejšie ocenenie, 
titul Čestné občianstvo, dostala Mária 
Baričiaková. Cenu obce odovzdal starosta 
manželom Zdenke a Ivanovi Matuľovcom, 

Jozefovi Markovi a Želmíre Húšťavovej. Cenu starostu si prevzal Viliam Buocik, 
Zdenka Štricová a Adam Rechtorík. „Každý z nich prispel veľkým podielom 

750. narodeniny Bystričky
Tri štvrtiny tisícročia leží malebná dedinka pod Hrádkom. Obopnutá horami, 
lúkami a poliami, so zurčiacim potokom. S bohatou históriou, čulým životom 
i osobnosťami slávila 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Obec Bystrička  -  
dedinka nespočetných krás...

Zlatý párik spod Hrádku
Nadpis ako z rozprávky. Píše sa 4. júl. Manželia 
Matuľovci sa stavajú zlatí. Zlatý manželský pár...

Pri príležitosti osláv 750. výročia obce si prevzali ocenenia občania našej obce. Na 
snímke zľava: J. Marko, Ž. Húšťavová, A. Rechtorík, Z. Štricová, V. Buocik

Gratulácie a vinše nemali konca kraja. Nechýbali slzy dojatia

Matuľovci si s priateľmi z folklórnej skupiny Hrádok Bystrička 
zaspievali, vypili i nasmiali sa
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k rozvoju obce. Všetkých si vážim,“ dodal 
starosta. Oficiálnu časť ukončilo vyhlásenie 
výsledkov súťaží občanov. Najkrajšími 
záhradkami boli záhrady rodiny Rajniakovej, 
Görögovej a Šimúnovej. V súťaži školákov 
na tému Bystrička včera a dnes uspeli 1. 
Andrejka Rišianová, 2. Katka Paulovičová, 3. 
Paľko Hamza. Súčasťou podvečernej oslavnej 
atmosféry bolo vystúpenie I. Neshybovej 
a folklórnej skupiny Hrádok Bystrička. Zábavu 
v sále obecného úradu rozprúdilo i očakávané 
Bystričské repete, v ktorom sa predstavilo šesť 
interprétov. Divákom sa najviac páčila pieseň 
Veľmi ťa ľúbim mama od Yvette Gregušovej 
v podaní speváčky Katky Brišovej. Na pódiu 
vystúpili Iveta Vojtechová, Mirka Kováčová, 
Peter Pečík, Katka Brišová, Janka Sviteková 

a Ľubomír Glejtek. Úlohu moderátorky večera zastúpila Janka Grajciarová zo 
Slovenského rozhlasu.

Dážď neodradil ani premiéra
Narodeninový darčekový kôš rozbalil v sobotu dopoludnia sprievod obcou. 
V čele sedel starosta obce spolu so starostom Bystřičky Zbyňkom Fojtíčkom 
na konskom záprahu  so šermiarmi z Diadému. Nasledovali folkloristi, 
Červený kríž, Únia žien 
Slovenska, poľovníci, hasiči, 
telovýchovná jednota 
a občania. Popoludní sa 
v areáli Telovýchovnej 
jednoty Slovan Bystrička 
konal kultúrny program 
V novej Western aréne boli 
medzinárodné jazdecké 
preteky. O zábavu sa 
starala skupina Návrat 
a moderátorská dvojica 
Norbert Antalík a Roman 
Slanina. Atraktivitu 
podujatia znásobila 
návšteva premiéra Róberta 

Fica, ktorý spolu so starostom obce 
Kamilom Beláňom, poslancom NR 
SR Dušanom Galisom a predsedom 
ŽSK Jurajom Blanárom slávnostne 
otvorili nové multifunkčné ihrisko. 
Deň vyvrcholil v sále obecného 
úradu tanečnou zábavou spojenou 
s ohňovou šou.
„Počasie nám spravilo škrt cez 
rozpočet, ale ľudia aj tak prišli. 750 
rokov je kus histórie obce. Jubileum 
je dôležité pre všetkých občanov, 
pretože si uvedomujeme svoje korene. 
Obec je našou jubilantkou, zdrojom 
hrdosti a aj tí, ktorých povinnosti 
povolali do sveta, sa sem radi 
vracajú“ hodnotil starosta sobotný 
program.

Krst obce
Jubileum ukončila nedeľná návšteva vtedajšej ministerky pôdohospodárstva 
Zdenky Kramplovej. Po prehliadke obce sa zúčastnila na slávnostnom 
otvorení Western arény. Popoludní sa v sále obecného úradu prezentovala 

krstom monografie Bystričky. Pár slov venovala 
občanom v spoločnej diskusii. „Myslím, že všetci 
ľudia majú z osláv dobrý dojem. Každý deň priniesol 
niečo zaujímavé. Zastúpenie občanmi bolo na slušnej 
úrovni,“ dodal na záver starosta.

POVEDALI O OBCI
Zamilovaná Masarykovi, očarila 
aj premiéra
Bystrička známa olejkárstvom a šafraníctvom 
vtlačila významnú  pečať slovenskej histórii. Obec 
preslávili nielen šikovné ruky obyvateľov, ale 
i krásna príroda a známe osobnosti. Populárna 
bola najmä u Masarykovcov. Stala sa srdcovkou 
prezidentskej rodiny. Dôležitosť Bystričky vzrástla 
i počas druhej svetovej vojny. Slovenské národné 
povstanie a postava legendárneho partizána Viliama 
Žingora ju vpísali do dejín Slovenského národa. 
Preto jej vzdali úctu a pozornosť súčasné slovenské 

osobnosti. Premiér Róbert Fico, vtedajšia ministerka pôdohospodárstva Zdenka 
Kramplová, poslanec NR SR a bývalý futbalový tréner Dušan Galis, politik 
Jozef Migaš, predseda ŽSK Juraj Blanár, herec František Výrostko, starostovia 
okolitých obcí a ďalší vyjadrili radosť z jej jubilea. My sme boli pri tom. Náš 
diktafón ich „pustil“ k slovu:

Premiér Róbert Fico: „Vo vašej obci som ešte nebol, hoci 
ako politik som navštívil takmer celé Slovensko. Je to veľmi 
pekná obec, s prekrásnym prostredím. Jubileum potvrdzuje, že 
Slovensko má bohatú históriu. Nemáme sa za čo hanbiť a máme 
byť na čo hrdí. Významné udalosti si treba pripomínať čo 
najširšie, aby aj tí najmenší vedeli, že už pred 750. rokmi spravil 
niekto o tejto obci záznam. Obec má perspektívu. Jej výhodou je 

blízkosť s Martinom. Táto časť Slovenska bude v budúcnosti profitovať.“

Predseda ŽSK, Juraj Blanár: „Prežívame rok zakončený osmič-
kou symbolizujúci tzv. meruôsme roky. Nie vždy boli priaznivé 
pre náš národ, no dúfam, že práve rok 2008 bude konečne priaz-
nivý. Z histórie je potrebné čerpať pre súčasnosť, preto históriu 
musíme poznať hlbšie. Nemali sme síce vlastný štát a samostatné 
bytie, ktoré sme zdieľali vždy s iným štátom, ale napriek tomu 
sme sa udržali. 750 rokov tejto obce svedčí, že sme národ s boha-

tou históriou. Verím, že sa táto krásna obec bude naďalej rozvíjať. Všetkým chcem 
popriať, aby sa tu veľmi dobre cítili a aby mali dobrý pocit zo života.“

Vtedajšia ministerka pôdohospodárstva Zdenka 
Kramplová:  „Obec je mimoriadne pekná. Uchvátilo ma najmä 
to, že ľudia tu žijú životom, ktorý ich napĺňa. Je to dedinka, ktorá 
má veľkú budúcnosť, lebo je v blízkosti Martina. Obklopená je 
krásnou prírodou a  mnohí  pocítili, že je krajšie bývať tu, ako 
v meste. Do histórie treba nahliadať. Je dôležité poznať predkov, 
ktorí tu začínali a ktorí objavili toto krásne miesto a položili 

základy pre budúcnosť. Pred 750 rokmi si to obyvatelia ešte neuvedomovali. Pre 
nás to však predstavuje obrovskú vzpruhu, že v tom, čo niekto pred nami vybudoval 
musíme pokračovať. Lebo je dôležité, aby toto krásne prostredie nalievalo ľuďom 
energiu i naďalej.“

[text: ag, foto: Michal Lašut]



Srdce divokého západu bije v Bystričke už tri 
roky. Presne toľko tu funguje westernový jazdecký 
klub. Napriek krátkej histórii sa tešil významným 
oceneniam. Pod strechu Western arény nás to 
vtiahlo predovšetkým počas obecných osláv...
Dupot konských kopýt pritiahol pozornosť 
verejnosti 9. a 10. augusta. Spolumajitelia jazdeckého 
klubu Kamil a Viera Beláňovci pripravili pod 
Hrádkom unikátne nadnárodné preteky s názvom 
Medzinárodné reiningové závody. „Ide o špeciálnu 
kategóriu westernovej drezúry reining. Kôň a jazdec 
musia byť v maximálnom súlade, jazdia predpísanú 
úlohu,“ objasňuje usporiadateľka Viera Beláňová. 
Na nultom ročníku štartovalo celkom 25 štartových 
dvojíc z Česka, Rakúska a Slovenska. Náš región 
zastúpili obce Trnovo, Žabokreky a domáca 

Bystrička. Z piatich drezúrnych 
kategórií zožala najväčší úspech 
freestyle reining, kde jazdci odetí 

v komických maskách sa pohybovali s 
koňmi v rytme melódie.
Domáci jazdci zvíťazili v kategórii 
majiteľov koní. No z celkového 
prvenstva sa tešila najlepšia česká 
jazdkyňa vo westernovej drezúre Klára 
Šalková s mladučkou, 11 ročnou dcérou 
Brendou. Putovný pohár cestoval teda 
do Kozlovíc na Morave. „Bolo to 
vinikajúce podujatie. Aj odozva bola 
super. Ďakujeme všetkým fanúšikom, 
divákom i spoluorganizátorom vydarenej 
akcie. Ďalší ročník zorganizujeme budúci 
rok a budeme bojovať o to, aby sa pohár Reining 
cup vrátil domov na Bystričku,“ hodnotí Viera 

Beláňová. V domácich 
farbách sa prezentovali 
Kamil Beláň ml., Viera 
Beláňová a Katarína 
Tuharská.
Jazdecký klub z 
Bystričky absolvoval v 
lete aj ďalšie súťaže na 
Slovensku a v Čechách, 
pričom zaznamenal 
viaceré úspechy. 
Na Agrokomplexe 
v Nitre vybojovala 
Alica Sochorová 
vo westernovej 
drezúre mládeže titul 
druhý vicemajster. 
Rovnaký triumf 
dosiahla Bystrička 
na majstrovstvách 
SR dospelých v 

Motešiciach. Úspešným jazdcom bol Peter Sokol a 
Kamil Beláň ml. 

[ag] 

Náhle odišiel a už sa 
nevráti. Mladý a vitálny. 
Silný a milovaný. V 
srdciach ľudí však 
zostane navždy živý. 
Kňaz Milan Žila, 
osobnosť, vzor, ideál...

V piatok podvečer, 
22. augusta sa vydal 

na večný odpočinok. Zomrel tam, kde to 
miloval – v Božom chráme pri svojich 
ovečkách. Posledná rozlúčka sa konala 
26. augusta. Nasledovali ho dve tisícky 
veriacich, desiatky kňazov, dvaja biskupi. 
Milan Žila žil mimoriadne plodným 
životom. Narodil sa 27. januára 1971 v 
Martine, vyrastal na Bystričke. Absolvoval 
lekársku fakultu a stal sa psychiatrom. Srdce 
mu však bilo pre Boha. Voľba kňazského 

povolania priniesla ovocie. V roku 2001 
ho vysvätili za kňaza. Stal sa obľúbeným a 
milovaným. Srdce otvoril mladým i starším. 
Vedel povzbudiť, nadchnúť, ale aj otcovsky 
vyhrešiť. „Bol milovaným farárom. Srdcom 
otvorený pre všetkých ľudí. Vyštudoval 
medicínu, mohol urobiť kariéru lekára, byť 
prednostom kliniky. Vo svojich dvadsiatich 
šiestich rokoch sa rozhodol vsadiť všetko 
pre Boha a podstúpil ďalšie štúdiá,“ hovorí 
veriaca z Vrútockej farnosti. Milan bol 
mimoriadne aktívny. Staral sa nielen o 
duchovenstvo, ale plodný bol aj na lekárskej 
fakulte. Aj tam patril medzi obľúbených 
prednášajúcich. Okrem toho bol externým 
dopisovateľom Katolíckych novín. „Každých 
posvätných rúk je nesmierna škoda. Je to pre 
nás obrovská strata,“ spomínajú na Milana 
veriaci z Vrútok. „Znamenal pre mňa strašne 
veľa. Viem však, že je v nebi, preto sa to silné 
zranenie u mňa uzdravilo,“ dodáva farníčka.
[zdroje: TK KBS, Nový čas, foto: pluska.sk]

Blahoželáme
( júl - september 2008 )

65 rokov
Viktor Mucha

70 rokov
Marta Kubalová
Mária Knošková

75 rokov
Oľga Knošková
Jozef Chlebec

Mária Sýkorová

80 rokov
Jozef omka

85 rokov
Emília Matulová
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Navždy živý Milan

Bystrička hostila Western

Vierka Beláňová sa predstavila pred 
domácim publikom pekným výkonom.

Hasičstvo v Bystričke sa dožíva úctyhodných 120. 
rokov, pôsobnosťou siaha do troch storočí a svoje 
počiatky datuje od konca devätnásteho storočia. 
Prítomnosť obecných hasičov si zasluhuje poklonu 
a uznanie. Veď hlboké korene hasičstva živili 
obec od čias Rakúsko-Uhorska, počnúc vznikom 
prvej Československej republiky, dvoch svetových 
vojen, socialistického zriadenia, demokracie 
a samostatného Slovenska až po súčasnosť. Počas 
tejto éry plnilo svoje poslanie a službu občanom...

Pod ochranou 
Floriána
120. narodeniny hasičstva 
v obci pripadli na 19. júla. 
V popoludňajších hodinách 
dobrovoľní hasiči a verejnosť 
vzdali úctu patrónovi hasičov. 
Spájal ju akt odhaľovania 
sochy svätého Floriána na 
požiarnej zbrojnici. Nasledoval 
sprievod obcou na koňoch 
a požiarnických autách. 
V priestoroch TJ Slovan 
Bystrička predniesol predseda 
dobrovoľného hasičského 
zboru Ondrej Žingor 
príhovor a spolu so starostom 
obce Kamilom Beláňom 
a starostkou Koštian Annou 
Hlinkovou otvorili okrskovú 
hasičskú súťaž.  
V mužskej disciplíne požiarny 

útok si zmeralo sily 
družstvo Trnova, 
Turčianskeho Petra, 

Trebostova, Koštian a domácej Bystričky. Putovný 
pohár si odniesli Trebostovskí hasiči. Druhé miesto 
obsadili Košťany a tretie Trnovo. Bystrička skončila 
na štvrtej pozícii. 
Atrakciou dňa bola plne funkčná konská striekačka 
z roku 1911, ktorou predviedli útok deti z Bystričky. 
Spestrením podujatia bolo vystúpenie dievčenského 
družstva Plameň z Koštian. „Žiadna iná obec 
nemá dievčenské družstvo,“ informoval predseda 
Dobrovoľného hasičského zboru v Bystričke Ondrej 
Žingor.
Oficiálna súťaž sa skončila slávnostnou večerou 

v priestoroch Obecného úradu v Bystričke, kde 
pokračovala hasičská zábava. Bystričku poctili 
návštevou i predstavitelia Okresného výboru 
dobrovoľnej hasičskej obrany.
„Ďakujem všetkým členom a ľuďom, ktorí sa podieľali 
na zdarnom priebehu osláv. Pripravili perfektné 
podujatie, prišlo hodne ľudí i počasie bolo výborné. 
Deň ukončila  zábava, na ktorej sa výborne bavili 
všetky vekové kategórie,“ hodnotil podujatie Ondrej 
Žingor.

Hasiči potrební včera 
i dnes

Prítomnosť Dobrovoľného hasičstva 
bola významná v minulosti i dnes. 
„Začínalo to tým, že ľudia si museli 
pomáhať a chrániť svoj majetok. Preto 
sa združovali. Otcom hasičstva na 
Bystričke je učiteľ Michal Gašparík,“ 
rozhovoril sa Ondrej Žingor. 
Ochranná funkcia dobrovoľných 
hasičov zostala nemenná až po 
súčasnosť. Veď vlani hasiči zasahovali 
proti živlu celkom osemkrát. 
Naposledy hasili požiar chaty vo 
Veľkej doline. Užitočný bývajú pri 
vyťahovaní vody z pivníc, vykonávaní 
preventívnych prehliadok domov a v 
iných činnostiach. „Máme široký záber 
činností. Pripravujeme aj kultúrne 
akcie ako fašiangy, partizánsku 
vatru, Mikuláša, či hasičské súťaže 
a zábavy.“

[text: ag, foto: Michal Lašut]

120. výročie hasičstva v Bystričke
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Príprava na sezónu
Previerkou letnej prípravy futbalistov Slovana 
mal byť 19. júla turnaj na Sklenom. Mužstvo v 
ňom narazilo v prvom zápase na účastníka druhej 
triedy Turček. Bystrička začala zápas aktívne. Agilný 
tím si vypracoval hernú prevahu, lenže gólovo 
sa nedokázal presadil. Slovan zahodil i nemožné. 
Dokonca Paško položil na zem 
celú obranu. Pred sebou mal už 
len prázdnu bránku, no napriek 
tomu leptu do siete nedokázal 
dopraviť. Útočný šíp sa napokon 
gólovo blysol. Lenže Turček 
dokázal odpovedať. V druhom 
polčase sa hra vyrovnala a 
postupne sa iniciatívy chopili 
účastníci nižšej súťaže. Remíza 
2:2 v riadnom hracom čase si 
vynútila rozstrel z bieleho bodu. 
Turček v ňom zvíťazil 4:3. 
V zápase o tretie miesto 
Bystrička vybuchla s domácim 
Skleným a musela sa uspokojiť 
s poslednou pozíciou.

Štvorzápasová trauma
Telovýchovná jednota vstúpila do nového ročníka 
štyrmi prehrami za sebou. Trauma ako vyšitá v 
nepravú chvíľu. Veď TJ Slovan Bystrička oslavoval 
75. narodeniny. Nič príjemné na úvod...

Zázrak v piatom kole

Futbalisti „A“ mužstva vstúpili do nového ročníka 
najvyššej okresnej súťaže s nelichotivými výsledkami. 
Družstvo s obrovským rešpektom z predošlej sezóny 
si zrazu lámalo zuby na poraziteľných súperoch. Veď 
na jar rozdrvili Kláštor pod Znievom na vlastnom 
ihrisku vysoko 0:3. Avšak v úvodnom kole prehrali s 
týmto súperom 2:0. Zverenci trénera Šefčíka pustili 

perie i doma s Dražkovcami v pomere 
0:1. Dve prehry si Slovan odviezol aj z 
horného Turca. V Diviakoch prehral 
vysoko 4:1 a Dubovému podľahol 
najtesnejším rozdielom 0:1. Ľady sa 
lámali až v piatom kole. Bystrička 
na domácej pôde vyprášila kožuch 
Košťancom v pomere 4:1. Krôčik 

od víťazstva bolo mužstvo i zápase s Príbovcami. 
Remíza 1:1 povzbudila tím a motivovala ho k 
víťazstvu 2:1 s Podhradím. Sériu dobrých výsledkov 
zavŕšil Slovan v Turčianskych Tepliciach, kde 
Šefčíkovci prežívali doslova gólové hody. Bystrička 
deklasovala minuloročného ašpiranta na titul 
majstra okresu vysoko 7:2. V nasledujúcom kole 
pricestujú pod Hrádok futbalisti Krpelian. 

Žiaci na výslní, dorast na 
chvoste
Dorastencom sa v aktuálnom ročníku nedarí. Mladé 
mužstvo stráca futbalovú povesť a s jedným bodom 
upadlo na chvost tabuľky. V radoch dorastencov 
však figurujú skúsení borci, ktorí nezložia zbrane. 
Pevne veríme, že sa odrazia v tabuľke smerom 
vyššie, ako sme boli na nich doposiaľ zvyknutí. 
Naopak žiaci sa etablovali medzi trojicou najlepších. 
Mužstvo podáva stabilné výkony korunované 
dobrými výsledkami. Pozícia v hornej časti tabuľky 
je preto opodstatnená.

[ag]

Bystrička takmer triumfovala
Na tradičnom júlovom 
podujatí mestskej časti 
Odtoky sa 12. júla poriadal 
futbalový turnaj Odtoky 
cup. Do športového ťaženia 
sa zahryzlo šesť tímov. 
Nechýbala Bystrička 
odhodlaná zmazať vlaňajší 
neúspech. Mladučké 
družstvo vedené kapitánom 
Jánom Ševčíkom ml. začalo 
napĺňať svoje ambície od 
druhého zápasu (prvý 
skončil remízou). Tím 
Čierna Hora daroval skalp 
chlapcom spod Hrádku 
v pomere 1:4. Vysokým 
víťazstvom narástol gólový 
apetít Bystričky, ktorá 
zbierala body aj naďalej. 

Najväčšie prekvapenie turnaja bolo na spadnutie. Keď si Bystrička poradila s Pekármi 1:2, 
málokto očakával zaváhanie v poslednom zápase. Veď mužstvu by na zisk putovného pohára 
stačila len remíza s Juniorom Odtoky, ktoré po výbornom štarte a vysokých víťazstvách (s 
Čiernou Horou 11:0, s Ľadovňou 10:2), stratili dôležité body i sebavedomie. Navyše forma 
Bystričky gradovala od zápasu k zápasu. Stalo sa však to, čo nik nepredpokladal. Útočne 
ladená Bystrička inkasovala nešťastný vlastenec. Aktívnejší Bystričania inkasovali gól 
i v poslednej minúte. Prehra 0:2 odsunula družstvo na konečnú druhú pozíciu. Aj napriek 
tomu Bystrička bola najväčším prekvapením podujatia, prezentovala sa najkrajšou hrou a 
bola len krôčik od vytúženého prvenstva.
Mužstvo reprezentovali Ján Ševčík ml., Rastislav Košút, Martin Matejovský, Marcel Ivanič, 
Branislav Šimko, Jakub Tkaczyk, Miroslav Valocký, Marek Jusko a Ján Ševčík st. (manažér).

[ag]

Ján Paško pretrhol streleckú mizériu Bystričky, k postupu do finále to však 
napokon nestačilo

Tím okolo Jána Ševčíka mladšieho bol krôčik od prvenstva. 
Chalani patrili medzi najväčšie prekvapenie turnaja. 

Aj napriek separácii,  produ-
kujeme stále viacej opadu
Zo správy hlavnej kontrolórky obce vyplýva že z roka na rok 
stúpa množstvo odpadu v tonách. Zavedenie separovaného 
zberu plastov a skla nemá dopad na množstvo celkového odpa-
du v obci. Množstvo občanov navyše separovaný odpad zrejme 
vôbec netrápi pri pohľade na odpadkové nádoby a odpad v 
ňom. Takisto je nepochopiteľné prečo majú občania pocit že 
odpadková nádoba musí byť za každú cenu plná. Títo občania 
by si mali uvedomiť že odpad zo záhrady, konáre či nebodaj 
kamene do popolnice nepatria!

Za sledované obdobie 1-8/2008 bolo vyvezených 187,6 t ko-
munálneho odpadu a 44,58 t odpadu v 31 veľkokapacitných 
kontajneroch. Zvýšené množstvo VKK na odpad bolo spôso-
bené aj upratovaním pred oslavami obce. Oproti rovnakému 
obdobiu roku 2007 je to nárast o 1,23 t pri komunálnom 
odpade a 8,91 t odpadu vo veľkoplošných kontajneroch. Pre 
jednoduchšiu ilustráciu je to o 22.800,- Sk viac z našich daní a 
obecnej pokladnice.
V čase jesenného upratovania budú k dispozícii veľkokapacitné 
kontajnery. Na konáre zo záhrady môže poslúžiť drvička ktorú 
majú aj tento rok k dispozícii záhradkári. Po dohode je možné 
konáre podrviť aj priamo u Vás v záhrade. Opadané a zbytočné 
jablká či iné ovocie môžu takisto poslúžiť lepšie ako v potoku 
(potrava pre kone, kompostovisko, ...).
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