
Mikuláš pod Hrádkom
Tradične 6. decembra zavítal k deťom v Bystričke Mikuláš. 
Rozžiarené očká, úsmev, i plač. Sprievodné emócie významného 
hosťa nemali konca kraja. Veď priateľ najmenších prichádza len 
jediný raz v roku...

Mikuláš strávil tento krát v Bystričke celý deň. V dopoludňaj-
ších hodinách navštívil materskú a základnú školu a popo-
ludní sa s deťmi stretol pod vianočným stromčekom pri ná-
kupnom stredisku. „Je pravidlom, že každý rok v našej škôlke 
pripravujeme Mikuláša. Tento rok nebol výnimkou. Celý deň sa 
niesol v znamení radosti,“ rozhovorila sa riaditeľka materskej 
školy Janka Martinská. Deti si uctili príchod očakávaného 
návštevníka kultúrnym programom. Spievali sa pesničky, 
recitovali básničky, rozprávali hádanky. „Azda najviac sa tešili 
na balíčky a darčeky. Všetky očká boli plné radosti, no v niekto-

rých sa objavila aj slzička. Ale rozlúčka bola jednoznačná – príď 
medzi nás aj o rok, budeme ťa čakať,“ dodáva pani riaditeľka.
V popoludňajších hodinách to Mikuláš v Bystričke nemal 
zďaleka jednoduché. Nielenže musel zvádzať boj s košíkom 
plným sladkostí, ale aj s nepriazňou počasia, voči ktorému 
mali výhradu viacerí rodičia. V priestoroch nákupného stre-
diska sa preto rozhodol darčekový kôš čím skôr vyprázdniť 
a vydať sa na ďalšiu cestu. V sprievode, čerta, víly a členiek 
Únie žien Slovenska sa Mikuláš napokon premiestnil do 
Martinskej fakultnej nemocnice.

[text: ag, foto: archív ZŠ]
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Nad Fatrou sa blízka, petardy divo bijú. Aj 
tak môžeme hovoriť o Silvestrovských osla-
vách. O rozlúčke so starým rokom a zvítaní 
s tým novým. Možno v radostnom očakávaní, 
možno v eufórii strachu. Každý z nás vníma 
príchod niečoho nového individuálne. Každý 
si želá niečo iné. 
Dôležitým elementom novoročných osláv nie 
je len otváranie šampanského, či vinšovanie 
priateľom a rodine, ale aj vnútorná motivácia 
zmeniť, resp. zlepšiť svoj život. Preto možno 

v tichosti, možno nahlas rozprávame o no-
voročných záväzkoch a prianiach zbaviť sa 
svojich nerestí. Niekto sa zaviaže že prestane 
fajčiť, iný, že prestane nadávať. Pestrosť ľudskej 
individuality predstavuje pestrosť ľudských zá-
väzkov. Každý ich má. Dokonca aj ja a vaše no-
viny. Preto vám prajem, nech sa vaše záväzky 
a priania splnia v čo najvyššej miere. A nech 
pozitívne ovplyvnia kvalitu vášho života.

[ag]

Separácia v obci pokračuje
Obec aj občania sa výzvy separovania odpadu chytili. Cesta k čistejšej 
budúcnosti modrej planéty sa teší z perspektívy. Preto v aktuálnom 
roku pokračujeme v nastúpenom trende...

Žlté vrecia, určené na vývoz plastov, kovov, obalov a tetrapakov 
budú firmou Brantner Fatra v aktuálnom polroku vyvážané v piatok 
16. januára a v stredu 4. februára, 4. marca, 15. apríla, 6. mája, 17. 
júna a 22. júla. Vývoz kontajnerov prebehne v treťom, piatom šies-
tom, ôsmom, desiatom a dvanástom týždni. Separácia skla prostred-
níctvom jutových vriec realizovaná nebude. Dôvodom rozhodnutia 
je nedostatočný výber skla z domácností.
Avšak vývoz kontajnerov na sklo zostane zachovaný. Ten pripadol 
na týždeň 3, 11, 28, 36, 44 a 51. Zber papiera bude prebiehať spravi-
dla jedenkrát za šesť týždňov na tradičnom mieste. Občania o termí-
noch zberu budú obecným rozhlasom vopred informovaní.

[ag]

Oslava velikána
Miestny odbor Matice slovenskej, Folklórna 
skupina Hrádok Bystrička a scenáristka 
Želmíra Hušťavová boli iniciátormi osláv 
narodenín Milana Rúfusa. Autor mnohých 
diel, držiteľ viacerých 
autorských ocenení, 
hlboko sociálne cíti-
aci človek sa dožíva 
krásnych osemdesia-
tin. Prežíva ich však 
v tichosti a skrom-
nosti...

Oslavy narodenín 
pripadli na 7. de-
cember. Podujatie 
sa nieslo v znamení 
básničiek a piesní. 
Oživením bolo vystúpenie Jána Žingora 
na malý prenosný organ, výstava fotiek, 
kroniky a prác veľkej osobnosti slovenské-
ho národa. „On ako starý matičiar bol dlho 
zaznávaný. Počas svojho života pôsobil plodne 

a pozitívne. To bol hlavný dôvod, prečo osla-
vy prebehli. A druhý bol ten, že pred dvoma 
rokmi, keď sme s matičiarmi navštívili Devín, 
sme sa s ním osobne stretli,“ uviedol predseda 
MOMS Radomír Žingor. Keďže Milan Rúfus 
sa osláv nezúčastnil, iniciátori podujatia mu 
poslali podpísaný pozdrav z tohto podujatia 

spolu s blahože-
laním. „Bola to 
veľká spomienka 
na veľkého bás-
nika. Bystrička si 
básnikove jubileum 
uctila,“ dodáva 
predseda MOMS. 
Na oslavách boli 
prítomné viaceré 
osobnosti. Okrem 
starostu obce 
Kamila Beláňa 
sa tu objavili ria-

diteľ členského ústredia Matice slovenskej 
Daniel Zemančík, Predseda Krajskej rady 
Žilinského samosprávneho kraja Ľubomír 
Kraľovanský a ďalší.

[text: ag, foto: Pravda]

Šťastný nový rok Vám

Vaše obecné noviny 
Vám prajú v novučkom rôčku,

príspevkov plné strany
požehnanie na každom krôčku.

Obci rozvoj, plnú kasu,
a ešte viacej predsa vašu.

Lásku, pokoj vo vašom srdci,
My nech niesme vo vašej peci

Chuť čítať nás a pôžitok mať,
viac tešiť sa a nenadávať,
žiť naplno a bez starostí,
dôvod mať len na radosti.

Veľa zdravia, úspech, šťastie,
nech túžba po nás stále rastie.

A každý nech má čo si želá,
vám redakcia zo srdca žehná!

Váš redaktor

Výprava do Hodonína
Folklórna skupina Hrádok Bystrička vycestovala 2. decembra 
k našim západným susedom. Cieľom trinásťčlennej výpravy bol 
Hodonín. V miestnom kaštieli sa totiž poriadala vernisáž s názvom 
Doktorka Alica Masaryková a Slovensko. Okrem výstavy fotografií, 
listín a rôznych dokumentov zo života rodiny prvého českoslo-
venského prezidenta upútali najmä listy, ktoré si Alica vymieňala 
s priateľmi z Bystričky. Súčasťou vernisáže boli aj piesne, ktoré mala 
rodina Masarykovcov v obľube. „Boli sme spokojní. V Hodoníne nás 
prijali veľmi milo,“ nechala sa počuť šéa našich folkloristov Vierka 
Zímeľová.

[ag]
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Rozvoju obce svieti 
zelená
Rozvoj obce a dlhodobý záujem investorov neu-
tícha. Hlasy o realizovaných plánoch sú naopak 
intenzívnejšie, investori konkrétnejší, komuniká-
cia zúčastnených strán prehľadnejšia. Aj napriek 
zdržanlivosti vedenia obce penzión, aquapark 
a najaktuálnejšie pekáreň kráčajú stále vpred...

Aquapark pred fázou výstavby
História aquaparku v Bystričke je pomerne 
dlhá. Občania i vedenie obce netrpezlivo 
očakávali ďalšie kroky zo strany investora. 
No posledné tohtoročné zasadnutia 
obecného zastupiteľstva vyslovili 
projektu dôveru. „I keď boli dohady, 
ide to ďalej. V tejto súvislosti zatiaľ 
nevidím žiadne prekážky,“ uviedol 
starosta obce Kamil Beláň. 
Investor REALITY INVESTOR plá-
nuje do konca roku 2010 spustiť vý-
stavbu. Po vydaní stavebného povo-
lenia sa začnú budovať inžinierske 
siete a provizórna prístupová cesta. 
Do celého projektu údajne vstu-
puje aj zahraničný investor z Írska. 
„Zainvestovali sme také peniaze, že 
už nie je cesta späť,“ dodal investor 
v dialógu s poslancami.

Penzión preverila právnička
S rozvojom obce súvisí aj vybu-
dovanie penziónu pre dôchodcov. 
Predposledné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa postavilo k projek-
tu mimoriadne zdržanlivo. Prizvaná bola do-
konca  právnička, ktorá si investora podrobne 
preverila. „Účel bol ten, aby sme spravili správne 
právne kroky, aby nedošlo k nejakým omylom,“ 
objasnil zdržanlivosť obecného úradu starosta. 

„Pokiaľ investor zoženie financie, je možné sta-
vať. Ale predaj pozemku zrealizujeme až potom, 
keď bude penzión stáť.“
Cieľom predposledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva bola prezentácia projektu zo 
strany investora a kompetentných. „Seniorov 
pribúda. Situácia je taká, že ich zabezpečenie 
nie je dostatočné. Evidujeme nedostatok lôžok 
a veľa čakateľov. Mnohí sa takéhoto zariadenia 
ani nedožijú. Penzión chce riešiť túto situáciu,“ 
poukázala na potreby a perspektívy spolupra-
covníčka s investorom Petra Lianová. 
Investor Fatra Global s.r.o. si Bystričku vy-
bral vďaka dostupnosti a tichému prostrediu. 
Penzión Alžbetine krídla je situovaný do ob-
lasti Bystrička - Lázky. Dvojpodlažná budova 

v projekte okrem štyridsiatich dvoj posteľných 
ubytovacích jednotiek disponuje spoločen-
skou miestnosťou zariadenou audiovizuálnou 
súpravou, jedálňou, wellness miestnosťou, ad-
ministratívnymi priestormi, recepciou, inter-
netom, a dokonca ordináciou lekára. Moderné 

zariadenie bude prispôsobené hendikepova-
ným. „Chceme byť moderní a nadštandardní. 
Koncept budovy je vytvorený do krídel. Preto 
sa volá Alžbetine krídla. Na výstavbu použijeme 
drevo a sklo, na tepelné účely využijeme slnečnú 
energiu,“ uviedol investor.

Moderná pekáreň si sľubuje úspech
Tretím aktuálnym investorom v obci je spo-
ločnosť Vamex a. s. z metropoly východného 
Slovenska. Spoločnosť má dlhodobé skúsenos-

ti v oblasti pekárstva a pekárskych výrobkov. 
Podľa slov investora výsledky moderných 
technológií a spĺňanie náročných európskych 
noriem a kritérií vyšvihlo svoje výrobky do 
pozície najlepších v Košiciach a okolí.
Moderná pekáreň by mala vyrásť na rozlohe 
takmer 1 a pol hektára v katastri obce Bystrič-
ka už tento rok v lokalite pri colnici. V štvorz-
mennej prevádzke nájde zamestnanie približne 
150 ľudí, pričom 40 bude piecť výlučne chlieb 
a 102 sladké pečivo. 
„Všetky tieto zmeny vnímam pozitívne. Každá 
nová rozbehnutá záležitosť je príspevkom k za-
mestnanosti našich obyvateľov, zvýšeniu príjmov 
obecného rozpočtu a ďalšieho rozvíjania obce,“ 
reagoval na vývojové tendencie obce starosta.

[ag]

Prečo vznikol predmet dramatická výchova?
Nový štátny vzdelávací program určuje školám v 
prvom ročníku zaradiť do vyučovacieho procesu 
päť povinne voliteľných vyučovacích hodín. Preto 
sme sa rozhodli vytvoriť nový vyučovací predmet 
- dramatická výchova.

Čo je jej obsahom? Ako dramatická výchova pre-
bieha?
Predmet je založený na zážitku a jeho podstatou je 
hra. Dramatická výchova využíva situácie, v kto-
rých má žiak možnosť skúšať svoje konanie. Žiaci 
pri hrách vstupujú do úloh a vytvorených situácií, 

v ktorých za daných podmienok konajú kreatívne. Je 
možné navodiť i takú situáciu, s ktorou sa žiaci v bež-
nom živote stretnú len výnimočne. Nadobúdajú tak 
schopnosť lepšie týmto situáciám čeliť a vyrovnávať 
sa s ich následkami. Zároveň sa učia spolupracovať 
a rešpektovať názory ostatných. Dramatickou výcho-
vou by sme teda mohli nazvať cestu, na ktorej nás 
čakajú zaujímavé momenty a prekvapenia. Pri ich 
objavovaní a stretnutiach s nimi hľadáme možné 
riešenia sami alebo v skupine. Vždy pritom rešpek-
tujeme najzákladnejšie potreby žiaka.

Čo, resp. aké schopnosti dieťaťa sa týmto predme-
tom rozvíjajú? 
Hra v tomto období dieťaťa zohráva významnú úlo-
hu. Je kľúčom k rozvoju fantázie, obrazotvornosti a 
predstavivosti. Deti sa prostredníctvom  hier a cvi-
čení učia spolupracovať vo dvojiciach a skupinách, 
komunikovať prostredníctvom svojho tela. Osvojujú 
si priestorové cítenie, učia sa vnímať svet a veci okolo 
seba všetkými zmyslami. Uplatňujú schopnosť a 
zručnosť komunikovať slovom, rozširujú si slovnú 
zásobu, dokážu sa aktívne zapájať do rozhovorov a 
dohodnúť sa v  skupine na jednom návrhu. V nepo-
slednom rade sa učia tolerovať názory spolužiakov.

Čím je predmet takým kúzelným? Aký účel svojim 
významom plní?
Vytvára obrovský priestor na rozvoj fantázie. Žiaci 

sa v rozprávkach menia na drakov symbolov sily, 
nebezpečia, ale aj smútku a nešťastia. V hre na pís-
menkovú kráľovnú, ktorá nevie písať využívajú kre-
atívne umelecké danosti v kombinácii s písmenkami. 
Recitujú, píšu, kreslia. Takouto formou sa dajú veľmi 
pekne precvičovať a upevňovať poznatky získané na 
hodinách čítania a písania. Deti nadobúdajú pocit 
hry a veľakrát si neuvedomujú, že sa vlastne učia.

Ako sa tento predmet ujal? Je v radoch školáčikov 
populárny?
Dramatická výchova je novým predmetom. Vo vyu-
čovacieho procese funguje od septembra tohto roka. 
Napriek tomu si myslím, že je obľúbený a prváčikom 
sa páči „hrať sa.“

Aké skúsenosti máte v tejto oblasti? Vyžaduje si 
to profesionalitu v súvislosti s teoreticko-praktic-
kými skúsenosťami? Treba dramatickú výchovu aj 
pilne študovať?
Mám dostatočné množstvo materiálov z ktorých 
môžem čerpať pestré nápady, cvičenia a hry. Popri 
štúdiu učiteľstva pre I. stupeň základných škôl som 
študovala aj odbor tvorivá dramatika. Absolvovala 
som niekoľko tvorivých dielní a nadobudla prax na 
základnej škole, kde sa dramatická výchova vyučova-
la. Preto mám predstavu o tom , ako by vyučovanie 
dramatickej výchovy malo prebiehať. 

Aké to je pracovať takouto formou s deťmi. Je to 
zábavné alebo naopak unavujúce?
Pracovať s deťmi takouto formou ma baví. Je to zaují-
mavé a veselé. Myslím si , že sa to páči aj deťom. 

[text, foto: ag]

Hra - kľúčom k rozvoju...
Keď v septembri zaklopal na dvere základnej školy v Bystričke vynovený školský zákon, vedenie školy 
ho vpustilo dnu. Do lavíc k prváčikom si vtedy sadol nový predmet. Predmet, ktorý sa neučí, ale len 
hrá. Kľúč k učeniu hrou drží vo svojich rukách odborník z fachu -  Ivetka Vojtechová...

Poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom mali 
plnú hlavu úvah a vízií. Rokovania s investormi sľubujú 
rozvoj a prosperitu...



Blahoželáme
( október - december 2008 )

70 rokov
Milan Jančárik
Jozef Matula

Ján Kopas
Zdenka Matuľová

75 rokov
Bohumil Víťazka
Ida Mejstríková
Mária Bartlová

80 rokov
Anna Lúčanská

Ján Korbeľ
Ján Húšťava 

Anna Marková

85 rokov
Anna Fabriciusová
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Ochrana človeka a prírody
Jeseň v školských laviciach sa neniesla výlučne len v „knihomoľnej“ rovine. Naopak školáci z Bys-
tričky na chvíľočku odložili knihy bokom. A učenie vystriedala škola života…

V základnej škole v Bystričke sa ustálila tradícia venovať jedno jesenné dopoludnie teoretic-
kým a praktickým činnostiam zameraným na ochranu človeka a prírody. Pohyb a pobyt v prí-
rode a jej ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava, dopravná výchova a 
výchova k bezpečnému správaniu. Okruhy piatich tém, ktoré zatraktívnili vyučovací proces 
jesene. 
Úvod patril teórii súvisiacej s bezpečným pohybom v prostredí a s disciplínou v praktických 
činnostiach. „Nasledoval nácvik evakuácie školy. Nič netušiaci žiaci po vyhlásení signálu 
„Horí!“ opustili po únikovej ceste školu,“ objasňuje priebeh nácviku riaditeľka Základnej školy 
v Bystričke Mária Slouková. „Praktické činnosti sme realizovali v prírode. Žiaci mali za úlohu 
poskytnúť prvú pomoc pri jednoduchých zraneniach ako napríklad vytknutie nohy, zastavenie 
krvácania nosa, transport zraneného žiaka a podobne.“ 
Pekný deň ukončili pohybové aktivity. „O športové súťaže a iné  športové zápolenia prejavili žiaci 
najväčší záujem,“ dodáva riaditeľka.

[ag]

Tvorivé vianočné dielne
Vôňa perníkov, vianočné koledy, pravá predvianočná atmosféra. 
Úsmevy detí z príprav najradostnejších sviatkov v roku. To všet-
ko vyžarovalo 16. decembra v Materskej škole v Bystričke…

Tvorivé vianočné dielne zmenili materskú školu na nepo-
znanie. Deťúrence premenil predvianočný čas na majstrov 
pernikárov, recitátorov kolied a výrobcov vianočných po-
zdravov. „Akciu sme pripravili pre deti aj rodičov. Jej cieľom 
bolo umocniť vianočnú náladu a zapojiť deti do príprav na 
sviatky,“ objasnila myšlienku podujatia riaditeľka Janka 
Martinská. Deti vlastnoručne vyrábali perníky, ktoré vykra-
jovali a zdobili za pomoci učiteliek. Pod vianočným strom-
čekom spievali koledy i vyslovovali svoje priania. Pomocnú 
ruku v prípravách voňavých perníkov podala pani Rende-
ková spolu s učňami cukrármi. „Podujatie hodnotím veľmi 
kladne. Rodičia mali možnosť vidieť svoje deti v akcii. Myslím, 
že najkrajšie sviatky roka sme nemohli krajšie privítať.“
A čo bolo najväčšou odmenou podujatia?
„Rozžiarené detské očká, šikovné rúčky a balíčky s vlastnoruč-
ne upečenými perníčkami a ozdobami, ktoré si deti odniesli 
domov. Za celý kolektív materskej školy prajem do nového 
roku 2009 veľa zdravia, šťastia, lásky porozumenia a veľa 
vydarených spoločných akcií s našimi deťmi.“

[ag]

Matica rozžiarila 
svetlo Vianoc
Miestny odbor Matice slovenskej v Bystričke oživil 
po ročnej prestávke predvianočnú tradíciu. Podujatie 
s názvom Vianoce s Maticou slovenskou si hostia 
rozbalili takmer na štedrý deň. Veď sa konali tretie 
predvianočné popoludnie...

Tradičné podujatie sa konalo štvrtú adventnú ne-
deľu. V sále obecného úradu realizovali svoje ume-
nie folklórna skupina Hrádok Bystrička, Viliam 
Párička so spevom a hrou na fujaru, gajdy a fujaru 
trombitu a rétoricko-poetické vystúpenie prezen-
tovala zástupkyňa z evanjelického spevokolu 
- Lucka Hlobejová. „Pripomíname si zvyky Vianoc 
dávno minulých. Mladá generácia nepoznala zvyky 
spred polstoročia. Cieľom je vrátiť sa do dávnych čias 
a pripomenúť ich mladým. Lebo my raz skončíme, 
preto nech šľapú v tejto tradícii po nás,“ uviedol 
predseda MOMS v Bystričke Radomír Žingor. 
Prítomné publikum malo možnosť privoňať k dáv-
nej tradícii slávenia Vianoc, k poznaniu biblických 
príbehov, či spríjemniť si chvíle pri piesni a hudbe. 
Pod Hrádok zavítal tradične majster folklóru. Vi-

liam Párička, ktorý precestoval s folklórom svet. 
Nezanevrel ani na Bystričku. „Štyridsať rokov 
robím folklór. V prvom rade som výrobcom týchto 
nástrojov a potom ich interpret,“ rozhovoril sa 
hudobník a dodáva, „Mám rád folklór. Od ma-
lička vnímam krásne slovenské pesničky, ktoré sú 
súčasťou môjho života. Na Bystričku chodím rád, 
rád s týmito milými ľuďmi spolupracujem. Cítim 
sa tu ako doma.“ Majster folklóru, ktorý tento rok 
navštívil s folklórom Grécko, Taliansko či Fran-
cúzsko, ukončil svoju tohtoročnú púť Vianočným 
vystúpením v Bystričke.

[ag]

Vianočné trhy
Únia žien Slovenska, Materská a Základná škola 
v Bystričke, Klub dôchodcov vniesli teplo Vianoc do 
sály obecného úradu v Bystričke. Udialo sa tak 11. 
decembra v tradičnom vianočnom podujatí...

Spojenie s kultúrou
Neodmysliteľným oživením Vianočných trhov býva 
kultúrny program. Materská škola v Bystričke ním 
otvorila trhy aj tento krát. Divadielko o rukavičke 
a tanečné vystúpenie zožalo veľký úspech. „Myslím 
si, že otvorenie Vianočných trhov, práve deťmi z mater-
skej školy, navodilo radostnú a očakávanú atmosféru 
vianočných sviatkov,“ uviedla riaditeľka MŠ Janka 
Martinská. Odchodom detí z javiska začala nákup-
ná horúčka. Tradičné vianočné ozdoby, perníky, 
výrobky majstra košikára, čipky, vianočné trubičky, 
sviečky, výrobky z keramiky, maľované sklo, ale aj 
chrobáky a chutný grog Klubu dôchodcov a mnohé 
iné zaujímavosti otvorili návštevníkom náruč. Z vý-
robkov dvoch desiatok predajcov a remeselníkov 
z Bystričky a širokého okolia bolo čo vyberať. 

Remeselníci pestrím oživením
Predovšetkým remeselníci sa stávajú oživením tr-
hov. Mnohí pred zrakmi návštevníkov prepletajú 
šikovnými prstíkmi a zhotovujú vianočné skvosty. 
Bezpochyby k takým patrí Anna Gašparíková 
z Martina, ktorá štrnásť rokov zasvätila čipkovaniu. 
Na stolíku v sále obecného úradu mala vyložených 
množstvo výrobkov. Venovala im hodiny, dni, týždne 

i celé mesiace. „Záleží ktorý a ako. Niektorý zhotovím 
za týždeň, iný za mesiac. Predovšetkým dečky sú veľmi 
náročné práce. Ráno vstanem, dám si krátku rozcvič-
ku a hneď sa pustím do práce. Denne sú to hodiny,“ 
hovorí pani Anna. Svoje remeslo zbožňuje. Možno 
aj preto ju vídať medzi  ľuďmi takmer na každom 

jarmoku. „Paličkovaná čipka začala vzrastať. Do módy 
idú krajky, ale aj bytové doplnky, obrázky a dekoratív-
ne veci. Táto práca ma veľmi baví. Vrátila mi chuť do 
života.“ Samotná práca vraj nie je náročná. Vyžaduje 
si veľkú dávku trpezlivosti a chuti pracovať. „V pa-
ličkovaní nechávam kus seba, rozdávam ním radosť. 
Dokonca k tomuto remeslu zaúčam aj deti,“ dodáva 
zručná remeselníčka.
K tradičným remeselníkom patria dievčence z mesta 
– Veronika Jurková a Terezka Porubčanská. Popri 
viacerých výrobkoch zaujal hlinený svietnik. „Na-
jprv sa musí vyrobiť a vypáliť. Potom sa glazúruje 
a maľuje. Celkovo sa vyrába asi tri hodiny,“ hovorí 
duo o svojich remeselníckych skúsenostiach. „Ve-

novať sa remeslu nás baví. Na Bystričke sa nám páči 
a chodíme tu radi.“

Každoročným aktívnym účastníkom sú školáci 
z Bystričky. V tvorivých dielňach vytvárajú krásne 
plody svojej práce. A tie sa potom objavujú na sto-
loch vianočných trhov. „Predávame všeličo. Pozdravy, 
reťaze, sviečky, obrázky, gorálky, sušené kvietky a rast-
linky. Dokonca kupujúcim dávame aj bonus. Ten, kto si 
kúpi viac ako dva predmety, dostane jeden zadarmo,“ 
nechali sa počuť školáci. „Predali sme už všetkých an-
jelikov a predávať nás baví. Zarobené korunky pôjdu 
do školy. Použijú sa asi na výlety, na ktoré chodíme. 
Spýtajte sa to radšej pani učiteliek,“ dodávajú s ús-
mevom.

[ag]

Remeselníci na Bystričku nezanevreli. Naopak,  boli 
veľkou atrakciou vianočných trhov

Vianoce s Maticou slovenskou navodili správnu 
Vianočnú atmosféru. Na snímke folklórna skupina 
Hrádok Bystrička
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Keď je v bráne prázdno, zaskočí!
„Futbal a šport nie je o nadávkach, ale o srdci. Nadávkami sa strá-
ca koncentrácia a to sa mi nepáči...“ tvrdí dávna brankárska jed-
notka. Nikdy sa nepovažoval za talent. Zapálené srdce pre futbal, 
veľký obetavec, neúnavný drič a otec dvoch detí, Marián Košút... 

Maroš prežil v Bystričke naozaj 
všetko. Vzostupy i pády. Sklamania 
i nadšenie. Trávnik v bielom vápne 
hrýzol pod Hrádkom vo všetkých 
vekových kategóriách. A nielen 
tam. Aj vo Vrútkach a v Kľačanoch. 
Trénovalo ho množstvo trénerov, 
vystriedali sa pri ňom desiatky 
spoluhráčov. Okúsil krajskú súťaž, 
v dvoch turnajov si vybojoval titul 
najlepší brankár. Vážne zranenia, 
práca a rodina napokon rozhodli 
– kopačky zavesil na klinec. Raz 
však zazvonil telefón. A postavil sa 
opäť medzi žrde. 
Presne tento scenár sa udial túto 
jeseň. Svadba jednotky Norberta 
Hübnera pripadla na zápas s Turči-
anskymi Teplicami. Vedenie klubu malo na čele pot i vrásky. Veď 
Slovan i Teplice sa v tom období potáckalo na chvoste tabuľky. 

Buď, alebo. Klub sa jednoznačne rozhodol. A Maroš sa zrazu oci-
tol na tréningovom procese. „Povedal som, že s chytaním končím, 
no nemal kto nastúpiť, tak som šiel. V podstate po dvoch rokoch 
som sa vrátil do brány.“ Prežívať zápas po dlhodobej absencii je 
silná káva aj u profesionála. Maroš sa s tým vysporiadal v celku 
dobre. Veď jeho tým, zvíťazil 7:2. „Chcel som podať dobrý výkon. 
Spočiatku som cítil nervozitu, i keď do brány som šiel s tým, aby 

som urobil maximum pre 
mužstvo. Musím sa však 
priznať, že som čakal 
ďaleko silnejšieho súpera. 
Nakoniec sme sa s cha-
lanmi vzájomne podržali 
a vyhrali sme.“ Po zápase 
zavládla pod Hrádkom 
všeobecná spokojnosť. 
Aj napriek dobrému vý-
konu, Maroš už víkendy 
strávené medzi dvoma 
žrďami neplánuje. „Vždy 
som bol názoru, že šancu 
treba dať mladým. Práve 
to bol dôvod môjho od-
chodu. Chcel som, aby 
mladí cítili motiváciu. Ale 

keď nebude mať kto, prídem rád.“
[ag]

Vianočný futbalový turnaj
V sobotu 27. decembra sa uskutočnil na multifunkčnom futba-
lovom ihrisku vianočný futbalový turnaj pod záštitou TJ Slovan 
Bystrička. Prizvané štyri tímy si zmerali sily systémom žrebu 
a bojmi o tretie a prvé miesto. Dve družstvá zložené z futba-
listov Slovana Bystrička si vytvorili tréneri Šefčík a Nahálka. 

Zvyšné dva tými vystužili hráči z kategórie neregistrovaných. 
Odtoky a Kráľovci boli teda považovaní za papierovo slabších 
účastníkov podujatia. „Napadlo nás, že ľudia majú viac voľného 
času, sú prejedení a potrebujú sa vybehať,“ priblížil myšlienku po-
dujatia vedúci „A“ mužstva Bystričky Jozef  Košút. 
Všetky družstvá sa zahryzli z chuti do futbalového zápolenia. 
Núdza o prekvapenia nakoniec nebola. Lebo hneď v prvom 
vystúpení si mužstvo Kráľovcov poradilo s Nahálkovcami 

v pomere 2:1. Druhý zápas sa niesol výlučne v réžii 
jasného favorita. Snaživé Odtoky podľahli Šefčíkovcom 
vysoko 2:7. Z celkového triumfu na nultom ročníku sa 
napokon tešili Šefčíkovci, ktorí s Kráľovcami vyhrali 
v nervóznom zápase 3:1. Tretiu priečku si výhrou         
5:3 vybojovali zverenci trénera Nahálku. „Bol to len 
skúšobný ročník. Zúčastnilo sa ho vyše štyridsať hráčov. 
Akurát nás mrzí nezáujem zo strany divákov. Napriek 
tomu si myslím, že turnaj sa v celku vydaril. V budúcnosti 
by sme chceli hrať o pohár,“ dodal na záver vedúci áčka.

Celkové poradie zúčastnených:

1. Šefčíkovci
2. Kráľovci
3. Nahálkovci
4. Odtoky

[ag]
Vianočný turnaj padol futbalistom vhod. Po hodoch pod vianočným stromčekom bolo pre každé-
ho pozitívne rozhýbať kosti. A možno aj zhodiť kilečká...

Maroš zavesil kopačky na klinec, aby z nich ofúkol prach, keď mužstvo cíti potrebu. 
Snímka je z vianočného turnaja.


