
Život Bystričky
•  Ročník: IV.  •  Číslo: 4/2009  •  www.bystricka.sk  •  nepredajné  •

 úvodník

 spoločnost‘

Vianočný čas je čas radosti a veselosti. 
Čas keď sa majú tešiť malí i veľkí, bohatí a 
chudobní, zdraví, ale aj chorí. Ale aj triezvi 
a podstatne menej triezvi. Vianočné čaro 
totiž spôsobuje pálenie dlaní a oslabenie 
hladiny rovnováhy. Stačí keď nahliadnem 
do detskej izby svojho synovca. Kupovanie 
nadmerného množstva častokrát zbytoč-
ných vecí zahlcuje priestor inak útulnej 
izby. Spôsobuje stav duše, ktorá chce mať 
zrazu všetko, ale nikdy to naraz nemôže 
dosiahnuť. Presýtené deti drahými hračka-
mi strácajú sústredenosť. Miesto hrania sa 
behajú od hračky k hračke. A všetko buď 

končí na zemi, alebo zapadá prachom za-
budnutia. Po Vianociach je v izbe doslova 
hračková spúšť. Dostať sa plynule na druhý 
koniec izby znamená objednať si buldozér. 
Aby sme prežili Vianoce v radosti a ve-
selosti kupujme triezvo a rozvážne. Nie 
všetko, čo sa nám dostane pod ruku a už 
vôbec nie nad hranicu únosnosti. Zobrať 
si úver, vybaviť si pôžičku? To je len chvíľ-
kový stav opilosti, z ktorého človek veľmi 
rýchlo vytriezvie. Riaďme sa preto heslom 
– kupuj s triezvym rozumom, pre radosť, 
no zároveň prakticky. Určite veľmi dobre 
poznáme starú múdrosť o troch grošoch. 

Preto z jedného groša pripravme príjemnú 
atmosféru Vianoc v podobe jedla a pitia, 
druhý groš  na potešenie blízkych a na 
nákup pekných a praktických darčekov a 
ten tretí si odložme na horšie časy. A viete 
ako som tentokrát vybabral so synovcom? 
Nekúpil som mu nič, lebo všetci mu kúpia 
všetko. Radšej mu odložím na budúcnosť, 
pretože raz to bude určite potrebovať ďa-
leko viac ako teraz v chvíľkovej bláznivej 
eufórii...

[Adrián Greško]

Nezodpovední vodiči budú pokutovaní
V predchádzajúcom čísle Života Bystričky bol uverejnený príspevok 
o výzve občanom neparkovať autá na miestnych komunikáciách. Keď-
že občania neuposlúchli, obec posiela poslednú výzvu. Ak občania 
nebudú rešpektovať nariadenia obce, obecný úrad použije schválený 
VZN o miestnych komunikáciách a spoplatní parkovanie. Sadzba 
dane za užívanie verejného priestranstva za parkovanie na miestnych 
komunikáciách je 0,35 Eur za jedno parkovacie miesto na deň. „Ob-
čania, ktorí neustále porušujú toto nariadenie aj napriek mnohým 
upozorneniam žiadame, aby autá parkovali na dvoroch a v garážach. 
Pokiaľ občania neuposlúchnu, vyrúbime okrem platobného výmeru za 
daň z nehnuteľností aj platobný výmer za parkovanie na verejných 
priestranstvách,“ hovorí starosta a dodáva. „Cesty je nevyhnutné 
spriehľadniť a sprechodniť. Najmä v zime sa bude odhŕňať sneh a bude 
sa to ťažko robiť. Na jar bude obec meniť asfaltový koberec, preto treba 
autá vtiahnuť do dvora a dať tieto záležitosti do poriadku.“ 

[ag]
Vianočný vinš každému z Vás

Už maľuje mrazík farbami
okná, ploty i koruny stromov,

už poletujú jemné chumáčiky nad nami
a všetko sa skrýva pod bielou perinou.

Už nastáva ten krásny čas 
- vrždia sane dedka mráza

a teší sa každý z nás,
na vianočné čaro zasa.

Hojne zdravia a radosti,
úspechov, šťastia do sýtosti.

Žiadne hriechy, len úsmev dať,
Teplo domova rozdúchať.

Aj zopár grošov do mešca
nech je hojnosť všetkého,

lásku vlievať do srdca
a pokoja večného.

To všetko vám želá redakčná rada,
lebo ste poslúchali, ďakuje Vám a má Vás rada.

Voľby v Bystričke hlboký podpriemer
Volebný rok ukončili voľby do štruktúr vyšších územných celkov. Občania Bystričky sa zapojili k 
presadeniu svojich favoritov na posty poslancov a župana Žilinského samosprávneho kraja v sobotu 
14. novembra.

Z celkováho počtu 1177 oprávnených voličov sa 
volieb zúčastnilo 297 občanov, z ktorých každý 
odovzdal hlasovaciu obálku. Avšak počet platných 
odovzdaných hlasovacích lístkov bol odlišný. Pre 
voľby do krajského zastupiteľstva bolo platných 
293 hlasovacích lístkov. Voľba župana bola úspeš-
nejšia o jeden platný hlas. 
Kreslo predsedu žilinskej župy dosiahol s veľkým 
náskokom Juraj Blanár s celovým počtom hlasov 
208. Za ním nasledoval Pavel Pavlásek s 55 hlasmi. 
Tretí s 26 hlasmi skončil Jozef Tarčák. Posledný bol 
s piatimi hlasmi Štefan Brestovanský.
Volieb na poslancov Žilinského samosprávneho 
kraja sa uchádzalo celkovo 76 kandidátov. V 

Bystričke v desiatke najpopulárnejších kandidátov patrilo prvenstvo poslancovi obecného zastupi-
teľstva Rastislavovi Novotnému, ktorý získal 136 hlasov. So 116 hlasmi nasledoval Zdenko Kozák, 
s 92 hlasmi František Výrostko a so 74 hlasmi Ján Kvorka. Nad hranicou 50 hlasov obstál aj Peter 
Vons s 57 hlasmi a Alexander Lilge, ktorý bol favoritom u 54 občanov. V prvej desiatke sa ďalej 
umiestnili  Katarína Adamicová so 46 hlasmi, Tomáš Zanovit s 38 hlasmi a Miroslav Mlynár s 36 
hlasmi. Voľby boli poznačené slabou voličskou účasťou, len 25,2%.

[ag]

Hľadá sa vhodné miesto pre 
zastávku
Avizovaná výzva obecného úradu občanom sa doposiaľ ne-
stretla s odozvou. Problematika vhodnej lokality a odkúpenia 
pozemku pre zastávku na Sadoch je stále aktuálna. Obec už 
oslovila majiteľov vhodných pozemkov na odkúpenie desať 
metrov štvorcových na realizáciu výstavby. „Pokiaľ sa tak 
nestane a nik nebude ochotný odpredať pozemok, budeme nú-
tení spraviť zastávku na cestnej komunikácii medzi domami 
424 a 426 s tým, že táto ulica bude slepá a pre automobilovú 
dopravu uzavretá,“ uviedol starosta obce Kamil Beláň.

[ag]
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Folklórna Bystrička
Sála obecného úradu v Bystričke hýrila 24. októbra rados-
ťou a tancom. Obec Bystrička, Folklórna skupina Hrádok, 
Miestny odbor Matice Slovenskej a Turčianske kultúrne 
stredisko Martin rozdúchali pod Hrádkom folklórnu šou...

Folklórna skupina Hrádok Bystrička, Dôchodcovská 
Turčianka, Folklórny súbor Sklabiňa, Záturčianka a trio 
heligonkárov v zložení Adam Balačinec a Jozef a Michal 
Gombíkovci boli hlavnými aktérmi folklórneho podu-
jatia. „Chceli sme urobiť kultúrny program z vďaky pre 

Vyšší územný celok i Obecný úrad v Bystričke, pretože pri 
príležitosti nedávneho dvadsiateho piateho výročia folklóru 
v Turci nám zakúpili kroje,“ priblížila zmysel podujatia 
spoluorganizátorka a vedúca Folklórnej skupiny Hrádok 
Bystrička Vierka Zimeľová. „Pritiahnuť folklór a kultúru 
do našej obce bolo veľkou cťou. Podujatie sme zlúčili s 
rozvojom spolupráce medzi slovenskými a českými ženami,“ 
dodáva okresná predsedníčka Únie žien Slovenska Zdenka 
Maršalová, ktorá neskrývala nadšenie z prítomnosti druž-
by Českého zväzu žien z Nového Jičína a krajskej rady žien 
Moravsko-Slezkého kraja. 
Atmosféru stupňovala pestrá paleta vystúpení. Goralské, 
terchovské i známe slovenské pesničky preskupené vy-
stúpením heligonkárov takmer roztancovali publikum. 
„V sále nebolo človeka, ktorý by nespieval. Keď spustili 
muziku heligonkári, Bystrička vrela doslova nadšením. 
Ľuďom šklbalo nohami, mykalo im v bokoch, taká výbor-
ná nálada sa rozbehla. Ten kto neprišiel, môže banovať,“ 
nechala sa počuť Vierka Zimeľová. Prehliadka folklóru 
spojená s otvorením výstavy v rámci nedávnych osláv 25. 
výročia folklóru v Turci sa teší perspektíve do budúcnosti. 
„Účinkujúci i hostia boli nadšení. Podujatie malo cveng a to 
nás motivuje uskutočniť takúto akciu o rok opäť,“ dodala na 
záver Zdenka Maršalová.

Text: Adrián Greško
Foto: Ján Maršala

Folkloristi dôchodcom
Folklórny súbor Hrádok Bystrička navští-
vil v stredu 16. decembra Klub dôchodcov 
v Martine. „Pozvala nás vedúca klubu 
dôchodcov pani Zajacová, aby sme vy-
stúpili s vianočným programom,“ uviedla 
Vierka Zimeľová. Folkloristi prezentovali 
predvianočný program podľa scenára z 
Francúzska. V príjemnej atmosfére od-
zneli viaceré vinše a koledy.

Obecný ples
Nadšenci plesov a zábav sú srdečne pozva-
ní na Obecný ples. Podujatie sa uskutoční 
tridsiateho januára na tradičnom mieste 
– v sále obecného úradu. O zábavu a ob-
čerstvenie je postarané.

Mikuláš s čerticou dmeňovali

V piatok 4. decembra 2009 zavítal do 
Materskej a Základnej školy v Bystričke 
Mikuláš. V sprievode s čerticou  chodil 
po jednotlivých triedach a obdarúval deti 
sladkosťami. Z tried sa ozýval smiech, 
veselé pesničky a recitácie ako odmena za 
vzácnu návštevu. Podľa našich informácií 
bol Mikuláš opäť spokojný. Nikomu z detí 
nepriniesol uhlie, ani zemiaky.

Oznam pre rodičov budúcich 
prváčikov
Riaditeľstvo Základnej školy Bystrička 
pozýva rodičov budúcich prvákov na me-
todické stretnutie. Uskutoční sa 20. janu-
ára 2010 o šestnástej hodine v Základnej 
škole Bystrička. 
Zápis žiakov do 1. ročníka bude 27. 
januára 2010 od 14.00 do 18.00 hod. v 
ZŠ Bystrička. V prípade choroby dieťaťa 
je možné požiadať o náhradný termín 
zápisu.

Nová šanca pre penzión
V predchádzajúcom čísle sme uviedli 
informáciu o nerealizácii výstavby 
penziónu v obci. Otázka penziónu 
je však opäť aktuálna. „Táto doba za-
brzdila výstavbu a chýbajú investície. 
No počítame s tým, že by sa to mohlo 
pohnúť dopredu. Otázka penziónu 
pre seniorov je otvorená a žiadúca,“ 
informoval nás starosta obce Kamil 
Beláň. Výstavbu zabrzdil práve nedo-
statok peňazí. Tok investícií na tento 
účel je riadený z Nórskych fondov. 
Práve Nóri určujú podiel peňazí na 
budovanie sociálnej siete. „Hľadal 
sa vhodný investor. Mali sme dvoch, 
ale pre pretrvávajúcu krízu ustúpili. 
Či sa to vyrieši o rok je otázne. Obec 
naďalej hľadá schopného a ochotného 
investora za podmienok určených 
obcou.“

[ag]

Sedemdňovka v krojoch
Sedemdňová štafeta sa začala písať 5. 
decembra. K výprave štrnástich folk-
loristov z Bystričky sa pripojil jeden 
heligonkár z Vrútok a predstavitelia 
Matice slovenskej. V Žiline autobus 

doplnila desiatka moravských a v Ja-
rovciach osem maďarských Slovákov. 
„Na cestu sme si pribalili kroje z Bys-
tričky a rekvizity dôležité k predsta-
veniam. Keď sa k nám v Jarovciach 
pripojili maďarský Slováci, vecí bol 
plný autobus. Aj záchod v autobuse 
bol celkom zaprataný,“ hovorí vedúca 
Folklórnej skupiny Hrádok Bystrička 
Vierka Zimeľová. „Maďarskí Slováci 
cestovali predvádzať svoje výrobky. 
Salámu, klobásky a medovníky. Mo-
ravskí zasa tanec a my sme cestovali 
so zámerom prezentovať tradície späté 
so slávením Vianoc od Kataríny až po 
Štefana,“ priblížila zámer cesty šéa 
súboru z Bystričky. Vo Francúzsku 
čakalo na aktérov zo strednej Európy 
príjemné počasie so sedemnástimi 
stupňami a očakávanie z vystúpení.

Francúzi spokojní
Úspech rodákov spod Hrádku sa 
dostavil hneď po prvom vystúpení. 
Záujem o pásmo slávenia Vianoc od 
Kataríny po Štefana bol veľmi veľký. 
„Vystupovali sme priamo v Paríži 
v neveľkej miestnosti. Organizátori 
to tak trochu nezvládli, pretože ľudí 
prišlo viac ako sa očakávalo a my 
sme takmer nemali kde vystupovať.“ 

Folkloristi odovzdávali prítomnému 
publiku jedľové čečinky so slamenou 
ozdôbkou, hriate i koláče. A nezabudli 
ani na zabíjačkové špeciality. Jaternice, 
klobásky a kapustnice bolo nadostač. 
Popritom sa hrali slovenské pesničky. 

„Aj sa tancovalo aj sa 
spievalo. Veľa Francúzov 
sa zapájalo do spevu 
i tanca. Atmosféra vy-
stúpenia bola výborná,“ 
hodnotila prvé vystúpe-
nie Vierka Zimeľová.
Pekné spomienky zažili 
folkloristi aj na veľvysla-
nectve, kde na tretí deň 
svojho pobytu spievali 
koledy a vinše. Posledné 
vystúpenie strávili aktéri 

pod „Ajfelovkou“. „Boli tam vianočné 
trhy spojené so slávnosťou. Všetky 
národy žijúce v Paríži vztýčili vlajky 
svojej domoviny. Pri našom stánku 
sme spievali koledy, vinše a slovenské 
pesničky. Nikto 
z prítomných sa 
nehanbil za svoju 
národnosť a človek 
mal z toho dobrý 
pocit. Ľudia sa pri 
nás pristavovali 
tancovali i spieva-
li.“ Pri slovenskom 
stánku sa okrem 
piesní a tanca pre-
dávali slovenské vý-
robky, varené víno, 
hriate i perníky.

Paríž drahý, ale krásny
Každý druhý deň vystúpenie, to dá 
zabrať. Počas jednodňových prestávok 
si však Slováci dokázali vydýchnuť. 
Ich prítomnosť pritiahla jedna z na-
jväčších symbolov sveta. „Nenechali 
sme si ujsť Eiffelovu vežu. Priamo v nej 
sme zaspievali pieseň Na Kráľovej holi. 
Nadšená šóra ľudí nám tlieskala. Ak 
by sme mali so sebou klobúk, hádam aj 

niečo vyberieme,“ hovorí s úsmevom 
Vierka Zimeľová. Slovenskí návštev-
níci vyskúšali parížske metro, navští-
vili palác vo Versailles a niektorí sa 
odviezli i loďou po Seine. „Unikátna 
bola ulica Šanzelizé. Večer bolo všetko 
nádherne vyzdobené. Pozorovali sme 
to z ruského kola. Bolo to prekrásne. 
Na druhej strane ceny boli veľmi dra-
hé, nad naše pomery, no rátali sme 
s tým.“

Viac skúseností so Slovák-
mi ako s jedlom
V zahraničí je Slovákov ako maku. 
Napriek dlhodobej odluke z materin-
skej zemi sú stále Slovákmi. „Väčšina 
párov je zmiešaná a vznikajú česko-
-slovenské manželstvá. Avšak jazyk 
vedia dobre, dalo sa s nimi komuni-
kovať. No keď sa rozrečnia, nevedia 
prestať. Dokonca sa snažia udržiavať 
slovenské tradície,“ hovorí šéa folk-
loristov. Menej skúseností si slovenská 
výprava priniesla v kontakte s fran-
cúzskou kuchyňou. Ochutnať slimáky 
sa nikomu nepodarilo. „Nebolo kedy 
ochutnávať francúzske špeciality. Mali 
sme skromné bývanie a skromnú stra-
vu. Raňajky bývali skôr sladké – maslo, 

džem a čokoláda. Na obedoch sme si 
vyberali rýchlu stravu. Stejk, pečené 
kura, či ryba, boli najčastejšie jedlá, 
ktoré sme konzumovali. A so sebou 
sme si priniesli klobásky, jaternicu 
a kapustnicu.“ Výprava z Francúzska 
sa vrátila 11. decembra. Plná nadšenia 
a skúseností. „Nikomu sa nič  nestalo, 
zdraví sme išli, zdraví a plní nadšenia 
sme prišli,“ uviedla na záver Vierka 
Zimeľová.

[ag]

Slovenské Vianoce vo Francúzsku
Výprava štrnástich spod Hrádku dobíjala srdce Francúzska. Priamo v Paríži 
získali folkloristi z Bystričky priazeň zahraničných Slovákov. Totiž z iniciatívy 
Matice Slovenskej a Žilinského samosprávneho kraja prezentovali slávenie Via-
noc pred zrakmi Francúzskych Slovákov...



Svetielko spomienky
Svetielka spomienok sa tradine rozhoreli prvé dva 
novembrové dni. Symbolický plamienok svieky vyjad-
roval teplo spomienok na našich zosnulých....

Tradičný Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zo-
snulých pripadli na nedeľu a pondelok. Svetielka 
spomienok na tváre milovaných však horeli v Bys-
tričke týždeň pred a týždeň po týchto dátumoch. 
Celé rodiny v sprievode modlitieb dekorovali hroby 

vencami a zažínali 
sviečky v kahan-
coch. Mnohí pre-
cestovali ďaleké 
kilometre, aby 
si pripomenuli 
rodinné kore-
ne. Symbolické 
svetielka sviečok 
poukazovali na 
nádej večnosti 
neba.  „Kresťania si od prvých počiatkov uctievali 
hroby svojich mučeníkov a nebohých. V ranokresťan-
skej ére nazývali kresťania podľa zaužívanej tradície 
deň ich pohrebu  dňom narodenia pre nebo,“ hovorí 
o dávnej tradícii Miroslav Antoňák ml. v blogu SME. 
„V 8. storočí určil pápež Gregor IV. sviatok Všetkých 
svätých na 1. november, ktorý mal byť spomienkou na 
známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne 
rozšíril a v kalendári sa zakotvil 2. november ako Pa-
miatka zosnulých,“ dopĺňa naše poznatky internetová 
stránka www.slovakia.travel.sk

Text: ag
Ilustračné foto: vivo.sk

Martin tlmočil históriu povstania
Výročná konferencia našla útočisko v met-
ropole Turca 27. októbra. Bohatá účasť 
hostí, historikov a pamätníkov nahliadla do 
svedetstva vojnovej minulosti. V cykle vy-
stúpení muzeálnych pracovníkov na témy 
zásobovanie, munícia a zbrane, pomoc 
obyvateľstva a zdravotná služba vykreslili 
aktéri prednášok obraz vojny a povstania. 
Priestor na prednáškach dostali aj žijúce 
deti Viliama Žingora. Jela Zajacová, Dušan 
a Radomír Žingorci ako priamy svedkovia 
nacistickej tyranie prsťou zo zeme z Bys-
tričky slávnostne krstili knihu II. slovenská 
partizánska brigáda od Mariána Uhrína 
a kolektívu autorov. Konferenciu v Martine 
ukončil slávnostný obed. Významní hostia 
sa potom presunuli na Bystričku.

Pod Hrádkom spomienky
V Bystričke všetkých privítal starosta obce 
Kamil Beláň. Úvodným prejavom sa pre-
zentoval vedec a pracovník múzea SNP 
Ján Stanislav. Prítomným hosťom spievala 
Folklórna skupina Hrádok z Bystričky 
a Dôchodcovská Turčianka. Počas sláv-
nostného popoludnia v Bystričke bol osa-

dený náhrobný kameň spolubojovníkovi 
a dôstojníkovi II. slovenskej partizánskej 
brigády Jánovi Alexandrovi Sitárovi. Ná-
hrobný kameň pokrstil evanjelický farár 
Ján Hroboň a predniesol aj krátku modlit-
bu. Potom sa všetci utiahli do sály obecné-
ho úradu v Bystričke, kde bolo 
pripravené pre všetkých účast-
níkov podujatia občerstvenie. 
„Pri káve a vínečku sme zhodno-
tili celú akciu a ako rodina sme 
poďakovali všetkým účastníkom, 
sponzorom a ogranizátorom. 
Bolo to veľmi účelné stretnutie,“ 
nechal sa počuť potomok naj-
slávnejšieho partizána Radomír 
Žingor. „Bola to pozitívna akcia. 
Dozvedeli sme sa mnoho nových 
informácií z povstania. Záro-
veň bola krstená kniha, ktorá 
sprístupnila verejnosti skutočnú 
minulosť.“

Kniha ako živé svedectvo
Kniha II. slovenská partizánska brigáda 
od Mariána Uhrína a kolektívu autorov sa 
zrodila po takmer piatich rokoch. „Kniha 

sa pripravovala dosť dlho. Začalo sa o nej 
uvažovať počas 60. výročia SNP. Postupne 
sme museli premyslieť jej financovanie 
a realizáciu. Preto sme zháňali sponzorov 
a pomocníkov. Každý priložil ruku k dielu, 
preto je na svete,“ rozhovoril sa Radomír 
Žingor. „Bola sprístupnená preto, lebo do 
roku 1989 bola spochybňovaná činnosť II. 
slovenskej partizánskej brigády. Knihou 
bola osvetlená pravda o brigáde a činnos-
ti partizánskeho odboja a dotýka sa aj 
represálií v päťdesiatych rokoch minulého 
storočia. Účelom knihy je aj to, aby mladá 
generácia videla pravdu ako ťažko sme žili 

v minulosti.“ Prvotlač knihy odhaľujúcej 
vojnovú a povojnovú skutočnosť mala ná-
klad 600 kusov. Podľa našich informácií sa 
plánuje jej dotlač.

[ag]
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Blahoželáme
( september - december 2009 )

60 rokov
Gabriel Turčan

František Chovančák
Soňa Janečková
Peter Bukovský

Štefan Suchý
Viera Zimeľová

Ján Debnár
Štepánka Sýkorová

65 rokov
Anna Beláňová

Dušan Korbeľ
Božena Ilčíková

Anna Palovčíková

70 rokov
Jozef Hujčák

Vincent Mucha
Milan Matuľa

Etela Kotrádyová
Želmíra Kubisová

Terézia Čierna
Ján Debnár

80 rokov
Mária Junasová

Mária Rechtoríková
Anna Brožová

85 rokov
Ondrej Rapavý

Jozef Honko

90 rokov
Anna Andreziová
Zuzana Matulová

Vyzdobili obec
Ďakujem sponzorom, za nové vianočné 
osvetlenie ktoré zdobí stromček pred 
nákupným strediskom Jednota. Spon-
zorský dar venovali Ing. Jozef Kubinec a 
Ing. arch. Dušan Holan. 
Verím že vianočná výzdoba sa páči 
všetkým občanom.

Kamil Beláň, starosta obce

Partizáni v spomienkach
Múzeum slovenského národného povstania, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Vojenská akadémie v Liptovskom Mikuláši, Vojenská nemocnica v Ružomberku, mesto 
Martin, obec Bystrička a deti Viliama Žingora organizovali celodennú konferenciu k 65. 
výročiu SNP.

Vďaka občania Bystričky
Obecný úrad v Bystričke obdržal tento mesiac poďakovanie z OZ Diakonie 
Broumov (ČR). Obec bola na jar vyzvaná k charitatívnej akcii. „Vyzvali nás, 
aby sme pomohli ľuďom žijúcim v hmotnej núdzi,“ priblížil starosta Kamil 
Beláň. Výzva sa dotýkala výlučne zberu šatstva. Charitatívnu akciu zastre-
šila Únia žien Slovenska. Úprimná vďaka za materiálnu pomoc núdznym 
potešila a povzbudila občanov Bystričky. Lebo to čo už my nepotrebujeme, 
je životne potrebné a osožné pre iných. A možno aj vďaka nám, budú mať 
sociálne slabší krajšie Vianoce...

[ag]
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Vianočné trhy
Posolstvo Vianoc privialo do sály obecného úradu v 
Bystričke remeselníkov zo všetkých kútov Turca. Únia 
žien Slovenska, Klub dôchodcov a Základná škola v 
Bystričke oživili predvianočnú atmosféru tradičným 
podujatím...

Deti osvedčeným oživením
Úvod vianočných trhov patril žiakom Základnej školy 
v Bystričke. Dobrú náladu pozdvihol vianočný tanec 
v mikulášskych čapiciach, hra na flautu i spoločné 
pesničky. Svieži úvod nabudil návštevníkov k pred-
vianočným nákupom. Celkovo dvadsať remeselníkov 
ponúkalo široký sortiment výrobkov s vianočnou 
tematikou. Medzi nimi sa vyskytol stôl školákov. 

„Ponúkame  výrobky zhotovené žiakmi v tvorivých 
dielňach v škole a v Centre voľného času Kamarát. 
Všetko sú to výrobky s vianočnou tematikou zhotovené 
rozličnými technikami,“ uviedla riaditeľka Základnej 
školy a spoluorganizátorka trhov Mária Slouková. 
Snehuliaci z vaty a papiera, ozdoby zo slaného cesta, 
pozdravy, svietniky zdobené servítkovou technikou, 
modelované výrobky z plastelíny, postavičky z prírod-
nín, pozdravy robené tušom a voskom. Spestrením 
ponúkaného sortimentu boli koláče upečené mamič-
kou  prváka. „Trhy odštartovali sviatočnú atmosféru 
do domácností v  Bystričke. Pripomenúť tradičné 
Vianoce by mali výrobky, ktoré sa v minulosti vyrábali 
a návštevníci ich tu majú možnosť nielen obdivovať, 
ale aj si nimi skrášliť príbytky,“ dodala riaditeľka ZŠ 
v Bystričke.

Remeselníci s pestrým sortimentom
Remeselníkov v Bystričke bolo ako šafranu. Zvončeky 
z tekvičiek, adventné vence, Mikulášovia, betlehem, 
výrobky zo sadry, skla, šúpolia a vetvičiek sa vynímali 
na stole Ferdinanda Kolčáka a Magdalény Žilinskej.  
„Každý jeden výrobok je ručná práca. Keď chceme 
stihnúť urobiť všetko do podujatia, musíme si pri tom 
posedieť a poponáhľať sa,“ hovorí dvojica, ktorá sa 
pravidelne účastní na jarmokoch a podobných podu-
jatiach. Zaujímavým obohatením trhov boli výrobky 
z imela a machu. „Vianočné stromčeky z machu vlie-
pame na drevený ihlan. Práca nie je náročná, výroba 
jedného stromčeka trvá približne hodinu. Tento deko-
račný výrobok je nenáročný na starostlivosť a dožije 
sa aj ďalších Vianoc,“ nechala sa počuť remeselníčka 
Katarína Kapalová s priateľom. V Bystričke sa objavili 
aj svietniky, sviečky, keramické predmety, medovníky 
z Kremnice, dekoračné predmety servítkovej techni-
ky, háčkované dečky, hubky a hviezdičky, ale aj košíky. 
„Často chodím na takéto podujatia. Na Bystričke som 
už tretíkrát a pravidelne predávam na všetkých jarmo-
koch v Turci,“ hovorí košikár Ivan Obuch z Blažoviec. 
Na podujatí nechýbalo občerstvenie. Chutný  grog, va-
rené víno, džús i kávu mali tradične na starosti členky 
z Klubu dôchodcov v Bystričke.

[ag]

Úcta najstarším
V Bystričke to najstarší dokážu poriadne roztočiť. 
V tvári vpísaná mapa života. Dlane tvrdé od ťažkej 
roboty. Tri štvrťstoročia poctivo zozbieraných  skúse-
ností, vojna, niekoľko politických zriadení a desiatky 
prezidentov. To všetko prežili naši starí rodičia.  Starší, 
vekom skúsení si právom zasluhujú úctu a uznanie. A 
patrične to aj oslávili...

Seniorom poklona a uznanie
Sála obecného úradu v Bystričke sa 4. novembra 
naplnila teplom seniorskej generácie. Pre najstaršiu 
generáciu občanov pripravila obec na pozadí októb-
rovej úcty k starším príjemné popodudnie. „Žijeme 
v storočí vedecko-technickej revolúcie v storočí kde 
dominujú informácie. No napriek týmto prívlastkom 

nechceme zabudnúť na ľudí, ktorí nás všetkému učili a 
viedli. Človek musí prežiť mnoho ročných období, aby 
videl svoje dielo. Staroba má svoju hrdosť a skladá sa 
z radostí i starostí. Želám pevné zdravie, aby sa vy-
hladili na čele vrásky a nezhaslo nadšenie. Ďakujeme 
za všetko, čo ste pre rodinu a obec urobili,“ uviedol v 
príhovore starosta obce Kamil Beláň.
V pestrom programe sa prezentovali žiaci Materskej 
a Základnej školy v Bystričke. Tanček, recitácie, diva-
dielko i pieseň o starej mamičke dekorovali význam 
starých rodičov v dnešnej spoločnosti. Pre šesť desia-
tok prítomných seniorov boli pripravené chlebíčky, 
koláč, čaj i pohárik koňaku. Príjemnú atmosféru 
znásobovala skupina Návrat. Najmä slovenské piesne 
rozdúchali v najstarších energiu  a postavili mnohých 
na parket. 

Aktívni v pohybe i v myšlienkach
Nad 70 rokov figuruje v obci približne 140 ľudí. Na 
oslavné popoludnie ich prišlo šesť desiatok. Zaujíma-
vý program a dobrá muzika v nich rozdúchali radosť 
a nadšenie. „Som tu prvýkrát a hneď môžem vysloviť 
kladné hodnotenie. Veľmi sa mi páčilo. Krásny prí-
hovor, šikovná mládež a keďže rád počúvam hudbu 
známych slovenských piesní, musím vyjadriť nadše-
nie. Je treba, aby sa mladí starali o starších,“ nechal 
sa počuť Jozef Matuľa. „Mne osobne sa najviac páčili 
deti. Výborná obsluha, krásna hudba a najmä ľudovky. 
Obec to všetko zorganizovala výborne,“ dopĺňa Terézia 
Grajciarová. Niektorí sa podujatia zúčastnili viackrát. 
Jozef Chlebec sa podujatia zúčastnil tretíkrát po sebe. 
„Aj pred dvoma rokmi i teraz bolo pekne, i keď ten 
predtým bol troška veselší. No dnes sa to ešte neskonči-
lo, veselie sa môže rozbehnúť.“  
Pekné pesničky postavili viaceré páry na nohy. A se-
niori všetkým ukázali, ako sa má brúsiť parket. „Veľmi 
príjemne strávené popoludnie. Táto dôstojná akcia sa 
nám páči. Od vystúpenia detí až po tancovačku  bolo 
všetko pekné. Mám výborného tanečníka a cítim sa tu 
dobre,“ nešetrila slovami chvály častá tanečnica Oľga 
Pivoňková. 
To, že sa oslávenci vedia zabávať naplno tlmočil Vi-
liam Baričiak. Krásnym poetickým prednesom potešil 
prítomných. „Podujatie bolo pripravené na vysokej 
úrovni s pekným programom. Zvlášť by som vyzdvihol 
vystúpenie detí. Aj obsluha bola výborná a celé podu-
jatie oživila výborná hudba. Prínos vidím aj v lepšom 
poznaní obyvateľov obce, mládeže i organizačnej 
úrovne obecného zastupiteľstva. Samo to nepríde, preto 
všetkým ďakujem. Takéto akcie treba robiť,“ dodal 
bezprostredne po prednese. „Za všetkých, i tých, ktorí 
nemohli prísť, srdečne ďakujem, že sa niečo tak pekné 
udialo. Páčilo sa mi všetko. Od drobných dietok až po 
najstaršieho účinkujúceho,“  vyslovil poďakovanie i 
Jozef Holbus.

[ag]

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s 
Folklórnou skupinou Hrádok Bystrička si pri-
pravili pásmo predvianočných zvykov od svätého 
Martina až po Štefana. Kultúrny program bohato 
preskupili vinše, koledy, pranostiky starých rodi-
čov a tradície slávenia jednotlivých sviatkov. Veľkú 

pozornosť venovali folklo-
risti práve Vianociam. V 
krátkej scénke predstavili 
divákom tradičné slávenie 
štedrovečernej hostiny v 
domoch prastarých rodi-
čov. Nevynechali zvyky a 
obyčaje späté s Vianocami 
ako krájanie jablka, dele-
nie orieška, predvečerná 
modlitba, ale i lámanie 
oblátky natretej medom 
každému rodinnému 
príslušníkovi. Na štedro-
večernom stole nechýbali 
med, ovocie, sväté písmo, 
koláče, fľaša domáceho, 
zrnká obilia, aby bola 
bohatá úroda i peniaze. 
Predstavenie ukončil spev 
vinšovníkov od susedov.
Priestor vystupovať do-
stala aj folklórna skupina 
Dôchodcovská turčianka, 
ktorá sa prezentovala 
recitáciami, piesňami a 

koledami. Prítomné publikum ožilo najmä pri 
spievaní Tichej noci či Daj Boh šťastia. Príjemné 
podujatie ukončilo spoločné posedenie pri kolá-
čikoch, vínku a kapustnici.
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Vianoce s Maticou slovenskou
Poslednú predvianočnú nedeľu sa v sále obecného úradu spievali vinše a 
koledy. Spestrenie Vianočných sviatkov prinieslo tradičné podujatie Vianoce 
s Maticou slovenskou.


