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PRÍHOVOR
Milí čitatelia,
reč je obrovským darom pre človeka. Jej pôsobenie vo svete informácií je neprekonateľné. Reč vo
forme tvoriacich slov a následne
slová premietnuté do písma nám
však ponúkajú všestranný dlhotrvajúci informačný efekt. Informovanosť je dôležitá pre každé jedno
spoločenstvo a naša obec nie je
výnimkou. Som si vedomý toho,
že informovanosť občanov v našej
obci má svoje nedostatky a je ju
potrebné neustále zlepšovať. Po
dlhej dobe plánovania, zastrájania
sa a prípravy, kedy bolo vždy niečo
dôležitejšie, prichádza dnes deň,
kedy držíte historicky vzácne prvé
číslo obecných novín
„Z BYSTRIČIANSKEJ KAPSY“.
Prvé číslo našich novín vychádza
symbolicky v roku 630. výročia
prvej písomnej zmienky o obci.
Noviny plánujeme vydávať v prvej
fáze dvakrát za rok a urobíme všetko pre to, aby sa každý jeden
výtlačok dostal aj do všetkých
Vašich domácností. Noviny Vám
budú prinášať čo najobjektívnejšie informácie o živote v našej
obci, o tom, čo Vás zaujíma a čím
naša obec žije. Priestor tu nájdu
oblasti ako kultúrno-spoločenské
dianie v obci, športové aktivity, činnosť spoločenských organizácií, združení, spoločenstiev,
záujmových skupín, farského
spoločenstva, miestnych podnikateľov, skrátka všetci, ktorí pre-

javia záujem o svoju propagáciu
v obecných novinách. V novinách
nebude chýbať spoločenská rubrika a štatistické údaje hovoriace
o živote v obci. Pevne verím, že
Z BYSTRIČIANSKEJ KAPSY sa
k Vám budú dostávať informácie,
ktoré v konečnom dôsledku vyvolajú medzi Vami diskusiu a prinesú
podnety a návrhy na zlepšenie
života v našej obci. Vydávaním
obecných novín určitým spôsobom
splatíme náš dlh starším spoluobčanom, pre ktorých elektronická
komunikácia formou internetu,
facebook-u a návštevy webovej
stránky obce je mimo možností ich
komunikačného priestoru.
Som rád, že sa sformovala skupinka vynikajúcich ľudí, ktorí
myšlienku vydávania obecných
novín chápu ako výzvu a aj napriek

prvotnej neskúsenosti je ich cieľ
jasný – vydávanie obecných novín
zaviesť ako tradíciu a nielen ako
jednorazový projekt. Dovoľte mi
preto, aby som sa touto cestou
poďakoval redakčnej rade – ako aj
ostatným autorom článkov, vďaka
ktorým dnes môžete na chvíľu spomaliť a prečítať si týchto pár strán.
Redakčná rada však vstupuje na
neprebádané územie a musí sa
vysporiadať so všetkými úskaliami
a problémami doteraz neznámeho
terénu.
Prosím, nebuďme k autorom
ihneď kritickí, vážme si ich snahu
a odhodlanie.
Ja im za to z celého srdca úprimne
ĎAKUJEM!
Vojtech Bartoš - starosta obce

Milí spoluobčania,
sme veľmi radi, že po našom dlhodobom úsilí Vám môžeme predstaviť úplne prvé číslo našich obecných novín Z BYSTRIČIANSKEJ
KAPSY. Názov novín sme zvolili na základe nášho ľudového pomenovania „Kapsiari“. Našim zámerom je predovšetkým oboznamovať Vás o dianí a živote v našej obci, a tak prispieť k zvýšeniu Vášho
občianskeho povedomia a tým pozdvihnúť pocit spolupatričnosti,
ktorý je potrebný k tomu, aby sme spoločne dokázali vyťažiť čo najviac zo života v našej obci. Preto akékoľvek návrhy, postrehy nám
neváhajte napísať na emailovú adresu: noviny@bystricany.sk alebo
do poštovej schránky obecného úradu. Obsah tejto „kapsy“ tvoria
predovšetkým informácie, obecné aktivity a činnosť našich organizácii a združení za rok 2017. Prajeme Vám príjemné čítanie!
Redakčná rada

VEDENIE OBCE BYSTRIČANY
Starosta obce
Vojtech Bartoš

Zástupca starostu obce
Ing. Tibor Školna

Hlavný kontrolór obce
Ing. Milan Plevka

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Anna Bajzíková, Ing. Marek Bartoš, Ing. Marek Dobiš, Anna Iliašová, Mgr. Lucia Obžerová, Ján
Pastierik, Ing. Andrea Radosová, Ing. Tibor Školna, Marián Valter

ORGANIZÁCIE OBCE

• Príspevková organizácia Termal Bystričany - vedúci príspevkovej organizácie Ing. Ivan Bartoš
• Termal - Chalmová Bystričany, s. r. o. – konateľ spoločnosti Ing. Ivan Bartoš
• Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ – riaditeľ Mgr. Kamil Šteiner

HISTÓRIA OBCE BYSTRIČANY (1. ČASŤ)
Do pozornosti všetkým, ktorých
zaujíma najstaršia minulosť obce
Bystričany (Bystriche). Uvedené informácie Vám, milí čitate-

Obec Bystričany sa do súkromných rúk dostala až v poslednej
štvrtine 14. storočia. Dovtedy
bola zrejme kráľovským majet-

lia, priblížia priebeh historických
udalostí, ako obec vznikla a ktoré
zaujímavé udalosti ju pritom
sprevádzali.
V 14. storočí užívali a spravovali
bývalé kráľovské majetky slobodní zemania, ktorí svojim rodom
dávali prídomky – názvy, podľa
užívaného majetku. Správcovia
kráľovských majetkov ich dostali do užívania za verné služby
a oddanosť kráľovi v čase protikráľovského odboja uhorských
magnátov.

kom spravovaným a patriacim do
hradného obvodu Sivý Kameň.
Svedčí o tom prvá písomná
zmienka o Bystričanoch. Je v listine Budínskej kapituly, vydanej
15. januára 1388. Táto kapitula
potvrdzuje donáciu kráľa Žigmunda, ktorou dáva do užívania
majetky patriace kráľovskému
hradu Keseleukw – Sivý Kameň,
správcovi hradu Ladislavovi Kakašovi. Medzi majetkami patriacimi hradu sa uvádzajú usadlosti v Bystričanoch, Podhradí,

2

Lehote pod Vtáčnikom, Sebedraží, Novákoch, Čereňanoch
a v Hornej Vsi.
V tomto období prestali byť
Bystričany výlučne kráľovským
majetkom a začali si na ne striedavo uplatňovať vlastnícke a užívateľské
práva
aj
početné
šľachtické rodiny zemepánov.
Plný výpočet poskytuje monografia o Tekovskej župe, vydaná na
počesť osláv uhorského štátu.
Pokojné 14. storočie vystriedali začiatkom 15. storočia protikráľovské vzbury a vojny s husitmi. Roky 1431 – 1433 boli obdobím husitských výprav na
Slovensko. Podnikali výpravy do
širokého okolia aj na hornú Nitru.
Vyberali tzv. holdovacie poplatky.
Ale aj éra husitov pominula.
Po čase sa osud obce Bystričany
spojil s panstvom patriacim hradu Hrušov, ktorý sa nachádzal
neďaleko Topoľčianok. Ďalší
vývoj v obci bol veľmi hektický
a zaujímavý. Posúďte sami.
Posledné tri desaťročia 15. storočia neboli príliš pokojné.
V roku 1470 tiahli Ponitrím oddiely poľského vojska, ktoré prišli
podporiť nároky poľského princa na uhorský trón. O dva roky
neskôr, na spiatočnej ceste z vojenského ťaženia, spôsobovali
domácemu obyvateľstvu škody
a za obeť im padlo niekoľko usadlostí, medzi nimi aj Bystričany.
Ale spustošená obec sa aj tentokrát „postavila na nohy“.
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Kraj, v ktorom Bystričany ležali,
bol v tom čase chudobný. Aj preto
sa niektorí roľníci rozhodli vlastným pričinením využiť vodu z potoka, v tom čase s názvom Bystrá,
na mlyn. Prvý mlyn bol vybudovaný v roku 1536 a vlastnili ho
Laurincovci. K mlynu patrila aj
píla. Neskôr pribudol v dolnej časti obce druhý mlyn, ktorý vlastnili
Gavliakovci. Tí ho neskôr prenajali mlynárovi Antonovi Švrčekovi.
Pred rokom 1554 zachvátil obyvateľov zhubný mor, po ktorom
výrazne klesol počet pôvodných
obyvateľov.
V 16. a 17. storočí ovplyvnili život
obyvateľov turecké výboje a ich
lúpežná činnosť. Tá zasahovala
až do údolia hornej Nitry. Mnoho
dedín a miest bolo vyrabovaných
a vypálených. Najhorší bol vpád
v roku 1599, kedy aj Bystričany
zažívali zlé časy. Uchránený bol
iba Horný Kamenec, nakoľko jeho
obyvatelia odvádzali uzurpátorovi
dane.
Po celé 17. storočie vlastnili sivokamenské panstvo Majténiovci.
Okrem nich mali v obci Bystričany
majetkové podiely aj Huňadyovci
a Kostolániovci.
V 18. storočí boli Bystričany jedným z hlavných stredísk
remesla v severozápadnej oblasti
Tekova. Obyvatelia obce sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, okrem bežných remesiel sa vyskytovali najmä sitári, šindliari, garbiari
a výrobcovia drevených putní.
Na prelome 60. a 70. rokov
18. storočia sa v celom Uhorsku
uskutočnila reforma pomerov

vládnucich na feudálnom vidieku,
známa aj ako urbárska regulácia Márie Terézie. V tomto čase
sa o 39 poddaných delila rodina
Majténiovcov, barón Ján Huňady,
rodina Gáforovcov a iní.
V roku 1787 bola v obci zriadená
lokálna kapelánia. Bol to malý
kostol alebo kaplnka, kde pôsobil
kňaz Alojz Krausz z Oslian. Fara
sa nachádzala na hornom konci
obce, tzv. stará fara na Sabatke.
Z tohto obdobia sa zachoval odtlačok pečatidla pôvodne z roku
1721, na ktorom sa nachádzal
sv. Juraj. Tento pravdepodobný patrón obce bol vyobrazený
v rytierskom brnení, sedel na koni
a s kópijou v ruke zabíjal draka.
Odtlačok takéhoto pečatidla sa
našiel na dokumentoch z rokov
1776 – 1785, bol tiež nájdený na
dokumente z roku 1938.
Rok 1805 sa v obci datuje ako rok
zriadenia samostatnej farnosti.
O tri roky neskôr, v roku 1808,
bol v obci vysvätený nový kostol –
Kostol Najsvätejšej Trojice.
K nadobúdaniu vzdelania obyvateľov bola v období rokov 1810 –
1847 zriadená farská škola.
Každoročne mala v priemere do
20 žiakov. Vyučovali sa v nej iba
základy čítania, písania a rátania.
V roku 1828 bolo v obci 98 domov
a 686 obyvateľov, v roku 1842
vzrástol počet obyvateľov na 704.
Rok 1865 v obci bol obdobím
začiatku písania farskej kroniky
„Historia Domus“. Od roku 1876
sa začal viesť aj súpis duší. Tieto
písomnosti obsahovali údaje o domoch, menách hláv rodín a počte
rodinných príslušníkov a vierovyznaniach.

Ako ojedinelá obec sme mali obvodný notársky úrad, ktorý
vznikol v roku 1874. Jeho územná
pôsobnosť sa vzťahovala na samotné Bystričany s osadami Chalmová a Vieska aj na okolité obce.
Prvá dobrovoľnícka organizácia
vznikla v obci v roku 1885. Bol
to dobrovoľný hasičský zbor,
jeho poslaním bola hlavne pomoc pri požiaroch, vzhľadom na
značnú zalesnenosť katastra.
V roku 1896 začal veľkostatkár
Edmund Vépy Vogronič budovať
lesnú úzkorozchodnú železnicu
- štriečku. Viedla zo železničnej
stanice Chalmová do lesov Vtáčnika. V roku 1905 bola vybudovaná ďalšia časť tejto úzkokoľajky s odbočkami Prieloh, Sitárka,
Sokolec a Uhlište.
V minulosti stál v čele obcí richtár
a notár. Podľa dostupných dokumentov bol prvým notárom
v našej obci Rudolf Vitko (od r.
1900) a richtárom Jozef Kollár
(od r. 1901).
Zo zápiskov bývalého všestranného občana Bystričian Jána
Plachého je zrejmé, že naši ľudia
videli ísť prvé auto cez Bystričany
v roku 1905. Na studni v blízkosti
dnešnej pošty naberalo vodu do
chladiča.
V roku 1910 sa v obci začala
stavať prvá fabrika na výrobu
stoličiek známej značky Thonet. Išlo o pobočku fabriky vo
Veľkých Uherciach. Ukázalo sa,
že miesto pre fabriku bolo staticky
nevyhovujúce,
takže
fabrika
nebola spustená do prevádzky.
(Pokračovanie v ďalšom čísle.)
Helena Kmeťová a Ing. Maria Kollárová kronikárka obce

OBEC V ROKU 2017
Rok 2017 sa niesol v znamení realizácie finančne najnáročnejšej akcie roka „Inžinierske siete a miestna
komunikácia IBV ulica Dlhá Bystričany“. Túto
obec realizovala z vlastných rozpočtovaných zdrojov.
So samotnou realizáciou sme začali v roku 2016, kedy
po geometrickom zameraní budúcich ulíc bola z nich
odstránená ornica. V máji 2017 sme začali postupne
s realizáciou sieti rozčlenených na rozvody elektrickej
energie, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie,

vody, plynu, verejného osvetlenia a vjazdov na novobudované ulice. V súčasnosti ostáva dobudovať spevnenie ulíc podkladovými štrkmi, namontovať prvky
verejného osvetlenia a vykonať kolaudácie kanalizácii
a plynu po ktorej bude vykonané napojenie na vetvu
plynu. Realizácia tohto projektu vrátane nákladov na
projektovú dokumentáciu a geodetické merania si od
roku 2008 doteraz vyžiadala náklady 192 258,89 €.
Ostávajúce práce na IBV plánujeme zrealizovať na
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jar 2018 a pripraviť 14
stavebných
pozemkov
na ich odpredaj záujemcom, ktorí sú vedení
v zozname uchádzačov na
obecnom úrade. Súbežne
obec spracuje podklady
pre stanovenie ceny
pozemkov a podmienky
ich predaja. Tieto budú
zapracované do kúpnych
zmlúv a prerokované
na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Predaj pozemkov by mal byť
zrealizovaný do konca júna 2018.

Zvýšenie energetickej náročnosti
školskej jedálne Bystričany

Všetky podmienky a zásady boli uverejnené na webovej
stránke obce, v regionálnej tlači MY a na úradnej tabuli
obce. Do súťaže sa zapojili dvaja uchádzači, z ktorých
komisionálne bol vybratý úspešný uchádzač, ktorý
za tento areál zaplatil 45 000€. Predmetom predaja
nebola administratívna budova (AB) s priľahlým
pozemkom a plechové garáže pri AB s priľahlým
pozemkom.

Vysporiadanie pozemkov na termálnom
kúpalisku Chalmová

Posledným aktívne využívaným stavebným
objektom obce, ktorý sa nedočkal rekonštrukcie a to
aj napriek viacročnej snahe obce získať prostriedky
na túto opravu cez Environmentálny fond SR bola
budova školskej jedálne. Po opätovnom neschválení
žiadosti ani začiatkom roka 2017, obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o zrealizovaní opravy ŠJ
z vlastných zdrojov rozpočtu obce v rozpočtovaných
nákladoch 89 417,– €. Obci sa zrealizovaným
verejným obstarávaním podarilo znížiť náklady
na realizačnú cenu 61 500€. Rozsah opravy tvoril
výmenu pôvodných drevených okien za plastové
okná zasklené izolačným trojsklom. Obvodový plášť
budovy bol zateplený minerálnou vatou hrubou
160 mm a strecha bola zateplená špeciálnymi PIR
panelmi hrúbky 2x100mm. Krytinu tvorí syntetická
gumená membrána EPDM.

Predaj bývalého areálu ŠM Chalmová
Obecné zastupiteľstvo Bystričany sa uznieslo na svojom rokovaní konanom dňa 30. 1. 2017 odpredať areál
bývalých ŠM Chalmová formou verejnej obchodnej
súťaže. Rozhodnutie bolo prijaté po mnohých pokusoch o odpredaj tohto obcou nevyužiteľného majetku
v minulých rokoch.
Súťaž bola vyhlásená v zmysle Obchodného zákonníka, zákona 369/1990 Z.z. v platnom znení a v zmysle
Zásad Obce Bystričany o nakladaní s majetkom obce.
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Dlhé roky sme sa ako patrioti hrdili s tým, že
máme vzácnu termálnu vodu, termálne kúpalisko
a určité benefity pre občanov obce spojené s jeho
prevádzkou. A pritom možno ani dnes si mnohí z nás
neuvedomujú, že drvivá väčšina pozemkov v areáli
kúpaliska bola donedávna majetkom Slovenského
pozemkového fondu Bratislava a nie obecným
majetkom. Absencia tohto stavu vo vlastníctve
určite zabrzdila rozvoj areálu termálneho kúpaliska
prinajmenšom v tom, že na získanie nenávratných
financií z fondov EU a ŠR sme nemohli ani len
poškuľovať. Koncom roka 2015 sme teda hľadali
cestu ako tento stav zmeniť v prospech našej obce.
Rozhodnutie vedenia obce bolo aj napriek mnohým
iným úlohám jednoznačné v tom, že aj po mnohých
rokoch je nevyhnutné pustiť sa do náročnej,
zdĺhavej a citlivej diplomatickej cesty v prístupe
dostať dotknuté pozemky na LV č. 1 obce Bystričany.
Rok 2017 a najmä mesiac september je významným
prelomom vo vlastníctve pozemkov v areáli
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termálneho kúpaliska, kedy Okresnému úradu
Prievidza, katastrálnemu odboru, bola podaná
žiadosť o vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností
na základe „Protokolu o odovzdaní pozemkov do vlastníctva obce Bystričany č.
01275/2017-UVOP - U00047/17.00 v k.ú.
Bystričany, okres Prievidza“ uzavretého obcou
Bystričany a SPF Bratislava. Úspešným zápisom
do katastra boli na list vlastníctva obce Bystričany
pripísané pozemky v celkovej výmere 34 754 m2
(cca 3,5 ha) areáli termálneho kúpaliska. Dnes
môžeme s radosťou, úľavou a zadosťučinením
konštatovať, že areál je pozemkovo v plnom rozsahu
vlastníctvom obce Bystričany. Ďakujem týmto
všetkým zainteresovaným v procese vysporiadania
pozemkov a to či už dodávateľom služieb,
pracovníkom OÚ odboru katastra, SPF Prievidza,
Bratislava a pracovníkom obce.

Verejná kanalizácia obce Bystričany
a rozšírenie kapacity ČOV Bystričany
26. 6. 2017 bola zverejnená výzva o nenávratný finančný príspevok (NFP) na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd
a kanalizácie, kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017.
Obec sa rozhodla podať žiadosť o NFP nakoľko dovtedy nebola vyhlásená výzva na realizáciu kanalizácii
a ČOV pre obce do 2 000 obyvateľov. Celkový rozsah
žiadosti o NFP zahŕňa realizácie, pripravenosť a rozpočtované náklady:
VETVA I. - ul. Dlhá - dolná časť od ulice
Štúrova + Švermova); dokumentácia,
stavebné povolenie.

Náklady
928 788,04 €

VETVA II. - ul. Mierová; dokumentácia,
stavebné povolenie.

Náklady
281 827,82 €

VETVA III. - ul. 1.mája; dokumentácia,
stavebné povolenie.

Náklady
223 052,15 €

VETVA IV. - ul. Dlhá (stredná časť po IBV);
dokumentácia, stavebné povolenie.

Náklady
459 109,66 €

VETVA IV./C - ul. Dlhá (horná časť); dokumentácia, stavebné povolenie bez právoplatnosti.

Náklady
214 553,62 €

VETVA V.– ul. Budovateľská; dokumentácia,
stavebné povolenie.

Náklady
322 875,37 €

VETVA VI. – ul. Hviezdoslavova; dokumentáNáklady
cia, stavebné povolenie.
240 525,40 €
VETVA IX. – ul. Osloboditeľov; dokumentácia, stavebné povolenie bez právoplatnosti.

Náklady
126 502,86 €

Rozšírenie kapacity ČOV Bystričany; dokumentácia, stavebné povolenie.

Náklady
736 823,80 €

Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici
Bystričan
Obec Bystričany podala žiadosť o dotáciu zo
štátneho rozpočtu na základe výzvy číslo VII.
vyhlásenej Prezídiom Hasičského a záchranného
SR. Max. príspevok zo ŠR je 30 000 €. Obec

v rámci tejto výzvy žiada dotáciu na prístavbu jednej
garáže pre požiarne auto T148, ktorá je návrhom
situovaná k juhozápadnej časti budovy obecného
úradu. Pre projekt je spracovaná kompletná
stavebná dokumentácia. Rozpočtovaná suma
predstavuje 100 695€, ako predpokladaná hodnota
zákazky pre verejné obstarávanie. V súčasnosti
nemáme ešte oznámenie o posúdení našej žiadosti,
predpokladáme však úspešný výsledok posúdenia
pre obec.

Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu “ Dodanie
technológii pre obec Bystričany“

Obec pokračovala v obstarávaní techniky podľa
schválenej žiadosti o NFP pre projekt dodávky technológie poskytovateľom MŽP SR v rozsahu: Traktor 4-valcový; Štiepkovač za traktor s kardanovým
pohonom; Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou; Nakladač samochodný teleskopický 4-valcový turbodiesel; 3 kusy veľkoplošný kontajner
9,7 m3. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu
309 562,44 €. V roku 2017 bola predložené na
Úrad pre verejné obstarávanie všetka dokumentácia
verejného obstarávania pre daný projekt. Úrad
požiadal doplnenie ďalších dokumentov pre VO.
Pretože náš zmluvný spracovateľ žiadosti nedokázal
doplniť dokumentáciu spätne v požadovanom čase,
obec zrušila verejné obstarávanie a vypísala nové
verejné obstarávanie na predmetu projektu, ktoré
v súčasnosti prebieha.
Vojtech Bartoš - starosta obce
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OBEC BYSTRIČANY PLÁN NA ROK 2018
Inžinierske siete na IBV
ul. Dlhá:
• Ukončenie realizácie prác na inžinierskych sieťach pre IBV na
ulici Dlhá s predpokladaným
nákladom 45 000 €, v termíne do
konca 5/2018.
• Príprava zámeru a stanovenia
podmienok predaja vrátane
stanovenia ceny 14 obecných
stavebných pozemkov v časti IBV
na ulici Dlhá v termíne do konca
5/2018.
• Zmluvný odpredaj stavebných
pozemkov na ul. Dlhá záujemcom do konca 6/2018.

Prístavby garáže
k hasičskej zbrojnici
Bystričany
• Obci rozhodnutím Ministerstva
vnútra SR zo dňa 22. 1. 2018 bola
pridelená dotácia z rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky vo výške
30 000 € na realizáciu prístavby
jednej
garáže
k
súčasnej
hasičskej zbrojnici (juhozápadná
strana budovy obecného úradu
Bystričany) v rozpočtovom náklade 100 695 €.
• Ukončenie realizácie sa plánuje
na november 2018.

Stavebné úpravy
verejného priestranstva
pri KD vo Vieske
• Rozsah stavebných úprav verejného priestranstva sa týka vybudovania prekrytého priestoru
pódia, ktoré bude slúžiť pre reali-

záciu kultúrno – spoločenských
podujatí vo Vieske vrátane vytvorenia dôstojných priestorov
pri pohrebných obradoch. Predpokladané náklady zohľadnené
v rozpočte obce sú na úrovni
10 000 €.

Výmena okien na budove
kultúrnych priestoroch
Chalmová
• Projekt spočíva vo výmene 5 ks
pôvodných drevených okien
za plastové okná, vrátane vymaľovania kultúrnych priestorov Chalmová. Predpokladané
náklady zohľadnené v rozpočte
obce sú na úrovni 2 500 €.

Oprava pamätníka
padlých v I. a II. svetovej
vojne pri RK kostole
Bystričany
• Realizácia je naplánovaná v rozsahu vybudovania nového pamätníka z pieskovca, na ktorom bude
umiestnená pôvodná pamätná
tabuľa. Predpokladané náklady
zohľadnené v rozpočte obce sú
na úrovni 7 000 €.

Spracovanie a čiastočná
realizácia úprav verejných
priestranstiev – stromov
a zelene v obci.
• Riešenie spočíva vo vypracovaní dendrologického posudku stromov a zelene na verejne
prístupných priestoroch obce, vrátane návrhu riešenia obnovenej
výsadby stromov, kríkov a zelene.
• I. etapa realizácie výrubu

a výsadby prvkov verejnej zelene v období vegetačného kľudu – výrub, resp. plnej vegetácie
- výsadba.

Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu “
dodanie technológii pre
obec Bystričany“
• Pokračovanie v realizácii verejného obstarania a dodania
technológie pre biologicky rozložiteľný odpad na základe
schválenej dotácie z MŽP SR
v rozsahu
• Traktor 4-valcový
• Štiepkovač za traktor s kardanovým pohonom
• Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
• Nakladač samochodný teleskopický 4-valcový turbodiesel
• Veľkoplošný kontajner 9,7 m3

Verejná kanalizácia a ČOV
v obci Bystričany
Pokračovanie pri súčinnosti v podanej žiadosti o NFP cez IROP
TSK Trenčín na projekt „Verejná kanalizácia v obci Bystričany VETVA I, II, III, IV, IV/C, V,
VI, IX a Rozšírenie kapacity ČOV
Bystričany“. V prípade schválenia
žiadosti MŽP SR realizácia verejného obstarávania dodávateľa
stavebných prác a postupná realizácia projektu podľa priority výstavby jednotlivých vetiev
kanalizácie a rozšírenia kapacity
ČOV.
Vojtech Bartoš - starosta obce

TERMÁLNE KÚPALISKO CHALMOVÁ
Termálne
kúpalisko
Chalmová prevádzkuje od 1. 1. 2007
spoločnosť TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY, s. r. o.,
ktorej 100% vlastníkom je Obec
Bystričany. Od 1. 1. 2003 do
31. 12. 2006 kúpalisko prevádz-
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kovala príspevková organizácia
Obce Bystričany Termal Bystričany p.o. a predtým zabezpečoval
prevádzku úsek miestneho hospodárstva obce.
Prevádzku termálneho kúpaliska
mimo letnej sezóny zabezpečujú

šiesti zamestnanci, ktorí pracujú
v nepretržitej prevádzke, s tým že
na rannej zmene je jedna žena a na
nočnej zmene jeden muž, ktorí
sú zaradení vo funkcii obsluha
kúpaliska a údržbár. Počas letnej
sezóny na dobu určitú je prijatá
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jedna žena a jeden muž zaradení
do rovnakých funkcií. Okrem toho
počas letnej sezóny pracujú na
kúpalisku plavčíci v zmysle platnej legislatívy.
Najväčší problém areálu termálneho kúpaliska bolo to, že obec
vlastnila len nehnuteľnosti, ale
všetky pozemky boli na liste vlastníctva Slovenského pozemkového
fondu. V októbri 2017 sa podarilo zabezpečiť prevod všetkých
pozemkov na list vlastníctva
obce. Dnes všetky nehnuteľnosti
vrátane pozemkov na kúpalisku
vlastní obec.
Kúpalisko bolo do 15. 8. 2010, keď
pri záplave bolo kompletne vytopené, schopné zo svojich výnosov
odvádzať do obecného rozpočtu
33 193 euro (1 milión SK) vo
forme nájmu. Časť prostriedkov
bola prevádzka schopná použiť na
opravy a údržbu obecných nehnuteľností. Obec koncom roka
2010 vypísala verejno - obchodnú súťaž na predaj celého areálu
kúpaliska, ale vzhľadom k tomu,
že pozemky neboli vo vlastníctve
obce, nenašiel sa žiadny záujemca, ktorý by bol ochotný nehnuteľnosti kúpiť.
August 2010 bol prelomovým
pre prevádzku kúpaliska. Po
záplave sa nám síce podarilo

prevádzku kúpaliska obnoviť, ale
bola zničená značná časť majetku
v krytých bazénoch a boli vytopené
všetky chatky, ktoré sme používali
na ubytovanie. Do dnešného dňa
sa nám podarilo sprevádzkovať
len časť z nich. V nasledujúcich
rokoch došlo k poklesu príjmov za
ubytovanie o 100% a poklesli nám
aj tržby za kúpanie zhruba o 35%.
Aj napriek týmto negatívnym skutočnostiam obecná spoločnosť
zabezpečuje prevádzku kúpaliska
dodnes, ale je to doslovne živorenie. Nie sme schopní zabezpečovať
už ani najnutnejšie opravy na
kúpalisku. RÚVZ nám v roku 2015
dal záväzný pokyn do konca roku
2017 odstrániť nevyhovujúci stav
okien a strechy krytých bazénov.
Samozrejme sme neboli schopní
z prevádzkových prostriedkov
tento nedostatok odstrániť. Na
základe našej žiadosti nám bol
termín posunutý do 31. 12. 2018,
s tým, že ak nebude tento nedostatok odstránený, budeme musieť
kryté bazény zavrieť.
Dnes stojíme pred úlohou čo ďalej.
Máme vysporiadané pozemky,
ale z výnosov už nie sme schopní
zabezpečiť ani bežnú prevádzku
kúpaliska. Spoločnosť minimalizuje náklady, ale za posledných
šesť rokov sme boli päť rokov

v strate. Síce minimálnej, ale
v strate. V minulosti sme mali ešte
zákazkovú náplň od iných subjektov, napríklad ENO v rokoch
2007, 2008 v objeme zhruba
40 000,– euro, následne do roku
2015 asi po 20 000,– euro, ale
v roku 2017 už len 4 700,– euro.
Z týchto príjmov sme boli schopní
časť straty vykryť.
Dochádza k znižovaniu príjmov, ale náklady výrazne
stúpajú. Len zákonný nárast minimálnej mzdy pre nás znamená
zvýšenie mzdových nákladov
v roku 2018 zhruba 8 000,– euro.
Dnes ešte nevieme, aký bude
nárast mzdových nákladov pri
zavedení príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a zvýšenie príplatkov
za prácu vo sviatok a v noci. Od
1. 5. 2018 môže ísť o ďalšie zvýšenie nákladov o 10 000,– euro.
Tieto zákonné povinnosti budú pre
nás likvidačné a pravdepodobne
po skončení letnej sezóny budeme
nútení kúpalisko zavrieť.
Vzhľadom k týmto nekompromisným skutočnostiam bude
obec nútená v roku 2018
prijať zásadné rozhodnutie
o ďalšom bytí a žití termálneho kúpaliska v Chalmovej.
Ing. Ivan Bartoš - konateľ spoločnosti
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KULTÚRNE PODUJATIA
FAŠIANGY 2017
… symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli
fašiangy v minulosti a také sú v mnohých regiónoch
Slovenska i dnes. Je tomu tak aj v Bystričanoch.
Fašiangové zvyky v našej obci zachovávajú mládenci, muži a posledné roky i dievčence z radov hasičov.
Všetko sa to začalo v sobotu 25. februára 2017. Od

skorého rána fašiangový sprievod prechádzal celou
dedinou, Vieskou i Chalmovou s vinšovačkami v sprievode muzikantov. Fašiangovanie bolo ukončené
zábavou v utorok 28. februára 2017 pred popolcovou (škaredou) stredou v priestoroch kultúrneho
domu. Zábavy a smiechu bolo neúrekom. O polnoci po
pohrebnom obrade basu pochovali na pôstny odpočinok a fašiangy sa skončili.

ZÁJAZD NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
Členovia kultúrnej komisie našej obce v roku 2017
zorganizovali dva autobusové zájazdy na divadelné
predstavenie. Prihlásiť sa mohol ktokoľvek z obce.
Dňa 29. apríla sme navštívili divadlo Andrea
Bagara v Nitre, predstavenie pod názvom „Gazdiná
roba“. Baladický príbeh nenaplnenej lásky a túžby
nájsť vlastné šťastie vo svete plnom predsudkov
a predurčeností. V druhom polroku - 13. novembra
sme sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku
v Prievidzi zúčastnili vystúpenia Radošinského
naivného divadla, komédie s piesňami „Bésame
mucho (Bozkávaj s vášňou)“. Príbeh rokového
muzikanta, ktorý sa životným kolotočom ocitol na
ulici. Autor, dramatik Stanislav Štepka v tejto hre
s exotickým názvom pôsobivo a vtipne rozohráva
zaujímavé, pestré osudy a spletité príbehy ľudí
z najsúčasnejšej súčasnosti neďaleko anonymnej
slovenskej stanice. Všetci diváci si z predstavení
odniesli nezabudnuteľný divadelný zážitok.

STRETNUTIE „Viesky na Slovensku“
Na Slovensku sa už od roku 2008 pravidelne združuje štrnásť dedín a častí obcí, ktoré nesú názov Vieska. V prípade Viesok ide vždy o malé dedinky. Slovo
vzniklo ako zdrobnenina od slova ves, čo znamená
dedina. Premiérový 1. ročník stretnutia Viešťanov sa
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konal práve v našej obci a spoločne ho zorganizovali starostovia Vladimír Baran z Ladomerskej Viesky
a Ján Šnirc vtedajší starosta Bystričan. Obec, ktorá

v danom roku stretnutie organizuje, pripravuje pre
zúčastnených hostí bohatý kultúrny i športový program spestrený rôznymi súťažami. Vždy je to deň
vzájomného spoznávania sa a nadväzovania priateľstiev. Nechýba dobrá nálada, hudba, spev i tanec. Naša
obec sa zúčastňuje na tomto stretnutí každoročne.
V roku 2017 to bolo 17. júna, kedy sa konal už desiaty jubilejný ročník v Českej republike, vo Víske
u Chotěborě okr. Havlíčkův Brod. Vďaka patrí
všetkým našim občanom, Viešťancom, ktorí našu
obec, v každom ročníku, na tomto stretnutí Viesok
súťažne reprezentovali.

STAVANIE MÁJA
Tak toto je tradícia, ktorú možno mladšie ročníky
poriadne nepoznajú, no v našej obci je stále
živým každoročným zvykom. Strom máj kedysi
symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Vysoké máje
vyzdobené farebnými stužkami chlapci v minulosti
stavali pod okná svojim vyvoleným dievčatám,
o ktoré mali vážny záujem. V našej obci staviame
máj každoročne pre všetkých, v centrálnej zóne
pred budovou obecného úradu. Naši mládenci
hasiči strom máj bezpečne umiestnili na svoje
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miesto, za sprievodu dychovej hudby a kultúrneho
pásma ľudových piesní a riekaniek detí prvého
stupňa miestnej základnej školy pod vedením pani
uč. Zvalovej a pani uč. Lukáčovej. Májová tradícia
je často spájaná aj s dedinskou zábavou. Bola aj tá…
druhú májovú sobotu ju zorganizovali členovia TJ
Dynamo Bystričany v našom kultúrnom dome.

DEŇ MATIEK 2017
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým
mamám. V roku 2017 sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája. V tento deň je špeciálny
čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre
nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. A preto sme v našom kultúrnom
dome zorganizovali slávnosť pre všetky mamy, staré
mamy a babičky z obce. Uvili sme symbolickú kyti-

už tretí ročník cyklisticko-športového podujatia pod
názvom „Vítame jar na bicykli“. Záujemcovia –
cyklisti absolvovali tri druhy cyklistických
okruhov. Jeden v dĺžke 30 km, druhý v dĺžke
15 km. Pre tých najmenších, v sprievode svojich
rodičov, bola určená jednoduchá nenáročná trasa,
cca 3 km, v priebehu ktorej deti zapájali i svoje
vedomosti a na jednotlivých stanovištiach plnili
jednoduché úlohy. Spoločný cieľ všetkých troch
cyklotrás bol v areáli miestnej základnej školy.
Tu, na multifunkčnom ihrisku čakala na menšie
deti, náučno-zábavná trať s dopravnými značkami,
semafórmi, kolobežkami a jednoduchými úlohami.
Po výdatnom športovom výkone dostal každý
detský cyklista symbolickú medailu za účasť a každý
cyklista nápoj, sladkosť a špekačku s chlebíkom,
ktorú si sám mohol opiecť na pripravenom ohnisku.
Počasie v tento deň prialo a na záver, sa všetci,
mierne športovo unavení rozišli so spomienkou na
toto podujatie, domov.

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
A PREDŠKOLÁKMI

cu z piesní, z básní, z tancov a hrejivého slova. Na
úvod sa mamičkám a babičkám prihovoril starosta
obce Vojtech Bartoš a potom sa už na pódiu striedali
deti z materskej školy s pani učiteľkami Margarétou
Obžerovou, Bc. Helenou Kasalovou, Janou Švecovou,
Marcelou Slukovou a žiaci prvého stupňa základnej
školy s pani učiteľkami PaedDr. Ľubicou Fruňovou,
Mgr. Janou Slukovou, Mgr. Klaudiou Lukáčovou. Na
záver slávnosti sme všetkým prítomným mamičkám
a babičkám venovali ako symbol úcty a vďaky živé kvietky.

VÍTAME JAR NA BICYKLI - 3. ROČNÍK PODUJATIA
Cyklistika je prospešná pre ľudské telo, myseľ,
ale hlavne pre srdce a pľúca a je základom dobrej
všeobecnej kondície. Preto členovia kultúrnej
a športovej komisie obce usporiadali 20.mája 2017

V závere každého školského roka, uskutočňujeme
v obradnej sieni obecného úradu, prijatie žiakov deviateho ročníka základnej školy, pri príležitosti ukončenia povinnej školskej dochádzky a prijatie detí z materskej školy - predškolákov pri príležitosti ukončenia
ich dochádzky do materskej školy. Dňa 28. júna 2017
starosta obce Vojtech Bartoš vo svojom príhovore deviatakom ale aj predškolákom poprial veľa úspechov
do ďalšieho štúdia. Žiaci deviataci spolu s riaditeľom
ZŠ s MŠ Mgr. Kamilom Šteinerom a so svojou triednou pani učiteľkou Mgr. Katarínou Velčickou, pod-
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písali zápis v pamätnej knihe obce a prevzali si z rúk
pána starostu malý spomienkový darček. Aj deti z materskej školy dostali okrem gratulácií malé spomienkové darčeky. Túto oslavu malých predškolákov
spečatili v školskom roku 2016/2017 svojimi podpismi
v pamätnej knihe našej obce i pedagógovia a ostatní
zamestnanci materskej školy. Všetkým prajeme veľa
úspechov, veľa zdravia a krásnych nezabudnuteľných
spomienok na základnú i materskú školu.

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU
Obec Bystričany uskutočnila dňa 8. júla 2017
autobusový zájazd do Detvy na 52. ročník
Medzinárodného festivalu tradičnej ľudovej
kultúry - Folklórne slávnosti pod Poľanou
spojené s turistickým výstupom na pohorie Poľana
a turistickou vychádzkou na jeden z najkrajších
a najmohutnejších vodopádov na Slovensku vodopád Bystré.
V tento deň sa každý zo zúčastnených sám mohol
rozhodnúť, či strávi celý deň na folklórnych
slávnostiach priamo v prírodnom amfiteátri
v Detve, na jarmoku tradičných ľudových remesiel
či ostatných sprievodných podujatí, alebo si svoju
kondíciu upevní turistickým výstupom na pohorie
Poľana, prípadne sa prejde náučným turistickým
chodníkom zvládnuteľným i pre rodiny s deťmi
k národnej prírodnej pamiatke vodopádu Bystré.
Zájazdu sa zúčastnilo 45 ľudí, ktorí si odniesli z tohto
kúta krajiny a tradícií folklóru nezabudnuteľný
zážitok.

OSLAVY DŇA OBCE - FESTIVAL
DYCHOVÝCH HUDIEB
Dňa 20. augusta 2017 sa uskutočnili v Bystričanoch
oslavy Dňa obce. Ráno pán farár Mgr. Miloš Jakubička v miestnom rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej trojice odslúžil svätú omšu za všetkých občanov obce Bystričany. Hlavným programom osláv Dňa
obce bol festival dychových hudieb pod názvom Dychovky pod Vtáčnikom, ktorého 9. ročník v miestnom prírodnom amfiteátri slávnostne otvoril náš
pán starosta Vojtech Bartoš a starosta z obce Kamenec pod Vtáčnikom Ing. Dušan Ďuriš. Naše dve obce
v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom,
s Regionálnym kultúrnym centrom Prievidza, s členmi kultúrnej komisie, so spoločenskými organizáciami a združeniami obce, so sponzormi tohto podujatia
a s priaznivcami dychovej hudby sa rok čo rok stretávajú na tomto festivale na striedačku, raz v obci Bystričany a potom ďalší rok v obci Kamenec pod Vtáčnikom.
Tento ročník v Bystričanoch svojou účasťou podporil poslanec NR SR predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, podpredseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard
Takáč, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra
v Prievidzi Mg. Ľudmila Húsková a viacerí poslanci
TSK v Trenčíne. V tento deň si diváci vychutnávali
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hudobné umenie v podaní členov dychových hudieb
DH Hodrušanka z Hodruša Hámre, Bojnická
kapela z Bojníc, DH Májovanka z Holíča a DH Šohajka z Dolních Bojanovic z Českej republiky. Hovoreným slovom dychové hudby sprevádzal hudobník,
spevák, moderátor, ľudový rozprávač Tomáš Vaňo,
ktorý je umeleckým vedúcim dychovej hudby Textilanka z Trenčína. V areáli prírodného amfiteátra boli
pripravené i sprievodné podujatia, tradičné remeslá,
ľudoví umelci v predajných stánkoch, výrobky z dreva, z textílií, pletené košíky, šperky, maľované výrobky, aranžmány zo sušených kvetín. Spoločenské organizácie a združenia obce varili slovenské špeciality
- poľovnícky guláš, kapustnicu, fazuľnačku, držkovú,
zabíjačkovú kašu, pečenú klobásu. V ponuke boli aj
kysnuté koláče a krásne zdobené medovníky. Pre deti
bola pripravená nafukovacia šmýkala, maľovanie na
tvár, trblietavé tetovanie, balóny, cukrová vata. Občerstvenie v plnej výbave, nápoje i jedlá zabezpečovali
v bufete členovia miestnej organizácie TJ Dynamo
Bystričany. Počas programu, bola otvorená pamätná izba obce, kde si hostia mohli prezrieť dobové
predmety a zaujímavosti z minulosti našej obce. Dychová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic z Českej
republiky, sa postarala o dobrú náladu na večernej
tanečnej zábave. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim,
spevákom, hudobníkom, ľudovému rozprávačovi,
sponzorom, členom spoločenských organizácií, členom kultúrnej komisie našej obce a všetkým ostatným
organizátorom, ktorí sa postarali o to, aby tento deň
bol pre našu obec výnimočný. Samozrejme ďakujeme
všetkým divákom za účasť.

VÝROČIE SNP, VÝSTUP NA VTÁČNIK,
PÁLENIE VATRY
Dňa 26. augusta 2017 sme si aj v našej obci
pripomenuli 73. výročie SNP. Pri tejto príležitosti
sme v tento deň ráno uskutočnili výstup na
pohorie Vtáčnik, ktorého sa zúčastnilo viac ako
80 turistov. Popoludní bol pre všetkých účastníkov
výstupu, v prírodnom amfiteátri v Bystričanoch,
pripravený výborný guláš, pivo, kofola, káva.
Večer sme si v miestnom prírodnom amfiteátri
pietnou spomienkou pripomenuli udalosti
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PRIJATIE JUBILANTOV OBCE

doby minulej, doby vojnovej. Odznela hymna
Slovenskej republiky, hymnická pieseň Hej Slováci
a starosta obce Vojtech Bartoš zapálil vatru. Popri
plápolajúcich plamienkoch a disko hudbe DJ Maja
sa všetci zabávali do neskorých nočných hodín.
Občerstvenie zabezpečovali členovia miestnej
organizácie DHZ Bystričany. Počasie bolo ideálne,
noc príjemne teplá a my sme toto leto zavŕšili
ďalším pekným podujatím, na ktoré budú viacerí
z nás určite radi spomínať.

Obec Bystričany 16. novembra 2017 opäť, ako
každý rok, pozvala 60, 70, 80 a 90 ročných
jubilantov do nášho
kultúrneho domu na
slávnostné stretnutie.
Starosta obce Vojtech
Bartoš
vo
svojom
príhovore pripomenul
jubilantom spomienky
na minulosť, poprial
jubilantom
všetko
najlepšie, veľa zdravia,
šťastia a poďakoval im
za prácu a prínos pre
našu obec. Z pozvaných
deväťdesiatníkov,
napriek svojmu veku,

POSEDENIE PRE SENIOROV

Október patrí už tradične našim seniorom. Úctu
k starším vzdáva každoročne aj naša obec zorganizovaním posedenia pre seniorov s kultúrnym programom a malým občerstvením. Dňa 13. októbra
2017 starosta obce Vojtech Bartoš vo svojom úvodnom príhovore pozdravil všetkých prítomných, poďakoval im za ich životné skúsenosti, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu, vyslovil úctu ich veku
a poprial im pevné zdravie. Túto slávnosť oživili svojim vystúpením členovia folklórneho súboru Košovan z Kanianky. Po vystúpení sa seniori občerstvili
chutnými pagáčmi a čajom. Na našich starších občanov nesmieme nikdy zabúdať. Vďačíme im predsa za
život. A nezabúdajme si ich pripomínať nielen jeden
deň alebo jeden mesiac, ale každý deň v roku.

osobne prišiel medzi nás František Obžera. Po
gratuláciách, podpisoch jubilantov do pamätnej
knihy a odovzdaní spomienkových darčekov,
jubilantom zablahoželali v podobe hudobno zábavného programu členovia miestnej hudobnej
skupiny ANIMA – Mgr. Libor Plevka, Marián Švec
a Ing. Juliana Plevková. Jubilanti sa medzi sebou
porozprávali, zaspomínali si, zaspievali a niektorí
i zatancovali. Ponúkli sa prípitkom, obloženými
chlebíkmi, kávou, zákuskom a vínkom. Ďakujeme
všetkým, ktorí ocenili prípravu tohto slávnostného
podujatia a prijali naše pozvanie. Veríme, že
tradíciu tohto stretnutia budeme môcť zachovávať
aj v budúcnosti.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM A JEHO
POMOCNÍKMI
5. decembra 2017 si mikulášsku nádielku odnieslo z centrálnej zóny obce niekoľko desiatok detí. Malí
návštevníci spoločne volali: „Mikuláš, Mikuláš, voláme
ťa medzi nás!“ Ten sa objavil aj so sladkými dobrotami.
Spoločnosť mu robil snehobiely anjel, ale i čierny čert.
Mikuláš najskôr všetky deti pozdravil, popýtal sa na
ich správanie a vyložil zo svojho prúteného koša farbičky a papiere, na ktoré mohli deti napísať alebo nakresliť, čo by si priali na Vianoce. Niektoré odvážnej-
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šie deti Mikulášovi spievali a recitovali. Za odvahu
anjel a Mikuláš rozdali deťom sladkosti. Všetci spoločne,
krásnymi, ručne zhotovenými papierovými ozdobami,
ktoré zhotovili členky kultúrnej komisie, vyzdobili náš
rozsvietený vianočný stromček. Mikuláš nezabudol
ani na našich starších spoluobčanov. Prostredníctvom členiek sociálnej komisie obce, osemdesiatim
občanom nad osemdesiat rokov, venoval vianočnú
sladkosť. Radosť a šťastie, ktoré vyžarovali z očiek detí
i z očí seniorov, boli odmenou pre organizátorov tohto
tradičného decembrového podujatia.

VIANOCE A SILVESTER V CENTRE OBCE
Opäť prišiel posledný mesiac v roku - december
a s ním najkrajšie sviatky roka Vianoce. Čas
sviatočný, čas zázračný, čas plný očakávaní. Obec
Bystričany pri tejto príležitosti, dňa 15. decembra
2017 uskutočnila v centrálnej zóne obce vianočné
podujatie, súčasťou ktorého bol i malý vianočný trh.
Pri rozsvietenom vianočnom stromčeku vystúpili
s pásmom piesní, kolied a vinšov členovia ľudového

súboru Bukovinka z obce Radobica. Prácu šikovných
rúk, ručne zhotovené výrobky prezentovali niekoľkí
naši spoluobčania. V ponuke boli aranžmány
so sušených kvetín, vianočné svietniky, pletené
výrobky z pedigu, výrobky z textílií, z prútia
a rôzne iné vianočné dekorácie a ozdoby. Pri
pekných vianočným melódiach všetci zúčastnení
mohli ochutnať pečenú klobásu, vianočnú
kapustnicu, punč, varené vínko, medovinu, štrúdľu,
medovníčky, moravské koláče, vianočné oblátky,
trubičky škoricové, vanilkové, orechové. Vianočná
nálada prevládala od poludnia až do večera.
Posledný deň v roku, pol hodinu po polnoci, sme
uskutočnili silvestrovské stretnutie občanov
v centrálnej zóne obce s ohňostrojom, s rozlúčkou
starého roka a privítaním roka nového. Nechýbala
dobrá hudba, varené vínko, novoročný príhovor
starostu obce a dobrá nálada. Zablahoželali sme
si spoločne, nech nový rok 2018 prinesie všetkým
zdravie, šťastie, radosť, spokojnosť, úspech v práci
i v rodinnom živote.
Soňa Dudášová – odborný zamestnanec OcÚ

ZÁKLADNÁ ŠKOLAV ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
Hoci je aktuálny školský rok
v plnom prúde, obzrime sa za tým
uplynulým a pripomeňme si významné udalosti a aktivity, ktoré
sme pripravili pre deti, rodičov
i spoluobčanov.
Do školského roka vstúpila základná škola so 118 žiakmi v deviatich
triedach, ktorých vzdelávalo 13
učiteľov a vychovávateľov. Najmä
pre mladšie deti boli určené dve
oddelenia školského klubu detí.
Okrem
základného
vzdelania v primárnom a nižšom
sekundárnom stupni majú naši
žiaci možnosť rozvíjať svoje
umelecké nadanie v elokovaných
pracoviskách súkromných základných umeleckých škôl. Hudobné
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odbory vyučuje SZUŠ Prievidza, výtvarný odbor otvára SZUŠ
Veľké Uherce. Mimoškolská aktivita žiakov je podporená činnosťou viacerých záujmových
útvarov – krúžkov. Športovci si
mohli vybrať z krúžkov zameraných na volejbal, basketbal, futbal, turistiku. Umelecky zameraní
žiaci navštevovali hudobno-dramatický a spevácky krúžok, krúžok
technický a Tvorivý svet boli
určené pre zručných žiakov. Vedomosti a zručnosti v špecifických
oblastiach získavali žiaci v krúžku
zdravotníckom, hasičskom, Všetkovedko, Baltík a riešenie problémov zo slovenského jazyka
a matematiky.

Svojim žiakom poskytuje škola
univerzálne vzdelanie s dôrazom
na podporu nadaných a talentovaných žiakov. Naši žiaci sa
pravidelne zúčastňujú na rôznych
typoch súťaží organizovaných
ako
predmetové
olympiády,
umelecké súťaže, športové turnaje, korešpondenčné vedomostné súťaže, a úspešne reprezentujú nielen školu, ale aj obec.
V školskom roku 2016/2017 sme
sa tešili z úspechov jednotlivcov
aj kolektívov v okresných kolách
predmetových olympiád. V prvej
desiatke sa umiestnili Filip Išky
(matematika), Antónia Kytková, Katrina Bodoríková,
Lea
Letavajová (biológia),
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Kristína Šteinerová (anglický
jazyk), Jakub Išky, Mário Radosa, Jozef Valko (Bibliáda).
Úspešnými riešiteľmi na ďalších
miestach boli Nikola Plevková
(matematika), Jakub Pastierik, Matúš Kollár (technika).
Žiaci potvrdili aj pozitívny trend
z minulých rokov v dosahovaných
výsledkoch v informatických
súťažiach. Medzi najúspešnejších
žiakov v slovenskom meradle sa
zaradili Adam Barta, Antónia
Kytková, Jakub Kielar, Gréta
Gavliaková, Nikola Plevková,
Katrina Bodoríková, Lenka
Gašparovičová, Lea Letavajová, Jozef Valko. Mladší žiaci
sa zaskveli v programátorských
súťažiach Baltie, kde v krajských
a medzinárodných kolách na
popredných miestach skončili
Adam Barta, Jaroslav Matoušek, Marek Chudý, Samuel Barta, Nela Bartová, Ema
Šteinerová. V celoslovenských
korešpondenčných
súťažiach
boli najlepší Lukáš Plevka,
Timur Gono (Matematický klokan), Kristína Šteinerová,
Jozef Valko, Mário Radosa,
Maximilián Barta, Katrina
Bodoríková (Expert geniality
show), Samuel Barta, Timur
Gono, Ema Šteinerová (Všetkovedko).
Na
športoviskách
sa darilo našim žiakom najmä
v kolektívnych športoch. Futbalové tímy chlapcov i dievčat
dosiahli úspechy v okresnom
meradle, na stupeň víťazov dosiahli aj basketbalistky. Športovci –
jednotlivci – Nina Radosová
a Matúš Škoda zaznamenali
dobré výsledky v okresných súťažiach v atletike. V umeleckej oblasti bola ocenená Adriána Bartová (výtvarná súťaž) a floristické
výtvory Karolíny Pravdovej,
Kristíny Šteinerovej, Ley Letavajovej, Vivien Radosovej,
Katriny Bodoríkovej.
Žiakov sme zapojili aj do
geografickej, dejepisnej a chemickej olympiády, olympiády v slovenskom jazyku, Pytagoriády,
recitačnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín a speváckej súťaže Slávik

Slovenska. Obsadili sme aj školské
športové turnaje vo florbale, volejbale, vybíjanej, stolnom tenise
a badmintone.
V školskom roku 2016/2017 sa
zúčastnili testovania žiakov 5.
a 9. ročníka aj žiaci našej školy.
Piataci boli v testovaní úspešní,
v slovenskom jazyku riešili test
zo slovenského jazyka na 77,3 %
(slovenský priemer 63,1 %),
v matematike dosiahli úspešnosť
76,0 % (SR 62,3 %). Žiaci 9. ročníka sa nad slovenský priemer nedostali, slovenský jazyk riešili na
55,3 % (SR 61,2 %) a test z matematiky riešili s úspešnosťou 55,8 %
(SR 56,4 %). Okrem týchto povinných testovaní sa žiaci 4., 8. a 9.
triedy zapojili aj do testovania
Komparo.
Dni školského roka sú naplnené
nielen
učením
a
typickou
školskou prácou, ale aj ďalšími
vzdelávacími, zábavnými a oddychovými aktivitami, do ktorých sa
zapájajú triedne kolektívy, jednotlivci a školské kluby. Máme
niekoľko dlhodobých programov, v rámci ktorých podporujeme u žiakov zdravý životný štýl
a správne stravovacie návyky.
Uskutočnili sa rôzne aktivity
v rámci Dňa srdca, Zeleninovo-ovocného týždňa, Svetového
dňa výživy, Dňa vody. Poznávanie
prírody, jej ochrana a pocit zodpovednosti za životné prostredie
sme u žiakov budovali prostredníctvom besied o živote v lese,
výstaviek plodov záhrad, poznávania chovov domácich a exotických
zvierat a včelárstva, Dňa Zeme,
vychádzok do prírody. Samozrejmosťou je výchova k rozumnej

spotrebe potravín a podpora recyklácie surovín. V škole separujeme papier, plasty a bioodpad,
zbierame použité batérie, žiarovky a elektrospotrebiče. Súčasťou vyučovacieho procesu je
aj prevencia a výchova k bezpečnému správaniu. Uskutočnili
sme sériu besied s príslušníkmi okresného oddelenia PZ SR,
účelové cvičenia a didaktické hry
so zameraním na ochranu života
a zdravia, spolupracujeme s DHZ
Bystričany a vojenským útvarom
zo Zemianskych Kostolian. Zapájame školu aj obec do Dňa narcisov – celoslovenskej zbierky Ligy
proti rakovine. Žiacka knižnica
a čitateľský kútik v školskom klube
umožňujú rôzne aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti: čítanie rozprávok starými rodičmi
a žiakmi, Záložka do knihy spája
školy, Svetlo lampášikov, Knihy spájajú generácie, Prechádzka rozprávkou, beseda s kronikárkou. V škole nezabúdame
ani na poznávanie histórie obce,
regiónu a Slovenska, no podporujeme aj multikultúrnu výchovu
a poznávanie iných krajín. Deti
navštívili kaštieľ v Zemianskych
Kostoľanoch, zámok a múzeum praveku v Bojniciach, múzeum holokaustu v Seredi, Devín
a Bratislavský hrad, rozprávkovú
krajinu Habakuky. Uskutočnili
sme akciu k Európskemu dňu jazykov a prezentáciu európskych
krajín v rámci Dňa Európy.
Estetické vnímanie a vlastné
umelecké schopnosti majú žiaci
možnosť rozvíjať na návštevách
divadelných predstavení v klasických divadlách. Menší vide-
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li predstavenie Ferdo Mravec
v Nitre, starší muzikál Boy Band
v Bratislave. Sami nacvičili a hrali bábkové divadielko v klube,
súťažili v speve kolied, usporiadali
malý koncert v klube, na ktorom
vystúpili žiaci umeleckej školy,
a vlastnú verziu súťaže Tvoja tvár
znie povedome. Športové aktivity sme rozšírili o besedu s medailistami – paraolympionikmi
a s hráčmi MŠK Žilina, usporiadali sme školskú Kinder olympiádu.
Menší žiaci absolvovali plavecký
výcvik.
Úspešne pokračovala aj spolupráca s partnerskou školou
v meste Odry v Českej republike.
Naši žiaci vycestovali do Odier
v septembri, aby spoznali nových
kamarátov – žiakov základnej
školy na Komenského ulici, mesto
a jeho okolie. České deti sme
privítali v Bystričanoch v júni.
Škola a žiaci sa prezentovali aj
v obci na rôznych podujatiach,
ktoré sme pripravili pre rodičov
a občanov, alebo aktívnou
účasťou na obecných akciách
a slávnostiach. Na jeseň sa
v knižnici stretli starí rodičia
a vnuci pri spoločnom čítaní

a v klube so starými mamami
pri poznávaní života v minulosti.
V decembri sme pripravili
program Vianočné cestovanie
pre miestnu verejnosť a žiaci
vystúpili aj na predvianočnom

súťažiach, odmeny pre úspešné
deti, nákup kníh a učebných
pomôcok. Pre deti základnej
i materskej školy organizujú
rodičia karneval a spolu s ďalšími
organizáciami a združeniami

stretnutí v centre obce. Na jar sa
deti prezentovali pri vynášaní
Moreny a pri stavaní mája
v obci, pripravili tiež program
na obecnú oslavu Dňa matiek.
Potešiteľná je dobrá spolupráca
s
rodičovským
združením,
ktoré podporuje účasť detí na

oslavu Dňa detí. Ďakujeme
vedeniu obce, rodičovskému
združeniu a všetkým, ktorí školu
a deti podporovali v školskom
roku 2016/2017, za úspešnú
spoluprácu.
PaedDr. Ivana Plachá, PhD.
zástupkyňa ZŠ s MŠ Bystričany

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BYSTRIČANY
Toho času vedie zbor 15 členný výbor, ktorého predsedom je Juraj Barta a veliteľom Ing. Tibor Školna.
Pred nimi boli dlhých 27 rokov predseda Marián Bohuš a 30 rokov veliteľ Ján Švec.
V súčasnosti je počet členov DHZ 134. Z toho je 46 žien,
športové družstvo dorasteniek, mužov a veteránov.
Okrem nich máme približne 11 detí, teda jedno družstvo mladých hasičov. Uvedené čísla robia tento zbor
zborom s najväčšou členskou základňou v okrese a bez
pochýb patrí medzi najväčšie v kraji. Taktiež parí medzi
najaktívnejšie a najstaršie zbory v okrese, veď v roku
2015 si pripomenul 130. výročie svojho vzniku.
Zbor disponuje tromi vozidlami a to cisternovou automobilovou striekačkou CAS32 Tatra 148, CAS 10 Iveco
Daily a dopravný automobil DA Avia 31. Okrem nich
má v užívaní plávajúce čerpadlo LEDA M8/3, ručnú
motorovú reťazovú pílu, PS Iveco Magirus a športovú
PS 12 s objemom motora 2,0l. Z osobných ochranných
pracovných pomôcok hlavne 4 kusy pretlakových
autonómnych dýchacích prístrojov Scott ACSf, a 6
kusov podtlakových ADP Saturn S7. A samozrejme
nespočetné množstvo rôznych technických prostried-

14

kov, vecných prostriedkov, osobnej výstroje a výzbroje a OOPP.
Medzi najväčšie míľniky zboru patria bezpochýb
získanie Čestnej zástavy DPO SR a Stuhy k čestnej
zástave DPO SR. Teda najvyššie možné vyznamenanie,
aké môže zbor získať. Za veľký úspech považujeme zaradenie v kategórii A v celoplošnom rozmiestnení síl
a prostriedkov a jej 4 násobné obhájenie.
Činnosť zboru je rôznorodá. Snažíme sa skĺbiť výchovu detí, hasičský šport, kultúrnospoločenské dianie v obci s povinnosťami, ako je požiarna prevencia
a represia. Zbor má uzavretú dohodu s obcou o plnení
úloh, ktoré vyplývajú pre Dobrovoľný hasičský zbor
obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi. Pravidelne vykonávame zdokonaľovaciu prípravu členov,
zúčastňujeme sa výcviku v protiplynovom výcvikovom
polygóne a vo výcvikovom centre Ministerstva vnútra
v Lešti. Úzko spolupracujeme s OR HaZZ v Prievidzi
a Partizánskom formou spoločných taktických cvičení
a výcvikov. Vykonávame všetky ďalšie povinnosti pre
DHZO podľa vyhlášky MV SR o hasičských jednotkách.
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V prvom polroku 2017 sme okrem iného usporiadali
v spolupráci s obcou fašiangové slávnosti ukončené
fašiangovou zábavou. Pre občanov obce sme usporiadali autobusový zájazd na výstavu hasičskej techniky
do Brna. Spolupracovali sme s obcou pri organizácii
výstupu na Vtáčnik a pálení Vatry zvrchovanosti. Odmenou pre aktívnych členov za brigádu v kúpeľoch
Chalmová bola jesenná hasičská veselica, ktorá
sa konala v mesiaci november v Kultúrnom dome
v Bystričanoch. Členovia dobrovoľného hasičského
zboru pripravili krátky program pre župana Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Jaroslava Bašku,
čím mu spríjemnili jeho zastávku popri Baška tour.
V rámci prevencie sme pri príležitosti Dňa hasičov
privítali deti z materskej a základnej školy v hasičskej
zbrojnici, urobili im prednášku a ukážku hasenia.
V ten deň bola v miestnom kostole odslúžená bohoslužba za Bystričianskych hasičov a vysvätená
čestná zástava.
Mladí hasiči nás reprezentovali na halových majstrovstvách Slovenska v behu na 60 metrov v Banskej
Bystrici, na Lige mladých hasičov, kde v celkovom
poradí po sčítaní bodov za jednotlivé kolá obsadili
3. miesto a na okresnom kole hry PLAMEŇ, kde obsadili druhé miesto v celkovom poradí a v požiarnom

útoku. Muži a dorastenky sa zúčastnili okresného kola
súťaže hasičských družstiev a dorastu, kde muži obsadili tretie miesto a dorastenky vyhrali a postúpili na
krajské kolo, v ktorom tak isto bojovali a získali krásne
3. miesto. Usporiadali sme aj pohárovú súťaž, ktorú
nám prekazilo zlé počasie. Napriek tomu muži obsadili druhé miesto a na pohárovej súťaži v Čereňanoch
dorastenky taktiež druhé miesto.
Zo zásahovej činnosti sme k nežiaducej udalosti
vyrazili 10× a to 5× k technickému zásahu - vytápanie
budov a popadaným stromom. A 5× k požiarom
rodinného domu v Chalmovej a v Zemianskych
Kostoľanoch, rekreačnej chatky v obci Veľké Uherce
a k požiaru trávy na Vieske. Na nariadenie starostu
jednotka absolvovala previerkové cvičenie v Chal-

movej. A šiesti členovia sa zúčastnili dvojdňového
výcviku vo výcvikovom centre Lešť. Jednotka DHZO
sa zúčastnila krajského súčinnostného protipovodňového cvičenia v Nitrianskom Rudne, taktického
cvičenia zameraného na likvidáciu lesného požiaru v okrese Partizánske na vrchu Šípok a taktického
cvičenia zameraného na preverenie akcieschopnosti
okrsku č. 2 v Radobici, časť Cérová.
Romana Lehotkaiová – tajomníčka DHZ Bystričany

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DYNAMO BYSTRIČANY
Vedenie
Telovýchovnej
jednoty Dynamo Bystričany nadviazalo počas svojho druhého
roka vo funkcii na uplynulých
12 úspešných mesiacov a na
februárovej výročnej členskej
schôdzi predstavilo svoje ďalšie
ambiciózne plány, ktoré sa stali
pokračovaním dlhodobého strategického plánu rozvoja klubu. No
bystričianskemu futbalu sa darilo
aj na zelenom trávniku.
Dva body na druhé miesto - Úvod súťaže bystričianske
Áčko začalo veľmi priaznivo, keď
vo svojom prvom majstrovskom
zápase sezóny 2017/2018 na
súperovej pôde zdolalo FK Kľak

prípravka – ABO Photography – Braňo Obžera

Kľačno a v podobnom duchu sa
niesli aj jeho ďalšie stretnutia.
Zverencov Branislava Obžeru
a Romana Lehotkaia však určite
mrzia nezvládnuté derby zápasy
v Novákoch, Čereňanoch a doma

s Oslanmi, ktoré si prehrali takpovediac sami. Naši muži si navyše pripísali aj ďalšie dve prehry
s Pravencom a Malinovou a všetky straty bodov naznačili, že ich
koncentrácia na zápas často nevy-

15

drží celých 90 minút. Prvý tím
bystričianskeho futbalu však v ostatných ôsmich víťazných stretnutiach ukázal svoju pravú tvár,
keď najmä v ostro sledovanom
zápase v Podhradí porazil dovtedy
nezdolaného a bezkonkurenčného
lídra tabuľky. Výborným prístupom, taktickým výkonom, oku
lahodiacim herným prejavom,
obetavou obranou a efektivitou
v zakončení dokázal na súperovom
trávniku zvíťaziť rozdielom triedy
a bez inkasovaného gólu. S jesennou časťou aktuálnej sezóny sa tak
Áčko rozlúčilo na štvrtej priečke,
na druhé Oslany však stráca len
štyri body. Jeho fanúšikovia tak
môžu dúfať, že na jar ich milovaný
tím opäť predvedie spanilú jazdu,
pokúsi sa dobehnúť 10-bodové
manko na súpera z Podhradia a zo

Žiaci – Monika Tesarovičová

všetkých síl zabojuje o predsezónny cieľ.
Mládežnícka základňa stále
rastie - Tím žiakov odštartoval
svojou ďalšou jesennou časťou
pod vedením stabilného trénerského tria v zložení Peter Lukáč,
Ľuboš Pilch a Marián Bohuš st.
už svoju tretiu sezónu. V predbežnej tabuľke bystričianski žiaci
zimujú rovnako na štvrtej priečke
so ziskom 15 bodov za päť výhier
a tri prehry, s vyrovnaným skóre
19:19. Dobrou správou je, že veľká
časť tímu z jarnej časti uplynulého
súťažného ročníka zostal pokope
a náš žiacky tím tak môže ďalej
napredovať, rásť a naplno sa baviť
futbalom. Najväčším potešením
bystričianskeho mládežníckeho
futbalu v roku 2017 však je, že
noví tréneri železnej prípravky
v zložení Marek Vrbovský, Tomáš
Šnirc a František Barta, ktorí
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nahradili na vlastnú žiadosť
odídených kolegov Mareka Murka a Štefana Tesároviča ml., svojich najmenších zverencov doslova nakopli a na konci jesennej
časti prebiehajúcej sezóny mali
na súpiske až 36 detí, z toho 10
dievčat. Naša prípravka tak musela byť definitívne rozdelená na
mladšiu (4 až 6 rokov) a staršiu (6
až 11 rokov), čo je veľmi pozitívna správa. Vedenie telovýchovnej jednoty tak má do roka 2018
príjemné starosti s vytvorením
čo najlepších podmienok pre
náš rastúci hráčsky, trénerský
a fanúšikovský káder.
Zmeny vo vedení - Počas
druhej polovice roka 2017
tiež prišlo ku dvom zmenám
vo výkonnom výbore klubu,
kedy pán Jozef Turcer a tréner

spoločne s predsedom klubu
Filipom Lukáčom, podpredsedom
Jozefom Rybárom ml., trénermi
Ľubošom Pilchom a Petrom
Lukáčom, pánom Jánom Kuzmom, vedúcim mužstva Áčka
Radoslavom „Bobičom“ Škodom
a ekonómkou, pani Martou
Rybárovou ml.
Rekonštrukčné práce, nové
projekty a vízie - Už v prvých
mesiacoch roka 2017 sa tak na
železnom
Dyname
podarilo
dokončiť priestory novej kúpeľne,
práčovne a toaliet, ku ktorým
v posledných týždňoch pribudli
aj sádrokartónové stropy a ďalšie
tri zrekonštruované miestnosti –
rozhodcovská šatňa a kabína
bystričianskeho Áčka a prípravky.
Rovnako bola v polovici roka

Muži – Ľubomír Šesták

mládeže Štefan Tesarovič
ml., opäť na vlastnú
žiadosť, opustili svoje
funkcie.
Vedenie
telovýchovnej jednoty
na
čele
s predsedom Filipom Lukáčom obom
ďakuje za odvedenú
prácu
a
podanú
pomocnú ruku. Na ich
miesta by mali zasadnúť pán
Roman Suchý, ktorý sa v klube
chopil funkcie vedúceho úseku
infraštruktúry a pán Martin
Súkeník, ktorý mal už predtým na
starosti logistiku a zásobovanie,
spoločne s kapitánom Áčka
Romanom Kmeťom. Obaja by
tak mali na blížiacej sa výročnej
členskej schôdzi doplniť rady
Dynamo tímu. V sezóne 2017/2018
by tak mali vo výkonnom výbore
TJ Dynamo Bystričany fungovať

spustená
prvá
fáza
plánu presťahovania
priestorov
bufetu
do zasadacej miestnosti, ktorú už
onedlho
podporí
aj
jeho
druhá
fáza. Vedenie telovýchovnej
jednoty
sa totiž v spolupráci
s obcou Bystričany a svojimi podporovateľmi rozhodlo zrealizovať projekt veľkometrážneho altánku a detského
ihriska v areáli futbalového
ihriska. Momentálne je tiež tesne
pred dokončením aj mohutný
nápis so znakom klubu, ktorý od
júna zdobí pochmúrny betónový
plot za jednou z futbalových brán.
Jozef Rybár,
podpredseda TJ Dynamo Bystričany
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JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA BYSTRIČANY
Základná organizácia JDS v Bystričanoch vznikla
25. februára 2001. Vytvorila ju aktívna skupina seniorov pod vedením Jána Pažického ul. 1.mája. Zámerom
bolo – využiť zmysluplne voľný čas seniorov a rozvíjať
medziľudské vzťahy. ZO JDS má dnes registrovaných
133 členov. Vo vedení pracuje deväťčlenný výbor
v zložení: Emília Vargová predseda, Mária Školnová
podpredseda, Helena Kmeťová tajomník, Mária Wolfová hospodár, Anton Obžera, Edita Obžerová, Anna
Iliašová, Terézia Sliepková, Pavel Laurinec.
Revízna komisia: Peter Obžera, Mária Obžerová, Ľudmila Suchá. Klubová rada: Anna Táborská, Božena
Laurincová, Oľga Duchovičová.
Činnosť ZO JDS sa riadi plánom práce, ktorý pripravuje výbor a predkladá ho na schválenie na členskej
schôdzi vždy v prvých mesiacoch roka. Pripravované
podujatia sú starostlivo vyberané vzhľadom na vekové
zloženie seniorov. Spravidla je to organizovanie
spoločensko-kultúrnych i športových akcií, turistických vychádzok a návštev seniorov v okolitých
obciach.
Pestrosť podujatí spočíva v aktivite členov výboru.
Snažia sa vniesť do života seniorov radosť, zábavu,
poznanie a poučenie. Z bohatej činnosti organizácie
za rok 2017 vyberáme:
• 28. 2. 2017 seniori odohrali na fašiangovej zábave
poriadanej hasičmi v kultúrnom dome zábavnú
scénku Veselo s country.
• V marci vystupovala spevácka skupina Bystričianka pri príležitosti MDŽ v obci Podhradie. V júni
sa v žartovnom programe predstavila piesňami
na stretnutí Viesok Slovenska v českej obci Vísky
u Chotěboře. V apríli sa uskutočnila pre seniorov
zdravotná prednáška o rizikových faktoroch pri srdcovocievnych ochoreniach. V máji to bola pešia turistika do Chalmovej, návšteva kostola sv. Anny. Na
Deň detí pripravili seniori v areáli ZŠ pestré súťažné
atrakcie. V júni usporiadali už po štvrtýkrát Špor-

tový deň seniorov. Organizácia sa teší tomu, že toto
kultúrno – športové popoludnie si každým rokom
získava nových priaznivcov.
• V auguste 2017 sa v obci uskutočnil hodový 6. ročník
Dňa obce. Z tradičných kysnutých koláčikov od seniorov sa tešili nielen naši občania ale aj hostia tohoročných Dychoviek pod Vtáčnikom.

• Jednota dôchodcov organizuje raz v roku autobusový
zájazd za krásami Slovenska a návštevu kultúrnych
pamiatok. V septembri si seniori vybrali zájazd po
trase hrad Modrý Kameň, zámocký hotel v Halíči,
aquapark Rapovce. V októbri sa spevácka skupina žien pri ZO JDS zúčastnila opäť na prehliadke
seniorských aktivít Jeseň je dar v Zem. Kostoľanoch.
V tomto roku oslávila 10. výročie vzniku. Vydala
brožúru o aktivitách súboru.
• Aj v tomto roku sa seniori stretli v predvianočnom
čase na Mikulášskom posedení. Súčasťou bola
výstava betlehemov, slávnostná večera, kultúrny
program a mikulášske balíčky. V podvečer
15. decembra sa seniori zišli na dni Vianoc v obci.
Vystúpenie folklórnej skupiny z Radobice potešilo všetkých, atmosféru predvianočného obdobia
umocnili aj stánky s občerstvením a s výrobkami
našich šikovných občanov.
Výbor ZO JDS myslí na svojich členov aj po stránke
zdravotnej. Zabezpečuje pre nich oddych a rekondičné
pobyty v slovenských kúpeľoch.
Emília Vargová - predsedníčka ZO JDS v Bystričanoch
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STOLNOTENISOVÝ KLUB
V obci Bystričany od roku 1978 pôsobí Stolnotenisový klub, ktorý založili nadšenci tohto športu.
Medzi zakladajúcich členov patrili Milan Ďurech ako
predseda oddielu, Eduard Komžík, Vladimír Masár,
Pavol Beták, Miroslav Obžera a František Slúka pod
hlavičkou TJ Dynamo Bystričany. Zmena na poste
predsedu nastala až v roku 1993, kde odchádzajúceho
predsedu Milana Ďurecha nahradil František Barta.
Tak ako dnes poznáme stolnotenisový klub pod
hlavičkou Stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany začal pôsobiť až v roku 1998. Klub venoval pozornosť aj vychovávaniu mládeži pod vedením Viliama
Masára a neskôr Františka Bartu.
Napriek tomu, že klub pôsobí v malej stredoslovenskej obci zaznamenal množstvo úspechov, na ktoré sú
právom hrdí nielen jeho členovia. Medzi najúspešnejšie ročníky klubu patrila sezóna 2015/2016, keď
mužstvo obsadilo 4. miesto s hráčmi Martin Ježo,
Filip Ježo, Jakub Hrádel a Valentín Baženov. V tomto období hralo „B“ mužstvo v III. Lige Trenčianskeho kraja a „C“ mužstvo v V. lige Hornonitrianskeho
regiónu. V ročníku 2016/2017 sa klub do extraligy
neprihlásil z dôvodu nedostatočného finančného

krytia tejto nákladnej súťaže. Avšak klub bude hrať
v II. lige. Aj touto cestou by sa chcelo vedenie klubu poďakovať všetkým, ktorí za 39 rokov jeho činnosti sa spolupodielali na jeho menších či väčších
úspechoch, taktiež tým ktorí klub celé roky podporovali či už fanúšikovsky, alebo finančne najmä však
Milanovi Ďurechovi, Vilamovi Masárovi, Františkovi
Bartovi, Jánovi Žiakovi, Pavlovi Kollárovi, Ing., Romanovi Hrádelovi, Rudolfovi Urbanovi, Jánovi Poliakovi, Vladimírovi Radosovi.
Pavel Kollár a Emil Milota – STK POLSTRAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE CAPINA
Dňa 18. 12. 2009 vzniklo v našej obci Občianske združenie CAPINA,
ktoré od jeho vzniku
z pozície predsedu vedie
Marek Dobiš a vedenie
aktuálne dopĺňa Martin Rendek (podpredseda), Tomáš Plachý,
Štefan Tesarovič ml.
a Anton Dobiš. Združenie v súčasnosti združuje 51 členov
predovšetkým z Viesky. Pre svojich
členov, ale aj širokú verejnosť organizuje rôzne kultúrno-spoločenské
akcie, z ktorých nálepku „tradičné“

získali
Výstup
na
Vtáčnik pri príležitosti
osláv májových sviatkov, opekačka pre deti
na MDD, Letné slávnosti cez leto, Stretnutie deti s Mikulášom
a Batôžkový Silvester.
Letné slávnosti minulý
rok napísali už svoju 8. kapitolu, ktorú
už tradične odštartoval futbalový
zápas ženatí vs. slobodní, v ktorom
dôležitejší ako výsledok je športový
duch. Slávnosti otvorili dobrovoľní
hasiči z Bystričian, ktorí predviedli

svoje remeslo v praxi. Deti, ale aj
dospelí si svoje sily mohli zmerať
v rôznych súťažných disciplínach.
Pred tradične bohatou tombolou
ako prekvapenie večera vystúpila
hudobná skupina KAPELLKA zo
susedného Kamenca pod Vtáčnikom.
Združenie založilo v sezóne
2015/2016 ligu v bedmintone,
v ktorej si svoje sily meria 10 účastníkov a tento rok je v plnom prúde
už jej tretia sezóna.
Ing. Marek Dobiš – predseda OZ CAPINA

CYKLOTRASA BYSTRIČANY, VIESKA, CHALMOVÁ
Občianske združenie Capina, v spolupráci s TJ Dynamo Bystričany a miestnou základnou školou, sa
počas uplynulého roka zapojilo do výzvy ČSOB nadácie, ktorej hlavnou prioritou je rozvoj v oblastí
zdravého životného štýlu, ochrany a podpory zdravia
detí a podpory vzdelávania. Obyvatelia a návštevníci sa tak budú môcť už behom pár mesiacov tešiť na
novú cyklotrasu s tromi okruhmi, ktoré budú lemovať
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viaceré stanoviská, detské ihriská či odpočívadlá.
„Ide nám o to, aby sme obyvateľov i návštevníkov
previedli celou našou obcou a ukázali im z nej čo
najviac. Preto je naozaj dôležité, aby sa každý
cyklista mohol do východiskového bodu našej cyklotrasy dostať aj inou cestou, než po ktorej sa na ňu
vydal,“ vysvetlil Marek Dobiš. „Chceme spojiť všetky časti obce, prilákať ľudí z kúpaliska Chalmová
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a cyklistov jazdiacich po budúcej plánovanej hornonitrianskej cyklotrase lemujúc rieku Nitra do našej
obce. Ako hlavný bod našej cyklotrasy sme zvolili
areál futbalového ihriska v Bystričanoch, kde sa všetky tri okruhy pretínajú. Bude sa tu nachádzať aj
takzvaná cyklistická prvá pomoc s montážnym stojanom, pumpou, základným náradím či možnosťou
zakúpiť si duše v automate,“ dodal spoluautor projektu Filip Lukáč, ktorý je zároveň predsedom TJ Dynamo Bystričany a vášnivým cyklistom. Podľa neho
je práve areál futbalového ihriska vhodným centrom
projektu, a to najmä vďaka svojej polohe v centre
obce či plánovanému detskému ihrisku s altánkom.
Ďalšími zastávkami by sa mali stať areál termálneho kúpaliska Chalmová aj s novo vybudovanou
rozhľadňou, námestie pri obecnom úrade s detským
ihriskom, oblasť Gejda s horskou studničkou, okolie
letiska a bystričianskej doliny. Projekt Cyklochodník
Bystričany v celkovej odhadovanej hodnote 12 tisíc
eur je rozdelený do viacerých fáz, ktoré by sa mali
realizovať v najbližších rokoch. „Výsledkom nášho
spoločného úsilia by mala byť podpora zdravého

životného štýlu, nielen pre občanov našej obce, ale
aj pre jej návštevníkov. Chceli by sme im ukázať
krásy našej prírody, ktorá je priam stvorená na
rozvoj agroturistiky,“ doplnil riaditeľ základnej
školy v Bystričanoch Kamil Šteiner. „Chceli by sme
osloviť aj miestnych podnikateľov a predstaviť im
návrh spoločnej spolupráce na ich podporu. Prostredie obce v kombinácii s kúpaliskom Chalmová
nám ponúkajú obrovský potenciál rozvoja v budúcnosti. Pred nami je ešte veľa práce, na ktorú sa
však veľmi tešíme,“ zhodujú sa na záver spoločne.
Každý, kto by nám chcel podať pomocnú ruku pri
realizácii prvej fázy nášho projektu pri výrobe a osádzaní tabúľ, vytváraní textov, výbere fotografií
a pod. prosím, neváhajte nás kontaktovať. Marek
Dobiš (dobis.marek0@gmail.com, 0902910151),
Filip Lukáč (filiplukac@hotmail.com, 0910406131),
Kamil Šteiner (kamil.steiner@gmail.com) alebo
na Facebooku OZ Capina, TJ Dynamo Bystričany
a Základnej školy s materskou školou v Bystričanoch.
Vopred ďakujeme za Váš čas, pomoc a podporu.
Jozef Rybár, podpredseda TJ Dynamo Bystričany

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKAROV A OVOCINÁROV

V Obci Bystričany začala pôsobiť
pobočka Slovenských záhradkárov
už v roku 1957. Jej prvým predsedom bol Ján Trnka, súčasným
predsedom je Ján Radosa. Počas
svojej existencie sa počet členov organizácie neustále menil, tak
ako aj jej predsedovia. V roku 1998
organizácia zaznamenala svoj najväčší rozmach počet jej členov bol
až 148. V súčasnosti má 51 členov.

Každoročne sa aktívne zúčastňujú
na
regionálnych
výstavách
ovocia a zeleniny, súťaži v reze
ovocných stromov a celoslovenskej
súťaže
o
najkrajšie
jablko.
Svojou dobrovoľnou činnosťou
počas svojej existencie pomohli
pri skrášľovaní obce v rámci
dobrovoľných
brigád
formou
ošetrovania ovocných stromov
a
bobuľovín,
organizovaním

rôznych prednášok a ukážok rezu
ovocných stromov. V súčasnej dobe
sa ich činnosť sústreďuje na pestovanie ovocných stromov v miestnom sade, odpredaj ovocia zo sadu
a predaj semien. V neposlednom
rade ZO SZZ poskytuje služby
muštárne a poľnohospodárske
služby malotraktorom.
Emil Pastierik – hospodár SZZ
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URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO BYSTRIČANY
Činnosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva riadi výbor, ktorý
bol zvolený valným zhromaždením
na 5 ročné obdobie. Predseda
UPS je Jozef Gašparovič, ktorý
je štatutárny zástupca, ďalší členovia výboru sú: Ing. Štefan
Kmeť, Emília Vargová, Helena
Ferenčíková, Štefan Bobok, Ján
Radosa, Marek Vrbovský.
Dozorná rada – predsedníčka je
Mária Gelačáková a členovia Jozef
Kollár a Edita Iškyová.
Urbárske pozemkové spoločenstvo prešlo z fyzickej na právnu
subjektivitu, združuje 549 podielnikov.
Urbárske
pozemkové spoločenstvo prejednáva

požiadavky, ktoré sú schválené
plánom práce UPS na Valnom
zhromaždení a Lesných hospodárskym plánom na dané obdobie. V lesných porastoch sa ťaží
drevná hmota a po vyťažení sa
uhladzuje haluzina, vykonáva sa
prerezávka a sadia sa nové sadenice. Lesný hospodársky plán je
záväzný a jeho plnenie kontroluje Lesný úrad v Prievidzi. Valné
zhromaždenie sa uskutočnilo dňa
12. marca 2017, kde sa zúčastnilo
51% podielnikov podľa prezenčnej
listiny, čo je 1606 hlasov. Výbor
UPS a Dozorná rada sa stretli za
1. polrok roku 2017 6 krát. Boli prejednávané a schvaľované aktuálne

podnety a návrh od členov UPS
ako predaj svojich podielov, práce
vykonané v lese a činnosť UPS.
Hlavným príjmom spoločenstva
je ťažba a odpredaj drevnej hmoty
odberateľovi a členom UPS. Urbárske pozemkové spoločenstvo
pomáha obci pri rôznych podujatiach ako je Vatra zvrchovanosti,
sponzorsky pomáha na základe
žiadosti Jednote dôchodcov ZO
Bystričany pri akciách uskutočňované členom jednoty dôchodcov,
ZŠ a MŠ Bystričany ako aj TJ Dynamo Bystričany.
Jozef Gašparovič – predseda UPS

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE HRÁDOK BYSTRIČANY
Príroda a poľovníctvo
boli a sú neoddeliteľnou súčasťou života
obce. Poľovníctvo
v našej obci prešlo
dlhodobými premenami. Dnešnú
podobu poľovnícke
združenie
dostalo
v roku 2001 založením
Poľovníckeho združenia Hrádok Bystričany o výmere 2010 ha,
ktoré pôsobí prevažne v katastrálnom území Bystričany. Poľovný
revír je zaradený do jelenej oblasti
Vtáčnik. V revíri sa nachádza zver
jelenia, srnčia, diviačia v posledných rokoch aj danielia. Z drobnej
zvery bažanty, kačice, zajace a zo
šeliem líška, rys. Ako i v minulosti
tak aj v poľovníckej sezóne 20172018 sme zaznamenali v našom
revíri prítomnosť medveďa, ako
i svorku vlkov.
Členskú základňu združenia tvoria
prevažne občania našej obce. Chod
združenia zabezpečuje päťčlenný
vybor v zložení: predseda Peter
Obžera,
tajomník
Ladislav
Bartolen, poľovný hospodár Ján
Švajlenka, kynológ a strelecky
referent Tomáš Bartolen, finančný
hospodár Juraj Ťapucha.
V rámci starostlivosti o zver
združenie zabezpečuje prípravu
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krmiva, monitorovanie
zdravotného
stavu
zvery,
vakcináciu,
ochranné
služby
ako i samotný regulovaný odlov. Výsledkom kvalitnej
starostlivosti o zver
v našom revíri sú medailové ohodnotenia ulovenej zvery na chovateľskej prehliadky, kde sme získali 9 medailí
v kategórii jelenej zveri, 6 medailí
v kategórii srnčej zveri a 8 medailí
v kategórii diviačej zveri.
Okrem výkonu práva poľovníctva
sa združenie podieľa aj na kultúrno-spoločenskom dianí v obci a to
nielen organizovaním poľovníckeho plesu, ale i varením poľovníckeho gulášu na oslavách dňa obce.

Svoje aktivity zameriavame aj na
prácu s mládežou, kde v spolupráci
s miestnou školou sa podieľame na
organizovaní osláv MDD.
Najväčšia úloha, ktorá nás čaká
v nasledujúcom období je vysporiadanie sa s africkým morom
ošípaných /AMO/, ktorý sa prejavuje 100% úmrtnosťou. Prijali
sme opatrenia štátnej veterinárnej
správy a ministerstva pôdohospodárstva. Dúfame, že dokážeme
zachovať populáciu diviačej zvery
i napriek zlým prognózam.
V dnešnej svojej podobe tvorí dnes
slovenské poľovníctvo neodmysliteľnú súčasť koloritu vidieckeho života a je neodmysliteľnou
súčasťou národného kultúrneho
bohatstva.
Peter Obžera – predseda PZ Hrádok
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DUCHOVNÝ ŽIVOT V OBCI
Počiatky a vývoj cirkevnej
organizácie
Až do súčasných dní sa zachovala
príslušnosť obyvateľov Bystričian
k rímskokatolíckemu vyznaniu. Len malý počet obyvateľov
v Bystričanoch sa hlási k evanjelickej cirkvi augusburského
vyznania. V minulosti tu žila
nepočetná komunita príslušníkov
židovského náboženstva – judaizmu.
Pravdepodobne
prvou
stavbou
sakrálneho
charakteru
v Bystričanoch bol malý kostol,
zasvätený sv. Jurajovi, ktorý
stál na mieste dnešného dedinského kostola. Ďalšou pamätihodnosťou na území obce
Bystričany je dodnes zachovaný
románsky kostol sv. Anny
z 12. storočia v Chalmovej,
ktorého pôvodným patrónom
bol jeden z najstarších najuctievanejších svätcov v Uhorsku –
sv. Ondrej, resp. Andrej. Stavbe
súčasného kostola Najsvätejšej Trojice v Bystričanoch
predchádzala výstavba kaplnky
či kostolíka, s ktorou sa začalo v roku 1798. Až v roku 1841
na starých základoch pôvodnej
kaplnky postavili klasicistický
chrám. Konsekrácia kostola sa
konala 20. augusta 1808 na sviatok sv. Štefana, uhorského krála
a chrám bol zasvätený Najsvätejšej Trojici.
V roku 1929 bol z okolitých
dekanátov v Oslanoch a v Bojniciach zriadený okresný dekanát
v Bystričanoch a od marca
toho istého roku bol správca farnosti Ján Brezina menovaný do
úradu a povýšený na arcidekana
a školského dozorcu. Dekanát
spravoval až do svojej smrti 2.
januára 1945. Potom farnosť
v Bystričanoch pričlenili do
dekanátu v Prievidzi. Po zriadení
nového dekanátu v Partizánskom v roku 1989 sa farnosť
v Bystričanoch stala jeho
súčasťou.
Do cirkevného diania v Bystri-

čanoch vždy pozitívne zasahovali aj slávnostné vysviacky
a primície kňazov pochádzajúcich z Bystričian a voľba
mladých dievčat vstúpiť do
rehole. Ako prvý mal primície
v roku 1889 rodák z Chalmovej
Michal Hýroš. V roku 1936 mali
primície až dvaja rodáci priamo z Bystričian Jozef Frívalský
a František Bujna. Takmer po
tridsiatich rokoch, v roku 1974
nasledovali primície Jána Obžeru. Po nežnej revolúcii sa v roku
1992 konali primície Metoda
Frívalského, ktorý bol vysvätený
v Spišskej kapitule, a v roku
1999 nasledovali primície Mariána Benku, ktorý mal vysviacku
v Martine. Rehoľné povolania si
zvolili Marta Legenová a Ľudmila
Bartošová.
Farský spevácky zbor Nádej
Vznik stabilného speváckeho
zboru v Bystričanoch v roku
1995 inicioval organista a zbormajster Ing. Štefan Zámiška.
Spevokol účinkuje predovšetkým v miestnom kostole, vystupoval aj na najznámejšej prehliadke kresťanských speváckych
súborov s výberom mariánskych pútnických piesní „Počuli sme vrúcny hlas“. Stalo sa už
tradíciou, že počas veľkonočného
obdobia spevokol spieva evanjelium o umučení Ježiša Krista – tzv.
Pašie. Spevácky zbor vydal v roku
2014 CD pod názvom „Spievajme Márii“.

V sobotu 18. novembra 2017 sa
veriaci zišli v kostole Najsvätejšej Trojice, aby slávili ďakovnú
svätú omšu za požehnaných 60
rokov nášho duchovného otca
Mgr. Miloša Jakubičku, ktorý
nás sprevádza na duchovnej ceste
už 25 rokov. Slávnostnú atmosféru svätej omše zvýraznili svojimi
spevmi členovia cirkevného zboru pod vedením Ing. Zámišku. Aj
my sa pripájame ku gratulácii. Na
Vašej duchovnej ceste Vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa síl,
spokojnosti a trpezlivosti, ktorú
vo svojom ťažkom povolaní potrebujete. Božia láska a starostlivá
ochrana Presvätej Bohorodičky
nech požehnáva Vaše ďalšie kroky
i Vašu duchovnú činnosť!
Krátka štatistika farského úradu
za kalendárny rok 2017
- 18 pohrebov (9 zaopatrených)
- 9 prvopríjmajúcich detí
- 5 krstov (3 chlapci a 2 dievčatá)
- 1 sobáš
Ing. Marek Bartoš – člen redakčnej rady
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50. VÝROČIE OTVORENIA NOVEJ BUDOVY ŠKOLY Z POHĽADU OBCE
1967 - 2017

Rok 1967 bol pre našu obec dôležitým medzníkom.
V kronike obce sa dočítame, že v Bystričanoch bola otvorená nová 14-triedna základná deväťročná škola. Na
jej budovaní vo veľkej miere pomáhali aj občania našej
obce. Naša škola koncom roka 2017 zorganizovala
výročnú oslavu 50 rokov od tohto významného počinu.
Krátky pohľad do kroniky obce na toto významné
obdobie hovorí, že požiadavka na výstavbu novej
školskej budovy sa stávala čoraz naliehavejšia. Hygienicky nevyhovujúce staré priestory učební, ako aj
ich umiestnenie na viacerých miestach v obci nespĺňali potrebné kritériá pre kvalitnú výučbu. A tak sa postupne situácia vyriešila výstavbou nového moderného
školského zariadenia. Komplex novej školy bol vybudovaný v rekordne krátkom čase /18 mesiacov!/.
V novej hlavnej budove školy sa začalo s vyučovaním
už od 17. januára 1967. Slávnostné otvorenie celého
školského areálu však pripadlo až na 3. septembra
1967. Uskutočnilo sa za prítomnosti pedagogických
zamestnancov školy, žiakov, občanov obce a viacerých
pozvaných hostí.
Na slávnostné otvorenie školy sa tešila celá obec.
Všetci účastníci sa najskôr zhromaždili na dvore
starej školy a so sprievodom miestnej dychovej hudby sa všetci presunuli k novej škole. Slávnosť sa
začala o 15.00 hod. oficiálnou časťou, v ktorej sa najskôr k prítomným prihovoril zástupca ONV v Prievidzi a následne vystúpil s príhovorom riaditeľ školy
Gustáv Hrádel, ktorý sa významnou mierou pričinil
o výstavbu novej školy. Slávnostný kultúrny program nacvičili pedagógovia so svojimi žiakmi. Na
záver podujatia nasledovala spoločná prehliadka priestorov a areálu školy občanmi a hosťami.

Na novú bystričiansku školu boli občania
právom hrdí. Na svoju dobu bola modernou a plnohodnotnou stavbou, ktorá mala
k dispozícii 14 učební, 1 špeciálnu učebňu
pre vyučovanie fyziky a chémie, 6 kabinetov, riaditeľňu, zborovňu, prezuváreň, kotolňu, WC a umyvárne. Nezabudlo sa ani na
budovu telocvične, ktoré sa nachádzali vľavo od hlavnej budovy školy. Boli v nej priestory pre náraďovňu, dielne, kabinety, šatne
a sprchy. Vpravo od budovy školy bola jedáleň
s kuchyňou a družina.
Tento významný prelom v oblasti školstva v našej obci
mal a má výrazný podiel na úspechoch dosiahnutých
vo výchove detí a mládeže v predchádzajúcich 50-tich
rokoch. Tieto by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce pedagógov našej základnej a materskej školy, nepedagogických zamestnancov, ale aj
nadšených rodičov. Vám všetkým patrí moje poďakovanie. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí
pracovali v tejto škole a nie sú už medzi nami. Obec
Bystričany, ako zriaďovateľ školy sa významnou mierou podieľa na realizácii rekonštrukcii a opráv budov
ZŠ s MŠ. V tejto aktivite plánuje obec pokračovať aj
v budúcnosti.
Do ďalších rokov želám celému kolektívu základnej
a materskej školy veľa úspechov, stovky dobre pripravených absolventov, ktorým bude atmosféra školy ožívať v ich spomienkach i po mnohých rokoch
ukončenia školskej dochádzky. Želám Vám, aby ste
boli aj naďalej spoločne tak úspešní ako doteraz, aby
na našej škole panoval duch zodpovednosti, spolupatričnosti, náročnosti a láskavého slova.
Vojtech Bartoš – starosta obce

Škola na notárovej záhrade

Horná škola pri kostole
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Učebňa v budove národného výboru

Dielne u Sabatkov
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PROBLÉM AKOBY ZO VČERAJŠKA - KAMEŇOLOM HRÁDOK

Ani si neuvedomujeme, ako rýchlo
ubehol čas od 7. 8. 2012, kedy
podala spoločnosť VSK, a. s. Spišská
Nová Ves žiadosť o vydanie súhlasu
na banskú činnosť pre dobývanie
výhradného ložiska nevyhradeného
nerastu – andezitu v dobývacom
priestore Bystričany (Hrádok).
Pre súhrnné zdokumentovanie
aktivít obce v riešení tohoto zámeru
ťažby je potrebné pripomenúť si
rozhodujúce medzníky:
• 30. 8. 2012 vyjadrila obec oficiálny a zásadný nesúhlas s plánovanou ťažbou v dobývacom priestore
(DP) Hrádok.
• MŽP SR rozhodlo svojim rozhodnutím č. 3631/2013-3.4/jm, že
vplyvy tejto činnosti na životné
prostredie sa bude posudzovať
podľa zákona počas najmenej
dvoch vegetačných období.
• 14. 2. 2013 sa konalo na MŽP SR
prerokovanie rozsahu hodnotenia na navrhovanú
činnosť dobývania v DP Hrádok. Na rokovaní sa
zúčastnil starosta obce a predseda UPS Bystričany
ako vlastník pozemkov. Zástupca obce a UPS potvrdili zásadné odmietavé stanovisko k ťažbe.
• Dňa 25. 3. 2013 vydalo MŽP SR ŽP pre žiadateľa
VSK, a. s. S.N. Ves „rozhodnutie o rozsahu posudzovania vplyvov na ŽP“, ku ktorému sa vyjadrila a svoje požiadavky vzniesla aj obec Bystričany. Týkali sa
najmä navrhovaných dopravných ciest vyťaženého
andezitu a vysokou prašnosťou s tým spojenej.
Vzhľadom k vývoju prebiehajúceho procesu v povoľovaní ťažby som ako starosta obce inicioval
zorganizovanie petičnej akcie zameranej proti vydaniu
povolenia na začatie banskej činnosti v dobývacom
priestore Bystričany - časť Hrádok. Začiatkom roka

2015 bol zostavený petičný výbor,
ktorého
odborným
garantom
sa stal doc.RNDr.Dr.sc. Jozef
Jakál. Spracovali sme organizáciu
činnosti petičného výboru a začalo
sa so zbieraním podpisov pod
petíciu v obci a následne aj
v širokom okolí okresu Prievidza
a po celom Slovensku. Petičný
výbor dokázal zmedializovať celý
procesu povoľovania ťažby cez
všetky dostupné mienkotvorné
média a získal podporu zo strany
Združenia miest a obcí Hornej
Nitry a viacerých ochranárskych
združení a horolezeckých klubov.
Najpresvedčivejšou akciou s vysokým efektom však bolo stretnutie
sympatizantov
petície
priamo
v priestoroch Hrádku.
Po ukončení petície sme mohli
konštatovať, že petíciu podpísalo
spolu 3 725 obyvateľov. Dňa
4. 6. 2015 zástupcovia petičného
výboru v zložení, Bartoš Vojtech, doc.RNDr.
Dr.sc. Jakál Jozef, Dudášová Soňa a Gašparovič
Jozef odovzdali na MŽP SR do rúk riaditeľa sekcie
Environmentálneho posudzovania a riadenia MŽP SR
RNDr. Gabriela Nižňanského petičné hárky, ktoré boli
prevzaté.
Dňa 29. 9. 2015 sa konalo v Kultúrnom dome
Bystričany na základe žiadosti VSK, a. s. S. N. Ves
pracovné rokovanie vo veci posudzovania žiadosti
a vplyvov dobývania v DP Hrádok. Na stretnutí
sa zúčastnili všetci zástupcovia zainteresovaných
orgánov a zložiek dotknutých procesom povoľovania
dobývania. (Obec Bystričany, MŽP SR, VSK, a. s.
S.N.Ves, OÚ ŽP Prievidza, Hlavný banský úrad
Prievidza, Obec Kamenec pod Vtáčnikom, UPS
Bystričany…). Žiadateľ deklaroval, že bude pokračovať
v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.
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A čas plynul… až došlo k tomu čo sme síce
predpokladali a v čo sme dúfali, ale oficiálne sme to
nemohli deklarovať: Navrhovateľ VSK, a. s., Spišská
Nová Ves listom zo dňa 19. 09. 2017, oznámil MŽP SR
ukončenie procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie vo veci navrhovanej činnosti – Dobývanie
výhradného ložiska nevyhradeného nerastu – andezitu
v dobývacom priestore Bystričany, pre ktorú bol
vydaný rozsah hodnotenia dňa 25. 03. 2013
bez vydania záverečného stanoviska. Na
základe tohto prelomového oznámenia nás MŽP
SR informovalo, že navrhovateľ (VSK, a. s. S.N.Ves)
odstúpil z procesu posudzovania a na základe
tejto skutočnosti nebude MŽP SR pokračovať
v konaní. Dňa 2. 1. 2018 Obvodný banský úrad
(ďalej len „OBÚ“) v Prievidzi doručil obci Bystričany
„Oznámenie o zániku práva k dobývaciemu
priestoru Bystričany“. V oznámení konštatuje, že
organizácii VSK, a. s., Spišská Nová Ves zaniká.
Ako hodnotiť toto významné ukončenie celého
procesu povoľovania a zároveň aj snahe obce zabrániť
tejto ťažbe. Všetci, ktorí odmietali začatie ťažby sú
určite nesmierne radi, že spoločnou iniciatívou,
správnym načasovaním protestov, ale aj prezieravou
samosprávnou diplomaciou sme dosiahli to podstatné,
že nateraz sa v dobývacom priestore Hrádok

ťažiť nebude. Využívam tento priestor na úprimné
poďakovanie sa v prvom rade členom petičného
výboru, ale aj všetkým občanom obce, pracovníkom
obecného úradu, žiakom ZŠ, obyvateľom širokého
okolia, médiám a všetkým tým, ktorí akoukoľvek
formou podporili naše snahy o zabránenie ťažby
v kameňolome lokality Hrádok.
Jednu bitku sme síce vyhrali, ale pre definitívne
víťazstvo je nevyhnutné dosiahnuť stav úplného
zrušenia dobývacieho priestoru, čím by sme sa ani
v budúcnosti nemuseli obávať príchodu ďalšieho
záujemcu o ťažbu a opakovať celý proces nanovo.
Plne si však uvedomujeme, že tento proces nebude
jednoduchý, nič však nie je nemožné.
A na záver si dovolím poslať odkaz s použitím slov
nášho básnika Andreja Sládkoviča tým jednotlivcom,
ktorí sa postavili za ťaženie v lokalite Hrádok.
Svojim postojom nedokázali prekročiť svoj vlastný
tieň mylných predstáv o možnosti získania teplého
miestečka, výraznom poklese nezamestnanosti našich
občanov a profitu obce z ťažby v prírodu likvidujúcom
kameňolome:
„Beda tomu, kto v mori vidí iba vodu, kto
nepočuje nemú prírodu a vidí v skalách iba
skaly“
Vojtech Bartoš-starosta obce

OKIENKO Z EVIDENCIE OBYVATEĽOV 2017
V tejto rubrike Vás budeme pravidelne informovať o našich spoluobčanoch, o novonarodených,
o jubilantoch, o uzavretých manželstvách o prisťahovaných, odsťahovaných ale aj o tých, s ktorými sme
sa navždy rozlúčili.
V obci Bystričany evidujeme na trvalý pobyt prihlásených 1801 občanov. Z toho v časti Bystričany 1481, v časti
Vieska 189 a v časti Chalmová 131 občanov. Každoročne sa počet občanov mení i v závislosti od sťahovania.
V roku 2017 sme do obce prihlásili na pobyt 20 občanov a naopak odsťahovalo sa z obce 30 občanov.

Narodení do obce Bystričany - srdečne blahoželáme!
Dieťa je najkrajším kvetom
lásky a je aj budúcnosťou svojich
rodičov.
V roku 2017 sme do našej obce
nanovo zapísali tieto narodené
deti:

Šimon Šomšág
Tomáš Plevka
Bianka Humajová
Izabella Kmeťová
Leo Količ
Alex Murko
Eliška Grmanová
Vanda Vachalíková
Anna Kalafutová
Matúš Fereje
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Šimon Kašper
Vanesa Adámiková
Sofia Ševceová
Dorota Radosová
Mia Gážiková
Alexandra Matiesková
Ema Gašparovičová
Jakub Lieskovec
Naša obec pravidelne polročne
poriada a pozýva rodičov a ich
novonarodené deti do obradnej
siene obecného úradu na prijatie
starostom obce - Vítanie detí do
života. Spomienkou na túto malú
slávnosť je i zápis v pamätnej knihe našej obce.
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Manželstvo uzavreli - želáme veľa šťastia!
Katarína Gašparovičová a Štefan Grman
Jana Štangová a Pavel Vyčítal
Michaela Dudová a Martin Sliepka
Peter Kadaš a Katarína Švajlenková
Iveta Bartošová a Pavel Ronec
Marek Bartoš a Miroslava Belicová
Monika Hanková a Lukáč Valentko
Michal Grom a Anna Lovásová
Zdenko Pilch a Martina Sýkorová
Peter Masár a Gabriela Zlochová
Matej Matuška a Silvia Cebáková
Tomáš Pastierik a Ivana Vasarábová
Marián Bohuš a Kateřina Brčáková
Žaneta Škodová a František Fides
Metód Rybár a Barbara Tisová

JUBILANTI 2017 – želáme všetko najlepšie!

50

Erich Duda
Mária Besedová
Eva Kotríková
Anna Sýkorová
Anna Dobišová
Ida Klimanová
Pavol Baranec
Ladislav Plevka
Anna Plachá
Ľubica Bartová
Peter Pažický
Ján Trojčák
Pavel Sluka
Miroslav Mihok
Margita Sláviková
Jozef Pastierik
Milan Polonyi
Oľga Valterová
Zuzana Hutárová
Vladimír Poliak
Milada Súkeníková

60

Peter Smatana
Miroslav Svaček
Marián Dáni
Katarína Fábryová
Anna Bajzíková
Mária Stanová
Peter Bartoš

Katarína Pastieriková
Mária Murárová
Jozef Turcer
Karol Drdul
Jarmila Školnová
Milan Mlčuch
Magdaléna Obžerová
Margaréta Obžerová
Vladimír Plachý
Ján Rybár
Katarína Smatanová
Mária Radosová
Peter Fábry
Jozef Kučerka
Michal Frivaldský
Vladimír Dobiš
Anna Obžerová
Viera Pastierová
Libuše Pilchová

70

Anna Komžíková
František Plevka
Anna Krempaská
Ján Sadloň
Ladislav Radosa
Gegor Žiško
Štefan Letavaj
Jozef Pastierik
Alžbeta Zdebová
Peter Kmeť
Ján Táska
Ľudovít Frívalský
Štefan Višňovský
Milan Bartoš
Jozef Barta
Pavol Radosa
Mária Bielická
Štefan Iliaš
Mária Murtíniová
Eduard Vrtiel
Terézia Radosová

80

Emília Plevková
Mária Oršulová
Štefan Pravda
Oľga Jakálová
Mária Plachá
Michal Dáni
Alžbeta Dániová
Božena Pernisová
Božena Hudecová
Jolana Hrádelová
Hedviga Iliašová
Mária Sukeniková
Mária Školnová

90

Ján Oboňa
Margita Verná
František Obžera
Anna Zeleníková
Mária Letavajová
Mikuláš Strelička

*Naši najstarší…

v júli 2017 oslávila svoje 93 narodeniny pani
Anna Obžerová z ulice
SNP. Svoje 92 narodeniny
v septembri 2017 oslávil
Ľudovít Radosa z ulice
Mirka Nešpora.*
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Navždy našu obec opustili

V roku 2017 sme sa navždy rozlúčili s našimi spoluobčanmi

Margita Sláviková†71
Mária Škodová†75
Anna Šnircová†91
Mária Komžíková†89
Ladislav Gelačák †70
Vincent Pažický†87
Paulina Masárová†94
Tibor Krško†63
Milan Obžera†67
František Škoda†76
Štefánia Streličková†86
Ján Duda†83
Anna Šnircová†77

Ján Dobiš†77
Lídia Radosová†85
Ján Šarlej†63
Mária Plachá†91
Ján Jurík†87
Štefan Lehotkai†69
Katarína Cifríková†88
Veronika Sabová†73
Jozef Murko†78
Jozef Sliepka†70
Jozef Švajlenka†80

CINTORÍNY - PREDĹŽENIE NÁJMU HROBOVÝCH MIEST

Obec Bystričany upozorňuje prenajímateľov hrobových a urnových miest, aby skontrolovali platnosť svojich nájomných zmlúv hrobových miest, lebo 10 ročné nájomné obdobie zmlúv uzavretých v roku 2008
sa chýli ku koncu. Doterajší právny vzťah týkajúci sa predmetného hrobového/urnového miesta zostane
zachovaný v prípade, že predĺžite nájomnú zmluvu (na ďalších 10 rokov) a uhradíte poplatok za užívanie
hrobového/urnového miesta na ďalšie obdobie. Poplatok za prenájom hrobového/urnového miesta zostáva nezmenený. Bližšie informácie dostanete na obecnom úrade p. Dudášová,
email: sona.dudasova@bystricany.sk, tel. 046/5493120, mobil 0915 892 826.

PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH A ŠPORTOVÝCH
PODUJATÍ V OBCI BYSTRIČANY NA ROK 2018
JANUÁR
• Detský karneval
• Poľovnícky ples

FEBRUÁR
• Fašiangy v obci
• Stolnotenisový
turnaj
neregistrovaných hráčov

MAREC
• Marec Mesiac knihy
- podujatie miestnej
knižnice
• Kurz prípravy pochutín
k Veľkej noci
• Tématický zájazd na
divadelné predstavenie

APRÍL
• Cezpoľný beh žiakov
k výročiu oslobodenia
obce
• Liga mladých hasičov

• Stavanie mája v centrálnej zóne obce

MÁJ
• Deň matiek, slávnosť
v KD
• Športový majáles v KD
• Vítame jar na bicykli,
športové podujatie

JÚN
• Deň detí, podujatie pre
deti k MDD
• stretnutie Viesok Slovenska v obci Ladomerská Vieska
• Rozlúčka s predškolákmi
MŠ a deviatakmi ZŠ, prijatie v obradnej miestnosti
• Uvítanie detí do života
• Deň otvorených dverí TJ
Dynamo Bystričany

JÚL
• Púť ku kostolu sv. Anny
v Chalmovej
• Uličný futbalový turnaj
o pohár starostu obce
• Letné slávnosti na Vieske
• Tématický kultúrno turistický zájazd

AUGUST
• Deň obce Bystričany –
630. výročie obce
• Výstup
na
pohorie
Vtáčnik
• Spomienková slávnosť Pálenie vatry

SEPTEMBER
• Tématický zájazd na
divadelné predstavenie

OKTÓBER
• Posedenie pre seniorov

• Čítame starým rodičom,
podujatie miestnej knižnice pre seniorov

NOVEMBER
• Slávnostné prijatie jubilantov starostom obce 60,70, 80, 90 ročných
• Uvítanie detí do života
• Jesenná hasičská veselica

DECEMBER
• Stretnutie detí s Mikulášom
• Vianočné
podujatie
v centre obce
• Futbalový turnaj na
umelej tráve „ Memoriál
Ladislava Obžeru“
• Rozlúčka
s
rokom
starým, vítanie Nového
roka

Tento plán bude priebežne upravovaný a dopĺňaný o ďalšie aktuálne podujatia v priebehu roka.
Soňa Dudášová – odborný zamestnanec OcÚ
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ODPAD VZNIKAJÚCI V OBCI, JEHO SEPARÁCIA, ZBER A VÝVOZ
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO)

SKLO

Drobný stavebný odpad vzniká pri stavebných prácach. Sú to stavebné práce, ktoré si nevyžadujú stavebné, resp. búracie povolenie. V prípade, že na práce bolo
vydané stavebné, resp. búracie povolenie, stavebník je
povinný v zmysle zákona vzniknutý odpad zlikvidovať
na vlastné náklady.
Do drobného stavebného odpadu spadajú:
betón, tehly, tvárnice, obkladačky, dlaždice a keramika a iné.
V ZMYSLE VZN OBCE BYSTRIČANY č. 3/2015 čl. 3
odst. 3 OBČANIA OBCE SÚ POVINNÍ ZA ULOŽENIE DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU BEZ OBSAHU ŠKODLIVÍN UHRADIŤ V POKLADNI OBCE
BYSTRIČANY 0,02 eura/ kg.
Postup pri uložení (DSO) na skládku:
• kontaktovať pracovníka PO TERMAL Bystričany
a dohodnúť si termín uloženia DSO. Tel. kontakt:
0908 553 840, 0905 202 448. Upozorňujeme, že
bežne je skládka uzamknutá.
• uloženie DSO je možné v pracovných dňoch 7:00h –
15:00h. a v sobotu 9:00h. – 11:00h.
•

• na zber skla slúžia 1100 L kontajnery s označením
SKLO, ktoré sú rozmiestnené po obci
• vývoz skla zabezpečuje obec nepravidelne podľa potreby (po ich naplnení)

KOMUNÁLNY ODPAD
• je odpad, ktorý vzniká v domácnosti
• vývoz každý štvrtok v nepárnom týždni
• výmena poškodenej smetnej nádoby je za poplatok
vo výške 15,00 eur – poplatok uhradíte na obecnom
úrade
V roku 2017 sme v obci vyprodukovali a vyviezli 262,48 t komunálneho odpadu

OBJEMNÝ ODPAD
• je odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nie
je možné uložiť v smetných nádobám
• vývoz dvakrát ročne podľa harmonogramu vývozu
odpadov
V roku 2017 sme v obci vyprodukovali a vyviezli 163,47 t veľkoobjemového odpadu.

PET FĽAŠE
• plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd a rôznych nápojov
• na zber PET fliaš sú v obci rozmiestnené 1100 L kontajnery s označením PET
• fľaše je nevyhnutné pred uložením do kontajneru
postláčať čím sa zníži ich objem
• vývoz zabezpečuje obec nepravidelne podľa potreby
(po ich naplnení)

PAPIER
• medzi papier zaraďujeme: noviny, časopisy,
katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré
zošity, bloky, knihy, kartóny
• zber a vývoz zabezpečuje obec dvakrát ročne podľa
harmonogramu vývozu
• papier je potrebné zviazať do balíkov a vo vývoznom
termíne vyložiť pred rodinné domy

NEBEZPEČNÉ ODPADY
a ELEKTROODPADY
• obec zabezpečuje zber a vývoz prostredníctvom
oprávnenej organizácie dvakrát za rok
• občania budú o podrobnostiach vývozu informovaní
prostredníctvom miestneho rozhlasu

ŽELEZO
• železný odpad je potrebné skladovať pred zberom
doma
• vývoz zabezpečuje obec dvakrát ročne

BIOODPAD – biologicky rozložiteľný
odpad (BRO)
• odpad z kosenia trávy, hrabania lístia, orezávania
stromov, pozberové zvyšky ovocia a zeleniny
• producenti odpadu vlastnou dopravou ukladajú
BRO na miestne kompostovisko v areáli čističky
odpadových vôd
Harmonogram vývozu separovaných druhov
odpadu v roku 2018
Termín zberu
a vývozu
(vždy v stredu)

Druh odpadu

4.apríl

Nebezpečný odpad a elektro odpad

11.apríl

Veľkoobjemový odpad

9. máj

Železo a papier

12. september

Nebezpečný odpad a elektro odpad

3. október

Veľkoobjemový odpad

10. október

Železo a papier

Vývoz komunálneho odpadu sa bude v roku 2018
uskutočňovať každý nepárny týždeň vo ŠTVRTOK
Jana Šnircová– odborný zamestnanec OcÚ
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Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA
Príbeh na zamyslenie
Pozvanie
Hradný pán chystal veľkú slávnosť, na ktorú pozval všetkých obyvateľov podhradia. Hoci mal plné
pivnice vína, bál sa, že neuhasí
veľký smäd všetkých pozvaných.
A tak ich požiadal o pomoc. „Do
stredu nádvoria, kde bude hostina,
umiestnime veľký sud. Každý nech
prinesie toľko vína, koľko môže,
a vyleje ho do suda. Odtiaľ sa bude
naberať, a tak bude dosť pre všetkých.“ Jeden dedinčan si zaobstaral
krčah, naplnil ho vodou a vybral sa
na hrad. Myslel si: „Krčah vody sa
v tom sude vína ľahko stratí. Nik
si to ani nevšimne.“ Keď prišiel na
slávnosť, vylial svoj krčah do suda
a sadol si za stôl. Keď sa začalo naberať víno, namiesto vína tiekla zo
suda voda. Všetci zmýšľali rovnako. A každý priniesol vodu.
Keď nie sme spokojní so svetom,
je to preto, že mnoho ľudí prináša
vodu. A trpí tým cele stvorenie.
(Bruno Ferrero)

Smiech je sviatkom
tváre.
(Jan Werich)

Muž pozerá televízor, zrazu
začne kričať:
- Nechoď tam! Nerob to! Nechoď
do toho kostola, ty blázon.
- Miláčik, čo to pozeráš?
– Ale, pustil som si video z našej
svadby.
Chlapík tlačí na záchode ako
najatý, ide okolo upratovačka,
zdá sa jej, že sa zbytočne svieti, tak zhasne. V tom sa ozve
strašný rev, tak zase zasvieti.:
- A čože tak revete?
- Fuj, to bol sprostý fór! Už som
sa zľakol, že mi vypadli oči!
- Kde ste boli?
- S deťmi v ZOO
- A zvieratká ste videli?
- Videli. Aj tigra. Prišiel ku klietke a urobil „ p-f-f-f-f “.
- To trepeš! Viem predsa, ako
robí tiger. Robí v-r-r-r!
- Aj tak môže. Keď je otočený
papuľou…
V reštaurácii vraví čašník
hosťovi:
- Našou špecialitou sú slimáky.
- Viem, minule ma jeden obsluhoval!

By stričianske melence
Čo potrebujeme:
- sušené huby
- zemiaky
- soľ
- korenie
- múka hladká
- masť
- paprika mletá červená
- 1 ks vajce
- polohrubá múka
Postup:
Dáme si variť huby do osolenej
vody. Asi po pol hodine pridáme
očistené a nakrájané zemiaky
a necháme ich zmäknúť. Medzitým
si pripravíme cesto na melence.
Polohrubú
múku
zmiešame
s rozšľahaným vajcom a utvoríme
pevné cesto. Keď sú zemiaky uvarené urobíme zápražku. Dáme si
masť a hladkú múku. Ak je múka
zasmažená až zlatistá, pridáme
červenú papriku a zalejeme studenou vodou. Vlejeme do polievky
so zemiakmi a nakoniec pridáme
melence, tak že cesto natrháme
alebo nastrúhame do polievky. Po
uvarení melencov polievku už len
dochutíme soľou podľa chuti.

< Nakresli obrázok jedným ťahom
Dovolaj sa pomoci v núdzi
Hasičská a záchranná služba, polícia:
Hasičská služba:
Záchranná služba:
Polícia:

112
150, 112
155, 112
158, 112

Poruchy pevných
telefónnych liniek:
Detská linka záchrany:
Elektrina – hlásenie porúch:
Voda – hlásenie poruchy:
Plyn - poruchová linka

12 129
0800 112 112
0800 111 567
0800 121 333
0850 111 727
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