páči sa nám

návšteva
KTO TU BÝVA

Pred viac ako 15 rokmi zavialo štúdium
ekonómie Evu (36) a Vila (40) do Bratislavy. I keď chodili do tej istej školy
a neskôr pracovali v tej istej firme,
častejšie sa začali stretávať, až keď
Vilo odišiel pracovať do Prahy. Keď
sa rodina rozrástla, zvažovali, či kúpia väčší byt alebo ostanú v menšom
a neskôr dokúpia chalupu na vidieku,
aby mali kde tráviť víkendy.

Majitelia ponechali chalupe na Myjave pôvodnú tvár,
no využili aj dnešné vymoženosti. Aby vždy prišli do
teplúčka, zakúria si v nej pred príchodom esemeskou.

Zo starej chalupy
kráska na pohľadanie
M

ladí manželia sa
priebežne zaujímali o rôzne
nehnuteľnosti, ale
až malebný domček s malými
okienkami a hrubými múrmi
na Myjavských kopaniciach
ich zaujal natoľko, že sa rozhodli pre kúpu. „Pamätám si,
že by som ho hádam ani nepotrebovala vidieť zvnútra,“
zaspomínala si naša hostiteľka na domček, ktorý vyzeral
tak akoby sa pri ňom zastavil
čas.
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NEMÁME SA KAM
PONÁHĽAŤ

Chalupa bola zvonku i zvnútra
spustnutá, ale dalo sa v nej
ako-tak bývať. Eva s Vilom
sa pustili s nadšením do rekonštrukcie a o pár rokov už
bola na nepoznanie. Odborné
práce ako oprava strechy,
zateplenie a omietky nechali
na odborníkov, ale mnohé
robili svojpomocne. „Na čo
sme si trúfali, sme urobili sami,
nás by to inak ani nebavilo.
A neprekáža nám ani, že tu

V spálni nechýba
kreslo na čítanie.

treba neustále niečo prerábať
a vylepšovať. Pre nás je to relax,“ hovorí majiteľ o práci na
chalupe a okolo nej.

DOM S OČAMI
Predsavzatím majiteľov bolo
ponechať domu čo najviac pôvodnú tvár a atmosféru. Stavba si vďaka tomu zachovala
svoj štýl aj po citlivej výmene
okien, strechy a zobytnenia
podkrovia. Dokonca sa splnilo
i Evino prianie, aby v štíte namiesto jedného okna boli dve,
pretože podľa nej by mal mať
každý dom oči.

Väčšina vecí v chalupe
je z blšákov.

horšia práca, oči som mal plné
prachu,“ spomína na priebeh
prác. „Chceli sme z domu čo
najviac zachovať, ale podlahu
sme napokon z obavy z červotočov museli kúpiť novú.“

VYMENIL SAKO
ZA MONTÉRKY

PRAVÁ ROMANTIKA

Viac sa však Vilo narobil
s palubovkou, ktorú sa snažil
najskôr vybrúsiť. „To bola naj-

Aby sa v starom dome dalo
bývať dlhodobejšie, aj v zime, bolo potrebné vyriešiť

kúrenie. Kuchyňu a obývaciu
izbu vykuruje kachľová pec,
chodbe a kúpeľni dodávajú
teplo štýlové piecky. V podkroví, ktoré slúži na spanie, sa
kúri prieduchmi. Na otázku,
ako rýchlo chalupu vykúria,
nás domáca pani prekvapila:
„V tomto sme si dopriali komfort. Vykurovanie máme urobené tak, že pred príchodom
NB1843

páči sa nám

návšteva
PARKETA DOMÁCEJ PANI
Dobrý vkus majiteľov prezrádzajú dekorácie a rôzne
doplnky. Maľované truhlice
a komody, petrolejové lampy, keramické krčahy, staré
drevené rádio či vysušené
bylinky vytvárajú pocit, akoby
tu zastal čas.

HOJDANIE PRED SPANÍM
Domáci si dali námahu aj so
zachovaním trámov v podkroví. „Chceli sme ich priznať,
a preto sme museli zvoliť zateplenie zvonka. Stálo to viac
námahy, ale okrem estetického dojmu sme ich využili aj na
uchytenie hojdacích sietí.

STRIEDANIE PARTIÍ
Manželia s deťmi, 9-ročnou
dcérou Hankou a 7-ročným
synom Martinom, trávia na
chalupe každú voľnú chvíľu.
„Počas pekných dní ju využívame na striedačku. Jeden
víkend sme tam sami, ďalší
s rodinou alebo priateľmi. Pohodlne sa tu, našťastie, vyspí
aj viac ľudí. Takmer každá
návšteva, ktorá sa tu zdrží,

V podkroví sa spáva
aj v hojdacích sieťach.

NIEČO STARÉ,
NIEČO NOVÉ
Sympatickí majitelia zachránili
nielen chalupu, ale i nábytok.
Babičkovskú atmosféru v ce-

lom interiéri navodzujú drevené stropy, kachle a pece,
ale aj staré kúsky zariadenia,
ktoré Eva kupuje na blších trhoch za facku a dáva im nový
šat pomocou dekoratívnych
farieb. V priestrannej kuchyni
na prízemí vedľa seba žije
staré s novým, okolo stola sú
stoličky natreté rôznymi farbami a na stenách množstvo
otvorených políc. Všetko je
citlivo zladené, takže výsledný
dojem pohladká každú dušu.

Maľovaná truhlica
je z roku 1923.
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VOĽTE VECI S DUŠOU
Pri zariaďovaní chalupy
dajte prednosť veciam,
ktoré už niečo zažili.
Staré drevené stoličky,
komody či stolíky sa dajú
bez prácnej prípravy nielen nafarbiť,
ale aj dekorovať rôznymi kreatívnymi technikami.
Eva Kyselovičová, www.navidieku.sk

Pokoj, pohodu a pravú vidiecku atmosféru
starému domu dodáva aj okolie.
NB1830

Pre keramické taniere a krčahy
našla Eva miesto nad oknom.

PRIPRAVILA: Daniela Mýtna, Eva Kyselovičová, FOTO: Peter Korček

si zakúrime elektrický radiátor
v kuchyni a kúpeľni pomocou
esemesky, aby sa priestor,
kým prídeme, vyhrial. Potom
už stačí len občas prikladať do
kachlí. Zima tu býva poriadna,
zažili sme tu aj Vianoce s kopou snehu, vo vnútri sme však
boli iba v tričkách.“

povie: Je tu taká pohoda!
Niekedy to síce vyzerá ako
v menšom hoteli, my sa však
tešíme, že sa u nás všetci cítia dobre!“ ☐

