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HODOVALI SME TRI DNI HASIČI PARÁDNE OSLÁVILI 140. 
VÝROČIE SVOJHO VZNIKU

MÁM RADA HERCOV,  
KTORÍ MAJÚ RADI  
DIVADLO V SEBE  
A NIE SEBA  
V DIVADLE,  
HOVORÍ  
HEREČKA  
LUCIA  
VRÁBLICOVÁ.

V ZÁHORSKEJ BYSTRICI MÁME 
REKORDNÝ POČET PRVÁKOV

Prvý školský deň bol slávnostný naj-
mä pre prvákov. V Záhorskej Bystrici 
tento rok otvorili až štyri prvé triedy 

s rekordným počtom 77 detí. Pre ne a ich 
rodičov bol v novej multifunkčnej hale pri-
pravený milý program, ktorým ich ich starší 
spolužiaci z 2. B triedy privítali medzi sebou.

Vynovený školský areál s novým chodní-
kom, lavičkami a upravenými zelenými 
plochami privítal aj ostatných žiakov, kto-
rých je tento rok spolu 514 (13 tried na 1. 
a 23 na 2. stupni), kým vlani ich bolo 477. 
V základnej škole teda pribudli dve trie-

dy, po jednej na 1. aj 2. stupni. Mestská 
časť sa vysporiadala aj s nedostatkom 
učiteľov a nepedagogických zamestnan-
cov. Škola aj škôlka tak môžu fungovať 
bez akýchkoľvek problémov.

Nový školský rok sa začal aj pre škôlká-
rov. Aj vďaka nadstavbe existujúcej MŠ ich 
bude až 190 v ôsmich triedach. „Som rád, 
že sa nám podarilo nadstavbu dokončiť. 
Nielenže sme zvýšili počet tried o dve, ale 
kompletne sme vymenili všetky prípojky 
a elektrické rozvody aj v starej časti. Teraz 
nás čaká kolaudačný proces, ale veríme, 

že sa všetko stihne tak, aby sa v nadstavbe 
mohli štyri triedy otvoriť do konca októbra, 
najneskôr začiatkom novembra,“ hovorí 
starosta Jozef Krúpa. Celá nadstavba stála 
800-tisíc eur, práce na revitalizácii areálu 
stáli 50-tisíc eur. Na nadstavbu mestská 
časť získala 640-tisíc eur z eurofondov, 
zvyšok išiel z rozpočtu mestskej časti. 

Zatiaľ sú teda otvorené štyri triedy v spod-
nej časti materskej školy, ostatné deti bu-
dú ešte v Spoločenskom dome, v multi-
funkčnej hale a na fare.
 (sv) / Foto: (sv, mk)

 Starosta zaželal riaditeľke Z. Kaliarikovej a všetkým prvákom úspešný rok. Program sa všetkým páčil. 
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NAŠA BYSTRICA

VÁŽENÍ ČITATELIA,

Posledný prázdninový víkend patrí v našej obci Hrubým hodom. Preto po-
sledný augustový týždeň býva veľmi hektický. Obec sa pripravuje na hody 
a škola na slávnostné otvorenie školského roka. Jedno aj druhé má niečo 

spoločné. A to kosenie, strihanie kríkov, čistenie a úpravu priestorov. 
Horúce leto a najmä veľmi horúci august je za nami. Čas dovoleniek sa 

skončil a opäť sme nastúpili do kolotoča pracovných a školských povinností. 
Žiakov, rodičov a ostatných hostí, ktorí zavítali prvý školský deň do areálu 

školy, čakalo milé prekvapenie. Do jednotlivých pavilónov školy kráčali po no-
vom chodníku! Rodičia, ktorí čakali na svoje deti, kým sa skončí prvý školský 
deň, mohli sedieť na zrenovovaných lavičkách. Materská škola nadobudla nový 
šat, podarilo sa dokončiť novú fasádu a tiež otvoriť prízemie materskej školy 
so štyrmi zrenovovanými triedami. Takto sme mohli v našej materskej škole 
privítať aj nové deti. Deti, ktoré našu materskú školu už navštevovali, sú ešte 
umiestnené v dočasných priestoroch. 

Nielen detí v materskej škole pribúda, ale rastie aj počet žiakov základnej 
školy, opäť sme rozšírili počet tried. Vytvorili sme ďalšiu triedu v priestoroch 
školskej jedálne. Počas letných prázdnin sa upravil terén okolo športovej haly, 
našej telocvične, kde vyrástla nová trávička a šikmý terén spevnila skalka. Je za 
nami opäť kus roboty. 

Týmto letným obdobím sa, samozrejme, práce v areáli našej školy neskon-
čili. Pokračovať bude nadstavba a prístavba materskej školy. Po jej dokončení 
začneme postupne upravovať ďalšiu časť školského areálu.

Okrem informácií o škole, ktorá je hlavnou témou tohto čísla, si prečítate 
veľa ďalších zaujímavých  textov. Možno sa zbadáte aj na niektorej z fotografií. 
Prajem vám príjemné čítanie.

Zuzana Kaliariková,
riaditeľka ZŠ a MŠ
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ČÍM SME ŽILI V LETE? ŠKOLOU!

TÉMA - ŠKOLY

Znie to možno paradoxne, ale najviac sme v lete mysleli na 
školu. Na to, aby bol hotový školský areál, dokončená nad-
stavba škôlky, aby žiaci prišli do nového, pekného. Ale zá-

roveň mestská časť robila aj ďalšie kroky, aby školáci aj škôlkari 
mohli mať v blízkej budúcnosti ďalšie priestory. Záhorská Bystri-
ca sa totiž rozrastá a detí je čoraz viac. Na školskú tému sme sa 
rozprávali so starostom, Jozefom Krúpom.

⊲  Zrekapitulujem si teda, čo všetko sa počas leta spravilo?
Predovšetkým sa nám podarilo výrazne pokročiť v nadstavbe ma-
terskej školy, kde vznikli dve nové triedy. V materskej škole sme 
kompletne vymenili elektrinu a vodovodné prípojky. Celá nadstav-
ba bude k dispozícii do konca októbra, najneskôr na začiatku no-
vembra.  Dve triedy pribudli aj v základnej škole. Upravili sme tiež 
školský areál – priestor medzi športovou halou a hokejbalovým 
ihriskom sme oddelili múrom, terasovými schodíkmi s možnosťou 
sedenia a výsadbou. Spravili sme nové chodníky, opravili lavičky, 
odstránili sme staré a sfunkčnili všetky nové lampy, vysadili skalky. 
Kompletne sme dovybavili športovú halu, kde pribudli tribúny.

⊲  Napriek zvýšenému počtu tried v škole a škôlke, stále ich nie je a naj-
mä v budúcnosti nebude, dosť. Ako to vyzerá s novými priestormi?

Spolu s členmi školskej komisie a niekoľkými poslancami, ktorí mali 

 Prvý školský deň. 

 Školský areál skrášlili aj skalky. 
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TÉMA - ŠKOLY

záujem, sme boli na obhliadke potenciálnych priestorov vo West Par-
ku (bytový dom pred Markízou), kde by sme mohli v polyfunkčných 
priestoroch na prízemí vybudovať dve alokované triedy materskej 
školy. Pripravujeme štúdiu, ktorú predložím poslancom a po jej 
schválení pripravíme realizačný projekt tak, aby mohli triedy fun-
govať už od budúceho školského roka. Pripravené máme aj projekty 
na nadstavbu súčasnej budovy pavilónu 2 a pripravujeme projekt 
na rozšírenie pavilónu 1, kde je jedáleň. Tu by malo vzniknúť šesť 
ďalších tried a väčšia jedáleň. Všetko však závisí od financií. Som 
presvedčený, že sa nám ich podarí získať aj z európskych fondov. 

Mám už naplánované stretnutie so županom Jurajom Drobom aby 
sme začali robiť  konkrétne kroky na získanie priestorov pre školu 
v bývalom Elektrovode. O nich budeme priebežne informovať.

⊲  V lete ste sa ale nevenovali len školským témam. Čím ešte žila 
Záhorská Bystrica?

Som rád, že sa nám opäť podarilo pripraviť Hrubé hody na vyso-
kej kultúrnej a spoločenskej úrovni, okrem toho sme štandardne 
kosili, udržiavali cesty a starali sa o čistotu našej obce.
 (sv) / Foto: (sv, mk)

 Škôlkárom sa v zrekonštruovaných priestoroch zapáčilo od prvej chvíle. 

 Tretiaci si užívajú svoju novú triedu. 

 Prvákom ani pri vyučovaní nechýba hra. 

 V školskom areáli sú nové chodníky aj lavičky.  Nadstavba škôlky čoskoro privíta prvé deti. 
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SAMOSPRÁVA

Mestská časť sa zaviazala, že spolu s farnosťou zrenovuje 
Dom smútku. Na obnovu je už spravený projekt, vydané 
je aj stavebné povolenie. 

Na túto rekonštrukciu sa vytvoril peňažný fond, do ktorého 
mestská časť vložila úvodný vklad – 10-tisíc eur. Aj vďaka tomu 
sa môže začať 1. etapa rekonštrukcie – výmena strechy. No, tieto 
peniaze na zaplatenie novej strechy nepostačia, predpokladané 
náklady sú vyčíslené na 13 – 14-tisíc eur. A to je len začiatok. 

Rozpočet mestskej časti, ani finančné možnosti farnosti celú rekon-
štrukciu nepokryjú, bez pomoci nás všetkých sa to jednoducho ne-
podarí. Preto sa mestská časť a farnosť dohodli, že vyhlásia zbierku 
na celkovú obnovu Domu smútku. Do zbierky môžu prispieť všetci 
obyvatelia Záhorskej Bystrice. Výška sumy závisí od možností každé-
ho z nás. Ako prvý prispel do zbierky starosta, ktorý na rekonštrukciu 
venoval svoj mesačný plat. Dom smútku slúži každému z nás, preto ve-
ríme, že jeho obnova nie je nikomu ľahostajná a podarí sa nám vyzbie-
rať dostatok peňazí, aby sa rekonštrukcia mohla ukončiť najneskôr 
v roku 2021. Prispejte teda aj vy, aby sme boli na spoločné dielo hrdí.

Naši čitatelia, ktorí sa pred pár mesiacmi zapojili do našej 
ankety, by chceli vedieť, čo mestská časť spravila s jej vý-
sledkami. V ankete sme sa pýtali: Mala by do lokality 

Pod vŕškami, po ulici pri Vápenickom potoku, chodiť linka 
36 alebo 37? A podľa odpovedí sa anketa skončila tesným „ví-
ťazstvom“ linky č. 36, za ktorú hlasovalo 224 obyvateľov, kým za 
linku č. 37 „iba“ 208 obyvateľov.

SPÝTALI SME SA TEDA STAROSTU 
JOZEFA KRÚPU, AKO TO SO ZMENOU 
TRASOVANIA VYZERÁ.
„Táto téma je stále aktuálna. Keďže sa v Dopravnom podniku menil 
manažment, vrátane generálneho riaditeľa, museli sme s jej rieše-
ním zatiaľ čakať, ale určite je na programe v najbližších týždňoch. 
Rovnako chceme riešiť aj požiadavku niektorých obyvateľov, ktorí 
by chceli, aby linka č. 37 zachádzala k lamačskému Tescu aj po ceste 
do Bratislavy a nielen z Bratislavy. Viem, že mesto ani Dopravný 
podnik túto alternatívu nepovažujú za priechodnú kvôli kompliká-
ciám pri otáčaní sa autobusu a nepovažujú ju ani za ekonomickú, 
ale budeme aj o tejto téme ešte hovoriť.“

ČO SA CHYSTÁ NA PODKEREPUŠKÁCH?
Nie je žiadnym tajomstvom, že podľa platného územného plánu 
sa tu majú stavať rodinné domy, na ktoré je vydané územné roz-
hodnutie. Plánovaná je tu výstavba 58 rodinných domov, na ktoré 
je podaná žiadosť na stavebné povolenie. V súčasnosti je vydané 
stavebné povolenie pre stavebníka, spoločnosť ALCECH, s.r.o., na 
vybudovanie inžinierskych sietí. Dopravné napojenie na Hodo-
nínsku cestu umožní pripojenie dopravy z novovybudovanej ko-
munikácie slúžiacej na napojenie budúcej obytnej zóny.

V ďalšej etape sa plánuje výstavba bytových domov s občianskou 
vybavenosťou, ale na túto výstavbu ešte nie je na tunajšom sta-
vebnom úrade podaná žiadna žiadosť. 

PÝTATE SA, MY 
ODPOVEDÁME

Číslo účtu: SK24 0200 0000 0039 3732 5254

 Navrhovaný stav 

 Pôvodný stav 

 REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU 

DOM SMÚTKU 
SI OBNOVÍME 
SPOLOČNÝMI 
SILAMI

 Takto by mali vyzerať nové rodinné domy. 
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SAMOSPRÁVA

SLOVO POSLANCA 
Čo sa z vášho pohľadu a v rámci vašej agendy v MČ za prvý 
polrok od volieb podarilo a čo nás ešteI do konca roka čaká?
Túto otázku sme položili všetkým miestnym poslancom. Dnes 
prinášame odpovede ďalších poslancov. Odpovede sme upravo-
vali len gramaticky, nijako inak sme do ich obsahu nezasahova-
li, tak, ako to bolo aj v predchádzajúcom čísle.

MARTIN BESEDIČ
Je už takmer rok od ostatných komunálnych volieb, a preto veľmi rád 
využívam priestor v našom samosprávnom periodiku poďakovať sa aj 
s časovým odstupom za každý hlas dôvery od vás, mojich bystrických 
spoluobčanov. Výzvy, ktorým musí čeliť naša mestská časť, vychádzajú 
z potrieb stále väčšieho počtu mladých rodín, sťahujúcich sa do Záhor-
skej Bystrice. Preto ako jedna z najdôležitejších priorít ostáva aj do bu-
dúcna rozširovanie kapacít predškolského aj základného vzdelávania. 
Materská škola fungovala v poslednom polroku v mimoriadnom režime, 
dislokovaná do viacerých objektov v rámci Záhorskej Bystrice. Veľké 
uznanie patrí vedeniu i personálu školy, farskému úradu, na ale aj sa-
motným rodičom detí, za preklenutie tohto neľahkého obdobia. Aktívne 
sa zúčastňujem spolu so starostom na stretnutiach s občanmi a viem, že 
ich veľkou obavou je aj potreba nových priestorov pre základnú školu. 
v minulom volebnom období poslanci miestneho zastupiteľstva jedno-
hlasne schválili koncepciu rozvoja areálu Základnej školy s materskou 
školou, nerozumiem preto niektorým hlasom z ich radov, spochybňu-
júcich tento zámer. Iste, priestor nenafúkneme, naše deti potrebujú na 
zdravý pohyb aj dostatok voľných plôch, no nadstavba druhého paviló-
nu a pavilónu jedálne sa momentálne javia ako najreálnejšie alterna-
tívy na riešenie kapacitného problému. Intenzívne sledujem aj aktivity 
starostu a župného poslanca Jozefa Krúpu v pláne pretvoriť priestory 
bývalého Elektrovodu na spojenú základnú a strednú školu regionálne-
ho významu.
To, čo v Záhorskej Bystrici v poslednom polroku najviac zarezonovalo, 
bolo bezpochyby dokončenie a otvorenie multifunkčnej haly. Získali sme 
veľkolepý a moderný priestor pre výučbu telesnej výchovy našich školá-
kov, aj pre početné športové kluby. Teším sa z odvahy nás, súčasných aj 
bývalých, poslancov podporovať tento nadčasový projekt.
Stojím opätovne na čele komisie kultúry a ambíciou mojou a aktívnych 
členov komisie je prinášať kvalitné kultúrne vyžitie pre všetky vekové 
kategórie Bystričanov. Ambíciou samosprávy je v budúcnosti obnoviť 
tzv. Richtársky dom, ktorý by sčasti mohol mať aj takéto kultúrne vy-
užitie. v októbri nás čakajú Slávnosti vína, v tomto roku je zámerom 
komisie kultúry spestriť ich výstavou historického vinohradníckeho a vi-
nárskeho náradia. Na pôde farnosti si v nedeľu, 6. októbra, sv. omšou 
a slávnostným koncertom pripomenieme 180. výročie narodenia bys-
trického farára a vynálezcu Alojza Kofrányiho. Milým podujatím bude aj 
predvianočný koncert majstra Miroslava Dudíka so svojím orchestrom 
a sólistami opery SND.
Na záver chcem poďakovať za mnohé podnety a cenné pripomienky za-
znievajúce na spoločných stretnutiach.

BOHUSLAV BLECHA
Ako poslanca MZ a zároveň predsedu komisie športu ma veľmi teší do-
končenie a uvedenie do prevádzky viacúčelovej športovej haly. Práve 
v týchto dňoch prichádza k jej využívaniu nielen pre našu základnú ško-

lu, ale vo vyhradených termínoch ju budú na svoju činnosť využívať aj 
združenia a kluby so sídlom v Záhorskej Bystrici. Vieme, že nás čaká ešte 
mnoho drobných úprav a ako sa vraví „vychytania múch“. Verím, že sa 
blízkom čase dopracujeme k bezchybnej a bezproblémovej prevádzke.
Dôležité kroky sme ako MČ urobili aj v súvislosti s vysporiadaním po-
zemkov pod futbalovým ihriskom, kde nám chýba už len malý krôčik 
k úspešnému vyriešeniu tohto dlhodobého problému. 
V najbližších dňoch nás čaká v súvislosti s futbalovým areálom ďalšia 
dôležitá téma. Je ňou odkúpenie časti pozemku za ihriskom. Som pre-
svedčený, že spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude mať dostatočnú pod-
poru a pomôžeme tým k potrebnému rozvoju a stabilizovaniu areálu.
Iste sa nájdu aj omnoho dôležitejšie oblasti, ktoré zlepšujú život oby-
vateľov našej MČ. Stojíme pred nadstavbou školskej jedálne a II. pavi-
lónu základnej školy, revitalizáciou areálu školského ihriska. Osobne 
neskrývam obavy, či školský areál na Hargašovej ulici nepreťažíme 
a nebude množstvom detí predimenzovaný. V tejto súvislosti je nutné 
brať ohľad aj na obyvateľov samotnej ulice. Situácia si vyžaduje rie-
šenie, ktorým bude výstavba materskej školy v inej lokalite MČ. Aj 
v tejto úlohe želám vedeniu obce aj nám všetkým veľa síl. 
Ako politicky nezaradený poslanec budem vo všetkých témach podpo-
rovať rozumné návrhy ktorejkoľvek skupiny v rámci zastupiteľstva.

DANIEL LIĎÁK
Som rád, že som ako novozvolený poslanec podporil dovybavenie špor-
tovej haly, obnovu a opravu školského areálu, aj nadstavbu škôlky. Ako 
predseda pozemkovej komisie, spolu s jej členmi, sme podporili aj vyspo-
riadanie pozemkov pod ihriskom, ako aj kúpu časti pozemkov za ihris-
kom, kde vznikne priestor na vybudovanie a rozšírenie nového zázemia 
pre našich futbalistov. Veľmi ma teší, že sa moja priorita, obnova Domu 
smútku, začína stávať skutočnosťou. Založili sme fond na jeho obno-
vu a z rozpočtu sme na ňu vyčlenili 10 000 eur. Pri tejto činnosti úzko 
spolupracujem s pánom farárom Ľudovítom Pokojným a po technickej 
stránke s Ing. Michalom Gáboríkom. Som presvedčený, že postupne, s po-
mocou farnosti, ktorá je vlastníkom objektu, a podpory obyvateľov, sa 
nám podarí uskutočniť nielen prvú etapu obnovy Domu smútku, ktorej 
cieľom je oprava strechy, ale aj obnovu celého objektu. Nedá mi nespo-
menúť dobrú spoluprácu so starostom a pracovníkmi miestneho úradu, 
s ktorými riešim podnety občanov. Prajem si, aby sme dobrými rozhod-
nutiami poslancov docielili ďalšie napredovanie Záhorskej Bystrice. 

MÁRIA ŠEBÍKOVÁ
V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým za prejavenú dô-
veru. Svojou činnosťou sa snažím podporovať program, s ktorým 
sme išli do volieb. Som veľmi rada, že projekt športovej haly bol 
dovedený do úspešného konca. A určite sa všetci tešíme na revita-
lizáciu školského areálu.
Vysoko hodnotím snahu miestneho úradu o vytvorenie nových 
miest pre deti predškolského veku, a to nielen prístavbou nových 
tried k už existujúcemu objektu na Hargašovej ulici, ale i hľadaním 
nových priestorov do budúcich rokov, kedy sa počet detí v materskej 
škole bude zvyšovať. Určite by sme privítali vhodné riešenie základ-
nej školy lebo aj tam pribúdajú žiaci a učebne už nepostačujú. 
Boli sme pri zrode a slávnostnom otvorení centra voľného času a vzde-
lávania CITY KIDS, ktoré úzko spolupracuje so ZŠ s MŠ Hargašova. Do 
konca kalendárneho roka školská komisia ešte plánuje podporiť miku-
lášsku nádielku pre žiakov a deti ZŠ s MŠ na Hargašovej ulici.
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HODY

V piatok sme sa stretli pri premietaní letného kina. Roz-
právka Leo Da Vinici  - Misia Mona Líza sa páčila najmä 
deťom, ale ocenili ju aj mnohí dospelí.

V sobotu doobeda sa bežalo O pohár starostu (píšeme o tom na 
inom mieste) a hral sa futbal. Deti si prišli na svoje pri predsta-
vení Semaforka.

HODOVALI SME TRI DNI
Patrónmi Záhorskej Bystrice sú Peter a Pavol, im sú zasvätené Malé hody,  bystrické Hrubé hody organizujeme pri príležitosti 
vysvätenia kostola. Aj tento rok sme si ich dosýta užili. Prialo nám počasie, deti sa vyšantili na kolotočoch, všetci sme si užili 
program. A – hodovali sme od piatka až do nedele večera.

 Hody si užívali nielen Bystričania, ale aj ich priatelia. 

 Števo Skrúcaný to roz-
točil aj pod pódiom. 

 Deti sa na Semaforka tešili už dopredu.    
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AKTUALITAHODY

Večerný program slávnostne otvoril starosta Jozef Krúpa a Hrubé 
hody prišli pozdraviť aj starostovia Devínskej Novej Vsi, Dárius 
Krajčír, Dúbravky, Martin Zaťovič, Marianky, Dušan Statelov a La-
mača, Lukáš Baňacký. Starosta odmenil víťazov predpoludňajšie-
ho behu a potom už pódium patrilo spevu. Najskôr zneli pesničky 
z muzikálu Boyband. No a večer už patril skupine Sokoly a ich 
hosťom – Monike Kandráčovej, Jurajovi Bačovi a Tomášovi Bezde-
dovi. Sokoly to rozbalili aj s moderátorom Štefanom Skrúcaným. 
Pred pódiom sa ľudia roztancovali, ako sa na hodovú zábavu patrí. 

Veselo bolo  aj na druhý hodový deň, ktorý bol výnimočný aj tým, že 
sa niesol v duchu osláv jubilejnej družobnej spolupráce medzi obcou 
Záhorská Bystrica a moravskou obcou Brumovice predovšetkým na 
kultúrnej báze. Brumovická chasa na čele s Janom Zaviačičom priš-
la do Záhorskej Bystrice v sprievode  starostu Rudolfa Kadleca ako 
aj  bývalého starostu Antonína Košuliča. Nechýbali ani starostovia 
Záhorskej Bystrice, aktuálny, Jozefa Krúpa a bývalý, Vladimír Kubo-
vič.  Ľudová hudba Ľudovka.sk okrem vlastnej produkcie sprevádza-
la aj vystúpenia speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice 
a  spevákov z Brumovíc - vedúceho folklórnej skupiny a sólistu Jana 
Zaviačiča a jeho dcéry Jany, ktorí sa blysli dvoma skvelými duetmi, 
ako aj spevákov a tanečníkov Brumovickej chasy. Ako taká kultúrna 
spolupráca vyzerá v praxi, ukázali speváci v záverečnej časti progra-
mu v spoločnom vystúpení. Známu pieseň „Keby ste to mamko moja 
vjedzeli“ zaspievali v duete Jan Zaviačič a Martin Besedič. Oba zbory, 
Bystričan aj Brumovická chasa za sprievodu ľudovej hudby Ľudov-
ka.sk a akordeónu Štefana Martinkoviča pridali na záver programu 
„k lepšiemu“ tri spoločne zaspievané vinárske piesne „Vínečko ne 
voda“, „Hej haj, hej haj zelený háj“ a „Víno sem, víno tam“ a štvrtou, 
záverečnou, všeobecne známou veselou piesňou s názvom „Tancuj, 

tancuj“ uzavreli spoločné vystúpenie Brumovickej chasy a Spevác-
keho zboru Bystričan. Počas spevu sa pod pódiom roztancovali pes-
tro krojované páry, čo milo podčiarklo slávnostný rámec udalosti. 

Pred záverečným, spoločným speváckym vystúpením dostali slovo 
zakladatelia družobnej spolupráce medzi obomi obcami, Brumovice 
a Záhorská Bystrica, i Antoním Košulič a  Vladimír Kubovič, ako aj ich 
nasledovníci, súčasní starostovia Rudolf Kadlec a  Jozef Krúpa, ktorí sa 
s prítomnými podelili o svoje skúsenosti získané počas j spolupráce, 
najmä na kultúrnej úrovni a zaželali si vzájomne jej úspešné pokračo-
vanie v ďalších rokoch, pričom Jozef Krúpa obdaroval hostí upomien-
kovými predmetmi. Slávnostná chvíľa bola zároveň príležitosťou na 
poďakovanie a vyslovenie vysokého uznania dvom dlhoročným čle-
nom Speváckeho zboru Bystričan za ich príkladnú prácu v zbore mo-
tivovanú láskou k ľudovej piesni, menovite najstaršej členke zboru, 
Emílii Osuskej, ktorá spieva už vyše tridsať rokov a  Albertovi Glasovi 
pri príležitosti ukončenia činnosti. Nakoniec a v neposlednom rade 
vyslovila moderátorka poďakovanie Štefanovi Martinkovičovi za jeho 
prínosnú a neúnavnú prácu so Speváckym zborom Bystričan, počas 
ktorej sa zbor vypracoval na vysokú úroveň. Svedčia o tom aj 3 dote-
raz vydané CD so záhoráckymi piesňami. Prítomným odovzdal Ivan 
Čižnár upomienkové predmety od MO Matice slovenskej. 

A poďakovaniam ešte nie je koniec. Veľká vďaka patrí organi-
začnému výboru, ktorý na čele s  Barborou Besedičovou v gescii 
starostu Jozefa Krúpu hodový program  starostlivo pripravil a ob-
zvlášť treba za organizáciu sobotňajšieho programu poďakovať aj 
Rolandovi Kubinovi. 

Posledným číslom hodového programu bolo vystúpenie Ragtime 
Jazz Band z Bratislavy, ktorí vyhrávali do tanca a na počúvanie tú 
najlepšiu dixielandovú muziku. 

Dobrý pocit a perfektnú náladu z pestrého hodového programu 
a zábavy, žiaľ, naštrbil ich úplný nočný záver – skladanie pódia, kto-
ré bolo veľmi hlučné a rušilo obyvateľov okolia námestia. Mestská 
časť sa týmto všetkým za toto rušenie ospravedlňuje a sľubuje, že 
sa pokúsi na budúci rok dohodnúť s firmou, ktorá pódium inštalu-
je, aby ho demontovala až na druhý deň.  

 Eva Frťalová, Silvia Vnenková / Foto: Roman Hergovits, M. Klčová

 Zabával nás "domáci" Ragtime Jazz Band  Ľudovka.sk hody oživila. 

 Nesmeli chýbať kolotoče ani hračky 
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 Pesnička Záhorskú dzedzinú v starostovom podaní.  Sokoly s Jurajom Bačom. 

 Ďalším hosťom Sokolov bol Tomáš Bezdeda.  Nezabudnuteľný Boyband. 

 Sokoly s Monikou Kandráčovou. 

 Spevácky súbor Bystričan 
 na hodoch rohodne nemohol chýbať. 

 Slávnostná hodová sv. omša. 
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HODY

Bola sobota ráno, posledný augustový deň, presne 8.00. Zá-
horskú Bystricu zobudili trubači, ktorí jazdili po obci s his-
torickou ručnou striekačkou. Dali tak všetkým na známosť, 

že sa práve začínajú oslavy 140. výročia vzniku Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Záhorskej Bystrici.

A oslavy to boli naozaj dôstojné. Po slávnostnej sv. omši sa na-
ši hasiči a ich hostia vybrali k soche svätého Floriána, patróna 
hasičov. Potom slávnostne otvorili zrekonštruovanú hasičskú 
zbrojnicu, kde nainštalovali aj výstavu o histórii DHZ. No a na 
slávnostnej členskej schôdzi sa najmä spomínalo, ďakovalo 

HODY PATRILI AJ 
HASIČSKÉMU JUBILEU

 Hasiči sa vybrali k soche sv. Floriána 

 Svojho patróna si uctili kyticou kvetov. 

 Do kroku hrala dychová hudba Častovanka. 
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a oceňovalo. Prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO 
SR), Pavol Ceľuch odovzdal nášmu zboru Čestnú zástavu DPO 
SR, ktorú mu udelilo prezídium DPO, starosta Jozef Krúpa ha-
sičom poďakoval za ich dlhoročnú a záslužnú prácu, predseda 
DHZ, Anton Urdovič odovzdal všetkým členom DHZ  pamätnú 
medailu k 140. výročiu DHZ, vyznamenanie Za príkladnú prácu 
dostali Bohuš Bielovič, Juraj Krajčír, Filip Liďák, Miroslav Liďák, 
Ján Pikna, vyznamenanie Za spoluprácu 3. stupeň dostali od 
predsedu hasiči z českých Nenkovíc a Mária Hejlová a Daniela 
Martinčičová si z rúk Antona Urdobiča prevzali Pozdravné listy 
pri príležitosti ich jubilea. 

Prezident DPO SR, Pavol Ceľuch pri tejto ríležitosti udelil mimo-
riadne povýšenie o 1 hodnostný stupeň za zásluhy o výcvik mlá-
deže Dušanovi Prokopovi na hodnosť inšpektor. Pán Prokop dal 
DHZ k jubileu dar – vlastnoručne vyrezávaný drevený symbol – 
znak Dobrovoľných hasičov.

Na slávnostnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 33 členov DHZ a 48 
hostí, medzi nimi aj zástupcovia DHZ z Devína, Dúbravky, Jaro-
viec, Podunajských Biskupíc, Skalice a Vysokej pri Morave, ale aj 
Sboru dobrovolných hasičú z družobných Brumovíc a Nenkovíc. 

 Ukážka zásahu hasičov pri dopravnej nehode.  Výstava hasičskej techniky pred Hasičskou zbrojnicou. 

 O budíček sa postaral trubač. 

 Na hasičskej slávnosti nesmel chýbať ani starosta   
 Jozef Krúpa s manželkou a prezident Dobrovoľnej

 požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch s manželkou. 

Pred omšou sa stretol predseda DHZ Anton 
 Urdovič s farárom Jozefom Karáčom 
 a dekanom Ľudovítom Pokojným.

A potom prišiel rad na zábavu. Hasiči predviedli ukážku zásahu 
s modernou technikou a večer vypukla tradičná hasičská zábava 
s tombolou a občerstvením. Oslavy potom pokračovali aj v nedeľu.
 (sv, mg) / Foto: Roman Hergovits  
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ROZHOVOR

Na tradičné bystrické Hrubé hody k nám zavítal aj Štefan 
Skrúcaný, ktorého naozaj netreba zvlášť predstavovať. 
Okrem herectva v divadle, filme a v televízii ho poznáme 
z množstva humoristických seriálov, hudobných albumov 
a moderovania podujatí a galavečerov. Už dlhší čas účinkuje 
v jojkárskej relácii Všetko, čo mám rád, ktorú moderuje s hu-
dobníkom Ondrejom Kandráčom. Nepohrdol ani tancom – na 
jar v roku 2010 účinkoval aj v tanečnej súťaži Let dance. Chy-
til sa aj literárního pera a je spoluautorom publikácie Všetko, 
čo mám rád. A ja mu zase rád kladiem pár zvedavých otázok.

⊲  Pôvodne si študoval stavbárinu, ale preskočil si k umeniu. Vari 
preto, že hercovi stačí prácu iba zahrať a stavbár musí v práci 
naozaj zabrať? 

Od detstva som inklinoval viac k umeniu ako k technickým veciam. 
Preto som „obehol“ takmer všetky amatérske spevácke súťaže na 
Slovensku i v Čechách. S trenčianskymi ochotníkmi som herec-
ky začal spolupracovať až v maturitnom ročníku, tak som si ešte 
netrúfol na VŠMU, Stavebná fakulta STU bola istejšia. Ale po prvom 
semestri som si na prijímačky trúfol a prijali ma. Na tvoju otázku 
však poznamenávam, že za bývalého režimu boli mnohí stavbári 
výbornými hercami: dokázali skvelo zahrať, že naozaj pracujú. 

⊲  Šírka tvojho umeleckého záberu je na závidenie, takže voľného 
času máš oveľa menej ako Kočner pusipajtášov. Takže, čo robíš, 
ak nerobíš? 

Na rozdiel od pusipajtášov, čo snáď raz budú sedieť, ja nemám „se-
davé zamestnanie“, väčšinou si na javisku poriadne zamakám. Ale 
necítim potrebu aktívne športovať či chodiť do posilňovne, robil 
som to v mladosti a žijem z toho doteraz. Takže, keď náhodou ne-
robím, relaxujem na gauči driemaním či hľadením na plafón.  

⊲  Narodil si sa vraj v nedeľu a hovorí sa, že také deti čaká šťastná 
budúcnosť. Tiež som nedeľniatko a nabetón viem, že to nefungu-
je. Keď sa pozeráš na svoj doterajší život, aké máš skóre v súboji 
šťastie a úspech versus smola a pech? 

Záleží na uhle pohľadu. Keď si uvedomím, že v dnešnej uponáhľa-
nej a povrchnej dobe mám okolo seba pár ľudí, ktorých mám rád 
a tí mňa, že už 35 rokov mám prácu, ktorá ma baví a že som zdravý, 
tak je moje skóre 90:10. Ale pri pohľade cez moje chyby, zlyhania 
a pády mám pocit, že je to aspoň 51:49. Každopádne viem nielen, 
čo je sláva, ale aj aká dôležitá je pokora a umenie zostať sám sebou. 

⊲  Ako ex-humoristovi mi nedá nespýtať sa ostrieľaného zabávača 
so zmyslom pre humor, aký typ humoru je ti najbližší, prípadne 
ktorí humoristickí autori sú tvojou srdcovkou? 

Vždy platilo, že najlepšia improvizácia je pripravená improvizá-
cia. Dnes však kvalitu nahradila kvantita. Autorstvo v humore sa 
stalo zbytočným a v rámci tzv. „improvizácie“ sme radi, ak z desia-
tich fórov vyjdú dva či tri. Osobne mám rád pripravený, resp. pí-

ROZHOVOR NA VESELÚ NÔTU

saný humor, pri ktorom je prípadná improvizácia pridanou hod-
notou. Tak, ako to robili Voskovec a Werich, Šimek a Grosmann, či 
„naši klasici“ Lasica a Satinský.

⊲  Ako športový historik oceňujem, že si s ďalšími spevákmi a para-
lympijskými športovcami naspieval hymnu „Orli bez krídel“ pre 
náš tím k paralympijským hrám v Riu de Janeiro. Aký je tvoj vzťah 
k športu a k paralympijskému zvlášť?

Som stálym fanúšikom športu a aktívne som ich v mladosti vy-
striedal viacero, hoci som pri žiadnom nezostal. Dodnes však po-
zitívne vnímam každý šport, možno s výnimkou paraglajdingu. 
A paralympijskí športovci sú pre mňa hrdinovia, nielen športoví, 
ale hlavne ľudskí svojou nepoddajnosťou, túžbou a láskou k živo-
tu. V porovnaní s ich problémami sú tie naše naozaj banálne. Na-
viac je mi veľkou cťou a potešením, že ich „olympijský šéf“, Janko 
Riapoš, je môj osobný priateľ. 

⊲  Aj v tomto prípade máme zhodný názor a aj rovnakého priateľa. 
Ale teraz „kuk do súkromia“. Novela trestného zákona u nás za-
viedla zásadu „trikrát a dosť“, potom zbohom sloboda. Ako trikrát 
ženatý to mieniš rešpektovať, aj keď aj tak ide o stratu slobody?

Zákony sa musia dodržiavať a ja som pripravený dodržať túto nove-
lu. Naviac by som ju ešte rozšíril o zásadu „do tretice všetko dobré“.

⊲  Páči sa mi tvoje životné krédo: „Vek je len číslo a človek je taký 
starý, ako sa cíti. Naozaj starý je vtedy, keď vyjde z múzea a spus-
tí sa poplašné zariadenie.“ Tak ti prajem celú kopu múzejných 
návštev bez poplašného alarmu. 

Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem čitateľov „NAŠEJ BYSTRICE“  
a všetkým Bystričanom sa chcem poďakovať za milé prijatie 
a úžasnú atmosféru na Hrubých hodoch. 
 Za rozhovor ďakuje J. Grexa
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Vedeli ste, že v katastri Záhorskej Bystrice sa nachá-
dza chránený krajinný prvok Vápenický potok? Spolu 
s brehovou vegetáciou tvorí regionálny biokoridor Stará 

mláka s prítokmi a je zaradený v 4. stupni ochrany s ochranným 
pásmom 20 metrov. V tomto pásme nie je možné používať hnojivá 
a pesticídy, umiestňovať žiadne stavebné objekty, rúbať dreviny, 
nedajú sa tu realizovať geologické práce a tiež je tam zakázaný 
vjazd motorových vozidiel. Táto lokalita je označená príslušnými 
tabuľkami štátnej ochrany prírody. V jarných mesiacoch biokori-
dor sledujú najmä ornitológovia.
 Text a foto: Dominik Neradovič 

ČO JE CHRÁNENÝ 
KRAJINNÝ PRVOK 
VÁPENICKÝ POTOK?

Mapka s vyznačením chráneného 
krajinného prvku Vápenický potok 

v katastri MČ Záhorská Bystrica. 

 Chránený krajinný prvok Vápenický potok. 

Pravidelné porušovanie zákazu vjazdu pri pošte a zá-
kazu zastavenia pri požiarnej zbrojnici. 

Detské ihrisko v Rezidencii Záhorská takto zrekon-
štruovali za vlastné peniaze rodičia z okolitých bytov. 
Povymieňali herné prvky, namaľovali ich, upravili ho. 
Stojí na súkromnom pozemku a využívať by ho mali 
predovšetkým obyvatelia okolitých domov, ktorí sa 
oň aj starajú. Najbližšie majú v pláne kvôli bezpeč-
nosti detí ihrisko oplotiť.

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica hľa-
dá organizáciu poskytujúcu terénnu opatrovateľ-
skú službu priamo v domácnosti občanov.

Ponuky zasielajte na adresu: 

Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny č.1
843 57 Bratislava 48
Mail:  krajcirova@zahorskabystrica.sk 

kubikova@zahorskabystrica.sk

Tabuľka 
označujúca 
biokoridor 
Vápenický 

potok.

21/4/2019
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ROZHOVOR

Na postavu šenkárky v predstavení 
muzikálu Cyrano z predmestia sa 
pripravovala v kaviarničke La Fa-

milia Cafe na námestí, kde ju občas môže-
te stretnúť. Je sedemnásť rokov vydatá za 
muzikanta Viktora Nižníka, s ktorým má 
jedného syna Benjamína. Do Záhorskej 

Bystrice sa prisťahovali z Dúbravky. Člen-
kou Divadla Nová scéna je už 30 rokov.

⊲  Do praxe ste nastúpili hneď po skončení 
konzervatória. Bol to teda rýchly začiatok 
kariéry. Za akých okolností sa to stalo? 

Ešte počas šiesteho ročníka konzervató-

ria som si dala prihlášku na Vysokú školu 
múzických umení. Počas skúšok do roční-
ka pána Mikulíka sa v sále objavil vtedajší 
riaditeľ Novej scény, Ľubo Roman, chvíľu 
sa zdržal, sledoval priebeh skúšok a odi-
šiel. Po čase mi prišlo písomné vyjadrenie 
z VŠMU, že do školy ma neberú. Bolo to 

MÁM RADA HERCOV, KTORÍ 
MAJÚ RADI DIVADLO V SEBE  
A NIE SEBA V DIVADLE
ROZHOVOR S HEREČKOU LUCIOU VRÁBLICOVOU

Herec je podľa mňa remeselník, ktorý musí svoje remeslo milovať a pristupovať k nemu skromne, s úctou a pokorou.
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pre mňa obrovské sklamanie. Medzičasom 
som sa zúčastnila na konkurze do operety 
Madame de Pompadour, kde som uspela 
a hrala som tam menšiu postavu. Neskôr 
bol konkurz do predstavenia pána Bed-
nárika Pokrvní bratia, kde som ako osem-
násťročná stvárnila postavu matky Lyon-
sovej. Synov mi hrali vtedy už viac než 
tridsaťroční Janko Gallovič a Stano Král. 
Po premiére tohto predstavenia mi Ľubo 
Roman naznačil, že „ako to zariadil.” Naj-
prv som nerozumela, kam mieri, ale nako-
niec vysvitlo, že to on sa postaral o to, aby 
ma na VŠMU nezobrali, lebo ma chcel do 
súboru. Takže do súboru operety Divadla 
Nová scéna pod vedením umeleckého šéfa 
Karola Čálika som skutočne nastúpila bez-
prostredne po skončení školy. 
Momentálne ma diváci môžu vidieť v det-
skom predstavení s pesničkami Bajaja, 
v muzikáloch Mária Terézia a Cyrano 
z predmestia, v činohre v predstaveniach 
Rozum a cit a so súborom Teatra Wüsten-
rot hrám v inscenácii hry Šialené nožničky, 
s ktorou cestujeme aj po Slovensku.

⊲  Diváci a poslucháči vás poznajú ako diva-
delnú a televíznu herečku, ale váš hlas je 
známy aj z rozhlasu či dabingu. Čím všet-
kým sa tieto rôzne podoby herectva líšia 
a ktorá je vám najbližšia?

Divadlo je pre mňa domov, vyrastala som 
tam, je to miesto, kam sa vždy rada vra-
ciam. V momente, keď vystúpim na javis-
ko, sa všetky starosti a problémy stratia. 
Potlesk je pre herca najväčšou odmenou, 
diváci nám vtedy vrátia všetku energiu, 
ktorú sme do predstavenia investovali. 
V divadle musí použiť herec výraznejšie výra-
zové prostriedky, poriadne artikulovať a roz-
právať nahlas, lebo, ako sa hovorí, „platiaci 
divák je aj v poslednom rade na balkóne.” :)
Naopak, kamera je veľmi citlivá a herci sa 
musia v prejave „krotiť”. Najmä tí divadelní.
Práca v rozhlase, či sú to rozhlasové hry, 
čítania na pokračovanie alebo poézia, je 
pre mňa tiež srdcovou záležitosťou. Ešte 
sa azda nestalo, že by som sa v rozhlase 
spýtala, s kým pracujem a za koľko. Vždy 
kladiem len otázku – „kedy a kde“.

Práve v rozhlase sa prejaví hercovo ume-
nie, lebo nemá naporúdzi žiadne rekvi-
zity, kulisy, šminky, narába len so svojím 
hlasom a pritom musí poslucháča pre-

svedčiť o pravdivosti a vierohodnosti po-
stavy, ktorú stvárňuje.
V dabingu patrí k mikrofónu a scenáru 
ešte aj televízor a slúchadlá. Najdôleži-
tejšia je schopnosť priblížiť sa čo najviac 
postave, respektíve herečke, ktorú práve 
stvárňujem, výškou hlasu, temperamen-
tom či dikciou.

⊲  Pri vašom pracovnom vyťažení musíte ve-
novať pozornosť rôznym projektom. Je ťaž-
ké „prepínať“ pozornosť z jednej témy na 
druhú? Máte na to nejaký špeciálny recept?

O nejakom zvláštnom „prepínaní” sa asi 
nedá hovoriť. Večer, keď prídem do šatne, 
zbadám kostým a viem, čo hrám :) Cha-
rakter postavy a texty, to už príde auto-
maticky. Často sa nám stáva, že dopolud-
nia hráme jeden titul, popoludní skúšame 
druhý a večer hráme zase iné predstave-
nie. S tým nie je problém.
Do rozhlasu musí prísť človek pripravený. 
Musí mať predstavu o postave, načítané 
texty, zaznačené pauzy, nádychy a množstvo 
iných poznámok, vďaka ktorým si potom 
môže prácu za mikrofónom doslova užiť.
Pred kamerou musíte texty vedieť naspa-
mäť a mať predstavu, ktorým smerom sa 
bude vaša postava rozvíjať. Lebo scenáre 
k seriálom píšu väčšinou viacerí ľudia a ob-
čas sa stane, že každý z nich má trochu inú 
predstavu, tak potom je už na hercovi, aby si 
charakter a smerovanie postavy korigoval.
To „prepínanie” vlastne spočíva len v tom, 
aký scenár práve vezmem do ruky. Diva-
delný, rozhlasový alebo televízny.

⊲  V predstaveniach na Novej scéne hráte aj 
spievate. Akou speváckou prípravou ste 
prešli? Je ťažké spájať na scéne hovorené 
slovo so spevom?

Spev som študovala šesť rokov na konzer-
vatóriu. Je to jeden z predmetov, ktorý sa 
na hereckom odbore študuje automaticky. 
Takisto šansón a melodráma. Na javisku 
je nesmierne dôležité prepojiť činoher-
né vstupy so spevom, pripraviť pre kaž-
dú pieseň atmosféru. Dôležité je tiež, či 
v predstavení spolupracujete s kapelou 
a dirigentom, alebo či beží hudobný pod-
klad a púšťa nám ho zvukový majster. 
Samozrejme, závisí od druhu hry, či je to 
muzikál alebo činohra s pesničkami a, 
pochopiteľne, všetko sa odvíja aj od po-
žiadaviek režiséra.

,⊲  Ktorá z vašich javiskových postáv je vám 
najbližšia a prečo?

Divadelné postavy sú mi blízke všetky. Keby 
som si v nich nenašla aspoň trosku zaľúbe-
nia, sympatie, pôžitku, nehralo by sa mi dob-
re. Kladné postavy sa hrajú ľahko, pri zápor-
ných musíte počítať s antipatiou diváka, pri 
komediálnych si treba dať pozor, aby herec 
nezabával viac sám seba a kolegov než divá-
ka, je nutné odhadnúť správnu mieru.

⊲  Ktoré herečky dabujete najčastejšie? Kto-
rú najradšej a prečo? Ako sa pripravujete 
na dabing?

Rada dabujem tie herečky, ktoré dobre 
hrajú. Vtedy je to skutočný pôžitok. Ta-
ká je napríklad Kathy Najimi (Veronikin 
šatník), ale aj Allison Janney (seriál Ma-
ma), Christine Baranski (Teória veľkého 
tresku), Nicola Tiggeler (seriál Sila lásky), 
Queen Latifah (Sexi špinavé prachy), Who-
opi Goldberg (Stratení v mori), Corinna 
Harfouch (Bibi Blocksberg). Keď sa obja-
ví v nejakom filme pani Bohdalová alebo 
Bydžovská a je potrebné ich predabovať, 
mávam tú česť prepožičať svoj hlas aj 
týmto dámam. Na konte mám aj množstvo 
telenoviel, kreslených filmov a rozprávok.
Na dabing sa pripravím tak, že vojdem do 
štúdia, otvorím si scenár na „slučke“, kto-
rú mám dabovať, dám si na jedno ucho 
slúchadlo, aby som počula originál, druhé 
ucho musí zostať voľné, aby som počula 
seba, založím si okuliare, poriadne sa na-
dýchnem a môžeme začať.:)

⊲  Aké projekty vás čakajú v najbližšom 
období?

V najbližšom čase ma budú môcť diváci sle-
dovať vo vysielaní televízie JOJ, kde pôjdu se-
riály Hotel Delukse a Bodka, na ktorých som 
spolupracovala. Od septembra točím ďalší se-
riál, v divadle ma túto sezónu čaká činohra s 
pesničkami, pokračujem v načítavaní upúta-
viek pre Rádio Devín a už mám pre Slovenský 
rozhlas avizované aj čítanie na pokračovanie. 
Oslovili ma tiež na načítanie audioknihy. Pre 
spoločnosť Albi načítavam "hovoriace kni-
žočky" s perom.Tento rok sa prvýkrát zúčast-
ním na súťaži v prednese poézie a prózy v su-
sedných Čechách, vo Valašskom Meziříčí, ako 
hosť. Každoročne chodím do Podebradov do 
poroty na medzinárodnú súťaž v prednese. 
Takže nudiť sa isto nebudem. :)   
 Pavol Smolík / Foto: archív
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INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE: 

∙  v letnom období vykonáva kosenie 
a údržbu verejných priestranstiev 

∙  vykonáva ručné pomocné práce  
pri čistení komunikácií 

∙  vysýpa malé smetné koše  
a dbá o čistotu v ich okolí 

∙  v zimnom období vykonáva odhŕňanie 
snehu a dočisťovanie chodníkov

∙  v zimnej sezóne sa podieľa na zimnej 
údržbe spravovaných objektov 

∙  vykonáva rôzne drobné manuálne 
práce ako napr. natieranie dosiek 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

∙  pozícii vyhovujú uchádzači 
s výučným listom

∙  vyžadujú sa manuálne  
schopnosti a zručnosti

∙  vo výnimočných prípadoch  
ochota pracovať cez víkend 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY 
A ZRUČNOSTI: 

∙  praktická zručnosť v odbore 
zvárania, zámočníckych 
prác, elektroinštalačných 
a vodoinštalačných prác

∙  bezúhonnosť, samostatnosť, 
spoľahlivosť, flexibilita

DĹŽKA PRAXE: 

∙  bez požiadavky na odbornú prax

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY A BENEFITY: 

∙  štvrťročné odmeny 

∙  stravné lístky

∙  poskytnutie pracovného  
ošatenia a OPP 

∙  lekárske prehliadky

MIESTO PRÁCE: 
Námestie Rodiny 1, MČ Bratislava – 
Záhorská Bystrica, Bratislavský kraj

DRUH PRACOVNÉHO POMERU: 
plný pracovný úväzok 

TERMÍN NÁSTUPU: ihneď

PRACOVNÉ PODMIENKY: 
pracovný čas: od 7.00 do 15.00 h; 
jednozmenný pracovný čas

PONÚKANÝ PLAT: 
funkčný plat je určený v zmysle zákona  
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov + štvrťročné odmeny

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ: 
V prípade, že vás pracovná 
pozícia oslovila, neváhajte nás 
kontaktovať zaslaním Vášho 
životopisu na e-mailovú adresu: 
krajcirova@zahorskabystrica.sk alebo 
zavolajte na tel. číslo 0901 795 498.

PONUKA PRÁCE – PRACOVNÍK EKOČATY V MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA

GERION Domov pre seniorov v Záhorskej Bystrici, prijme do pracovného pomeru zdravotnú 
sestru. Bližšie informácie na tel.č.: 0911 70 70 60. www.gerion.sk

Novootverný wine bar L´ARC 
so širokou ponukou vín, kvalitného 

alkoholu,skvelej kávy a nealkoholických nápojov.

Otvorené denne od 8:00 do 22:00

Nájdete nás pri Vápenickom potoku

larcbratislava

*predložte tento kupón a získajte zľavu na celý účet

23/4/2019

22/4/2019

24/4/2019
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Manželské jubileá

V minulom čísle Našej Bystrice sme sa venovali aj našim spolu-
občanom, ktorý v prvom polroku oslávili svoje životné jubileá. 
Žiaľ, v niektorých menách sa vyskytli chyby, za ktoré sa všetkým 
dotknutým ospravedlňujeme. Manželské jubileá oslávili títo oby-
vatelia Záhorskej Bystrice:
60 rokov – Diamantová svadba: Ing. Ján Juračič a manželka Mária 
Juračičová, rod. Jandová, František Tadam a manželka Rozália Ta-
damová, rod. Smolinská.
55 rokov – Smaragdová svadba: Štefan Turanský a manželka Šte-
fánia Turanská, rod. Javorská, Emil Kubaský a manželka Magdalé-
na Kubaská, rod. Kubaská. Text: (sv), Foto: (pb) 

Helikoptéra počas  
markízackeho dod bude 
v budúcnosti obmedzená

"Počas DOD som aj ja tento problém registroval a preto som si 
obratom dohodol stretnutie s generálnym riaditeľom Markízy 
Matthiasom Settelem. Dnes som dostal prísľub, že znížia v bu-
dúcnosti intervaly, počet helikoptér a trasu preletov tak aby ne-
lietali nad obytnou zónou. Okrem toho sme napísali list na Letec-
ký úrad, kde chceme aby sme boli ako mestská časť oboznámená 
s takouto činnosťou a mohli ju aj pripomienkovať." hovorí sta-
rosta Jozef Krúpa.

Na kávičke so starostom

Na letnej kávičke sa starosta Jozef Krúpa stretol s obyvateľmi 
Záhorskej Bystrice v Kai Café. Občania sa starostovi ponosovali 
na prílišný hluk na Bratislavskej a dolného konca Ulice Česko-
slovenských tankistov, po ktorých jazdia ťažké nákladné autá. 
Žiadali starostu, aby vybavil zníženie rýchlosti na 30km/h. Hoci 
tieto komunikácie nie sú v správe mestskej časti, starosta bude 
túto požiadavku tlmočiť na magistráte. Viacerí obyvatelia sa sťa-
žovali na nefungujúci miestny rozhlas a na kontajnerové stojis-
ko pri Markíze. Kým fungovanie miestneho rozhlasu môže sta-
rosta ovplyvniť, kontajnerové stojisko je na urbárnom pozemku. 
Starosta hľadá riešenie, ako by sa dala plocha pod kontajnermi 
vydláždiť. Spoluprácu vo forme finančnej pomoci prisľúbila aj 
TV Markíza. Obyvatelia žiadali starostu aj o pomoc pri vybavení 
a prevádzke detského ihriska pri bytovkách rezidencií. Hoci toto 

AKTUAL PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA • 2019/ Č. 3 • BEZPLATNÉ

ihrisko nie je v správe mestskej časti, starosta prisľúbil výmenu 
piesku a bežnú údržbu ihriska. Text: (sv), foto: (jk)
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Hudobné leto v letnej čitárni

Letná čitáreň pri Miestnej knižnici v Záhorskej Bystrici v nede-
ľu 11. 8. 2019 privítala hudobnú skupinu MIX KVARTET z Iván-
ky pri Dunaji. Vo svojom hudobnom programe tejto skupiny 
zazneli skvelé operetné, operné, swing a iné slovenské star-
šie melódie, známych hudobných skladateľov: pánov Lehára, 
Dusíka, Straussa a iných.

Návštevníkom tohto koncertu sa s úsmevom a spokojní pri-
dávali k hrajúcej skupine známych melódií. Mám za to, že aj 
tento koncert sa vydaril a bol príjemným zážitkom nedeľné-
ho popoludnia.  
 Text : Marošová, Foto : Besedičová 

Petang pomohol dobrej veci

V strede augusta v pekný slnečný deň sa vo farskom parku pod 
organizáciou pána dekana Ľudovíta Pokojného a Dana Liďá-
ka uskutočnil Benefičný petangový turnaj. Súťažilo 24 hráčov. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme. Výťažok z turnaja 880 € pôj-
de na zveľadenie nášho cintorína. Pohodová atmosféra, súťa-
živý duch a dobrá nálada garantujú aj ďalšie budúce ročníky.
 Text a foto: (ľp, mm)

Tábor Hlasu nádeje sme si užili

Predposledný prázdninový týždeň sme zo Záhorskej Bystrice 
vycestovali na dobrodružný výlet do malebnej oblasti Dubníka. 
Ubytovaní sme boli v Rekreačnom stredisku Javorinka, ktoré nám 
ponúklo dokonalé miesto pre pobyt v prírode. Spolu s tridsiatimi 
účastníkmi vo veku 4 – 15 rokov sme zažili mnoho zážitkov, veľa ra-
dostí či úsmevných situácií. Deti mohli počas týždňa upevniť alebo 
nadobudnúť priateľstvá, zahrať si rôzne druhy športov, ovlažiť sa 
vo vodnej nádrži Dubník, nájsť poklad či ukázať svoj talent v našej 
táborovej šou Javorinka má talent . Vydali sme sa aj na prechádzku 
do blízkeho mesta Stará Turá, kde sme ochutnali tunajšiu zmrzlinu 
a pozreli si námestie. No, asi najväčším zážitkom pre deti bola kon-
taktná minifarma v Lubine. Dozvedeli sme sa tu mnoho užitočných 
informácií a videli sme aj veľa zaujímavých zvieratiek, ako napríklad 
zajace, sliepky, kone, ale aj mnohé ďalšie a tiež aj exotické druhy ako 
kenguru či lamu. Okrem pohladenia sme mohli zvieratká aj nakŕ-
miť. Z farmy si deti odniesli aj malý suvenír. Keďže traja účastníci 
počas nášho pobytu oslávili svoje narodeniny a jeden meniny, ne-
minula nás teda poriadna narodeninová oslava. Naplnení týmito 
novými zážitkami sme sa pobrali naspäť domov. Samozrejme, už sa 
tešíme na budúci rok, keď opäť zažijeme nezabudnuteľný týždeň.
 
Ďakujeme Nadáciám Volkswagen a Tatra banka za poskytnutie 
finančného príspevku, a tiež aj OZ Hlas nádeje za financovanie 

a organizáciu. Ďakujeme pani Antalovej, všetkým animátorom aj 
starším dievčatám za pomoc.  Text a foto: (mm)

„Bol to náš prvý tábor so súrodencami a zároveň mimo domu. Smútok 
za rodičmi nahradila zvedavosť a očakávanie. Bolo tam veľmi dobre. 
Každý deň nás čakali iné prekvapenia. Kúpali sme sa v jazere, navští-
vili sme mini farmu, robili výlety po okolí, mali sme diskotéku. No, naj-
lepší začiatok pre všetkých chlapcov bola nočná hra „pašeráci“. Bolo 
tam super. Dobre nám tam aj varili. V posledný deň sa nám nechcelo 
odísť, ale prišli po nás rodičia. Tešíme sa na budúci tábor :)“
 Viky, Jožko a Marko
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Vatra zvrchovanosti

Z plánovaného termínu 30. 8. sa oslava 75. výročia Slovenského ná-
rodného povstania a Dňa Ústavy presunula na 6. septembra. Oslavy 
sa začali pietnou spomienkou na padlých vojakov I. a II. svetovej voj-

Poďakovanie BSK

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE Bratislav-
skému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie: z dotač-
ného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na 
úhradu časti nákladov projektu: „Revitalizácia školského areá-
lu“ a za poskytnutie individuálnej dotácie na projekt: „Bystrické 
„cooltúrne“ leto 2019“. (r)

ny pri pamätníku pri kostole sv. Petra a Pavla a Pamätníku SNP. Prí-
tomní si ich pamiatku uctili krátkou modlitbou a položením kytice 
kvetov. Program pokračoval na Plácku za účasti členov Slovenského 
zväzu Protifašistických bojovníkov – predsedu Miroslava Ráca, pred-
sedu Miestneho odboru Matice slovenskej Štefana Martinkoviča a zá-
stupcu starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Martina 
Besediča. Na úvod zaspieval Spevácky zbor Bystričan slovenskú hym-
nu. Po príhovoroch predstaviteľov organizácií, predseda SZPB p. Rác 
pri príležitosti 75. výročia SNP odovzdal Čestné uznania predsedovi 
Dobrovoľného hasičského zboru ZB, Antonovi Urdovičovi, Lesné-
mu pozemkovému spoločenstvu v zastúpení Bohuslavom Blechom 
st., Miestnemu odboru Matice Slovenskej, Štefanovi Martinkovičovi, 
Poľovníckemu združeniu Záhorská Bystrica v zastúpení Františkom 
Marošom, Pekárni u Floriánka, Jozefovi Kubaskému a Mestskej časti 
Bratislava Záhorská Bystrica v zastúpení Martinom Besedičom, za 
prínos pri organizovaní si Ďakovný list odniesol Miroslav Mackovič. 
Všetci ocenení sa poďakovali a zaželali SZPB veľa síl pri ďalšej činnos-
ti. Vatru zvrchovanosti medzi kvapkami dažďa zapálili páni Besedič, 
Martinkovič a Rác. Večer svojím spevom pri občerstvení spríjemňo-
val Spevácky zbor Bystričan.  Text a foto: (BB)

Vysadíme stromy za 30-tisíc eur

Až 80 drevín druhov platanus acerifolia, javor mliečny, jarabiňa mu-
kyňová a moruša biela v hodnote 30-tisíc eur vysadí naša mestská 
časť v mesiacoch október a november. Pre projekt boli vybrané úze-
mia, ktoré je potrebné prepojiť a zosúladiť s okolitou zástavbou, vy-
tvoriť tak stromoradie v okrajových častiach a doplniť skupiny stro-
mov v centre zástavby pre oživenie pôvodnej koncepcie vysadených 
druhov druhmi listnatými tak, aby sa vytvorilo autentické prostredie 
s drevinami, ktoré sa tam už nachádzajú. Skupina stromov a stromo-
radie bude pôsobiť esteticky, bude dopĺňať a zvýrazňovať architek-
túru stavieb, dotvárať a formovať krajinný obraz, začleňovať sídlo do 
krajiny a pozitívne vplývať na psychiku človeka (ukľudňujúci vplyv 
zelenej farby, šumenie stromov, spev vtákov). Bude vytvárať príjem-
né prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.

Na projekt bude poskytnutá dotácia z dotačného programu BSK 
– dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na 
podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 
na úhradu časti nákladov projektu: „Výsadba skupiny stromov 
a stromoradí“ vo výške 9-tisíc eur. Text: (vh), Foto: archív

 Takéto platany by mali vyrásť aj v Záhorskej Bystrici. 
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21. 9. l 9:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Detský medzinárodný stolnotenisový turnaj 
– Záhorská Bystrica, 9. ročník  
Prezentácia hráčov 8:30 – 9:00 h. Kategórie: registrovaní 
hráči, neregistrovaní hráči. Prihlášky zasielajte: 
spst.zahorskabystrica@gmail.com, telefonicky: 0915 764 497

23. 9. l 19:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
„Mastný hrniec“ – Július Barč – Ivan
Veselohra v  prevedení Mestského divadla v  Trenčíne. Jedna 
z  najlepších slovenských veselohier o nemenlivom ľudskom 
charaktere, pokrytectve, pretvárke a pätolizačstve aj Vás pre-
svedčí o tom, že najlepšia kritika je cez satiru a najlepší smiech 
je cez slzy! Vstupenky si môžete zakúpiť na miestnom úrade. 
Rezervácie sú možné len do nasledujúceho dňa. 
Cena 15 €, pre držiteľov Karty výhod 12 €.  
Tel.č.: 0901 795 499.

28. 9. l 15:00 l ĽUDOVÝ DOM
Jesenný jarmok
Dobré jedlo a nápoje, hudba, domáci predajcovia, kováč-
ska dielňa, expozícia Ľudového bývania, Ľudový dom sa 
nachádza na námestí sv. Floriána. Kultúrna komisia vy-
hlasuje súťaž o najkrajší doma vypestovaný strapec 
hrozna. Strapec prineste do Ľudového domu medzi 
15:00 a 15:30 h. Vyhodnotenie súťaže bude o 17:00 h. 
Hodnotiť budú návštevníci jarmoku. 

29. 9. l 17:30 l  ŠPORTOVÁ HALA
Florbalový turnaj, 3. kolo mužskej extraligy, Tsunami 
Záhorská Bystrica vs. AS Trenčín, v Športovej hale na 
Hargašovej ulici. Príďte povzbudiť domácich hráčov, vice-
majstrov Slovenska vo Florbale!

12. 10. l 16:00 l NÁMESTIE RODINY
Slávnosti vína 
Príďte si vychutnať výborné víno a hudobný program. Kul-
túrna komisia vyhlasuje súťaž o doma pečený chlieb. 
Chlieb prineste v  celku v  košíku od 15:30 do 15:45 
k stanu na Námestí Rodiny. Hodnotiť budú návštev-
níci podujatia Slávností vína. 

Výstava vinohradníckych potrieb – máte doma zau-
jímavé vinohradnícke potreby? Demižón, mlynček, preš, 
kaďa, lievik... pochváľte sa nimi! V prípade záujmu sa pri-
hláste na telefónnom čísle 0901 795 499, 02 65 95 61 10 
– p. Besedičová. Vinohradnícke potreby budú vystavené 
počas Slávností vína 12.10. 2019

12. 10. l 9:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu, 
– Záhorská Bystrica 
Prezentácia hráčov 8:30 – 9:00 h. Prihlášky zasielajte: 
spst.zahorskabystrica@gmail.com, telefonicky: 0915 764 497.

12. 10. l 16:00 l FOYER SPOLOČENSKÉHO DOMU
Výstava obrazov OZ Arte Via Stupava 
Sprievodná akcia Slávností vína, výstava potrvá do 15.11. 
prípadne podľa potreby aj dlhšie.

13. 10. l 15:00 l NÁMESTIE RODINY
Hudobný program pre deti 
Pripravilo OZ Hlas nádeje, vstup voľný.

Zmena programu vyhradená.
www.zahorskabystrica.sk

PO
ZV

ÁN
KY

Športová hala sa pripravuje  
na ostrú prevádzku

Po skúšobných tréningoch, turnajoch a kempoch bude od sep-
tembra nová viacúčelová športová hala v plnej prevádzke. Po 
skončení vyučovania a školských krúžkov príde rad na tré-
ningy našich bystrických športovcov. Najväčšiu porciu trénin-
gov budú mať v novej hale florbalisti z Tsunami od najmen-
ších, a to mladšej prípravky až po mužov z extraligy. Okrem 
Tsunami budú v hale trénovať aj stolní tenisti z TTC, klub pohy-
bovo – modernej gymnastiky a priestor dostane aj všeobecná po-
hybová príprava združenia City Kids, ale aj futbalisti z MFK a MKF.  
V letných mesiacoch v hale pribudli florbalové mantinely, tri-
búna pre fanúšikov, ale aj rôzne drobnosti, ako napríklad strie-
dačky pre hráčov a časomiera. Zariadili sa dva kabinety a dve 
prechodné šatne pre žiakov základnej školy, ktoré budú do-
časne využívať aj športovci v popoludňajších hodinách. Skla-
dy určené pre športové združenia a kluby sa pomaly zapĺňa-
jú športovým vybavením a v hale je cítiť, že sa blíži jej deň D.  

Záujem o prenájom športovej haly je veľký. Počas pracovných dní 
je prevádzka haly takmer úplne plná. Počas víkendov je ale stále 
priestor na prenájom haly pre rôzne športové partie alebo organi-
zovanie športových akcií. V prípade záujmu stačí kontaktovať Mar-
tina Kuboviča na tel. č. 0903 237 268. Text: (mk), Foto: archív
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Pred komunálnymi voľbami v roku 1998, počas volebných 
kortešačiek, sme sedeli s budúcim starostom Vladimírom 
Kubovičom a kamarátom Slavom Horváthom pri pive. Vlado 

Kubovič sa zamýšľal nad tým, čo by sa ešte dalo v Záhorskej Bystrici 
zlepšiť, čo nové sem priniesť a mne hneď napadlo, že by sme mohli 
nadviazať cezhraničnú spoluprácu. Asi aj preto, že som sa nikdy ne-
zmieril s rozdelením republiky“ spomína Miroslav Miklík. Brumo-
vice boli logickou voľbou, lebo odtiaľ Miroslav Miklík pochádza.

Po voľbách bolo chvíľu ticho, ale Vladimír Kubovič na nápad s ce-
zhraničnou spoluprácou nezabudol. Na jar roku 1999 požiadal Mi-
roslava Miklíka, či by nenadviazal prvý kontakt. Tak sa teda vybral 
do rodných Brumovíc za vtedajším starostom, Josefom Charvátom, 
s návrhom, či by mal o takúto spoluprácu záujem. Ten bol všetkými 
desiatimi za a hneď pozval Bystričanov na prvú návštevu.

„Spolupráca na úrovni samospráv a kultúrnych kontaktov sa roz-
behla pomerne rýchlo, ale pri tom som už nebol, čo ma trochu mr-
zelo. Až neskôr ma Vladimír Kubovič navrhol za člena kultúrnej 
komisie, ktorej vtedy predsedal Martin Besedič. Bol som rád, že sa 
môžem na organizácii našich družobných kontaktov podieľať“, ho-
vorí Miroslav Miklík.

Záujem o družobné vzťahy čoskoro prejavili aj iné záujmové 
združenia – speváci, poľovníci, hasiči... Aj tí postupne s Brumovi-
čanmi nadväzovali svoje vzťahy. Mnohé z nich prerástli do osob-
ných priateľských kontaktov, ktoré sa už neobmedzovali len na 
oficiálne stretnutia a pretrvali až dodnes. a že neochladli ani po 
rokoch, o tom svedčí hojná účasť Brumovičanov na našich nedáv-
nych Hrubých hodoch, odkiaľ sú aj naše fotografie.  
 (sv) / Foto: Roman Hergovits 

DRUŽBA S BRUMOVICAMI VZNIK- 
LA PRED DVADSIATIMI ROKMI

„
Oficiálne sa družobné, ba až priateľské, vzťahy s obcou Brumovice na Morave datujú až od roku 2001, ale prvé kroky k ich nad-
viazaniu inicioval náš spoluobčan, Miroslav Miklík, už o dva roky skôr. Hoci sa v našej obci nenarodil, má v Záhorskej Bystrici 
už takmer tridsať rokov nový domov.

 Brumovická chasa nám rozprúdila krv v žilách.  Bývalí a súčasní starostovia  - Anton Košulič, 
Vladimír Kubovič, Rudolf Kadlec a Jozef Krúpa. 

 Brumovická chasa, Bystričan a Ľudovka s hostiteľmi. 
 Úplne vpravo hore Miroslav Miklík. 
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Osobnosť Alojza Kofrányiho sa väč-
šinou spomína v súvislosti s jeho 
zaujímavou činnosťou na poli tech-

niky, kde sa do dejín zapísal objavom dvoch 
nových spôsobov pohonu parolodí pre 
riečnu aj námornú dopravu. Menej sa však 
už v minulosti hovorilo o jeho príkladnom 
kňazskom živote, aktivitách, ktorými bu-
doval farské spoločenstvá na miestach kde 
pôsobil, sociálnom cítení s chudobnými 
a chorými a o jeho angažovanosti vo veciach 
verejných. Kofrányimu, rodákovi z juhu 
dnešného Slovenska, sa stalo Záhorie do-
movom počas celého obdobia jeho kňazskej 
služby, preto patrí nepochybne do panteónu 
významných osobností nášho regiónu. 

Alojz Kofrányi sa narodil 26. septembra 
1839 v  obci Tallós, dnešnom Tomášikove 
v galantskom okrese. Pochádzal z rodiny 
miestneho učiteľa a organistu Alojza Kofrá-
nyiho, jeho matka Júlia bola tiež učiteľka. Po 
získaní základného vzdelania v rodnej obci 
študoval na gymnáziu v Trnave. Po absolvo-
vaní teologických štúdií pokračoval štúdiom 
teológie v Ostrihome, kde bol 27. júna 1863 
vysvätený za kňaza. Jeho prvým kňazským 

PRIPOMÍNAME SI  
180. VÝROČIE NARODENIA 
VÝZNAMNEJ OSOBNOSTI 
ZÁHORSKEJ BYSTRICE

ALOJZ KOFRÁNYI – KŇAZ A VYNÁLEZCA

 Alojz Kofrányi s bystrickými hasičmi 

pôsobiskom bola kaplánka v Stupave. Po 
piatich rokoch bol v roku 1868 menovaný 
za farára v Zohore, kde pôsobil osemnásť ro-
kov. Práve počas tohto obdobia uzreli svetlo 
sveta jeho dva vynálezy, ktoré takmer na sto 
rokov upadli do zabudnutia a boli objavené 
viac-menej náhodne. Záujem o techniku spre-
vádzal otca Alojza už od najútlejšej mladosti, 
ako študent bol vynikajúci v matematike, fy-
zike a prírodných vedách. Po príchode do Zo-
hora začal rozvíjať svoju záľubu v technike, 
zaoberal sa teóriou i výskumom hydrauliky 
a svoje poznatky chcel aplikovať na nových 
spôsoboch pohybu parných plavidiel. Dlho-
ročné štúdium i výskum zavŕšil v roku 1878, 
kedy predložil ministerstvu priemyslu a ob-
chodu vo Viedni žiadosť o uznanie vynálezu 
plutvového pohonu parolodí. Po kladnom 
stanovisku odborných komisií mu minister-
stvo dňa 18. decembra 1880 udelilo na vy-
nález patentnú listinu č. 35074, ktorá dávala 
vynálezu ochrannú dobu jeden rok. V ten is-
tý deň udelil cisár František Jozef I. Alojzovi 
Kofrányimu diplom, ktorý oprávňoval vyná-
lezcu užívať všetky práva a výhody vynálezu, 
takisto aj jeho dedičom. Patentová listina 
i diplom sa nachádzajú v archíve farského 

úradu v Záhorskej Bystrici a tvoria podstat-
nú časť torzovitej pozostalosti po tomto 
skromnom velikánovi. Kofrányiho bádanie 
pokračovalo ďalej aj v osemdesiatych rokoch 
19. storočia. Výsledkom bol druhý vynález 
kotúčového systému pohonu parolodí z roku 
1886. V jeho pozostalosti nachádzame ne-
mecký i maďarský originál popisu tohto 
vynálezu, ktorý v máji 1886 prijala na posú-
denie Vysoká škola technická v Budapešti. 
Prílohou k popisu boli aj technické nákresy. 

Alojz Kofrányi bol však predovšetkým kňaz 
a príkladný pastier zvereného stáda. Den-
ne žil  starosťami svojich farníkov. Archív-
ne dokumenty nám už počas jeho zohor-
ského pôsobenia dosvedčujú existenciu 
a činnosť kostolnej pokladnice. Zo základiny 
kostola sa pod vedením farára a dohľadom 
kostolného otca  - syndika požičiavali farní-
kom, ale i cezpoľným, peniaze na nízky 6%-
ný úrok. Dlžobné úpisy nám prezrádzajú, 
že roľníci si požičiavali väčšie sumy peňazí 
v rakúsko-uhorskej zlatej mene na zveľaďo-
vanie svojich hospodárstiev, kúpu hospo-
dárskych zvierat, stavbu domov a maštalí. 
Podobnú činnosť vykonával aj počas svojho 
pôsobenia v Záhorskej Bystrici.

Za farára v Záhorskej Bystrici, vtedajšej 
Pozsony Besztercze, bol Alojz Kofrányi me-
novaný v roku 1886. Nahradil tak v úrade 
aktívneho politika, štvornásobného poslan-
ca Uhorského snemu, dekana ThDr. Štefana 
Rosívala. Bystrica našla v Kofrányim zapále-
ného podporovateľa spoločenského diania 
v obci, či to už bolo pri vedení ešte pred jeho 
príchodom založeného hasičského zboru ale-
bo v podpore kultúrneho diania v obci. Hoci 
máme písomných prameňov k dispozícií po-
merne málo, možno konštatovať, že ako kňaz 
maďarskej národnosti nestál výrazne na stra-
ne rastúcej maďarizácie v Uhorsku na prelo-



23

me 19. a 20. storočia. O jeho činnosti nám 
vydávajú svedectvo matriky pokrstených, so-
bášených i zomretých, agenda ľudovej školy, 
účty farnosti, no azda najvýznamnejším pra-
meňom je kanonická vizitácia farnosti z roku 
1912, popisujúca stav farnosti a kostola. Ro-
ky pôsobenia vdp. Alojza Kofrányiho boli na-
plnené zveľaďovaním a skrášľovaním kostola 
a fary. K barokovej budove fary z roku 1737 
pristaval na východnom krídle dve izby. V ro-
ku 1899 bolo upravené priečelie kostola, do 
dvoch vytvorených ník boli vsadené sochy sv. 
Petra a sv. Pavla. Priestranstvo pred kostolom 
bolo za jeho pôsobenia dotvorené osadením 
trojičného stĺpa a kamenného kríža. V ro-
ku 1901 farnosť kúpila nový 15-registrový 
organ od firmy Rieger, ktorý sa dodnes pra-
videlne používa pri bohoslužbách. Azda naj-
významnejšou bola generálna rekonštrukcia 
a vymaľovanie interiéru kostola k storočnici 
jeho postavenia v roku 1905, kedy vznikla 
väčšina nástenných malieb na klenbe. Reno-
vácia kostola sa mohla uskutočniť aj vďaka 
pomoci patróna chrámu, stupavského grófa 
Ľudovíta Károlyiho. Na požehnaní obnove-
ného chrámu 22. októbra 1905 predniesol 
v prítomnosti ostrihomského pomocného 
biskupa Madarda Kohla pamätnú kázeň, 
ktorá vyšla v slovenčine tlačou Jozefa Tes-
líka v Skalici. Zaujímavé informácie podáva 
vizitácia z roku 1912 o náboženskom živote 
veriacich. Dekan Kofrányi (stupavským 
dekanom bol od roku 1900) uvádza, že vo 
farnosti žilo 2389 duší, z ktorých sa asi 350 
nezúčastňovalo bohoslužieb, najčastejšie pre 
vek a pre chorobu. Viacero ľudí dochádzalo 
na bohoslužby do susednej Marianky alebo 
do Bratislavy. Na Veľkú noc pristupovalo 
k sv. prijímaniu asi 1 400 ľudí. Dekan Kofrá-
nyi venoval veľkú pozornosť tomu, aby jeho 
veriaci riadne prijímali sviatosti a žili mrav-
ným kresťanským životom. Podľa matrík roč-
ne pripravil na manželstvo a zosobášil prie-
merne vyše dvadsať snúbeneckých párov. Vo 
vizitácii neuvádza žiadny počet ľudí žijúcich 
v konkubináte či v civilnom manželstve. V ro-
koch 1890 – 1914 pokrstil vyše 1 390 detí. 
Veľmi mu záležalo na tom, aby sa sviatosť 
krstu dostala deťom čo najskôr po narodení 
a nestávalo sa často, že by zomrelo nepokrste-
né dieťa. Aj pôrodné babice boli inštruované, 
ako dieťa pokrstiť v nebezpečenstve smrti. 
Sviatosť zmierenia vysluhoval dekan Kofrá-
nyi kedykoľvek to bolo potrebné. Deti pristu-
povali k prvému sv. prijímaniu vo veku 7 – 8 
rokov. Podľa matriky v rokoch 1900 - 1914 

pochoval 1 109 mŕtvych. V posledných ro-
koch jeho života ho často zastupovali kňazi 
z okolitých farností, Alexander Farkaš, Dr. Jo-
zef Závodský z Marianky a Dr. Štefan Makkay 
zo Stupavy. Bystrická farnosť žila počas roka 
aj bohatým liturgickým životom. Kanonická 
vizitácia z roku 1912 nám dáva nahliadnuť 
na pôsobenie dekana Kofrányiho naozaj z 
viacerých aspektov. Sväté omše v nedeľu a vo  
sviatok bývali o desiatej hodine, vo všedné 
dni v lete o šiestej a v zime o ôsmej. Kofrányi 
kázal po slovensky, väčšinou po sv. omši a nie 
viac ako pol hodiny. V nedeľu a vo sviatok po-
poludní bývali litánie. V období pôstu bývala 
večer katechéza s čítaním evanjelia za veľkej 
účasti veriacich. Procesie sa konali každo-
ročne na sviatok sv. Vendelína a sv. Floriána. 
V októbri sa veriaci každý deň stretávali na 
modlitbe sv. ruženca, ako píše dekan  Kofrá-
nyi, za veľkej účasti. Deviaty november bol 
po mnohé desaťročia v Záhorskej Bystrici 
dňom výročnej farskej poklony pred Oltár-
nou sviatosťou. Ako uvádza otec Alojz, na 
adoráciu prichádzalo mnoho veriacich, no 
ak bolo pekné počasie, ľudia dali prednosť 
zberu kapusty. Medzi ľuďmi boli rozšírené 
slovenské náboženské noviny a časopisy, 
čo dekan Kofrányi veľmi podporoval, pre-
tože dbal na vzdelávanie veriacich. Asi 200 
veriacich bolo v roku 1912 organizovaných 
v Bratstve sv. Ruženca. 

Pozornosť venoval Kofrányi aj miestnej škole 
a vzdelávaniu detí, dosvedčuje nám to roz-

siahla agenda školy z čias jeho pôsobenia. Za-
ujímavé sú dva Kofrányiho listy z roku 1908, 
písané v maďarčine ministrovi školstva, so 
žiadosťou o príspevok na platy učiteľov Šte-
fana Majera a Jána Stoklasa, aby im farnosť 
mohla zvýšiť ročný plat o dvesto korún. 
Ročný plat učiteľa  a organistu bol osemsto 
korún ročne. Osobnosť znamenitého kňaza 
sa plne odrážala na živote farnosti, kde mal 
povesť skromného a dobrosrdečného muža, 
pripraveného podeliť sa i o to posledné. Pod-
ľa výpovedí už nežijúcich pamätníkov žil na 
pokraji chudoby, chodil v starej ošúchanej 
reverende, s chudobnými farníkmi sa delil 
o drevo, jedlo, peniaze i farskú záhradu. Do-
konca aj cigánom bol ochotný požičať svoje 
husle, aby mohli ísť hrať na zábavu. 

K pozostalosti Alojza Kofrányiho patrí aj 
pozlátený strieborný kalich s paténou, ktorý 
dostal do daru od kňazov stupavského ar-
chidiakonátu pri oslave 50. výročia kňazskej 
vysviacky v roku 1913. Do dnešných dní sa 
zachovali aj husle, na ktorých hrával, a podľa 
pamätníkov z minulosti aj sám husle pre 
chudobné deti vyrábal a učil ich hrať. 

Alojz Kofrányi zomrel v ťažkých časoch krát-
ko po vypuknutí prvej svetovej vojny, 17. no-
vembra 1914. Pochovaný je pri kaplnke sv. 
Kozmu a Damiána na cintoríne v Záhorskej 
Bystrici spoločne so svojou sestrou Hermí-
nou, ktorá s ním žila na bystrickej fare.
 Martin Besedič / foto: archív

 Kalich a paténa Alojza Kofrányiho 
 Diplom cisára Františka Jozefa I.  

 udelený Alojzovi Kofrányimu 
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PRÁZDNINY PLNÉ ŠPORTU

ŠPORT

Počas týchto letných prázdnin sa po 
prvýkrát spojili sily občianskeho zdru-
ženia City Kids a športového centra 

Fajnclub, ktoré zorganizovali pre deti denné 
ábory s rôznymi športovo-zábavnými aktivi-
tami. Deti si prišli na svoje pri hranís quashu, 
ping pongu, futbale, tenise či rôznych špor-
tových súťažiach. Svoju mušku si otestovali 
pri airsofte, v horúcich dňoch sa vybláznili vo 
vonkajšombazéne a nakukli aj do zákulisia 
Markízy, kde mohli spoznať prácu a prostre-
die našich najznámejších moderátorov.

Pre deti boli pripravené aj špecializované 
turnusy, kde si mohli vyskúšať modern 
gymnastiku, hip hop a taekwondo pod ve-
dením skúsených trénerov. Gymnastkám 
sa venovala Miška, ktorá sa tomuto športu 
venuje už od detstva a ako trénerka pôso-
bí v gymnastickom klube ŠK Juventa Bra-
tislava. Dievčatá sa vďaka nej naučili zák-
ladné cvičebné gymnastické tvary a jednu 
hodinu si dokonca vyskúšali aj chlapci.  
Marek učil deti základné kopacie techniky, 
údery a sebaobranu na hodinách taekwon-
da. Bojovým športom sa venuje už 8 rokov 
a je držiteľ 1.danu v taekwondo WTF – 
World Taekwondo. Na hip hopových lek-
ciách s Paťom sa deti naučili základy tanca 
streetdance, freestyle a základné techniky 
rôznych tanečných štýlov. Patrik sa okrem 
tanca profesionálne venuje aj DJ-ingu a tak 
si deti mohli vyskúšať aj beatmaking. 

Pre veľký záujem plánujú City Kids a Fajn 
club organizovať denné letné tábory aj na 
budúci rok. Zároveň pripravujú aj ďalšie 
špeciálne tábory v jesenných a zimných 
mesiacoch. 

Ak chcete, aby vaše dieťa športovalo aj 
počas školského roka, získalo disciplínu 
a pohybom trávilo voľný čas, tak neváhajte 
a prihláste ho na jeden z našich krúžkov. 

Všetky aktuálne informácie o pohybových 
aktivitách a krúžkoch pre deti nájdete na 
www.citykids.sk. a ponuka táborových 
turnusov bude uverejnená na:
www.tabor.fajnclub.sk.
 Text a foto: Martina Vrbová
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Po predchádzajúcej florbalovej se-
zóne 2018/2019, v ktorej sme 
odtrénovali viac ako 500 hodín, 

odohrali viac ako 170 ligových a priateľ-
ských zápasov, zúčastnili sa, časť priamo 
organizovali, na viac ako 20 domácich 
a medzinárodných turnajoch a získali 
striebro v Extralige mužov (boli sme tre-
tíkrát po sebe vo finále súťaže), dosiahli 
na 5.miesto v Extralige juniorov, získali 
po regionálnom majstrovskom titule aj 
bronz na Majstrovstvách Slovenska do-
rastencov, skončili regionálnu súťaž star-
ších žiakov na striebornej pozícii, v star-
šej prípravke vyhrali v ligovej regionálnej 
súťaži 18 zápasov z 18 možných a v tejto 
kategórii vyhrali doma aj v zahraničí 4 
turnaje, na jednom získali striebro a na 
ďalšom bronz, predviedli florbalový zá-
pal na vysokej úrovni v kategóriách prí-
praviek a žiakov, a to napriek pre mládež 
ťažkým tréningovým podmienkam mimo 
Záhorskej Bystrice, rozbiehame sezónu 
2019/2020 pod vedením skúsených tré-
nerov tiež v podobnom duchu.

Po kondičnej príprave vyšších kategórií 
v letných mesiacoch, v septembri zamieria 

do krásnej domácej haly aj ostatné kategórie 
a hneď sa začne kolotoč ligových zápasov 
a turnajov. Postupne sa od prvých týždňov 
po skončených školských prázdninách pred-
stavia publiku na Hargašovej florbalisti Tsu-
nami na turnajoch mladších žiakov, oboch 
prípraviek, v ligových zápasoch starších žia-
kov, cez juniorov až po mužov. Ligový zápas 
mužov na konci septembra s naším súperom 
vo finále Extraligy mužov 2019, Florbalovým 
klubom AS Trenčín, bude mať aj trošku sláv-
nostnejší charakter, lebo vtedy sa nová hala 
oficiálne otvorí aj pre florbalistov.

Od októbra sa pridajú aj hráči nášho tímu 
30-ročných a starších v Legendárnej lige, 
ktorá sa presúva do Záhorskej Bystrice 
zo svojho predchádzajúceho stupavské-
ho pôsobiska.

S tréningovými a zápasovými možnosťami, 
ktoré sme našli na domácej pôde, to bude, 
verme, opäť vydarená sezóna. Tešíme sa 
na vás pri osobnom kontakte, v hľadisku, 
na webe, sociálnych sieťach, pri prenosoch 
vybraných zápasov. Ďakujeme za podporu.
 Juraj Hvozdík

Počas leta sa do medií dostali ofici-
álne štatistiky a výsledky klubov, 
hráčov, jednotlivcov aj družstiev. 

Ako skončili deti, dievčatá a chlapci 
z TTC Záhorská Bystrica v stolnom tenise 
v uplynulej sezóne ?

Všetky deti počas celého roka statočne 
trénovali a chodili na súťaže. V súťažiach 
jednotlivcov najvýraznejšie úspechy do-

siahli Palko Bilka, Maťko Straka, Hanka 
Stankovičová, Jakub Hronec či Karolínka 
Klimecká. Palko Bilka a Hanka Stankovičo-
vá si už postupne začali zvykať aj na re-
prezentačné povinnosti SR a zúčastnili sa 
na reprezentačných výberových kempoch. 
Palko Bilka spolu s Maťkom Strakom po-
stúpili do Stolnotenisového centra ŠKST 
Bratislava, kde majú možnosť napredo-
vať aj na medzinárodných Protour. Oboch 

chlapcom držíme palce v ich športovom 
raste, Palkovi gratulujeme k výborným vý-
sledkom.

V súťaži družstiev je najvýraznejším úspe-
chom postup našich chlapcov do doraste-
neckej extraligy, ktoré si naši dorastenci 
zabezpečili víťazstvom nad Kysuckým No-
vým Mestom 6:4 a víťazstvom nad druž-
stvom Belá nad Cirochou rovnako 6:4.

NAŠI MLADÍ STOLNÍ 
TENISTI SÚ 2. NAJLEPŠÍ 
V BRATISLAVSKOM KRAJI!

IDEME NA TO!
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Po mesačnom odpočinku začali s prí-
pravou na novú sezónu ako prví starší 
žiaci, ešte koncom júla. Postupne sa od 

polovice augusta pripojili ostatné kategórie.
 
Tak, ako po minulé roky, tak aj v tomto ro-
ku patril august futbalovým kempom. Boli 
rozdelené podľa vekových kategórií. Prvý, 
pod vedením V. Kozubika a M. Blechovej, 
patril našim najmladším. Druhý, pod vede-
ním R. Reháka, patril našim prípravkárom 
a tretí mladším a starším žiakom pod ve-
dením J. Prokopa, za asistencie N. Jakubíka. 

Celkovo sa na kempoch zúčastnilo 70 detí, 
ktoré sa futbalovo zdokonaľovali, zabávali, 
hrali spoločenské a iné športové hry, kú-
pali sa v bazéne a chodili na prechádzky 
do prírody – a to všetko pod dozorom skú-
sených trénerov. O stravu a pitný režim sa 
staral M. Veselý z bufetu Tri vŕby.

Okrem kempov na našom ihrisku sme sa po 
druhý krát vybrali na futbalové sústredenie 
do Radavy. Na sústredenie sa prihlásilo 23 
detí, väčšina z kategórie starších žiakov, 
o ktoré sa staralo trio trénerov. V rámci sú-

stredenia sme absolvovali každý deň dvoj-
fázový tréning, navštívili sme kúpalisko 
v neďalekej Podhájskej, kde sme sa všetci 
dobre vyšantili. Toto sústredenie slúžilo 
hlavne na stmelenie kolektívu a ako dobrá 
príprava na nasledujúcu sezónu.

Verím, že deti, ktoré sa zúčastnili na futba-
lových kempoch alebo sústredeniach, zažili 
kopec zážitkov, zábavy, ale aj futbalovo vy-
rástli a znovu o rok sa s nimi a, dúfam, že aj 
s ďalšími, stretneme na podobných akciách.
 Text a foto: J. Prokop

AKÉ BOLO FUTBALISTICKÉ LETO?

V priebehu leta sme zaznamenali aj prí-
rastky v podobe prestupov detí a mládeže 
a hosťovaní z okolitých klubov k nám.

Slovenský stolnotenisový zväz na konci 
sezóny hodnotí kluby. Tento rok sa do hod-
notenia dostalo len 28 klubov na celom 
území Slovenska a z toho Stolnotenisový 
oddiel TTC Záhorská Bystrica, podľa ofici-
álnych informácii SSTZ sa ako klub umiest-
nil na výbornom 12-tom mieste útvarov 
talentovanej mládeže na Slovensku (ÚTM) 
a je druhým najsilnejším klubom v celom 
Bratislavskom kraji. Ako klub pracujúci 
s deťmi a mládežou sme preskočili do-
konca aj regionálne centrum na výchovu 
talentov v Pezinku, či tradičné stolnoteni-
sové oddiely v Karlovej Vsi alebo Devínskej 
Novej Vsi. Pre Záhorskú Bystricu je to naj-
vyššie ohodnotenie, aké kedy v stolnom te-
nise doposiaľ dosiahla v kategórii Útvarov 
talentovanej mládeže.

Od septembra štartujeme s tréningami už 
v novej športovej multifunkčnej hale na 
Hargašovej ulici, kde sa v septembri bude 
konať aj výber nových hráčov a hráčok do 
klubu. Bližšie informácie k výberom detí 

nájdete na http://www.ttc-zahorskabys-
trica.sk/. Prihlášky, dotazy zasielajte na 
ttc.zahorskabystrica@gmail.com. Srdečne 
pozývame deti medzi nás.
 Text a foto: Zuzana Juríková

ŠPORT

 Kempy na našom futbalovom ihrisku.  Sústredenie v Radave. 

 Úspešné Majstrovstvá Európy. 
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Sobotný slnečný deň Hrubých hodov 
nám v ranných hodinách na Námes-
tí Rodiny odštartoval Beh o pohár 

starostu. Bol to už 9. ročník tejto tradičnej 
športovej akcie. Na behu sa zúčastnili Bys-
tričania všetkých vekových kategórií. Štart 
bol tradične pri Námestí na Gbelskej ulici. 
Najmenšie deti mali trasu behu okruh oko-
lo spoločenského domu. Najrýchlejšie ju  
zvládla Emma Varšanyiová, druhý dobe-
hol Filip Červeň a tretí Matiáš Liška. Star-
šie deti od 8 do 12 rokov bežali dva okruhy 
tejto trasy. Prvý bol v cieli Dávid Lenčeš, 
druhý Michal Richter a na treťom mieste 
dobehol Filip Lenčeš. Kategória mládež 
bola pre deti od 13 do 18 rokov. Mládežní-
ci mali kratšiu trasu, od kategórie dospelí 
sa odpojili na Pútnickej ulici a smerovali 
cez ulicu Na Vlkovkách, pričom dospelí 
pokračovali po ulici Pútnická až smerom 
k bývalej reštaurácii Dubečky. Zaujímavý 
bol najmä súboj v kategórií mládež na cie-
ľovej rovinke dvoch bratov, ktorý nakoniec 
lepšie zvládol Martin a prišiel o sekundu 
skôr do cieľa pred svojím bratom Jurajom.

Celý program profesionálne moderoval 
Ivan Bošňák.

Kategórie: 
mládež - 2,5km 
1.miesto:  Martin Lenorák - čas 10:35  
2.miesto: Juraj Lenorák – čas 10:36 
3.miesto Patrik Bartoš – čas 10:41
 
ženy - 4,6km 
1.miesto: Marcela Krajčírová – čas 24:51 
2. miesto: Denisa Raytchev – čas 26:51 
3. miesto: Veronika Deáková – čas 30:02 
 
muži - 4,6km 
1.miesto: Marek Horecký – čas 19:21 
2. miesto: Michal Bizoň – čas 19:43 
3. miesto: Martin Jurček – čas 24:15
 (mk) / Foto: (bb)

NA HODOCH SME BEŽALI AJ 
O POHÁR STAROSTU

 Víťazi behu O pohár starostu. 

 Takto odštartovali malí pretekári. 

 Marcela Krajčírová víťazne v cieli aj so svojimi synovcami. 
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ŠPORT

Víťazkou behu O pohár starostu na nedávnych hodoch sa 
stala Marcela Krajčírová. Hoci už roky žije v Austrálii, za 
svoj domov považuje Záhorskú Bystricu. Najmä preto, že 

tu má celú svoju rodinu. Preto sem chodí každý rok. Beh je jej ži-
votný štýl a má za sebou mnohé náročné a zaujímavé maratóny.

Aká je vaša bežecká história?
Začala som ako štvrtáčka doma, v Záhorskej Bystrici. Bolo to v roku 
1984, keď ma oslovil jeden pán, ktorý sa neskôr stal mojím tréne-
rom, či by som nechcela skúsiť biatlon. Prikývla som a hneď na svo-
jich prvých pretekoch som skončila druhá, čo ma veľmi povzbudilo. 
Biatlonu som sa venovala šesť rokov, kým sa po revolúcii nezrušil 
Zväzarm a za športovanie si bolo treba platiť. Na to ale peniaze ne-
boli... Potom som sa viac venovala štúdiu a na šport mi nezostával 
čas. V roku 2004 som odišla do Austrálie, pôvodne sa iba naučiť po 
anglicky. Zostala som tam dodnes a tam som v roku 2006 pomaly 
opäť začala s behaním. Svoje prvé preteky som doslova odkráča-
la, potom ma kamoška prihlásila na polmaratón a postupne som 
si trúfla na maratón. Svoj prvý maratón som bežala v Sydney v ro-
ku 2010 a potom som si ho odbehla ešte štyrikrát. Viackrát som 
ho už nebežala, lebo som sa pristihla, že mojím cieľom je byť stále 
rýchlejšia a rýchlejšia, ale opak bol pravdou a ja som prestala mať 
radosť z konkrétneho behu a z celkovej atmosféry. 

Potom ale prišli oveľa zaujímavejšie výzvy...
V roku 2015 som mala úraz a musela prestať behať. Bol to pre 
mňa vôbec zlý rok. Na Silvestra som mala dokonca pocit, že sa 
môj život už skončil... Zrazu som ale v televízii počula niečo o Čín-
skom múre a spomenula si, že som niekde čítala, že sa na Čín-
skom múre beží maratón. Ten nasledujúci mal byť v máji, mala 
som teda päť mesiacov na prípravu. S kamarátom, s ktorým sa 
stretla pri behaní, sme sa rozhodli, že pôjdeme. Aj noha ma zra-
zu prestala bolieť... Spolu sme si teda tento maratón odbehli a ja 
som bola veľmi hrdá na to, že som tam bola jediná zo Slovenska v 
tom roku 2016. V tej chvíli som si pripomenula citát, že nemusíte 
vyhrať na to, aby ste boli prví a pripomínam si ho stále.

Čínskym múrom sa to ale neskončilo.
Po návrate som začala rozmýšľať nad tým, čo ďalej. Čo môže preko-
nať Čínsky múr? Afrika? Z agentúry, ktorá takéto behy organizuje, mi 
prišla ponuka – Mount Everest. Ani som nezaváhala a prihlásila som 
sa. Nahovorila som opäť svojho kamaráta, s ktorým sme boli v Číne a 
začali sme sa pripravovať. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že to nebude 
vôbec jednoduché. Výšková choroba, nekomfort v stanoch, 10  dní 
šliapania do základného tábora. Potom beh dolu, ktorý v skutočnosti 

BEŽALA V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI, ALE AJ NA ČÍNSKOM 
MÚRE A MOUNT EVERESTE

 Na Machu Picchu aj so symbolom Slovenska. 

bol hore - dole... Ale nepoľavili sme. Bolo to v roku 2017. No, ako sa 
hovori, človek mieni a život mení, mesiac do odletu do Nepálu smut-
né udalosti spôsobili, že som musela ísť sama. O týždeň neskôr sa mi 
objavili zdravotné problémy a ja som sa musela podrobiť operácii. 
Rozmýšľala som, či to nie sú znamenia, aby som na Mount Everest 
nešla. Navyše mi v Káthmandú  vypadol zub, našťastie umelý. Ne-
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vzdala so to ani potom, čo som po prvom výstupe odpadla. Prvú noc 
som mala naozaj strach, ale opäť,  akoby zázrakom, ovsená kaša s 
medom na raňajky všetko vyriešila a po zvyšok túry neboli žiadne 
problémy. Tento beh bol zatiaľ najnáročnejší - dvaja bežci tam umre-
li, viacerí museli byt prevezení do nižšej nadmorskej výšky, niekrotí 
zmenili maratón na polmaratón. A -  opäť som bola jediná  Slovenka, 
ktorá sa na tomto maratóne zúčastnila v tom roku.

Minulý rok 2018 z tohto pohľadu vyzerá, ako oddychový...
Relatívne. Opäť ako jediná Slovenka som bežala maratón v strede 
Austrálie  okolo hory Uluru a odbehla som aj ten originálny ma-
ratón v Grécku z Marathonu do Atén. A pri behu okolo Uluru som 
dostala zaujímavý tip – bežať na Machu Picchu.

Maratón v Peru ale nie je oficiálny.
Nie, organizuje ho jeden pán - ultra maratónec v zastupení Andes 
Adventure už 24 rokov a nasledujúci rok to už bude záverečný, 
čo sa týka organizovania tohto behu. Pri predstavovaní som ich 
musela opraviť, ako sa mi to stalo už aj predtým, že nie som so 
Slovenie, ale zo Slovenska. Bolo to prijemné vedieť, že som prvá 
Slovenka v 24-ročnej histórii, čo ide bežať tento beh. Beží sa vlast-
ne Inka Trek, ktorý normálne trvá 4 dni chôdze. Nakoľko  sa beží  
v národnom parku, môže sa na ňom zúčastniť maximálne 25 bež-
cov, nás bolo trinásť. Beží sa bez akéhokoľvek označenia, pomedzi 
návštevníkov, s limitovanou možnosťou občerstvenia z dôvodu 
udržania čistoty parku. Bol to môj najdlhší maratón, bežala som 
10 hodín a 15 minút. V tejto vysokohorskej klíme, kde vôbec necí-
tite hlad, som sa musela nútiť jesť a piť. Po polovici som prisahala, 
že toto už nikdy nezopakujem. 

Aké sú vaše ďalšie plány?
Mňa osobne najviac láka Antarktída. Tá je ale finančne veľmi nároč-
ná, tak si na ňu musím najskôr našetriť. Viacerí ľudia, s ktorými som 
sa na maratónoch stretla, absolvovali maratóny na siedmich kon-
tinentoch, čo tiež znie lákavo. Tak som sa na budúci rok prihlásila 
na preteky do Disneylandu a do Afriky. Medzitým som sa však do-
zvedela, že agentúra,  cez ktorú takto cestujem a behám, plánuje po 
prvýkrát zaradiť do svojej ponuky Mont Blanc. Prihlásiť sa na tento 
beh je trošku komplikované, tak som prijala možnosť to urobiť cez 
agentúru. Žiaľ, dátumy sa mi prekrývali - Mont Blanc alebo Afrika, 
tak som si musela vybrať. Rozhodla som sa pre Mont Blanc.  

Beháte sama, alebo organizovane?
Skúšala som to s jednou skupinou, ale moje pracovné povinnosti 
mi nedovoľujú zladiť si časy tak, aby som bola včas na tréningoch, 
takže  trénujem sama večer po práci. A verte, takéto tréningy sú 
nielen o fyzickej príprave, ale aj mentálnym bojom. Namiesto re-
laxu doma večer si obuť tenisky a ísť sa `trápiť`. Tu si vždy treba 
pripomenúť, prečo to robím - teda je v tom význam. Trénujem 
skoro každý deň, na víkendy sú naplánované dlhé behy, takže sa 
snažím nechať si nedeľu na oddych a domáce práce.

Beháte aj iné maratóny, než tie „veľké“?
Áno, behávam. V Sydney je veľa príležitostí, napríklad som ako 
prípravu bežala trial. Bolo to fyzicky náročné, ale príjemné tým, 
že sa beží v lese. 

Ale, ako vidím a teším sa z toho, aj na Slovensku je veľa príleži-
tostí na behanie. Vlastne aj podľa toho si plánujem svoje návraty 
domov - prevažne v lete, kedy sa beží beh Od Tatier k Dunaju, 
kde som mala šťastie a možnosť byť súčasťou úžasného tímu ` 
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou`. A záver svojej do-
volenky - deň pred odletom -  zavŕšim svojím prvým ultra mara-
tónom v živote - Rýchlik Zoška, ktorý má 50 kilometrov. Neviem, 
čo mám očakávať , ale teší ma, že ma v cieli bude čakať moja ro-
dina, čo sa mi v zahraničí nestáva. No, a keď sa vrátim do Sydney, 
čakajú ma 10-kilometrové preteky , kde bežím ako sprievodný 
bežec pre nevidiacich bežcov. Behať s hendikepovanymi ľuďmi 
je pre mňa mimoriadna skúsenosť. Vtedy si poviem, keď im ich 
hendikep nebráni behať, čo môže brániť mne?

Všetky maratóny a bežecké preteky si platíte sama. Ako si na ne 
zarábate?
Pracujem v jednej neziskovke, v dennom stacionári, kde sa ve-
nujeme intelektuálne postihnutým ľuďom. Založili ho pred 25 
rokmi prevažne rodičia takto postihnutých detí. Našimi klient-
mi sú ľudia nad 18 rokov, s rôznorodými diagnózami, ktorí ne-
majú zamestnanie. Mám na starosti 5 klientov pre ktorých zo-
stavujem  rôzne  programy, aby sa mohli ďalej vyvíjať, rozvíjať 
svoje schopnosti. Je to dlhodobý proces, ale každý ich úspech, 
i keď minimálny, ich radosť a nadšenie je na nezaplatenie. Na 
rozdiel od iných podobných organizácií dbáme na vzdelanie 
našich klientov, učíme ich komunikovať s okolím, aj prostred-
níctvom tabletov, učíme ich, aby boli samostatní, aby vedeli 
fungovať v spoločnosti, aby si vedeli vypýtať  v obchode, za-
platiť, hoci nepoznajú hodnotu peňazí, aby vedeli, že za nákup 
treba zaplatiť, aby jednoducho robili všetko, čo je v ich schop-
nostiach, nie, aby všetko robil niekto za nich... Túto prácu ro-
bím už 5 rokov a veľmi ma baví. Predtým som robila v domove 
dôchodcov, pracovala som aj ako masérka pre ľudí s mozgovou 
obrnou, čo bolo tiež veľmi zaujímavé.  

Beh O pohár starostu ste si odbehli aj so svojimi synovcami. Aký 
máte k nim vzťah?
Veľmi ich ľúbim a chcem sa podieľať na ich výchove. Napríklad aj 
tým, že ich vediem k pohybu, ukázala som im, aký je to pocit stáť 
po pretekoch na pódiu. Nenútim ich, len im ukazujem, aké majú 
v živote možnosti. Rodina je pre mňa nesmierne dôležitá. 

 Silvia Vnenková / Foto: archív (mk)

 Mount Everest bol jej doteraz najťažším behom. 
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Verejné priestory sú náročné na údržbu, pretože ich pravi-
delne využíva každý jeden z nás. Ide o všetky trávnaté plo-
chy, cesty, chodníky, autobusové zastávky, kontajnerové sto-

jiská na separovaný odpad, ale aj priestory pred každým domom 
alebo bytovkou. Vlastný majetok si všetci zveľaďujeme, ale dôležité 
je aj to, ako každý z nás pristupuje k verejným priestorom. 

Priestor pred bránou, domom alebo plotom je verejný priestor 
a mnohí si tento priestor vzorne udržiavajú, za čo sa im chceme 
aj touto cestou verejne poďakovať. Zároveň chceme týmto vyzvať 
všetkých obyvateľov, aby si viac všímali okolie svojich nehnuteľ-
ností a udržiavali ich čisté aspoň v rámci možností. Nie vždy je 
v silách zamestnancov Eko-čaty miestneho úradu zabezpečiť na-
raz pokosenie alebo vyčistenie všetkých verejných priestorov. 

Vzhľadom na časté problémy spojené s nefunkčnosťou 
rozhlasu sa mestská časť Záhorská Bystrica rozhodla 
v najbližších rokoch postupne vymeniť všetky pôvod-

né drôtové rozhlasy za bezdrôtové reproduktory. Pôvodné 
rozhlasy už majú najlepšie roky za sebou a ich údržba začí-
na byť neefektívna a nákladná. V prvej etape sa osadili nové 
bezdrôtové rozhlasy na uliciach Donská, Kollárova, Rošické-
ho, Tatranská a Hargašova. Bezdrôtové rozhlasy sa inštalujú 

na stĺpy verejného osvetlenia a aj preto je možné odstrániť 
pôvodné stĺpy, drôty aj reproduktory. Veľa z nich je už v hava-
rijnom stave a pôsobia v uliciach mestskej časti neesteticky. 
Najbližšie mesiace sa mestská časť zameria na likvidáciu pô-
vodného drôtového rozhlasu na uliciach, kde sú inštalované 
nové bezdrôtové reproduktory. Budúci rok pokračujeme ďal-
šími vybranými ulicami.
 Text a foto: Dominik Neradovič

PRVÁ ETAPA OSADENIA BEZDRÔ-
TOVÝCH ROZHLASOV UKONČENÁ

ČISTOTA A VZHĽAD VEREJNÝCH 
PRIESTOROV ZÁVISÍ NAJMÄ OD 
SPRÁVANIA NÁS VŠETKÝCH...



 Počas augustového sviatku SNP si niektorí ľudia spravili 
 z verejného priestoru pri Ekocentre skládku odpadu. 

Samostatnou kapitolou je čistota v stojiskách kontajnerov na 
separovaný odpad a vysýpanie malých smetných košov, kto-
ré spravuje naša mestská časť. Pravidelne. Dvakrát do týžd-
ňa, vyprázdňujeme koše a čistíme okolie stojísk kontajnerov. 
Často to však vyzerá, že to nestačí. Po víkendoch vyzerajú 
mnohé kontajnerové stojiská na separovaný odpad ako nele-
gálne skládky odpadu. Množstvo a objem odstraňovaného od-
padu zo stojísk a z malých košov stúpa, čo spôsobuje plytva-
nie prácou zamestnancov a stojí nemalé finančné prostriedky 
nás všetkých. Zároveň podiel separovania odpadov neustále 
narastá a mestská časť k tejto problematike pristupuje zodpo-
vedne. Po celej mestskej časti je umiestnených viac ako 36 ve-
rejných kontajnerových stojísk, kde môžu ľudia ukladať plasty, 
papier, sklo, ale aj textil. Za odvoz separovaných odpadov 
mestská časť neplatí a pravidelne sa navyšujú počty kontajne-
rov podľa potreby. Stále sa však nájdu medzi nami obyvatelia, 
ktorí systém separovaného zberu zneužívajú a vyhadzujú do 
kontajnerov doslova všetko, čo im príde pod ruku. Znečisťo-
vaním separovaných odpadov komunálnym a iným odpadom 
je znížená jeho kvalita a tým aj možnosť jeho ďalšieho spraco-
vania. Problémy so znečisteným odpadom a preplnenými kon-

tajnermi evidujeme v stojiskách separovaného odpadu najmä 
v novej lokalite Krče, kde je prudká výstavba domov a mnoho 
ľudí sa zbavuje odpadov zo stavieb týmto spôsobom. 

Problémom je aj to, že ľudia nestláčajú papierové škatule a plas-
tové fľaše, čo spôsobuje, že kontajnery sú rýchlo plné vzduchu 
a ďalší, ktorí chcú vyhodiť odpad, už nemajú miesto. Za ukladanie 
odpadov mimo kontajnerov a miest na to určených hrozia sank-
cie podľa aktuálneho VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v MČ 
Záhorská Bystrica. Najbližšie dva mesiace nás čaká pristavovanie 
veľkokapacitných kontajnerov na jesenné upratovanie po celej 
mestskej časti. Z dôvodu enormného prepĺňania týchto kontajne-
rov budú pristavené len na 24 hodín. 

Obyvatelia s trvalým pobytom sa vedia zbaviť odpadov či už 
v Ekocentre na ulici Čsl. tankistov 1 v Záhorskej Bystrici alebo 
v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2 v Bratislave. Len 
spoločnými silami a záujmom o verejné priestory zmeníme veci 
k lepšiemu a budeme sa cítiť v Záhorskej Bystrici príjemne.
 Text a foto: Dominik Neradovič
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 Kontajnerové stojisko na separovaný odpad 
 na ulici Pri Vápenickom potoku po víkende. 

 Plné auto komunálneho a stavebnéhoodpadu uloženého 
 v kontajneroch a pri kontajneroch na separovaný odpad 
 po víkendovom čistení na ulici Pri Vápenickom potoku. 

 Kôš mestskej časti určený na drobný 
 odpad osadený na Prídavkovej ulici. 
 Obsah koša hovorí za všetko... 
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ZÁHRADKÁRSKA OSADA 
V DEVÍNSKOM JAZERE ŽIJE 
ČLOVEČINOU UŽ 50 ROKOV

O tom, že je Devínske Jazero územím európskeho význa-
mu a predstavuje najväčší súvislý komplex druhovo bo-
hatých zaplavovaných lúk na Slovensku, už určite viete. 

I to, že je súčasťou najväčšieho komplexu nivných lúk v strednej 
Európe a Chráneného vtáčieho územia Záhorského Pomora-
via. Sú tu mokrade medzinárodného významu a popri povodí 
Moravy známom svojou unikátnou flórou a faunou prechádza 
takmer 80 km dlhý cyklistickýa náučný chodník, najdlhší na 
Slovensku. Tiahne sa od Devína po Moravský sv. Ján a pozostáva 
z 39 trojjazyčných informačných tabúľ. 

Klasické jazero však v tejto lokalite nehľadajte. Vybudovaním 
protipovodňových hrádzí došlo k čiastočnému odvodneniu oblas-

ti .Územie,zaplavované najmä v jarnom a letnom období, vytvára 
tzv. fenomén riečneho jazera, ktorý zadržaním povodňových vôd 
pôsobí ako prirodzená ochrana širokého okolia pred záplavou.

Kontrastom k spomínanej kráse prírody je ďalší významný 
artefakt tejto lokality – železobetónové bunkre. Tiahnu sa 
pozdĺž toku Moravy a patria do tzv. sústavy ľahkých opevne-
ní, ktoré sa vybudovali v medzivojnovom období s úmyslom 
ochrániť hraničné pásmo.

A viete aj to, že v Devínskom Jazere je záhradkárska osada , uni-
kátna tým, že spadá pod tri katastre, Devínskej Novej Vsi, Záhor-
skej Bystrice a Stupavy? Dnes je tu už okolo 200 rekreačných 

AKTUALITY
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V piatok, 9. Augusta, sa členovia klubu dôchodcov vybrali 
na zájazd do moravského mesta Kroměříž, v ktorom bola 
výstava kvetov pod názvom FLORIA LETO 2019. 

Najprv si však pozreli Arcibiskupský zámok, pôvodne renesančný, 
neskôr prestavaný v barokovom štýle. Slúžil ako letné sídlo olomo-
uckých biskupov a arcibiskupov. V rokoch 1848 – 1849 sa stal stre-
diskom celej Rakúsko-uhorskej monarchie. Konalo sa tu slávnostne 
otvorené zasadnutie Ríšskeho snemu. V roku 1885 sa tu konala po-
rada cisára Františka Jozefa I. a ruského cára Alexandra III. 

Zámok bol majetkom olomouckých arcibiskupov až do roku 
1949, kedy prešiel do správy Československej republiky. V roku 
2017 bol vrátený v rámci reštitúcií cirkvi. 

Zámok je známy svojím mimoriadne bohatým zbierkovým fon-
dom. Zbierky umeleckých diel, sôch, zbraní, loveckých trofejí, ná-
bytku, kníh a hudobnín dosahujú svetový význam.

Po prehliadke zámku prešli účastníci zájazdu na výstavu kvetov. 
Mali možnosť, okrem estetických zážitkov z výstavy živých kve-
tov, japonských záhrad a kvetinových aranžmánov aj nákupu.

Na ceste domov bola zastávka v malebnej moravskej dedine 
Kněždub pri meste Strážnica, konkrétne návšteva „vinného 
sklípku“ rodiny Chromečkovcov, ktorá bola spojená s ochut-
návkou – degustáciou ôsmich druhov vín, z ktorých si mohli 
kúpiť aj na cestu domov. Kněždub je rodnou obcou významných 
slováckych umelcov 19. storočia, bratov, maliara Jožy Uprky, so-
chára Franty Uprky a ich žiaka, maliara Antoša Frolku. V dedine 
sa zachovali ich rodné domy. Umelci sú pochovaní na miestnom 
cintoríne nazvanom „Slovácký Slavín“. 

Niektorí z účastníkov zájazdu si boli pozrieť aj interiér kostola sv. 
Jána Krstiteľa, ktorý je vymaľovaný freskami v modernom štýle 
z roku 1964.
 Ľudmila Hrmová, Členka OZ KD ZB

SENIORI NA MORAVE

chát a záhrad. Viaceré z nich sa postupom času zmenili na trvalo 
obývané rodinné domy. Podľa zachovaného dokumentu bola za-
ložená v roku 1969, keď bolo územie ešte pod drobnohľadom 
vojakov hraničného pásma s dvojitým radom ostnatých plotov 
so strážnymi vežami. V časoch, keď sa mohli v tejto lokalite po-
hybovať len preverené osoby a ozbrojené stráže mali zmapova-
ného každého obyvateľa či záhradkára. 

Obyvatelia tejto osady sú tiež unikátni.Od založenia osady 
dodnes si sami riešia svoje problémy, ktoré inde zastrešuje 
mestská časť alebo štát. Ešte za socializmu si vybavili prívod 
elektriny do osady, svojpomocne si vybudovali rozvody pitnej 
vody a starajú sa o ne dodnes. Snažia sa udržiavať si prístupové 
cesty, ktoré sa používaním ničia.
 

Sme si istí, že ste doposiaľ nepočuli o tom, že sme sa my, oby-
vatelia osady, pod hlavičkou nášho občianskeho združenia 
rozhodli zorganizovať 12.10.2019 oslavu – hodovanie u nás, 
v Jazere, pri príležitosti 50. výročia vzniku našej záhradkárskej 
osady. Budeme hodovať pri hudbe a vatre a pozývame na sláv-
nosť s oficiálnym otvorením o 15. hodine svoje rodiny, priate-
ľov aj čestných hostí.

Na akcii sa chceme poďakovať všetkým aktívnym ľuďom, ktorí za 
50 rokov nad rámec svojho súkromia vložili svoju energiu do bu-
dovania spoločných záujmov, čím zdvihli úroveň lokality, v ktorej 
žijeme, v súlade s faunou a flórou, ktoré nás obklopujú. a ak sa do 
našej osady náhodou zatúlate večer, dávajte si pozor.Tu nesvietia 
lampy ,ale mesiac a hviezdy. 
 Obyvatelia osady Devínske Jazero



34

Podmienky inzercie v dvojmesačníku
NAŠA BYSTRICA

Náklad: 2 000 kusov 

D����������: 
▪ do všetkých poštových schránok Bra�slava - Záhorská Bystrica  
▪ Chatové osady Plánky a Podkerepušky 

P������� ��������� 
Úhrada za inzerciu v dvojmesačníku NAŠA BYSTRICA sa požaduje vopred, pred grafickým spracovaním čísla. 
Uzávierky čísiel budú včas uverejnené na web stránke www.zahorskabystrica.sk.

Úhrada za inzerciu je realizovaná formou zálohovej faktúry s lehotou splatnos� najneskôr v termíne dodania 
podkladov inzercie, tak ako je uvedené v pláne vydávania. 

V prípade neskorších objednávok, ktoré je ešte možné zahrnúť do čísla, je potrebné individuálne odsúhlasenie 
termínu. 

Po tomto termíne storno poplatok vo výške 100% Pri dlhodobej dohode sú možné čiastkové úhrady (platba pred 
uverejnením vopred).

V prípade nevhodného obsahu, alebo nevhodných podkladov si redakcia vyhradzuje právo inzerciu neprijať. 
Redakcia nenesie zodpovednosť za nekvalitnú reprodukciu z dôvodu nižšieho ako požadovaného rozlíšenia, iných 
než požadovaných alebo nekvalitných podkladov dodaných pre tlač. 
 

C����� 
Riadková inzercia: 
- občianska inzercia do 30 znakov (vrátane medzier) zdarma od 31 až 100 znakov (vrátane medzier) 2 eurá 
- fyzické osoby – SZČO a právnické osoby do 50 znakov (vrátane medzier) 5 eur 

Plošná inzercia: 
-Vo vnútri časopisu: 
celá strana  300 €, 180 x 255 mm
½ strany  164 €, 180 x 127,5 mm, 90 x 255 mm
⅓ strany 115 €, 180 x 85 mm, 60 x 255 mm
¼ strany 86 €, 180 x 63,75 mm, 90 x 127,5 mm
⅙ strany 57 €, 60 x 127,5 mm
⅛ strany  38 €, 90 x 63,75 mm

-PR článok prirážka    
 Príplatok za požadované umiestnenie  50% 
 Príplatok za zadnú stranu obálky  100% 
 Príplatok za 2. až 3. stranu maximálna veľkosť 1/8  300%
 Vkladaná inzercia max. formát A4  0,05 eur/kus

Zľavy poskytované v plošnej inzercii: 
Uplatniť je možné vždy len jeden druh zľavy – opakovanie alebo objem Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

Neziskové organizácie = zľava 10% 

Za finančný objem: 
Za finančný objem v jednom roku pre jedného klienta. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 
od 2000 € 10% - od 3500 eur 15% - 5000 eur 20% 

Zľavy za opakovanie: 
Podmienkou je rovnaký formát, jeden klient a jedna objednávka zadaná vopred. U mediálnej agentúry 
je podmienkou priznania zľavy za opakovanie inzercie pre rovnakého klienta. 
         • minimálne 3 opakovania 15% 
         •  minimálne 6 opakovaní 20% 

Za opakované uverejnenie počas nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 

T�������� ��������� ��������

Požiadavky na grafické podklady: 
        •    dáta musia byť dodané v CMYKu 
        • dáta môžu byť dodané v nasledujúcich formátoch: tlačové pdf; eps; jpg, �ff minimálne rozlíšenie 300dpi, 
             dodané  v CMYK 

-fonty je potrebné previesť do kriviek 
-pri inzerciách na spadávku musia inzeráty obsahovať min. 3 mm spadávku 
-inzertné podklady prosíme zaslať mailom: nasabystrica@zahorskabystrica.sk 

INZERCIA 1/1
180 x 255 mm

300 €

INZERCIA 1/4
180 x 63,75 mm

86 €

INZERCIA 1/4
90 x 127,5 mm

86 €

INZERCIA 1/6
60 x 127,5 mm

57 €

INZERCIA 1/8
90 x 63,75 mm

38 €

INZERCIA 1/2
180 x 127,5 mm

164 €

INZERCIA 1/2
90 x 255 mm

164 €

INZERCIA 1/3
180 x 85 mm

115 €

INZERCIA 1/3
60 x 255 mm

115 €

Zľavy poskytované v plošnej inzercii: 
Uplatniť je možné vždy len jeden druh zľavy – opakovanie alebo objem Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

Neziskové organizácie = zľava 10% 

Za finančný objem: 
Za finančný objem v jednom roku pre jedného klienta. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 
od 2000 € 10% - od 3500 eur 15% - 5000 eur 20% 

Zľavy za opakovanie: 
Podmienkou je rovnaký formát, jeden klient a jedna objednávka zadaná vopred. U mediálnej agentúry 
je podmienkou priznania zľavy za opakovanie inzercie pre rovnakého klienta. 
         • minimálne 3 opakovania 15% 
         •  minimálne 6 opakovaní 20% 

Za opakované uverejnenie počas nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 

T�������� ��������� ��������

Požiadavky na grafické podklady: 
        •    dáta musia byť dodané v CMYKu 
        • dáta môžu byť dodané v nasledujúcich formátoch: tlačové pdf; eps; jpg, �ff minimálne rozlíšenie 300dpi, 
             dodané  v CMYK 

-fonty je potrebné previesť do kriviek 
-pri inzerciách na spadávku musia inzeráty obsahovať min. 3 mm spadávku 
-inzertné podklady prosíme zaslať mailom: nasabystrica@zahorskabystrica.sk 

INZERCIA 1/1
180 x 255 mm

300 €

INZERCIA 1/4
180 x 63,75 mm

86 €

INZERCIA 1/4
90 x 127,5 mm

86 €

INZERCIA 1/6
60 x 127,5 mm

57 €

INZERCIA 1/8
90 x 63,75 mm

38 €

INZERCIA 1/2
180 x 127,5 mm

164 €

INZERCIA 1/2
90 x 255 mm

164 €

INZERCIA 1/3
180 x 85 mm

115 €

INZERCIA 1/3
60 x 255 mm

115 €



Senior taxi je služba určená predovšetkým občanom nad 60 rokov a ZŤP 
občanom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Službu môžu využívať 

aj ostatní občania Záhorskej Bystrice. Senior taxi je v prevádzke  
v pracovných dňoch od 7:00 – 14:30 h. prípadne podľa dohody. 

Spoločný projekt Mestskej časti a farnosti Bratislava Záhorská Bystrica 
s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Lokalita Sociálna cena Cena
Záhorská Bystrica, Marianka 0,50 €/ 1 cesta 2,00 €/1 cesta

Stupava, Lamač 0,50 €/1 cesta 3,00 €/1 cesta

Borinka 1,50 €/1 cesta 5,00 €/1 cesta

Ostatné MČ BA 3,00 €/1 cesta 10,00 €/1 cesta

Stojné 2,00 €/30 min. 2,00 €/ 30 min.

s e n i o r  t a x i
0949 828 293

Záhorská Bystrica

Bystrický pramen

Bystrický pramen

Bystrický pramen

Podporujú:
hlavné mesto slovenskej republiky

INZERCIA 1/1

180 mm x 255 mm

300€

INZERCIA 1/2

180 mm x 127,5 mm

164€

INZERCIA 1/2

90 mm x 255 mm

164€

INZERCIA 1/3

60 mm x 255 mm

115€

INZERCIA 1/3

180 mm x 85 mm

115€

INZERCIA 1/4

180 mm x 63,75 mm

86€

INZERCIA 1/6

60 mm x 127,5 mm

57€

INZERCIA 1/4

90 mm x 127,5 mm

86€

INZERCIA 1/8

90 mm x 63,75 mm

38€

P����� ��������:

Zľavy poskytované v plošnej inzercii: 
Uplatniť je možné vždy len jeden druh zľavy – opakovanie alebo objem Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

Neziskové organizácie = zľava 10% 

Za finančný objem: 
Za finančný objem v jednom roku pre jedného klienta. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 
od 2000 € 10% - od 3500 eur 15% - 5000 eur 20% 

Zľavy za opakovanie: 
Podmienkou je rovnaký formát, jeden klient a jedna objednávka zadaná vopred. U mediálnej agentúry 
je podmienkou priznania zľavy za opakovanie inzercie pre rovnakého klienta. 
         • minimálne 3 opakovania 15% 
         •  minimálne 6 opakovaní 20% 

Za opakované uverejnenie počas nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 

T�������� ��������� ��������

Požiadavky na grafické podklady: 
        •    dáta musia byť dodané v CMYKu 
        • dáta môžu byť dodané v nasledujúcich formátoch: tlačové pdf; eps; jpg, �ff minimálne rozlíšenie 300dpi, 
             dodané  v CMYK 

-fonty je potrebné previesť do kriviek 
-pri inzerciách na spadávku musia inzeráty obsahovať min. 3 mm spadávku 
-inzertné podklady prosíme zaslať mailom: nasabystrica@zahorskabystrica.sk 

INZERCIA 1/1
180 x 255 mm

300 €

INZERCIA 1/4
180 x 63,75 mm

86 €

INZERCIA 1/4
90 x 127,5 mm

86 €

INZERCIA 1/6
60 x 127,5 mm

57 €

INZERCIA 1/8
90 x 63,75 mm

38 €

INZERCIA 1/2
180 x 127,5 mm

164 €

INZERCIA 1/2
90 x 255 mm

164 €

INZERCIA 1/3
180 x 85 mm

115 €

INZERCIA 1/3
60 x 255 mm

115 €

Zľavy poskytované v plošnej inzercii: 
Uplatniť je možné vždy len jeden druh zľavy – opakovanie alebo objem Všetky ceny sú uvedené bez DPH 

Neziskové organizácie = zľava 10% 

Za finančný objem: 
Za finančný objem v jednom roku pre jedného klienta. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 
od 2000 € 10% - od 3500 eur 15% - 5000 eur 20% 

Zľavy za opakovanie: 
Podmienkou je rovnaký formát, jeden klient a jedna objednávka zadaná vopred. U mediálnej agentúry 
je podmienkou priznania zľavy za opakovanie inzercie pre rovnakého klienta. 
         • minimálne 3 opakovania 15% 
         •  minimálne 6 opakovaní 20% 

Za opakované uverejnenie počas nasledujúcich 6 kalendárnych mesiacov. Zľava bude priznaná v rámci posledného 
uverejnenia/uverejnení inzercie. 

T�������� ��������� ��������

Požiadavky na grafické podklady: 
        •    dáta musia byť dodané v CMYKu 
        • dáta môžu byť dodané v nasledujúcich formátoch: tlačové pdf; eps; jpg, �ff minimálne rozlíšenie 300dpi, 
             dodané  v CMYK 

-fonty je potrebné previesť do kriviek 
-pri inzerciách na spadávku musia inzeráty obsahovať min. 3 mm spadávku 
-inzertné podklady prosíme zaslať mailom: nasabystrica@zahorskabystrica.sk 

INZERCIA 1/1
180 x 255 mm

300 €

INZERCIA 1/4
180 x 63,75 mm

86 €

INZERCIA 1/4
90 x 127,5 mm

86 €

INZERCIA 1/6
60 x 127,5 mm

57 €

INZERCIA 1/8
90 x 63,75 mm

38 €

INZERCIA 1/2
180 x 127,5 mm

164 €

INZERCIA 1/2
90 x 255 mm

164 €

INZERCIA 1/3
180 x 85 mm

115 €

INZERCIA 1/3
60 x 255 mm

115 €
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peň

EČV Levoče

zirkónium 
(zn.)

patriaca Erovi

ženské me- 
no (14.11.)

Svetový 
kongres 

oslavný 
hromadný 

výstrel

anglická 
plošná poľná 

miera 

hazard, 
riskovanie

lekári

potomok

povrch piva

letisko Fort 
Jefferson

tŕnistý ovoc- 
ný ker

angl. polár- 
ny bádateľ

plytčina 
v rieke

Verdiho opera

otec 
(fam.)
menší 

nákladiak

suchá 
nadzemná 
časť obilia

agent 007 
(James)

druh mäkkej 
tóniny

chata 
v ruskom 
prostredí

 

vôňa, 
zápach

hostinec, 
krčma

Pomôcky: 
Ake, Lupo, 
Scott, tenar

zobral

nesúcitní, 
hrubí ľudia

 palcový sval

EČV Tvrdošína
pastier, 

pomocník 
baču

 

fazóna

klanzviera 
s chobotom

    
       

    
     

(záver je v tajničke)

moderná 
(hovor.)

vojenský 
výpad, 
nájazd

 

domácke me- 
no Daniela

Eduard 
v Anglicku

mohamedánske 
náboženstvo

Internet Sa- 
les Outlet

šľachtický titul

aténsky 
futbalový klub

bývalý český 
spevák 
(Petr)

severské 
mužské meno

útočili, 
napádali

napĺňame

nárek, rone- 
nie (poet.)

väčšia rohožka

model 
Volkswagena

slovenský 
zápor

Island 
(kód)

trvanli- 
vé pečivo, 
sušienka

Autor: 
red

keď

pani

zvesť, 
novinka

oblak

patriace Elovi

vstrebal, vsal

striehni, 
slieď

kôlňa

chemická 
predpona 

tamže, 
ibidem 
(skr.)

predložka 
(odo)

čilský tenista 
(Marcelo)

meno 
da Vinciho

kŕmna ošípaná

počiatok, 
vznik

odbáča

zem pozdĺž 
vodnej plochy

oslovenie 
muža

hlas prasiatka

povrchný 
človek

stotina hektára

model 
Chevroletu

obchodná 
spoločnosť
meno prete- 
kára Laudu

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica 1

2„Slečna, máte peknú parochňu."
„No prosím, a v obchode mi povedali,
že to nikto nezbadá!"
„Ja by som to tiež nezbadal..."

Svetový kon-
gres Slovákov

27/4/2019


