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Aby sme nezomreli…
Vedieť ako sa modliť je osobný a spoločenský kapitál 

veľkej hodnoty, je to kľúčová schopnosť človeka, prvá 
príležitosť, ktorú dostaneme, keď si uvedomíme, že sme 
ponorení v tajomstve života. Je to stály morálny a vzácny 
zdroj, ktorý sa stáva podstatným, keď prechádzame dlhými 
bezsennými nocami, vnútorným zničením či púšťou. Tí, kto-
rí sa naučili umenie modlitby – od rodičov, starých rodičov, 
vo veľkej bolesti – a ktorí si ho vedeli uchrániť až do do-
spelosti, nachádzajú v sebe autentické dedičstvo, ktoré 
v čase prináša vysoké a rastúce výnosy (dôležité je naučiť 
sa modliť ešte ako deti, no osudovo dôležité je vedieť sa 
modliť v zrelom a vysokom veku, keď už nemáme nevinnosť 
prvých modlitieb a veľmi túžime, aby sa vrátila). 

Sviatok Všetkých svätých a Spomienka na zosnulých 
v nás prebúdzajú povedomie modlitby. Siahame po nej, nie-
kto ju dokonca vyhrabe z kopy odložených, nepotrebných 
vecí, lebo naozaj bolí tupo sa pozerať do prázdna. 

Iba modlitba prekonáva našu ľudskú úbohosť a ohrani-
čenosť. Sviečky na hrobe našich drahých sú symbolom 
vďačnosti a túžby po naplnení: čakáme dokonalosť, ktorú 
nemôžeme zohnať. Inými slovami, sám život túži dosiahnuť 
radostnú plnosť, ktorú majetok, kariéra či peniaze nie sú 
schopné priniesť. A teória reinkarnácie je pri žiarivom a tr-
vale žijúcom Ježišovi Kristovi slabou vyblednutou protézou 
večného života. 

Prísľub Biblie o večnom živote bol vždy rovnaký: vznešený 
a tak ďaleký od falošných a vždy moderných ponúk ľudskej 
vypočítavosti! V Biblii vidíme, že cestou k uchovaniu si vnú-
torného pokoja a svetla, a taktiež k trvalej jednote s našimi 
blízkymi, ktorí už nie sú fyzicky pri nás, je láskavá modlitba 
za nich a za neustále silnejúce spoločenstvo medzi ľuďmi. 
Vedomie vzájomného zdieľania nášho krehkého ľudského 
údelu posilňuje v nás lásku, po ktorej jedinej všetci túžime. 
Láska Boha, ktorý porazil zlo a smrť, a láska ľudí, ktorí 
sa Bohom naplnení nebáli postaviť zoči-voči mašinérii zla 
každého druhu, nás povzbudzuje spomínať, nezabudnúť 
a nasadiť sa pre dobro ďalších. 

Neumiera naozaj ten, kto je schopný veriť v onen biblic-
ký prísľub. Neumrieme, dokiaľ budeme odovzdávať tento 
príbeh a čakať jeho naplnenie v našich deťoch, vnúčatách 
a všetkých deťoch zajtrajška. Aby sme nezomreli, môže-
me urobiť len toto. Údel všetkých ľudí je jeden a ten istý 
– stretnúť sa u Boha ako rodina jeho detí.

Ľudovíť Pokojný, správca farnosti 
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Kávička so starostom „chutí“  
už druhý rok 
Poznať názory a starosti ľudí v meste či obci by malo byť 
základom práce každého starostu. Jednou z možností je 
čakať na svojich občanov v úrade, v rámci stránkových hodín 
alebo mimo nich. Druhou možnosťou je ísť priamo za nimi 
do terénu. Starosta Mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef 
Krúpa sa rozhodol pred dvomi rokmi aj pre druhú možnosť, 
ktorá je možno náročnejšia, ale o to účinnejšia. 

Na pravidelnej „Kávičke so starostom“ sa stretáva Jozef Krúpa a jeho zástup-
ca Martin Besedič s obyvateľmi rôznych častí Záhorskej Bystrice. „Aj napriek 
tomu, že moje dvere sú pre občanov otvorené prakticky stále, rozhodol som 
sa, že chcem lepšie spoznať názory a problémy obyvateľov Záhorskej Bys-
trice,“ hovorí starosta Jozef Krúpa. „Nie každý občan so svojím problémom 
príde na úrad, preto som hľadal príležitosť na neformálne stretnutia.“

Myšlienka usporadúvať pravidelné „kávičky“ sa u obyvateľov stretáva stá-
le s pozitívnou odozvou. „Len v tomto roku sme sa od mája do novembra 
stretli s viac ako stovkou obyvateľov na šiestich rôznych miestach. Prešli sme 
takmer všetky ulice, tzv. starú i novú Bystricu. Som naozaj rád, že ľudia prídu 
a otvorene nám hovoria o tom, čo potrebujú vo svojom okolí zmeniť,“ hovorí 
zástupca starostu Martin Besedič.

Počas stretnutí so staros-
tom a jeho zástupcom obyva-
telia dávali podnety k rôznym 
veciam. Najviac upozorňovali 
na potrebu opraviť doprav-
né značky či vymeniť zrkadlá 
na neprehľadných miestach, 
navrhovali rozšíriť miestny roz-
hlas v konkrétnych lokalitách, 
alebo sa, naopak, dožadovali 
znížiť frekvencie jeho hlásenia 
z troch na dvakrát denne, či 
prosili o prepis hlásení na webovú stránku mestskej časti. Vážnou témou je aj 
starostlivosť o dodržiavanie čistoty v mestskej časti – konkrétne občania žiadali 
zvýšiť počet odpadových košov na psie exkrementy, požadovali pravidelné kose-
nie, upratovanie miest okolo separovaného odpadu či likvidáciu čiernych skládok. 

„Mnohé z týchto požiadaviek sa podarilo vyriešiť okamžite. Viaceré z nich, 
napríklad merania žiarenia z telekomunikačných vysielačov, výstavba retar-
dérov, označenie prechodov pre chodcov značkami pre slabozrakých, či 
odvodnenie tzv. Smrdlévky si však vyžadujú odsúhlasiť v odborných komisi-
ách a tiež uvoľniť väčšie finančné prostriedky. Takéto požiadavky musia pra-
covníci nášho miestneho úradu riešiť postupne,“ hovorí Jozef Krúpa. „Okrem 
toho viaceré veci nedokážeme vyriešiť v našej vlastnej réžii. Rozšírenie mest-
skej dopravy, opravy ciest prvej a druhej triedy, dobudovanie a spustenie 
verejného osvetlenia, zintenzívnenie práce mestskej polície – to všetko sú 
témy, ktoré sú v kompetencii magistrátu. Budeme sa, samozrejme, snažiť 
tieto témy na magistráte presadzovať.“ 

Samostatnou témou, o ktorú sa občania často zaujímajú, je aj otázka súčasnej 
a plánovanej výstavby v Záhorskej Bystrici. „Toto je téma, na ktorú, žiaľ, naša 
mestská časť nemá rozhodujúci dosah. O tom, čo v našej mestskej časti vy-
rastie, aký typ stavby, domu či bytovky – to stanovuje územný plán mesta, kto-
rý schvaľujú poslanci hlavného mesta. Územný plán je v podstate pre každú 
mestskú časť zákonom, ktorý musíme dodržiavať. Sme dlhodobo nespokojní 
so súčasným územným plánom. Magistrát – primátor a poslanci hlavného 
mesta – však nie sú schopní územný plán novelizovať. A tak sa stále musíme 
riadiť platným územným plánom ešte z roku 2007 ,“ dopĺňa tému Jozef Krúpa. 

Opodstatnenosť pravidelných stretnutí pri kávičke ukázali aj projekty, ktoré sa 
na základe podnetov občanov už podarilo zrealizovať. Napríklad zavedenie jed-
nosmerky na Hargašovej ulici oproti škole a vytvorenie parkovacích miest v tejto 
lokalite. Obe riešenia uľahčujú premávku a pomáhajú hlavne rodičom, ktorí vozia 
svoje deti do školy. Kávička so starostom preto bude pokračovať aj na budúci 
rok, prvé stretnutie je plánované na jar. „O konkrétnych podnetoch občanov 
získaných počas našich stretnutí, ako aj o stave ich riešenia, informujeme na 
webovej stránke našej mestskej časti. Túto sekciu plánujeme pravidelne aktua-
lizovať,“ dopĺňa Jozef Krúpa. 

Tohtoročné stretnutia pri kávičke sa skončili, občania však budú mať v tomto 
roku ešte jednu možnosť porozprávať sa so starostom, poslancami miestneho 
zastupiteľstva a pracovníkmi úradu. Pravidelné koncoročné verejné zhromaž-
denie je pripravené na 30. novembra o 18.30 v Spoločenskom dome. 
Okrem hodnotenia uplynulého roka sa dozviete o plánovaných aktivitách na 
najbližšie obdobie a svojimi otázkami sa budeme môcť zapojiť aj do diskusie. 
Tešíme sa na vás!

Mestská časť zákon neporušila
Ako sme vás pred časom informovali v Našej Bystrici, miestny úrad 
sa stal pred rokom miestom zásahu NAKA – Národnej kriminálnej 
agentúry. NAKA si vtedy vzala zmluvy, ktoré viacerí občania podpi-
sovali s mestskou časťou a dali tak príspevky na jej rozvoj (Zmlu-
va o zabezpečení spolupráce pri výstavbe a rozvoji Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica). Následne začali policajné orgány 
preverovať, či v prípade príspevkov od občanov nešlo o korupciu, 
resp. úplatok. V tejto veci dostala mestská časť po roku záverečné 
uznesenie od Okresného riaditeľstva policajného zboru. V uznese-
ní sa konštatuje, že v danom prípade nedošlo zo strany starostu 
mestskej časti či pracovníkov úradu k porušeniu zákona. 

Príspevky na rozvoj obce žiadala mestská časť od občanov v zmysle 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré bolo poslancami schválené 
ešte v roku 1995. V rámci tohto VZN bola mestská časť poslancami, ktorí 
ho schválili, zaviazaná oslovovať občanov, ale aj firmy, ktoré plánujú na 
území Záhorskej Bystrice stavať – a pýtať sa ich, či poskytnú príspevok na 
rozvoj infraštruktúry mestskej časti. Všetky takto získané prostriedky boli 
riadne evidované, kontrolované a využité na rozvoj obce. Počas zásahu na 
úrade NAKA všetky zmluvy vzala a následne preverovala, či úrad podmie-
ňoval vydanie stavebného povolenia vymáhaním príspevku – a to aj napriek 
tomu, že v zmluve, ktorú s mestskou časťou občania podpísali, bolo uvede-
né, že ju uzatvárajú slobodne a vážne. Zásah Národnej kriminálnej agentúry 
považoval už pred rokom starosta Jozef Krúpa za protizákonný, preto v deň 
zásahu podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru.

Celý prípad preverovali vyšetrovatelia NAKA a Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR. Po preskúmaní dokumentácie a vypočutí sved-
kov prišli k záveru, že k spáchaniu trestného činu nedošlo. Naopak, 
vyšetrovatelia vyjadrili názor, že aktívne podnecovanie stavebníkov, 
aby sa zapojili do zlepšovania životnej úrovne obyvateľov mestskej 
časti prispením finančnej čiastky na zlepšovanie a opravu infraš-
truktúry a občianskej vybavenosti, vyplývalo mestskej časti z plat-
ného všeobecne záväzného nariadenia a v plnej miere absentoval 
úmysel páchať trestné činy alebo spôsobiť niekomu škodu, prí-
padne sebe alebo inej osobe zabezpečiť neoprávnený prospech. 
Dotknuté všeobecne záväzné nariadenie označili vyšetrovatelia za 
prijaté zákonným spôsobom a považujú ho za platné a záväzné. 

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica v súčasnosti preverovaný 
spôsob združovania finančných prostriedkov na verejnoprospešné účely 
už neuplatňuje. Dôvodom je aj to, že Národná rada SR prijala ešte minulý 
rok zákon o poplatku za rozvoj. Na základe tohto zákona budú mať všetci 
individuálni stavebníci a developeri povinnosť platiť obci poplatok na roz-
voj infraštruktúry. Tento zákon bude účinný od budúceho roku. 

 

Milí Bystričania 
starosta mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica  
Jozef Krúpa 
Vás pozýva na: 

„Verejné zhromaždenie s občanmi“ 
Program: 

Informácia o zrealizovaných aktivitách v tomto roku 
Priority na najbližšie obdobie 

Diskusia 

30.novembra 2016 o 18:30h 
Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 

Všetci ste srdečne vítaní! 
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V Bystrici sa ochutnávalo vínko 
Na Námestí Rodiny pod párty stanom sa 

v sobotu 24. septembra stali milovníci vínka 
degustátormi. Ochutnali vína rôznych dodá-
vateľov a značiek: zo Šenkvíc, Trnavy, Pezin-
ka, ba aj víno Schultz z družobnej rakúskej 
obce Göttlesbrunn. Tohtoročné Slávnosti 
vína organizovala Mestská časť Bratisla-
va-Záhorská Bystrica v spolupráci s firmou 
Provino s.r.o. 

V predvečer slávností sa stretla komisia 
pozostávajúca z profesionálnych degustáto-
rov, ale aj z laikov, aby vybrala najlepšie vína. 
V kategórii bielych vín im najviac chutili tieto: 
Karpatská perla Šenkvice – Rizling rýnsky, 
neskorý zber, suché; VPS Pavelka Pezinok 
– Rizling vlašský, neskorý zber, suché; Vini-
di s.r.o., Báb, Müller Thurgau, akostné víno 

suché (všetky z roku 2015). V kategórii ru-
žových vín to boli: Mrva&Stanko Trnava, Ca-
bernet sauvignon rosé, suché; Vino Igar Ag-
ropark Modrany, Cabernet sauvignon rosé, 
suché; Mrázik Devín, Netradičný devínsky rí-
bezlák, rosé, polosuché. V kategórii s červe-
nými vínami ocenili: Contessa Carola, primiti-
vo di Manduria riserva, ročník 2010; Montes 
Chile, Merlot reserve, suché, ročník 2014; 
VPS Pavelka Pezinok, Trojka, akostné víno 
suché, ročník 2013. Komisia zároveň určila 
aj absolútneho víťaza Slávností vína – Caber-
net sauvignon rosé, ročník 2015, z vinárstva 
Mrva&Stanko.

Pre malých hostí pripravilo Občianske 
združenie Hlas nádeje detský kútik. Veľký 
úspech malo maľovanie na tvár. Deti si vy-
skúšali aj prešovanie hrozna a ochutnali čer-
stvú sladkú hroznovú šťavu.

Večer so šarmom moderovala Jana Hos-
podárová. Slávnosti vína nám spríjemnila 
jedinečná Ľudová hudba Dudíci, výborným 
spevom zaujala Andrea Zimányiová s gitaro-
vým sprievodom Juraja Buriana. Súčasťou 
večera bola aj tombola o zaujímavé ceny od 
vinárov. Výťažok z nej sa organizátori rozhod-
li venovať slečne Saške Dzurila.

Sprievodným podujatím bola súťaž o naj-
chutnejší bystrický závin z kysnutého cesta. 
Do súťaže sa zapojili štyri pekárky. Hostia 
hlasovaním rozhodli, že najchutnejší závin – 
tvarohovo makový – pripravila pani Jozefína 

Mrázková. Aj tento rok sa po guláši od Poľov-
níckej spoločnosti Pole len tak zaprášilo. To 
hovorí samo za seba. Dúfame, že vám vínko 
chutilo a že ste sa u nás dobre cítili!  

Text: Barbora Besedičová
Foto: Pavol Bohunický

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať 
miestnemu úradu, pánovi starostovi Joze-
fovi Krúpovi aj pánovi Mariánovi Plančákovi, 
že sa na Sašku myslelo aj pri Slávnostiach 
vína a že bol pre ňu vyčlenený výťažok 
z tomboly. Mama Sašky Dzurila

Starosta Jozef Krúpa so zástupcami víťazných 
vinárskych družstiev

K slávnostiam už neodmysliteľne patria vystú-
penia Andrey Zimányiovej a Juraja Buriana

Malá vinárka

Stan bol opäť plný hostí

Ľudová hudba Dudíci

Prešovačka nie je hračka!

Za rodinu Dzurilovcov prevzal výťažok 
z tomboly pán Tomáš Besedič.
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Dyňobranie v Záhorskej Bystrici
Jeseň je už v plnom prúde, vzduch sa ochladzuje a slnečné lúče sú čoraz zubatejšie. 
Nám to ale vôbec neprekážalo a v sobotu 22. októbra sme sa stretli na Dyňobraní. Far-
ské ihrisko vedľa Kostola sv. Petra a Pavla bolo aj tento rok cieľom rodín s deťmi. Prišli 
si vyrezávať tekvice. „Hlavnou myšlienkou Dyňobrania je deťom ukázať, že tekvice sa 
nevyrezávajú na strašenie a už vôbec sa nespájajú s čoraz populárnejším Hallowee-
nom,“ povedala pani Antalová, vedúca Občianskeho združenia Hlas nádeje, ktoré túto 
akciu organizuje. „Rodičia s deťmi si prinesú tekvicu, jednu či dve, nožík, a vyrezávajú 
si podľa fantázie“, dodala. Na podujatí malou časťou participuje aj Mestská časť Brati-
slava-Záhorská Bystrica. „Pretože sa nám táto farská tradícia páči, pomôžeme aspoň 
malým občerstvením vo forme teplého čaju a zabezpečujeme aj odvoz odpadkov 
z tekvíc“, povedal pán starosta Jozef Krúpa. Odmenou pre malých umelcov boli výborné 
koláče z Pekárne u Floriánka, za ktoré ďakujeme. Pred zotmením si tekvicové dielka zho-
tovitelia uložili do farskej záhrady, zapálili v nich sviečky a pokochali sa ich krásou. 

Text a foto: -bb- 

Naše podujatia

Trhy trhajú rekordy 
v návštevnosti 

Po upršanom týždni sme mali obavy aké bude v sobotu počasie. Nakoniec 
však slniečko predsa len ukázalo zubaté lúče – a na jesenné trhy prišlo veľa 
hostí. Tí ochutnali guláš, lokše, mastný chlieb s cibuľou aj pagáče. Zapili to bur-
čiakom alebo čajom. Pri výbornej muzike (Pollák Band) a v dobrej spoločnosti 
sa príjemne sedelo a debatovalo. Kováči otvorili dielňu a rozdúchali vo vyhni 
oheň. Návštevníkov čakala aj expozícia historických predmetov z minulosti na-
šej obce. Predajcovia okrem jedla ponúkali aj rôzne doma zhotovené výrobky, 
patchworkové prikrývky, hračky, pletené čapice, dekoratívne vence, ba dokon-
ca aj paradajkovo-pomarančový džem. Ďakujeme sponzorovi, pánovi Kubaské-
mu z Pekárne u Floriánka, za poskytnutie výborného chlebíka ku gulášu. 

Najbližšie trhy v Ľudovom dome sa uskutočnia 10. decembra v rámci akcie 
„Vánoce pod Krispánkem“. Pozývame vás.

Text a foto: -bb-

V zápale práce na veselých tekviciach

Družná atmosféra

My si dáme každá za dvoch O pekné suveníry nebola núdza
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Záhorská Bystrica na krídlach
V nedeľu 18. 9. 2016 dopoludnia sa Námestie Rodiny opäť zaplnilo veteránmi. Krištáľové 

krídlo s Matadorom pod záštitou podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho prilákalo množstvo 
obyvateľov zvedavých nielen na automobily, ale aj na prítomných hercov či spevákov. Dobovú 
atmosféru dotvárala hudobná skupina The Susie Haas Band, ktorá vyhrávala priamo z auta 
– ako posádka jedného z veteránov. V príhovore pani Vaškovičová, hlavná organizátorka, 
povedala: „Ďakujem všetkým hercom, spevákom, športovcom, že prišli podporiť toto chari-
tatívne podujatie bez nároku na honorár.“ Ďalej dodala: „Zakúpením srdiečka, ktoré vyrábali 

mladí ľudia, mentálne a telesne 
postihnutí, prispejete na chod 
chránených dielní Vstúpte, n.o. 
a Drahuškovo. Srdce je sym-
bolom niečoho čistého a úprim-
ného.“ Prítomných pozdravil aj 
predseda predstavenstva Mata-
dor Group Štefan Rosina.

Cieľom tohtoročnej zbierky 
Nadácie Krištáľové krídlo je pod-
pora Domu sv. Anny – zariade-
nia sociálnych služieb pre deti 
a mladých ľudí so zdravotným 

postihnutím. Z vyzbieraných prostriedkov sa zaplatí aj liečenie pre Sašku Dzurila zo Záhorskej 
Bystrice, ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice.

Záhorská Bystrica mala tú česť stať sa miestom štartu Krištáľového krídla s Matadorom. 
Každé historické vozidlo symbolicky vyslal na cestu pán starosta Záhorskej Bystrice Jozef 
Krúpa. Netradičná kolóna od nás pokračovala vo svojej charitatívnej jazde do Ivanky pri Dunaji 
a do ďalších dedín a mestečiek. 

Aj vďaka vám, milí obyvatelia Záhorskej Bystrice, ktorí ste sa zúčastnili tohto podujatia, sa 
vyzbieralo 4 899,63 eur! 

Ak by ste chceli túto sumu zvýšiť, môžete poslať ľubovoľný príspevok na číslo účtu: SK12 
0200 0000 0029 6279 5958. Zbierka je povolená MV SR pod číslom SVS – OVS3 – 
2016/020695. Ďakujeme!

Text a foto: Barbora Besedičová

Ďakujeme Krištáľovému krídlu s Ma-
tadorom, miestnemu úradu a všetkým 
tým, ktorí nám prispeli na rehabilitačnú 
liečbu!

Saška s maminkou

Vítanie občiankov
V pondelok 10. októbra popoludní privítal pán starosta Jozef Krúpa v našej 

mestskej časti nových obyvateľov. Malých občiankov a ich rodičov prišli svojím 
vystúpením potešiť aj deti z materskej školy na Hargašovej ulici, z tried Včielok 
a Lastovičiek pod vedením pani učiteľky Nelky Ragasovej. Pán učiteľ Dudík 
hrou na husle sprevádzal deti zo štvrtej a piatej triedy základnej školy. Noví 
občiankovia dostali od pána starostu na pamiatku malú hračku, maminky si 
odniesli krásny kvietok. 

„Želám vám veľa šťastia, lásky a trpezlivosti pri výchove vašich malých rato-
lestí“ – povedal na záver pán starosta.

Vitajte medzi nami:
Elize Kendra, Richard Klas, Olívia Tanečková, Jakub Madarász, Lau-

ra Listopadová, Tomáš Péti, Selin Macánková, Sára Balcová, Nina Špa-
velková, Nela Štefánková, Anna Marošová, Dorota Basilová, Diana Zať-
ková, Filip Magdolen, Michael Kelemen, Lea Tatiana Hasoňová, Agáta 
Lipková, Radoslav Pidanič, Ján Takáč

Fotografie z podujatia si môžete zdarma prevziať na miestnom úrade, číslo 
dverí 10. Prineste si USB kľúč. 

Text: -bb-
Foto: -dk-

Pripraviť sa, pozor, štart!

Autopark ako sa patrí

Sviatok pre milovníkov áut

Srdiečka...

Vitaj na svete

Šťastní rodičia
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Európsky týždeň športu aj na „Hargaške“
Európsky parlament vyhlásil už druhýkrát Eu-

rópsky týždeň športu s cieľom podporovať po-
hyb a šport na všetkých úrovniach. 

Do tejto celoeurópskej aktivity sa zapojil aj 
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý pre zák-
ladné a stredné školy zorganizoval počas Eu-
rópskeho týždňa športu súťaž. Jej cieľom bolo 
vymyslieť a uskutočniť vlastnú, aspoň jed-
norazovú aktivitu.

Ani naša základná škola na „Hargaške“ 
nazaháľala. V hlave pána učiteľa Sotáka 
skrsla myšlienka zapojiť sa do tohto pro-
jektu jedinečným spôsobom. 

Areál našej školy sa 13. septembra 
zmenil sťaby na olympijskú dedinu, ozý-
vali sa pokriky, prebiehali súboje, deti 
preukazovali odvahu, pevnú vôľu, videli 
sme úsmevy, všetci sa dobre zabávali, 
znela hudba. Na prvý pohľad ste mali po-
cit, že sa na našom školskom dvore hýbu 
farebné olympijské kruhy. Nebolo to len 
zdanie. Jednotlivé triedy sa totiž obliekli 
do tričiek rôznej farby, čím symbolizovali nielen 
olympijské športové kruhy – kontinenty, ale aj 
jednotu ich triedneho tímu. 

Žiaci prvého až tretieho ročníka si zacviči-
li v sprievode rytmickej hudby a s asistenciou 
svojich triednych učiteliek detský aerobik. Starší 
žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka mali 
možnosť vyskúšať si rôzne športy. Napríklad 

preťahovanie lanom, hod kriketovou loptičkou, 
stolný tenis či basketbal. Ale trochu sme aj pritvr-
dili. Žiakov čakal beh cez námestie. Trasa okru-
hu bola nasledovná: škola – Námestie Rodiny 
– škola. Niektorí si zvolili tempo naozaj športové 
a lámali rekordy, iní bežali len tak rekreačne 
a užívali si to plnými dúškami.

Myslím, že najvydarenejšou disciplínou bola 
cyklotúra pre žiakov 7. – 9. ročníka. O jedenástej 
sa žiaci a učitelia – cyklisti zhromaždili na ihrisku 
s umelou trávou pri škole, kde boli zaparkované 
ich bicykle. Odtiaľ sme v pelotóne s mestskou 
políciou na čele vyrazili naprieč Záhorskou Bys-
tricou cez Marianku na Malý Slavín a po malom 
oddychu na Kačín. Odtiaľ späť do školy. Celú 

túto akciu otvoril a povzbudivými slovami odobril 
aj pán starosta Jozef Krúpa, ktorý nás podporil 
aj symbolickou jazdou na bicykli. Trasa bola pre 
niektorých nová, nepoznaná a aj náročná. Ale 
naši žiaci sú bojovníci, ktorým športový duch 
v žiadnom prípade nechýbal. Zdolali sme spolu 
17 kilometrov po nie ľahkom teréne (roviniek tam 

bolo pomenej). Žiaci sa bezprostredne 
po skončení podujatia pýtali, kedy bude 
ďalšia cyklotúra, čo hovorí za všetko. 

Táto akcia bola mimoriadne vydare-
ná, prospešná nielen telu, ale aj duchu. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o jej realizáciu. Ďa-
kujeme pani riaditeľke, ktorá ani na se-
kundu neváhala a odobrila tento projekt 
(mimochodom, pani riaditeľa bicyklovala 
s nami), mestskej polícii za pomoc pri 
prechode pelotónu Záhorskou Bystri-
cou, ochotným rodičom zapojiť sa a byť 
príkladom (hlavne rodičom-cyklistom), 
zaangažovaným učiteľom (pani učiteľka 

Krettová si ako členka prípravného tímu predtým 
túto trasu prešla trikrát, pani učiteľka Betíková 
predcvičovala aerobik).

A veľký potlesk patrí našim detským športov-
com. Dúfam, že o rok športujeme na „Hargaške“ 
zas !

Športu zdar!
Monika Mikolášiková, učiteľka

Svetový deň zvierat
,,Ochrana zvierat je výchova k ľudskosti“ 

Albert Schweitzer

Štvrtý október, pre mnohých možno úpl-
ne obyčajný deň, no predsa sa od tých os-
tatných niečím odlišuje. Je venovaný všet-
kým zvieratám na svete. Pripomíname si ho 
práve na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý 
bol veľkým milovníkom zvierat a prírody. 

Už v roku 1931 začali na Európ-
skej konferencii ekológie vo Flo-
rencii upozorňovať na kritickú si-
tuáciu ohrozených druhov zvierat. 
Časom sa to už týkalo všetkých 
zvierat bez rozdielu, pretože na 
celom svete je potrebné riešiť túto 
situáciu. Zamyslieť sa a uvedomiť 
si ako každý jeden z nás môže 
pomôcť. Týmto dňom sa milovníci 
zvierat snažia pripomenúť a zdô-
razniť nezastupiteľnú úlohu, ktorú majú 
zvieratá v našom živote. Uvedomiť si, akým 
mnohorakým spôsobom ho obohacujú. 
Organizácie zamerané na ochranu zvierat, 
útulky, ale i jednotlivci sa snažia o naplnenie 
podstaty Svetového dňa zvierat po celý rok.

My sme si v našej škole vďaka pani 
Liptákovej zo Slobody zvierat tiež pripo-
menuli, aké sú pre nás zvieratá dôležité. 
Žiaci zobrali do rúk model našej planéty, 
rozprávali sa a ukazovali, na aké svetadiely 
a kontinenty Zem delíme. Kde sa nachá-
dza severný a južný pól, ktoré ľadovce 
poznajú, aký majú význam vegetačné 
pásma. Aký rozdiel je medzi rovnobežkami 
a poludníkmi. Spomínali sme si ohrozené 
druhy zvierat, ktoré z nich poznajú a ako 
by im oni mohli pomôcť. A potom deti do-

stali úlohu. Na našu „Zem“ mali umiestniť 
kartičky s kontinentmi. Na kontinenty mali 
potom rozmiestniť zvieratá do oblastí, kde 
žijú. Spolu si nakoniec výsledok skontro-
lovali a diskutovali. Keď sa utíšili, počúvali 
nahrávku a mali rozpoznať, o aký zvuk ide. 
Bol to dažďový prales. Hneď zatým na-
sledovala diskusia o ohrozených druhoch 
zvierat na našej planéte. Napríklad o pan-
dách, ktorým hrozí, že vyhynú, pokiaľ im 
ľudia aj naďalej budú ničiť bambusové 
lesy. 

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že nie 
sme jediné stvorenia na Zemi. Ochrana 
zvierat je záležitosťou ľudí, pretože zviera sa 
často samo chrániť nemôže. A tak začnime 
každý od seba. 

Eva Jurigová, učiteľka ZŠ s MŠ Hargašova

Silný tím na Kačíne

Zvieratká

Naše deti a naša Zem
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Rozhovor so staronovou 
riaditeľkou ZŠ s MŠ Hargašova ul. 
PaedDr. Zuzanou Kaliarikovou 

V októbri tohto roka sa skončilo päťročné volebné obdobie riaditeľky 
našej školy. V zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila Mestská časť 
Bratislava-Záhorská Bystrica výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa ZŠ s MŠ Hargašova ul. Vo výberovom konaní, ktoré sa konalo 
7. septembra 2016, sa opäť riaditeľkou školy stala PaedDr. Zuzana 
Kaliariková. Položili sme jej pár otázok.

Začína sa vaše druhé volebné obdo-
bie vo funkcii riaditeľky našej základnej 
školy s materskou školou. Ako hodnotí-
te vašich prvých päť rokov? 

 Bolo to veľmi ťažké obdobie, na za-
čiatku som nepoznala celú situáciu, ani 
prostredie školy, nepoznala som kolegov, 
ani žiakov a rodičov. Kým sa človek so 
všetkým novým zoznámi a roztriedi, čo je 
dobré ponechať a čo zmeniť, to chce čas. 
Bola to pre mňa veľká výzva, práca, ktorá 
ma baví a napĺňa. Počas tohto obdobia, 
vďaka veľmi dobrej spolupráci s pánom 
starostom a poslancami miestneho za-
stupiteľstva, som sa podieľala na rekon-
štrukciách oboch budov základnej školy 
(kompletná rekonštrukcia elektroinštalá-
cie, rekonštrukcia toaliet, výmena okien, 
kompletné vymaľovanie priestorov), budo-
vy školskej kuchyne a jedálne (zväčšenie 
kapacity jedálne, rekonštrukcia priestorov 
kuchyne a vybudovanie priestorov pre 
záujmovú činnosť žiakov) a tiež budovy 
materskej školy (obnova terás materskej 
školy a príprava základov budovy na nad-
stavbu, maľovanie priestorov a sanácia 
múrov). 

Za posledných päť rokov vzrástol počet 
žiakov z 222 na 387. Počas posledných 
piatich rokov sa stabilizoval kolektív pe-
dagogických zamestnancov. Vďaka dob-
rej spolupráci s rodičmi sa do kmeňových 
tried inštalovali dataprojektory, interaktív-

ne tabule, bola zrekonštruovaná prírodo-
vedná a počítačové učebne a vybudova-
ná nová knižnica. V zadnej časti školské-
ho areálu sa postavil nový plot, vybudova-
li sa nové ihriská a zveľadili športoviská. 

Je „riaditeľovanie“ ťažká práca? Aký 
by, podľa vás, mal byť dobrý riaditeľ?

Dobrý riaditeľ by mal byť trochu ma-
nažérom, trochu ekonómom, trochu ob-
chodníkom, no mal by byť hlavne dobrým 
učiteľom, možno ešte lepšie metodikom 
pre svojich kolegov, mal by mať dobrý 
kultúrno-spoločenský rozhľad, solídny 
umelecký vkus. Mal by mať dobrú fantá-
ziu a vidieť tzv. „za roh“, predvídať veci, 
vedieť sa vžiť do postavenia svojich ko-
legov, ale aj žiakov. Dobrý riaditeľ musí 
byť trochu aj údržbárom, staviteľom, ha-
sičom, bezpečnostným technikom, po-
licajtom, vyšetrovateľom, prokurátorom 
i sudcom, zdravotníkom, musí byť zbehlý 
v obrovskom množstve profesií, pretože 
s tým všetkým sa vo svojej každodennej 
práci stretne. Musí byť dobrým úradní-
kom, priam spisovateľom, pretože papier 
je všemocný i v dnešnej elektronickej 
ére. Elektroniku, samozrejme, musí ovlá-
dať tiež. Musí byť aj sociálnym pracov-
níkom, výchovným poradcom, psycho-
lógom a diplomatom. Čo sa raz povie, 
už sa „neodpovie“ a pri práci s ľuďmi to 
často nie je jednoduché. A musí to byť 
dobrý človek. A nakoniec musí mať oko-
lo seba veľa šikovných a ochotných ľudí, 
lebo sám by tú prácu nezvládol.

Kam by ste chceli školu smerovať 
v nasledujúcom volebnom období? 

Za pilier školy považujem pedagogický 
kolektív. Od toho, aký je učiteľ, sa viac 
či menej odvíja to, ako žiak pracuje, aký 
má vzťah k učeniu, k plneniu si školských 
povinností, ako rád chodí do školy. Preto 
považujem za veľmi dôležité, aby komu-
nikácia medzi učiteľmi a vedením, medzi 
učiteľmi a rodičmi a tiež medzi učiteľmi 
navzájom neviazla, práve naopak, aby 
sa rozvíjala. Kolegom sa snažím dať im-
pulz, aj oni prichádzajú za mnou s návrhmi 
– dvere mám stále otvorené. Preto sa bu-
dem snažiť zachovať kvalifikovanosť a od-
bornosť učiteľov, prispievať k vytváraniu 
pozitívneho psycho-sociálneho prostre-
dia, ktoré považujem za jednu z podmie-
nok vytvorenia ľudsky a tvorivo orientova-
nej školy.

V prvom rade mi záleží na výchovno-vy-
učovacom procese, aby bol pre deti a žia-
kov zaujímavý, obohacujúci, aby im dával 
nielen vedomosti, ale aj návyky a prípravu 
na život. S výchovno-vzdelávacím pro-
cesom súvisia priestory školy – triedy 
a učebne, ich vybavenosť pomôckami 
a školskými potrebami. Ako som už spo-
menula, nárast počtu žiakov na jednej 
strane je pozitívnou skutočnosťou, no na 
strane druhej nám vzniká veľký problém, 
ktorý treba urýchlene riešiť: aby sa všetky 
deti zo Záhorskej Bystrice mali kde učiť, 
aby sme nemuseli rušiť odborné učebne 
na úkor bežných tried. Práve naopak, aby 
sme ich mohli naďalej budovať. 

Ďakujeme za rozhovor.



Desať rokov florbalu v Záhorskej Bystrici 
Myšlienka založiť florbalový klub vznikla v čase, 
keď záujem žiakov prevyšoval počet voľných 
miest vo florbalovom športovom krúžku, ktorý 
viedol Šimon Dudík, učiteľ na Základnej ško-
le s materskou školou Hargašova v Záhorskej 
Bystrici. Spolu s Jurajom Hvozdíkom, dlho-
dobo pracujúcom vo vedení Slovenského zvä-
zu florbalu a jeho bratislavskej regionálnej časti 
a vedúcom viaceré florbalové tímy, nadviazali 
na spoločné pôsobenie v predchádzajúcom 
klube – a na jeseň 2006 založili svoj vlastný 
klub ŠK Hargašova Záhorská Bystrica.

Začali kategóriou staršej prípravky a dotiahli 
to na súčasných desať družstiev v ligách Slo-
venského zväzu florbalu od mladšej prípravky 
až po mužov, ku ktorým sa v mestskej rekreač-
nej lige pridávajú aj dospelí v súťaži organizo-
vanej obyvateľom Záhorskej Bystrice Jozefom 
Kubaským. 

Domovským stánkom klubu je dodnes telo-
cvičňa na základnej škole na Hargašovej ulici, 
ale napríklad turnajové zápasy sa hrávali aj na 
umelej tráve pod holým nebom, prípadne nás 
prichýlila telocvičňa na SOU Pod Holým vr-
chom. Od začiatku sa v klube venovali organi-
zácii regionálnych súťaží a turnajov s domácou 
i medzinárodnou účasťou. 

Postupne sa florbalisti dostali do povedomia 
aj v zahraničí a ako prvý oficiálny florbalový klub 
zo Slovenska sa zúčastnili na turnaji v krajine 
multinásobných majstrov sveta na Torshälla 
Cup 2009 vo Švédsku. Účasť vo Švédsku sa 
uskutočnila aj na základe podpory vtedajšieho 
vedenia Záhorskej Bystrice na čele so staros-
tom Vladimírom Kubovičom. 

V roku 2011 sme privítali tímy zo Švédska, 
Česka, Maďarska a Slovenska na domácom pia-
tom Najlepšom florbalovom vysvedčení, ktoré 
vyhrali práve florbalisti Záhorskej Bystrice. Pod-
statnou mierou k úspešnej organizácii prispela 
svojím entuziazmom vtedajšia riaditeľka ZŠ s MŠ 
na Hargašovej ulici pani Alena Jančeková.

V roku 2013 zase hráčov Záhorskej Bystri-
ce viedol počas jedného týždňa ako prvých 
na Slovensku na tréningoch oficiálny tréner zo 
Švédska. Marcus Åbom z Torshälla IBK všet-
kým pomohol v tom, aby v zápasoch „ boli stále 
v pripravenej pozícii, s dvomi rukami na hokej-
ke a florbalom sa bavili (to znamená chceli sa 
zlepšovať)“. 

V klube prišli aj s myšlienkou poskytnúť 
priestor najlepším hráčom z rôznych klubov 
v kategóriách mládeže, a preto na Slovensku 
začali s organizáciou regionálnych výberov, ich 

stretávaním sa s reprezentáciami iných krajín, 
napr. Maďarska, a s výbermi iných krajov Slo-
venska. 

Práca klubu neunikla ani trénerom reprezen-
tačných družstiev Slovenskej republiky a naši 
odchovanci, obyvatelia Záhorskej Bystrice, 
hrali dôležitú úlohu pri reprezentácii na maj-
strovstvách sveta: Nikola Gulabová na MS 
junioriek 2012, Maťo Kubovič na MS juniorov 
2013 a na MS mužov 2014 a spolu s Oliverom 
Kubaským na MS juniorov 2015 a naposledy 
na kvalifikácii na MS mužov 2016. K vydarenej 
reprezentácii na MS juniorov 2014 dopomo-
hol aj Maroš Kovaľ. Je potešujúce, že sa do 
hľadáčika trénerov reprezentácií vďaka svojmu 
prístupu dostali aj iní hráči klubu: Marek Vala-
chovič, Michal Steinhübel, Dávid Leskov-
ský, Leonard Haraslín a Peter Kachnič.

Od sezóny 2013/2014 pôsobí klub s druž-
stvom Tsunami aj v najvyššej florbalovej súťaži 
na Slovensku, v Extralige mužov. Záhorskobys-
tričania vtedy ku klubu pripojili odchovancov 
stupavského florbalu a za sezónu 2014/2015 
sa môžu pýšiť medailami s bronzovým leskom, 
získanými pod vedením trénerskej dvojice 
Roland Bluska a Daniel Madleňák. Vďaka 
za toto spojenie patrí Stupavčanom Michalovi 
Steinhübelovi a Ľubomírovi Lohazerovi, ale aj 
dovtedajšiemu trénerovi hráčov zo Stupavy Ja-
roslavovi Fišerovi.

Hráčov v ich prístupe k florbalu na tréningoch 
a zápasoch vedú zapálení tréneri Juraj Hvozdík, 
Šimon Dudík, Stanislav Hujo, Rudolf Kruši-
na, Roman Kičko, Marián Heckl, Jakub Ho-
recký, Ondrej Sedlár a Daniel Madleňák. 

K florbalistom sa postupom času pridali aj 
dievčatá s modernou gymnastikou a chlapci 
– futbalisti. Futbalu organizovanému pod hla-
vičkou ŠK Hargašova sa venuje v súčasnosti 
takmer 100 talentov vo veku od 6 rokov. Súťaž-
né ligové zápasy hrávajú deti v mladšej a staršej 
prípravke spolu s mladšími žiakmi. Ambíciou 
vedenia je postaviť v budúcich rokoch aj druž-
stvá starších žiakov a dorastencov. Radosť nám 
robia aj deti, ktoré odišli za veľkým futbalom do 
iných klubov – Oskar Oliver Ševčík a Krištof 
Horváth. Na trénerskej lavičke sedia nadšenci 
z radov občanov Záhorskej Bystrice Jozef Pro-
kop, Ľubo Požgay a Marcel Horváth.

Moderná gymnastika si zase u nás našla svo-
je miesto vďaka trénerke Monike Lamošovej, 
ktorej rukami od roku 2008 prešlo vyše 300 
detí. Zámerom bolo vybudovať športový oddiel, 
začať súťažiť a prípadne vychovať talenty, ktoré 
budú pokračovať v športovej činnosti vo väč-

ších kluboch. Podarilo sa, gymnastky z Bystri-
ce doniesli medaily aj z majstrovstiev Slovenska 
a Miška Abaffyová, Kristínka Horváthová, 
Terezka Kolenová, Rebecca Škrovanová 
a mnohé ďalšie nám urobili v gymnastickom 
svete dobré meno. Žiaľ, moderná gymnastika 
momentálne v Záhorskej Bystrica končí a treba 
veriť, že len dočasne... 

Desiatky hráčov majú počas celého týždňa 
možnosť obúvať si tenisky, kopačky, obliekať 
dresy, rozlišovače, zobrať do rúk hokejku 
alebo futbalovú loptu a vybúriť sa pri hre. Je 
dobré, že si cestu do Záhorskej Bystrice hrať 
pod krídlami ŠK Hargašova našli aj športovci 
z iných mestských častí Bratislavy a z iných 
miest a obcí regiónu, ale aj z iných častí Slo-
venska. 

Klub nezaujíma len šport ako taký. Spolupra-
cuje s Organizáciou muskulárnych dystrofikov 

v Slovenskej republike, celoslovenským ob-
čianskym združením združujúcim ľudí s rôznymi 
druhmi svalových ochorení, ktoré spôsobujú 
odkázanosť na pohyb pomocou vozíkov. Títo 
ľudia sú pre klub inšpiráciou ako sa nevzdávať 
a neprestať na sebe pracovať. Pod heslom Tsu-
nami Score and Help, skóruj a pomáhaj, po-
ukazuje klub na účet OMD v SR 50 centov za 
každý ligový gól v súperovej sieti. Zároveň sa od 
septembra 2016 podieľa na vytvorení družstiev 
vo florbale na elektrických vozíkoch.

Dianie okolo športového klubu si vyžaduje 
stabilné a kvalitné zázemie, ktoré Záhorská 
Bystrica má. Starosta Jozef Krúpa je športo-
vým fanúšikom a oporou pri plánoch na zabez-
pečenie organizácie celej sezóny. Nezaostáva-
jú ani ľudia v športovej komisii našej mestskej 
časti ako Ivan Bošňák, Roman Weinštuk, 
Vladimír Kristl a určite aj pani Zuzana Kaliari-
ková, riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova. 

Poďakovanie si zaslúžia aj rodičia hráčov, 
ktorí venujú svoj voľný čas a prostriedky podpo-
re klubu a, pravdaže, samotní hráči, ktorí svojim 
prístupom umožňujú napĺňať cieľ klubu – po-
skytovať priestor záujemcom o šport, mladým 
aj starším. 

Text: Juraj Hvozdík
Foto: Šimon Dudík

Šport 9

Florbalu sa venujú aj rekreační hráči

Starší žiaci

Hráčky na turnaji v Liberci (2009)

Tím mužov z r. 2012



Slávnosť

O MEDZIŠTÁTNY ZÁPAS V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI SA POSTARALI FUTBALISTKY

Nedávno som na výzvu redakcie peri-
odika Naša Bystrica oslovil so žiadosťou 
o rozhovor našu rodáčku Moniku Pavlí-
kovú, bývalú futbalistu a rozhodkyňu, mo-
mentálne žijúcu v Prahe (rozhovor s ňou 
vyšiel v č. 4/1916). Reč vtedy prišla aj na 
odvetný zápas medzi Old Ladies Česka 
a Slovenska.

V hre boli tri miesta, na ktorých by sa 
mohol zápas konať – Stupava, Senec 
a Záhorská Bystrica. Stupava preto, lebo 
odtiaľ pochádza spoluorganizátorka tohto 
zápasu Monika Geržová, v Senci je tré-
ningové centrum Slovenského futbalové-
ho zväzu. Nakoniec však z termínových 
a finančných dôvodov zostala ako uspo-
riadateľ Záhorská Bystrica.

Vzájomné zápasy bývalých reprezen-
tantiek Česka a Slovenska majú okrem 
športovej stránky aj charitatívny rozmer. 
Prvý oficiálny zápas „starých dám“ (v sku-

točnosti však stále mladých duchom 
i telom) sa odohral v Prahe-Kolodějích 
19. septembra 2015 a výťažok z neho 
a verejnej zbierky išiel na konto bývalej 
reprezentantky a hráčky Slávie Praha Re-
naty Bumbálkovej-Boháčovej. Aj zápas 
u nás mal charitatívny rozmer: prostriedky 
sa zberali na podporu bývalej mládežníc-
kej reprezentantky SR Diany Siloňovej.

Keďže teda voľba padla na Záhorskú 
Bystricu, oslovil som so žiadosťou o pod-
poru jej starostu. Na dohodnuté stretnutie 
sme prišli spolu s Monikou Geržovou. Pán 
starosta nám vyšiel v rámci svojich mož-
ností maximálne v ústrety. Termín sme 
zladili so Slávnosťami vína – ako športovú 
časť tejto tradičnej akcie. 

Zápas sa odohral v sobotu 24. sep-
tembra 2016 o 14.00 hod. na našom 
futbalovom ihrisku. Mal všetky atribú-
ty medzinárodného zápasu s hymnami 

a vlajkami oboch zúčastnených strán. 
Stretnutie skvele odmoderovala Janka 
Hospodárová a zároveň TV Markíza na-
krútila krátky šot, ktorý odvysielala vo ve-
černom športovom spravodajstve.

Nerozhodný výsledok 5 : 5 plne podčiar-
kol priateľskú atmosféru, ktorá panovala 
v toto slnečné popoludnie medzi hráčka-
mi i v hľadisku. Na konto Diany Šiloňovej 
sa predajom upomienkových predmetov 
a dobrovoľným vstupným podarilo organi-
zátorom vyzbierať 800 eur. 

Na záver sa patrí poďakovať vedeniu 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystri-
ca za bezplatné zapožičanie ihriska a po-
moc pri organizácii, trénerom MŠK za za-
bezpečenie detí, ktoré sprevádzali hráčky 
oboch reprezentácií pri slávnostnom ná-
stupe, ako aj firme BKP Elektro, s.r.o. za 
pomoc pri organizácii. Vďaka za pomoc 
patrí aj pánovi Maťovi Pavlíkovi, otco-
vi Moniky Pavlíkovej. A celkom na záver 
chcem vysloviť ešte jedno želanie – aby 
sa z tohto jedného zápasu zrodila tradícia.

Text: Bohuš Pilváň
Foto: Pavol Bohunický

Bojovalo sa o každú loptu

Spoločná fotografia oboch dámskych tímov

Tenisti zase s medailou
Tenisový oddiel TJ Záhorák oslavuje tohto 

roku 15. výročie svojho vzniku. Ročne sa na 
kurtoch vystrieda pár desiatok hráčov a hráčok. 
Tenisový areál v Záhorskej Bystrici je navštevo-
vaný ženami, mužmi, staršou generáciou, ale aj 
deťmi. Je chvályhodné, že v priebehu sezóny si 
chcú zmerať svoje schopnosti aj v súťažiach or-
ganizovaných Slovenským, resp. Bratislavským 
tenisovým zväzom, a tiež na súťažiach, ktoré sú 
organizované na báze dobrovoľnosti. V roku 
2016 sme mali v súťažiach Bratislavského teni-
sového zväzu 8 družstiev (2 x muži, 1 x seniori 
35+, 2 x seniori 55+, 3 x seniori 65+) a v rámci 
„koláčikovej ligy“ žien hrali 2 družstvá. 

Úspechy neprichádzali nepretržite. Najviac 
sa darilo družstvu v kategórii 65 rokov a viac, 
ktoré na tohoročných Majstrovstvách SR obsa-
dilo 3. miesto a získalo bronzové medaily na-
priek tomu, že vyhralo z troch zápasov iba dva 
(s TK Trenčín 3:0, s TŠ Petržalka 2:1), so ZZO 

Čadca prehralo 0:3. V kategórii 55+ skonči-
li naši tenisti na delenom 1. a 2. mieste spolu 
s tímom ProSet. Administratívnym rozhodnutím 
BTZ však na Majstrovstvá SR postúpil ProSet. 
V mužskej kategórii a aj v kategórii 35+ skončili 
naše družstvá na 4. mieste.

Ženská súťaž v čase uzávierky časopisu 
ešte nebola dohraná. Pre ilustráciu výsledkov 
tenistov za posledných 5 rokov v bratislavskom 
regióne uvádzam tabuľku:

Majstrovstiev SR sa za posledných 5 rokov 
zúčastnili seniori nad 35 rokov dvakrát (z toho 
raz skončili na 2. mieste), športovci z kategórie 
55+ boli na Majstrovstvách SR raz a súťažiaci 
v kategórii nad 65 rokov štyrikrát aj na stupni 
víťazov.

Trápi nás však, že deti zo Záhorskej Bystri-
ce chodia trénovať do Dúbravky, Stupavy a os-
tatných častí mesta, pretože tam majú možnosť 
celoročného tréningu, a tak nám ostáva len ve-
riť, že za pár rokov budú reprezentovať Záhor-
skú Bystricu.

Na záver treba spomenúť, že tenis sa udo-
mácnil v Záhorskej Bystrici najmä medzi hráč-
mi strednej generácie a títo tenisti na výborných 
kurtoch podávajú skvelé výkony.

Text: Martin Fillo

Rok kat. 65+ (60+) kat. 55+ kat. 35+ muži

2012 1. 5. 5.

2013 2. 1. 5.

2014 2. 1. 7.

2015 1. 1. 3. 6.

2016 2. 1.-2. 4. 4.
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Naša Bystrica 

Výsledkový servis – 
stolný tenis
6. liga
Čataj C – Záhorská Bystrica A 1 : 17
Lozorno B – Záhorská Bystrica A  8 : 10
Malacky C – Záhorská Bystrica A 15 : 3
Záhorská Bystrica A – Most B 9 : 9

7. liga

Záhorská Bystrica B – Dunajská Lužná B 3 : 15
Záhorská Bystrica B – Devínska Nová Ves D 8 : 10
Záhorská Bystrica B – Karlova Ves E 1 : 17
Malacky D – Záhorská Bystrica B 10 : 8

Po 4 kolách je A družstvo na 4. mieste tabuľky v 6. 
lige s 9 bodmi, B družstvo na 12. mieste 7. ligy so 4 
bodmi. 

Milan Tomšo
S Červeným krížom po stopách  
Milana Rastislava Štefánika

Tohoročný výlet Miest-
neho spolku SČK v Zá-
horskej Bystrici bol veno-
vaný Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi – významnej 
osobnosti slovenského 
národa. 

Prvú zastávku sme 
mali na Košariskách, na 
starej evanjelickej fare, 
kde sa M. R. Štefánik 
narodil a kde je zriadené 

múzeum. Expozícia obsahuje nielen jeho osobné 
veci, nábytok, prístroje a náradie, ktoré používal, 
ale aj cudzokrajné predmety, fotografie a živočíchy 
prinesené z ďalekých krajín. 

Múzeum susedí s evanjelickým kostolom, kde 
bol M. R. Štefánik pokrstený a s cintorínom, kde 
sú pochovaní jeho rodičia a súrodenci.

Autorom mohyly na mieste jeho posledného 

odpočinku je architekt Dušan Jurkovič, ktorého 
dielo a život nám priblížili v múzeu nesúcom jeho 
meno.

Navštívili sme aj kostol v Myjave, ktorý sa pod 
vplyvom historických zmien zmenil z evanjelického 
na katolícky.

Prehliadky múzeí, kostolov a mohyly sprevá-
dzali pútavým komentárom naši sprievodcovia. 
Dozvedeli sme sa o mnohostrannom nadaní 
a odhodlanosti M. R. Štefánika, ktoré dokázal pre-
meniť na úspechy politické, diplomatické, vojen-

ské, vedecké, cesto-
vateľské, fotografické 
a iné. Na všetko mu 
stačilo len 39 rokov 
života (1880 –1919). 

Výlet spestril Mi-
chal  ský jarmok v My-
jave a spoločná ve-
čera.

Ďakujeme všetkým účastníkom výletu za ich 
záujem a dobrú náladu, ktorá spríjemnila celé 
podujatie. 

Anna Weinštuková
predsedníčka Miestneho spolku SČK 

v Záhorskej BystriciMúzeum M. R. Štefánika 
na Košariskách

Darcovstvo krvi – výzva
Aj vaše predvianočné rozhodnutie darovať krv môže niekomu zachrániť život. 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR vám umožnia uskutočniť váš šľachetný čin 

v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici
vo štvrtok 1. 12. 2016 v čase 8.00 – 11.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Anna Weinštuková, 
predsedníčka MS SČK v Záhorskej Bystrici

Mohyla M. R. Štefánika 

Generál M. R. Štefánik
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Bystrický prameň,  
nezisková organizácia
Organizácia pôsobí od roku 2011. „Poskytuje všeobecne prospešné 
služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
duchovných a kultúrnych hodnôt“: tak je to uvedené v štatúte 
Bystrického prameňa. V rámci tohto programu poskytuje sociálnu 
a humanitárnu starostlivosť či poradenstvo. Mnohí poznáme 
prepravnú službu Senior taxi. Pani taxikárka Eva Mihalovičová má 
pravidelných, ale i občasných klientov. „Považujem za samozrejmé, 
že počas jazdy preberám plnú zodpovednosť za klienta. Denne 
prepravím približne šesť klientov. Väčšinou idú k lekárom. Ak 
má klient sprievod, ten neplatí“, povedala nám. Využívať službu 
sociálneho taxíka môžu aj ostatní občania, len si priplatia normálnu 
sumu. Keďže taxík je určený na komfortnejšiu dopravu k lekárom, 
prípadne na úrady, funguje denne len do šestnástej hodiny. Nie je 
preto možné objednať si dopravu vo večerných hodinách.

-bb- Pani šoférka so starostom mestskej časti a pánom farárom

Šport / Červený kríž / Bystrický prameň
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Medzi dubom a Dubajom
Rozhovor s gitaristom Jurajom Burianom a speváčkou Andreou Zimányiovou

S Jurajom sme si sadli na kávu do záhrady pod dub – ešte svietilo posledné 
jesenné slnko – a s Andreou sme boli online, laptop na stole, bola práve 
na koncertoch v Dubaji. A to aj dalo formu tomuto textu: Juraj rozprával 
a s Andreou sme si paralelne písali.

Kapitola 1: V troch školách

Juraj: Keď som ja vyrastal, hudobná škola bola 
priamo na ulici. Dnešní mladí to už asi ťažko po-
chopia – no v Karlovej Vsi, ale aj v každej inej 
štvrti, sa hralo na každom rohu. Tam sme si bu-
dovali vzťah k hudbe a tam sme mali aj svoje prvé 
publikum. 
Okrem tejto školy som mal inšpiráciu aj doma. 
Každý v našej rodine na niečo hral, bratranci 
a sesternice na klavír – a ja som bral schopnosť 
ovládať nejaký nástroj ako nevyhnutnú výbavu do 
života. Akoby sa tá hudba či hudobnosť kdesi vo 
mne zberala – a potom začala fučať von. Ako z tla-
kového hrnca. Vybral som si gitaru. To som mal 
približne desať. Odvtedy bolo len málo dní, keď 
som ju nemal v rukách. A popri hudobnej inšpirácii 
z rodiny (to bola moja druhá škola hudby) prišla 
ľudová škola umenia, teda tretia škola – ale veľmi 
dôležitá, pretože tam, pri klasickej hudbe, som sa 
technicky zlepšoval. Ak sa chceš opýtať, či ma ro-
dičia nútili chodiť tam, zjednoduším ti to. Nie, bolo 
to totál dobrovoľné. 

P: Dobrý večer, u vás ráno, Andrea. Kým sa Ju-
raja spýtam na jeho muzikantské vzory, napíšte 
mi, aké vzory máte vy. Kto zo spevákov je pre 
vás top, inšpirujúci, a prečo. 

Kapitola 2: Vzory

Juraj: Možno je to divné, ale to, čo som sa učil 
na ľudovej škole v rámci „klasiky“, sa vôbec nebilo 
s tou „inou muzikou“. Klasická hudba s džezom a 
rockom pre mňa vždy znamenali súvisiace svety 
– a tak som popri školskej hudbe mal vzory z cel-
kom inej oblasti: bol to najmä Ritchie Blackmore 
z Deep Purple, ale napríklad aj taký Karel Zich. 
Ľudia si myslia, že robil iba veci typu Máš chuť ma-

joránky, lásko má, ale omyl! Fenomenálne hral na 
dvanásťstrunovú gitaru, mal som z toho nahrávky 
(napríklad Dým, jen dým) – malo to úžasný feeling, 
jedna k jednej s černošským delta blues. Na tú 
dobu ohromné!

Andrea: Nikdy som nepatrila medzi speváčky mojej 
generácie, ktoré sa snažili podobať na Celine Dion, 
Mariah Carey alebo Whitney Houston. Vždy som 
inklinovala skôr k spevákom-mužom. V trinástich 
som objavila Beatles. Bolo to v tom čase, keď sa 
začala novodobá beatlemania. Vychádzali antoló-
gie, vysielali sa dokumenty. Tam sa začal tvoriť môj 
hudobný vkus. Dodnes tvrdím, že každý muzikant 
by mal poznať ich tvorbu. Od Beatles bol už len 
krôčik k ďalším velikánom: Carlos Santana, Eric 
Clapton, Queen, Pink Floyd... Ale ak sa pýtate, kto 
je podľa mňa najväčšia inšpirácia pre spevákov, tak 
je to Američan Kurt Elling. On je proste Ufonec ☺.

Kapitola 3: Elektrodebakel

Juraj: Nejaký čas som chodil na elektrotechnic-
ké učilište. Mal som vlasy po plecia – to patrilo 
k imidžu a, starší si pamätajú, bolo v tom aj akési 
politikum. Dlhé vlasy prezrádzali moju afinitu k „zá-
padnej hudbe“. Keď ma raz pán riaditeľ zastavil 
s otázkou ako má chodiť žiak do školy, čakal odpo-
veď že upravený. Ale ja som povedal, že priprave-
ný. Prikázal mi nakrátko sa ostrihať a na druhý deň 
sa taký zoslušnetý ukázať v riaditeľni. Neprišiel 
som. So školou som sa rozlúčil a o krátky čas som 
nastúpil do vokálneho zboru SĽUK-u (keďže tam 
spievala moja krstná mama). 

P: Ďakujem za odpoveď, Andrea. Takže vaše spe-
vácke vzory boli najmä Beatles a Elling je ufón. 
Juraj začínal ako elektrikár. Ale však aj Gott. To 
nie je hanba. A čo vy? Lucia Bílá bola švadlena. 

Andrea: Zo mňa chceli mať naši jazykárku. Jazy-
ky ma bavili, nebola som jednotkárka, ale vedela 
som pochytiť dobrý akcent. Aj teraz na koncertoch 
spievam vo viacerých rečiach. Ale vietor ma zavial 
k muzike, čo moja rodina nechápala. Nepochá-
dzam totiž z muzikantského prostredia ako Juraj. 
Po maturite na Gymnáziu Metodova som sa začala 
profesionálne venovať spevu a mojej kapele.

Kapitola 4: Nekonzervatívne 
konzervatórium

Juraj: Na konzervatórium ma akosi nechceli – bra-
li dvoch ľudí do ročníka, nás sa hlásilo zo desať, je 
to komunita gitaristov, s niektorými sa stretávam až 
doteraz. Keďže som mal teda voľno a rozbehnu-
té hranie u Vlada Valoviča, naskočil som na vlnu 
hrania na západe: v osemdesiatych rokoch chodili 
muzikanti hlavne do Nemecka, Švajčiarska, Švéd-
ska. V apríli 1981 som mal osemnásť – onedlho 
som bol už vo Švédsku. Vonku som hral štyri roky. 
To bola v tom čase moja konzerva, teda konzer-
vatórium. To je ďalšia vec, ktorú dnes decká len 
ťažko pochopia: že dostať sa vtedy na dlhší čas 
na Západ bolo niečo podobné ako keby si dnes 
dostal vízum čo ja viem na Mars. 

P: Andrea, vy ste už vyrastali ako porevolučný tí-
nedžer, takže ste boli ochudobnená o tú sladkú 
príchuť rebélie, ktorú si Juraj evidentne užil. Či?

Andrea: Ja som asi tiež trochu rebelka. Na zák-
ladnej škole som mala ukážkovú dochádzku. Ne-
vynechala som ani jednu hodinu. Ale na gymnáziu 
sa to zmenilo hneď po tom, ako som začala hrávať 
s kapelou. Mali sme často výchovné koncerty, čo 
sa prekrývalo s vyučovacími hodinami. Vtedy som 
objavovala nové dimenzie, muzikantský život sa mi 
zapáčil. Chodievali sme na sústredenia do Podháj-
skej. Raz sme tam boli celé leto. Zašlo to až tak 
ďaleko, že som sa pohádala s rodičmi a išla bývať 
k našim manažerom. Bolo to dosť šialené obdo-
bie, keďže som nebola plnoletá...

Kapitola 5: Dvojitý agent

Juraj: Ako väčšinu chalanov, ani mňa neobišla vojna. 
Ale bola to taká milosrdná forma, v umeleckom súbo-
re na Kollárovom námestí. Zároveň som chodil aj na 
konzervatórium, keďže ma konečne prijali. Ale vojaci 
o tom nevedeli a v škole som sa zase nechválil, že 
som na vojne. Fungoval som ako taký muzikantský 
dvojitý agent. Akurát raz sa kamarát prekecol pred 
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Osobnosti, ktorých podpore sa Krištáľové krídlo teší

naším veliteľom roty keď som chýbal na nástupe 
a povedal, že som v škole. Veliteľ z toho dostal akýsi 
zvláštny reset – asi si myslel, že v nejakej poddôstoj-
níckej škole alebo čo – a radšej neriešil.

Kapitola 6: Berklee

Juraj: Mal som nohu na plyne. Keďže v osemdesia-
tych rokoch sa veľmi veľa nahrávalo, hrali sme s ko-
pou slovenských muzikantov a spevákov – od Petra 
Breinera cez Adrienu Bartošovú, VV systém Vlada 
Valoviča,Vaša Patejdla, Deža Ursínyho až po Beatku 
Dubasovú a iných. Popri tom som sa pokúsil znovu 
dostať von do zahraničia. To už nebol „politický“ 
problém, bolo po revolúcii: ale ja som sa snažil ísť na 
Musicians Institute v LA, a to nešlo len tak. Ani som 
sa tam nedostal, vzali ma „len“ do Berklee College 
of Music. Vtedy som bol sklamaný, ale s odstupom 
času to vnímam ako výborné roky: zažil som tam kul-
túrny šok z všadeprítomnej hudby, muzikanti tam žili 
a tvorili namočení v hudbe až po uši. Jeden z mojich 
učiteľov Bret Willmott ma zobral do svojej skupiny 
Bratt´s Frets – a s tými ľuďmi hrávam do dnes. To 
najcennejšie, čo som si zvonku priniesol, sú kama-
rátstva, pretože všetko je o vzťahoch. Keď ma dnes 
zavolá Johan Svensson alebo Per Mathisen hrať, 
pretože sa mu sype nejaký koncert, sadnem na lie-
tadlo, idem a peniaze neriešime. Jedna vec je kšeft 
a druhá pomoc kolegom – kamarátom. 
 
P: Andrea, ako ste sa s Jurajom muzikantsky na-
šli? Na javisku si evidentne rozumiete. 

Andrea: S Ďurim sme sa poznali z klubov. S kamo-
škou Katkou sme boli veľkými fanúšičkami vtedajšej 
jazzovej scény. Samozrejme, Ďuri bol jej súčasťou. 
Ale na spoločnom pódiu sme sa vtedy nestretávali. 
Prvýkrát to prišlo pri nahrávaní relácie Takí sme boli. 
Bol to pre mňa veľký zážitok. A hneď potom sme 
sa spoločne ocitli v Let´s dance. Tam sme sa dali 
dokopy, ale duo vzniklo až neskôr, keď sme vystú-
pili ako „hudobný darček“ Ďuriho kamaráta pre jeho 
otca. Je to skvelé mať na pódiu úžasného hráča, od 
ktorého sa môžete učiť.

P: To je cítiť aj na vašom najnovšom CD. Mimo-
chodom – gratulujem.

Andrea: Vďaka. Album sa začal nahrávať v októbri 
minulého roka. Veľa vecí som sa musela naučiť za 
pochodu, pretože album som si vydávala sama, bez 
pomoci vydavateľstva alebo nejakého grantu. Naj-
ťažšie bolo dostať všetkých vyťažených muzikantov 
na jeden deň do štúdia; ale zvládli sme to a ja som 
šťastná, že sa to poradilo aj napriek časovej tiesni. 

P: Vďaka za rozhovor, Andrea.

Kapitola 7: Doma

Juraj: Keď som sa na Vianoce 1995 vrátil, naskočil 
som na ten istý vlak, len zrelší a s novými skúsenos-
ťami. Nechal som si zadné dvierka – že sa môžem 
ešte do štátov vrátiť a v štúdiu pokračovať, ale tie 
dvierka som nakoniec nechal tak. Hrám svoje veci 
a popri tom robím aj sidemana iným muzikantom. 
To vyzerá ako nevďačná pozícia, robiť „toho druhé-
ho“ vo formácii - pretože úlohou sidemana je hrať 
tak, aby ten prvý znel lepšie. Niečo ako keď ťaháš 
cyklistický pelotón nie preto, aby si vyhral, ale aby 
sa za teba mohol zavesiť lepší kolega. Ale to patrí 
k muzike a dúfam, že ten muzikantský pelotón tu 
bude bicyklovať ešte dosť dlho – lebo ja bicyklujem 
rád, napĺňa ma to a drží ma to v kondícii. ☺...

Zhováral sa Pavol Smolík

Skupina Margot

Margot-ky počas svojej existencie absolvovali mnoho koncertov nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí (ČR, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko). Za 
najvýznamnejšiu možno považovať účasť na frankofónnom festivale Visa Francophone 
vo francúzskom meste Villefranche de Rouergue, kde speváčka Andrea Zimányiová 
získala ocenenie Objav festivalu, ale významné sú i koncerty v Bruseli na oslavu vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie – a mnohé vystúpenia na festivaloch doma 
i v zahraničí. 

Kapela Margot vydala dva albumy, a to Bez obalu (2006) a Mať tak krídla (2007).

Album Okno do duše

Andrea Zimányiová si po sedemnástich 
rokoch svojej profesionálnej kariéry splnila 
sen o sólovom albume a s pomocou svojho 
partnera Juraja Buriana (producent a autor) 
vydala v júni tohto roku CD s názvom Okno 
do duše.

Album má akustickú podobu založenú 
predovšetkým na dobrej textovej zložke, či 
už slovenskej (Zoro Laurinc, Andrea Zimá-
nyiová) alebo francúzskej (René Parentin, 
Didier Rogasik). Nahrávalo sa s výbornými 
muzikantmi, Andreinými ďalšími dlhoročný-
mi spoluhráčmi Erikom Dimitrovom, Jurajom Griglákom, Antonom Zajačekom či Vilia-

mom Majerom. Na albume participovalo aj viacero hudobných hostí.

JURAJ BURIAN

Narodil sa 21. apríla 1963. Hudbu 
študoval na Konzervatóriu v Bratislave 
(1987 – 1991). Potom odišiel na štyri 
roky do Berklee College of Music v ame-
rickom Bostone.

Začínal ako tínedžer v triu s bubení-
kom Jankom Fabrickým a gitaristom 
Andrejom Šebanom. V jazzrockovej sku-
pine Klobása Petra Breinera hral v ro-
koch 1984 – 1985. Svoje prvé vlastné 
kompozície začal písať a hrať v triu Ja-
kabčic – Burian – Jaro (1986 – 1991), 
ktoré v roku 1987 účinkovalo na festi-
vale Bratislavské jazzové dni (BJD). Od 
toho istého roku až doteraz je členom 
skupiny Scat Adrieny Bartošovej. Kon-
com 90-tych rokov hrával s americkým 
saxofonistom Petrom Cardarellim, v roku 
1998 vystúpil na BJD s formáciou Bu-
rian – Tatár International Band. Takisto 
začal spolupracovať s bratmi Mathiese-
novcami z Nórska; spoločne vystupujú 
až dodnes (Ole – saxofóny a Per – bas-
gitara) – nielen ako trio, ale aj v skupine 
Crossing Borders, s ktorou vydali album 
Trapezoid (2013).

Skladateľ, aranžér a gitarista Juraj 
Burian osciluje medzi popom a jazzom, 
a to od začiatku svojej hudobnej kariéry 
až dodnes. V roku 2000 získal jazzovú 
Cenu Ladislava Martoníka, ktorú na zá-
klade odporúčania Slovenskej jazzovej 
spoločnosti udeľuje každoročne Hudob-
ný fond. Juraj Burian nie je žánrovo vy-
hranený, ale univerzálny. Práve pre svoju 
univerzálnosť, ale i virtuozitu, je často 
vyhľadávaným štúdiovým hráčom.

ANDREA ZIMÁNYIOVÁ 

Narodila sa 21. apríla 1983 v Bratislave. 
Je frontmankou skupiny Margot. V šestnás-
tich rokoch sa stala víťazkou celoslovenské-
ho finále prvého ročníka súťaže Francúzska 
pieseň. Andrea Zimányiová je úspešnou 
slovenskou multižánrovou speváčkou, kto-
rá svoje umelecké kvality potvrdila na mno-
hých svetových súťažiach, okrem iných aj 
ako laureátka svetovej súťaže francúzskych 
piesní v Splite v roku 2000.

Je tiež nositeľkou prestížnej ceny poroty 
Objav Visa Francophone 2002 na sveto-
vom festivale vo Francúzsku a v roku 2009 
sa predstavila na národnom kole Eurovízie. 
Domáce publikum sa s ňou mohlo stretá-
vať počas niekoľkoročných sérií divácky 
úspešnej tanečnej súťaže Let´s Dance, kde 
bola sólistkou bigbandu Gustáva Broma.

Andrea sa pravidelne usádzala do porôt 
rôznych súťaží amatérskych spevákov 
(Francúzska pieseň, Malokarpatský slávik 
či Minitalent show v Slovenskej televízii, 
Kakao slávici v TV Markíza atď.). 

Jej umelecké kvality podčiarkujú vystú-
penia so Slovenskou filharmóniou, Štátnou 
filharmóniou Košice a Symfonickým or-
chestrom Slovenského rozhlasu. Pravidelne 
koncertuje na domácich i zahraničných pó-
diách so svojou kapelou Andrea Zimányiová 
& BAND a združením Andrea Zimányiová 
TRIO. Obe telesá sa prezentujú okrem iného 
aj súčasnou tvorbou francúzskeho šansónu, 
ale nevyhýbajú sa ani presahom do iných 
žánrov (tango, milonga, muzikálové piesne 
a pod). Dramaturgia koncertov Andrey Zi-
mányiovej zahŕňa skladby francúzskych, slo-
venských, poľských i ruských autorov.



Slávnosť

Chcem prijať všetko z jeho rúk  
s otvoreným srdcom

Na rozhovor sme oslovili sestru Kristínu z rehoľného spoločenstva, ktoré sa usídlilo v Záhorskej Bystrici a ktoré sa 
s veľkou láskou a pozornosťou stará o výchovu našich najmenších.   

Aká je história vašej rehole?
Kongregácia Milosrdných sestier Sväté-

ho kríža vznikla v roku 1856 v Ingenbohle, 
v mestečku churského biskupstva vo Švaj-
čiarsku. Založil ju páter Teodózius Florentini 
OFMCap spolu so sestrou Máriou Teréziou 
Schererovou. Patrí k Regulovanému tretie-
mu rádu svätého Františka z Assisi.

 Najstaršia filiálka krížových sestier na Slo-
vensku vznikla tak, že barón August Majthényi 
povolal sestry viesť župný špitál v Zlatých Mo-
ravciach. Sestry tam prišli  21. februára 1865. 
Svojím odvážnym nasadením položili „základ-
ný kameň“ Slovenskej provincie Milosrdných 
sestier Svätého kríža. Ústav v Zlatých Morav-
ciach bol desať rokov jediným miestom ich 
pôsobenia v Uhorsku. Prvé tri sestry tam pri 
príchode našli na stene zavesený kríž. Podľa 
ústneho podania ho tam umiestnil osobne pá-
ter Teodózius so slovami: „Tu nech sa sestry 
učia milovať kríž“. Kríž im mal stále pripomínať 
jeho slová: „Potrebujem sestry, ktoré rozume-
jú krížu. S takými dokážem všetko.“

 Slovenskú provinciu Milosrdných sestier 
Svätého kríža, ktorá vznikla v roku 1927, 
tvorí v súčasnosti 21 sesterských komunít 
na Slovensku a dve komunity sestier me-
dzi Slovákmi v Rumunsku. Sestry ošetrujú 
chorých, vyučujú v školách, sú zapojené do 
služby Cirkvi. Od roku 2002 pôsobia slo-
venské sestry aj v Rusku. Do našej rehoľnej 
rodiny patrila aj sestra Zdenka Schelingová, 
ktorú svätý Ján Pavol II. ako pápež vyhlásil za 
blahoslavenú 14. septembra 2003.

Každá rehoľa má isté zameranie. Ako je 
to so sestrami Svätého kríža?
Základný prameň našej charizmy tkvie v mi-
losrdnej Božej láske, ktorá sa v Ježišovi Kris-
tovi obetuje až na smrť na kríži (porov. Flp 2, 
7 – 8). Dotkla sa svätého Františka a našich 
zakladateľov a pobádala ich ku konkrétne-
mu konaniu. Pobáda aj nás, aby sme ľuďom 
dnešnej doby zviditeľnili niečo z tejto lásky. 
Ako Milosrdné sestry Svätého kríža sme mi-
lované, povolané a poslané:
• vždy hlbšie prenikať do tajomstva kríža 

a zmŕtvychvstania a z toho čerpať dôveru, 
nádej a silu

• vidieť svet ako Božie stvorenie a každého 
človeka ako Boží obraz, vážiť si jeho dôs-
tojnosť a zasadzovať sa za ňu

• vždy viac sa snažiť o sesterskú a fran-
tiškánsku minoritu

• v  milosrdnej láske a solidarite byť tu 
s ľuďmi a pre ľudí – zvlášť pre ukrivde-
ných

• v rôznych ťažkostiach dnešnej doby 
vnímať Božiu výzvu a účinne a pohotovo 
na ňu odpovedať

Prostredníctvom našej charizmy máme 
účasť na poslaní Cirkvi. Ako sestry konáme 
charitatívne, sociálne a pastoračné služby 
v duchu evanjelia, ktorý napĺňal svätého 
Františka a našich zakladateľov (porov. Kon-
štitúcia, čl. 1). Snažíme sa pripraviť cestu 
pre príchod Božieho kráľovstva, v ktorom sú 
si všetci ľudia bratmi a sestrami.

Identita Milosrdných sestier Svätého kríža 
(SCSC) je spojená s duchovnými hodnota-
mi zakladateľov, pátra Teodózia Florentiniho 
a matky Márie Terézie Schererovej – a so 
spiritualitou svätého Františka z Assisi. Všet-
ky tieto hodnoty preniká rozmer kríža, zmŕt-
vychvstania a milosrdenstva:

1. Život v Bohu, s Bohom a pre Boha
2.  Bratstvo, sesterstvo, univerzálne súro-

denectvo
3. Poslanie v požiadavkách času
4. Byť chudobné medzi chudobnými
5. Cítiť s Cirkvou, byť v Cirkvi

Čo vás osobne inšpirovalo vstúpiť do 
rehole? Aké okolnosti tomu predchádza-
li?
Hlavným inšpirátorom bol sám Boh –  tak to 
prežíva každý zasvätený Bohu. „ ...nie vy ste 
si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“

Môj dar povolania úzko súvisí s darom 
viery. Veľa ľudí si myslí, že všetky rehoľné 
sestry alebo kňazi vyrástli v praktizujúcich 
kresťanských rodinách. Áno, aj nie. Ja 
som nevyrástla v takej rodine. Boha som 
spoznala ako mladá tínedžerka, najprv 
v spoločenstvách, potom v Cirkvi, vo Svä-
tom písme a nakoniec ma jeho LÁSKA tak 
prenikla, že aj napriek môjmu boju – patriť 
mu v manželstve alebo v zasvätenom živote 
– vyhralo pozvanie: „Poď za mnou a urobím 
ťa rybárom ľudí.“  Môj duchovný život hlbo-
ko prenikla duchovnosť Svätého Františka 
z Assisi: „Pane, čo chceš aby som urobil?“ 
A tomuto daru a odkazu ostávam verná. Po 
ničom inom v živote netúžim, len plniť Božiu 
vôľu. Len v jeho vôli nájdeme pokoj, ktorý 
nám nik nemôže dať.

Čím je typická práca s deťmi v našej 
materskej škole? Čím Vás obohacuje? 
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Čo je na nej najnáročnejšie - a čo najkrajšie, najzaujímavejšie?
Naša práca je typická tým, že sa vyznačuje kresťanským duchom, 
zameriavame sa na ducha spoločenstva, snažíme sa byť darom je-
den pre druhého. K tomu nám pomáha aj výchovný projekt Umenie 
milovať a formačno-didaktická pomôcka Kocka lásky. Kocka lásky, 
pomocou ktorej sa učíme konkrétnej Ježišovej láske, zdôrazňuje tie-
to hodnoty: 

• milujem ako prvý
• milujem všetkých
•  milujem druhého
•  milujeme sa navzájom
• počúvam druhého
• odpúšťam druhému

Obohacuje nás 
• o hodnoty a dary pre každého, 

kto pracuje a je súčasťou našej 
MŠ 

• o možnosť budovať kamarátstva 
podľa Ježišovej lásky

• o túžbu nachádzať svoju hod-
notu i hodnotu iných z Božej 
perspektívy

• o túžbu hľadať spoločne Božiu 
vôľu, čo Boh chce s našou MŠ, so zamestnancami, s deťmi a ich 
rodičmi

Povedzte nám niečo o komunite sestričiek žijúcich s nami v Zá-
horskej Bystrici. 

Komunitu tvoria tri sestry – Sr. Marianna, Sr. Beáta a Sr. Kristína. 
Náš život je úzko prepojený so životom a dianím v Materskej škole 
blahoslavenej Zdenky Schelingovej i so životom farnosti. V škôlke 
sa usilujeme o výchovu a vzdelávanie detí v duchu Ježišovej lásky. 
V základoch výchovného smerovania tejto školy je pedagogika spo-
ločenstva, ktorá sa inšpiruje princípmi hnutia Focolare. Sestry preto 
pri výchove detí spolupracujú s týmto hnutím, ktorého členom je aj 
zakladateľ materskej školy ThLic. Ľudovít Pokojný.

Zúčastňujeme sa aj na živote farnosti. 
Pripojili sme sa k skupine adorátorov, ktorí 
majú služby v rámci farskej eucharistickej 
adorácie prebiehajúcej v kostole vo večer-
ných hodinách, prinášame Sviatosť oltárnu 
chorým, pripravujeme deti na prvé sväté 
prijímanie, chystáme pôstne a adventné ka-
techézy pre deti vo farnosti, zúčastňujeme 
sa na rôznych farských aktivitách –  letné 
tábory, Turešinafest, Deň otcov... Niekedy 
vykonávame službu v kostole (služba kos-
tolníčky, pomoc s rozdávaním sv. prijímania 

počas sv. omší) a pri farských akciách. Jedna sestra pôsobí v pasto-
rácii povolaní. Súčasťou tejto práce sú víkendové duchovné obnovy 
pre mladé dievčatá a ďalšie pastoračné aktivity pre mládež.

Ako sa cítite v Záhorskej Bystrici?
Náš zakladateľ páter Teodózius vravieval: „Mám sa tak, ako chce 
Boh.“ A Boh chce, aby sme boli šťastní. A to budeme vtedy, ak svoj 
život naplníme Jeho vôľou a láskou. Som šťastná, že môžem plniť 
Božiu vôľu práve tu, v Záhorskej Bystrici. A či Boh pre mňa tu pri-
chystá cestu bolestnú, radostnú..., to nechávam v Jeho réžii. Chcem 
prijať všetko z jeho rúk s otvoreným srdcom. 

Ďakujem za rozhovor.
-ps-

Svätá Faustína Kowalská 
V Roku Božieho milosrdenstva sme si pripome-
nuli výročie smrti rehoľníčky a mystičky. 

krstné meno: Helena
Svätá
Sviatok: 5. október
* 25. august 1905 Głogówiec, Poľsko 
† 5. október 1938 Krakov
Význam mena: priaznivá, dobrotivá 
(lat.)

Sv. Faustína Kowalská
Svätá Faustína sa narodila 25. augusta 1905 v malej dedi-
ne západne od mesta Lodž v Poľsku. Bola tretím dieťaťom 
z desiatich súrodencov. Pri krste jej dali meno Helena. 
Keď mala takmer dvadsať rokov, vstúpila do „Kongregácie 
sestier našej Panej Milosrdenstva“. Členky tejto kongre-
gácie sa venovali starostlivosti a výchove mladých prob-
lémových žien. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný 
habit a meno „sestra Mária Faustína“.
V tridsiatich rokoch dostala sestra Faustína od Boha 
milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu 
milosrdenstvu. Mala hlásať plán Božieho milosrdenstva 
a záchrany pre celý svet. Nebola to ľahká úloha. Jej celý 
život spočíval v napodobňovaní 
Kristovej obety – bol to život žitý 
pre iných. Podľa Božej požiadav-
ky ochotne ponúkala samú seba 
utrpeniu v spoločenstve s Bohom, 
aby tak odčinila hriechy iných. 
V každodennom živote sa stávala 
ženou milosrdenstva, prinášajú-
cou radosť a pokoj iným. Písala 
o Božom milosrdenstve a povzbu-
dzovala iných k viere v Neho, a tak 
pripravovala svet na jeho opätovný 
príchod. Osobitná zbožnosť k Ne-
poškvrnenej Márii a ku sviatostiam Eucharistie a zmiere-
nia jej dala silu zniesť všetky jej trápenia, ktoré ponúkla 
Bohu za Cirkev a tých, ktorí to potrebovali. Osobitne sa 
modlila za veľkých hriešnikov a umierajúcich. Písala a tr-
pela v tajnosti, iba jej duchovná nadriadená a pár zasvä-
tených osôb vedelo, že niečo v jej živote má miesto niečo 
nezvyčajné a významné.

Obraz Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu v Krakove
Po jej smrti na tuberkulózu v roku 1938 boli dokonca 
aj jej najbližší spoločníci ohromení, keď zistili, aké mala 
táto pokorná a vždy veselá sestra obrovské utrpenie 
a zároveň hlboké mystické zážitky. Vzala si hlboko k srd-
cu Božie evanjelium, ktoré nariaďuje „byť milosrdným 
ako je milosrdný náš Nebeský Otec“, rovnako ako poky-
ny jej spovedníka, aby konala takým spôsobom, aby kaž-
dý, kto s ňou príde do kontaktu, odchádzal plný radosti. 
Správa o milosrdenstve, ktorú prijala sestra Faustína, sa 
teraz šíri do celého sveta. Jej denník „Božie milosrden-
stvo v mojej duši“ sa stal príručkou oddanosti Božiemu 
milosrdenstvu.

S láskavým povolením majiteľa a prevádzkovateľa webovej 
stránky www.zivotopisysvatych.sk, Občianskeho združenia 
4 K. 
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Farnosť

Vo farnosti sa pripravuje nový muzikál s názvom 
PROJEKT
Po tom ako sa naši mladí zo zboru združeného vo Farnosti sv. Petra a Pavla už viackrát ukázali nielen ako dobrí 
speváci, ale pripravili aj zaujímavé divadelné predstavenia, stojí pred nimi nová výzva: autorský muzikál Projekt, 
ktorý celkom celý vzniká v Záhorskej Bystrici. Texty, hudba i scénická realizácia. Na príprave predstavenia sa 
okrem mládeže podieľajú aj dospeláci (a viacerí v ňom aj vystúpia). Projekt láskavo podporil otec Ľudovít Pokojný, 
ale aj vedenie mestskej časti a OZ Hlas nádeje. K tomuto výnimočnému podujatiu, ktoré bude mať premiéru 
vo veľkej sále nášho Spoločenského domu na Námestí Rodiny 10. a 17. decembra (a na ktoré vás srdečne 
pozývame), prinášame niekoľko postrehov mladých i starších zúčastnených. 

Ladislav „Slavo“ Slabey
Architekt
Skladateľ hudby k muzikálu Projekt

Hudba ma odmalička fascinovala. Vďaka nej som spoznal a spo-
znávam veľa dobrých ľudí, veľa spriaznených duší a dala mi aj man-
želku. Už v prvých spomienkach z detstva vidím moju mamu ako mi 
hrávala na fúkacej harmonike „sedemdesiat sukien mala“. U nás sa 
vždy spievalo a hralo na rôzne nástroje. Dedo mal zamladi dixielan-
dovú kapelu. Naši mi hovorili, že som ako malý nevedel odtrhnúť oči 
od vlasatých „bitlsákov“ sediacich s gitarami na lavičkách v parkoch. 
A to mi ostalo v podstate až dodnes, keď hrávam s viacerými ka-
marátmi len tak pre radosť. U nás v Záhorskej Bystrici so susedmi 
v kapele Big strýci, občas v kostolnom zbore, ale aj v skupine Ne-
skorý zber. V nej sme sa v podstate náhodou stretli ako spriaznené 
duše muzikantov s podobným osudom a zmýšľaním. Všetci sme ke-
dysi hrávali v rôznych školských, tínedžerských a neskôr garážových 
skupinách, ale nikdy sme sa neodvážili vystúpiť z tieňov tých garáží. 
V tých časoch sme predovšetkým študovali a robili to, čo nás živí 
a baví až dodnes. Tak teraz hrávam spolu s očným chirurgom, eko-
nomickým expertom, majiteľom IT firmy, programátorom a údržbá-
rom. Pálime do toho v malej skúšobni, kde pravidelne zabúdame na 
všetky každodenné problémy a dobre sa bavíme. V mojom povolaní 
architekta ma hudba povznáša a pomáha mi pozerať sa na svet tro-
chu inak. Vždy sa snažím hľadieť na veci z nadhľadu a aj u nás v obci 
sa usilujem navrhovať riešenia, ktoré by ju mohli obohatiť. 

Keď ma spolu s Paľom Medárom oslovil scenárista s požiadavkou 
vytvoriť hudbu k muzikálu Projekt, tak som okamžite ako projektant 
spozornel ☺ a po prečítaní textu som súhlasil s tým, že to skúsi-
me. Mal som aj obavy z neznámeho, ale postupne som pochopil, že 
tvorba hudby a architektúry má veľa spoločného. Treba mať odvahu 
občas vymyslieť aj niečo „bláznivé“ a na druhej strane aj guráž hodiť 
niektoré nápady do koša. Takúto vec robíme všetci spolu po prvý 
raz, myslím, že to aj ostatní vnímajú ako veľké dobrodružstvo s množ-
stvom prekvapení a úsmevných situácií. Najväčšou odmenou bude 
pre nás to, keď sa deti stotožnia s touto našou výpoveďou a posunú 
ju ďalej. Sme si vedomí, že téma nie je úplne „rozprávková“, ale taký 
nie je ani svet okolo nás. 

Nielen hudbou je človek živý...

Námestie Rodiny je tam, kde sme my
Otec Ľudovít so svojími  

zverencami na zájazde v Taliansku

Pred oltárom
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Nicol Rácová
Predstaviteľka Elen Bradleyovej
Študentka na Spojenej škole Tilgnerova

Muzikál Projekt je pre mňa plniacim sa snom. Vždy keď som bola 
v divadle na muzikáli, mala som obrovskú túžbu spievať a tancovať na 
pódiu s ostatnými hercami. Muzikál je pre mňa spojenie všetkého, čo 
mám rada, čo som robila a robím.

Mám šestnásť rokov a chodím na gymnázium. V tomto veku je ťažké 
nájsť si čas na niečo také náročné ako je muzikál. Ale ponuku účinko-
vať v ňom – tú sa odmietnuť nedalo.

V novom muzikáli stvárňujem rolu Elen Bradleyovej, ktorá je veľ-
mi ambiciózna, cieľavedomá a karieristická architekta. Elen som si 
rýchlo zamilovala, hoci práve ona je pre mňa to najťažšie. Zo začiatku 
som mala mierny problém zžiť sa s ňou. Obe sme boli úplné odlišné. 
Nevedela som byť dostatočne racionálna a striktná. Postupne som sa 
však naučila vžiť sa do nej a každou skúškou to bolo už lepšie a lepšie. 
Tým, že Elen je úplné iná ako ja, musím sa veľmi snažiť – a tým viac 
ma to baví. 

Čo sa týka hrania ako takého... je to radosť. Divadlo ma napĺňa po 
každej stránke. Ako malá som hrala v jasličkových poklonách a čím viac 
sme rástli, tým sme chceli robiť viac. Začali sme tvoriť vlastné predsta-
venia. Doteraz to boli hry Priateľ a Dar. Dva roky som mala na starosti aj 
prípravu jasličkovej slávnosti, čo zahŕňalo veľa úsilia. Boli však pri mne 
vždy tí správni ľudia, ktorí mi pomáhali ako najlepšie vedeli a nenechali 
ma v ničom samú. Deti boli veľmi šikovné, a tak vyvrcholenie na samotnej 
jasličkovej slávnosti dojalo nielen mňa, ale celý prípravný tím trošku iným 
spôsobom, než ostatných, pretože sme vedeli, čo všetko bolo za tým. 
Vidieť ako naša práca na konci vyvrcholila – to bol ten najkrajší pocit.

Muzikál Projekt je teda najväčším „projektom“, na ktorom som do-
teraz pracovala. Snažím sa byť plná optimizmu a povzbudzovať ľudí na 
skúške a tak vytvárať dobrú atmosféru, aj keď je dlhá, alebo náročná... 
O to lepšie bude vyvrcholenie príprav.

Predstavenie obsahuje všetko, čo by muzikál mal mať. Bude sa spie-
vať, hrať aj tancovať. Očakávania si môžete nastaviť vysoko, ale treba si 
uvedomiť, že nie sme Broadway. Bude to však niečo, čo Záhorská Bys-
trica nevidí každý deň. Nenechajte si nás teda ujsť a príďte sa pozrieť.



Naša Bystrica Farnosť

Michaela Trgová
Gymnázium Matky Alexie, septima
Predstaviteľka Márie, scénická a kostýmová výtvarníčka 

Scenár. Kulisy. Skúšky. Nácviky. Všetky tieto slová sa dostali do môjho 
slovníka už počas minulého roka, keď sme skúšali predstavenie Dar. Toto 
predstavenie sme si napísali my – mladí zo Záhorskej Bystrice. Odzr-
kadľovalo naše životy, naše každodenné boje a ťažké rozhodnutia, ktoré 
robíme s Bohom. Bolo to pre nás niečo nové. Bolo to oveľa väčšie, než 
sme čakali. Špeciálne pódium, mikroporty, zvukové skúšky. Bavilo ma 
to. Mala som pocit, že som dôležitá a že som súčasťou niečoho, čo má 
v sebe myšlienku. To som ešte netušila, čo ma čaká v ďalšom roku. 

„Predstavujem vám Projekt.“ Tak zneli prvé slová z úst scenáristu, keď 
prišiel na náš nácvik farského zboru. Všetci sme sa prekvapene poze-
rali najprv na neho, potom na seba navzájom. „Čo? Aký projekt?“ Naše 
nechápavé pohľady už o malú chvíľu vystriedali úsmevy. Predložil nám 
totiž scenár nového predstavenia Projekt, ktoré by chcel spraviť práve 
s nami. Všetci sme súhlasne prikyvovali. Bola som veľmi poctená, keď 
nám povedal, že sa mu naše divadlo Dar páčilo a že v nás vidí potenciál.

Čítačka. Ďalšie nové slovo. Mala som strach, alebo skôr rešpekt pred 
týmto stretnutím. Nevedela som, čo mám čakať. Bolo nás tam veľa. Všet-
kých som poznala, a predsa som mala trému. Vedela som, že ak chcem 
hrať, nesmiem sa báť. A ja som hrať chcela. Som veľmi šťastná, že je me-
dzi nami len zdravá rivalita, ktorá nás občas provokuje k lepším výkonom. 

Bolo pre mňa veľkou novinkou nehrať samú seba, ako to bolo v pre-
došlom predstavení. Našťastie som si nejako aj vďaka nášmu režisérovi 
našla vlastnosti, ktoré mám s mojou postavou spoločné. 

Neboli to len texty a pohyby, ktoré sme si museli zapamätať. Na rad 
sa postupne dostávali piesne.Viem ako veľa robí hudba vo filmových mu-
zikáloch aj v divadelných predstaveniach, a preto dúfam, že aj tá naša 
splní svoju úlohu a krásne dotvorí atmosféru, ktorú chceme predstavením 
vyvolať. 

Divadlo nie je len o hercoch či režisérovi. Je aj o scéne. A to bol teda 
tvrdý oriešok. Spolu s viacerými umeleckými dušami (Jakub Klas, Jo-
zef Masarik, Lenka Šebíková, Juliana Slabeyová, Martin Ivančo) sme sa 
snažili vyhovieť požiadavkám pána režiséra. Zosúladiť myšlienky a názory 
toľkých kreatívnych ľudí s obmedzeným rozpočtom sa zdalo takmer ne-
možné. A v tomto prípade platilo jednoduché pravidlo, o ktorom spievajú 
aj detičky v kostole: Zlož svoju starosť na Pána, on sa už postará. Ako 
málo stačí a veci sa dajú do pohybu samé, ak sa nespoliehame len sami 
na seba, ale počítame aj s Božou pomocou! 

Na toto celé nestačí len chcieť. Treba byť zapálený. Je potrebné tomu 
obetovať veľa času, energie a úsilia. Iste, aj ja som mala neraz na jazyku 
otázku: „Načo to robím?“ Odpoveď je jednoduchá. Baví ma to. A aj keď 
viem, že keď vyrastiem, nebudem herečka, je to skvelý spôsob ako využiť 
talenty od Boha na skvelú vec, ktorá môže priniesť veľa ovocia. 

Blanka Hofbauerová  
Vedúca a duša zboru
Psychologička, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

Pred vyše desiatimi rokmi zaznela vo viacerých rozhovoroch nás ro-
dičov túžba vytvoriť deťom príležitosť, aby sa sebe vlastným spôsobom 
mohli zapojiť do života nášho farského spoločenstva. A keďže jedným 
z najprirodzenejších detských prejavov je spev, nedeľné sväté omše sa 
rozozvučali detskými piesňami s ich nákazlivou radosťou.

Potom ako si deti svojou činorodosťou a aktívnym zapájaním sa do rôz-
nych aktivít postupne vytvorili svoje miesto v pulzujúcom živote farnosti 
a udomácnili sa v srdciach nás dospelých, začali sa pod láskavým okom 
rodičov a „zanietencov“ rozvíjať mnohé ich talenty. Rok od roka sa nám 
adventné obdobie stále viac spájalo s prípravou divadielok na Vianoce, či 
obdobie pôstu s divadelným stvárnením krížovej cesty. Každým rokom sa 
malí herci cítili vo svojich rolách prirodzenejšie, a čo je najdôležitejšie, ich 
túžba tvoriť spolu niečo nové neutíchala. Ako rástli, detské kamarátstva sa 
postupne menili na tínedžerské priateľstvá, ich mládežnícky zápal bolo vi-
dieť na každom kroku. Spievanie na svätých omšiach naberalo stále väčšiu 
štrukturovanosť a postupne sa sformoval mládežnícky zbor so všetkým, čo 
k tomu patrí. Zvyšovala sa náročnosť piesní a pravidelnosť nácvikov. Chuť 
stretnúť sa s priateľmi pomáhala prekonávať prípadnú vlastnú pohodlnosť.

Pretrvával aj pozitívny vzťah mládežníkov k divadlu. Stále viac však túžili 
v predstaveniach vyjadriť aj svoje vlastné pocity a názory. Svoje radosti 
a ťažkosti, ochotu bojovať za svoje presvedčenie a potrebu mať priate-
ľov, o ktorých sa dá kedykoľvek oprieť, pretavili do divadelnej podoby 
v predstavení Priateľ, či predstavení Dar. Obidve predstavenia sa okrem 
premiéry v našej Záhorskej Bystrici dočkali aj niekoľkých repríz. S „Pria-
teľom“ sme navštívili naše talianske družobné mesto Riese Pio X, s pred-
stavením Dar zase družobné moravské mestečko Brumovice a mladému 
publiku sme ho predviedli aj v DK Ružinov v Bratislave.

Práve v predstavení Dar ich mal možnosť vidieť pán režisér Pavol Smo-
lík, ktorý v nich svojím profesionálnym okom a širokým srdcom uvidel 
veľký potenciál. Ochotne sa ich ujal a napísal pre nich predstavenie, pre-
sahujúce všetky dovtedajšie projekty. Svojím entuziazmom strhol k spolu-
práci nielen spevákov a divadelníkov, ale aj ich rodičov, ďalších skvelých 
hudobníkov, výtvarníkov, či tanečníkov. A tak sme sa spoločne pustili do 
nového veľkého dobrodružstva, ktorého výsledok predstavíme v Spolo-
čenskom dome v Záhorskej Bystrici v decembri tohto roku.

Som rada, že ako mama a neskôr aj dirigentka zboru, môžem naše 
detváky sprevádzať na ich ceste. Keď som na začiatku nastúpila do tohto 
vlaku, mojím hlavným cieľom bolo vytvoriť deťom zázemie, kde sa budú 
môcť vždy vrátiť a rovesnícke spoločenstvo, ktoré pre nich bude oporou 
v období, keď sa budú stavať na vlastné nohy a vymaňovať z rodičovskej 
ochrannej náruče. Prečo? Aby spolu vedeli odolávať sile masy, mohli sa 
spolu tešiť aj spolu plakať, aby vedeli zdieľať spoločný názor, ale aj reš-
pektovať ten iný, aby mohli byť sami sebou.

Učím sa to stále spolu s nimi.

 Srdečne pozývame všetkých obyvateľov  
Záhorskej Bystrice

a hostí našej mestskej časti
na premiéru autorského muzikálu

Pavol Smolík, Slavo Slabey, Paľo Medár, Blanka 
Hofbauerová, Miriam Trgová, Ján Kružliak: 

Projekt
Účinkujú dievčatá a chlapci z farského zboru,  
zo ZUŠ Jozefa Kresánka, ich rodičia a kapela 

Neskorý zber

Veľká sála Spoločenského domu  
v Záhorskej Bystrici

Sobota 10. a 17. decembra o 18.00 hod.
______________________________________

Vstupenky budú v predaji od 25. novembra na 
miestnom úrade u pani Krajčírovej (0901 795 498), 

bližšie informácie na stránke mestskej časti  
www.zahorskabystrica.sk 

Talianske turné nie je žiadna maličkosť!

Na predstavení Dar

Ahoooooooj!
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Október – Mesiac úcty k starším
V nedeľu 9. 10. 2016 OZ Klub dôchod-

cov Záhorská Bystrica oslávil v Spoločenskom 
dome Mesiac úcty k starším. Na úvod predsed-
níčka Viera Marošová privítala prítomných hos-
tí. V príhovore popriala seniorom veľa zdravia, 
radosti a životného optimizmu. „Nech je pre 
nás jeseň života plná farieb, z ktorých každá 
bude znamenať jedno krásne prežité obdobie“ 
– povedala. Pre prítomných členov klubu bolo 
pripravené bohaté občerstvenie, ktoré pripravil 
výbor spolu so sponzormi. Bystrický prameň 
zabezpečil prekrásnu výzdobu v sále a hudbu. 

Veľké poďakovanie patrí mládežníkom, 
o pomoc ktorých sa postaral Miroslav Marciš. 
Títo obsluhovali a starali sa o peknú atmosféru 
na našom podujatí. V krátkom programe vystú-
pili deti zo ŽUŠ Jozefa Kresánka pod vedením 
pani učiteľky Miriam Trgovej.

Počas stretnutia vyhrávala kapela Pollák 
BAND zo Stupavy. Nálada bola dobrá, veselá.

Poďakovanie vyslovujeme týmto sponzo-
rom:

Jozef Krúpa, Vincent Vandák, Milan Bila-
čič, Tomáš Lengyel, Dagmar Cingelová, Bo-
huslav Blecha, Miloš Benca, ďalej pán Vaňo, 
pani Jankechová a pani Antalová. Ďakujeme 
tiež firmám Opera, Operatíva, Centrop, Gryf, 
Ovocie a zelenina Erika, Vinotéka Winter, 
Cukráreň p. Králiková. Naša vďaka patrí aj Ko-
misii sociálnych vecí a zdravotníctva, pracujú-
cej pri našom miestnom úrade. 

–vm– 
Foto : Ján Hasoň 

V dňoch od 5. 9. do 14. 9. 2016 sa 28 členov nášho klubu 
dôchodcov zúčastnilo dovolenkového pobytu v Chorvátsku na 
Makarskej riviére. Pobyt zabezpečila Cestovná kancelária ERI-
DAR. Počasie nám prialo. Účastníci zájazdu mali možnosť navští-
viť pútnické miesto Vepric, kde sa práve v tomto období konala 
púť na počesť Sedembolestnej Panny Márie.

Počas pobytu sme si pozreli starobylé mesto Makarská 
a navštívili prístav a tamojšie trhy. Vo večerných hodinách nám 
dobre padla prechádzka po krásnej pláži, kde sme si pochutili 
na chorvátskych špecialitách a počúvali krásne piesne.

Text: Viera Marošová 
Foto: Ján Hasoň 

Fotografia na pamiatku

Milé vystúpenie detí zo ZUŠ J. Kresánka

Na podujatí bolo veselo

Ján Grexa získal od primátora Bratislavy 
ocenenie Senior roka

Dňa 5. 10. 2016 udelil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v Zrkadlovej sále Pri-
maciálneho paláca ocenenie „Senior roka“ štyrom seniorom hlavného mesta, 
ktorí tu pôsobili pracovne, angažovali sa vo verejnej sfére alebo v záujmovej 
činnosti a aj v súčasnosti naďalej v týchto aktivitách pôsobia. Medzi ocenený-
mi je aj nominant našej miestnej časti prof. Ján Grexa, ktorý bol odmenený za 
celoživotnú prácu na poli histórie športu, humoru a publicistickej činnosti, ako 
aj za činnosť pri organizovaní aktívneho života občanov. Je aktívnym členom 
Spoločenstva priateľov stolného tenisu v Záhorskej Bystrici, pracuje v Komisii 
športu a cestovného ruchu v miestnom zastupiteľstve a je členom redakčnej 
rady nášho časopisu. K oceneniu prof. Jánovi Grexovi srdečne blahoželáme.

–bk–

Naši seniori dovolenkovali 
v Chorvátsku

20/5/2016
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Za krásami južných Čiech
V časopise Naša Bystrica sme vám už, milí čitatelia, ponúkli zaujímavý článok o zájazde členov OZ Pozitívum v nás 
po stopách Esterháziovcov. Vtedy sme kvôli priestoru nemohli uverejniť aj druhú zaujímavú časť textu o ich výlete 
do južných Čiech. Hoci s istým odstupom času, uvádzame správu z tejto cesty teraz – ako zaujímavý pohľad do 
histórie, ale aj ako ďalšie nahliadnutie do aktivít tohto činorodého občianskeho združenia.

Pred časom sme sa ako členovia OZ Pozitívum 
v nás združení okolo Ing. Janatovej vydali za krá-
sami zámkov a hradov, tentoraz do južných Čiech. 
Už pri rannom zraze o šiestej v prvý deň výletu sme 
vedeli, že naše poznatky budú bohaté, pretože 
ide s nami pani Sopúšková, ktorá je chodiacou 
encyklopédiou plnou vedomostí a historických 
faktov. Trasu do južných Čiech nasmerovala cez 
Záhorie na Moravu až k Brnu – a odtiaľ smerom 
na južné Čechy, Telč, České Budejovice, Hlubokú 
a Český Krumlov. 

Výklad pani Sopúškovej sa začal práve faktami 
o našom rodnom Záhorí. Sme síce Záhoráci, ale 
málokto z nás vedel, že toto pomenovanie pochá-
dza z pôvodného latinského Processus transmon-
tanus, teda kraj ležiaci za horami. Náš región patrí 
k najstaršie osídleným územiam na Slovensku. Je 
vymedzený na západe štátnou hranicou s Rakúskom 
– tú tvorí rieka Morava, na severozápade a na juho-
východe Záhorie ohraničujú Malé Karpaty. Nachá-
dzajú sa tu dve najvýznamnejšie pútnické miesta 
Šaštín a Marianka s krásnymi bazilikami. Je tu aj 
veľa kaštieľov: napríklad v Stupave, ale aj hradov 
(Pajštún a ďalšie). Osobitnou kapitolou je slobodné 
kráľovské mesto Skalica, ktoré bolo od 15. storočia 
významným strediskom hospodárskeho, kultúrneho 
a duchovného života širokého okolia. V 17. storočí 
patrila Skalica medzi päť až šesť najvýznamnejších 
miest Slovenska a bola postavená na úroveň Brati-
slavy či Košíc. V druhej polovici 19. a na začiatku 20. 
storočia sa zapísala do celonárodných aktivít v rámci 
boja proti maďarizácii. V Skalici sa dodnes zacho-
valo šesť kostolov, deväť menších sakrálnych sta-
vieb (najvýznamnejšia z nich je Rotunda sv. Juraja), 
štyri kláštory, ďalej známy Jurkovičov dom, mestské 
opevnenie, unikátne trojuholníkové námestie a zná-
my Baťov kanál. Skalica je známa aj ako centrum 
vinohradníkov: práve odtiaľto poznáme povestný 
Skalický rubín. A vyrábajú tu aj známu pochúťku, 
trdelník. 

Pri počúvaní o Záhorí sme sa ani nenazda-
li a už sme sa pred Brnom radili na smer Pra-
ha – a po krátkej jazde sme odbočili na Rosice 
a Třebíč. Naším prvým cieľom bolo mesto Telč 
s nádherným zámkom. Toto malebné mestečko 
sa spomína už v rokoch 1333 – 1335, keď ho 
navštívil kráľ Karel IV. Z hľadiska bezpečnosti bol 
zámok dobre situovaný, nakoľko ho zo všetkých 
strán chránia početné rybníky a vysoké hradby. 
Roku 1339 predal Ján Luxemburský Telč Oldři-
chovi z Hradca, ktorý mal rozsiahle panstvá od 
Šumavy po južnú Moravu a ďalej na juh do Po-
dunajska. Vítkovci, rod, z ktorého Oldřich pochá-
dzal, boli druhým najbohatším rodom v Čechách. 
V roku 1350 po veľkom požiari sa dostal k zámku 
Zachariáš z Hradca, ktorý bol očarený talianskou 
renesanciou a nechal na námestí postaviť krásne 
domy s vysokými štítmi a prikázal tiež prestavať 
aj pevnosť na skvostný zámok. Telč bol v rukách 
pánov z Hradca do roku 1604 a potom postupne 
prechádzal rukami Slavatovcov, Lichtensteinov-
cov a Podstatských, ktorí vládli až do roku 1945, 
keď bol zámok zoštátnený. Všetci majitelia rodov 
a aj obyvatelia Telču sa správali a správajú k his-
torickým stavbám úctivo, vďaka čomu môžeme 
dnes obdivovať hlavné námestie trojuholníkového 
tvaru obklopené farebnými štítmi renesančných 
domov i majestátnym zámkom, ale aj Čiernou ve-

žou slúžiacou ako požiarna pozorovateľňa. Krásna 
celistvosť renesančného námestia a zámku viedla 
k tomu, že Telč bol v roku 1992 zapísaný do zo-
znamu dedičstva UNESCO. Na zámku v Telči sa 
nakrúcala väčšina filmových českých rozprávok: 
Pyšná princezná, Z pekla štěstí a ďalšie. 

Po dobrom obede sme sa z Telču vydali cez Jin-
dřichov Hradec a Třeboň do Českých Budejovíc. 
Celá cesta bola lemovaná množstvom rybníkov, 
ktorými je tento kraj známy. Po príchode do Bude-
jovíc a ubytovaní sa v hoteli Klika pri slepom ramene 
rieky Malše sme sa vydali na prechádzku historic-
kým centrom mesta. Kráčajúc starými uličkami 
a obdivujúc nádherné starobylé domy sme sa do-
stali na hlavné námestie, ktoré je po pražskom Sta-
romestskom druhé najväčšie v Čechách. Námestie 
je štvorcového tvaru a nesie názov Námestie Pře-
mysla Otakara II. Nachádza sa tam veľa krásnych 
budov, medzi ktorými je budova radnice, je tam 
aj Samsonova fontána, neďaleko sa nachádza 
spomínaná Čierna veža slúžiaca na pravidelné 
sledovanie mesta kvôli požiarom. Ďalej sme videli 
Katedrálu svätého Mikuláša a dominikánsky kláštor 
s Kostolom obetovania Panny Márie. Za čias Karola 
IV. sa na tomto námestí konali trhy, na ktorých aj 
zabíjali a predávali dobytok. Ale keďže tam vždy 
zostalo veľa špiny, krvi a neporiadku a hrozili cho-
roby, Karel IV. vykázal túto časť trhu z námestia do 
takzvaných mäsových krámov, ktoré v meste zostali 
dodnes, ale v inej podobe. Dnes sa tam nachádza 
reštaurácia rovnakého mena a pod patronátom pi-
vovaru Budvar. Práve návšteva tohto pivovaru mala 
byť zlatým klincom nášho programu v Českých Bu-
dejoviciach. Nanešťastie bol však práve v ten deň 
zatvorený kvôli čisteniu a deratizácii. Tak možno na-
budúce... Posedeli sme si teda, najedli sa a popili 
Budvar a s blížiacou sa polnocou sme zaľahli, aby 
sme načerpali sily na nedeľný program – návštevu 
zámku Hluboká a Českého Krumlova. 

Po výdatných raňajkách a dobrej kávičke sme sa 
vydali smerom na Hlubokú, skvost medzi českými 
zámkami. Majiteľmi zámku (vtedy ešte hradu) boli 
postupne Přemyslovci, Vítkovci, Rožmberkovci – 
a práve z tohto rodu pochádza známy Záviš, ktorý 
sa tajne zosobášil s kráľovnou-vdovou Kunhútou 
a ovládal jej maloletého syna, kráľa Václava II. No 
prílišná horlivosť sa stala Závišovi osudnou a v roku 
1290 ho popravili. V roku 1317 Hlubokú vrátili do 
rúk Vítkovcov, konkrétne Vilémovi z Lanškrouna. 
Potom nastalo ničivé plienenie husitských vojsk 
(1419 – 1436), ktoré Hluboká prežila ako majetok 

Lobkovicovcov. Po dlhých obdobiach striedania sa 
hradných pánov sa Hluboká dostala v roku 1623 
do vlastníctva panovníka, ktorý ju predal svojmu 
generálovi, Baltazárovi de Marradas. Poslednými 
majiteľmi zámku boli Schwarzenbergovci, ktorí 
tu žili až do druhej polovice 20. storočia, keď zá-
mok zoštátnili. S prestavbou hradu na zámok sa 
začalo v roku 1838 podľa vzoru starého zámku 
Windsor, sídla anglickej kráľovskej rodiny. Vznikla 
reprezentatívna trojposchodová budova v podo-
be podlhovastého štvorhranu s dvomi nádvoriami 
a viac ako desiatkou veží. Od roku 1863, keď boli 
dokončené prístavby, sa vonkajšia podoba pseu-
dogotického sídla príliš nezmenila a doposiaľ tak 
pripomína takmer tri storočia trvajúcu éru Schwar-
zenbergovcov. Vnútro zámku je obložené drevom 
s vyrezávanými ornamentmi, s nádhernými kazeto-
vými stropmi, výtvormi majstrov rezbárov z Hlubo-
kej. Krásna je aj priľahlá záhrada. Tak ako na zámku 
v Telči i tu sa natáčali filmové rozprávky. Miestnou 
raritou je vláčik (rovnaký ako chodí v Bratislave), 
ktorý nás vyviezol na hrad a aj zviezol dolu. 

Našou ďalšou zastávkou bol Český Krumlov, 
ktorý v anketách o najkrajšie české mesto vedie. 
Jeho súčasťou je i hrad vypínajúci sa nad riekou 
Vltavou. Areál s piatimi nádvoriami je po Pražskom 
hrade druhým najväčším hradným komplexom 
v Čechách. Symbolom mesta je zámocká veža 
vysoká 54 metrov. Na jej vrchol sa stúpa po 162 
schodoch. Jarné slnko si turisti najradšej vychut-
návajú v zámockých záhradách zo 17. storočia. 
Okrem kvetinových záhonov či romantického jaze-
ra púta pozornosť aj letohrádok. Odborníci o ňom 
hovoria ako o najcennejšej stavbe záhradnej 
architektúry v Čechách. Medzi ďalšie unikáty patrí 
v exteriéri umiestnené otáčavé divadelné hľadisko, 
ktoré je jediným v Európe. Samotný hrad a zámok 
prešiel od roku 1253 až po rok 1939, keď boli 
jeho poslednými majiteľmi Schwarzenbergovci, 
rôznymi úpravami a prestavbami. V roku 1939 mu-
sel posledný majiteľ Adolf Schwarzenberg utiecť 
pred nacistami, ktorí zabrali jeho majetok. Po voj-
ne v roku 1947 bol zámok zoštátnený.

Po vyčerpávajúcom programe sme sa posilnili 
dobrým obedom a vydali sme sa na cestu domov. 
No nevracali sme sa cez Čechy, ale cez Rakúsko. 
Aspoň sme sa od pani Sopúškovej čo-to dozvede-
li aj o tejto krajine. Cesta prebehla zásluhou pána 
vodiča bez problémov. Opäť sme prežili dva krásne 
dni, plné zážitkov.

Pavel Malinovský



Slávnosť

QUINOA
Obsahuje vlákninu, ktorá čistí tráviaciu sústavu, 
predchádza vzniku rakoviny, zvyšuje peristaltiku čriev 
podobne ako nektarinky, znižuje krvný tlak, pôsobí pre-
ventívne proti kardiovaskulárnym ochoreniam, má vysoký 
obsah bielkovín a sacharidov. Je vhodná pre ľudí alergic-
kých na lepok. Obsahuje antioxidanty, hlavne vitamín E.

Jesenné prechádzky  
v Záhorskej Bystrici a jej okolí
Prechádzkam sa prikladá malý význam, avšak 
pravdou je, že niekoľko minút na nohách 
v príjemnom prostredí dokáže robiť divy. Je to čas, 
ktorý by sme si mali nájsť sami pre seba, pre naše 
zdravie, či už fyzické alebo psychické. Stačí sa 
obliecť do niečoho pohodlného, starosti nechať 
doma a vyjsť von s rodinou do prírody, so susedom 
len tak na ulicu, so psom – alebo sólo s vlastnými 
myšlienkami kam nás nohy zavedú. Pomalou 
chôdzou sa môžeme dostať na zaujímavé miesta 
a spoznávať ich.
Chata Poľovník na Plácku je vzdialená asi dvadsať 
minút peši z konečnej zastávky Záhorská Bystrica. 
Po zdolaní kopca sa dostanete na tiché miesto pri 
lese. Môžete si posedieť v bufete, alebo kým to 
počasie dovoľuje, vonku na terase, alebo pri ohni. 
Deti sa môžu hrať na detskom ihrisku či na lúke.
Ak by ste chceli zájsť hlbšie do lesa, stačí vyjsť 
na kopec popri záhradkách oproti chate Poľovník. 
Nachádza sa tu potôčik, pri ktorom je vychodená 
cesta a na jeseň, keď je celý les zapadnutý lístím, 

sa vám naskytne krásny pohľad.
Zo zastávky Strmé Vŕšky je blízko 
kopec. Na vrchole je postavený 
kríž v tvare srdca. Keď sa k nemu 
postavíte, uvidíte panorámu 
Záhorskej Bystrice a za pekného 
počasia vidno až na rakúske Alpy.
Marianka je známa nielen 
bystrickým návštevníkom. Chodia 
sem ľudia z celého Slovenska, aby 
sa pomodlili v Kostole Narodenia 
Panny Márie zo štrnásteho storočia, v ktorom sa 
nachádzajú významné relikvie. Zo svätej studne 
si môžete nabrať vodu a prejsť si krížovú cestu. 
Táto pútnická časť nachádzajúca sa v lesnom 
prostredí láka svojou atmosférou nielen veriacich, 
ale všetkých ľudí hľadajúcich pokojné miesto na 
relax. Pár minút chôdze za Kaplnkou svätej studne 
nájdete jazierko Malého kameňolomu. Južne od 
neho sa nachádzajúci Veľký kameňolom láka 
krásnymi výhľadmi.

Obľúbeným turistickým miestom je Kačín nad 
Záhorskou Bystricou. Navštevujú ho najmä rodiny 
s deťmi, ktoré tu spoločne trávia čas alebo sa 
prechádzajú so psom a užívajú si prírodu. Malý 
Slavín je križovatkou niekoľkých turistických trás. 
Nachádzajú sa tu prístrešky a ohniská. Kúsok 
ďalej je potôčik a pomník na mieste odpočinku 
dvoch padlých sovietskych vojakov z konca druhej 
svetovej vojny. Toto miesto má v sebe tajuplnú 
atmosféru hlavne v období jesene.

Petra Brštiaková

20 Voľný čas / Palec hore / Naša kuchynka

Palec hore

Do areálu základnej školy 
a na futbalové ihrisko sme 
na základe požiadavky školy 
a futbalistov zakúpili kvôli 
nedostatku priestorov nové 
kontajnery. Slúžia najmä na 
uskladnenie pracovného 
náradia. Quinoa šalát s cícerom a avokádom

Suroviny:
• 1 hrnček bielej Quinoy 
• 1 plechovka cíceru
• 3 polievkové lyžice olivového oleja
• 3 polievkové lyžice citrónovej šťavy
• 200g fety alebo balkánskeho syra
• 2 ks jarnej cibuľky
• cherry paradajky
• 1 strúčik cesnaku
• 2 avokáda
• 1/2 lyžičky sušených byliniek
•  čerstvá bazalka

Postup prípravy:
Quinou ponoríme do dostatočného množstva studenej vody, 
premiešame a necháme 15 minút namáčať. Potom scedíme 
a prepláchneme. Dáme do malého hrnca a dolejeme studenú 
vodu (1,5 hrnčeka). Uvedieme do varu a varíme na veľmi malom 
plameni 15 minút. Raz za čas je treba quinou premiešať, aby 
sa nepripálila. Uvarenú quinou premiešame vidličkou, dáme do 
veľkej misy a necháme vychladnúť. 
Cherry paradajky a jarnú cibuľku nakrájame, cesnak 
prelisujeme.
Cícer scedíme a pridáme do vychladnutej quinoy. Nadrobíme 
syr, pridáme ostatné suroviny, okrem avokáda. Dobre 
premiešame, aby sa chute spojili a dáme ešte na nejakú dobu 
do chladničky.
Avokádo nakrájané na kocky pridávame až tesne pred 
servírovaním, aby nezhnedlo. Šalát dozdobíme čerstvou 
bazalkou.
Dobrú chuť praje Zdravíčko.

Ingrediencie si zakúpite v obchodíku Zdravíčko na Hargašovej 
ulici.

P R I H L Á Š K A

Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa pozýva 
občanov Záhorskej Bystrice na predvianočné posedenie dňa 22. decembra 
2016 o 15.00 hod. do veľkej sály Spoločenského domu.
Občania, ktorí sa chcete na spoločnom posedení zúčastniť, prineste do  
7. decembra 2016 na Miestny úrad v Záhorskej Bystrici vyplnenú prihlášku.
Podmienkou je, že na adrese trvalého pobytu žijete sami a nie sú tam 
prihlásení žiadni Vaši príbuzní.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA

PRIHLÁŠKA

Prihlasujem sa na predvianočné posedenie so starostom Mestskej časti 
Bratislava-Záhorská Bystrica dňa 22. 12. 2016 o 15.00 hod. v Spoločenskom 
dome.

Meno a priezvisko: .............................................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................

Vlastnoručný podpis: ..........................................................................


Kuchynka
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Akadémia tretieho veku, školský rok 
2016/2017

Študijný plán, zimný semester
Termín: Názov prednášky:

30. 09. 2016
Piatok 

18.00 h

Rozvoj Záhorskej Bystrice v nasledujúcich rokoch (územný 
plán, doprava...)
Ing. Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice

20. 10. 2016
Štvrtok 
18.00 h

Prenosný vesmír – planetárium u nás v Záhorskej Bystrici
Hvezdáreň Partizánske

11. 11. 2016
Piatok 

18.00 h

Pozitívne myslenie a jeho vplyv na zdravie človeka
Ing. Ivan Sarmány – Schuller, CSc., Ústav experimentálnej 
psychológie SAV

09. 12. 2016
Piatok 

18.00 h

Súčasné trendy obyčajov a sviatkov
Doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc., UK Bratislava

13. 01. 2017
Piatok 

18.00 h

Tvorba slovenskej spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej
Táňa Keleová-Vasilková

03. 02. 2017
Piatok 

18.00 h

Alzheimerova choroba a iné demencie, starostlivosť o takto 
postihnutého človeka v domácnosti
PaedDr. Mária Čunderlíková, Centrum MEMORY

Študijný plán, letný semester
Termín: Názov prednášky:

24. 02. 2017
Piatok 

18.00 h

Bratislava v toku času
PhDr. Alžbeta Sopušková, UK Bratislava

17. 03. 2017
Piatok 

18.00 h

Legendy a príbehy Bratislavy
PhDr. Alžbeta Sopušková, UK Bratislava

07. 04. 2017
Piatok

Bratislavské mestské hradby (vychádzka s odborným výkladom)
PhDr. Alžbeta Sopušková, UK Bratislava

28. 04. 2017
Piatok

Bratislavské kostoly (vychádzka s odborným výkladom)
PhDr. Alžbeta Sopušková, UK Bratislava

19. 05. 2017
Piatok

Bratislavské korzo (vychádzka s odborným výkladom)
PhDr. Alžbeta Sopušková, UK Bratislava

09. 06. 2017
Piatok

Bratislavské fontány (vychádzka s odborným výkladom)
PhDr. Alžbeta Sopušková, UK Bratislava

Prihlásiť sa a získať bližšie informácie môžete na:
info@pozitivumvnas.sk, SMS: 0907 607 255, www.pozitivumvnas.sk

Pozitívum v nás pre 
občanov

V rámci októbra, Mesiaca úcty 
k starším, sme oslovili organizáciu, 
ktorá sa venuje spoluobčanom 
pokročilejšieho veku, Občianske 
združenie Pozitívum v nás. Zisťovali 
sme, čo nové ponúka.

Členom občianskeho združenia sa môže stať 
každý, kto má záujem. Od začiatku roka 2013 
sme začali so vzdelávaním obyvateľov v senior-
skom veku (nad 50 rokov) v Akadémii tretieho 
veku. Štúdium trvá 2 roky. Tento školský rok 
sme zahájili prednáškou pána starostu s ná-
zvom Rozvoj Záhorskej Bystrice v nasledujúcich 
rokoch a pokračovali prednáškou v Digitálnom 
planetáriu, ktoré sme spolu so Základnou ško-
lou pozvali k nám do Záhorskej Bystrice. V sú-
časnosti máme prihlásených 44 študentov Aka-
démie tretieho veku. 

No OZ Pozitívum v nás sa nevenuje len 
seniorom. Chceme združovať nielen tých skôr na-
rodených, ale vítame medzi nami i mladších členov 
s cieľom vzájomne sa obohacovať. A darí sa nám 
to, združenie Pozitívum v nás má v súčasnosti 120 
členov rôznych vekových kategórií od 25 až do 80 
rokov. Organizuje cvičenia pre všetkých. Dokonca 
okrem cvičenia pilates pre ženy a pilates pre zdra-
vý chrbát je možné navštevovať aj jógu pre ženy 
aj mužov, ktorá sa teší v poslednom čase veľké-
mu záujmu. Sme radi, že práve mužov na našich 
cvičeniach pribúda. „Cvičenia sú rozdelené do 
modulov, každý modul má svoj termín. Ak chcete, 
môžete začať cvičiť aj počas trvania modulu. Stačí 
nás len kontaktovať. Pridajte sa k nám, príďte si 
k nám zacvičiť“ – vyzýva predsedkyňa združenia 
Lenka Janatová. Ako hovorieva pani Apalovičová, 
jedna z cvičiteliek pilates: „Cvičíme v tempe svoj-
ho dychu.“ A s týmto krédom chodievame aj na 
výlety, keďže máme radi aktívny oddych. „V roku 
2016 sme boli na výletoch na Slovensku aj v za-
hraničí. V novinách Naša Bystrica (3/2016) bol 
uverejnený článok od nášho člena pána Malinov-
ského o výlete v Šoproni a Eisenstadte po stopách 
Esterháziovcov a v tomto čísle je text o ceste za 
krásami južných Čiech, ktoré sme obdivovali v Tel-
či, Českých Budejoviciach, Hlubokej a Českom 
Krumlove. Ale navštívili sme aj majestátny Oravský 
hrad či mesto Krakov. 

A čo plánujeme do konca roka? Výlet 3. 12. 
2016 s názvom Adventné Brno, kde si najskôr 
prezrieme pamiatky mesta a potom sa nadýcha-
me sviatočnej atmosféry na námestí a v tržnici. 
A keďže sa blíži plesová sezóna, pripravili sme 
pre všetkých tých, čo si chcú oprášiť alebo zdo-
konaliť svoje tanečné majstrovstvo, tančiareň 
zameranú na spoločenské tance pod vedením 
skúseného tanečníka Milana Bačiaka. 

Všetky informácie o aktivitách združenia náj-
dete na www.pozitivumvnas.sk, info@poziti-
vumvnas.sk, alebo na facebooku.



Lekcie Nordic Walking, BA – DNV, MA, Stupava, Cena 5€/90 
min., info na 0944 938 866, www.nwrelax.sk

Výmena 5-izb. novostavba RD + garáž + 7 ár. pozemok / 
okrasná a úžitková záhrada, studňa / v ZB za menší obývateľný 
RD + doplatok, resp. za 3 –4 izb. byt v ZB, Dúbravke, Lamači 
alebo Stupave + doplatok. Kontakt: 0903709565

Redakcia nezodpovedá za gramatickú a štylistickú stránku inzercie.
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Aktuálne informácie o pozemkových úpravách
V katastrálnom území Záhorská Bystrica 

a Devínska Nová Ves prebiehajú jednoduché 
pozemkové úpravy (JPÚ). O aktuálnych témach 
informuje Ing. Vladimír Uhlík, konateľ spoloč-
nosti Geodézia Bratislava a.s., ktorá je spraco-
vateľom projektu JPÚ.

V súčasnosti sú JPÚ vo fáze prerokovania 
Zásad umiestnenia nových pozemkov (ZUNP), 
čo je jeden z najdôležitejších dokumentov celé-
ho projektu. Hlavným cieľom je stanoviť pravidlá 
pre umiestnenie nových pozemkov, ktoré urču-
je jednak zákon (§11 zákona č. 330/1991 Zb. 
O pozemkových úpravách) a jednak si môžu, nad 
rámec zákonných kritérií, účastníci pozemkových 
úprav dohodnúť v ZUNP ďalšie kritériá, ktoré 
zohľadňujú miestne pomery a osobitosti. V rámci 
prerokovania návrhu ZUNP sa určia všeobecné 
princípy postupov pri umiestňovaní nových po-
zemkov, bez návrhu konkrétneho riešenia. Určí sa 
spôsob vyrovnania, ako aj prípadné špecifické po-
žiadavky vlastníkov, ktoré bude možné zapracovať, 
len ak nebudú v rozpore so zákonom a s väčšino-

vými záujmami ostatných účastníkov. Treba zdô-
razniť, že pri ZUNP sa nerieši umiestnenie nového 
stavu pozemkov. 

S každým účastníkom JPÚ sa za účasti spra-
covateľa (Geodézia Bratislava a.s.) a správneho 
orgánu oprávneného vo veci konať (Okresný úrad 
Bratislava, pozemkový a lesný odbor) prerokujú 
ZUNP: okrem prezentácie súčasného umiest-
nenia pozemkov sa prerokujú okrajové možnos-
ti umiestnenia pozemkov v rámci JPÚ a spíše 
sa zápis z prerokovania návrhov a požiadaviek 
vlastníka. Výsledkom tohto procesu bude návrh 
zásad, ktorý každý účastník JPÚ dostane poštou 
na vyjadrenie.

ZUNP nadväzujú na Všeobecné zásady funkč-
ného umiestnenia územia (VZFÚ), ku ktorým bolo 
vydané rozhodnutie a v zákonnej lehote boli poda-
né odvolania. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie 
druhostupňového odvolacieho orgánu – Okresné-
ho úradu Bratislava, Odbor opravných prostried-
kov, referát pôdohospodárstva. 

V zmysle § 42l zákona č. 330/1991 Zb. 
O pozemkových úpravách, odvolanie proti rozhod-
nutiu o VZFÚ nemá odkladný účinok, čo znamená, 
že prerokovanie ZUNP je v súlade so zákonom. Túto 
skutočnosť potvrdilo aj Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, ktoré konštatovalo, že „...
správny orgán môže pokračovať v ďalšej etape 
vykonávania pozemkových úprav aj v prípade, že 
rozhodnutie o schválení VZFÚ je napadnuté“. Po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia k VZFÚ sa 
môžu schváliť ZUNP.

V prípade, že ste účastníkmi JPÚ (ste vlastní-
kom pozemkov v obvode JPÚ) a nedostali ste 
pozvánku na prerokovanie ZUNP, kontaktujte 
nás – spoločnosť Geodézia Bratislava a.s. na 
tel. čísle 0918 754 829 alebo 0905 962 177, 
prípadne na e-mailovej adrese novemesto@
geodezia-ba.sk, kde si s vami dohodneme ter-
mín prerokovania ZUNP. Podobne, ak niečomu 
nerozumiete v procese JPÚ, alebo máte nejaké 
otázky, radi vám ich zodpovieme. 

Nové Mesto nad Váhom, 17. 10. 2016

Do záhrady sa nám vkradol október a jeseň pomaly vstupuje do svojej druhej polovice. Na-
priek koncu vegetačného obdobia je záhrada zaplavená nebývalou nádherou. Astry sú práve teraz 
najkrajšie. Zmesou výrazných a pastelových odtieňov stále oživujú záhony. A nie sú na to samy. 
Prichádza čas jesenných cibuľovín – kvitnú jesienky, šafrany, cyklámeny. Príroda sa na spánok 
pripravuje s akýmsi vzrušeným očakávaním, ktoré sa navonok prejavuje dynamickými farbami lístia 
a plodov. K nim sa občas pridá prvý mrázik, ktorý dokáže jesennú krásu záhrady podčiarknuť.

Tento mesiac môžete stráviť v záhrade rutinnými prácami. Na miestach, kde sa trávnik veľmi 
zaburinil, ho je potrebné pretrhať a pokosiť. Kosačku nastavte na vysoké kosenie a koste, kým 
vám to počasie dovolí. Tam, kde je to potrebné, môžete začať aj so zimným okopávaním a vykonať 
jesenný rez rastlín.

Toto obdobie je vhodné na sadenie ruží. Ešte pred vysádzaním ruže zrežte do žiadaného tvaru. 
Skráťte aj korene, to im len pomôže v raste. Do jamiek na vysádzanie dajte kompost a ruže dob-
re zalejte. Aj staršie ruže je potrebné ostrihať a zazimovať. Ruže nezabudnite prihrnúť zeminou, 
kôrou, slamou alebo čečinou.

Október je mimoriadne vhodný aj na zakladanie nových živých plotov. Osobitnú pozornosť by 
ste mali venovať pôde. Mnoho druhov rastlín, z ktorých sa vysádzajú živé ploty, sa v októbri pre-
dáva vo forme sadeníc s koreňmi.

Jesenné týždne plynú a človek stále viac myslí na príchod zimy. Už teraz by ste sa mali venovať 
niektorým prácam, ktoré záhradke pomôžu v najbližších mesiacoch. Kvetináče s chúlostivými rast-
linami dajte na miesto, kde budú chránené pred mrazom. Rastliny, ktoré môžu ostať vonku, poza-
krývajte, aby ich mráz nepoškodil. Zrežte odumreté trvalky, odstráňte zo záhonov letničky, jemne 
prekyprite záhony a v prípade potreby ich aj nasteľte. Opadané lístie odstráňte z trávnikov a jarkov 
a nezabudnite oslobodiť menšie rastlinky. Muškáty očistite a odložte na tmavšie chladné miesto.

Skôr ako nastane najhoršie počasie, mali by ste zo záhonov povyberať chúlostivé trvalky (na-
príklad georgíny). Môžete ich uložiť do črepníkov a uskladňovať ich v skleníku, do ktorého sa celú 
zimu nedostane mráz.

Aj počas zimy nezabúdajte na zálievku.

ZOZNAM SEZÓNNYCH PRÁC:
- prerieďte trávnik a prihnojte jesenným hnojivom
- začnite so zimným okopávaním
- pri výbere okrasných krov a stromov myslite aj na ich jesenné sfarbenie
- vysádzajte sadenice ruží
- ruže ostrihajte a zazimujte
- zakladajte živé ploty
- začnite s prípravami na zimu
- vysádzajte tulipány
- vyberte zo zeme chúlostivé trvalky

Za odpoveď ďakujeme Mgr. Petrovi Zigovi zo Sungardens. 

Odtiene októbra v záhrade
Na otázku čitateľa odpovedá odborník

Dobrý deň,
mohli by ste mi poradiť ako sa mám starať v zimnom období o záhradu? V prípade, že neprší, 
je potrebné trávnik a rastliny polievať? Ktoré rastliny sa na zimu uskladňujú do interiéru? 
Neprekáža im kúrenie? Je potrebné hnojiť záhradu? Okolo pozemku máme zasadené ruže. 
Mám ich ostrihať a zabezpečiť proti mrazu? Čo mám robiť s muškátmi na balkóne? Treba 
ich ostrihať? Sú potrebné nejaké opatrenia proti škodcom?

Lesy / Záhrada / Verejný poriadok

Zo zápisníka mestskej  
polície
Čitateľov zaujímalo, aká je práca mestských 
policajtov v Záhorskej Bystrici. O pár slov sme 
poprosili pani Máriu Vadingerovú a pána Róberta 
Evjáka, okrskárov MsP. 

„Počas letných mesiacov sme kontrolovali prevažne ne-
správne parkovanie na Gbelskej a na Tatranskej ulici. Vodiči 
na Gbelskej porušujú dopravné značenie (zákaz zastave-
nia), na ulici Tatranská opakovane parkujú na chodníku. 
V zóne Rezidencia na Bratislavskej ulici parkujúci vodiči ne-
dodržiavajú predpísanú vzdialenosť tri metre v každom jazd-
nom pruhu. Čiže riešime aj priestupky v doprave“ , povedala 
pani Vadingerová. V júli prebehla kontrola v záhradkárskej 
oblasti medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou. Zamera-
ná bola na vypaľovanie tráv, čistotu a poriadok. Obyvatelia 
sa sťažovali tiež na správanie bezdomovcov. „V auguste sú 
priestupky podobné ako v júli – okrem vyššie spomenutých 
riešime susedské spory na Podkerepuškách, vraky par-
kujúce na Čsl. tankistov či na Podkerepuškách. Na Pod-
kerepuškách boli dva, oboch majiteľov MsP vyzvala, aby 
vykonali nápravu. Jedno vozidlo majiteľ odstránil, druhé je 
problematickejšie, majiteľ vozidla zomrel a rok sa s autom 
nesmie hýbať, kým neprebehne dedičské konanie, pra-
cujeme na tom. Prevažne ak my kontaktujeme majiteľov 
vozidiel, tak oni ich v krátkom čase odstránia z miest, kde 
dlhodobo parkovali“, informoval pán Evják. „V auguste sme 
zabezpečovali poriadok na Bystrických hrubých hodoch. 
Pri zahájení školského roka sme dohliadali na dopravu 
a bezpečie žiakov na Hargašovej ulici. Riešili sme aj par-
kovanie pred farskou materskou školou. Ako môžete vidieť, 
najviac priestupkov tvorí nesprávne parkovanie motorových 
vozidiel. Na Miestny úrad v Záhorskej Bystrici bol doručený 
aj oznam o nedodržiavaní čistoty a poriadku, tiež o požíva-
ní alkoholu na verejnosti v okolí prevádzky Tesco a rovna-
ko aj pri trhovisku. Aj tam sme urobili opakovanú kontrolu. 
Priestupky sme riešili napomenutím a vykázaním. Z miesta 
sme ako hliadka vykázali priestupcov pokiaľ šlo o porušenie 
VZN ZB o čistote a poriadku; hoci neďaleko sú aj odpad-
kové koše, predsa tam dochádzalo k znečisťovaniu mimo 
kontajnerového stojiska zo strany bezdomovcov, poprípade 
robotníkov ubytovaných v neďalekej ubytovni pri trhovisku. 
Udelili sme blokové pokuty za požívanie alkoholu na verej-
nosti a znečistenie verejného priestranstva“, zakončila pani 
Vadingerová.                                                                     -bb-
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24 Listujeme v albume

Aká bývala jeseň

Na trhu v Bratislave s kyslou kapustou 
a kvasenými uhorkami v roku 1942

Rezanie kapusty u Vachálkovcov

Bystričania s kapustou na stanici v Stupave v roku 1948 Spoločná poľovačka na zajace 

Tlačenie kapusty, 1990 Oberačka hrozna vo vinohradoch Publikované fotografie poskytli: Ján Blecha, Anna Belzarová, 
Františka Butkovičová a Rudolf Ivák.


