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V nedávnych dňoch sme si viac ako 
inokedy spomínali na tzv. dušičky, čiže 
na všetkých verných zosnulých. Táto 
spomienka sa pravidelne a verejne za-
čala objavovať v deviatom storočí po 
Kristovi ako pokračovanie kláštorného 
zvyku zo siedmeho storočia. Vtedy mnísi venovali celý 
deň modlitbe za všetkých veriacich, ktorí zomreli. Deň 
predtým si zasa pripomínali všetkých zosnulých, ktorí 
zomreli v povesti svätosti, a teda dosiahli cieľ našej po-
zemskej cesty (tzv. Sviatok všetkých svätých). 

Zvyk modliť sa a obetovať celý deň za všetkých zo-
snulých veriacich chválil už v štvrtom storočí sám veľký 
Augustín, lebo nemalo sa zabúdať na tých, za ktorých 
sa nikto nemodlil. Preto kláštory a farnosti boli vždy ver-
né tejto spomienke ako prejavu kresťanskej blízkosti, 
citlivosti a jednoty celej Ježišovej rodiny. 

Táto kresťanská nádej v dosiahnutie plnosti  života 
v jednote s Bohom po smrti vychádza z Biblie, z nepre-
konateľnosti Božieho milosrdenstva a dobroty – a zo skú-
senosti miliónov veriacich. „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije 
a že v posledný deň bude stáť nad mojím prachom!“ – vy-
kríkol Jób uprostred svojej pozemskej bolesti a nešťastia. 
Nie teda hŕstka prachu je finálnym cieľom človeka, ale 
prejsť tmou smrti, uzrieť Boha a zostať s ním. 

Sviatok všetkých svätých a spomienka na všetkých 
verných zosnulých sú teda podstatne prepojené rados-
ťou a pokojom od Boha. Rôzne kultúrne náhradky ani 
zďaleka nedosahujú túto žiariacu radosť a vznešenosť 
kresťanského pohľadu na smrť a večný život, ktorý je 
cieľom nášho života. 

Znaky tohto očakávaného života môžeme zazrieť kde-
tu i teraz: vzájomná láska, úcta a nezištná pomoc, nasa-
denie sa za spoločné dobro a jednotu medzi ľuďmi, po-
delenie sa o životné radosti i bremená, bratstvo medzi 
všetkými osobami. 

Pred pár dňami sme sa teda zastavovali pri hroboch 
našich drahých a známych. Ozdobili sme ich a zapálili 
sme sviece. Spomínali sme trochu aj s nostalgiou na 
chvíle prežité s nimi, ktoré čas a smrť zobrali preč, na 
dobro, ktoré tí, čo nás predišli, zanechali ľudstvu a na 
ich príspevok k rastu našej viery, nádeje, lásky a milosti 
v Cirkvi. Nezabúdajme na nikoho, modlime sa za všet-
kých a zapáľme sviecu aj za tých, za ktorých sa nemá 
kto modliť. Je to výraz skutočnej ľudskej blízkosti, citli-
vosti a jednoty. 

                    Ľudovít Pokojný

Foto na titulnej strane:  z programu na stretnutí dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, snímka: Barbora Besedičová
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Ako sme volili predsedu BSK
Výsledky volieb na post predsedu BSK za volebný obvod č. 10 
– Záhorská Bystrica – Lamač a prehľad o počte platných hlasov 
v Záhorskej Bystrici

Ako sme volili poslanca
Výsledky volieb poslanca do orgánov BSK za volebný obvod č. 10 
– Záhorská Bystrica – Lamač a prehľad o počte platných hlasov  
v Záhorskej Bystrici 

Voľby do VÚC v Záhorskej Bystrici  
s niekoľkými rekordmi
Vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja sa o pozíciu župana uchádzalo sedemnásť 
kandidátov. Volebný súboj bol tento rok tvrdý a výsledky mimoriadne tesné. Víťazom volieb sa 
s náskokom približne dvoch percent pred druhým Rudolfom Kusým stal Juraj Droba, ktorého 
podporovali pravicové strany SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS, SMK a Zmena zdola. Veľa kandidátov 
sa uchádzalo aj o pozíciu poslanca v župnom parlamente. Vo volebnom obvode Záhorská Bystrica 
a Lamač ich bolo celkovo deväť. Jasným víťazom sa stal  starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý 
dostal celkovo 2 329 hlasov, o 1380 viac ako druhý kandidát, starosta Lamača Peter Šramko.

Voľby v Záhorskej Bystrici zaznamenali pár 
zaujímavých momentov. Jedným z nich je re-
kordná volebná účasť. Zatiaľ čo sa priemerná 
volebná účasť v župných voľbách na Sloven-
sku pohybovala pod hranicou 30 percent, vo 
volebnom obvode Záhorská Bystrica – La-
mač ju prekročili s podielom volebnej účasti  
45,13 percent a v Záhorskej Bystrici dosiahla  
rekordných  50 percent. To predstavuje pre 
Záhorskú Bystricu historicky najvyššiu účasť 
vo voľbách do VÚC. Toto číslo je najvyššie aj 
v porovnaní s ostatnými mestskými časťami 
Bratislavy. 

Okrem zaujímavého rekordu v účasti boli 
voľby v Záhorskej Bystrici prelomové ešte 
v niekoľkých parametroch. Po prvýkrát v his-
tórii má Záhorská Bystrica svojho zástupcu 
v župnom parlamente. Pozoruhodné je aj to, 
že víťaza volieb za poslanca VÚC volilo v Zá-
horskej Bystrici viac ako 90% voličov. Víťaz 
župných volieb v našom obvode a zvolený 

poslanec župy Jozef Krúpa sa po zverejnení 
výsledkov vyjadril takto: „Chcem sa poďako-
vať všetkým voličom, Bystričanom a Lama-
čanom, ktorí ma prišli podporiť a odovzdali 
mi svoj hlas. Úprimne si to vážim. Súčasne 
vaše podporné hlasy beriem ako veľký zá-
väzok. Obrovský záujem voliť poukázal na 
to, že treba zväčšiť vplyv župy na plnenie 
reálnych potrieb ľudí. Chcem zablahoželať 
novému županovi Jurajovi Drobovi. Osobne 
sa s ním poznám takmer pätnásť rokov. Náš 
vzťah s ním je priateľský a aj preto verím, že 
budeme  spolupracovať a že podporí vízie, 
ktoré zlepšia život ľudí aj v Záhorskej Bystri-
ci a Lamači.“ 

Silu pozície župného poslanca vníma Jozef 
Krúpa ako ďalší významný krok k riešeniam, 
ktoré nie je možné z úradu starostu či predse-
du Regionálneho združenia mestských častí 
Hlavného mesta SR presadiť: „Som presved-
čený, že z tejto pozície budem môcť účin-

nejšie ovplyvňovať a presadzovať ďalšie 
naše projekty,“ dodáva J. Krúpa. Chce sa 
primárne zamerať na riešenie dopravy v regió-
ne. Chce zrušiť spoplatnenie diaľnice D2 od 
Lamača po zjazd na Stupavu, lebo ide stále 
o časť diaľnice, ktorá spája mestské časti. 
Chce stavať cyklocesty, ktoré sú súčasťou 
projektu štvorprúdovej komunikácie na úse-
ku Záhorská Bystrica – Lamač. Cyklotrasami 
chce prepojiť Lamač s Dúbravkou a Záhorskú 
Bystricu  so  Stupavou – a následne s Devín-
skou Novou Vsou až po Cyklomost Slobody. 
„Mladí  potrebujú riešiť hlavne nedostatok 
miest v škôlke a v škole, seniori potrebujú 
svoje vlastné zariadenie, aktívni i rekreační 
športovci zase nové športovíská a hodila by 
sa aj plaváreň, ktorá bola kedysi v Elektro-
technickom učiliš ti na Holom vrchu. Mám 
pre občanov reálne riešenia a z pozície  
poslanca župy ich presadím tak, ako som 
sľúbil,“ dodáva Jozef Krúpa.

Meno Politický  
subjekt

Celkový 
počet 
platných 
hlasov  
v obvode

Celkový 
podiel v %  
v obvode

Z toho počet 
platných 
hlasov 
v Záhorskej 
Bystrici

Juraj Droba SaS, OĽANO, 
SMK, NOVA, 
OKS, Zmena 
zdola, DÚ

897 19,38% 431

Rudolf Kusý NEKA 1 163 25,12% 488
Milan Ftáčnik NEKA 801 17,3% 308
Ján Mrva NEKA 604 13,05% 220
Daniel Krajcer MOST-HÍD, 

SKOK, SZ
416 8,98% 218

Meno Politický 
subjekt

Celkový počet 
platných hlasov  
v obvode

Celkový 
podiel v %  
v obvode

Z toho počet 
platných hlasov 
v Záhorskej 
Bystrici

Jozef Krúpa NEKA 2 329 50,50 1 723

Peter Šramko SaS, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé 
osobnosti, 
KDH, SMK-
MKP, NOVA, 
OKS, Zmena 
zdola, DÚ

949 20,58 102

Gabriela Bizoňová NEKA 558 12,10 34

Radoslav Olekšák MOST-HÍD, 
SMER-SD, 
SKOK- ELD, 
SZ, SDKÚ-DS, 
Starostovia  
a nezávislí 
kandidáti

412 8,93 25

Juraj Pravda ĽS Naše 
Slovensko

112 2,42 33

Ján Mihálik SNS 67 1,45 5

Barbara Galla SZS 66 1,43 25

Ľubomír Šrámek SME RODINA-
Boris Kollár

60 1,30 29

Vladimír Kubovič NF 43 0,93 22

Július Rozložník NP 15 0,32 0

Vladimír Kubovič svoju kandidatúru stiahol.                                                            Zdroj: ŠÚ SR

Poznámky k výsledkom volieb v Záhorskej Bystrici

Počet zapísaných voličov: 4 091 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 2 033 
Percento účasti: 50 %

Poznámky k výsledkom volieb v celom obvode

Počet zapísaných voličov: 10 452 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 4 717 
Percento účasti:  45,13 %
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O lepšej Záhorskej Bystrici sa zhovárame  
pri kávičke so starostom už tretí rok
Už tri roky sa s vami ja a môj zástupca Martin Besedič stretávame v rámci projektu Na kávičke so starostom. 
Aj vďaka vašim podnetom z týchto stretnutí sa nám darí robiť pre našu mestskú časť veľa užitočných vecí. 
Na niektoré podnety vieme reagovať hneď, vyriešenie iných trvá dlhšie. Ale ani jeden váš podnet nezostane 
nepovšimnutý a o riešení každého vás pravidelne informujeme. 

Po prvej aprílovej kávičke s obyvateľmi ulíc 
Strmé vŕšky, Pod vŕškami, Holý vrch, Don-
ská, Nevská, Boháčky, Záhorské sady, Pri 
Vápenickom potoku a ďalších v tejto lokalite 
sme operatívne doplnili chýbajúci poklop na 
Donskej ulici, umiestnili dopravné zrkadlo na 
zjazde zo Strmých vŕškov na Donskú, ozna-
čili parkovacie miesta pre obyvateľov bytové-
ho domu na Strmých vŕškoch a zámkovou 
dlažbou upravili novú parkovaciu plochu. 
Jedným z dlhodobejších problémov práve v 
tejto lokalite je umiestnenie antén vysielačov 
mobilných operátorov na námestí nad čistiar-
ňou. Hoci sme dostali odmietavé stanovisko 
operátorov, nevzdávame sa.  V najbližších 
dňoch sa stretnem s riaditeľom firmy Oran-
ge  a prerokujem možnosti iného riešenia. 

 

V máji sme sa stretli s Bystričanmi z ulíc 
Pútnická, Československých tankistov, Prí-
davkova, J. Raka, Tešedíkovej ulice, Na Vl-
kovkách, ale aj Vachovského. Na základe 
vašich podnetov sme na Pútnickej ulici ob-
ratom osadili tabule označujúce povolenú 
30-kilometrovú rýchlosť na viditeľné miesta. 
Vyčistili sme tiež odvodňovaciu priekopu me-
dzi Pútnickou a Tešedíkovou ulicou. 

 
Predprázdninové stretnutie zástupcov ulíc 

Rezidencia, Bratislavská a Českosloven-
ských tankistov otvorilo diskusiu o zavedení 
systému parkovania pri vstupe do Reziden-
cie. Dolhodobá požiadavka dať nový asfalt 

na hlavnej Bratislavskej ulici od kruhového 
objazdu pod Billou  až po novú svetelnú kri-
žovatku bude mať na budúci rok výsledok. 
Máme prísľub z magistrátu, že zrekonštruu-
jú cestu v tomto úseku a vyriešia aj problém 
s odtekaním vody hlavne pri stánku s ovo-
cím a zeleninou. Po stretnutí s vami sme sa 
pustili aj do opravy miestneho rozhlasu na 
Bratislavskej ulici a na dolnom konci ulice 

Československých tankistov, kde sme začali 
robiť aj kroky vedúce k rozšíreniu osvetlenia. 
Okrem toho sme osadili zvalené dopravné 
zrkadlo pri výjazde z Rezidencie na Bratislav-
skú ulicu.

Aj  kávička obyvateľov Tatranskej a Gbel-
skej ulice, Námestia Rodiny a okolia bola 
plná podnetov. Upozornili ste nás aj na 

Po upozornení obyvateľov sme osadili 
cestné zrkadlo na Bratislavskej ulici pri 
výjazde z Rezidencie.

Parkovacia plocha na Strmých vŕškoch

Nové smerovniky

Na kávičke so starostom v Rezidencii v júni 2017
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problém s tlakom vody na Tatranskej ulici, 
a preto sme obratom rozbehli rokovania 
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. 
Dávali ste aj námety na zmenu parkovania 
na Tatranskej ulici, v ktorých upozorňujete 
na časté parkovanie popri ceste, ktoré by 
však malo nahradiť parkovanie vo dvoroch. 
Súčasne je potrebné podľa vás poukázať na 
porušenie pravidiel spaľovania záhradného 
odpadu, pracujeme na ich opätovnom pri-
pomenutí všetkým obyvateľom Záhorskej 
Bystrice. Pustili sme sa aj do vytvorenia 
parkovacích miest medzi cestou Š. Majera 
a školským areálom. 

 Po prázdninách prišla na rad kávička 
s obyvateľmi z ulíc Záhorská, Záhumen-
ská, Trstínska, Brumovická, Lozornianska, 
Kútska, Gajarská. Tu je dlhodobá požiadav-
ka odovzdať osvetlenie na nových uliciach 
do správy magistrátu, no táto ostáva zatiaľ 
nedoriešená. Požiadavku na vybudovanie 
chodníka pre peších a cyklistov do Marian-
ky riešim spolu so starostom Marianky. Na 
nevhodne kameňmi obsypanú odbočku do 
Marianky pri čerpacej stanici Slovnaft som 
upozornil magistrát. Na základe vášho pod-
netu sme na Záhumenskej ulici vymenili ne-
vyhovujúci betónový retardér za štandardný 
kovový. Otvorili sme spolu aj otázku výstavby 
nových stojísk na separovaný odpad na Bru-
movickej ulici.  

Život v mestskej časti je dynamický 
a pestrý. Preto som rád, že spoločnými 
stretnutiami zlepšujeme život v Záhorskej 
Bystrici. 

Jozef Krúpa

Na vjazde z Hodonínskej ulice na Pod-
kerepušky zmizli výtlky.

Osvetlený prechod na 
Bratislavskej ulici

Orezávanie stromov v parku pred 
Rezidenciou

Vítanie občiankov
Po letných prázdninách nás čakalo ďalšie privítanie malých spo-

luobčiankov. V polovici októbra sme srdečne pozvali našich naj-
menších s ich rodičmi do sobášnej miestnosti. Slávnostný program 
spestrili deti z našej základnej školy svojím spevom a recitovaním 
básní. Prítomné rodiny dostali od starostu Jozefa Krúpu pre ich dieťa 
Domovský list, malú hračku a mamičky kvetinku. Rodinám pán sta-
rosta poprial: „ Želám vám veľa šťastia, lásky, zdravia a rodičom veľa 
trpezlivosti pri výchove týchto detí.“ 

Na slávnostné privítanie bolo pozvaných pätnásť spoluobčiankov 
s rodinami: 

Alexis Gabriela Hirsch, Alica Pitáková, Zuzana 
Valentína Sládeková, Sára Gloneková, Tara Olí-
via Sixtová, Laura Besedičová, Tatiana Nemco-
vá, Hana Graňačková, Lukáš Lacika, Tomáš Jan-
kaj, Tobias Tóth, Oskar Mateička, Anas Ghanna-
mi, Filip Maxian, Samuel Tomčala.

Vitajte v Záhorskej Bystrici!  

Text: -bb-, foto: -dk-



Slávnosti vína opäť zavítali do Záhorskej Bystrice
Na Námestí Rodiny sa v sobotu 23. 9. 

2017 pod veľkým párty stanom návštevníci 
a milovníci vínka stali na pár hodín degustá-
tormi. Pre všetkých bolo okrem „najstaršieho 
nápoja na svete“ pripravené aj občerstvenie. 
Nechýbal guláš od Poľovníckeho združenia 
Pole, cigánska pečienka, lokše ani pagáče. 
Našťastie stan bol naozaj obrovský, a tak ani 
nepriaznivé počasie návštevníkov neodradilo. 

Pre deti bol pripravený v Spoločenskom 
dome detský kútik, ktorý vznikol v spolupráci 
mestskej časti s Občianskym združením Hlas 
nádeje. Deti aj dospelí si vyskúšali prešovanie 
hrozna a ochutnali čerstvú hroznovú šťavu. 
Šťava bola naozaj sladká – s úrovňou sladu 
21,5.

Slávnosti vína nám spríjemnila Ľudová 
hudba Dudíci a pozvanie prijalo aj hudobné 
zoskupenie Roc' hann, v ktorom účinkuje 

obyvateľ Záhorskej Bystrice Frédéric Jacq. 
Svojou hudbou nám sprostredkovali známy 
francúzsky región Bretónsko. 

V plnom stane sa hosťom ako moderátor 
prihováral Ľubo Roman.

Sprievodným podujatím bola súťaž o naj-
chutnejší bystrický závin z kysnutého cesta. 
Výherkyni Monike Antalovej blahoželáme.  

Deň pred Slávnosťami vína sa profesionál-
ni degustátori aj laici zišli na súťažnej ochut-
návke. Výsledkom degustácie bol absolútny 
víťaz Slávností vína 2017: Mrva&Stanko – 
Rulandské šedé 2016, suché. Z bielych vín 
prítomní ešte ocenili: Simonsig-Sauvignon 
Blanc/Semillon 2017, suché a Vinárstvo Pa-
velka a syn – Rizling vlašský 2016, suché. 
Z červených vín si ocenenie odniesli: Elesko 
– Dunaj 2015, suché, Pavelka a syn – Troj-
ka (Alibernet, Dornfelder, Frankovka modrá) 
2015, suché. Víťazom spomedzi červených 
vín sa stalo vínko Contessa Carola – Primiti-
vo di Manduria Riserva 2012, suché.

Na podujatí, ktoré sa prvýkrát uskutočni-
lo v roku 2009, sa prezentujú rôzne značky 
slovenských aj zahraničných vinárov. Tohto-
ročné Slávnosti vína organizovala Mestská 
časť Bratislava-Záhorská Bystrica v spolu-
práci s firmou Provino, s.r.o.

Na zdravie!
 Text: Barbora Besedičová,  

Foto: Martina Jajcajová

Foto: Martina Jajcajová 
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Súťaž družstiev DHZ o putovný pohár starostu 
Záhorská Bystrica patrí medzi tie obce, kde má dobrovoľný hasič-

ský zbor dlhú históriu. Roky tu prebiehala súťaž, v rámci ktorej si hasiči 
z jednotlivých obcí merali sily a snažili sa získať putovný pohár staros-
tu obce. Potom sa súťaž istý čas nekonala, pretože chýbalo vhodné 
miesto na jej realizáciu. No minulý rok sme po dlhej dobe vyskúšali 
zorganizovať nultý ročník. Na naše prekvapenie sa veľmi vydaril. Po-
silnení úspechom sme sa o to viac snažili tento rok pripraviť prvý roč-
ník Súťaže družstiev DHZ o putovný pohár starostu obce Záhorská 
Bystrica, ktorý sa konal 7. 10. 2017  pri  Poľnom mlyne. Aby súťaž 
bol zaujímavejšia pre divákov a ťažšia pre súťažiacich, museli hasič-
ské družstvá simulovať skutočný požiarny útok: zdolať tunel, nacúvať 
s hasičským vozidlom Iveco k vodnému zdroju, bežať cez lávku alebo 
preskočiť oknom. V plnej výbave to naozaj nebolo ľahké. Takto sťaže-
né podmienky zamiešali karty v konečnom poradí družstiev. Favoriti 
súťaže a minuloroční víťazi z Devína skončili na poslednom mieste. 
Prví sa umiestnili hasiči z Jaroviec. Naši chlapci skončili na krásnom 
druhom mieste. V súťaži ženských družstiev sa zúčastnilo len jediné 
družstvo zo Záhorskej Bystrice – a tým si vyslúžilo prvé miesto. Takéto 
umiestnenie si naše ženy a dievčatá zaslúžia aj za to, že v Bratislave 
už ženské družstvo nemá okrem nás žiadna mestská časť. Preto sme 
radi, že v Záhorskej Bystrici sme túto tradíciu dokázali udržať.

Po ukončení oficiálnej časti súťaže bolo vyhlásené neoficiálne zá-
polenie, do ktorého sa mohli prihlásiť zmiešané družstvá, prípadne 
si to mohli ešte raz vyskúšať  družstvá, ktoré prvýkrát neuspeli. Za 
Záhorskú Bystricu bežalo zmiešané družstvo, v ktorom bol aj staros-
ta obce pán Krúpa. Boli sme veľmi prekvapení ako dobre mu to išlo. 
Na budúci rok ho tiež berieme do tímu. 

Okrem zážitku zo súťaže bolo pripravené skvelé občerstvenie, vý-
borný guláš, čapované pivko a kofola. Každému, kto mal chuť sa 
pozrieť ako prebieha zápolenie hasičov, sme poskytli kyvadlovú do-
pravu. Všetci zúčastnení, či už hasiči, diváci, alebo detičky si prišli na 
svoje. Aj počasie nám vyšlo. Čo viac si môžeme priať. Snáď najmä 
to, aby sme sa v zdraví dožili budúceho roku a mohli opäť zorganizo-
vať takúto super akciu.

Text: Nina Martinčičová
Foto: archív DHZ ZB

Naši hasiči so starostom Jozefom Krúpom

Naše podujatia 

Skupina Roc´ hann

Miroslav Dudík, Ľudová hudba Dudíci, 
starosta Jozef Krúpa, Ľubo Roman 

Príjemný večer v stane
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Divadelné predstavenie Meno alebo Komédia, ktorá sa našťastie nestala vám
Na základe pozvania od vedenia Mestskej časti Bratislava-Zá-

horská Bystrica nás 25. septembra navštívili poprední slovenskí 
herci. Vystúpili s inscenáciou francúzskej komédie Meno, ktorú 
s nimi naštudoval režisér Jakub Nvota. Zaujímavá produkcia nielen 
dobre zabavila, ale divákov viedla aj k zamysleniu.  

Na záver vydareného predstavenia Meno alebo Komédia, kto-
rá sa našťastie nestala vám prítomní tlieskali výborným hercom, 
predstaviteľom jednotlivých postáv. Boli to: Ady Hajdu, Lucia Hura-
jová,  Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard Stanke.

Ďakujeme umelcom za skvelé výkony – a za pomoc pri realizácii 
predstavenia vyjadrujeme vďaku sponzorom ITB Kolísky a MPL 
House, s.r.o.

Text a foto: Barbora Besedičová 

Naše podujatia

Jesenný jarmok
Začiatkom októbra Mestská časť Bratisla-

va-Záhorská Bystrica pripravila v Ľudovom 
dome Jesenný jarmok. V ponuke boli pre-
važne dobroty na jedenie. Guláš ponúkali vý-
borní kuchári, ochutnať sme mohli aj  lokše, 
koláče, pagáče, chlieb s masťou a oškvar-
kovou nátierkou. Niečo na pamiatku si náv-
števníci mohli odniesť zo stánku so šitými 
hračkami a dekami, prípadne krásny šperk 
z drôtu. Na jarmoku nechýbali ani nápoje: 
domáci „burčák“ a čaj. Po príhovore staros-
tu Jozefa Krúpu, ktorý nám zaželal „aby sme 
si pomastili bruchá dobrým jedlom a uchá 
dobrou hudbou“ , program pokračoval vy-
stúpením Speváckeho zboru Bystričan, pod-
večer sa predstavila speváčka Janissa Band. 

V rámci sprievodného programu bola 
otvorená kováčska dielňa a expozícia tradič-
ného bývania v Ľudovom dome.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa jarmoku zú-
častnili a tešíme sa o rok.

Organizátori

Zastúpenie malo aj OZ Hlas nádeje – ponúkali 
nealko nápoje, lokše, koláče, pagáče...

Samozrejmosťou je otvorená expozícia 
v Ľudovom dome.

Počas jarmoku Nechýbal ani „domácí burčák“ a vínko.

Dobroty od pani MrázkovejZemiakové placky a chlieb s oškvarkovou 
nátierkou ponúkala pani Čechová.

V kováčskej dielni
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Pozitívum v západných Čechách
Štátny sviatok 15. a víkendové dni 16. a 17. septembra využili členovia OZ Pozitívum v nás na zájazd do západných Čiech, 
konkrétne na Karlovarsko a do jeho okolia. Program zostavila pani inžinierka Janatová a sprievodkyňa pani Horníková. 

Prvý deň, Karlove Vary
Vďaka horúcim liečivým prameňom navra-

cajúcim odpradávna ľuďom zdravie si tu dá-
vali „dostaveníčko“ už viac ako šesť storočí 
rôzne významné osobnosti. Chodili sem mo-
narchovia z celej Európy. Preto boli Karlove 
Vary nazývané aj salónom Európy. V dnešnej 
dobe je možné toto kozmopolitné mesto na-
zvať mestom festivalov a kultúry.

Prehliadku sme začali návštevou podniku 
na výrobu Becherovky, kde sme sa dozve-
deli z čoho a ako sa známy mok vyrába. Re-
ceptúru nám však z pochopiteľných dôvodov 
neprezradili. Postupne sme si prezreli všetky 
najvýznamnejšie kúpeľné domy, kolonádu, 
hotel Thermal, viaceré liečebne – a popri 
hoteli Pupp sme sa dostali k zubačkovej 
lanovke na Jelení skok a rozhľadňu Diana. 
(Podľa povesti kedysi pri poľovačke skočil 
jeleň dolu zo skaly a keď dopadol, tak tam 
vytryskol prameň, čo sa považuje za zrod kú-
peľov). Po návrate dolu sme sa pobrali pešo 
do hotela Marttel, nášho dočasného zák-
ladného tábora. Cesta pešo bola veľmi dlhá 
a náročná, no vidina osviežujúcej sprchy a 
postele nám dodávala sily túto poslednú 
métu prvého dňa zdolať. 

Druhý deň, hrad Loket 
Loket je starobylý kamenný hrad stojaci  

na skalnom brale nad riekou Ohře. Najstar-
šia písomná zmienka o Lokti je z roku 1227, 
keď tu pobudol český král Přemysl Otakar I. 
a jeho dcéra Anežka Přemyslovna – neskôr 
Anežka Česká (1211 – 1282). V roku 1317 
prišla na hrad česká kráľovná Eliška Přemys-
lovna, manželka kráľa Jana Luxemburského, 
so svojimi deťmi: kráľovičom Václavom (ne-
skorším cisárom Karlom IV., 1316 – 1378) 
a dcérami Markétou a Jitkou. Na rozhraní 
rokov 1317 a 1318 tu vraj na príhovor svä-
tej Anežky Českej malo prísť k zázračnému 
uzdraveniu Václava. Súčasťou expozície hra-
du sú listiny potvrdzujúce výsady kráľovské-
ho mesta, ale aj sklárske a porcelánové vý-
robky vyrábané remeselníkmi v okolí. V roku 
1807 po prvý raz navštívil Loket J. W. Goe-
the a do roku 1823 tak urobil ešte šesťkrát. 
Dnes je hrad v správe mesta Loket.

Cheb
Našou ďalšou zastávkou bolo mesto 

Cheb, ležiace takmer na hranici s Nemec-
kom. Cheb je staré historické sídlo, ktorého 
vznik sa datuje na začiatok 13. storočia. Je 
tu množstvo kultúrnych a historických pamia-
tok. Z tých starších je to Kostol sv. Mikuláša 
a Kostol sv. Alžbety, ďalej františkánsky kláš-
tor z 13. storočia, Hrad Cheb (unikát medzi 

hradmi). Medzi unikáty treba zaradiť tiež his-
torické Námestie Krála Jiřího z Poděbrad, 
kde je budova múzea. Z novších objektov 
treba spomenúť pešiu zónu a Bránu času.

Františkove Lázne
Tu návštevníka víta úchvatná vstupná pro-

menáda s množstvom nádherných budov 
a liečebných domov. Františkove Lázne sú 
známe teplými liečivými prameňmi určenými 
na na liečbu pitím aj balneoterapiu. Väčšina 
liečebných prameňov sa nachádza v roz-
siahlom, takmer desaťhektárovom parku. 
Účinok týchto prameňov využívajú pacienti 
so zažívacími ťažkosťami, ale aj pri gyneko-
logických a urologických problémoch. Aj tu 
boli kedysi hosťami významné osobnosti: 
napríklad J. W. Goethe, knieža Metternich a 
spisovateľ V. Nezval.

Tretí deň, národná kultúrna pamiatka 
Štátny hrad a zámok Bečov

Hrad Bečov bol postavený v 14. – 16. sto-
ročí. V 18. storočí tu prebehla výstavba ba-
rokového zámku. Z rúk pôvodných českých 
šľachtických rodov získal hrad v roku1813 
rod Beaufort-Spontin z Belgicka, ktorý ho 
vlastnil až do roku 1945, keď ho totalitný 
režim skonfiškoval. V druhej polovici dvad-
siateho storočia bola na zámku škola. Dnes 
je v rukách Českého štátu. Najvzácnejším 
priestorom zámku je zachovaná knižnica, 
ale aj kaplnka so zbierkami kozmopolitného 
rodu Beaufort-Spontin. Hlavným a doslova 
zlatým skvostom zámku je relikviár sv. Mau-
ra. Po skončení druhej svetovej vojny musela 
rodina Beaufort-Spontin na základe Bene-

šovych dekrétov odísť z Československa. 
V tých časoch bol relikviár pravdepodobne 
ukrytý v podlahe bečovskej zámockej kapln-
ky. Relikviár po dlhšom čase objavili krimi-
nalisti. Nachádzal sa vo veľmi zlom stave. 
Reštaurovanie tohto vzácneho objektu trvalo 
viac ako jedenásť rokov, momentálne sa na-
chádza na zámku Bečov v špeciálnej miest-
nosti chránenej zabezpečovacím systémom 
polície. Návštevu sme ukončili prehliadkou 
zámockého parku.

Mariánske Lázne
Úchvatná príroda, čistý vzduch, výborné 

klimatické podmienky, krásne kúpeľné par-
ky, skvostná architektúra, bohatý kultúrny 
a spoločenský život a jedinečná tradícia od 
roku 1808 vytvárajú z Mariánskych Lázní vy-
hľadávané kúpeľné mesto, ktoré svojou náv-
števou poctili takí velikáni ako J. W. Goethe, 
F. Chopin či kráľ Eduard VII. Mimoriadnym 
miestom pre potešenie očí je spievajúca 
fontána, ale aj krásne budovy liečební a nád-
herný park.

Po zaslúženom a chutnom obede sme 
sa s mestom rozlúčili a nasadli do autobu-
su bohatší o nové poznatky, fakty, zážitky – 
a vydali sme sa na cestu domov. Cesta tam 
i späť bola bezproblémová, za čo ďakujeme 
pánovi vodičovi. Veľká vďaka a uznanie patrí 
našej sprievodkyni pani Horníkovej. Ďaku-
jeme napokon organizátorke podujatia pani 
Janatovej a všetkým účastníkom za discipli-
novanosť a vytvorenie príjemnej atmosféry.

Text: Pavel Malinovský
Foto: Ivana Maradová
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Hudbohranie pre všetkých
Nadácia ZSE finančne podporila prostredníctvom grantového programu 
sústredenie detského farského zboru na Kunovskej priehrade, kde sa 
počas posledného septembrového víkendu stretli malí speváci pod 
vedením M. Zámečníkovej aj s rodinami a nacvičovali piesne na nedeľné 
„hudbohranie“. 

Za pomoc ďakujeme našej farnosti sv. 
Petra a Pavla za poskytnutú techniku, MČ 
Bratislava-Záhorská Bystrica za spoluprácu 
a Nadácii ZSE za podporu.

Občianske združenie Hlas nádeje pripra-
vilo nové kultúrne podujatie pod názvom 
Jesenné hudbohranie. V druhú októbrovú 
nedeľu mohli  predviesť svoj talent  umelci 
zo Záhorskej Bystrice. 

Na pódiu si zahralo mnoho mladých talen-
tov klasickú i modernú hudbu, zamuzicírovať 
si mohli hudobnícke rodiny, oba farské zbo-
ry – detský aj mládežnícky, domáce kapely 
i jednotlivci. 

Všetkým účinkujúcim ďakujeme za sprí-
jemnenie nedeľného popoludnia a prajeme 

mnoho úspechov v umeleckej oblasti.
Veríme, že hudobné popoludnie, na kto-

rom sa stretávajú umelci zo Záhorskej Bys-
trice, sa stane tradíciou a že o rok sa stret-
neme opäť.

-red-

Foto: Šimo Zámečník

Dyňobranie opäť s fantáziou
Ako sa už stalo zvykom, koncom októbra sa koná akcia s názvom 

Dyňobranie. Tohtoročné vyrezávanie tekvíc sa prvýkrát uskutočni-
lo vo vstupnej hale do Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. 
Organizátori zabezpečili tekvice, potrebné nástroje aj občerstve-
nie. Každý z účastníkov si mohol vybrať jednu z pripravených tekvíc 
a vyrezať ju podľa vlastnej fantázie. Na záver prišlo vyhodnotenie 
troch najkrajších tekvicových výtvorov. Medzi strašidlami sa najlep-
šie vynímal tekvicový novomanželský pár, ktorého autori si domov 
odniesli aj cenu organizátorov. Každý z účastníkov dostal aj zdravú 
odmenu – kokosovú tyčinku. Dyňobranie zorganizovalo OZ Hlas 
nádeje a Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica. 

Text, foto: Barbora Besedičová

Pozývame všetky deti od päť rokov 
do detského farského zboru, ktorý sa stretáva 
každý druhý týždeň v mesiaci v pastoračnom 
centre farnosti sv. Petra a Pavla pod vedením  
M. Zámečníkovej. 
Viac informácií o zbore a nácvikoch na:  
mzamecnikova@gmail.com                       -ľj-

Víťazný tekvicový novomanželský pár 

Oteckovia s deťmi

Porota počas hodnotenia
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Korčuľkovo
Korčuľovanie je z viacerých hľadísk zdra-

viu prospešná činnosť. Rozvíja koordiná-
ciu, držanie tela, ohybnosť, silu a rýchlosť. 
Pohybom v chladnom prostredí sa dieťa 
otužuje. Vhodné je aj pre alergikov či as-
tmatikov. 

Preto sme aj tento rok našim predško-
lákom z MŠ na Hargašovej ulici ponúkli 
možnosť korčuľovať sa. Kurz prebehol na 
zimnom štadióne v Lamači. Skúsení tréneri 
trpezlivo učili deti základom pohybovania 
sa na ľade. I keď boli začiatky ťažšie, všetci 
malí korčuliari statočne vydržali celý kurz 
a ich úsilie bolo ocenené diplomom.

Eva Danková

Dňa 25. 10. 2017 sa v školskom klube detí našej základ-
nej školy uskutočnili už tradičné tvorivé dielne s jesennou 
tematikou  STRAŠITEKVICE.
Rodičia s deťmi s veľkou fantáziou vyrezávali najrôznejšie 
strašidelné tvary tekvíc a zdobili ich prírodnými materiálmi 
dostupnými v areáli školského dvora. Ukončené dielka sme 
umiestnili na pripravené panely, aby sme skrášlili priestory 
školy a poukázali na zručnosť a tvorivosť účastníkov tvori-
vých dielní. Niektoré deti sa nevedeli so svojimi dielami roz-
lúčiť, preto si ich odniesli domov na „domáce strašenie“. 
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným rodičom a zároveň 
ďakujeme aj za prinesené občerstvenie.   

vychovávateľky školského klubu detí

Mesiac úcty k starším
V októbri si v našej materskej škole pripomíname 

jednu z najvzácnejších cností, úctu k starším. Na kon-
ci tohto mesiaca sa uskutočnili v triede Kačičiek tvorivé 
dielne, v rámci ktorých si naše deti mali možnosť spolu 
so svojimi starými rodičmi vytvoriť nejaký pekný výrobok. 
Na znak vďaky a úcty deti s pani učiteľkami pripravili kul-
túrny program plný piesní, básní a tanca s poďakovaním 
za všetko dobré a krásne, čo do ich života starí rodičia 
vnášajú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto 
podujatia a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                 Silvia Kardošová
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Týždeň zdravej výživy
Jednou z najdôležitejších vecí potrebných na dobrý 
a dlhý život je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. 
Práve preto boli dni v týždni od 16. do 20. 10. 2017 
zamerané na prezentáciu a podporu zdravého jedla, 
zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny, zníženie spotreby 
cukru, konzumácie sladkostí a pitia sladkých nápojov, 
ako aj na osvetu o zdravom stravovaní. Na našej škole  
sa v tomto duchu niesol Týždeň zdravej výživy.

Žiaci prvého stupňa si spolu s pani učiteľkami pripravili výstavku 
ovocia a zeleniny. Na hodinách si pripomínali dôležitosť správnej vý-
živy a jej dopad na organizmus. 

Žiaci 5. a 6. ročníka počas veľkej prestávky prezentovali vo svojich 
stánkoch zdravé jedlo a nápoje v utorok 17. októbra a žiaci 7., 8. 
a 9. ročníka vo štvrtok 19. októbra. Stoly sa prehýbali pod zdravými 
dobrotami, ktoré boli nielen náramne chutné, ale aj oku lahodiace. 
Systémom predaja za žetóny si absolútne víťazstvo vybojovala trieda 
9. A s celkovým počtom bodov 202, ktoré získali nielen za prezen-
táciu a predaj jedla, ale aj za najkrajší plagát s témou: „Ryba na ta-
nieri“. Druhý najvyšší počet bodov (185) získala 6. B. Obidva triedne 
kolektívy za ich víťazstvo čaká krásna odmena, ktorou je návšteva 
filmového predstavenia. 

V priebehu celého týždňa sme monitorovali počet chýbajúcich žia-
kov a sledovali chorobnosť, pretože prebiehala aj súťaž o najzdravšiu 
triedu. Týmto titulom sa môže pýšiť  6. A, v ktorej sme počas Týždňa 
zdravej výživy zaznamenali len osem zameškaných hodín.

                                                             Beáta Hromeková, učiteľka 

37/4/2017
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Zomrel najstarší bystrický rodák
Ján Blecha 8. 3. 1920 – 7. 10. 2017

Ján Blecha sa narodil v roľníckej rodine 
otcovi Štefanovi Blechovi a Márii Blechovej, 
rodenej Malinovskej. Keď mal jeden a pol 
roka, zomrel mu otec. Sestra pána Blechu 
Anna mala vtedy len šesť týždňov – je to 
ešte podnes žijúca pani Anna Rácová.

Už v ranom veku zostal malý Ján praco-
vať po boku matky a sestry v rodine, i keď 
jeho učiteľ na ľudovej škole pán Šmelík na 
matku naliehal, aby ho pustila na štúdiá. 
Často spomínal na svojho starého otca 
Jána Malinovského (matkinho otca), pána 
Rudolfa Bieloviča, pána Emila Čecha, 
pána Ondru Ščepána a ďalších roľníkov, 
ktorí mu radili ako sa má mladý chlapec 
správne starať o majetok. Popri práci si 
dokázal nájsť čas aj na kultúrne vyžitie, 
ktoré bolo v tridsiatych rokoch minulého 
storočia v Záhorskej Bystrici veľmi rozvinu-
té. Bol aktívnym a úspešným ochotníckym 
hercom divadelného krúžku v Záhorskej 
Bystrici. Vtedajší ochotníci sa okrem čino-
herných predstavení úspešne púšťali aj do 
operetných diel, v ktorých Ján Blecha za-
znamenal nemalé úspechy. Dokonca mal 
možnosť po vzore pána Chudíka, Roman-
číka a ďalších bývalých ochotníkov v tom 
čase pokračovať v hereckej dráhe (odpo-

rúčal mu to pán Dibarbora prostredníctvom 
Ferka Iváka), ale bolo treba starať sa o hos-
podárstvo a „komediantská“ dráha nebola 
v tom čase populárna. 

Jeho muzikálnosť a veselá myseľ sa pre-
javila aj v časoch, keď s pánom Jankom 
Chocholáčkom tvorili kapelu a v 50-tych 
a 60-tych rokoch minulého storočia bavili 
na svadbách ľudí v rodnej dedine a v širo-
kom okolí. Úsmevne sa o nich hovorilo, že 
„čo nezahrali, to dospievali“.

Veľmi ťažké obdobie prežíval v päťde-
siatych rokoch minulého storočia počas 
kolektivizácie poľnohospodárstva. Rodina 
má nepríjemné zážitky z tých čias, keď 
roľníkov brali komunisti na „pohovory“, 
kde ich nútili podpísať prihlášky do JRD. 
Osudným sa pre pána Blechu stal doslova 
únos počas mlatby obilia, keď jeho a spolu 
s ním ďalších šiestich roľníkov zobral prís-
lušník VB a príslušník ŠTB priamo z poľa. 
Bol tam Rudolf Horváth, František Horváth, 
Emil Čech... Mená ďalších si nepamätám 
a ospravedlňujem sa im. Tam po niekoľ-
kodňovom násilnom presviedčaní prihlášku 
do JRD podpísali. 

Spolu s ďalšími občanmi s pokorou prijal 
prácu na miestnom JRD a jeho spolupra-
covníci aj niektorí bývalí vedúci pracovníci 
družstva naňho spomínali ako na dobrého 
a spoľahlivého pracovníka, ktorý ani pri zlo-
žitých pracovných činnostiach nestrácal ve-
selú náladu.

Svoju oddanosť a ochotu pomáhať dal 
poznať aj mnohým mladým futbalistom, 
keď žiakov a dorastencov futbalového klu-
bu po mnohé roky vozieval na nákladnom 
aute na zápasy do okolitých dedín.

Pán Ján Blecha aj po dosiahnutí dôchod-

kového veku zostal pracovať na miestnom 
JRD. Vždy bol veselým človekom rozdáva-
júcim dobrú náladu medzi ľuďmi, s ktorý-
mi sa stretal, nesmierne rád mal  ľudové 
piesne. 

Jeho osobitou láskou boli ušľachtilé zvie-
ratá – kone, ktoré zohrali v jeho roľníckom 
živote významnú úlohu. Bol ich dlhoročným 
chovateľom a vychoval niekoľko generácií 
týchto pomocníkov človeka.

Pamätáme si ho ako fyzicky zdatného 
a svižného človeka, ktorý si sviežosť zacho-
val až do neskorého veku. Ale jeho nemoc-
né srdce nevydržalo viac čeliť nástrahám 
života a po týždňovom pobyte pána Blechu 
v nemocnici dotĺklo 7. októbra 2017. Pán 
Blecha  mal 97 rokov a 7 mesiacov.

Česť jeho pamiatke.

Bystričan ozdobou slávnostnej svätej omše v Kátlovciach
Na pozvanie profesora Pavla Zemka, farára z Kátloviec, zúčast-

nil sa Spevácky zbor Bystričan slávnostnej svätej omše  v Kostole 
Svätého Ducha  v Kátlovciach, ktorá sa konala  v nedeľu 15. ok-
tóbra  pri príležitosti 182. výročia vysviacky kostola. V tento deň 
mali v obci  aj tzv. hodky – a miestne gazdinky priniesli pred oltár 
svoje pekárske a cukrárske dobroty, ktoré im celebrujúci kňaz prof. 
Zemko posvätil. Spevácky zbor Bystričan pod vedením zbormajstra 
JUDr. Štefana Martinkoviča prispel  k slávnostnej omši staroruskou  
cirkevnou piesňou  Tebe pojem, sakrálnou skladbou  Lorenza  Pe-
rosiho Laudate Dominum a kánonickou skladbou W. A. Mozarta  
Dona Nobis Pacem. Veriaci ocenili spevácky výkon Bystričanov 
darovaním posvätených dobrôt, svoje uznanie vyjadril aj miestny ro-
dák, sólista Opery SND Daniel Čapkovič – a v neposlednom rade 
sám profesor Zemko. 

Eva Frťalová

Pán Blecha ako regrút v dolnom rade v strede



Október – Mesiac 
úcty k starším

V nedeľu 15. 10. 2017 Občianske 
združenie Klub dôchodcov Záhorská 
Bystrica oslávilo v našom Spoločen-
skom dome Mesiac úcty k starším. 
Predsedníčka klubu privítala všetkých 
prítomných a osobitne pozdravila po-
zvaných hostí. Vo svojich príhovoroch 
nám pán starosta a pani doktorka Cin-
gelová zaželali veľa zdravia a radosti, mnoho krásnych dní a životného optimizmu.  V programe 
účinkoval orchester Bratislava Hot Serenaders pod vedením  Juraja Bartoša. Títo hudobníci 
očarili prítomných seniorov pesničkami z dvadsiatych a tridsiatych rokov. Pre všetkých prí-
tomných to bol nádherný zážitok.  Predsedníčka sa poďakovala sponzorom, ktorí  prispeli 
k pohosteniu: pán Lengyel, pani Cingelová, rodina Kubaská, starosta MČ Bratislava-Nové 
Mesto pán Rudolf Kusý, pani Katka Hlavenková, firma Gryf, ovocie a zelenina Erika na Brati-
slavskej ulici, Družstvo podielnikov Devín, pán Martin Galát a starosta Záhorskej Bystrice pán 
Jozef Krúpa. Treba tiež poďakovať mládežníkom pod vedením Miroslava Marciša za výbornú 
obsluhu. Všetkým sponzorom a organizátorom srdečne ďakujeme.

                Text: Viera Marošová 
Foto: Miroslav Mackovič, Ján Hasoň 
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Ži svoj život 
aktívne!

Život sa skladá z maličkostí, ale tieto 
maličkosti sú rozhodujúce. Naši rodičia 
a starí rodičia žili inak než my, dnešní 
seniori. Prispôsobujeme sa a kráčame 
s dobou. Používame platobné karty, 
mobily a väčšina „skajpuje“ a pracuje 
na počítači. Aktívne sa zúčastňujeme 
na športových, kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach. 

Otázkou postavenia seniorov v spo-
ločnosti sa zaoberá Rada seniorov pri 
Hlavnom meste SR Bratislave. Je to stá-
ly poradný orgán primátora pre otázky 
postavenia seniorov. Predsedom rady 
je primátor mesta Bratislavy. Radu tvoria 
koordinátor a členovia, ktorých vymenúva 
a odvoláva tiež primátor. Každá mestská 
časť navrhuje do tohto orgánu jedného 
člena. Títo členovia sa aktívne zapájajú do 
programu aktívneho starnutia seniorov. 
Predkladajú návrhy aktivít pre seniorov vo 
svojej mestskej časti a zúčastňujú sa na 
ich zabezpečení.

Na základe odporúčania Rady senio-
rov pri Hlavnom meste SR Bratislave 
sa podujatia pre seniorov rozvrhli na 
celý rok – a  nie len na mesiac október, 
ktorý je Mesiacom úcty k starším. Tie-
to podujatia sa organizujú v spolupráci 
so sociálnym oddelením magistrátu, 
Kanceláriou Zdravé mesto Bratislava, 
mestskou knižnicou, galériou a múzea-
mi mesta. Uskutočnila sa tiež spoluprá-
ca s bratislavskou ZOO. 

Zaujímavá je aj dobrovoľnícka čin-
nosť, a to najmä v oblasti športu a v so-
ciálnej sfére. Počas letných mesiacov 
sa konala Letná univerzita tretieho veku. 
V rámci programu Bratislava pre všet-
kých seniori predviedli svoje remeselné 
a spevácke zručnosti. V mesiaci októ-
ber a november bežalo podujatie Deň 
zdravia. Na záver ďalšieho podujatia, 
Seniorfestu, sa uskutočnilo udeľovanie 
ceny Senior roka. Bolo ocenených šesť 
seniorov, a to v oblasti športu, kultú-
ry a architektúry. Na tomto podujatí sa 
zúčastnili aj členovia z nášho klubu dô-
chodcov. 

Na záver by som chcela popriať všet-
kým našim seniorom, aby žili svoj život 
aktívne. V zdraví, v kruhu svojich najbliž-
ších a samozrejme v kruhu nás, senio-
rov zo Záhorskej Bystrice.

Ľudmila Hrmová 
členka Rady seniorov Hlavného mes-

ta SR Bratislavy

Opekanie v prírode
Dňa 19. 10. 2017 si naši senio-

ri usporiadali „opekačku“ v krásnom 
prostredí na Kačíne. Podujatia sa zú-
častnilo dvadsaťdeväť členov klubu se-
niorov. Niektorí z nich absolvovali pešiu 
túru na Kačín a iní sa tam odviezli hasič-
ským mikrobusom. Dopravu  pomohol 
zabezpečiť pán Dušan Prokop. Počasie 
nám prialo, zdá sa, že to bol posledný 
deň babieho leta. Program sme si vy-
plnili peknými záhoráckymi pesničkami. 
Popoludní sme sa rozišli s príjemnými 
spomienkami na krásne prežitý deň. 

                       Text: Viera Marošová 
Foto: Ján Hasoň, Miroslav Mackovič

Seniori z OZ Klub dôchodcov Záhorská Bystrica  
dovolenkovali v Chorvátsku.

V dňoch od 8. do 16. septembra 2017 sa 
naši seniori zúčastnili pobytu v chorvátskom 
letovisku Vodice-Srima. Pobyt vo vile Lagúna 
zabezpečila Cestovná kancelária Piešťany 
TOUR, s.r.o. 

Počasie nám prialo, strava bola dob-
rá a účastníci zájazdu spokojní. Veľkú 
zásluhu na tom mala delegátka z cestovnej 
kancelárie, ktorá na každý deň pripravila za-
ujímavé programy: či už plavbu  loďou oko-
lo priľahlých ostrovov alebo návštevu vinár-
skej farmy v Dalmácii. Bol to už druhý ročník 
pobytu v Chorvátsku, ktorý možno hodnotiť 
ako vydarenú akciu.    

                     Text: Viera Marošová
 Foto: Miroslav Mackovič
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Púť do Ríma a Castel Gandolfa 
Stretnutie zástupcov našej farnosti s pápežom 
Františkom

Od 9. do 13. októbra tohto roka sa pod vedením pána dekana 
Pokojného uskutočnila púť 36-člennej skupiny zo Záhorskej Bystrice 
do Ríma s cieľom navštíviť najvýznamnejšie miesta, chrámy, baziliky 
a múzeá bezprostredne spojené so životom prvých apoštolov, mno-
hých svätcov a celej Cirkvi. A vrcholom mala byť audiencia a stretnu-
tie so Svätým Otcom Františkom. 

Tak, ako to pán dekan Pokojný, veľký znalec miestnych pomerov 
a histórie mesta, naplánoval, začali sme prehliadkou Svätopeterské-
ho námestia a Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, ktoré ohromia svojou 
veľkosťou, mohutnosťou a v prípade baziliky aj harmóniou nádher-
ných mozaík, sôch a celej architektúry. V momente, keď do baziliky 
vstúpite, javí sa vám, že ste súčasťou toho všetkého, čo tam história 
ponúka – a tento pocit umocňuje masa pútnikov valiacich sa doslova 
ako lavína. To, čo sme tam videli, nás ohromilo. Svätá omša s naším 
pánom dekanom v jednej z kaplniek vedľa hrobu svätého Petra bola 
tiež silným duchovným i emotívnym zážitkom.

Ďalším miestom, ktoré sme navštívili, boli Vatikánske múzeá, kto-
rých súčasťou je niekoľko nádvorí, veľká záhrada a množstvo sál a 
priestorov, v ktorých okrem množstva obrazov, malieb a sôch nás 
zaujala takzvaná Sála máp, v ktorej sú umiestnené zemepisné mapy 
stredovekého sveta. Záverečnou časťou prehliadky bola Sixtínska 
kaplnka. Je naozaj mimoriadne ocitnúť sa na tomto mieste, pretože 
tu, pod týmito maľbami sa už niekoľko storočí koná voľba pápeža, 
ktorý vedie Cirkev. Je to nádherná sála s bohatou výzdobou a výjavmi 
z biblických dejín. 

Zážitkom bol aj presun autobusom bežnej rímskej dopravy. Od-
viezli sme sa na Benátske námestie, aby sme prešli od Kapitolu cez 
Rímske fóra s troma víťaznými oblúkmi (Septimovym, Titovym a Kon-
štantínovym) ku Koloseu a ponorili sa tak do života antického Ríma. 
Michelangelova socha Mojžiša v Bazilike sv. Petra v okovách akoby 
nám chcela niečo povedať, tak realisticky pôsobila. A Bazilika Panny 
Márie a tiež Bazilika sv. Jána v Lateráne akoby nás chceli ubezpečiť 
o pokoji a radosti z našej viery. 

Pre nás všetkých bola však najkrajším, najemotívnejším a neza-
budnuteľným dňom streda 11. októbra, keď sme šli na audienciu 
k pápežovi Františkovi. Vďaka nášmu skorému príchodu sme boli 
úplne vpredu a mali sme možnosť takmer sa Svätého Otca dotknúť. 

V našom mene mu pán dekan Pokojný osobne odovzdal dar – 
súsošie sv. Petra a Pavla, patrónov našej obce. Svätý Otec sošku 
s radosťou prijal a požehnal celú našu farnosť týmito slovami: „Majte 
silnú a odvážnu vieru!“ Pri odchode z Námestia sv. Petra sa Svätý 
Otec František pri nás ešte pristavil, požehnal a pozdravil nás. Ten-
to okamih sme vnímali ako najkrajší – a zostane v našich srdciach 
natrvalo!   

Za vytvorenie nádherného bronzového súsošia ďakujeme akademic-
kému sochárovi Vítovi Bojňanskému – a pánovi starostovi Ing. Jozefovi 
Krúpovi vyslovujeme vďaku za pomoc pri dolaďovaní detailov súvisiacich 
so zhotovením tohto diela. Tento dar pre pápeža vnímal ako záležitosť 
všetkých občanov Záhorskej Bystrice. Následne sme zvládli aj návšte-
vu ďalších miest: Námestie Navona i Fontanu di Trevi, Panteón i Ná-
mestie Colonna so stĺpom Marka Aurélia, Španielske schody či Kostol 
sv. Kataríny Sienskej a nakoniec Pole kvetov so sochou Giordana Bruna. 
Talianska zmrzlina bola príjemným zavŕšením tohto mimoriadneho dňa. 

V posledný deň našej púte sme navštívili pápežské letné sídlo v Cas-
tel Gandolfo, kde sú okrem portrétov pápežov uložené aj ich osobné 
predmety a vystavené autá, ktoré používali. Po abdikácii tu určitý čas 
býval pápež Benedikt XVI., z atentátu sa tu zotavoval svätý Ján Pavol II. 

Našu púť sme zakončili v Katakombách sv. Šebastiána za múrmi 
a v Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde sú po stranách podobizne 
všetkých pápežov. Podľa mnohých z nás je to po Bazilike sv. Petra 
druhá najkrajšia rímska bazilika. 

Veľké poďakovanie patrí nášmu sprievodcovi pánovi dekanovi Po-
kojnému za perfektnú organizáciu, fantastický výklad a množstvo in-
formácií, citlivý prístup, obetavosť a za posilnenie našej viery. Vďaka 
aj všetkým účastníkom za dochvíľnosť a disciplinovanosť. 

–pm-

Raz (určite) nestačí

Naša farská púť do Ríma – to boli štyri dni doslova nabité 
zážitkami, dojmami a zároveň aj pocitom ľútosti. Byť v Ríme je-
den raz totiž nestačí. Neviem koľkokrát tam človek musí prísť, 
aby si mohol povedať: „Videl som Rím“. 

Byť turistom v Ríme je náročné. Takých sú v tomto meste ti-
síce. Všetci chcú vidieť čo najviac, všetci chcú fotografiu z tých 
najkrajších miest a momentov. Je to nepretržitý zápas o zážitky. 
Do toho všade bezpečnostné kontroly a upozornenia. Boľavé 
nohy, otlaky. Ale vydržíte – pretože to je neprimerane malá cena 
za to, že na každom kroku vidíte krásu. Trvalú a nepominuteľnú. 
Lebo Rím je plný krásy s neuchopiteľným množstvom architek-
tonických a ďalších umeleckých skvostov. 

Byť v Ríme ako pútnik a navštíviť miesta ako Bazilika sv. Petra 
či Bazilika sv. Pavla za hradbami, Vatikánske múzeá so Sixtíns-
kou kaplnkou či katakomby – to je veľká výzva, aby ste podchy-
tili duchovný rozmer týchto priestorov a nenechali ho zaniknúť 
v množstve zážitkov z úžasných umeleckých diel. Ale dá sa to: 
o tom sme sa presvedčili určite všetci. V kaplnkách, pri hrobe 
sv. Jána Pavla II., v odľahlejších kostoloch, ale aj medzi desiat-
kami tisícov pútnikov na Námestí sv. Petra v momente, keď sa 
tam objavil Svätý Otec František. Ten pocit sa opísať nedá. 

Na záver naše odporúčanie: choďte do Ríma tak často ako sa 
len dá. Vracajte sa lepší, silnejší a šťastnejší. Tak ako my počas 
farskej púte v októbri 2017.                                                     -enoc-
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Birmovka 2017

Zopár dojmov našich tohtoročných 
birmovancov:

 
 V sobotu 21. októbra 2017 sme prežili 
jeden z najkrajších dní nášho života. Sedem-
násť mladých  z našej farnosti prijalo sviatosť 
birmovania. Pre nás to nebola formalita. 
Každý štvrtok sme mali „stretká“ o birmovke, 
ktoré zorganizoval otec Ľudovít a pomáhali 
mu pri tom Jakub Klas a Miška Trgová. Už 
ako malá som sa tešila, že sa cez sviatosti 
priblížim k Ježišovi. Tu som sa naučila veľa o 
Bohu, o Ježišovom živote, o Cirkvi a najmä 
o Duchu Svätom a sviatosti birmovania. Boli 
to krásne prežité chvíle v jednote spoločen-
stva, ako sme to už spomenuli v poďakovaní 
na tejto slávnosti: birmovka bola síce vyvr-
cholením všetkej našej snahy, ale prijatím 
darov Ducha Svätého sa naša cesta iba za-
čína. Sme presvedčení, že Duch Svätý bude 
zdrojom našej radosti, lásky a odvahy šíriť 
a hlásať našu vieru v každodennom živote. 

 Našu birmovku sme prežívali celý rok, 
stretávali sme sa ako spoločenstvo a tešili 
sme sa na ňu. Na začiatku sme vedeli zák-
ladné informácie o Cirkvi. Po čase sme ale 
začali viac vnímať Cirkev a spoločenstvo v 
nej. Naučili sme sa čo je podstatou lásky, 
ako vnímať, počúvať a spoznávať nové veci. 
Čas prípravy prebehol rýchlo a čím viac sa 
blížil deň birmovky, tým viac sme sa tešili. 
Sviatosť birmovania nám prišiel vyslúžiť po-
mocný biskup Jozef Haľko. Všetkých nás 
sprevádzal aj mládežnícky zbor pod vedením 
Blanky Hofbauerovej. Svätá omša bola nád-
herná, bol to neopísateľný zážitok a najkrajší 
deň. Keď som dostala pomazanie krizmou, 
zacítila som vo svojom vnútri teplo, pokoj a 
radosť. Som rada, že môžem byť súčasťou 

Cirkvi a  že môžem patriť do nášho farského 
spoločenstva. 

 Na „stretkách“ som dostal odpovede na 
moje otázky. Naučil som sa ďakovať za ma-
ličkosti, za ľudí, ktorých mám okolo seba i za 
nepríjemnosti, ktoré sa mi stanú. Môžem po-
vedať, že som stretol Boha cez druhých ľudí. 
Sám som sa rozhodol prijať sviatosť birmova-
nia a teraz sa teším, že som ju dostal. Vytvo-
rili sme super partiu. Budeme radi, keď naše 
rodiny budú na nás hrdé, že sme kresťansky 
dospeli a že sme prijali dary Ducha Sväté-
ho, ktoré sú výnimočné. Premýšľanie o mo-
jej viere, budúcnosti a živote ma priviedli 
k názoru, že ak ľudia rozmýšľajú o birmovke 
iba z povinnosti, naozaj o veľa prichádzajú. 

 Podľa mňa Duch Svätý sa snaží pro-
stredníctvom všetkých svojich darov dosiah-

nuť rovnaký cieľ: aby sme v živote vedeli ro-
zoznávať dobré a zlé, a tak si aj vedieť vybrať 
vždy tú dobrú možnosť. Čím viac som sa pri-
pravoval na birmovku, tým viac som zisťoval, 
že každodenný život s Bohom je omnoho 
lepší a zaujímavejší, než bez neho. 

V tejto	dobe	plnej	výziev,	požiadaviek	a	únavy,	
samoty,	priateľstiev	a hlbokých	túžob	po	krajšom	a plnšom	
živote,	je	užitočné	zahľadieť	sa	na	Boží	plán	s ľudstvom.	
Každý	totiž	môžeme	mať	žiarivé	oči,	pevnú	vôľu,	obnovenú	
sebadôveru,	vysokú	a kontemplatívnu	myseľ.	
A na	túto	túžbu	po	trvalej	radosti	Boh	už	odpovedal.	

Farnosť	svätých	Petra	a Pavla	v Bratislave	- Záhorskej	Bystrici	

Učiteľ,	kde	bývaš?	
PRÍĎTE	A	UVIDÍTE

Pozývame	ťa	na:
• spoločné	komunitné	chvíle
• diskusie	na	témy	z Biblie,	o slovách	a skutkoch	Ježiša	Krista,	o Cirkvi,	modlitbe	

a živote	podľa	kresťanskej	viery
• pozrieť	sa	na	prínos	kresťanstva	pre	spoločné	dobro	ľudstva	

Ak	máš	nad	20	rokov	a premýšľaš	stať	sa	zrelým	kresťanom	– prijať	krst,	sväté	prijímanie	
a birmovku	– alebo	prehĺbiť	sa	v kresťanskom	živote	a	vedomostiach,	prihlás	sa	
do	30.	novembra	2017	na	farabystrica@stonline.sk,	resp. 0903	119	386.	

Čo je to birmovka? 
Je to sviatosť tzv. kresťanskej 

dospelosti. To znamená, že kresťania 
pri nej dostávajú vnútorné dary Ducha 
Svätého, ktorý prichádza do ich života, 
nikdy ich neopustí a dáva im schopnosť 
veriť v evanjeliovú lásku ako jedinú silu 
schopnú zmeniť svet. Vďaka Duchu 
Svätému sa stávajú pevní v oddanosti 
Ježišovi, ktorého milujú a vyznávajú, a v 
budovaní spoločenstva Cirkvi, uprostred 
ktorého On žije. Vďaka birmovke sú si 
vedomí podpory a sily Kristovho spo-
ločenstva a v dôvere v pomoc Ducha 
Svätého chcú sociálne meniť svet, aby 
búraním bariér nenávisti a ľahostajnosti 
medzi všetkými ľuďmi a náboženstvami 
uskutočnili Ježišov sen: „Aby všetci boli 
jedno“ (Jn 17,21).                             –ĽP–



Naše podujatia16 Rozhovor

ZUZANA MAURÉRY: KEĎ SPRAVÍM PRE VEC VŠETKO, 
VÝSLEDOK NIE JE DÔLEŽITÝ  

Na stretnutie s herečkou a speváčkou Zuzanou Mauréry, ktorá zavítala do Záhorskej Bystrice ako jedna 
z protagonistiek divadelnej komédie Meno, som sa tešil. Od čias, keď sme spoločne vystupovali v zábavnej 
relácii DEREŠ, ubehlo pekných pár rôčkov. Odvtedy vyrástla z nádejnej hviezdičky herecká hviezda, ktorá 
berie nominácie a ocenenia ako na bežiacom páse, či už vo filme, v televízii alebo v divadle. V umení 
sa naozaj vie pohybovať – v roku 2010 sa stala víťazkou tanečnej show s názvom Show Dance. Bol som 
očitým svedkom jej hereckého rozbehu, ktorý absolvovala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
v Radošinskom naivnom divadle, ktoré zostáva mojou srdcovkou. Vari naposledy som Zuzku naživo videl 
asi pred štyrmi rokmi v Prahe v muzikáli Vánoční koleda, inak mi rande s ňou poskytuje iba film, televízna 
obrazovka či internet. Skrátka, viem veľa o nej, no nič priamo od nej. Preto som využil Zuzkinu prítomnosť 
v Záhorskej Bystrici, aby som ju trošku vyspovedal a aby som sa presvedčil, či jej od toľkých úspechov 
nenapršalo do nosa. 

V Záhorskej Bystrici si sa predstavila 
v hre Meno, komédii o krstnom mene. 
Ty  máš krásne slovenské meno, ale čo 
priezvisko Mauréry? Mne znie trochu cu-
dzokrajne. Odkiaľ ste k nemu prišli?

Nemyslím, že by bolo nejaké veľmi cu-
dzokrajné. Máme tu veľa Mauréryovcov. Ne-
zvyklé je možno len to, že otec „vybavil“ na 
matrike, aby mi nezapísali do rodného listu 
koncovku OVÁ, akurát to je trochu výnimoč-
né, inak veľmi nič.

No, zato výnimočná si ty, veď vystupu-
ješ aj za hranicami slovenského chotá-
ra. Kde všade v zahraničí si vystupovala 
a ktorá je krajina tvojich snov?

Trvalejšie som hosťovala len v Brne, Prahe 
a vo Viedni. Zájazdy u krajanov v Amerike, 
Kanade a inde nerátam... Hrať v cudzom 
jazyku zas až taký špás nie je, je to celkom 
stres, hlavne teda na javisku... Skôr by som 
rada pracovala na nejakom zahraničnom fil-
movom projekte. To je vždy zaujímavé. Kraji-
nu mojich snov nemám, príliš veľa som toho 
totiž ešte nenavštívila....Pre mňa je dôležitej-
šie s kým, než kam alebo kde.

Získala si množstvo cien a ocenení, vrá-
tane „nepoznaného“ zahraničia, spo-
meňme Krištáľový glóbus 2016 z karlo-
varského filmového festivalu za hlavnú 
postavu vo filme Učiteľka. Vymenovanie 
plejády tvojich  filmových, televíznych, 
činoherných a muzikálových ocenení by 
zabralo veľa miesta, tak selektujme. Kto-
ré z pôct si vážiš najviac a prečo?

K cenám mám dosť triezvy vzťah. Je to 
totiž veľmi subjektívna záležitosť. Dôležité 
je mať to šťastie a pracovať na dobrej veci 
s fajn ľuďmi. A to je absolútne nezávislé od 
toho, či nejaké sošky doma máte alebo nie. 
Aspoň v našich zemepisných šírkach, ver mi.

Dočítal som sa, že ocenenie si dostala 
aj ako spoluautorka jedného filmového 

námetu spolu s absolventom pražskej 
FAMU M. Dudom. Kombinovaný animo-
vano-hraný film s názvom Jsem větší a 
lepší (2007) získal vo svojom žánri me-
dzinárodnú nomináciu americkej Akadé-
mie filmových umení a vied v kategórii 
Najlepší zahraničný študentský film. 

To je úplný blud. Ani neviem kto to niekde 
na nete vyňúral a dal mi to do wikipedie. Keď 
som dotyčnému odpísala, že to nie je pravda 
a ide zrejme o nejakú menovkyňu, opono-
val mi, že sa určite mýlim, lebo na nete je to 
predsa čierne na bielom! 

Vidím, že baviť sa o cenách nemá cenu, 
tak prehoďme list. Objavila si sa vo via-
cerých slovenských seriáloch, ako na-
príklad Keby bolo keby, Odsúdené, Ako 
som prežil alebo v Paneláku. Ja seriály 
ignorujem, myslím si, že v budove ume-

nia im patrí nanajvýš prízemie, ak nie 
priamo suterén. Chápem, že musíš „dri-
blovať“ medzi vkusom a zarábaním si 
na chlieb každodenný, lebo si herečka 
na voľnej nohe a žiť z umenia je naozaj 
umením. Za akú hranicu týchto skorogý-
čov by si nešla?

Je to ťažké. Dlho som si myslela, že keď 
nie som v divadle, som nezávislá. Veľmi som 
sa mýlila. Ego televízií, režisérov a producen-
tov je veľmi ošemetná vec, takže ak raz ne-
jako nešikovne odmietneš, máš to ťažké. Na 
druhej strane, sme herci a v rámci nášho re-
mesla existujú mnohé žánre, ktorými by  sme 
mali vládnuť. Som presvedčená, že každý 
žáner, či sitkom s pridanými smiechmi alebo 
nejaká „dokudráma“ sa dá urobiť profesionál-
ne a dobre. S týmto vedomím by každý z nás 
do projektu rád vstúpil. Bez predsudkov, že 
ide do maléru. Aká je realita, každý vie. Prečo 
to tak je, to by bolo na dlho. Jeden príklad 
za všetky. Producent, režisér a scenárista 
v jednej osobe vás osloví na pripravovaný ro-
dinný seriál. Vy súhlasíte, rezervujete si čas, 
ostatné ponuky odmietnete a dva týždne pred 
začiatkom vám oznámi, že to nebude rodinný 
seriál, ale sitkom s pridanými smiechmi. A čo 
teraz? Chápem, že aj on má nejakého šéfa 
a možno inak nemôže alebo nemá na to gu-
ráž, to je jedno... ale čo teraz? Už sa vezieš... 
Mám nejaké hranice, ktoré sa snažím držať, 
ale niekedy to proste nejde.
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Keď to nejde, tak to nejde, znovu pre-
hoďme list. Si nielen činoherná herečka, 
ale aj muzikálová – a teda aj speváčka. 
Plánuješ niekedy vydať svoj profilový al-
bum? 

Plánujem, plánujem a plánujem. Ale „sku-
tek utek do Vrútek“... Snáď vzniknú okolnos-
ti, ktoré k tomu už konečne budú smerovať... 
uvidíme. Sama totiž nedokážem byť družina. 
A na cédečko musím mať silný tím, ktorý ne-
mám. A samozrejme niekoho, kto by na mne 
chcel „strašne zarobiť“... 

Herec, hoci sa vžíva do predpísanej roly, 
vnáša do nej aj svoje ja, lebo inak by bol 
iba mechanickým interpretom textu. No 
myslím si, že platí aj opak: rola môže for-
movať osobnosť herca. Ktoré roly pozna-
čili teba a najviac ovplyvnili tvoj pohľad 
na ľudí a svet?

Toto som nikdy nejako neskúmala. Ale 
priznám sa, že všetky príbehy prežité mo-
jimi postavami som si ochotne adoptovala 
do svojho života. Je to príjemné, môcť byť 
niekým iným, aj keď je to ilúzia. Sú to také 
záplaty na deravú dušu. Je to trošku smutné, 
ale v mojom prípade pravdivé. Som rada, že 
mám takýto džob.

Ako dabingová herečka si asi najmenej 
známa. Čo ťa pri tejto „anonymnej“ práci 
zaujíma?

Tak nejako extrémne ma to nezaujíma, 
ale je to určitá zdatnosť, ktorá patrí do náš-
ho remesla. Mňa väčšinou volajú, keď tre-
ba aj niečo zaspievať, takže rozprávočky, 
dysneyovky a podobne. Naposledy som 
dabovala (a aj naspievala) Meryl Streep 
v muzikáli Into the Woods. To bolo celkom 
zaujímavé. Na jednej strane kuknúť do jej 
pestrej hereckej kuchyne a na druhej zistiť, 

že sa tiež občas netriafa... je to tak, aj Meryl 
je len človek!

Dočítal som sa, že aj ty máš vzťah k špor-
tu – povieš nám o tom čosi viacej?

Ja som do Federera. 

Takže tenisuješ. A prečo si „do Federera“? 
Prečo, hádam netreba vysvetľovať. 

Ja by som to predsa len vysvetlil, mož-
no aj za teba. V dnešnom skomercio-
nalizovanom svete športových hviezd 
a všelijakých exotov je Roger Federer 
zosobnením gentlemanského športu. A 
ešte otázka na záver: aké je tvoje životné 
krédo?

Tak napríklad toto Rogerovo: „Its kind to 
be important, but its important to be kind“. 
Alebo aj moje: „Keď spravím pre vec všetko, 
výsledok nie je dôležitý.“  

Čo povedať na záver? Len akceptovať 
Zuzkin názor, že dôležitejšie ako výsledok 
práce je pracovné nasadenie, úsilie vložiť sa 
plne do veci, robiť všetko pre to, aby človek 
uspokojil nielen seba, ale aj tých, ktorým 
je jeho úsilie adresované. Moju zvedavosť, 
či Zuzke v dôsledku úspešnej kariéry ne-
napršalo do nosa, uspokojili jej nežensky 
stručné, skromné a úprimné odpovede bez 
akýchkoľvek „hviezdnych“ manierov: Zuzka 
nie je žiadny horenos. A ešte jedna pochva-
la. Veľmi ochotne sa angažuje aj v charite, 
zameranej na pomoc deťom a seniorom.

Za rozhovor ďakuje – jg –
Foto: archív ZM

Fotografie sú z predstavení Meno a Ach, 
Júlia, v ktorých Zuzana Mauréry vystúpila 
v Záhorskej Bystrici.
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Patrón poľovníkov a ochrancov prírody
Poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Pole 

Záhorská Bystrica  a Poľovníckej spoločnosti 
Sekýl v spolupráci s Mestskou organizáciou 
Slovenského poľovníckeho zväzu  Bratislava 
a Mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystri-
ca si aj tento rok pripomenuli významný sviatok 
svätého Huberta, patróna poľovníkov. Najprv 
svätou omšou v Kostole sv. Petra a Pavla, ná-
sledne na slávnostnom obede v Spoločen-
skom dome. Počas svätej omše dekan Ľudovít 
Pokojný priblížil život a obrátenie sa sv. Huber-
ta: „Hubert žil zhýralým životom, rád poľoval 
na lesnú zver. Jedného dňa zbadal v lese da-
niela. Mal obrovské parohy a medzi nimi mu 
svietil kríž. Toto stretnutie zmenilo celý jeho 
život.“ Vtedy v lese si Hubert povedal: „Prírodu 
musím mať rád.“ Prestal loviť pre zábavu, ľudia 
si ho obľúbili a časom sa z neho stal biskup. 

Po skončení svätej omše sa poľovníci 
v sprievode presunuli do Spoločenského 
domu. Predseda Poľovníckej spoločnos-
ti Pole Rudolf Hurbanič slávnostne privítal 
všetkých hostí: predsedu Mestského výbo-
ru Poľovníckeho zväzu Eduarda Pokorného, 
pani Vančurovú, zástupcov susedných po-
ľovníckych  spoločností – pána Madera zo 
Stupavy a pána Pistovčáka z Devínskej Novej 
Vsi, ďalej pána dekana Ľudovíta Pokojného, 
otca Jozefa Karáča a starostu Jozefa Krúpu 

s manželkou. Počas príhovoru sa poľovníkom 
poďakoval: „Ďakujem všetkým členom poľov-
níckych združení. To, že je v revíri dostatok 
zveri, je zásluhou obetavej práce ľudí, ktorí 
s láskou zvieratá v zime dokrmujú. Ďakujem 
aj Lesnému pozemkovému spoločenstvu a 
poľnohospodárskemu družstvu za vytvára-
nie životných podmienok pre zver.“ Eduard 
Pokorný v príhovore poďakoval všetkým man-
želkám, ktoré tolerujú náročné poslanie man-
želov-poľovníkov. „Len vďaka poľovníkom 
sa v preľudnenej Bratislave vyskytuje toľko 
zveri. Je to rarita, lesy sú plné zberateľov hrí-
bov, psíčkarov, turistov. Zver sa nemá kam 
skryť, podmienky má kruté. Osemdesiatim 
trom poľovníkom zo Záhorskej Bystrice za 
starostlivosť o zver a o prírodu vyslovujem 
úprimné ďakujem,“ povedal tiež pán Pokorný. 

Po slávnostnom obede priaznivci poľovníc-
tva ostali v družnej debate až do poobedia. 
Slávnostnú atmosféru dotvárali svojou hrou na 
lesný roh trubači zo Slovenskej filharmónie. 
Opäť sme sa presvedčili, že poľovníctvo nie je 
o strieľaní zveri, ale hlavne o zachovaní pôvod-
ných obyvateľov lesa a polí. Je to poslanie na 
úkor voľného času, ale pohľad na pasúcu zver 
v revíri za to stojí. 

Text: Barbora Besedičová
Foto: Pavol Bohunický 

Ak tú ite po príjemnom a pokojnom bývaní v Stupave, len na skok od
Bratislavy, vyu ite na u predkolaudačnú ponuku bytov v novom
polyfunkčnom komplexe STUPAVA - PANSKÉ a vyberte si z ponuky
posledných voľných bytov.

ž
ž š

Na Va e otázky Vám radi odpovieme v na ej realitnej kancelárii
na Hlavnej 32 v Stupave, alebo telefonicky na čísle:
š š

0907 153 422 0948 269 4840915 735 406

TERAZ TANDARD ZA CENU HOLOBYTU !!!Š

V prípade, e si Váš byt zarezervujete u teraz, máte mimoriadnu
príle itosť získať byt v prevedení

ž ž
ž TANDARD ZA CENU HOLOBYTU!Š

Predaj nových bytov v Stupave
www.stupareality.sk

0907 153 422

Do Va ej pozornosti z na ej ponuky vyberáme výnimo ný trojizbový
byt na tvrtom nadzemnom podla í, s celkovou výmerou 83,19 m a to
len za cenu 130.175,- €.

š š
š ž

č
2

Pár praktických rád od dlhoročného člena 
Poľovníckeho združenia Pole Jána Hasoňa:
Čo mám robiť, ak vidím pri ceste zrazené 
zviera? 

V prípade, že vedľa cesty, prípadne na ceste uvi-
díte zrazené zviera, zavolajte na číslo 158. Polícia 
má kontakty na príslušné poľovnícke združenie. 
Nezabudnite presne uviesť, kde sa zviera nachádza 
a o aké zviera ide. 

Existujú nejaké „plašiče“ na zver? Konkrétne 
diviaky nám rady ryjú záhradu. 

Ak divá zver zacíti ľudský pach, zmení smer 
cesty. Dajú sa teda zakúpiť pachové zábrany. Exis-
tujú aj elektrické ohradníky, ktoré zveri neublížia. 

Ďakujeme za odpovedeČlenovia našich poľovníckych združení

Počas svätej omše

Pred kostolom

41
/4

/2
01

7
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Človek a divá zver. Je konflikt nevyhnutný?
Kampaň za záchranu zveri

A zasa chceme všetci bývať v domoch. Naj-
prv sa naši rodičia tlačili do miest – a to nie 
len do Bratislavy – a teraz my, 30-ročné de-
tičky, snívame o bývaní na dedine, v rodinnom 
dome so záhradou, trampolínou a bazénikom. 
Ideálne v blízkosti hlavného mesta, s asfalto-
vou prístupovou cestou a so všetkými sieťa-
mi. Pôvodné pole, po ktorom behali zajace, 
srny, bažanty, myši, sme si všetci svorne bez 
dohody zastavali takmer rovnakými domami 
a obohnali si ten svoj kúsok pseudoprírody 
betónovým plotom.

Nie som iná, tiež sa mi to stalo. Nadšenie 
z pozemku nabralo trpkastý podtón, keď som 
si uvedomila, že naša záhrada križuje divej 
zveri cestu z lúky do lesa, resp. z pozostat-
kov lúky do pozostatkov lesa. Na záhrade sa 
nám začali ocitať zmätené zvieratá. Dospelým 
jedincom sme otvorili plot a tie si našli cestu 
samé. Čo ale s mláďatami? Smutná príhoda, 
na konci ktorej sme pochovali dve srnčie mlá-
ďatá, ma donútila vytvoriť informačnú kampaň. 
Aby sme my, poľní a lesní votrelci vedeli ako 
uľahčiť zvieratám komplikácie, spôsobené na-
ším pobytom na ich území. 

Do kampane sa zapojili: veterinárka, kto-
rá pôsobí v Záhorskej Bystrici a v Stupave 
MVDr. Miroslava Hačková a poľovníčka Mgr. 
Kristína Kurová. Graficky kampaň spracova-
la Dominika Hanzlíková. Za energiu a čas 
venovaný tomuto projektu ďakuje všetkým 
zúčastneným koordinátorka aktivity a autor-
ka textov RNDr. Ľubica Vargová.

ZÁKLADNÉ POJMY:
Poľovníctvo nie je len lovenie divej zve-

ri, ale predovšetkým celoročná starostlivosť 
o ňu. Je to vlastne chov a lov poľovnej zveri 
v ich prirodzenom prostredí.

Poľovná zver sú divo žijúce živočíchy, kto-
ré je možné podľa zákonov o ochrane prírody 
a poľovníckych zákonov loviť v určitom obdo-
bí. Medzi poľovnú alebo lovnú zver patrí  naprí-
klad bažant, kačica, králik, zajac, srnec, da-
niel, jeleň, muflón, diviak, ale aj jazvec, bobor, 
líška, hlucháň, rys atď.

NA OTÁZKY ODPOVEDÁ VETERINÁR-
KA MVDR. MIROSLAVA HAČKOVÁ 
A POĽOVNÍČKA MGR. KRISTÍNA KUROVÁ.

Čo robiť, keď nájdeme v záhrade divú zver?
Veterinárka: Kontaktovať poľovné združenie, 

ktoré zodpovedá za výkon práva poľovníctva v 
danom poľovnom revíre, pod ktorý lokalita spa-
dá. Kontaktovať políciu nie je potrebné.

Poľovníčka: Zavolať poľovníkov.

Prečo k nám zver prišla?
Veterinárka: Neustále dochádza k rozširo-

vaniu územného plánu obcí výstavbou. Tieto 
stavebné úpravy narušujú migračné trasy a 
zmenšujú teritóriá zveri, ktorá tam dovtedy žila.

Poľovníčka: Zver k nám príde väčšinou preto, 
lebo hľadá potravu, alebo bola nejakým spôso-
bom prinútená priblížiť sa k ľudskému obydliu. 

Ako zver rozlišuje plot, pletivo? Čo vidí?
Veterinárka: Zver vidí pletivo ako prekážku, 

ktorú sa snaží obísť. Hľadá otvor, ktorým by sa 
dostala na druhú stranu.

Poľovníčka: Zver plot vníma – a vie si pre-
raziť cestu cezeň alebo sa popod plot podhra-
bať. U parohatej zveri sa často stáva, že sa do 
plota parožím zapletie.

Akú veľkú dieru do plota spraviť, aby moh-
la zver prejsť?

Veterinárka: Diera v pletive nepomôže, 
zviera do nej v strese netrafí. Potrebné by bolo 
otvoriť pletivo na štyroch až piatich metroch, 
aby mohla zver pokojne prejsť. Ak sa takéto 
opatrenie nedá urobiť, potom treba kontakto-
vať veterinárneho lekára, ktorý vykonáva imo-
bilizáciu zveri a následne si poľovnícke zdru-
ženie zviera prevezie do revíru. 

Poľovníčka: Ťažko povedať, aká veľkosť 
je potrebná. Taká, aby mala zver pocit, že má 
dostatočný priestor na únik.  

Čo so zraneným zvieraťom?
Veterinárka: Každé zranené zviera musí 

posúdiť veterinárny lekár v súčinnosti s po-
ľovným združením, ktoré zabezpečí následnú 
reintrodukciu alebo likvidáciu.

Ako nás zviera vníma, má stres?
Veterinárka: Zviera má obrovský stres. Je 

schopné opakovane narážať do prekážky až 
do závažného sebapoškodenia. V danej situ-
ácii zviera neoslovujeme, nevyrušujeme, ale v 
tichosti z diaľky pozorujeme.

Poľovníčka: Zviera vás určite vníma ako 
stresujúci objekt.

Prečo sa nechytať zvieraťa?
Veterinárka: U mláďat je to preto, aby sme 

na nich nezanechali pachovú stopu – matka 
by ich totiž mohla opustiť ako keby boli cudzie. 
Staršie zviera sa chytať nenechá. 

Poľovníčka: Pretože ľudský pach je vý-
razný, cítia ho aj iné zvieratá a boja sa ho. 
Preto sa napríklad dávajú ľudské vlasy ako 
odpudzovač zveri.

Nechytať sa ho ani v rukaviciach? Čo sa 
stane ak mláďa zabalím do handry, a tak 
prenesiem?

Veterinárka: Manipulovať so zvieraťom 
môžu len členovia poľovného združenia a pri-
volaný veterinárny lekár.

Poľovníčka: Odporúčam nikdy nemanipu-
lovať so zvieraťom. Je to majetok poľovníkov 
a môže sa urobiť viac škody ako úžitku. 

Ako škodíme – a možno o tom ani netušíme?
Poľovníčka: Zver je veľmi citlivá na vonkaj-

šie podnety. Momentálne je to intenzívne hu-
bárčenie. Ľudia si napríklad neuvedomujú, že 
ním oberajú zver o jej potravu. A to sa netýka 
len húb, ale aj iných lesných plodov.   

Čo ne/robiť, keď k nám zavíta na dvor zver: 
NIE

- Nehladkať, nechytať, neprenášať (ani 
zabalenú v handre) 
- Nekŕmiť
- Nechytať do obojkov, nepribližovať sa 
k nej ani keď spí

ÁNO
- Vytvoriť jej únikový priestor 
- Opustiť priestranstvo
- Keď zviera opustí váš pozemok, zabezpečiť 
plot pred jeho opätovným vniknutím
- Kontaktovať príslušné poľovnícke 
združenie

JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava

www.stupareality.sk

0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE
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STOLNOTENISOVÁ JESEŇ V SPOLOČENSTVE 
PRIATEĽOV STOLNÉHO TENISU
Občianske združenie Spoločenstvo priateľov stolného tenisu Záhorská Bystrica neustáva vo svojej aktivite. 
V stolnotenisovej lige štartuje A i B družstvo, okrem registrovaných aktívnych hráčov združuje aj rekreačných 
stolných tenistov a od jesene si buduje tiež mládežnícku základňu. 

Stolnotenisový turnaj O pohár 
starostu Záhorskej Bystrice        

V sobotu 23. septembra 2017 sa popri Sláv-
nostiach vína konal ďalší ročník už tradičného 
stolnotenisového turnaja O pohár starostu Záhor-
skej Bystrice vo štvorhrách, ktoré zorganizovalo 
občianske združenie SPST-Záhorská Bystrica. 
Podujatie slávnostne otvoril a účastníkov privítal 
pán starosta Ing. Jozef Krúpa. Tento rok sa hrá-
či nedelili na registrovaných a neregistrovaných, 
jediným obmedzením bola veková hranica od 16 
rokov a pri registrovaných hráčoch maximálne 6. 
krajská liga. Prihlásilo sa 11 dvojíc, ktoré sa rozde-
lili do dvoch hracích skupín.  

Bronzový stupienok obsadili Alexander Kiss 
a Miroslav Granec z oddielu STO IM Galvani-
ho Bratislava, strieborní boli neregistrovaní hráči 
Richard Vanek st. s Richardom Vanekom ml. 
z nesúťažného klubu Amatéri Bachova Bratislava 
a na veľkú radosť organizátorov zlato z minulého 
roku obhájili Ondrej Matlovič z domáceho oddielu 
SPST Záhorská Bystrica s Adamom Vojkovičom 
z Viktórie Petržalka, ktorý ešte donedávna takisto 
reprezentoval naše SPST v  6. lige. Najúspešnejší 
účastníci dostali z rúk pána starostu a organizá-
torov krásne poháre a diplomy, ostatní sa museli 
uspokojiť s chutným gulášom. 

Z nášho oddielu SPST Záhorská Bystrica bo-
jovali v turnaji ešte dve dvojice – Eva Kureková 
s Martinom Halajom a Štefan Tar s Milanom 
Tomšom, ktorí skončili vo štvrťfinále.

Napriek urputným bojom v jednotlivých zá-
pasoch a snahe o víťazstvo bol turnaj aj dobrou 
príležitosťou na stretnutie priateľov, ktorých okrem 
iného spája aj tento krásny šport. 

Turnaj detí a mládeže v stolnom 
tenise 2017 (7. ročník )

V sobotu siedmeho októbra sa uskutočnil v Zá-
horskej Bystrici už 7. ročník Turnaja detí a mlá-
deže v stolnom tenise, ktorý takisto usporiadalo 
Občianske združenie SPST-Záhorská Bystrica. 
Turnaja sa zúčastnili deti z Devínskej Novej Vsi, 
Stupavy, Slovenského Grobu, Nitry, Záhorskej 
Bystrice a vôbec prvýkrát aj deti z nášho občian-
skeho združenia.  Celkovo súťažilo 24 hráčov. Zá-
horskú Bystricu reprezentovalo 10 detí: Alicka Ku-
sínová, Natálka Palková, Samko Krajčír, Andrejko 
Sika, Marek Sika, Adrianka Hegerová z OZ SPST, 
ďalej Alex Kusín, Martinko Hauptvogel, Lucka 
Hauptvogelová a Michal Bilka. 

Deti súťažili v troch kategóriách – najmladší 
v kategórii začiatočníci, strední v kategórii mlad-
ší žiaci a žiačky, v tretej kategórii boli starší žiaci 
a žiačky a dorast. Každý súťažiaci dostal sladkú 
odmenu a prví traja v každej kategórii dostali trofej 
v podobe pohára a diplomu. 

Výsledky podľa kategórií:

Všetky deti, ktoré sa turnaja zúčastnili, dali do 
súťaží celé srdiečko a právom im patrí uznanie 
a veľký obdiv pre ich fantastické herné nasadenie. 
Uznanie patrí aj trénerom, ktorí ich správne vedú 
k športovým úspechom. 

Ďakujeme rodičom, ktorí priniesli a pripravili ob-
čerstvenie. Veľké poďakovanie samozrejme patrí 
aj členom a sympatizantom Občianskeho združe-
nia SPST, ktorí zabezpečili riadny a bezproblémo-
vý priebeh podujatia.

Doterajšie výsledky našich hráčov v 6. lige:
SPST Z. Bystrica A – Čataj Last Mile  6 : 12
Lozorno B – SPST Záh. Bystrica A 11 : 7
SPST Záh. Bystrica A – Malacky D 7 : 11
Mostex A – SPST Záh. Bystrica A  11 :  7 
SPST Z. Bystrica A – STO IM Galvaniho B   3 : 15

Doterajšie výsledky našich hráčov v 8. lige:
Bernolákovo D – SPST Z. Bystrica B   7 : 11
SPST Záhorská Bystrica B – Blatné D 15 :  3
Devínska N. Ves E – SPST Z. Bystrica B 14 :  4
SPST Z.Bystrica A – Devínska N.Ves F     5 : 13
Most pri B. C –  SPST Z. Bystrica B          8 : 10
Slovenský Grob C – SPST Z. Bystrica B    8 : 10

Ďalší úspech našich hráčov stolného tenisu
Mladí stolnotenisoví hráči zo Záhorskej Bys-

trice združení v TTC Záhorská Bystrica dosiahli 
ďalšie pozoruhodné umiestnenie v Bratislavskom 
kraji: štvrté miesto v ratingu mládežníckych stol-
notenisových oddielov – a to aj napriek tomu, že 
boli hodnotení len v kategórii najmladších žiakov 
a žiačok. Celkové hodnotenie klubu vychádzalo 
z výsledkov všetkých detí a súčasne z ich prislú-
chajúceho rebríčkového postavenia.

V termíne od 21. 10. 2017 do 22. 10. 2017 
prebiehal výberový kemp pre nadané a talentova-
né deti v stolnom tenise, ktorý sa konal v Pezinku. 
Prvýkrát sa do výberu medzi šestnásť najlepších 
detí v kraji dostali aj tri deti zo Záhorskej Bystri-
ce: Hanka Stankovičová, Maťko Straka a Paľko 
Bilka. Sobotňajší tréning deti absolvovali pod 
záštitou tých najskúsenejších reprezentačných 
hráčov a trénerov SR ako je Ľubo Pištej, Pepe 
Šereda, Braňo Kalužný a ďalší, čo pre ne bol silne 
motivačný zážitok.

Rozširuje sa aj členská základňa a v súčasnos-
ti má TTC 38 detí. Starajú sa  o ne dve trénerky 
s najvyššími licenciami, traja pomocní tréneri a 

dvaja sparingovia. Záujem o tréningy je taký veľký 
a možnosti natoľko obmedzené, že niektoré deti 
trénujú aj ráno v garáži alebo po riadnych trénin-
goch v Spoločenskej sále, trénujú aj večer vo Fajn 
Clube Markíza. Súčasne sa hľadajú aj iné vhodné 

priestory. Vďaka patrí (okrem iných) rodine Kubas-
kých za darovanie stolnotenisové stola, občanom 
Záhorskej Bystrice a rodičom detí za pomoc pri 
zabezpečení tréningov a športových stretnutí.

Starek, Fillo

Začiatočníci: 1. Lukáš Ištokovič, Nitra,  
2. Natália Palková, SPST Záhorská Bys-
trica, 3. Samuel Krajčír, SPST Záhorská 
Bystrica

Mladší žiaci a žiačky: 1. Simon Ištokovič, Nit-
ra, 2. Šimon Dugovič, DNV, 3. M. Godál, DNV

Starší žiaci a žiačky, dorast: 1. Michal Bil-
ka, Záhorská Bystrica, 2. Miroslav Ištoko-
vič, Nitra, 3. Linda Havierniková, Sloven-
ský Grob
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Chcete byť informovaný o udalostiach v Záhorskej Bystrici formou sms alebo mailom?
Zaregistrujte sa telefonicky, mailom, osobne alebo listom na miestnom úrade. Jednoducho napíšte: žiadam vás o zasielanie informácií 

o akciách – a uveďte vaše telefónne číslo.Nezabudnite sa podpísať. SMS-kou vám oznámime nielen informácie o rôznych podujatiach, 
ktoré sa budú konať, ale dozviete sa aj to, na aký dátum a čas je plánovaná odstávka vody, plynu alebo rozkopávka ulíc.

Kontakty na zaregistrovanie: 02 65956210, 0905 882 295, sekretariat@zahorskabystrica.sk

Informácie z hlásení miestneho rozhlasu na webovej stránke
Na webovej stránke Záhorskej Bystrice sú písomne zaznamenané niektoré správy, ktoré cez deň vyhlasuje miestny rozhlas. V prípa-

de, že ste nepočuli celú správu, môžete si ju prečítať na: www.zahorskabystrica.sk 

Vážení spoluobčania, v záujme obyvateľov mestskej časti váš žiadame, aby ste rešpektovali nedeľný pokoj 
a v tento deň nevykonávali rušivé činnosti: kosenie trávy, pílenie dreva a hlučnú stavebnú činnosť. Za pochopenie 
ďakujeme. 

December 2017 v Záhorskej Bystrici
3. 12. 
Privítanie adventu – 16.00 hod.
Fontána na Námestí Rodiny sa zmení na adventný veniec. Deti 

z materských škôlok nás potešia predvianočným programom. 
Prvú adventnú sviečku zapáli starosta Jozef Krúpa a dekan far-
nosti Ľudovít Pokojný. Potom spoločne rozsvietime stromček. 
Pripravený bude aj predaj adventných vencov a občerstvenie. 

16. 12. Vánoce pod Krispánkem – 15.00 hod.
Na naše malé vianočné trhy vo dvore Ľudového domu (Nám. 

sv. Floriána) s názvom Vánoce pod Krispánkem – teda pod via-
nočným stromčekom – prichádza čoraz viac návštevníkov. Via-
nočné koledy odznejú v podaní Speváckeho zboru Bystričan 
a Folklórnej skupiny Chasa. O občerstvenie sa postará tím domá-
cich kuchárov a šikovných gazdiniek. Samozrejmosťou sa stáva 
aj otvorená kováčska dielňa a stála expozícia v Ľudovom dome. 

31. 12. Silvestrová zábava – 20.00 hod.
Občianske združenie Klub dôchodcov Záhorská Bystrica pri-

pravilo pre svojich členov aj nečlenov silvestrovskú zábavu. Usku-
toční sa v Spoločenskom dome pod heslom „kto si čo prinesie, 
to si aj zje a vypije.“ Vstupné je 5 € , do tanca hrá skupina Pollák 
Band. Vstupenky si môžete zakúpiť v miestnej knižnici od 1. 12. 
2017.

Prehľad uznesení a rozhodnutí zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva Bratislava -Záhorská 
Bystrica zo dňa 10. októbra 2017

ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO
- prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou 
školou – výtvarný ateliér o výmere 46,8 m², počítačová učebňa o vý-
mere 36,76 m², trieda 3. C a trieda 6. B o výmerách 53,32 m²  a spo-
ločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Súkromná 
základná umelecká škola – ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA VEDOMIE
- informáciu o priebehu výstavby  športovej haly a prác navyše 
k 6. 10. 2017
- informáciu o skutočnom historickom a predpokladanom bu-
dúcom vývoji počtu žiakov a tried v Základnej škole Hargašova v 
rokoch 2013/2014 až 2020/2021
- informáciu o prebiehajúcom súdnom spore medzi Mestskou 
časťou Bratislava-Záh. Bystrica a spoločnosťou RETEP Slovakia
- informáciu o prebiehajúcom súdnom spore medzi Mestskou 
časťou Bratislava-Záhorská Bystrica a p. Petrom Andom

Pozvánky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ako aj 
celé znenie zápisníc a materiálov z rokovaní miestneho za-
stupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke mestskej časti 
www.zahorskabystrica.sk

Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa pozýva občanov Záhorskej Bystrice na predvianočné posedenie 
dňa 21. decembra 2017 o 15.00 hod. do veľkej sály Spoločenského domu. Občania, ktorí sa chcú na spoločnom posedení zúčastniť, 
nech láskavo prinesú na Miestny úrad v Záhorskej Bystrici vyplnenú prihlášku do 11. decembra 2017.
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 vianočné posedenie so starostom Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica dňa 21. 12. 2017 o 15.00 hod. v Spo-
ločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

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

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

Vlastnoručný podpis: ...............................................................................................................
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Caroˇ
Vianoc

Zažime spolu

Caroˇ
Vianoc

Mestská časť Bra�slava
Záhorská Bystrica

Organizátor
Mediálni partneri:

Info: 0901 795 499

Sólisti opery SND: 

 

Orchester ľudových nástrojov 
  Miroslava Dudíka

Ľudová hudba Dudíci

Moderuje: Vladimír Dobrík
Predaj vstupeniek od 6.11.2017 na Miestnom úrade Záhorská Bystrica 
(Námestie Rodiny 1) a v Knižnici (Čsl. tankistov 134) Cena vstupenky: 10 €

20.december 2017 

Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici
                                                        na Gbelskej ulici číslo 8

o 19.00 h. 

Mariana Hochelová

Ján Babjak Martin Babjak



Naša Bystrica 

38/4/2017

39/4/2017

PREDVIANOČNÁ KVAPKA KRVI 
Aj Vaše predvianočné rozhodnutie darovať krv môže niekomu 
zachrániť život.
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci 
s Národnou transfúznou stanicou SR Vám umožnia uskutočniť 
Váš šľachetný čin
v Spoločenskom dome (Gbelská ulica č. 8) v Záhorskej Bystrici

v stredu 6. 12. 2017 v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Anna Weinštuková,

predsedníčka MSSČK v Záhorskej Bystrici

Inzercia 23



24 Listujeme v albume

Fotografie vojakov zo Záhorskej Bystrice  
v čase 1. svetovej vojny (1914 – 1918).

Fotografie sú z rodinného archívu Bohuša 
Blechu, Kataríny Ivákovej, Františka 
Petráša a Rudolfa Požgaya.

Ateliérová fotografia vojakov  
z 1. svetovej vojny

František Rác na fotografii  
z Klagenfurtu

Ján Sajan, vpravo, padol v Rumunsku.

Vojak s rodinou v čase 1. svetovej vojny


