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ROZHOVOR

PORTRÉT

PLESY

V tomto čísle prinášame hneď dva
rozhovory ku Krištáľovému krídlu

Ľudia v zbore spievajú od srdca

Fotoriport z dvoch najväčších plesov

VIAC NA STRANE Č. 4-5

Bystrická biela perina
Tohtoročná zima je na snehovú nádielku
naozaj bohatá, a tak nám pribudla šichta
s čistením chodníkov. Najskôr by som
chcel povedať, že absolútne rozumiem
Vašim sťažnostiam. Nedostať sa večer po
robote domov, ráno do obchodu či do
školy s deťmi, nemať kde zaparkovať – to
určite nahnevá každého. Chápem to, a
preto som od polovice februára začal rozdeľovať úlohy a kontrolovať odpratávanie
snehu. Ako mestská časť máme k dispozícii len jeden malý zhŕňač a dva traktory
s radlicami. V tejto mimoriadnej situácii to však nestačilo, preto som rozhodol
o ďalších opatreniach. Požiadali sme o
pomoc diagnostické centrum a najali sme
ďalšiu techniku. Chlapci z diagnostického
centra pomáhajú odpratávať sneh z najviac kritických miest. Bolo nevyhnutné
odstrániť a vyviesť sneh aj mimo obce
- najmä pri základnej škole, pred zdravotným strediskom, na autobusových
zastávkach. Situácia je o to zložitejšia,
že v našej správe je asi len polovica ciest.
Ostatné majú iného vlastníka, ktorý je za
ich údržbu zodpovedný. Sú to napríklad
Tatranská, Hargašová, Tešedíkova ulica,
časť Pútnickej a Čsl. Tankistov, Pri Vápenickom potoku a cesty na Strmých vŕškoch. Náš rozpočet nepočíta s ich údržbou, no snažili sme sa odpratávať sneh
aj tu, aby sme čo najviac uľahčili život
všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice.
Za opodstatnené považujem sťažnosti
všetkých Vás, ktorí máte v Bystrici aj trvalý pobyt. Preto sa všetkých ospravedlňujem za spôsobené nepríjemnosti. Verím,
že aj na základe tejto skúsenosti lepšie
zvládneme ďalšiu zimnú nádielku snehu.
Dúfam, že príde až v budúcom roku.
Jozef Krúpa, starosta

VIAC NA STRANE Č. 6-7

VIAC NA STRANÁCH Č. 12-13

Na fašiangy bolo veselo!

Poslednú fašiangovú sobotu pred pôstom
sme my, Bystričania, využili na spoločné
stretnutie v Ľudovom dome. Najväčším
lákadlom pre ľudí z dolného aj horného
konca bola vôňa zabíjačkových špecialít,
ktoré pripravili Milan Čech a Filip Zátopek
s hŕbou pomocníkov. Vybrať sme si mohli
z krvavničiek, jaterníc, tlačenky či chutnej
zabíjačkovej kapusty. Prasiatko na „rémach“
dlho nevydržalo. V mrazivom počasí dobre padlo varené vínko, grog, čaj (s umom)
a ešte teplé pagáčiky. Výbornú atmosféru
dotvárala hudba DJ Boráka. Miestny úrad
Záhorská Bystrica spolu s Komisiou kultúry zorganizovali túto vydarenú akciu po prvýkrát, ale plánujú z nej urobiť každoročnú
tradíciu. Už teraz sa všetci tešíme na budúci
rok. Je jasné, že musíme vykŕmiť minimálne o jedno prasiatko viac.
Text a foto – Vladimír Kristl
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Seniori sú tu ako doma
Dom, kde trávia seniori prevažnú väčšinu dňa, nájdete v Záhorskej
Bystrici jednoducho. Ak máte záujem, ochotne vás k nemu na Tatranskú
ulicu naviguje pani Irina Poláková. Je nielen riaditeľkou domova, ale aj
srdcom všetkých ponúkaných služieb a aktivít.
Hneď pri bráne vás pozdraví vychovaný vlčiak
– vraj sa musí s každým zoznámiť, ale inak
neublíži. A keď prejdete touto prvou kontrolou,
stretnete už len milých ľudí. V jedno štvrtkové
popoludnie som v spoločnej obývačke zastihla seniorov pri ich popoludňajšom odpočinku.
Popíjali kávu a čaj, poniektorí sa chystali pomaly aj domov. 82-ročná dáma dokonca práve
odložila štrikovanie.
Medzi najčastejšie dôvody, prečo seniori
navštevujú denné centrum, patrí pocit pohodlia, ktorý si môžu vychutnať rovnako ako
doma, pričom sú zároveň celý deň aktívni, sú
medzi svojimi a nenudia sa sami.
Tu, v Záhorskej Bystrici, si najviac zo všetkého
pochvaľujú kuchyňu. Obedy síce zabezpečuje donášková služba, ale k najobľúbenejším
jedlám tunajších seniorov patria šišky, fánky a palacinky od opatrovateľky a zároveň aj
kuchárky pani Vierky Jantoškovej. Chystá im
hlavne raňajky, desiatu a olovrant. Stravu sa
snaží prispôsobovať podľa toho, čo majú se-

niori na obed tak, aby ju mali pestrú. Najobľúbenejší zo všetkého je predsa len puding.

Škôlka pre seniorov
„Našou činnosťou je zabezpečiť chod sociálneho zariadenia denného typu, kde chodia
seniori ráno, presnejšie, kam ich dovedú ich
rodinní príslušníci. Náš pracovný názov je
͵Škôlka pre seniorovʹ pretože deti sem vlastne
svojich rodičov ráno privezú, a popoludní, keď
sú vyspatí a oddýchnutí, si ich po práci odvezú
domov,“ objasňuje Irina Poláková. „Zaoberáme
sa aj ambulantnou domácou ošetrovateľskou
starostlivosťou, ktorú využívajú väčšinou pacienti, ktorých čerstvo prepustili z nemocnice
do domáceho liečenia. Napríklad po mozgovej príhode alebo iných vážnych ochoreniach.
Zabezpečujeme plnohodnotnú zdravotnú
starostlivosť, ktorú naordinuje obvodný lekár.
K pacientom chodíme podľa potreby a výhodou pre ľudí je, že opatrovateľská služba
v domácnosti je plne hradená poisťovňami.“

Aktívna Opatrovateľka
Nezisková organizácia Opatrovateľka
s pani
Irinou Polákovou a jej tímom sa syste
maticky rozvíja od roku 2009. Momentálne
pani
Poláková zaisťuje špeciálne upravené
vozidlo na prevoz pacientov s invalidným
vozíkom, pre svojich seniorov dohodla výho
dné
podmienky na rehabilitáciu na špeciálny
ch
zariadeniach a pripravuje akcie Vyz
dob si
podľa vlastnej fantázie príbytok (k sviat
kom
Veľkej noci) a Výzdoba záhrad a býva
ní.

Domov sociálnych služieb GERION
Predstavenie súčasného zariadenia v Borinke a plánu v Záhorskej Bystrici
Mnohí z nás sa na základe vlastnej životnej skúsenosti priamo alebo
prostredníctvom blízkych rodinných príslušníkov ocitli v situácii, v ktorej najčastejšie skloňovaným slovom bol starý otec, stará mama, ujo, teta
– teda senior. Postupne dosiahli vek, v ktorom si zaslúžia a potrebujú,
aby ich vynaložená láska, starostlivosť, obeta, ktorú nezištne venovali
vlastným deťom, neskôr vnúčatám, sa im tak trochu vrátila. Vplyvom
narastajúceho veku a pridružených chorôb sú to práve seniori, ktorí sa
stávajú bezradnými a zraniteľnými, potrebujúc pomoc a ochranu druhých, v ideálnych podmienkach a možnostiach od svojich najbližších.
Človek sa rodí ako bezbranný a odkázaný na pomoc druhých, a z tohto
sveta väčšinou aj takisto odchádza.
Domov sociálnych služieb GERION, už pätnástym rokom zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre imobilných seniorov prostredníctvom
odborného lekárskeho a zdravotníckeho personálu, nepretržitú dennú
24- hodinovú starostlivosť so snahou nahradiť domov s maximálnou
opaterou každému klientovi, so zohľadnením jeho individuálnych túžob
a rešpektovaním jeho jedinečnosti. Zariadenie sa nachádza v prostredí
Záhoria – v Borinke, na úpätí Malých Karpát, 20 km od Bratislavy. DSS
GERION je neštátne lôžkové zariadenie poskytujúce starostlivosť
málo pohyblivým a ležiacim, imobilným dôchodcom.
Na základe našich dlhoročných skúseností, ako aj pozitívnej spätnej
väzby od klientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí nám potvrdili spokojnosť so službami a tým aj celkovo opodstatnenosť existencie tohto
druhu zariadenia, sme sa rozhodli rozšíriť služby a kapacitu DSS GE-

RION o nové pôsobisko v Záhorskej Bystrici na Námestí Rodiny. Vďaka
ústretovosti pána starostu Ing. Jozefa Krúpu a miestnych poslancov sa
z našej myšlienky – dobudovať niekoľko rokov nevyužitú holostavbu
nadstavby MÚ, stal reálny plán, v podobe nájomného vzťahu s mestskou časťou s cieľom vybudovať domov sociálnych služieb. Absencia a
podľa nášho názoru aj nevyhnutnosť existencie tohto typu zariadenia
pre imobilných dôchodcov v mestskej časti Bratislavy – v Záhorskej
Bystrici – našu snahu ešte posilnila a veríme, že aj napriek značným fi-
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Kamaráti z detstva
A čo v dennom centre vlastne môžu seniori
získať? „Určite to, že nie sú doma za oknom
sami, nepozerajú na ulicu a nečakajú, kedy prídu rodinní príbuzní domov, čo je najdôležitejšie,“ dodáva Irina Poláková. „Sú v domáckom
prostredí, spolu so svojimi bývalými kamarátmi z detstva. Medzi naše spoločné obľúbené
aktivity patrí pečenie vianočného pečiva, výroba levanduľových vankúšikov, ktoré sme aj
ponúkali na rôznych akciách v Záhorskej Bystrici. U nás ľudia nie sú odkázaní na to, aby

tu iba sedeli, jedli a spali, ale ich aj zapájame
do rôznych aktivít. V najbližšej dobe by sme
chceli zohnať počítač, aby sa naši seniori naučili aj takouto formou komunikovať s priateľmi
a s rodinou.“

Vďaka osudu

vedala, že toto by nikdy nemali ľudia zažívať.
Práve preto zriadila toto zariadenie. Takúto
možnosť od života a od osudu si pani Irina
Poláková váži. „Je mi dovolené byť so starými
ľuďmi, za čo ďakujem osudu.“
Marcela Jedináková
foto – archív zariadenia

Pre Irinu Polákovú je sociálna starostlivosť výzvou. Sama doopatrovala svojich rodičov a keď
ich musela nechávať samých, bolo to pre ňu
veľmi stresujúce. Nikdy nevedela, čo sa mohlo
udiať, kým prišla z práce domov, a vtedy si po-

nančným výdavkom, potrebných pre dokončenie
existujúceho priestoru pre jeho štandardné využitie a následne interiérové prispôsobenie pre účely
domova sociálnych služieb sa nám v druhom polroku 2013 podarí privítať prvých klientov.
Služby, ktoré poskytujeme v Borinke a následne
budeme aj v Záhorskej Bystrici
Skoro rodinné prostredie, vďaka nízkej kapacite
zariadenia (7 dvojposteľových izieb so sociálnym
zázemím) umožňujúce v priebehu krátkeho času
vybudovať v komunite nadštandardné vzťahy, ako
aj v prípade potreby, je zárukou dostatočného súkromia.
O zdravú a primeranú výživu je postarané celodenným stravovaním, podľa potreby diétnym.
Návštevné hodiny, od rodinných príslušníkov
bez akéhokoľvek obmedzenia, umožňujú neustály
kontakt rodiny so seniorom.
Lekársku starostlivosť zabezpečujú podľa potreby
internista, neurológ, psychiater a chirurg. Poskytujeme psychologickú diagnostiku a starostlivosť pre
zabezpečenie podpory, sprevádzania a celkového
psychického zdravia. Na základe individuálneho
priania klienta je možná osobná návšteva kňaza
k lôžku seniora.
Sociálna sestra sa stará o plnohodnotné vyplnenie
každého dňa, či už prostredníctvom muzikotera-

Kontaktné údaje:
Domov sociálnych služieb GERION, Dlhá č. 2,
900 32 BORINKA, tel.: 02/65938047
e-mail: gerionborinka@gmail.com
www.gerion.sk
pie, arteterapie alebo „len“ neformálnym individuálnym rozhovorom. Náplňou rehabilitačnej
pracovníčky je individuálna starostlivosť o pohybový aparát seniora, rešpektujúc jeho obmedzenia
s cieľom udržať čo najvyšší stupeň mobility. U ležiacich, ktorých je majorita, je dôležité polohovanie, ako prevencia vzniku preležanín.
Samozrejmosťou sú služby ako manikúra, pedikúra a kadernícke práce.
Naším cieľom je, v čo možno najväčšej miere
nahradiť a zabezpečiť pocit domova a ponúknuť
dôstojnú jeseň života – hodnú človeka.
Možností pre výber vhodného riešenia otázky
ďalšieho smerovania života seniora sa v dnešnej
dobe ponúka viac, závisí od možností každého
z nás, a v neposlednom rade aj od psychickej a fyzickej kondície a diagnózy seniora, aby zabezpečil
spokojné a dôstojné prežitie poslednej etapy života
pre svojho otca, mamu, resp. starého otca a starú
mamu. Určite si to všetci seniori zaslúžia...
Mgr. Tomáš LENDEL, zástupca DSS GERION

Priestory, ktoré mestská časť prenajala v nadstavbe Spoločenského
domu na zriadenie Domu sociálnych
služieb Gerion.
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Udeľovanie prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo má za sebou XVI. ročník

Úprimná a zodpovedná charita
Krištáľovému krídlu už druhý rok predchádzala charitatívna akcia Pomôže celé Slovensko so svojou
Krištáľovou rallye. Prvú zastávku po Bratislave mala práve v Záhorskej Bystrici, ktorej obyvateľkou je aj
autorka a producentka celého projektu – pani MÁRIA VAŠKOVIČOVÁ.
 Aký je to pocit vidieť, že váš projekt má úspech,
že ľudia ešte veria v dobrý, nezištný skutok?
Charitatívne podujatie je úspešné len vtedy,
keď sú ľudia ochotní finančne pomôcť. Tieto
projekty sú u nás veľmi potrebné, no zároveň
vnímam, že veľa ľudí ich síce sleduje, ale neprispejú. Možno majú dosť svojich starostí,
alebo nedôverujú organizátorom zbierok,
alebo sa domnievajú, že je to povinnosť štátu.
Ale prostredníctvom charity je možné oveľa
pružnejšie a účinnejšie dopĺňať štát, ktorému v tom často bránia rôzne administratívne
prekážky. Preto sa snažím ponúkať netradičné formy charity, aby sme zaujali aj váhajúcich, prebudili u nich ochotu pomôcť svojím
príspevkom. Som presvedčená, že Krištáľové
krídlo je dnes značka, ktorá si už vybudovala
dôveru. Mimochodom, správu o rozdeľovaní
prostriedkov nepredkladáme len sponzorom,
ale aj ministerstvu vnútra.

NADÁCIA POMÔŽE
CELÉ SLOVENSKO
rozdelila časť prostriedkov získaných
z charitatívnej zbierky Krištáľová rallye
nasledovne:
● Detský domov Studienka CSS – 15 000

eur na projekt Ako nám dať krídla
● Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých v Skalici – 2 000 eur na projekt
Výmena okien
● Trizómia 21 – 2 000 eur na zdravotno-sociálnu pomoc deťom s Downovým
syndrómom
● Vstúpte, n. o. – 7 000 eur na projekt
Oáza rehabilitácie pre ľudí s mentálnym
postihnutím
● Dom svitania, n. o. – 2 000 eur na projekt Pracovné uplatnenie mladých ľudí
s postihnutím v chránenej dielni
Ostatné prostriedky získané v zbierke
pôjdu na projekt pre Detskú fakultnú
nemocnicu v Bratislave.
Ak chcete prispieť na projekty podporované Nadáciou Pomôže celé Slovensko,
môžete zaslať svoj finančný dar na účet:
2962795958/0200

Krištáľová rallye v Záhorskej Bystrici. Zľava moderátor Matej Šišilák, producentka Krištáľového krídla Mária
Vaškovičová a zástupca starostu Roman Weinštuk.
 Prvou zastávkou po štarte oldtimerov spred
bratislavského hotela Sheraton bola práve Záhorská Bystrica, kde ste doma. Boli ste spokojná
s tým, ako sa tu ľudia zhostili svojej úlohy?

stalo – v noci vycestovali z Nemecka a prišli
priamo do Skalice. So všetkými interpretmi
mám rovnako len tie najlepšie skúsenosti.

V Záhorskej Bystrici sme mali prvú zastávku okolo jedenástej v nedeľu doobeda. Veľa
obyvateľov obce bolo buď v kostole alebo na
púti v Marianke. To asi prispelo k tomu, že
účasť bola najnižšia. Ale obyvatelia Záhorskej Bystrice, ktorí na námestie prišli, boli
rovnako príjemní a nadšení ako v ďalších
obciach, cez ktoré sme prechádzali. Musím
dodať, že medzi našimi obyvateľmi sú aj takí,
ktorí prispeli solídnymi čiastkami, aj akcii na
pomoc postihnutým povodňami a aj teraz.
Napríklad náš dobrý priateľ Rudko Požgay.

 Prvýkrát projekt „zarobil“ pre ľudí postihnutých povodňou 400 000 eur. Koľko sa vyzbieralo
teraz pre Detskú fakultnú nemocnicu?
Príjmy z Krištáľovej rallye dosiahli čiastku
111 719 eur. Z týchto peňazí sme ku koncu
minulého roka na menšie projekty rozdelili 28 000 eur. Projekt pre Detskú fakultnú
nemocnicu bude náročnejší. Pôjde o dve
kompletne zariadené, osobitne klimatizo-

 Vyvrcholením celej akcie bol benefičný koncert. Keď sa rallye ešte len organizovala, v rozhovore pre TA3 ste boli dojatá z toho, že všetci
oslovení umelci s účinkovaním súhlasili. Dokonca sa niektorí hlásili aj sami...
Pri zabezpečovaní účasti na koncert som
mala tie najlepšie pocity. Dva dni pred konaním podujatia som telefonovala s pani Žbirkovou kvôli inej spolupráci. V rámci telefonátu som jej spomenula, že mám pred sebou
tento projekt. Okamžite sa rozhodla, že získa
pre účasť aj svojho manžela. Len ma poprosila, aby jej manžel mohol účinkovať medzi prvými, lebo deň predtým má veľké vystúpenie
v Nemecku a bojí sa, že by bol ospalý, keby
mal väčšiu prestávku po príchode. Tak sa aj

Bystričania: Mária Vaškovičová so starostom Jozefom Krúpom.
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vané a izolované miestnosti so špeciálnymi
prístrojmi. Vytvorí sa prostredie pre prípravu
detských pacientov na transplantáciu pečene
a následnú adaptáciu a sledovanie. Orientačný prepočet nemocnice počítal s podstatne
menším objemom finančných prostriedkov,
ale vypracovaný projekt ho, bohužiaľ, posunul smerom nahor. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA, ktorá bude práce realizovať, ponúkla sponzoring stavebných prác za 39 807,
87 eur. Túto pomoc sprostredkoval obyvateľ
našej obce, doc. Ing. Peter Černik, Csc.
 Koľko teda na realizáciu projektu chýba?
Ešte 84 562,39 eur, zbierkou sme získali
prostriedky na prístrojové vybavenie. Takže
máme zasa o dôvod viac pripraviť a zorganizovať ďalšiu Krištáľovú rallye. Pripravujeme
ju na začiatok leta tohto roku. Našťastie Clasic Car Club Bratislava aj umelci sú ochotní
v úspešnej spolupráci pokračovať.
 To potvrdzuje vaše slová, že „viete robiť charitu a bola by škoda nevyužiť to“.
Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním veľkých projektov. Získala som si dôveru umelcov aj obchodných partnerov. Svoju
prácu vykonávam bez nároku na honorár.
Odmenou je pre mňa výsledok a vnútorné
uspokojenie, že som sa pričinila, aby niekoľkým chorým a nešťastným ľuďom bolo
na svete lepšie. Napríklad aj pán Černik ma
pozná, dôveruje mojim projektom a dokázal
presvedčiť vedenie spoločnosti ZIPP, že môj
projekt prospeje tým najzraniteľnejším – novorodencom.
 Ako sa dá uchovať otvorené, všímavé srdce,
aby sa charita nestala len obchodom?
Nie každý má schopnosť sám od seba venovať čas, myšlienky a city chorým a nešťastným ľuďom. Rešpektujem každého, kto robí

charitu a rozhodne sa prebudiť pozitívne
emócie aj u iných. Preto ma aj niekedy trápi,
že tým, ktorí sa zúčastňujú na charitatívnych
podujatiach bez nároku na honorár, sa často ujde veľa kritiky a urážok, a to zvyčajne
od ľudí, ktorí myšlienky charity ignorujú. Ja
osobne k tejto činnosti pristupujem úprimne
a zodpovedne. Viem, že faloš a neúprimnosť
by vystúpili na povrch.
 Kto spomedzi ocenených mal podľa vás tie
najkrištáľovejšie krídla?
Na spomínanej stránke sú všetci ocenení za
celých šestnásť rokov. Nájdete medzi nimi aj
tých, ktorí ocenenie nezískali, ale boli nominovaní. Každá z prítomných osobností je jedinečná, nesie svoje posolstvo profesionality
a ľudskosti. Nachádzam v každom z nich veľkú inšpiráciu a posolstvo Krištáľového krídla.
Bola by som veľmi nespravodlivá, ak by som
niekoho osobitne vyzdvihla.
 Od roku 2010 sa udeľuje Krištáľové krídlo aj
za filantropiu. Je úžasné dávať cenu za nezištnosť, doslova za „lásku k človeku“. Predminulý
rok si ju dokonca odniesli až dvaja ocenení.
Vraví sa, že my ľudia sme sa vrátili k filantropii. Ale ona tu vždy bola, vždy v nás
existovala, len sme ju možno nazývali inak.
Spomínam si na časy, keď som bola ešte dieťa. V kostoloch sa robili zbierky na opravu
kostolov, na pomoc ľuďom, ktorým zhorel
dom, alebo ich postihlo nejaké iné veľké nešťastie. Nebol internet, noviny o tom nepísali,
ale ľudia si pomáhali. Je zaujímavé, že ocenenie za filantropiu dostali laureáti zároveň aj
za mimoriadne výsledky v oblasti, v ktorej
pôsobia. Svojím konaním pre dobro druhých
len dokonali to, čo dosiahli ako odborníci vo
svojej profesii. Každý človek, ktorý robí túto
prácu úprimne a s presvedčením, je u mňa
laureátom Krištáľového krídla.
(mc)
foto – pavol bohunický

Krištáľové krídlo
je zadosťučinením
Medzi významnými ocenenými osob
nosťami Slovenska za rok 2012 bol aj oper
ný
spevák DALIBOR JENIS. Na domovsk
ej
scéne SND za neho Krištáľové kríd
lo
prevzala dcéra Rebeka. Čerstvý laur
eát,
ktorý s manželkou, opernou speváčko
u
Evou Jenisovou, a dcérou žije v Záh
orskej Bystrici, nám odpovedal na niek
oľko
otázok.

 Nedávno ste za svoju prácu a umenie
získali na Slovensku významné ocenenie
– Krištáľové krídlo. Aké miesto má medzi
vašimi oceneniami zo zahraničia?
Ocenenia, ktoré som dostával v zahraničí, boli viac-menej ceny zo speváckych súťaží.
Krištáľové krídlo je pre mňa výnimočné tým, že ide o cenu, ktorú som získal
na domácej pôde. Porovnávať ju nemá
zmysel, doma je doma...
 Zahraničná tlač vás oceňovala prívlastkami ako „great Slovak baritonist“.
Dáva vám Krištáľové krídlo pocit zadosťučinenia po tom, čo bolo vaše nadanie
viac oceňované v zahraničí než doma?
Áno, dáva. Naša „demokratická“ spoločnosť prechádzala a dodnes prechádza rôznymi zvláštnymi obdobiami.
V jednom takom období som mal pocit, že našu kultúru vedú nekultúrni
ľudia, preto som sa proti tomu postavil. Od toho momentu som bol akousi
„personou non grata“. V zahraničí ma
brali takého, aký som. Posudzovali
moju prácu a nie názory. Ocenenie
v podobe Krištáľového krídla ma napĺňa pocitom, že ten malý plamienok,
v ktorý stále verím, môže ešte vzbĺk-

Prvá zastávka veteránov na záhorskobystrickom Námestí Rodiny.

pokračovanie na str. 7
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Ľudia v zbore spieva
Je právnik, manžel, otec dvoch synov, no jeho život je nerozlučne
spätý ešte s dvomi láskami – Maticou slovenskou a zborom
Bystričan. JUDr. ŠTEFAN MARTINKOVIČ (67) nám o nich ochotne
porozprával.
Členom Matice slovenskej je už 45 rokov
– od roku 1968, kedy podľa neho „vzrástlo
nielen oduševnenie ponaprávať chyby, ale
aj sebavedomie národa“. Po príchode do
Záhorskej Bystrice sa pán Martinkovič zaregistroval do Miestneho odboru Matice a
spolu s manželkou začal spievať v miestnom
spevokole, ktorý Matica zastrešovala.
„Spevokol v Záhorskej Bystrici má dlhodobú tradíciu. Dávno pred nami tu existovali
sakrálne alebo ľudové zbory. Tento zbor má
počiatky v 90. rokoch, vznikol vďaka inžinierovi Štefanovi Liďákovi a ďalším nadšencom, ktorí po roku 1990 začali obnovovať
ľudové tradície. Ja som zbormajstrom a zároveň harmonikárom od roku 2004.“
Zbor funguje na amatérskej báze, jeho
členmi sú ľudia rôzneho vzdelania či povolania, aj dôchodcovia. Hlavne dôchodcom
pomáha zborová činnosť zmysluplne tráviť
voľný čas. „Ľudia v zbore spievajú od srdca,
nemajú školené hlasy. Spev im dáva pocit,
že ich niekto potrebuje a každý úspech ich
dvojnásobne poteší a povzbudí.“

Bystričan
Zriaďovateľom spevokolu Bystričan
je
miestny, záhorskobystrický odbor Matice slovenskej. Zboru prerozdeľuje
dotácie, ktoré dostáva od obce, zabezpeč
uje
jeho pravidelné nácviky raz týždenn
ea
organizuje mu vystúpenia v Záhorsk
ej
Bystrici, v okolí i po celom Slovensk
ua
v zahraničí.

Základným kritériom prijatia do zboru je
predovšetkým láska k spevu, no i určité spoločenské predpoklady: „Vedieť sa podriadiť kolektívu a zbormajstrovi,“ konštatuje
s úsmevom pán Martinkovič. „No náš zbor
je predovšetkým otvorený kolektív. Každý
má možnosť prihlásiť sa doň, aj slobodne
odísť. V poslednom období záujemcovia
skôr prichádzajú než odchádzajú. Sme priateľmi, vieme sa vzájomne uctiť, napríklad na
meniny či narodeniny.“ Zboristi tak vytvárajú spoločenstvo ľudí, ktorí sa na seba tešia,
chcú si spolu zaspievať a pookriať. Pritom
zborová tvorba nikdy nie je nudná. „Stále sa
objavujú staronové piesne, ktoré ľudia radi
spievajú, spestrujú ich harmonikou, husľami alebo celou kapelou.“

Úspešný Bystričan
Bystričan má v súčasnosti okolo 20 členov,
repertoár tvoria najmä ľudové piesne zo
Záhoria, vybrané zo zborníkov JUDr. Janka Blaha. Už šesť rokov so zborom ako hosť
úzko spolupracuje ľudová speváčka pani
Helenka Jurasovová-Blahová. „Nahrala
s nami CD vydané pri príležitosti jubileí
jej otca a prisľúbila, že pri ďalšej spolupráci
s nami ju vystrieda jej vnučka.“ CD vyšlo
koncom roka 2011. „Povzbudila nás pozitívna kritika naň. Vznikol v spolupráci
s moravskou cimbalovou kapelou Vonica,
ktorej umeleckým vedúcim je náš priateľ
Jan Zaviačič, obyvateľ družobnej obce Brumovice.“
Za rovnako úspešné považuje pán Martin-

JUDr. Štefan Martinkovič je nadšený
Bystričan a rovnako nadšene vedie aj
rovnomenný zbor.
kovič aj hudobné pásmo s názvom „Šenk u
Lidáčky“ a hosťovanie zboru v Chorvátsku,
na Morave a v Rakúsku. No CD je predsa
len CD. Preto už pripravujú ďalšie – k 700.
výročiu prvej zmienky o Záhorskej Bystrici
(2014).
Spevokol vystupuje takmer na všetkých záhorskobystrických podujatiach, určite si ho
pamätáte napríklad z akcií S Bystričanma
pri muzice či Súsedé súsedom a ďalších. No
aby bol zbor súčasťou Záhorskej Bystrice
ešte mnohé roky, zbormajster a aj speváci
stále nabádajú mladších šikovných ľudí, aby
vytvorili samostatný mládežnícky spevokol.
„Bola by škoda, keby sa po nás nepokračovalo...“
Štefan Martinkovič bol aj spoluzakladateľom farského zboru Cor Jesu v Moste pri
Bratislave. „Funguje doteraz a vieme spojiť
sily, napríklad do Mostu prídu naši spevá-

Obľúbené podujatie zboru Krojovaný ples, hneď na druhom mieste po Krojovanom majálese.
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ajú od srdca

Krištáľové krídlo...
dokončenie zo str. 5

nuť... V poslednom čase mám pocit,
že „kultúrnosť“ sa z nášho každodenného života viac a viac vytráca. A to aj
napriek tomu, že naše Slovensko má
naozaj veľký kultúrny potenciál.
 Cenu už z operných spevákov získali Ida Kirilová, Ľubica Vargicová, Peter
Dvorský, Adriana Kučerová, Peter Mikuláš... Ako sa cítite v ich spoločnosti?

Bez vystúpenia zboru si obyvatelia obce
nevedia predstavič žiadne podujatie.
ci, čím vytvoríme väčší zbor a účinkujeme spolu v Moste, v Mariazelli a na iných
miestach. Na požiadanie vieme zaspievať
i v Záhorskej Bystrici, pretože samostatný
farský dospelý zbor neexistuje, ale zdá sa, že
vyrastá prostredníctvom detskej speváckej
skupiny. Zrejme dobrý základ pre budúci,
aj chrámový zbor.“

Umenie relaxovať
Ako to všetko pán Martinkovič stíha, keď
je navyše stále aktívny aj vo svojej pôvodnej profesii? „Som vyštudovaný právnik a
napriek môjmu veku stále vykonávam advokátsku prax, takže, áno, voľného času nemám nazvyš. Napriek tomu si s manželkou
Aničkou nájdeme čas na skúšky, vystúpenia,
prípravu, pretože to pre nás predstavuje vynikajúci relax. Je to činnosť, ktorá neunaví a
neodradí ani v prípade neúspechov.“
Manželia radi aktívne oddychujú aj pri práci
v záhradke, ku ktorej majú veľmi pozitívny
vzťah, pretože obaja pochádzajú z vidieka.
Radi sa tiež stretávajú s rodinnými priateľmi a tešia sa návštevy synov a vnukov, ktorí
už žijú samostatne. Pán Martinkovič však
priznáva, že jeho osobným najúčinnejším
relaxom je asi dobrá kniha, najmä literatúra faktu. „Často som začítaný do slovenskej
histórie, národných dejín, v ktorých je veľa
poučenia pre budúcnosť. Rád poznávam čo
najširšie korene Slovákov.“

Život v Bystrici
Korene pána Martinkoviča sú v trnavskej
oblasti a keby sme ich sledovali ešte ďalej,
tak v Chorvátsku. Záhorskobystričanom sa
stal, keď tu v roku 1998 kúpil starší rodinný
dom a po jeho rekonštrukcii sa doň v roku
2000 s rodinou nasťahoval.
„V Záhorskej Bystrici sa nám žije dobre,
sme tu spokojní, bývame a žijeme v tichom
prostredí a máme tu priestor na činorodosť.

Chválim aj dobré susedské vzťahy, keď treba, vieme si pomôcť i spoločne posedieť,
zabaviť sa. Teší ma bezprostrednosť záhoráckej duše.“
Záhorská Bystrica podľa neho krásnie a je
dobre, že má ešte pomerne zdravé životné
prostredie. „Cítim sa byť Bystričanom a pre
dobré meno Bystrice robím, čo môžem.“
Jednu výhradu však proti tunajším zvyklostiam má. „Zásadne nedelím a nemám rád
delenie obyvateľov na novo- a starousadlíkov, veď všetci máme rovnaké práva i povinnosti.“
Staré príslovie hovorí: Nie je domu, kde
by nebolo lomu. A tak je to podľa pána
Martinkoviča aj v Bystrici – bolo, je a bude
vždy čo naprávať. „Momentálne tu chýba
obchodná ulica, niečo na spôsob hlavnej
ulice v Stupave alebo aspoň jeden slovenský supermarket. Bystrica by si to podľa
mňa zaslúžila, nie je tu mäsiarstvo, väčší
sortiment potravín, ovocia a zeleniny, nie
je tu textil, obuv a podobne. Možno už na
Miestnom úrade o tom uvažujú, ale netreba
dlho rozmýšľať.“ A na záver vážený a aktívny obyvateľ Záhorskej Bystrice dodáva,
že rovnako dobré by bolo zahojiť dlhodobú
bolesť – vyznačiť a opraviť chodníky a rozbité cesty.
(mc)
foto – archív šm, martin jurček

Krojovaný majáles
Začne sa v sob otu 18. mája pop olud
ní krojovaným sprievodom po ded
ine
v sprievode hudby a spevu. Veselé, ničím
nefalšované ples anie bude pokračo
vať
v spoločenskom dome. Na majáles
e sa
dočkáte rôznych prekvapení, milých
hostí
a zábavných vystúpení. Rezervujte si
tento termín a príďte! Na krojovaný majá
les
Miestny odbor Matice srdečne poz
ýva
všetkých Bystričanov!

Sú to moji kolegovia, priatelia. Zo
všetkých si ale najviac vážim pána
Petra Dvorského, ktorý je azda pre
všetkých slovenských operných spevákov akýmsi vodcom. Jeho spev
a charizma nás všetkých ovplyvnila.
 Cenu ste neprevzali osobne. Prečo?
Bohužiaľ som v ten istý večer účinkoval v berlínskej Deutsche Oper
v inscenácii Maškarný bál.
 Krištáľové krídlo sa spája s rôznymi
charitatívnymi akciami. Viete si predstaviť, že ak by vám to pracovné nasadenie
dovolilo, urobili by ste charitatívny koncert aj vo svojom bydlisku – „malej“ Záhorskej Bystrici?
Charitatívne projekty sú súčasťou
mojej umeleckej činnosti, len treba
rozlišovať skutočnú charitu a pseudocharitu. Miesto konania nemá pre mňa
v tomto ohľade význam.
 V Opere SND ste sólistom už vyše 20
rokov, ale veľmi často vás tam nevidíme.
V poslednom čase je stále zložitejšie zosynchronizovať môj kalendár
s programom SND. Keď sa čo i len trochu dá, prijímam možnosť účinkovať
v SND, no nie vždy sa všetko dá zrealizovať tak, ako sa dohodneme. Je to
bohužiaľ aj tým, že vedenie divadla sa
už takmer chronicky stále mení a tí, čo
prichádzajú, menia svojimi rozhodnutiami dohody svojich predchodcov.
Kedysi dávno som mal sen debutovať
v postave Rigoletta v SND. Pán Dvorský
ako riaditeľ vyhovel mojej predstave, no
nové vedenie našu dohodu zmietlo zo
stola. Tak sa zdá, že toho Rigoletta budem musieť urobiť niekde inde...
 Kde si vás najbližšie môžeme vypočuť?
20. marca budem účinkovať v SND
v inscenácii Nabucco.
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Spoločne pre rok 2013
Skončil sa rok 2012, počas ktorého,
okrem našich pravidelných aktivít, naša
farnosť prešla dôležitými premenami:
otvorili sme farskú materskú školu, ktorá
bola zaradená do siete materských škôl
SR; materské centrum zaujalo obnovené pôvodné, ako aj zväčšené priestory;
vytvorili sme pastoračné centrum (farské centrum voľného času); po prvýkrát
v histórii bola v našej obci otvorená komunita rehoľných sestier. Okrem toho
sme putovali do Svätej zeme, kde žil Ježiš
Kristus a prví kresťania. Ukazuje sa, že
to bol vzácny rok bohatý na mimoriadne
udalosti.
Požehnanie apoštolského nuncia Mons.
Maria Giordana, ktorý nás prišiel navštíviť na konci októbra 2012, nielen zavŕšilo jedinečné stavebné práce obnovy
budov farského areálu, o ktorý sa staráme už 275 rokov, ale – a to najmä – sprevádza nás aj na ceste vnútornej obnovy:
v mnohých aktivitách na prehĺbenie
a rozširovanie spoločenstva a jednoty
medzi ľuďmi, ako aj na prehĺbenie poznania obsahu našej viery, s úmyslom
podporiť aj jej sociálne i spoločenské
dôsledky. Slová obyvateľov Záhorskej
Bystrice a tiež príležitostných návštevníkov vyjadrujúce uznanie a nadšenie zo
služby v prospech dobra našej obce nás
povzbudzujú na začatej ceste: síce s obmedzenými prostriedkami, ale s veľkým
entuziazmom.
I keď nasledujúce počty nepovažujem
v Cirkvi za smerodajné, pre orientáciu
uvádzam aj tieto čísla: v našej farnosti
bolo v roku 2012: 40 krstov (16 chlapcov
a 24 dievčat), 3 sobáše, 14 pohrebov (9
mužov a 5 žien), k Prvému sv. prijímaniu pristúpilo 23 detí a v rôznych zbierkach sme vyzbierali 4 268,86 eur.
Sme vďační všetkým, ktorí nám pomáhajú materiálne i duchovne, alebo nám
poslali či ešte pošlú svoju finančnú podporu, a tá – ako je zjavné – je potrebná
pre akúkoľvek verejnoprospešnú činnosť.
Kto by mal záujem byť informovaný o
našich aktivitách, môže poslať svoj mail
na adresu nášho farského úradu: fara@
farabystrica.sk.
Nech nás rok 2013 uvidí v spoločnom a
ešte silnejšom nasadení pre dobro celej
našej obce.

Ľudovít Pokojný,
duchovný otec farnosti
Číslo účtu: RKC, Farnosť BA-Záhorská
Bystrica, 633735525/0900
2 % z daní: občianske združenie Hlas
nádeje, Sv. Pia X. 1, 841 06 Bratislava
IV, IČO: 30 855 713

Príbeh narodenia
V Bystrici nie je stála divadelná scéna, ale na vianočné sviatky vie skupina
detí pod vedením Blanky Hofbauerovej vyčariť naozajstné umenie – zahrať
už toľkokrát sfilmovaný príbeh z maštaľky, narodenie Ježiška.

Tentoraz to bol zároveň príbeh o anjeloch, ktorí prilákali večer v deň Božieho narodenia do
kostola mnoho ľudí. Už piatykrát v ňom vyrástli kulisy, nastúpili technici, hudobníci, šepkárka, režisér i scenárista a napokon prišlo aj
publikum, ktoré obsadilo i to posledné miesto
v zadných laviciach. Čakalo sa už len na hercov

a spevákov od malých detí až po tínedžerov. Tí
opäť všetkých prekvapili parádnymi kostýmami aj výkonmi – čím menší herec, tým lepší
herecký výkon! Nie je jednoduché hrať o láske,
viere a nádeji. Spolu sme ale všetci prežili pekné
popoludnie, poďakovali sa ansámblu za trpezlivosť pri prehrávkach, na generálke, nácvikoch,

Zamiloval si Bystricu
Občianske združenie Pius X. už piaty rok po sebe udelilo cenu Šľachetné
Bystrické srdce. Projekt je oslavou ušľachtilých činov obyvateľov
Záhorskej Bystrice. Patrí k nim aj nový laureát ocenenia, podnikateľ
Ing. JOZEF LYŽIČIAR.
 Vaša doterajšia dobročinnosť a angažovanosť
pre rozvoj Záhorskej Bystrice i pomoc človeku
v núdzi sú obrazom profesionálnej zodpovednosti,
spoľahlivosti, dobroty srdca a kamarátskej mysle.
Vy sám sa považujete za úspešného a šťastného?
Podľa toho, čo vnímame pod slovom „úspešný“. Patrím skôr k skromným ľuďom a ďakujem Bohu za všetko, čo som v živote dosiahol.
Za úspech považujem moju rodinu, moje tri
vnúčatá, ktoré mi robia veľkú radosť, dobrých
priateľov a bývanie na peknom mieste. To, že
môžem niekomu pomôcť, ma robí šťastným.
 Máte podiel aj na vybudovaní diela, ktoré je jednou z dominánt našej mestskej časti – pamätníka
sv. Pia X. Pomáhali ste nám od založenia Občianskeho združenia Pius X. aj napriek tomu, že ste
ešte neboli jeho členom. Prečo?
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rozprávali anjeli
zatlieskali hudobníkom na čele so Slávom, technikom od Mária, Lendelovcom za šepkanie a
dirigovanie, a všetkým za odvahu vystúpiť na
pódiu. Boli aj perníčky, boli aj slzičky, sami sme
si poupratovali, nakoniec dali fotografie na web
a klip na youtube.
Farnosť v Záhorskej Bystrici vie prežívať Vianoce tradične aj jedinečne. Hádam vám teda tento
návrat k nim neprekážal. A vlastne... Dovidenia
na budúci rok! Najznámejší príbeh narodenia
opäť ožije a ujo Karol sľúbil, že požičia aj oslíka.
Text a foto – Ivan Bošňák

Myšlienka predchádzajúceho správcu farnosti založiť takéto združenie ma od začiatku oslovila. Otec
Anton dával tejto myšlienke silu a vieru v to, že sa
podarí nadviazať družbu s mestečkom Riese Pio
X, ktoré má ako rodisko sv. Pia X. úžasnú duchovnú moc. Takáto družba dávala zmysel založeniu
združenia Pia X., a preto som tomu chcel byť od
začiatku nápomocný. Som úprimne rád, že táto
myšlienka žije a má svojich pokračovateľov v pánovi farárovi Ľudovítovi Pokojnom i vo vás, vďaka
ktorým máme dnes v našej mestskej časti Ulicu sv.
Pia X. aj s jeho pamätníkom.
 Bývate v našej mestskej časti už viac ako desať rokov. Kedy ste sa začali skutočne cítiť ako Bystričan?
Do Záhorskej Bystrice som chodieval za niekoľkými kamarátmi ešte skôr, ako sme sa s rodinou
rozhodli postaviť si tu svoj dom. Zamiloval som
si tunajšie prostredie, priateľských ľudí, jej krásnu
prírodu a celé okolie. Všetko mi to pripomínalo
moju rodnú dedinu pri Nitre. Preto som sa hneď
od začiatku bývania cítil ako Bystričan. Za to, že sa
tu od počiatku cítim ako doma, ďakujem všetkým,
ktorí nás prijali medzi seba. O to väčšiu radosť som
mal vždy, keď som tu a tam mohol v Záhorskej
Bystrici pomôcť.
Miroslav Prokop, predseda OZ Pius X.
foto – Ivan Bošňák

Benefičný koncert
Tradičný trojkráľový koncert
v nedeľňajších
večerných hodinách bol veľmi
príjemným zážitkom v čase, keď
sa vianočné obdobie už pomaly
blížilo ku koncu.
Veľká vďaka patrí
maestrovi Miroslavovi Dvorskému, ktorý si aj
tentokrát našiel
čas a ochotne sa
podelil so svojím
vzácnym darom
– spevom. Na
klavíri ho sprevádzal dlhoročný priateľ Daniel Buranovský a pozvanie prijal zbor ADOREMUS pod vedením Dušana Billa.
Atmosféra koncertu bola jedinečná
a po jeho skončení sa konalo v priestoroch fary malé agapé.
Text a foto – Martin Jurček

PÔSTNE ZAMYSLENIE

V tichu počuť
Boží hlas
Milí Bystričania,
čas fašiangov sa skončil a my vstupujeme
Popolcovou stredou
do 40-dňového pôstu. V kresťanstve má
pôst význam vnútorného očisťovania,
ale aj význam prípravy a očakávania. Je
to obdobie vnútornej sústredenosti, do
ktorého vstupujeme spoločne a vytvárame si priestor a čas na osobné stíšenie.
Kde je totiž hluk, tam je Boh ticho, a kde
je ticho, tam počuť Boží hlas. A v tomto
čase sa viac ako inokedy zameriavame na
„kríž a zmŕtvychvstanie“.
Podľa slov Chiary Lubichovej: Vari nič
nie je tajomnejšie, náročnejšie na pochopenie ako kríž; nepreniká do mysle
a do ľudského srdca. Nepreniká, pretože nie je pochopený, keďže sme sa neraz
stali kresťanmi len podľa mena, sme len
pokrstení, možno praktizujúci, no nesmierne vzdialení od toho, akými by nás
chcel mať Ježiš.
V spojitosti s krížom sa hovorí o Ježišovi,
ktorý sa na kríži za nás obetoval. Pohľad
na kríž poukazuje v prvom rade na silu a
veľkosť jeho lásky. Sme pozvaní, aby sme
teda veľkodušne prijímali kríž a milovali
ukrižovaného a opusteného Ježiša, ktorý
na ňom zomrel.
Položme si otázku: Akými by nás chcel
mať Ježiš? A každý z nás osobne, akým by
som chcel či mohol byť? Nájsť odpoveď
na tieto otázky sa dá len vtedy, ak sa dokážeme stíšiť a počúvať Boží hlas v sebe.
V dnešnej spoločnosti nás učia, že pred
krížom a bolesťou treba utekať. My kresťania sa ale od Ježiša učíme nebáť ťažkostí. Milovať kríž – pokračuje Chiara
Lubichová – znamená ovládať vlastné
schopnosti, aby sme ich nechali kráčať
v koľajach Božej vôle; ak sa tomu vzoprú, ovládnuť ich; ak sa chcú vychýliť, znemožniť im to; ak sa tomu chcú vyhnúť,
násilím ich prinútiť. Ak nemilujeme kríž,
v našom srdci neexistuje pravá láska
k Bohu a k ľuďom.
Kríž je teda prostriedkom na dosiahnutie
zrelosti každého z nás.
Buďme v tomto čase pôstu blízko Kristovi, premýšľajme o novom živote, ktorý
nám priniesol, aby sme pocítili jeho nekonečne milosrdnú lásku.

Sr. Samuela Sarnecká
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Zápis do prvého ročníka
Na zápis mali budúci prváčikovia a ich rodičia dva dni. V ten prvý sa
súčasne konal Deň otvorených dverí.

V Deň otvorených dverí 8. februára sprevádzali rodičov budúcich prváčikov po
priestoroch školy pani riaditeľka Zuzana Kaliariková a pani zástupkyňa Mária
Šebíková. Rodičia nazreli na vyučovanie
v prvých triedach, v rôznych učebniach
i do telocvične. Zaujímali sa aj o fungovanie školy, o jej priority a úpravu, vyučovacie predmety, ale aj o hodnotenie
a dochádzku žiakov do školy. Na všetky
otázky rodičov odpovedala pani riaditeľ-

ka na krátkom stretnutí v zborovni školy.
Súčasne sa v ten istý deň i na druhý deň
9. februára školská brána otvorila pre tých,
ktorí možno prichádzali trochu aj s obavami... Aj preto sa pani učiteľky budúcim
prváčikom venovali individuálne. Každý
zapísaný predškolák dostal na pamiatku
krásny pamätný list s jeho menom a darček, ktorý vytvorili žiaci školy. Aj predškoláci mohli svoju fantáziu a zručnosť prejaviť v tvorivých dielňach.

Na zápise boli prítomné aj špeciálna pedagogička Mgr. Bérešová a psychologičky
PhDr. Gogová a PhDr. Kalná, na ktoré sa
mohli rodičia obrátiť so svojimi otázkami
ohľadne odkladu školskej dochádzky.
Do pr vého ročníka školského roka
2013/2014 sa do našej ZŠ s MŠ Hargašova 5
zapísalo 60 detí – 31 chlapcov a 29 dievčat.
Všetkým zapísaným deťom prajeme, aby sa
im v škole darilo aspoň tak dobre ako na
zápise!
Text a foto: Mária Šebíková

2 % pre našu školu

Predškoláci v škole

Milí rodičia a priatelia,
2 % daní z príjmov by sme radi použili na zlepšenie vybavenia školy – na učebné pomôcky pre
žiakov a učiteľov, ktoré nie je možné obstarať
z bežného prevádzkového rozpočtu, ale pre
dobré fungovanie školy sú rozhodujúce.
Vaše 2 % sa nerozplynú v neadresnom štátnom
rozpočte, ale na účel Vám známy a blízky, pričom ho môžete aj sami navrhnúť. Za rok 2011
sme od Vás dostali 3 835 eur, ktoré sme použili na vybavenie
prírodovednej učebne.
Ak máte dieťa, ktoré navštevuje či bude navštevovať našu
základnú školu alebo materskú školu, takáto podpora bude
priamou investíciou v prospech budúcnosti Vášho dieťaťa. Aj
Vaším prispením sa škola môže stať kvalitnou a vyhľadávanou
inštitúciou.
Rodičovské združenie pri ZŠ Hargašova je občianske združenie, ktoré vzniklo s cieľom podporovať vzdelávacie a výchovné
aktivity žiakov školy.
Za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.

Každý rok pred zápisom do prvého ročníka najstaršie deti materskej školy – predškoláci – navštívia svojich starších kamarátov.
Tak to bolo aj 5. februára tohto roku. Prváci pod vedením p. učiteľky Suroviakovej a p. učiteľky Oravcovej predškolákom ukázali,
čo všetko sa už naučili, ako im ide počítanie, čítanie a písanie, aj
to, že sa školy vôbec nemusia báť, že je v nej aj veselo. Verte, že sa
nemuseli hanbiť za svoje prvácke vedomosti a zručnosti, takí boli
šikovní.
(vm, ms)
foto – archív školy

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %
IČO 30846871, právna forma: Občianske združenie, obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova, sídlo:
Hargašova 5, 841 06 Bratislava.
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Hurááá karneval!

inzercia 2/1/2013

Máločo poteší žiakov prvého stupňa našej základnej školy
tak, ako karneval. Atmosféra bola vynikajúca: veselá nálada,
tanec, prehliadka nádherných masiek a samozrejme súťaže,
z ktorých mali deti najväčšiu radosť. Krásne masky zaujali
farebnosťou aj originalitou. Tešili sme sa však nielen z veselého dopoludnia, ale aj z nových vchodových dverí! (ms)
inzercia 4/1/2013

Vážení zákazníci
srdečne Vás pozývame do novootvorenej

PREDAJNE POTRAVÍN
na Ulici Štefana Majera č. 9

Ponúkame Vám široký sortiment:
mäsových výrobkov
pekárenských výrobkov
mliečnych výrobkov
ovocia a zeleniny
základných potravín.
Samozrejmosťou je i sortiment
drogérie a papierenských výrobkov.

Celý sortiment ponúkame v príslušných cenách,
o čom sa presvedčíte v našej predajni.

Tešíme sa na Vašu návštevu a priazeň!
inzercia 3/1/2013
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Plesová sezóna bol

Sezóna plesov sa tradične
Popolcovej stredy, kedy s
pôstne obdobie pred Veľ
rok pripadla Popolcová st
takže sa všetky plesy mu
fašiangových týždňov. Naš
do nich pokojne vošli a ne

Hostia neodolali rytmom Rytmiky.

Reprezentačný ples

Pán starosta Jozef Krúpa otvoril 20. reprezentačný ples netradične – bubnovaním. A svojim predchodcom, pánovi Antonovi Bélešovi a Vladimírovi Kubovičovi, sa za myšlienku usporadúvať „starostovský“ ples poďakoval.
„Odhoďme masky, ktoré nosíme počas ťažkých a namáhavých dní, aby chránili našu
skutočnú identitu a bez obáv ukážme usmievavé ústa a žiariace oči. Naplňme dnešný
ples skutočnou a úprimnou, vrúcnou človečinou!“
Takto vyzval „hlas z éteru“ účastníkov jubilejného 20. reprezentačného plesu starostu na
príjemnú spoločenskú zábavu. Každý rok konania plesu sprítomňovalo 20 červených ruží,
ktoré symbolicky patrili všetkým prítomným
dámam. A keďže sa ples niesol v znamení be-

Miroslav Dvorský a benátske dievčatá.

nátskeho karnevalu, v gondole hneď priplával
aj gondolier – známy slovenský operný spevák
Miroslav Dvorský.
Benátsku atmosféru umocňovali dievčatá
v maskách, úvodným defilé sa predviedla tanečná škola Františka Koiša a do tanca hrala
hosťom skupina TIP TOP band. Hlavným hosťom reprezentačného plesu bol Robo Opatovský. Svojím spevom do tanca aj na počúvanie
pripravil všetkým prítomným príjemný večer.
Neskôr, po polnoci, sa tancovalo na džezovú
muziku Ragtime Jazz Bandu. Je už tradíciou,

že v malej sále vždy vystupuje aj známa cimbalová kapela Ľudová hudba Dudíci.
Na občerstvenie sa tiež nikto nemohol sťažovať, práve naopak, hostia si pochutnávali
na dobrotách zo švédskych stolov, nechýbal
teplý či studený bufet, ani vynikajúce domáce
pagáče a koláče.
Veríme, že sa hostia na 20. ročníku reprezentačného plesu cítili príjemne. Tešíme sa
o rok!
Barbora Besedičová
foto – martin jurček

Starosta Jozef Krúpa otvoril ples - 20 ruží
symbolizovalo 20. plesové jubileum.

Ples finančne podporili: KOVOHUTY SK, s. r. o. * RadioLAN spol. s r. o. * Pekáreň u Floriánka *Reštaurácia Kohútik * PROFI BETÓN s. r. o.
* BKP Elektro, s. r. o. Špeciálne poďakovanie patrí: Opernému spevákovi Miroslavovi Dvorskému * doc. PhDr. Pavlovi Smolíkovi, ArtD. *
Imrichovi Jurištovi – DELIKATES * Dobrovoľnému hasičskému zboru Záhorská Bystrica
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la tento rok krátka

e koná od Troch kráľov do
sa začína štyridsaťdňové
ľkou nocou. Nuž a tento
treda už na 13. februára,
useli zmestiť do piatich
še dva najväčšie plesy sa
emuseli si ani konkurovať.

Na Farskom plese málokto ostal sedieť...

Farský ples
Jedenásty ročník Farského plesu sa niesol v znamení spomienky na solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Práve pred 1150 rokmi nám totiž priniesli
Božie slovo v staroslovienskom jazyku.

Šťastný výherca Robert Oravec si odnáša koberec.

Komorné prítmie úvodnej plesovej atmosféry preťalo výrazné svetlo. To bolo symbolom Svetla, ktoré nám priniesli sv. Cyril
a Metod, a symbolom ich trvalej prítomnosti bol zasa ich spoločný obraz v sále na
piedestáli vyzdobeného pódia.
Vtom odrazu zahrmeli veľkolepé tóny
gregoriánskeho chorálu. Sprevádzali kroky dievčaťa a chlapca, ktorí k obrazu vierozvestcov niesli horiace sviece. Ako štít
viery zneli pri tejto symbolickej púti úryvky z veľdiela Proglas – chvály vzdelanosti,
múdrosti a písma. Ústami majstra Jozefa
Šimonoviča sa vznešené slová rinuli do
celého priestoru a do sŕdc všetkých plesajúcich.
„Nebolo jednoduché nájsť vhodný symbol
pre konanie tohtoročného plesu,“ povedal
nám jeho garant, bystrický farár vdp. Ľu-

Moderatorka Renáta Bošňáková
s výhercom p. Rudolfom Požgajom.

Deväť malých tanečníc vnieslo slnko do zimy.

Pán dekan Ľudovít Pokojný
odovzdáva ceny tomboly.

dovít Pokojný. „No potom ktosi z plesového výboru poznamenal, že je ťažké veriť
v Boha, ktorému ľudia nerozumejú. A symbol bol odrazu na svete – Slovo prišlé od
Boha a umožňujúce poznať ho, sýtiace ľudské duše, posilňujúce srdce i rozum.“
Organizátori farského plesu z celého
srdca ďakujú všetkým, ktorí svojím podielom prispeli k všeobecnej plesovej
radosti a pohode. Prácou, sponzorskými
darmi i samotnou účasťou na veselici. Príjmite už teraz v radosti „slova“ plesajúceho
naše pozvanie na nadchádzajúci farský
ples. Veríme, že bude opäť peknou príležitosťou posilniť priateľstvo medzi nami. Ak
nebude rovnako skvelý ako tento, tak bude
určite lepší! Dovidenia o rok...
(prok)
foto – pavol bohunický, ivan bošňák
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inzercia 1/1/2013

Odštartoval druhý ročník projektu
„Vráťme knihy do škôl“
Prostredníctvom projektu „Vráťme knihy
do škôl“ chce Bratislavská župa v spolupráci
s internetovým kníhkupectvom www.abcknihy.sk a vydavateľstvom IKAR podporiť záujem mládeže o čítanie a ukázať, že knihy sú
podstatnou súčasťou života a vzdelávania
mladých.
„Myslím, že z projektu sa stáva veľmi pekná
tradícia. Snažíme sa motivovať deti a tínedžerov, aby si knihy prečítali, aby pochopili,
že čítanie je nielen dobrou formou vzdelávania, ale aj spoznávania sveta ako takého,“
povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Vlani sa do prvého ročníka projektu zapojili
študenti z celého Slovenska s vyše 700 príspevkami. Stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa zapojilo
21, poslali spolu 212 príspevkov.
„Minulý rok to boli stovky príspevkov
z celého Slovenska a vyše dvesto škôl bolo
z Bratislavskej župy. Odozva bola obrovská a keďže vždy chceme, aby ďalší rok bol
lepší ako ten predošlý, verím, že to už bude
možno tisícka,“ doplnil župan.
Do druhého ročníka projektu sa do konca
marca môžu zapojiť študenti stredných škôl
z celého Slovenska, ktorí sa zaregistrujú na
stránke www.abcknihy.sk a v čase konania
súťaže prečítajú aspoň jednu knihu podľa
vlastného výberu. Podmienkou zaradenia do
súťaže je zaslanie textu v rozsahu minimálne
pol normostrany, v ktorom má študent vysvetliť, prečo si danú knihu vybral a čo mu
jej prečítanie prinieslo.
Druhý ročník projektu prináša aj novinku –
cenu Knižný anjel 2013. Ním sa môže stať

dospelá osoba – knihovník či učiteľ – ktorá u
školákov podporuje záujem o čítanie.
Viac informácií o projekte „Vráťme knihy do

škôl“ možno získať na webových stránkach
www.region-bsk.sk a www.abcknihy.sk.
foto – BSK

Chlieb pre DEPAUL
Bratislavský samosprávny
kraj v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom zabezpečili
chlieb pre neziskovú organizáciu DEPAUL SLOVENSKO. Ľuďom bez domova
v nocľahárni organizácie na
Ivanskej ceste v Bratislave
poskytli v prvý februárový
víkend šesťdesiat pecňov.
„Naši študenti na SOŠ Farského v Petržalke napiekli
chlieb a náklady zaplatí samosprávny kraj,“ povedal
predseda BSK Pavol Frešo.
„Išlo o núdzovú situáciu,
s partnermi budeme hľadať

trvalejšie riešenie,“ povedal Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS.
Nezisková organizácia DEPAUL
SLOVENSKO ohlásila akútny
stav nedostatku potravín. Ten sa
týkal okrem iného aj nedostatku
chleba, ktorého denne spotrebujú tri desiatky. Organizácii vypadol sponzor, ktorý potraviny
zaobstarával. Na túto skutočnosť
reagoval BKIS spoločne s BSK.
Podľa Freša samosprávny kraj
zváži v tomto prípade aj trvalejšiu pomoc minimálne počas
zimy. Chlieb, ktorý doviezli do
organizácie, zabezpečil základnú
potravinovú pomoc na tri dni.
foto – BSK
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NAJDÔLEŽITEJŠIE UZNESENIA
ZASTUPITEĽSTVA
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica (MZ) malo pravidelné zasadnutie 18. decembra 2012.

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2013. Zároveň splnomocnilo starostu robiť presuny do výšky 5 000 eur v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nebudú meniť celkové príjmy a výdavky. Zastupiteľstvo tiež schválilo upravené znenie Zásad hospodárenia s
majetkom mestskej časti.
Porovnanie schváleného rozpočtu na rok 2013 so schváleným upraveným rozpočtom na minulý rok 2012 je v nasledujúcej tabuľke:
Rozpoþet Mestskej þasti Záhorská Bystrica
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
SPOLU bežné a kapitálové príjmy

2013
1 480
551
2 031

2012
1 504
158
1 662

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
SPOLU bežné a kapitálové výdavky

1 488
671
2 159

1 525
386
1 911

Deficit bežného a kapitálového úþtu

- 128

- 249

Finanþné operácie výdavkové
Finanþné operácie príjmové
SPOLU finanþné operácie

55
183
+ 128

55
304
+ 249

0

0

Celkové hospodárenie
Sumy v eurách sú zaokrúhlené v tisícoch.

ZRIADENIE PENZIÓNU PRE SENIOROV

SPRÁVY O ČINNOSTI KOMISIÍ
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správy o činnosti komisií výstavby a dopravy, športu a cestovného ruchu, školstva, kultúry a
mládeže a informatizácie zasadajúcich pri miestnom zastupiteľstve
za rok 2012.

NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
Zastupiteľstvo prijalo nové nariadenie o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom mestskej časti.
Nariadenie upravuje aj prenájom majetku nasledovne:
a) prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ako záhradky s výnimkou
pozemkov v záhradkárskych osadách
0,33 eur/m2/rok
b) prenájom pozemku na podnikateľské účely
2 eur/m2/rok
c) prenájom nebytových priestorov podľa účelu:
- neštátne zdravotnícke zariadenie – pre deti a dorast
1 eur/m2/rok
- neštátne zdravotnícke zariadenie – pre dospelých
15 eur/m2/rok
- lekárne
50 eur/m2/rok
- služby (kaderníctvo, opravovne a podobne)
15 eur/m2/rok
- kancelárske priestory
50 eur/m2/rok
- reštauračné priestory (bufet)
70 eur/m2/rok
- telocvične pre organizácie dospelí
17 eur/hodina
- telocvičňa pre organizácie pracujúce s deťmi:
1 – 8 eur/hodina
- cvičenie aerobiku, zumby a pod. mimo priestorov telocvične
8 eur/hodina
- pre organizácie pracujúce so žiakmi – ZUŠ
1 euro + prev. náklady
- veľký priestor v Spoločenskom dome – prevádzkové náklady (paušál)
100 eur/deň
- veľký priestor v Spoločenskom dome
25 eur/hodina
- multifunkčná miestnosť v spol. dome – prevádzkové náklady (paušál)
40 eur/deň
- multifunkčná miestnosť v spol. dome
10 eur/hodina

Zastupiteľstvo schválilo MUDr. Jurajovi Lendelovi prenájom nadstavby časti spoločenského domu o celkovej podlahovej ploche 435
m2 za nájomné 1 522,50 eur mesačne a paušálne náklady na 20 rokov. Vzhľadom na zvýšené náklady na dobudovanie holopriestoru
bude nájomné na nasledujúci rok 1 300 eur mesačne a paušálne
náklady. V priestoroch bude vybudované zariadenie pre seniorov
s 24-hodinovou starostlivosťou.

VOĽBA KONTROLÓRA

ZMENY ODMEŇOVANIA

Zastupiteľstvo vyhovelo žiadosti členky redakčnej rady novín Naša
Bystrica pani Mgr. Andrey Serečinovej, ktorá sa zo zdravotných
dôvodov vzdala členstva a požiadala o odvolanie k 31. 12. 2012.
Za novú členku redakčnej rady zastupiteľstvo vymenovalo Mgr.
Ľudmilu Jančigovú.

Zastupiteľstvo schválilo zmeny v odmeňovaní z dôvodu potreby
odmeňovať okrem poslancov a členov komisií aj mimoriadne aktívnych občanov obce. Z zmysle nových zásad potom zastupiteľstvo
schválilo odmeny mestským policajtom a trénerom florbalového
družstva za prínos pre mestskú časť. Taktiež schválilo odmenu
miestnemu kontrolórovi vo výške 30 % mesačného platu a odmenu
starostovi k životnému jubileu 50. rokov.

POHĽADÁVKY MESTSKEJ ČASTI
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o stave pohľadávok
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30. 11. 2012.
Zastupiteľstvo uložilo prednostke miestneho úradu zverejniť na webovej stránke všetkých neplatičov po 30-dňovej splatnosti faktúr.

Zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra. Uskutoční
sa 26. 2. 2013 na miestnom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór bude
mať 50 % pracovný úväzok pre nasledujúce funkčné obdobie (6
rokov).

VZDANIE SA ČLENSTVA

ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA
Zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí na rok 2013 nasledovne:
26. februára, 23. apríla, 28. mája, 25. júna, 17. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17. decembra.

Všetky materiály týkajúce sa zasadnutia
miestneho zastupiteľstva nájdete na
www.zahorskabystrica.sk
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Hodnotenie uplynulého roka a
Vážení a milí Bystričania,
dovoľte mi, aby som ako starosta zhodnotil naše snaženie v uplynulom roku
a zároveň upriamil pozornosť na zámery,
ktorých realizácia by bola pre Záhorskú
Bystricu prínosom a ktoré považujem za
potrebné a prínosné.
Medzi najdôležitejšie realizované aktivity
v minulom roku určite patrí postavenie
kruhovej križovatky a rekonštrukcia dvoch
ciest v obci. Kruhový objazd je skolaudovaný a otvorený vo všetkých smeroch.
Záhumenská ulica je dokončená, práce
na Trstínskej ulici boli v zimnom období
prerušené, dokončená by mala byť v priebehu mája.
Veľkú radosť mám aj z toho, že v základnej škole sme vynovili a plne vybavili
s pomocou rodičov a sponzorov tri odborné učebne. Ešte minulý rok sme

objednali výmenu vchodových dverí
a dažďových zvodov na základnej škole
a hotové budú v priebehu februára. Okrem
toho sme zrekonštruovali aj jednu triedu
v materskej škôlke. Rád by som spomenul
i námestíčko cez Grmolízsky potok na hranici s Mariankou, kde sa podarilo vytvoriť
príjemné a kultivované prostredie.
Na Strmých vŕškoch sme rozšírili verejné
osvetlenie a informačné tabule. Pokiaľ ide
o nehmotné úspechy, za najdôležitejšie
považujem nadviazanie priateľstva s rakúskou vinárskou obcou GöttlesbrunnArbesthal.
A čo plánujeme urobiť tento rok?
Do konca októbra 2013 by mala byť dokončená výmena plynovodov, ktorú
realizuje SPP. Mojou prioritou je preto
v tomto roku intenzívne pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Nový asfalt

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Hodnotenie minulého roka
- v zvýšenej miere sme sa venovali nepopulárnej oblasti riešenia
sťažností na vzájomné spolunažívanie občanov či na množiace
sa zlé susedské vzťahy
- pretrvával a pretrváva značný problém voľného pohybu psov
či nedodržiavanie VZN mestskej časti o podmienkach držania
psov
- riešili sme neustále sa opakujúce čierne skládky – oceňujeme význam každoročnej jarnej brigády, do ktorej sa zapája veľa
miestnych združení i jednotlivcov a osobitné poďakovanie patrí
poľovníkom
Priority na rok 2013
- chceme prebudiť v občanoch pocit zodpovednosti za životné prostredie v ich najbližšom okolí – na mnohých miestach,
i v centre obce, sú zaburinené a neudržiavané pozemky, o ktoré
sa ich majitelia nestarajú, hoci je to zo zákona ich povinnosť
- v spolupráci s mestskou a štátnou políciou chceme riešiť bezpečnostnú situáciu občanov mestskej časti, nakoľko sa v poslednom období vyskytlo viacero krádeží i prejavov vandalizmu
Martin Besedič
predseda komisie

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA
Hodnotenie minulého roka
Komisia poskytovala peňažné dávky občanom sociálne odkázaným na:
- opatrovateľskú službu, stravovanie nepracujúcich dôchodcov
- dávky v hmotnej núdzi pre starých, chorých, invalidných a
neprispôsobivých občanov
- dávky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, príspevok pri narodení dieťaťa, pohrebné
- poskytla potravinovú pomoc občanov v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou

bude na Prídavkovej ulici a ak naplníme
plánované príjmy v rozpočte, chceme
zrekonštruovať ešte aj Ulicu Jána Raka.
Počas leta plánujeme prebudovať a zväčšiť jedáleň v základnej škole. Zameriame
sa aj na športové či spoločenské aktivity.
V areáli školy plánujeme zastrešiť hokejbalové ihrisko a s pomocou rodičov rozšíriť aj
detské ihrisko pri miestnom úrade.
Vytvoríme všetky podmienky nájomcovi
nadstavby Spoločenského domu aby sprevádzkoval hospic pre seniorov a vynaložíme maximálne úsilie aby sme boli úspešní
v žiadosti o príspevok z envirofondu, ktorý je
určený na výmenu okien v základnej školy.
Bližšie sa k vykonanej činnosti a plánovaným aktivitám vyjadrili aj predsedovia
jednotlivých komisií našej mestskej časti.
Jozef Krúpa
starosta

- v spolupráci s Diakoniou Broumov vyzbierala 1 tonu použitého
textilu
- spolupracovala s klubom dôchodcov v Záhorskej Bystrici, organizovala vianočné posedenie starostu s osamelými občanmi
- vyvíjala snahu o obsadenie pozície detského lekára v zdravotnom stredisku
- spolupracovala s n. o. Bystrický prameň, sociálny taxík
Priority na rok 2013
Vo všetkých aktivitách z roku 2012 bude komisia pokračovať:
- zapojí sa do zbierok organizovaných MS SČK a inými organizáciami na požiadanie
- bude nápomocná pri budovaní nového zariadenia pre seniorov
- vynasnaží sa získať detského lekára
- naďalej bude spolupracovať s n. o. Bystrický prameň, podporovať fungovanie služby senior taxi
- zintenzívni spoluprácu s Klubom dôchodcov z dôvodu prípravy osláv 25. výročia založenia klubu
- pripraví pre osamelých občanov vianočné posedenie
Martina Gašpáreková
predsedníčka komisie

KOMISIA KULTÚRY
Hodnotenie minulého roka
- počas prvých troch štvrťrokov sa komisia ešte pod vedením
predsedníčky Martiny Gašpárekovej podieľala na organizovaní
akcií Na fašiangy veselo, Stavanie mája, Deň rodiny a Deň detí,
Malé aj Hrubé hody, Súsedé súsedom a mnohých iných, menších
podujatí
- najväčšou akciou tretieho štvrťroka boli Slávnosti vína; vďaka
pomoci členov komisie a mnohých ďalších dobrovoľníkov sme
vytvorili oslavu vína na vysokej kultúrnej úrovni
- k práci komisie patrila aj tvorba návrhov názvov nových ulíc,
propagačných materiálov a komunikácia s interpretmi – umelcami vystupujúcimi v Záhorskej Bystrici
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a prioritné činnosti na rok 2013
Priority na rok 2013
- celoročná príprava propagačných materiálov a sprievodných
akcií k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici, ktoré pripadá na rok 2014
- organizácia a realizácia kultúrnych podujatí ako: Na fašiangy
veselo, Hody, Slávnosti vína, Záhorská hokejka, splav Záhorácky širáček, Country Rag Day (tieto organizujem ako občan a
poslanec).
- komisia kultúry chce spolu s poslancami a pracovníkmi miestneho úradu pripraviť kvalitné projekty, na ktorých sa občania
Záhorskej Bystrice tak ako doteraz zúčastnia v hojnom počte
a súčasne čosi z rozpočtu obce ušetriť
Vladimír Kristl
predseda komisie

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A INFORMATIZÁCIE
Hodnotenie minulého roka
- v spolupráci s miestnym úradom, vedením školy, stolnotenisovým klubom, Červeným krížom a rodičmi zorganizovala
komisia oslavu MDD spojenú s oslavou Dňa rodiny
- komisia podporila konanie medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie Vzťah v pomáhajúcich profesiách, ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave – výťažok 1000 eur
z konferencie bol darovaný ZŠ s MŠ Hargašova
- spolupráca na organizovaní a priebehu osláv 50. výročia otvorenia novej ZŠ v Záhorskej Bystrici
- komisia podporila zámer rekonštrukcie jedálne v ZŠ
Priority na rok 2013
- naďalej aktívne pracovať v spolupráci s vedením školy a MČ
Bratislava Záhorská Bystrica na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
- podporovať opravami a údržbou technického stavu vybavenia
objektov a areálu ZŠ s MŠ
- podieľať sa na organizovaní a zabezpečení osláv Dňa učiteľov
5. 4. 2013
- spoluorganizovať jarnú brigádu v spolupráci s MČ, OZ BSN
a OZ RZH
- v spolupráci s mestskou časťou, základnou školou a jednotlivými občianskymi združeniami zabezpečiť dôstojnú oslavu MDD
a Dňa rodiny 31. 5. 2013
Miloslav Sajan
predseda komisie

KOMISIA FINANČNÁ, PRE PODPORU INVESTÍCIÍ
A ROZVOJA PODNIKANIA
Hodnotenie minulého roka
- pripravili a prijali sme dôležité nariadenia a opatrenia, ktoré
priniesli jasné pravidlá v oblasti tvorby a používania rozpočtových prostriedkov
- podarilo sa rozbehnúť resp. i dokončiť niektoré projekty týkajúce sa vybudovania infraštruktúry a verejného osvetlenia,
ako i rekonštrukcie jednej triedy materskej školy; poskytli sme
prostriedky na dofinancovanie prevádzkových a mzdových nákladov základnej školy i opravy majetku v jej areáli
- našli sa zdroje na podporu dobre fungujúcich občianskych

združení, či už v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti alebo
spoločenského života
- po konštruktívnej diskusii a vo vzácnej zhode poslancov bola
uzatvorená dlhodobá nájomná zmluva v nadstavbe spoločenského domu s MUDr. Lendelom na zriadenie domu sociálnych
služieb
Priority na rok 2013
- finančne a organizačne zabezpečiť realizáciu investícií na podporu športových aktivít v areáli základnej školy, aby mohli slúžiť
nielen žiakom ZŠ, ale i širokej verejnosti
- v spolupráci s rímsko-katolíckym úradom nájsť spôsob a formu spolupráce v oblasti rekonštrukcie Domu smútku na miestnom cintoríne, ktorý už niekoľko rokov chátra a neslúži svojmu
účelu
- hľadať formy podpory pre obľúbené športové či kultúrne podujatia, ako i občianske združenia, ktoré svojimi aktivitami získavajú členov, úspešne reprezentujú a sú významnou súčasťou života
v našej mestskej časti.
Roman Weinštuk
predseda komisie

KOMISIA ŠPORTU A CESTOVNÉHO RUCHU
Hodnotenie minulého roka
- s mnohými aktívnymi ľuďmi, ktorí sú zanietení pre šport
a venujú mu nezištne veľa svojho voľného času, sme našli spoločnú reč a vedeli ich v rámci komisie športu, ale hlavne v zastupiteľstve podporiť finančne
- podarila sa dotácia pre ŠK Hargašova, kde nám robí výbornú
reklamu takmer 100 aktívnych detí vo florbale a gymnastike, trvalo sa snažíme o spoluprácu s futbalistami v MFC, revitalizovali
sme umelotrávnaté ihrisko pri ZŠ a hlavne spoluorganizovali
a finančne podporili pravidelné ligy, turnaje, detské športové
zájazdy, letné tábory športovcov
- úspešným počinom bol I. ročník ankety Športovec roka, kde
sme začali oceňovať prínos a výsledky výnimočných Bystričanov
v oblasti športu
- v školstve sme v pozícii poslancov spoločne presadili úpravu
rozpočtu MČ na kapitálové, ale aj mzdové výdavky v ZŠ s MŠ
Hargašova tak, aby sme sa dostali od plátania dier ku koncepčnej
práci v oblasti podpory vzdelávania
Priority na rok 2013
- v športe bude dôležité pritiahnuť prostredníctvom organizovaných akcií (hokejbal, splav – Záhorácky Širáček, na Plácku
– Country Rag Day, streetbal či Hodový beh) čo najviac ľudí
k aktívnemu pohybu
- plánujeme zastrešenie hokejbalového ihriska a prírodného klziska, čo umožní jeho bezproblémové využívanie v nepriaznivom
počasí
- mojou prioritou zostáva systémová práca hlavne v oblasti presadzovania dofinancovania vzdelávania zo zdrojov MČ a vytvárania dôstojných podmienok v Základnej a materských školách
v našej obci
Ivan Bošňák
predseda komisie
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Sami rozhodnite, komu pošlete Vaše dane

Podporte svoju komunitu
Darovanie časti odvedenej dane z príjmu
je významná pomoc pre tisíce dobrovoľníkov a aktivistov. Dobrovoľníci aktívni
v oblastiach podpory vzdelávania a vedy
a výskumu, rozvoja športu a telesnej kultúry, ochrany zdravia a poskytovania sociálnej pomoci, zachovania kultúrnych hodnôt
či ochrany a tvorby životného prostredia
sa môžu uchádzať o časť odvedených daní právnických a
fyzických osôb prostredníctvom občianskych
združení, nadácií a neziskových organizácií.

neziskových organizácií), ktoré prijali od
rôznych subjektov daň z príjmu vo výške
takmer 44 000 eur. Pôsobia v oblasti športu,
vzdelávania, ochrany zdravia a v opatrovateľských službách, ale v našej obci aktívne
pracuje napríklad aj spevácky zbor.
V celej SR bolo takto niektorému z takmer
8 000 registrovaných prijímateľov darova-

Registrácia medzi
prijímateľov
Predpokladom registrácie medzi subjekty, ktoré sa o darovanie časti dane z príjmu môžu
uchádzať ako prijímatelia, je existencia subjektu 2 roky pred dátumom
registrácie. Subjekty musia
splniť niekoľko jednoduchých
povinností – predložiť potvrdenia o vedenom bankovom účte, o neexistencii nedoplatkov v Sociálnej i zdravotnej poisťovni
a tiež výpis z Ministerstva vnútra o existencii a o pridelenom IČO. Registrácia na rok
2013 mala konečný termín 15. decembra
2012 a dnes existuje verejný register prijímateľov % dane z príjmu na rok 2013,
ktorý je dostupný na www.1snsc.sk alebo
www.rozhodni.sk. Tieto stránky sú zdrojom všetkých relevantných informácií
o darovaní Vašich daní.

Registrujeme až 13
subjektov
V Záhorskej Bystrici bolo v roku 2011
registrovaných spolu 13 subjektov (OZ a

FORMA

ných až 37 miliónov eur. Záhorská Bystrica vzhľadom na počet obyvateľov do 5 000
patrí medzi veľmi aktívne a úspešné obce.
Registrovaní prijímatelia so sídlom v našej
obci vybrali viac ako 11 eur na 1 obyvateľa.

18 mesiacov na použitie
financií

Spoločná propagácia
V rámci Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica radi
podporíme skupinovú spoluprácu minimálne tých subjektov, ktorých zameranie pomáha aktivitám
v našej obci. Spoločnou propagáciou
a oslovovaním darcov % dane z príjmu
je možné dostať túto tému do
povedomia spoluobčanov,
ich firiem a zamestnávateľov. Veríme, že ľudia v obci
získajú prehľad o širokom
výbere a o možnostiach
darovania svojej zaplatenej
dane subjektom pôsobiacim
priamo vo svojom okolí.
Napriek tomu, že spoločnou
prezentáciou všetkých subjektov v obci, na
webe, v obecných novinách si tieto subjekty
budú aj konkurovať, je pravdepodobné, že
sa dosiahne synergický efekt a peňažných
prostriedkov subjekty vyberú viac, ako len
pri individuálnej prezentácii. Niekedy sa
totiž 1+1 rovná minimálne 3.

Postup pre darcov

Financovanie vzdelávacích a športových
aktivít i sociálna práca pre deti a dospelých
spadajú pod legitímne účely, na ktoré sa
môžu prijaté finančné prostriedky použiť.
Zákon umožňuje prijímateľovi použiť darované financie v priebehu 18 mesiacov po
ich nadobudnutí, čo umožňuje projekty a
aktivity dobre pripraviť. Dostatočný časový

NÁZOV

priestor je dôležitým faktorom tak z hľadiska prezentácie projektov a zamýšľaných
aktivít, ako aj z hľadiska možností hľadania
sponzorov, darcov a ďalších spolufinancujúcich partnerov.

U firiem/živnostníkov vpísať uvedené údaje
o ktoromkoľvek vybranom subjekte priamo
do daňového priznania do 31. marca 2013.
U zamestnancov vypísať tlačivo s údajmi
o ktoromkoľvek vybranom subjekte a spolu
s potvrdením o príjme od zamestnávateľa zaslať na svoj daňový úrad do 30. apríla 2013.
(Tlačivo nájdete na www.rozhodni.sk)
(r)
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SpoloēenstvoPriateűovStolnéhoTenisuͲZáhorskáBystrica

42173906

Tatranská32

Bratislava

84106

Obēianskezdruženie

ŠportovýklubTPBratislava

31753281

Vrbánska14

BratislavaͲZáhorskáBystrica

84106

Obēianskezdruženie
Obēianskezdruženie

SpeváckyzborApollo
Bystrickýsvetnajmenších

30869404
30846625

Záhumenská3
Hargašova7

Bratislava
Bratislava

84106
84106
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Novoročný turnaj
v stolnom tenise 2013

Všetci hráči, ktorí sa postarali o vynikajúci športový zážitok

Pre Spoločenstvo priateľov stolného tenisu sa stalo už tradíciou, že v spolupráci s mestskou časťou organizuje Novoročný turnaj. V poradí štvrtý
ročník sa uskutočnil 12. januára v spoločenskej sále kultúrneho domu. Už
pri prezentácii bolo jasné, že pôjde o napínavú súťaž s doteraz najvyšším
počtom hráčov.
V predchádzajúcom ročníku sa prvýkrát Corona baru. Úroveň a atraktivitu turnaja
vytvorili dve kategórie súťažiacich hráčov každoročne pozdvihuje účasť takých hráa hráčok, a keďže sa tento model osvedčil, čov, akými boli aj tentoraz poslanec SNR
bol použitý opäť tento rok: kategória od 16 profesor Jozef Mikloško, generálny riaditeľ
do 50 rokov a kategória nad 50 rokov.
úradu vládnej legislatívy Ing. Štefan GrKaždý účastník vložil do hry maximum, man, náš pán starosta Ing. Jozef Krúpa
snaha vyhrať bola tou najlepšou motivá- a dôstojný pán farár Ľudovít Pokojný.
ciou. Hráči podávali pri mohutnom po- O vydarený štvrtý ročník stolnotenisovévzbudzovaní divákov obdivuhodné výko- ho turnaja sa okrem vynikajúcich hráčov
ny.
postarali členovia občianskeho združenia
V kategórii od 16 do 50 rokov bolo pora- spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi
die víťazov nasledovné: 1. miesto Andrej a s Mestskou časťou Bratislava-Záhorská
Krúpa, 2. miesto Ivan Miškiv, 3. miesto Bystrica, za čo im patrí úprimná vďaka.
Jaromír Šultýs. V kategórii nad 50 rokov Už teraz sa tešíme na jeseň, kedy bude
zvíťazili: 1. miesto Jozef Straňák, 2. miesto Spoločenstvo priateľov stolného tenisu
Jozef Mikloško, 3. miesto Michal Bušo.
organizovať detský a mládežnícky turnaj.
Hosť turnaja, dlhoročný partner občian- Informácie o dianí v združení, aj o jeho
skeho združenia, bývalý reprezentant Čes- účasti v bratislavskej stolnotenisovej lige,
koslovenska pán Štefan Kollárovits sa už nájdete na stránke www.stolnytenis-zahorpočas zápasov základnej skupiny uznan- skabystrica.sk.
livo vyjadril na adresu organizácie a hlavne hráčov s konštatovaním rastu úrovne
Stanislav Vaňo
celého turnaja. Zapravdu mu dali
finálové zápasy, ktoré svojou úrovňou a dramatickosťou poskytli divákom skutočný zážitok a napätie
až do poslednej loptičky.
Aby bol priebeh súťaže korektný,
každý hrací stôl mal delegovaného rozhodcu. Všetci štartujúci
dostali pri prezentácii čiapku so
šiltom, ktorú darovala firma JJJ
STAV-BUILD a tričko s logom
občianskeho združenia s ročníkom turnaja. Víťazi získali diplomy a poháre v hodnote 80 eur, na
ktoré prispela športová komisia
Zľava organizátor turnaja Milo Sajan, legenda
mestskej časti. Súťažiaci sa mohli
stolného
tenisu Štefan Kollarovits, víťaz turnaja
počas turnaja občerstviť chutnou
Andrej Krúpa a coach Jozef Krúpa.
kapustnicou a nápojmi z ponuky

Výsledkový servis – jan.-feb.
FLORBAL

MLADŠIA PRÍPRAVKA
FBC Lev Narnia - Tsunami ŠK HARGAŠOVA ZB
TJ Sokol Gajary - Tsunami ŠK HARGAŠOVA ZB
Tsunami ŠK HARGAŠOVA ZB - FBC Lev Narnia

5:9
2 : 10
2:4

STARŠIA PRÍPRAVKA
TJ Sokol Gajary - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Snipers Bratislava - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA

8 : 11
3:3

MLADŠÍ ŽIACI
ŠK Lido Bratislava - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
ŠK Seahorses Bratislava - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
SC Malacky - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
ŠK Lido Bratislava - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA

4:7
1:4
2:7
2:5

DIEVČATÁ - predprípravka
ŠK Hargašova Z.BYSTRICA – Blue Diamonds Závod
ŠK Hargašova Z.BYSTRICA – Devínska Nová Ves
ŠK Hargašova Z.BYSTRICA – ŠK Seahorses Bratislava

1:6
2 : 11
1:7

MUŽI – 2. celoštátna liga
ŠK Hargašova Z.BYSTRICA – ŠK LIDO Prírodovedec
TJ Sokol Gajary - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
ŠK Trenčín „B“ - ŠK Hargašova Z. BYSTRICA

7:6
3:8
5:0

MUŽI – 2. liga 2012 / 2013

Z

V R

P

Skóre

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
14
14
13
13
12
8
6
5
4
3
2

4
4
4
3
6
7
7
13
13
12
17
18

188:99
188:103
190:128
121:71
168:121
138:106
119:117
127:194
108:140
102:162
104:199
83:196

30
30
30
29
27
25
20
13
12
10
6
4

TJA-FbO Nižná
ŠK 1.FBC Trenčín „B“
ŠK Slávia SPU DFA Nitra
FBC Grass. AC Žilina „B“
ŠK LIDO Prírodovedec
VŠK FTVŠ UK Bratislava „B“
ŠK Hargašova Záh. Bystrica
N-ŠPORT Zvolen
TJ SOKOL Gajary
FBC 09 Lipany
CVČ TIP-TOP Šaľa
M-ŠPORT Salming Trenčín

2
2
2
3
1
1
4
1
2
2
0
0

STOLNÝ TENIS
Z. Bystricu reprezentuje družstvo pod hlavičkou
Spoločenstva priateľov stolného tenisu v Z. Bystrici
MUŽI – BA 8. liga 2012 / 2013

Z

V R

P

Skóre

B

1
2
3
4
5
6
7
8
10
12

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
13
11
9
7
4
3
3
2
0

1
1
2
4
6
9
9
9
11
13

183:69
174:78
150:84
135:99
126:126
111:141
104:148
111:141
82:170
66:186

40
40
35
31
29
23
22
22
19
15

Bernolákovo C
Viktória D
Stupava C
Karlova Ves F
Svätý Jur O
Záhorská Bystrica A
Educo D
Mostex C
Blatné D
Altius A

0
0
0
0
1
1
2
2
1
1

Športovec roka 2012
V marci 2013 Záhorská Bystrica slávnostne vyhlási laureátov ocenenia Športovec
roka 2012. Pripomíname ocenených
z roku 2011 a prosíme Vás o prípadné
nominácie v týchto kategóriách:
Deti a mládež – dievča - moderná gymnastika TRIO Rebeca Škrovanová, Kristínka Horváthová a Terezka Kolenová
Deti a mládež – chlapec – florbal Martin
Kubovič
Deti a mládež – športovec z klubu mimo
Z. Bystrice: nová kategória od 2012
Športový kolektív – starší žiaci florbalisti ŠK
Hargašova
Aktívna osobnosť športu – tenista a cyklista
Martin Fillo
Legenda športu – futbal Jozef Pilváň

Vaše nominácie čakáme na adrese:
nasabystrica@zahorskabystrica
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Fašiangy v Klube dôchodcov
V poslednú fašiangovú nedeľu 10. februára
sa naši seniori zabávali pri Dychovej hudbe Záhorienka pod vedením pána Jaroslava
Fischera. S kapelou prišiel aj vzácny hosť
z Moravy, pán Jiří Helán s cimbalovkou. Prítomných srdečne pozdravil aj ďalší hosť, pán
starosta Jozef Krúpa.

Zábavu v plnom prúde prerušilo už len
žrebovanie prekvapenia večera. Deväťdesiat členov, na ktorých sa usmialo šťastie, si
odnieslo pekné ceny. Predsedníčka klubu
pani Ľudmila Moková poďakovala sponzorom za ceny a popriala dobrú zábavu.
Kapela vyhrávala, pán Helán spieval aj

v sprievode našich spevákov a nálada bola
výborná. Večer členovia kapely „pochovali
basu“, oplakali ju a zábava sa skončila, no
dobrá nálada azda zostane ľudom aj na dlhý
pôstny čas.
Božena Kubíková
foto – peter šteffek

Basu riadne oplakali a potom ju
„farár“ Janko Borák aj pochoval.

Nálada na fašiangoch v Klube dôchodcov bola výborná.

Okienko pre seniorov
Všetci už dobre vieme, že Klub dôchodcov
v Záhorskej Bystrici má bohatú činnosť.
Pre svojich skoro 300 členov organizuje
rôzne podujatia – kultúrne, spoločenské,
náboženské, chodia na rekreácie, zájazdy,
prednášky. Veľmi aktívnou skupinou
z radov členov klubu sú turisti, ktorí pod
vedením Dušana Prokopa prechodili už
celé okolie Záhorskej Bystrice. Na Nový
rok 2013 sa vybrali niekoľkí členovia na
Malý Slavín a ako vidno z fotografie, túru
zvládli veľmi dobre. Na ďalšie aktivity pozývajú všetkých, ktorí chcú niečo urobiť
pre svoje zdravie.
(bk)
foto – archív Klubu dôchodcov
inzercia 5/1/2013

Záhorská v pohybe

po celý marec s Fajnclubom!
So skvelou formou, plní zdravia, pripravení na horúce leto! Navyše sa počas dvoch víkendov môžete tešiť
na saunu, fitness a squash s osobným trénerom úplne
zadarmo. Viac info nájdete na www.fajnclub.sk

Rozmiestnenie
veľkokapacitných
kontajnerov na jarné
upratovanie v dňoch
4. až 28. apríla
4. apríla ● Plánky – nad futbalovým
ihriskom – za potokom pod lesom pri
rampe ● Podkerepúšky – na začiatku –
zákruta – pri ulici č. 7 ● Gbelská – požiarna zbrojnica
11. apríla ● Pútnická 17 – pri bývalých
potravinách Tešedíkova – parkovisko pri
trafike ● Prídavková č. d. 59 ● Pútnická
– pri trafostanici č. d. 76 ● Strmé vŕšky
- námestie
18. apríla ● Trstínska – tenisové kurty
● Donská č. d. 91 ● Reštaurácia u MUCHU na konci záhrad ● Čsl. tankistov
– prechod pred domom č.30 ● Bratislavská – koniec pri Markíze
25. apríla ● Tatranská – Hargašova –
spojnica ulíc ● Rošického – Hargašova
– križovatka ● Čsl. tankistov – prechod
pri d. č. 53 ● Prídavková – pri d. č.1●
Gbelská – požiarna zbrojnica
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Privítanie občiankov
Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dieťa malé.
Začiatkom februára pán starosta Jozef Krúpa privítal
novonarodených obyvateľov Záhorskej Bystrice. Po
úvodnom vystúpení detí ZUŠ J. Kresánka si rodičia detí
prevzali finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Deti
dostali malú hračku a Domovský list.
Novými občanmi Záhorskej Bystrice sú: Michal Vozár,
Petra Vozárová, Stella Široká, David Katina, Agatha
Zlatá, Max Karel, Michal Varga, Ema Kajanová, Tereza
Longauerová, Margaréta Bezáková, Lukáš Škulavík,
Eduard Harton a Radoslava Lyžičiarová.
Vážení rodičia,
želáme Vám, nech Vaše deti rastú v zdraví a v šťastí
v kruhu svojej milujúcej rodiny.
Text a foto: Barbora Besedičová

Nasadnite
na školský
autobus!
Na základe sťažností na preplnenosť
ranného spoja autobusu č. 37 sa nám
s dopravným podnikom podarilo vyjednať zriadenie tzv.
školského autobusu,
ktorý bude premávať
od 18. februára 2013
každý pracovný deň
až do odvolania.
Hoci sa autobus nazýva ,,školský“, prepravovať sa v ňom
môžu aj ostatní obyvatelia Záhorskej
Bystrice.

Školská doprava
zastávky:

9

od 18. 02. 2013
z linky

1. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
2. ZÁHORSKÁ
3. KRýE
4. TV MARKÍZA
5. OD LAMAý
OD LAMAý
BAKOŠOVA
PODHÁJ
STUDENOHORSKÁ
KLANEC
LAMAý
VRANýOVIýOVA
POD NÁSYPOM
SEGNÁRE
POD ZEýÁKOM
TESCO LAMAý
MOKROHÁJSKA
VOJENSKÁ NEMOCNICA

130/1
7:15
7:16
7:17
7:18
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:31
7:32
7:33
7:34
7:37
7:39
7:41

príchod
odchod

Trasa: ZÁHORSKÁ BYSTRICA, Čsl. tankistov, Bratislavská, Hodonínska, OD LAMAČ.
Zo zastávky OD Lamač pokračuje ako linka č. 130 k Vojenskej nemocnici.

Hľadáme detského lekára
MČ Záhorská Bystrica má záujem
na zriadení pediatrickej ambulancie. Ponúkame vhodné priestory
za 1euro/m2/rok.
Informácie u pani Kubíkovej,
tel.: 65456046,
email: kubikova@zahorskabystrica.sk

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

Upravené stromy a zregulovaný potok pri
Markíze.

Bratislavská integrovaná doprava
Dopravný podnik Bratislava spúšťa od
1. marca I. etapu tarifnej integrácie na
území Záhoria. Pre obyvateľov Záhorskej
Bystrice to znamená, že cestujúci môže na

jeden lístok neobmedzene cestovať všetkými vlakmi, električkami a všetkými regionálnymi autobusmi Slovak Lines na území
Bratislavy.

Cena lístka Bratislava 100+101

Základné cestovné

ZĐavnené cestovné

30 dní

26 €

13 €

90 dní

68,60 €

34,30 €

365 dní

260 €

130 €

Smetiaky zo zastávky zmizli, zastávka autobusov regionálnej dopravy na Bratislavskej
ulici však zostáva ošarpaná.
foto – ivan bošňák
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Karnevalová zábava
V sobotu 9. februára sa v materskom centre konala
na fašiangy očakávaná karnevalová zábava.
Napriek studenému počasiu prišli zaujímavé masky,
kovboj, pirát, psíček, mačička, víly i kvetinové krásky.
Zábavu robila deťmi obľúbená Erika a jej gitara,
neuveríte, ale i rodičov do humorných kostýmov natiahla.
Deti tancovali, skákali a známe pesničky spievali,
džúsy, chutné pagáče aj sladké koláče sa rýchlo míňali.
Myslím, že nám bolo naozaj príjemne a veselo,
všetci ďakovali a niektorým sa ani domov ísť nechcelo.
Kopec zhovorčivých rodičov a asi 40 spokojných detí,
taká akcia sa tým, čo tam boli určite zapíše do pamäti.
Martina Baranovičová
foto – martin jurček

Pozvánky na február a marec
27. februára o 18.00 osvetová prednáška na tému Prečo je euro problém? – Spoločenský dom. Cieľom prednášky je objasniť príčiny
problémov spojených so spoločnou menou a z toho vyplývajúcich možných scenárov ďalšieho vývoja.
Prednášateľ: RNDr. Rudolf Požgay, CSc., vstup voľný
29. februára o 16.00 druhý ročník Klavírneho maratónu – Spoločenský dom. Pozýva ZUŠ J. Kresánka v spolupráci s MČ ZB. Príďte
sa potešiť z nášho krídla, máme ho už rok! Registrácia 18. a 20. februára od 14.00 do 17.30 v Ľudovom dome u p. učiteľky Renáty
Štubniakovej.
6. marca o 18.00 Akadémia tretieho veku – Spoločenský dom. Téma: Celostná medicína, alternatíva Starostlivosť o ústnu hygienu
ľudí v zrelom veku.
20. marca o 18.00 Akadémia tretieho veku – Spoločenský dom. Téma: Jednoducho a jasne v daniach FO za rok 2012 na Slovensku.
4. mája od 9.00 do 13.00 Burza – Spoločenský dom. Organizuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža. Oblečenie pre deti
aj dospelých, hračky, knihy, darčeky... Kupujúci: vstup voľný, predávajúci: jednorazový poplatok 1 euro za stôl. Ak chcete predávať
svoje výrobky, či prebytky prihláste sa u p. Mišovskej do 30.4. na t. č. 0905 191 339

JARNÁ AKCIA

UPRATOVANIE MESTSKEJ ČASTI

Mestská časť aj tento rok pripravuje pre obyvateľov s trvalým pobytom v našej mestskej časti jarnú akciu. V minulých rokoch si
obyvatelia spestrili svoje domovy muškátmi, tujami, slivkami či
ihličnatými stromčekmi.
13. apríla 2013 na obvyklých miestach: pri požiarnej zbrojnici a
na trhovom mieste na Tešedíkovej ul. vám opäť urobíme radosť
sadenicami muškátov do Vašich domácností.

20. apríla 2013 vyzývame svojich obyvateľov, aby sa zapojili do
jarného upratovania. V tento deň sa poobzerajme okolo našich
domovov, mimo našich dvorov a pridajme ruku k dielu!
Každoročne sa dobrovoľníci zo združení pôsobiacich v Záhorskej Bystrici popasujú s čiernymi skládkami v našom katastri,
odpadkami v lese a pri potokoch. Ako si zveľadíme naše obydlie,
uvidíme 21. apríla pri nedeľnej prechádzke.
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Plán kultúrnych podujatí na rok 2013
28. 2.

Klavírny maratón

17. 3.
23. 3.

Členská schôdza Červeného kríža
Koncert ku dňu učiteľov

14. 4.
30. 4.

Členská schôdza Klubu dôchodcov
Stavanie Mája

12. 5.
18. 5.
31. 5.

Deň matiek
Krojovaný ples
Deň rodiny a Deň detí

23. 6.
25. 6.
29. 6.

Oslava jubilantov
Záverečný koncert Základnej umelec. školy
Bystrické hody

24. 8.
31. 8.

Súsedé súsedom
Bystrické hrubé hody

29. 8. a 1. 9.
1. 9.
21. 9.
23. 9.
28. 9.
29. 9.

Deň Ústavy a výročie SNP
MČ BA ZB, MO Matice Slovenskej, MO Sl. zv. protifaš. bojovníkov
Bystrické hrubé hody - S Bystričanma pri muzice
MČ BA ZB
Jesenný jarmok pri Ľudovom dome
MČ BA ZB
Divadelné predstavenie
MČ BA ZB
Slávnosti vína
MČ BA ZB
Dyňobranie
MČ BA ZB, farnosť Záhorská Bystrica
25. výročie založenia Klubu dôchodcov
Klub dôchodcov Záhorská Bystrica

26. 10.

Záhorácky country bál

3. 11.
17. 11.

Svätohubertské slávnosti
Oslava jubilantov II. polrok

1. 12.
5. 12.
14. 12.
15. 12.
17. 12.
31. 12.

Privítanie Adventu
Mikulášska kvapka krvi
Vánoce pod krispánkem
Vianoce v klube dôchodcov
Dudíci v Bystrici
Silvester

Zmena programu vyhradená, viac na:

Základná umelecká škola, MČ BA ZB
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Základná umelecká škola, MČ BA ZB
Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
MČ BA ZB, FS Chasa, SZ Bystričan
MČ BA ZB, MŠ, ZŠ
Miestny odbor Matice Slovenskej, MČ BA ZB
MČ BA ZB, OZ Hlasy nádeje,
MČ BA ZB, komisia školstva
Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
Základná umelecká škola, MČ BA ZB
MČ BA ZB, DHZ
MČ BA ZB a obec Marianka,
MČ BA ZB

OZ Bystrický svet najmenších, MČ BA ZB
poľovnícke spoločnosti
Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
MČ BA ZB, MŠ
Miestna organizácia červeného kríža
MČ BA ZB, rôzne organizácie mestskej časti
Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
koncert cimbalovky Dudíci
MČ BA ZB
www.zahorskabystrica.sk

foto – martin jurček

Súsené súsedom je jedno z najobľúbenejších podujatí v Záhorskej Bystrici. Tento rok sa na ňom budeme zabávať 24. augusta.
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:

Príde holohlavý
sedemdesiatročný
dedko k zrkadlu
a spokojne si vraví:
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)
Autor:
JOZEF BLAHO

Skratka
penzistov

Popevok

Indická
tanečnica

Plstená
závesová
látka

Kis, droba,
ný,alas, alma, id,
skat, unisono

6. časť
tajničky

Ručitelia na
zmenke

Nežnosť
(kniž.)

Značka kozmetiky
Špica

Omotaj

Ukazovacie
zámeno
Tu máš

Skratka slečny
Útok

Druh
pieskovca

1. časť
tajničky

Druh
papagája

Súzvuk tónov
Posielal (bás.)
Pevná časť
dynama
Čistil praním
Skratka
knokautu
Hrubý povraz

Mzda
Preletenie

Etylalkohol

5. časť
tajničky

Tenisový
úder
Behá (expr.)

Vrhacia zbraň
Pevnosť
Starorímska
minca
Bulhar.
panovníc. rod

Venoval sa hre
Ročné obdobie

Chodník v bani
Pichal rohami
St. čínsky
strun. nástroj
Otec kráľa
Saula

Dozrieval
Vidina
v spánku

Kde

3. časť
tajničky

Stará čínska
flauta
Ohrada
pozmemku
Balík (zastar.)
Nemecká
Kartová hra

Odieral
Francúzsky
skladateľ

Nástroj ženca

Odborník
v etike

Biblická hora
Meno Lenky

Pieseň z opery
V tento deň
(prísl.)

Rímskych 51

Buničina

8. časť
tajničky
4. časť
tajničky

Odsekni
Jedovatá
rastlina

Osobné
zámeno

Pobrežná
plytká pláž

Horské jazero
Španielsky
spisovateľ

Moc

Hmotnosť
100 kg
Ruské pohorie

Značka
mililitra
Cverny

Meno psa

Gén, idant
Zakáľačková
polievka

Spolkový štát
USA

Štát v Ázii
Uctieval

Mastná
tekutina

Splietaj

Nedôverovali

Grécke
písmeno
Tam

Prevaľujú

Krovitá
letnička
Taliansky
súhlas

Dával zrno do
pôdy
Rímskych 501

Staršia
plošná
miera

2. časť
tajničky

Meno Anny

Zlato, po
španielsky

Usporil
(hovor.)

7. časť
tajničky

Symetrála

Jednohlasne
(hud.)

Tlačila

Čínska
droga

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 6 znie: „....pokoj láska a šťastie.“
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