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HVIEZDOU PLESU
BOLA ARGOLLA

POZERAL SA NA BYSTRICU
ČISTÝM POHĽADOM

Ubehol rok a my sme sa znovu, stretli na Reprezentačnom
plese.
VIAC NA S. 4-5

V jeden októbrový deň minulého
roka sa vytratil tak nepozorovane,
VIAC NA S. 6-7
ako žil.

Fašiangy, najveselšie

obdobie roka

Fašiangové obdobie bolo v našich
končinách odnepamäti časom zábavy,
ktorá predchádzala stíšeniu
a odriekaniu počas Veľkého pôstu.

Aj v Záhorskej Bystrici boli v minulosti fašiangy najveselším obdobím roka. Roľníci mali dosť voľného času, keďže na poli sa nepracovalo.
Zvyčajne sa starali len o dobytok v maštaliach a mohli sa viac venovať
organizovaniu zábav a spoločných veselíc. Usporadúvali sa tanečné
zábavy, maškarné sprievody, bol čas zabíjačiek, rodinných stretnutí,
no predovšetkým svadieb.
POKRAČOVANIE NA S. 2
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Fašiangy, najveselšie obdobie roka

ANKETA
Ako sa slávilo obdobie fašiangov v Záhorskej Bystrici? Ako slávime teraz?
Pýtali sme sa obyvateľov
Záhorskej Bystrice.
Pani Anna: Veľa sa jedlo a pilo. Robili sa
zabíjačky a piekli šišky z kysnutého cesta
s džemom a cukrom.
Pán Jozef: Moja žena zvykla piecť záviny
a pagáčiky.
Pani Marka: Slaninku a klobásu sme si
zajedli a zapili vareným vínom.
Pani Helenka: Na oslavy sa piekli fánky a šišky z kysnutého cesta. Fašiangové
oslavy sa končili pochovávaním basy.
Predchádzali tomu ešte posledné tri dni
osláv a veselíc.
Pani Helenka: Tri dni sme oslavovali
u Šrámka a potom sme o polnoci z utorka na stredu pochovávali basu.

DOKONČENIE ZO S. 1

Aj na historických fotografiách zo Záhorskej Bystrice
z prvej polovice 20. storočia môžeme podľa prostredia
a oblečenia svadobníkov sledovať, že sa svadby odohrávali
práve v tomto období. Okrem náboženského to malo aj
praktický význam, keďže v zime bol dostatok mäsa, bravčovej masti a aj mladého, už vyčisteného vína.
Na spoločných tancovačkách sa pod dozorom rodičov
spoznávali mládenci s dievčatami a vznikali nové páry.
Zábavy vrcholili tri dni pred Popolcovou stredou a končili v utorok pred polnocou tradičným pochovávaním basy
– symbolickou rozlúčkou s muzikou, tancom a bujarým
veselím. Mládež, preoblečená za kňazov a miništrantov,
parodovala pohrebný obrad a spievala žartovné piesne.

Basa, fánky, popolec
Tieto zvyky pretrvávajú v zjednodušenej forme v okolitých obciach i v Záhorskej Bystrici až do súčasnosti. Na
začiatku 90. rokov 20. storočia fašiangové zvyky a po-

chovávanie basy oživil Miestny odbor Matice slovenskej,
neskôr Klub dôchodcov. V posledných rokoch fašiangové
tradície spojené so sprievodom masiek v Záhorskej Bystrici prezentoval súbor Chasa.
K tradičným jedlám fašiangového obdobia patrili šišky
a boží miuosci – fánky, ktoré staršie bystrické gazdinky
smažia dodnes. Na Popolcovú stredu bol prísny pôst, nevarilo sa a nejedlo žiadne mäso a podľa dávnych zvykov
sa v ten deň umývali hrnce.
Popolcová streda bola predovšetkým cirkevným
sviatkom. V utorok pred Popolcovou stredou sa v kostole zahaľovali oltáre a po večernej sv. omši boli litánie
k Najsvätejšiemu menu Ježiš a požehnanie. Na Popolcovú
stredu sa pred omšou požehnával popol z vetvičiek, požehnaných na Kvetnú nedeľu v minulom roku, s ktorým
sa veriacim po svätej omši dával na čelo na znak pokánia
popolec.
Martin Besedič

Fašiangy
Začínajú sa prvou nedeľou po slávnosti Zjavenia Pána – Troch kráľov (6. január) a končia sa v utorok pred
Popolcovou stredou. „Škaredá streda“ pripadá tento rok na 18. februára, po nej nasleduje 40-dňový pôst
(šesť pôstnych nedieľ sa do pôstu nezapočítava), zakončený Veľkým piatkom. Nasledujúca Veľká noc
zo soboty na nedeľu, noc Kristovho zmŕtvychvstania, sa určuje podľa cyklu mesiaca – vychádza na prvú
nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Preto môže Veľkonočná nedeľa pripadnúť na niektorú nedeľu
v období od 22. marca do 25. apríla. Tento rok ju budeme sláviť 5. apríla.

Pani Marka: Chlapci sa prezliekli do
masiek, bolo ich aj dvanásť, a chodili
z domu do domu. Sprevádzal ich pri tom
harmonikár a dievčatá, ktoré chceli, si
s nimi zatancovali. Po oslavách sa pochovávala basa a na ďalší deň sa už držal
pôst.
Pani Anna: Mládež sa schádzala a veselilo sa.
Pán Jozef: Na zábavu išiel každý. V sobotu menej, lebo sa v nedeľu ráno išlo do
kostola. Niektoré ženy zo staršej generácie chodili do kostola v čiernom. Potom
bolo pochovávanie basy. Okolo nej plakali „plačky“.
Pani Gabika: Fašiangy sa oslavovali
v utorok večer, prebiehala zábava pri
ľudovej hudbe, na ktorej sa pochovávala
basa. Bol tu krojovaný sprievod, plačky
a farár. Boli tancovačky a dedinské diskotéky v kulturáku. Samozrejme, chodilo sa
do kostola. Po ukončení fašiangov nasleduje štyridsaťdňový pôst, predveľkonočné
obdobie, kedy sa kresťania pripravujú na
slávenie Veľkej noci.
Petra Brštiaková
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Hviezdou reprezentačného plesu bola Argolla
Opäť ubehol rok a my sme
sa znovu, už 22. raz, stretli
na Reprezentačnom plese
starostu našej mestskej
časti.
Tohtoročný ples sme otvorili trochu netradične: scénou z baletu Labutie jazero od
známeho ruského skladateľa Pjotra Iľjiča
Čajkovského. Interpretkami sugestívneho
vstupu boli absolventky tanečného konzervatória.
Prvým predtancovaním bol potom krásny valčík v podaní tanečnej školy Eleganza,
ktorá nám neskôr predviedla aj ukážky latinsko-amerických tancov. Je zaujímavé, že
nás, Slovákov, vždy lákali latinsko-americké
tance. Spoločných tanečných prvkov majú
s našimi ľudovými tancami pomenej, no
zrejme ich spája temperament – veď ťažko
povedať, či je temperamentnejší odzemok,
alebo samba. Ukážku tancov z Brazílie, Argentíny či Bolívie nám predviedla Tanečná
škola Latiniko.
Vyvrcholením plesu bola tento rok krásna, nevšedná produkcia umelcov súboru
Argolla. „Každý rok sa snažíme dostať do
programu plesu niečo netradičné, pozvať
nejakú hviezdu. Tento raz sme sa nezamerali
na hudbu, ale pozvali sme vynikajúcu tanečno-akrobatickú skupinu Argolla a sme veľmi
radi, že sa to podarilo. Vystúpenie bolo naozaj nevšedným zážitkom,“ hovorí starosta
a usporiadateľ plesu Jozef Krúpa. Členovia
súboru Argolla vynikajúco reprezentujú
slovenskú kultúru vo svete – ich vystúpenia,
porovnávané so slávnym Cirque du Soleil,
vyvolávajú nadšené reakcie.
Celým večerom nás prevádzala hudobná
skupina Tip top band, program obohatila aj
Veselá muzika zo Stupavy a po polnoci sa
predstavili dvaja umelci zo skupiny Blues
music. No a neodmysliteľní Dudíci nás tešili
v priestore Corona Baru.
Sme radi, že na tohtoročný Reprezentačný ples starostu prijal pozvanie aj novozvolený primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a aj
starostovia okolitých mestských častí.
Plesová sezóna sú dni, počas ktorých ešte
doznieva atmosféra Vianoc a ešte v nás rezonujú novoročné očakávania. Preto chceme
všetkým Bystričanom zo srdca popriať, aby
mali v tomto roku múdre a dobré očakávania, ktoré sa aj vrchovato naplnia.
(dk, ps)
Foto: Peter Šimurka

Ďakujeme sponzorom
22. ročník reprezentačného plesu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica podporili: PROFI BETÓN s.r.o., Mäso údeniny Jurišta,
Pekáreň u Floriánka, Viaspol, spol.
s r.o., Fy Todas, Akad. soch. Vít Bojňanský, fy Trak Bag – Milan Bilačič,
Bory Mall, Daňový poradca – Ing. Darina Fatyková, BKP Elektro s.r.o., starosta mestskej časti Ing. Jozef Krúpa,
Vinotéka Winter, primátor hl. mesta
SR Ivo Nesrovnal, starosta obce Brumovice Antonín Košulič, p. Liška, fy
ISTROCONTI – Ing. Michal Horváth,
Zberný dvor – pán Kadlečovič, potraviny Billa, DEKOS Bratislava s.r.o., starosta obce Marianka Radovan Jurika,
starosta MČ Devínska Nová Ves Milan
Jambor, fy Radiolan, p. Turanský Marián, Klub dôchodcov, Pohostinstvo u
Iváka, MC bl. sestry Zdenky, Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, DP
Devín, p. Kaliariková a p. Mazáčková,
fy Sarpo, kvetinárstvo Vôňa ruže p. Fabianková, reštaurácia Kohútik, potraviny Sisa – Silvia Bobáková, Miestny
spolok SČK, Corona bar, Choco fruit.
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Pozeral sa na Bystricu čistým pohľadom
Jozef Zimmermann (4. 3. 1940 – 23. 10. 2014)

stiev, výjavy zo sedliackych dvorov,
oddych po práci vo vinohrade. Svoje
zábery len zriedkakedy inscenoval,
čo dáva jeho fotografiám pravdivosť
a dynamiku. Jeho pohľadom môžeme
vnímať premeny Záhorskej Bystrice
za ostatných šesť desaťročí. To bol
aj zámer jeho druhej výstavy s témou rodnej obce Mojím pohľadom
v roku 2011. Do protikladu staval
staré a nové, opravené a zanedbané.
Po rokoch sa nanovo vracal k témam
i objektom, ktoré v minulosti spracovával.

V jeden októbrový deň minulého roka sa vytratil tak
nepozorovane, ako žil. Prezerám si početnú digitalizovanú
databázu jeho fotografií, no jeho samého nenachádzam
na žiadnej. To on mal vždy fotoaparát zavesený na krku
a zvečňoval ostatných. Na svet okolo seba sa pozeral
najradšej cez jeho objektív.
kto. Miznúci svet, ako nazval aj svoju prvú prierezovú výstavu v Záhorskej Bystrici v roku 2004.
Sedliacke domy, ktoré už nestoja, dlhé bystrické
dvory, zablatené cesty, ktoré pokryl asfalt, tváre ľudí, na ktoré sa už postupne zabudlo. Práca
a pot všedného dňa, ale aj spoločenské udalosti
a cirkevné. A ku všetkému mal príbeh, živú skúsenosť a veľké množstvo vedomostí, ktoré lovil
z pamäti a dopĺňal nimi neopakovateľnosť chvíle
zachytenej na fotografii.
Jeho dielom sú štúdie detských hier a šibal-

Svoje talenty nezakopal

Jozef Zimmermann (vľavo), preberá ocenenie pri príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici.
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Z fotografického materiálu
bolo mnohokrát cítiť i spravodlivý
hnev a výčitku nad ľahostajnosťou k prostrediu, v ktorom žijeme,
a k hodnotám, ktoré ľahko strácame.
Pri jednom z mnohých rozhovorov,
keď sme spoločne vyberali fotografie
do knihy Záhorská Bystrica v obraze

siedmich storočí, mi povedal, že na
žiadnej fotografickej škole nestrávil
ani minútu.
Mne sa zdá, že na univerzite fotografie strávil celé roky. Popri zamestnaní v technickom skle sa sám
vzdelával z literatúry vyhľadávanej
v antikvariátoch a kníhkupectvách.
S veľkou záľubou zbieral aj starú fototechniku. Dostal do vienka veľa
talentov, ktoré nezakopal, ale mnohokrát znásobil, čoho dôkazom sú
početné výstavy a publikácie. Svoje
práce vystavoval ako člen fotoklubu
Roland v Bratislave, vo Vsetíne, či
v Ružomberku. Pri príležitosti 700.
výročia prvej písomnej zmienky
o Záhorskej Bystrici prevzal Jozef
Zimmermann pamätnú zlatú medailu za celoživotný prínos pri šírení
kultúry a dobrého mena Záhorskej
Bystrice.
Vďaka za jeho čistý pohľad!
Martin Besedič

PÝTAME SA POSLANCOV
MUDr. Dagmar
Cingelová, PhD.
je predsedníčkou
Komisie
sociálnych vecí
a zdravotníctva,
ktorej bola osem
rokov členkou.
Druhý rok je
predsedníčkou
sociálnej
komisie Farskej
pastoračnej rady.
■ V čom spočívala vaša činnosť v uplynulom volebnom období?
Ako členka sociálnej komisie som sa podieľala na
schvaľovaní finančnej podpory pre sociálne slabých
a zdravotne postihnutých, a tiež na schvaľovaní opatrovateľskej starostlivosti pre zdravotne odkázaných obyvateľov
Záhorskej Bystrice. K tomu patrí spolupodieľanie sa pri
schvaľovaní aktivít organizovaných Klubom dôchodcov,
Červený krížom, pri organizovaní zbierky šatstva pre sociálne slabých ľudí a pri ďalších aktivitách orientovaných na
pomoc ľuďom.
■ Na čo sa chcete zamerať teraz?

Nasledujúce riadky nemajú byť vyčerpávajúcim životopisom, ani odborným zhodnotením
rozsiahleho diela Jozefa Zimmermana. Na to čas
ešte len príde a štúdium bude nesmierne dlhé.
Chcem len pripomenúť, že bol medzi nami šikovný, nadaný a napriek tomu veľmi skromný
človek, ktorý mal svoju rodnú obec nadovšetko rád a veľa jej zanechal. Vedel krásne a zanietene hovoriť o svojich plánoch do budúcna
– čo vystaviť, spoločne publikovať, čo z dávno
zabudnutého ukázať na fotografii súčasníkom.
Vždy prekvapil niečím novým, nepoznaným
a jedinečným a som si istý, že po spoznaní celého jeho diela ešte prekvapí.

Videl, èo si všíma málokto
Od svojho detstva, keď si za službu pre farára
Floreka kúpil prvý fotoaparát Pionier, bol objektív tou škárou, ktorou sa pozeral na svet. A vedel
sa pozerať tak a vidieť to, čo si všíma len málo-

Mojom prioritou v tomto volebnom období je skvalitniť
lekársku starostlivosť v obci. Iniciovať prijatie VZN o odľahčovacej službe s účasťou mestskej časti pri zabezpečení
opatery a starostlivosti a ťažko chorých a imobilných občanov. Chcela by som tiež prehĺbiť spoluprácu sociálnej
komisie mestskej časti a sociálnej komisie farskej rady. To
sa nám zatiaľ darí v rámci charitatívnej pomoci osamelým
občanom pri nákupoch, donáške stravy a zabezpečení oblečenia. Je potrebné aktívne vyhľadávať ľudí odkázaných
na pomoc druhých, nestačí pracovať len pri stole, ale aj
v teréne.
■ Čoho sa ešte týka takéto aktívne vyhľadávanie?
Napríklad v spolupráci so školskou komisiou môže pomôcť vyhľadávanie detí zo sociálne slabých rodín. Chcela
by som tiež rozšíriť aktivity Bystrického prameňa zamerané
na osamelých a sociálne odkázaných občanov o terénnu
prácu a poskytovanie poradenstva a pomoci. Chcem ďalej
pokračovať v podpore aktivít Klubu dôchodcov a Červeného kríža. No a v programe som mala aj zriadenie chránenej
dielne, čo sa nám už podarilo dosiahnuť koncom decembra 2014. Zamestnali sme zdravotne ťažko postihnutého
človeka, ktorý bude kontaktnou osobou pri zabezpečovaní
aktivít v prospech sociálne odkázaných ľudí.
(mc)
Foto: archív
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Prvý polrok
je za nami
Na poslednej vyučovacej
hodine 30. januára dostali žiaci
našej školy od triednych učiteľov
hodnotenie svojich polročných
vedomostí. Päť mesiacov učenia, prerušovaných chorobami a prázdninami, opäť rýchlo
ubehlo.
Myslím, že všetci žiaci pristupovali k učeniu zodpovedne
a dosiahli čo najlepšie výsledky
podľa svojich možností a schopností. V prvom polroku prospelo
290 žiakov, z toho 150 s vyznamenaním a 66 veľmi dobre. Ale
až piati žiaci neprospeli z jedného predmetu. Všetci majú šancu pokračovať ďalej v druhom
polroku a nedostatočné známky
si opraviť. Držím im palce, nech
sa im to podarí.
Veľký pokrok dosiahli naši
prváci, ktorí sa naučili plniť si
základné školské povinnosti,
rozoznávať písmená a číslice,
čítať a písať slabiky, slová a vety,
či sčítavať a odčítavať do desať.
Hrdo si od svojej pani učiteľky
prevzali prvé hodnotenie svojich
vedomostí.
Teším sa z úspechov našich
žiakov, ktoré dosiahli v rôznych
kolách súťaží. Tie najväčšie dosiahli v okresnom kole matematickej olympiády – prvé miesto,
a tiež v okresnom kole anglickej
olympiády – dve druhé miesta.
Za reprezentáciu triedy
v školských kolách súťaží, za
výborný prospech a správanie
a za vzornú dochádzku bolo
udelených 88 pochvál od triednych učiteľov a traja žiaci, ktorí
úspešne reprezentovali školu
v okresnom kole, dostali pochvalu od riaditeľky školy.
Jednodňové polročné prázdniny spojené s víkendom mohli
byť krátkym nadýchnutím sa
pred začiatkom druhého polroka. Všetkým žiakom želám veľa
síl a chuti do učenia. Učiteľom
veľa nových nápadov a tvorivých myšlienok, ktorými urobia
vyučovací proces zaujímavým
a pútavým.
PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka

TÉMA

Bum-bác!

Divadielko Bum-bác s predstavením O deduškovi Mrázikovi navštívilo našu materskú
školu 23. januára. Deťom sa veľmi páčilo, pozorne počúvali a sledovali dej rozprávky. Spontánne sa zapájali do spievania pesničiek. Naozaj
treba pochváliť hercov za precíznu prácu s hlasom i bábkami, a za to, ako interaktívne doká-

zali vtiahnuť deti do deja rozprávky. Ďakujeme!
Malí diváci ich za výnimočné výkony odmenili
nielen veľkým potleskom, ale aj výskotom. Počas dňa sa deti ešte dlho rozprávali o predstavení. Nevedeli sa dočkať, až sa o zážitok podelia
so svojimi rodičmi.
Monika Antalová
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Budúci prváčikovia už navštívili školu
Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2015/2016 sa konal 6. a 7. februára. Ešte
predtým sa uskutočnilo zopár obľúbených sprievodných akcií.

V stredu 4. februára navštívili našich prvákov predškoláci
z materskej školy na Hargašovej ulici, ale i z cirkevnej materskej
školy bl. Zdenky Schelingovej. U prváčikov strávili jednu vyučovaciu hodinu plnú zábavných úloh, ale i riadnej prváckej práce.
Pobyt v škole sa predškolákom páčil a už sa tešia na september
a školské tašky.
V ten istý deň poobede sa o 16.00 stretli rodičia, vedenie školy a odborníci na rodičovskom združení v materskej škole, kde
sa rodičia predškolákov dozvedeli základné informácie o zápise,
o možnosti odkladu, o priebehu prvého ročníka a na záver boli
pozvaní na deň otvorených dverí v základnej škole.
Dvere školy boli pre rodičov otvorené v piatok 6. februára od
9.45 do 11.00, kedy mali možnosť nahliadnuť do prváckych tried,
odborných učební, telocvične a do iných priestorov školy. No
a poobede už pani učiteľky čakali v triedach na budúcich prvákov,
s ktorými sa rozprávali a vypracovávali malý kresliaci testík. Za
dobrú prácu boli deti odmenené darčekmi od starších spolužiakov

a pamätnými listami. Deti mali ešte možnosť navštíviť aj naše malé
zápisové tvorivé dielničky.
Pre školský rok 2015/2016 sme zapísali spolu 82 detí, 39 chlapcov a 43 dievčat.
Pre budúcich prvákov máme pripravené vyučovanie cudzích
jazykov, začleňovanie IKT do vyučovacieho procesu a aktivity
v oblasti environmentálnej výchovy.
V popoludňajších hodinách sa môžu tešiť na krúžkovú činnosť
zameranú na športové aktivity (florbal, futbal, tanec, latino tanec,
moderná gymnastika), výtvarné a literárno-dramatické aktivity,
vyučovanie anglického jazyka anglickými lektormi. Pri krúžkovej
činnosti spolupracujeme so ŠK Hargašova, ZUŠ J. Kresánka, SZUŠ
Ružová dolina, a s jazykovou školou International House.
Navštívte našu školskú webovú stránku www.zshargasova.
stranka.info!
Mgr. Mária Šebíková
zástupkyňa pre základnú školu

Zápis do materskej školy
Zápis do materskej školy ZŠ s MŠ
Hargašova 5 Bratislava na školský rok
2015/2016 sa bude konať od 9. do 13.
marca 2015 v čase od 8.00 do 10.00 a
od 16.00 do 17.00. Tlačivo žiadosti je
dostupné na webovej stránke materskej
školy alebo priamo v materskej škole.

Zákonný zástupca pri zápise predloží:
❑ žiadosť o prijatie dieťaťa
❑ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast
❑ rodný list dieťaťa
❑ občiansky preukaz
Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu budú prednost-

2% dane s príjmov
pre základnú školu s materskou školou

Hargašova 5
Bratislava - Záhorská Bystrica

ne prijaté deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt
v Záhorskej Bystrici, deti staršie ako 3 roky,
deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ
Hargašova 5 a deti zamestnancov školy alebo
MÚ Záhorská Bystrica.
Viera Mazáčková
zástupkyňa pre materskú školu

OZNAM PREDAJ PUBLIKÁCIÍ
Vážení obyvatelia, mestská časť ponúka na predaj
publikáciu Záhorská Bystrica v obraze siedmich storočí od autora Martina Besediča a kol., knihu Terram
Pistrich od autora Miroslava Prokopa, DVD nahrávky
z Reprezentačného plesu mestskej časti z rokov 2014
a 2015 a DVD nahrávku z oceňovania obyvateľov. Bližšie informácie poskytneme v kancelárii prvého kontaktu
u p. Kostkovej alebo na t.č. 02/65956110.
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Z FARNOSTI

inzercia 1/04/2015

Hostiteľmi 13. farského plesu boli mladí
Hlavným motívom plesu bol chlieb. Ako pokrm, ktorý nám dáva telesnú silu, ale aj ako
pokrm duchovný, ktorý sa nám dostáva pri svätých omšiach.

Bezplatná linka

0800 102 103
www.todos.sk
Predaj - Servis - Výkup - Financovanie - Poistenie - PožiŌovũa vozidiel

otvorené až do 22:00 ťudové ceny • originálne dielce • vyškolený
personál • unikátna diagnostická linka aktívneho príjmu
• najmodernejšie technické zázemie • nonstop odŷahová služba
a nonstop servis mobil • objednávky aj cez internet • náhradné vozidlo
zdarma • pick-up servis • nonstop hot-line • poŌas Ōakania na opravu
káva + wim + denná tlaŌ

ĜLWNRY«
YR]LGO£

Servis

Todos Exclusive s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
02/ 5556 6666

01_inzercia_180x254_bystrica.indd 1

Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
02/ 6920 2311

Todos Italia s.r.o.
LamaŌská cesta 109/A
02/ 6920 3511

30.1.2015 16:22

Chlieb stelesňuje zrno ako zárodok života, prácu – ale aj spoločenstvo, stôl, rodinu, či schopnosť deliť sa. V rámci programu stvárnili naši mladí priatelia z farnosti všetky tieto myšlienky vo dvoch
zaujímavých scénických obrazoch. Pod vedením Pavla Smolíka sa
postarali o pekný kultúrny zážitok.
Mimochodom, mladí mali na tohtoročnom plese celkom výnimočnú pozíciu, pretože im otec Ľudovít, správca farnosti, zveril
úlohu hostiteľov i moderátorov. Zvládli to výborne, za čo im patrí
náš obdiv.

Do tanca hrala malacká kapela Smršť, ktorá sa ukázala ako skupina so širokým a dobre zvládnutým repertoárom, o čom svedčil
aj plný parket do skorých ranných hodín.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru, ktorú vytvorili, ako aj sponzorom a všetkým, ktorí sa pričinili o tento krásny
večer! Už teraz sa tešíme na 14. farský ples, 30. 1. 2016!
(mm)
Foto: Pavol Bohunický
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Hodnotenie roka
Uplynulý rok bol pre Záhorskú Bystricu významný
Rok 2014 bol pre našu mestskú časť mimoriadne významný, pretože sme si pripomínali 700. výročie prvej písomnej zmienky
o Záhorskej Bystrici. Všetky spoločenské, kultúrne ale aj stavebné
činnosti niesli pečať osláv. Pri ich príležitosti sme zorganizovali
slávnostný galavečer, v rámci ktorého sme ocenili významné osobnosti a organizácie pôsobiace v Záhorskej Bystrici. Pod autorskou
gesciou Matrina Besediča sme pripravili hodnotnú reprezentačnú
knižnú monografiu Záhorská Bystrica v obraze siedmich storočí.
Vyšlo tiež CD súboru Bystričan a Ľudovej hudby Dudíci s hosťujúcimi spevákmi Mirom Dvorským a Mirom Dudíkom.
Oslavy vyvrcholili slávnostným galaprogramom za prítomnosti
viacerých významných hostí počas Hrubých hodov. Súčasťou osláv
bolo aj slávnostné odhalenie plastiky našich patrónov Petra a Pavla
v kruhovom objazde na začiatku obce.
Stavebné práce bolo vidieť najmä v areáli základnej školy. V obidvoch pavilónoch sme kompletne vymenili okná, pribudla maľovka a urobila sa nová elektroinštalácia. V materskej škole sa podarilo
zrekonštruovať ďalšiu triedu a deti potešilo aj nové ihrisko. V areáli
školy sme prestrešili hokejbalového ihrisko. Okrem toho sme rozšírili školskú jedáleň a ukončili sme projektové práce na pripravo-

Komisia školstva, mládeže a informatizácie
Komisia sa v roku 2014 stretla šesťkrát. Zasadala v zložení dvoch
poslancov, štyroch pedagogických pracovníkov a troch zástupcov
rodičov detí. Na zasadnutiach sa zaoberala hlavne výchovno-vzdelávacím procesom a jeho skvalitňovaním, a prijímala stanoviská
s odporúčaniami pre poslancov MZ na ich prijatie v zastupiteľstve. Aktívne spolupracovala s vedením základnej školy, riešila
technické vybavenia ZŠ a MŠ, spracovávala stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti výučby a informatizácie i so
zameraním na voľnočasové aktivity žiakov základnej školy.
Komisia prerokovávala a riešila: - záškoláctvo, - čerpanie dotácie komisie na jednotlivé požiadavky ZŠ a MŠ, - oslavu Dňa
učiteľov, - zmenu dodávateľa stravy, - prípravu osláv Dňa rodiny
a MDD, - rekonštrukciu zadného pavilónu a výmenu okien na
pavilónoch I. a II. stupňa, - rekonštrukciu jedálne ZŠ, - zastrešenie hracej plochy na školskom ihrisku, - prevádzkový poriadok
školského ihriska.
Prioritou školskej komisie v nasledujúcom volebnom období
bude i naďalej skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, technické vybavenie školy so zameraním na výučbu novými technológiami, komplexná rekonštrukcia pavilónu I. stupňa
a výstavba multifunkčnej športovej haly v objekte školy.
Miloslav Sajan
predseda komisie

Komisia finanèná, pre podporu investícií a rozvoj
podnikania
Komisia pripravovala stanoviská k záverečnému účtu, k návrhom
rozpočtu, pripomienkovala zmluvy, ktorých predmetom bolo nakladanie s majetkom, prijímala odporúčania k ich efektívnemu
využitiu a pripravovala návrhy ekonomických nariadení a predpisov.
Na svojich zasadnutiach sa komisia pravidelne zaoberala čerpaním

vanú viacúčelovú športovú halu. Počas roka sme pracovali aj na
skvalitňovaní komunikácií a dopravy. Veľký kruhový objazd pred
Krematóriom výrazne zlepšil dynamiku a bezpečnosť pri vstupe
do Záhorskej Bystrice. Pokračovali sme aj v oprave a rekonštrukcii
ciest a chodníkov. Nový asfalt dostala Tešedíkova a pribudol chodník od Tesca po trafiku u Macánka. Zrekonštruovali sme pamätník
padlých 1. a 2. svetovej vojny a prispeli na opravu fasády kostola.
Som naozaj veľmi rád, že za uplynulé štyri roky sa podarilo splniť
viac ako 80 percent toho, čo som si na začiatku predchádzajúceho
volebného obdobia predsavzal. Všetko, a mnohé aj finančne náročné projekty, sa podarilo urobiť bez úveru a pôžičky z dávnejších období sa znížili. Pokiaľ ide o minulý rok, takisto sa podarilo
naše plány naplniť a všetky pripravované podujatia v rámci osláv
mali vysokú umeleckú a spoločenskú úroveň. Vďaka za to patrí
viacerým poslancom miestneho zastupiteľstva, pracovníkom úradu, ale aj niektorým obyvateľom. Okrem dobrej spolupráce som
vďačný aj za finančnú podporu zo strany mesta, župy, sponzorov
a viacerých občanov Záhorskej Bystrice.
Ing. Jozef Krúpa
starosta

rozpočtu. Viackrát upozorňovala na nedodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zo strany vedenia MČ a apelovala na ich dodržiavanie.
Voči práci komisie neboli vznesené žiadne výhrady, či námietky,
naopak, veľmi často sa prihliadalo na jej stanoviská i odporúčania,
jej práca bola prijímaná s uznaním. Chcem poďakovať bývalým
členom komisie za ich nadšenie, čas a prácu, ktorú odviedli.
Osobne som sa dočkal prekvapenia na decembrovom zasadnutí MZ, kde pri voľbách do jednotlivých komisií išla podľa mňa
v niektorých prípadoch odbornosť bokom. Ako zástupca našej
MČ v mestskom zastupiteľstve som musel zobrať na vedomie vôľu
a predstavy pána starostu a tímu koaličných poslancov o riadení
jednotlivých komisií.
Bol by som veľmi rád, keby práca finančnej komisie pokračovala
v podobnom duchu, ako tomu bolo v uplynulom štvorročnom
období. V novovytvorenom zastupiteľstve je viac schopných ľudí
a verím, že po vyjasnení si vzájomných stanovísk budeme schopní
prijať veľa dobrých rozhodnutí v prospech nás všetkých. Za seba
môžem sľúbiť, že sa budem rozhodovať podľa najlepšieho vedomia, slobodne a tak ako doteraz ctiť dohodnuté pravidlá a platnú
legislatívu.
Roman Weinštuk
bývalý predseda komisie, poslanec MZ

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Komisia aj v roku 2014 vynakladala úsilie na zabezpečenie sociálnych služieb, vybavovanie žiadostí občanov a poskytovanie finančných príspevkov rodinám s deťmi, nezamestnaným, imobilným
a občanom v seniorskom veku.
Za priaznivú považujeme spoluprácu s miestnym klubom dôchodcov, ktorý u nás v Záhorskej Bystrici už roky zabezpečuje
rôzne podujatia a aktivity pre seniorov. Za úspech považujeme
obsadenie ordinácie detského lekára pánom doktorom Michalom Csaderom. Privítali to najmä rodičia s malými deťmi, ktorí
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už nemusia s chorými deťmi cestovať za lekárom do okolitých
obcí.
Opatrovateľskú službu v našej obci poskytujú dve neziskové organizácie – Opatrovateľka a Venia. V minulom roku sa u nás
v Záhorskej Bystrici otvoril domov pre seniorov Gerion, kde zabezpečujú nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť.
Keďže tento rok už nie som členkou komisie, ostatným členkám
veľmi pekne ďakujem za ich obetavú prácu za minulý rok a aj za
celé uplynulé štyri roky. Novozvolenej komisii prajem veľa úspechov.
Martina Gašpáreková
bývalá predsedníčka komisie

Komisia kultúry
Komisia kultúry sa v priebehu uplynulého roka podieľala na organizovaní takmer všetkých kultúrnych podujatí v našej obci. Rok
2014 sa niesol v duchu osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. V priebehu roka sa obyvatelia Záhorskej
Bystrice mali možnosť zúčastniť akcií: Na fašiangy veselo, Stavanie
mája, Fotografická súťaž, Deň rodiny a Deň detí, Malé aj Hrubé
hody, Slávnosti vína a mnohých ďalších, menších podujatí. Za
prípravu kultúrnych podujatí sa chcem aj touto formou poďakovať
pracovníkom miestneho úradu, pánovi starostovi, pánovi Smolíkovi a členom Komisie kultúry Barbore Besedičovej, Dagmar
Krajčírovej, Martine Gašpárekovej, Denise Pogačovej, Mirovi Prokopovi, Mirovi Marcišovi a profesorovi Kumovi. Veľká vďaka patrí
všetkým Bystričanom, ktorí sa na jednotlivých akciách zúčastnili
a tým naplnili ich význam.
Po komunálnych voľbách 2014 bol za predsedu Komisie kultúry zvolený Martin Besedič. Verím, že komisia pod jeho vedením
bude ďalej skvalitňovať kultúrny život v našej obci. Ako poslanec v tomto smere komisii veľmi rád pomôžem. V roku 2015 sa
v rámci Športovej komisie budem venovať rozvoju športu v Záhorskej Bystrici, mojou prioritou bude výstavba novej športovej haly,
ktorú už naši školáci a úspešní mladí športovci akútne potrebujú.
Ešte mám záujem pracovať v Stavebnej a Pozemkovej komisii, ak
budem za ich člena zvolený.
Vladimír Kristl
bývalý predseda komisie a poslanec MZ

Komisia športu a cestovného ruchu
Úlohou komisie je pomáhať organizačne i finančne rekreačným
a vrcholovým športovcom a mládeži v športových aktivitách
a organizovať športové podujatia a turnaje. Stano Vaňo s Milom
Sajanom a partiou stolných tenistov rozvíjajú tradíciu Novoročného turnaja a turnaja pre mládež, Tomáš Lendel organizoval beh
o pohár starostu na hody, Vlado Kristl s Romanom Weinštukom
oživili Záhorácku hokejku – turnaj pre nadšencov hokejbalu,
teraz už na zastrešenom ihrisku v školskom areáli. Martin Fillo
organizuje podujatia v tenise pre mládež, ženy a opakovane sa
mu podarilo uskutočniť v Záhorskej Bystrici Majstrovstvá Slovenska seniorov. Ivan Bošňák spolu s Vladom Kristlom a partiou
nadšencov pozývajú každoročne rodiny s deťmi na Plácek na
Country Rag Day a netradičné športy do prírody. Miloš Fatyka
podal pomocnú pri futbale seniorov. Šimon Dudík pracuje tak
v komisii, ako aj s Jurajom Hvozdíkom a Monikou Lamošovou na
organizovaní športového života stovky detí – florbalistov v 9-tich
kategóriach a s ďalšou 50-tkou dievčat v modernej gymnastike
v rámci klubu ŠK Hargašova. Tento rok sa pod ich krídla pridali aj
4 tímy futbalistov pod vedením Martina Kapustu, Jozefa Prokopa
a Jozefa Csabiho.
Výrazne sme otočili situáciu okolo futbalu, ŠK Hargašova je schop-

ná futbal organizovať, podporovať ho a spolupracovať s obcou,
futbalovým zväzom a aj s rodičmi detí.
V roku 2014 sme odložili rekonštrukciu telocvične pri ZŠ s MŠ
Hargašova, zámer postaviť viacúčelovú športovú halu zostáva jednou z priorít v Záhorskej Bystrici. Držte nám palce!
Ivan Bošňák
predseda komisie

Komisia výstavby a dopravy
Komisia zasadala štyrikrát, na zasadnutiach zaujímala stanoviská
k predloženým projektovým zámerom nových stavebníkov z oblasti
výstavby rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti. Výsledkom činnosti v tejto oblasti bolo najmä obmedzenie výstavby
viacpodlažných rodinných domov v obytnom súbore Krče.
Komisia tiež riešila sťažnosti zo strany obyvateľov obce, konkrétne sťažnosť voči problematickému umiestneniu zástavky MHD
v blízkosti rodinného domu – výsledkom bolo prijatie uznesenia o preložení zastávky. Komisia riešila aj sťažnosť obyvateľov
Pútnickej ulice na jej neúnosné dopravné zaťaženie v dôsledku
narastajúcej výstavby – výsledkom bolo prijatie uznesenia o obmedzení investičnej činnosti, ktorá má priamy vplyv na dopravné
zaťažovanie tejto ulice.
Komisia spolupracovala aj pri riadení investičnej činnosti v oblastiach: doprava – rekonštrukcie, opravy a výstavba nových
chodníkov a komunikácií, obnova vodorovného značenia na komunikáciách, výstavba kruhového objazdu pri vstupe do obce,
šport a voľný čas – prekrytie hokejbalového ihriska v areáli ZŠ,
nové detské ihrisko v areáli ZŠ, školstvo – rekonštrukcia školskej
jedálne, výmena okien v ZŠ, výmena elektroinštalácie v ZŠ, rekonštrukcia triedy v MŠ.
Miloš Fatyka
predseda komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia
Tak ako po minulé roky, aj v tom poslednom roku svojho funkčného obdobia venovala komisia svoju pozornosť najmä dodržiavaniu VZN o čistote a poriadku. Svoje ovocie priniesla kampaň
mestskej časti za vykosenie zaburinených súkromných pozemkov
a apelovanie na majiteľov prostredníctvom inštalovaných tabuliek
a výziev v časopise Naša Bystrica.
Aj napriek značnému úsiliu komisie, miestneho úradu i mestskej
polície sú problémom neustále vznikajúce čierne skládky odpadu,
ktoré tajomník komisie v katastri mestskej časti celoročne monitoruje. Práve v tejto súvislosti má nezastupiteľné miesto pravidelná
brigáda, do ktorej sa zapájajú s materiálnou a finančnou pomocou
sponzorov poľovnícke, športové, školské a spoločenské organizácie
pôsobiace v mestskej časti. Značnú časť agendy komisie tvorili
sťažnosti občanov na zlé susedské a medziľudské vzťahy.
Kritickú situáciu zažila Záhorská Bystrica pri rozvodnení Vrbánskeho potoka počas prívalových dažďov. Komisia preto upriamila
svoju pozornosť na otázku pravidelného čistenia a údržby korýt
vodných tokov a odporučila vypracovať plán protipovodňovej
ochrany, aby sa mohlo v budúcnosti podobným situáciám predchádzať.
Záverom by som chcel poďakovať členom komisie – p. Jánovi Hasoňovi, poslancovi Miloslavovi Sajanovi, p. Miroslavovi Butkovičovi, JUDr. Márii Filovej, JUDr. Zlatici Treichelovej a dnes už nebohému okrskárovi mestskej polície Ing. Jaroslavovi Machaňkovi
za aktívnu spoluprácu počas celého štvorročného obdobia.
Martin Besedič
bývalý predseda komisie
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Prehľad uznesení a rozhodnutí
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
zo dňa 3. februára 2015
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na
prvom poschodí stavby na ulici Čsl. tankistov 134, s podlahovou plochou 11,6 m2
za cenu 50,- €/m2/rok pre žiadateľa Ares
Security, s.r.o.

VO¼BA ÈLENOV KOMISIÍ
Zastupiteľstvo na základe návrhov predsedov jednotlivých komisií schválilo členov
nasledovne:
Komisia finančná, pre podporu
investícií a rozvoj podnikania
Predseda: Ing. Ján Janata
Členovia: Alena Marošová, Mgr. Henrieta
Krajčírová, Ing. Miroslav Prokop, Ing. Pavel
Juhás, Ing. Marián Šrámek, Mgr. Tomáš Besedič, Ing. Ivan Bošňák
Komisia výstavby a dopravy
Predseda: Miloš Fatyka
Členovia: Ing. Lívia Štulajterová, Ing. Peter Kopčák, Ing. arch Ladislav Slabey, Ing.
Pavol Spielböck, Ing. Michal Gáborík, Ing.
Vladimír Šturm, RNDr. Ľubomír Banský,
Marta Liďáková, Ing. Roman Weinštuk,
Vladimír Kristl, Miloslav Sajan
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Predseda: MUDr. Dagmar Cingelová,
PhD.
Členovia: Božena Kubíková, Ľudmila Moková, Magdaléna Mišovská, Mgr. Viera
Jurčeková, JUDr. Zlata Treichelová, Mgr.
Mária Fumačová, Mgr. Miroslav Marciš
Komisia kultúry
Predseda: Mgr. Martin Besedič, PhD.
Členovia: Mgr. Dagmar Krajčírová, doc.
PhDr. Pavol Smolík, ArtD., Mgr. Miroslav
Marciš, Ing. Miroslav Prokop, Mgr. Barbora
Besedičová, Viera Marošová
Komisia športu a cestovného ruchu
Predseda: Ing. Ivan Bošňák
Členovia: Mgr. Šimon Dudík, Mgr. Tomáš
Lendel, Vladimír Kristl, prof. Ján Grexa,

VOďBA PREDSEDOV KOMISIÍ
ZastupiteĐstvo dovolilo predsedov neobsadených misií pri miestnom zastupiteĐstve nasledovne:
Funkcia
Nominácie/návrhy
Zvolení nominanti
Predseda komisie pozemkovej
a lesného hospodárstva
Predseda komisie na ochranu
verejného poriadku
a životného prostredia
Predseda komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcií verejného
funkcionára

Marta Lićáková

Marta Lićáková

Miloslav Sajan

Miloslav Sajan

Roman Weinštuk
(nominácie sa vzdal)

Marta Lićáková

Marta Lićáková

REDAKýNÁ RADA NOVÍN
ZastupiteĐstvo schválilo nových þlenov redakþnej rady novín Naša Bystrica v zložení:
Zastúpenie
Nominácie
Zvolení nominanti
za miestny úrad
Ing. Jozef Krúpa
Ing, Jozef Krúpa
za komisiu kultúry

Mgr. Martin Besediþ, PhD.

Mgr. Martin Besediþ, PhD.

za komisiu školstva

PaedDr. Zuzana Kaliariková

PaedDr. Zuzana Kaliariková

za komisiu športu

Ing. Ivan BošĖák (nominácie sa
vzdal, nominanta navrhne
komisia športu a CR)
Ing. Ján Janata

Ing. Ján Janata

Petra Brštiaková
Mgr. Marcela Jedináková
Mgr. Milada ýechová

Petra Brštiaková
Mgr. Marcela Jedináková
Mgr. Milada ýechová

za komisiu finanþnú
za obþanov
zodpovedný redaktor

Ing. Martin Fillo, Jozef Prokop, Bohuš Pilváň, Ing. Roman Weinštuk, Miloš Fatyka,
Ing. Jozef Krúpa
Komisia školstva, mládeže,
informatizácie
Predseda: Miloslav Sajan
Členovia: Denisa Tirschelová, Ing. Ján Janata, PaedDr. Zuzana Kaliariková, Mgr. Jana
Krettová, Mgr. Marcela Jedináková, Ing.
Stanislav Vaňo
Komisia pozemkového
a lesného hospodárstva
Predsedníčka: Marta Liďáková
Členovia: Ing. Jaroslava Liďáková, Jozef
Rác, PhDr. Tomáš Besedič, Ing. Ivan Tajzler, Ing. Slavomír Horváth, Ing. Ján Janata
st., Vladimír Kristl, Ing. Pavel Pilárik, Mgr.
Martin Besedič

Komisia na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia
Predseda: Sajan Miloslav
Členovia: Ján Hasoň, JUDr. Peter Polák,
Miroslav Butkovič, Marián Krajčír, Ing.
Stanislav Vaňo, Robert Evjak
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejného funkcionára
Predseda: Marta Liďáková
Členovia: Miloslav Sajan, Mgr. Martin Besedič, PhD.

PLÁN ZASADANIA MZ
Miestne zastupiteľstvo bude zasadať v
termínoch 31. marec, 28. apríl, 23. jún,
8. september, 27. október a 15. december
2015.

Zvukový záznam zo zasadnutí MZ, znenie zápisníc a materiálov
z rokovaní nájdete na: www.zahorskabystrica.sk.
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Jednoduché pozemkové úpravy
Od začiatku roka 2012 prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom
území Záhorská Bystrica a Devínska Nová
Ves. Radi by sme vám postupne priniesli
zopár základných informácií, čo táto činnosť znamená pre vlastníkov daných pozemkov.
Jednoduché pozemkové úpravy – JPÚ, sú
hradené investorom (samospráva, poľnohospodársky podnik, vlastník, iný subjekt).
Štát ich povoľuje, resp. sám pre svoje účely
nariaďuje. Majú zjednodušenú dokumentáciu a trvajú kratšie, pretože sa nerieši celé
katastrálne územie, ale spravidla len časť.
Slúžia na majetkovoprávne usporiadanie
pozemkového vlastníctva v záujmových lokalitách. Umožnia za pomerne krátky čas
(1-2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom
území, kde to nie je možné klasickým spôsobom, napríklad geometrickými plánmi,
kúpnymi, zámennými alebo darovacími
zmluvami. JPÚ umožnia nielen sceľovanie
poľnohospodárskych a lesných pozemkov za
účelom lepšieho obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov, ale územie môže
byť nanovo vlastnícky usporiadané aj pre
iné hospodárske účely, ako je poľnohospodárske využitie. Napríklad za účelom vytvorenia vlastnícky usporiadaného územia pre
individuálnu bytovú výstavbu, pre rekreačné
účely, ako aj na realizáciu veľkých investičných zámerov. Vytvoria sa tak podmienky na

lepšie a efektívnejšie využitie pozemkového
vlastníctva.

Pôvodnýstavpredúpravou




Novýstavpoúprave



Novela zákona o pozemkových úpravách
č. 330/1991 Zb. platná od 1. 5. 2014 umožní v
najnaliehavejších prípadoch sceľovať pozemky jednoduchšie. Nepôjde však o pozemkové
úpravy dotýkajúce sa celého katastrálneho
územia, ale o sceľovanie pozemkov prevažne na menších lokalitách o výmere zhruba
od 5 do 20 hektárov (i keď výmera nie je
limitujúca a robili sa aj na 600 hektároch).
Samozrejme, treba nájsť investora, ktorý to
zaplatí. Pri jednoduchých pozemkových
úpravách na takto malých výmerách (cca 5
ha) treba počítať so sumou začínajúcou pri
15-tisícoch eur.
Výhody:
❑ V obvode pozemkových úprav scelíme
každému vlastníkovi pozemku jeho nehnuteľný majetok v danej lokalite
❑ Konanie môže byť pomerne rýchle (1,5-2
roky)
❑ Jednoduché pozemkové úpravy financuje
investor
❑ Každý vlastník môže jednať sám za seba –
zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na 1 vlastníka
❑ Získanie rozumnejšieho a účelnejšieho
tvaru parciel
❑ Vytvorenie prístupu ku každému pozemku
Ing. Vladimír Uhlík
predseda Komory pozemkových úprav SR a generálny
riaditeľ spoločnosti Geodézia Bratislava a.s.

Komu pošlete vaše dve percentá?
Darovaním časti dane z príjmu môžete
významne pomôcť až 14 subjektom zaregistrovaným v Záhorskej Bystrici.
Darovaním vašich 2 % podporíte dobrovoľníkov a aktivistov v občianskych združeniach,
nadáciách a neziskových organizáciách.
V Záhorskej Bystrici bolo v roku 2014 regis-

trovaných 14 subjektov, ktoré sa uchádzajú
o vašu priazeň. Sú to organizácie pôsobiace
v oblasti športu, vzdelávania, ochrany zdravia,
v opatrovateľských službách, ale v našej obci
aktívne pracuje napríklad aj spevácky zbor.
Postup pre darcov je jednoduchý. U firiem/
živnostníkov treba vpísať uvedené údaje

o ktoromkoľvek vybranom subjekte priamo
do daňového priznania. U zamestnancov
treba vypísať tlačivo s údajmi o ktoromkoľvek vybranom subjekte a spolu s potvrdením
o príjme od zamestnávateľa zaslať na svoj daňový úrad do 30. apríla 2015. Tlačivo nájdete
na www.rozhodni.sk.
Ivan Bošňák

Právna forma

Obchodné meno - Názov

IýO

Ulica

PSý

Mesto

Obþianske združenie

Rodiþovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova

30846871

Hargašova 5

84106

Bratislava IV

Obþianske združenie

Hlas nádeje

30855713

Ul. Sv. Pia X 1

84106

Bratislava - Záhorská Bystrica

Obþianske združenie

Asociácia policajtov vo výslužbe

42043514

Tatranská 26

84106

Bratislava

Nezisková organizácia

Bystrický prameĖ n. o.

45735891

Sv. Pia X. 1

84106

Bratislava

Obþianske združenie

Združenie GERION

37999958

Tešedíkova 91/A

84106

Bratislava

Obþianske združenie

ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

30868068

Hargašova 5

84106

Bratislava- Záhorská Bystrica

Obþianske združenie

Telovýchovná jednota - "Záhorák" - tenisový klub

30787556

Trstínska 11

84106

Bratislava
Bratislava
Bratislava - m.þ. Záhorská
Bystrica
Bratislava

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia opatrovateĐka

42166691

Tatranská 34

84106

Obþianske združenie

PK TOPSWIM

42264456

Hargašova 12

84106

Obþianske združenie

Spevácky zbor Apollo

30869404

Záhumenská 3

84106

Obþianske združenie

POZITÍVUM V NÁS

42265274

Trstínska 31

84106

Bratislava - Záhorská Bystrica

Obþianske združenie

Bystrický svet najmenších
Spoloþenstvo PriateĐov Stolného Tenisu Záhorská Bystrica
ARIS

30846625

Hargašova 7

84106

Bratislava - Záhorská Bystrica

42173906

Tatranská 32

84106

Bratislava

42130492

Podkerepušky 32

84106

Bratislava

Obþianske združenie
Obþianske združenie



16

ŠPORT

TÉMA

Športový rok opäť otváral turnaj
v stolnom tenise
Športovanie začiatkom roka je pozdravom od nás, „pingpongistov“, všetkým
Bystričanom, a je aj symbolickým prianím pevného zdravia do nového roka.

Začiatok roka vítame v našej obci tradične športom a tradične stolným tenisom.
V poradí šiesty ročník turnaja sa uskutočnil
10. januára v Spoločenskej sále kultúrneho
domu. Turnaj sme organizovali v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Záhorská
Bystrica.
Pri prezentácii bolo zrejmé, že pôjde
o súťaž s doteraz najvyšším počtom štartujúcich hráčov.
Turnaj sa odohrával v skvelej športovej
atmosfére, hralo sa v dvoch kategóriách.
Prvú kategóriu tvorili hráči nad 50 rokov –
štartovalo 26 hráčov, v druhej kategórii do

50 rokov bolo spolu 25 hráčov. Medzi 51
hráčmi boli aj 2 ženy.
Turnaj sa hral v rozdeleniach na základné skupiny po 6 a po 7 hráčov v každej skupine. V základných skupinách sa spolu odohralo neuveriteľných 138 zápasov, všetky sa
hrali na dva víťazné sety. Prví dvaja hráči
z každej skupiny postúpili do vyraďovacieho
kola, kde sa hralo už na tri víťazné sety.
V kategórii od 16 do 50 rokov bolo poradie víťazov nasledovné: 1. miesto Vanek
Richard ml., 2. miesto Eiterich Thorsten,
3. miesto Matlovič Ondrej a cenu útechy
získal Stárek Lubomír ml.

Poradie v kategórii nad 50 rokov:
1. miesto Šmejkal Miloš, 2. miesto Kahánek
Jozef, 3. miesto Táborský Dušan, cenu útechy získal Rybár Jozef.
Každý štartujúci pri prezentácii dostal
tričko s logom občianskeho združenia
s ročníkom turnaja a občerstvenie vo forme nápoja. Víťazi boli na záver turnaja
odmenení pohárom a diplomom. Súťažiaci
sa mohli občerstviť chutnou kapustnicou
a rôznymi nápojmi z ponuky baru v susedstve.
Poďakovanie okrem organizátorov patrí
všetkým hráčom, ktorí prišli do Záhorskej
Bystrice za športom. Tento ročník bol mimoriadny účasťou hráčov z Victoria Petržalka, z Malaciek, Ružinova, Stupavy a okolitých miest a obcí.
Okrem novoročného turnaja združenie
usporiadalo v spolupráci s MČ Bratislava –
Záhorská Bystrica štvrtý ročník detského
a mládežníckeho turnaja presne na Mikuláša 6. decembra. Súťažilo sa v kategóriách
od 6 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov. Každému štartujúcemu dieťaťu a mládežníkovi
odovzdali Mikuláš a čert mikulášsky balíček s dobrotami. Víťazi takisto získali pohár
a diplom.
Informácie o bratislavskej lige ale aj
o dianí v združení nájdete na stránke www.
stolnytenis-zahorskabystrica.sk.
Stanislav Vaňo
OZ SPST
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Mládežnícky futbal v zime
Po ukončení jesennej časti sme sa presťahovali do našej malej, starej známej
školskej telocvične na Hargašovej ulici.
Trénujú tu všetky naše kategórie od najmenších predprípravkárov narodených
v rokoch 2008 – 2010 až po našich mladších
žiakov – ročník 2002. Vzhľadom na obsadenosť telocvične trénovanie počas zimného
obdobia vôbec nie je jednoduché, no i tak
tu pobehuje okolo 65 detí, ktoré koučujú
traja tréneri. Každá kategória trénuje trikrát
do týždňa, až na našich najmenších, ktorí
trénujú dvakrát.
Okrem trénovania v telocvični sme znovu prihlásili mladších žiakov a obe naše prípravky do Zimnej halovej ligy. Mladší žiaci
nastupujú v tradičnej dlhodobej Zimnej
halovej lige BFZ žiakov 2014/2015 o Pohár

ZSE, a.s., ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz
a odohráva sa v telocvični SOŠ, Na Pántoch
9, Bratislava – Rača každú sobotu.
Staršia i mladšia prípravka bojuje o Pohár predsedu ObFZ BA-M v športovej hale
v Ružovej doline.
Pred sviatkami sme sa zúčastnili na niekoľkých halových turnajoch. Mladší žiaci na
Mikulášskom turnaji organizovanom Interom BA, s chlapcami narodenými v roku
2005 a mladšími sme sa zúčastnili na kvalitne obsadenom turnaji VOITH CUP 2014
a na turnaji WINTER LOKO CUP U10.
S mladšou prípravkou sme dosiahli víťazstvo na turnaji WINTER LOKO CUP U9.
Jozef Prokop
tréner mládeže ŠK Hargašova

Naša majsterka sveta

Mladší žiaci
ŠK Hargašova ZB : SDM Domino Bratislava (B) PZ 1 : 9 (Bartaloš)
ŠK Hargašova ZB : Lokomotíva Dev. N. Ves 1 : 6 (Viršík)
ŠK Hargašova ZB : FK Rača BA 3 : 2 (Švec. T. 2, Švec. B.)
ŠK Hargašova ZB : TJ Rovinka 2 : 2 (Bocán, Brenčič)
ŠK Hargašova ZB : ŠKP Dúbravka A 0 : 13
Priebežná tabuľka
1 ŠKP Dúbravka A
2 D. N. Ves
3 Rača
4 ŠK Záh. Bystrica
5 Rovinka

4
2
3
3
2

3
2
1
1
0

0
0
0
0
0

1
0
2
2
2

47:5
10:2
6:10
4:21
3:21

9
6
3
3
0

Staršia prípravka
ŠK Hargašova ZB : BCT Bratislava (A) 1 : 4 (1:2)

(Ševčík)
ŠK Hargašova ZB : FK Dúbravka 9 : 4
(Horrváth 3, Lupták 3, Ševčík 3)
ŠK Hargašova ZB : FK Slovan Ivanka pri Dunaji 4 : 3 (2:2)
(Lupták , Prokop, Kubaský 2)
ŠK Hargašova ZB : TJ Rovinka 14 : 0 (10:0)
(Kubaský 5, Horváth 5, Ševčík 2, Lupták, Požgay)
ŠK Hargašova ZB : SDM Domino Bratislava (A) 6 : 1 (4:0)
(Lupták 3, Horváth 2, Kubaský)
Poradie po odohratí základnej časti
1 FK BCT BA „A
5
4
0
2 ŠK Záh. Bystrica
5
4
0
3 FK Ivanka BA
5
2
0
4 SDM Domino
5
2
0
5 FK Dúbravka
5
2
0
6 TJ Rovinka
5
1
0

Alexandra Haňdiaková
(1999) sa koncom minulého
roka vo farbách Slovenska zúčastnila na Majstrovstvách sveta WTKA v talianskom meste
Massa di Carrare. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 83 krajín
s viac ako 1200 pretekármi
v oblasti karate. Ich športové
umenie videlo vyše 7000 divákov. Vo svojom prvom vystúpení získala Alexandra v kategórii
kata do 16 rokov titul majsterky
sveta. Alexandra sa venuje karate od šiestich rokov a postupne
sa stala vo svojich kategóriách
majsterkou Slovenska, víťazkou
Slovenského pohára a taktiež
víťazkou Európskeho pohára
na Malorke v apríli 2014.
(r)
inzercia 1/03/2015

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

1
1
3
3
3
4

33:6
34:12
23:21
13:18
14:29
8:39

12
12
6
6
6
3

Mladšia prípravka
ŠK Hargašova ZB : ŠK Slovan Ivanka pri Dunaji 1 : 6 (1:1)

(Ďurica)
ŠK Hargašova ZB : FA Bratislava 5 : 1 (2:0)
(Ďurica 3, Lenčeš 2)
ŚK Hargašova ZB : FK Rača (A) 0 : 7 (0:4)
ŠK Hargašova ZB : Karlova Ves (A) 0 : 0
ŠK Hargašova ZB : BCT Bratislava 13 : 0 (8:0)
(D. Lenčeš 4, Bartošová 2, F. Lenčeš, Piaček 3, Prokop 2, Znamenáček)
Poradie po odohratí základnej časti
1 Ivanka pri Dunaji
5
4
1
2 FK Rača A
5
4
1
3 ŠK Záh. Bystrica
5
2
1
4 FKM Karlová Ves A
5
2
1
5 FA Bratislava
5
1
0
6 BCT Bratislava
5
0
0

inzercia 1/02/2015

0
0
2
2
3
5

26:3
22:8
19:14
10:16
9:24
7:29

13
13
7
7
3
0

18

MOZAIKA

TÉMA

Plastika sv. Petra a Pavla
nominovaná na cenu Krištáľové krídlo
Prestížny projekt Krištáľové krídlo každoročne oceňuje mimoriadne a originálne
počiny v rôznych oblastiach spoločenského, hospodárskeho, vedeckého či kultúrneho života. Odborná porota každý rok
rozhodne o nominácií osobností, ktorých
jedinečné profesionálne výkony si zaslú-

Nominovaná plastika
sv. Petra a Pavla

žia úctu a ocenenie. Krištáľové krídlo sa
udeľuje v 10-tich kategóriách plus je odovzdaná cena za celoživotné dielo. V kategórii výtvarné umenie bol za významný
počin v roku 2014 nominovaný aj obyvateľ
Záhorskej Bystrice, umelecký maliar a sochár Vít Bojňanský. Nomináciu získal za

umelecké dielo – plastiku sv. Petra a Pavla,
ktorá je umiestnená za začiatku mestskej
časti v kruhovom objazde. Z významného
úspechu sa tešila nielen rodina ale aj viacerí
Bystričania a priatelia. Medzi nimi aj operný
spevák Dalibor Jenis, ktorý na slávnostnom
galavečeri vystupoval.
(r)
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Bystrickí klaviristi mali najrýchlejšie prsty
Už po štvrtýkrát odštartoval 29. januára
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici
Klavírny maratón.
Predstavili sa na ňom všetci žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ Jozefa Kresánka
a ich hostia. 45 klaviristov všetkých vekových kategórií predviedlo svoju virtuozitu
interpretáciou skladieb rôznych žánrov – od
ľudových piesní cez Bacha až po skladby súčasných skladateľov.
Keďže je maratón športová disciplína
a víťazom sa stáva najrýchlejší, rozhodli sme
sa aj my oceniť niektoré výkony. Ocenenie
za Najrýchlejšie prsty na klaviatúre si odniesla Nicole Prokopová, muzikalitou zaujala Viktória Udvardyová a Cenu publika
získala Eva Sajanová.
Záverečnou bodkou bolo vystúpenie
pani učiteľky Ivany Chrapkovej. Veríme, že
svojou hrou inšpirovala všetkých maratóncov k vytrvalej príprave na budúci ročník
maratónu.
Miriam Trgová
Foto: Martin Ivančo

Zľava Dalibor Jenis, autorka a producentka Krištáľového krídla
Mária Vaškovičová, starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, Vít Bojňanský

Komunitné centrum je tu pre vás
Zámerom Komunitného centra na Námestí Rodiny je prepojenie aktivít komunitného podnikania a komunálnej politiky,
mobilizovanie občanov k aktivitám obce
a plnenie či prezentovanie ich potrieb.
V priestoroch centra je možné vystavovať
vlastné remeselné výrobky, formou inzertných oznamov ponúkať a požadovať remeselné práce a služby, realizovať prezentačné
akcie, uskutočňovať vzdelávacie programy
a školenia podľa potrieb a požiadaviek občanov aj podnikateľov, ponúkať projekty
pre deti, matky na materskej dovolenke
a seniorov, pozývať sa na aktuálne stretnutia, šport či charitu.
Komunitné centrum chystá pravidelné vydávanie elektronického newslettera,
v ktorom bude informovať o svojich aktivitách a zámeroch. V prípade záujmu o jeho
odoberanie alebo aktívnu tvorbu jeho obsahu sa zaregistrujte na adrese avmobilita2@
avmobilita.sk. Bližšie informácie o Komunitnom centre získate na čísle 0904 547 538
alebo osobne každý pracovný deň od 9.00
do 16.30 h.
(r)

Srdečne blahoželáme!
Manželia Eduard Hanusek a Štefánia
Hanusková rod. Boráková spoločne v zdraví oslávili 24. januára 65. výročie sobáša.

V stredu 11. februára oslávili manželia Hanuskovci aj 65. výročie cirkevného sobáša,
ktorý uzavreli v kostole Sv. Petra a Pavla

v roku 1950. Pani Štefánia zároveň 4. februára oslávila svoje 88 narodeniny.
(r)
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RELAX
Pomôcky:
Atanasov, sold,
Dana, HB, Eca,
IT, Ararat, kap

4. časť
tajničky

Nadanie

Vidina
v spánku

Rieka
v
Kanade

NAŠA
BYSTRICA

Násyp

Celý, po
anglicky

Dravý nočný
vták
Ozn. lietadiel
Švajčiarska
Pohodil
Ozdobil
pierkom

Nech, po
česky

Polial
Poznali

Popevok

Zákonník
práce
Odieral

Ruský súhlas
Zvratné
zámeno

1. časť
tajničky
Krídlo (odb.)

Ženské meno

Opera
G. Verdiho

Strkal

Mys
Seká

Biblická hora
pri Jerevane
Značka
kozmetiky

5. časť
tajničky
Skratka ulice

Inkasný príkaz
(skr.)

Poľovnícke
trúbenie pri
love

Dlhá chvíľa

Značka
abampéra

Dal do obalu

Skratka
leteckej
spoločnosti
Izraela

inzercia 1/01/2015

6. časť
tajničky

Skratka knokautu
Býv. drobná
talian.minca

Portugalská
rieka
3. časť
tajničky

Pníky

Radostne
(prísl.)

Americký
geológ

Taliansky
súhlas

Značka
centilitra
Druh hnedého
medveďa

Meno Oľgy

Kód Talianska
Autonómna
oblasť (skr.)

Časový úsek

Japonská
lovkyňa
perlorodiek

Nehoda,
pohroma

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

2. časť
tajničky

Zolov román

Bulharský
skladateľ

Kedysi dievčatá
vedeli variť
ako ich mamy,
…

Autor:
JOZEF BLAHO

České ženské
meno

TÉMA

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 9-2014 znie: „veľa lásky a radosti.“
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