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Editorial
Milí Bystričania,
čitatelia Našej Bystrice.
Nebýva zvykom písať novoročný
editorial vo februári. Pokoj s čarom
Vianoc sa už vytratil. Pohltil nás každodenný zhon, snaha všetko „stíhať“: a aj edičný plán Našej
Bystrice pripomína, že je načase vydať prvé tohtoročné číslo.
Vstúpili sme do roka, ktorého záver sa bude niesť v znamení
komunálnych volieb. Neprekvapuje preto, že atmosféra blížiaceho sa súboja o presadenie vlastného pohľadu a prístupu
k veciam verejným sa dala medzi riadkami čítať už aj z odpovedí niektorých volených zástupcov v ostatnom čísle nášho
periodika. Noviny sa stali tŕňom v oku – obviňované z neobjektívnosti, nevyváženosti a ignorovania dôležitých tém.
Obsahovú náplň novín tvorí redakčná rada, zvolená zastupiteľstvom. Členovia redakčnej rady sú väčšinou uznávaní odborníci vo svojich profesiách – vedci, pedagógovia,
umelci, na jej čele stojí profesionálna žurnalistka verejnoprávneho média. Novinám venujú svoj čas aj ako autori príspevkov, zbierajú podnety a názory čitateľov a verte, že aj
tými kritickými sa redakčná rada s plnou vážnosťou zaoberá
a je vďačná za každú dobre mienenú pripomienku, ktorá
Našu Bystricu posúva bližšie k vám – bystrickým čitateľom.
Nemám obavu, že títo ľudia majú potrebu niekomu nadŕžať.
Ani v tomto roku preto nerezignujeme na aktuálne témy.
Okrem otázok dopravy, životného prostredia, novej výstavby,
spoločenského, cirkevného, kultúrneho a športového diania to bude aj problematika školstva v našej mestskej časti.
Záhorská Bystrica zažíva v ostatných rokoch nebývalý rast.
Rastieme nielen do priestoru, ale predovšetkým počtom.
Prináša to nové starosti, ale aj výzvy. Zaväzujúca a zároveň
pozitívna je skutočnosť, že Bystrica mladne. Základná škola
s materskou školou, jej areál, športoviská a v neposlednom
rade aj kvalita vzdelávania stoja na najvyššom stupni priorít
mestskej časti. Čaká nás dokončenie stavby telocvične, prístavba priestorov základnej školy i ďalšia etapa rozširovania
kapacity materskej školy. Kto chce vidieť pravdu, ten ju hľadá
a vidí. Kto chce siať vietor, ten chce vidieť veci v zlom svetle,
šíri negativizmus a podsúva „vlastnú pravdu“.
Želám Vám, naši milí čitatelia, aby ste po celý nasledujúci
rok premýšľali a rozhodovali o Záhorskej Bystrici, v ktorej
žijeme, predovšetkým podľa svojho poznania, neváhali byť
kritickí, ale zároveň videli, aká je skutočná pravda.
Martin Besedič
zástupca starostu,
člen redakčnej rady periodika Naša Bystrica
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Rozpočet na rok 2018 jednohlasne
schválený
Záhorská Bystrica bude tento rok
hospodáriť s prebytkovým rozpočtom.
Rozhodli o tom všetci poslanci, keď na
februárovom zastupiteľstve schválili fi
nančný plán mestskej časti na tento rok.
Príjmy rozpočtu predstavujú sumu
4 085 002 eur, výdavky sumu 4 055 611
eur. Prebytok tohtoročného rozpočtu
je 29 391 eur. „Som veľmi rád, že naša
mestská časť má jasno v tom ako bude
tento rok hospodáriť,“ uviedol na margo
schváleného rozpočtu starosta Jozef
Krúpa a dodal: „Ešte viac sa však teším
z toho, že v rozpočte sú obsiahnuté po
trebné investície na realizáciu všetkých
dôležitých projektov.“ Aj na základe
schváleného rozpočtu prioritami mest
skej časti v tomto roku budú: školstvo, do
prava, infraštruktúra, vzdelávanie, sociál
ne veci a podpora športu a kultúry.

Vzdelávanie
V rámci tejto kapitoly bude aj naďalej prioritou rozširovanie materskej a základnej školy.
Vyše 457 700 eur pôjde na dobudovanie materskej školy o dve triedy a jedáleň. Stavba sa
bude realizovať počas nasledujúcich dvoch
rokov. Pozitívnou správou v tomto prípade je,
že väčšinu financií dostaneme z európskych
fondov. Kapacitu miest je potrebné zvýšiť aj
v základnej škole. Na tento účel bola v rozpočte schválená suma vyše 230 000 eur,
z ktorej bude počas jari a leta škola rozšírená
o ďalšie dve triedy. Ďalšie financie sú v rozpočte určené aj na opravu a zasieťovanie malého školského ihriska s umelou trávou.

Športová hala
V tomto roku dokončíme aj multifunkčnú
športovú halu – telocvičňu v areáli základnej
školy. Na tento účel rozpočet ráta so sumou
950 000 eur, v ktorej je zahrnutý úver vo výške 400 000 eur. Zvyšok financií na dobudovanie haly získame zo zdrojov mestskej časti
– aj z poplatkov za rozvoj, ktoré sa získavajú
od developerov a individuálnych stavebníkov.

ta. Rozpočet taktiež počíta s investíciou na
úpravu stojísk pre kontajnery na separovaný
zber hlavne v lokalite Pod Vŕškami. K zvyšovaniu bezpečnosti v obci majú prispieť aj
nové merače rýchlosti, ktoré budú osadené
na začiatku a na konci mestskej časti. Pozornosť budeme venovať aj skvalitňovaniu
osvetlenia. Posilní sa osvetlenie na ulici Čsl.
tankistov. Tu sa na základe požiadavky obyvateľov doplnia svetlá od križovatky po dolný
koniec, pretože v súčasnosti je osvetlená
iba jedna strana ulice. Na tvorbu územných
plánov zón v nových lokalitách určených na
výstavbu je vyčlenená čiastka 10 000 eur.

Kultúra, šport a mládež
Mestská časť bude aj v tomto roku podporovať
všetky občianske združenia, ktoré sú aktívne.
Patrí medzi ne klub dôchodcov, Matica slovenská, Červený kríž a ďalšie. Podporu budú mať
aj športové kluby, hlavne florbalisti, futbalisti,
stolní tenisti. Výška celkovej podpory je schválená v sume 69 550 eur. Rozpočet ráta aj s organizovaním tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí – Malé a Veľké hody, Stavanie
mája, divadelné predstavenie, koncerty. Potrebné financie sú v rozpočte vyčlenené aj na
rekonštrukciu detského ihriska pri mestskom
úrade, či šatne na futbalovom ihrisku.

Doprava a výstavba
Medzi ďalšie priority patrí oprava ciest
a chodníkov. V Záhorskej Bystrici je v tomto roku potrebné rozšíriť parkovacie mies-

Životné prostredie, správa majetku
Samostatnou témou v rámci kapitoly životného prostredia je nakladanie s odpadmi. Na
tento účel sme vyčlenili sumu 47 000 eur,
v rámci ktorej bude financovaný odvoz kontajnerov na odpad zo zberného dvora, ako aj

pravidelné umiestňovanie veľkokapacitných
kontajnerov v uliciach Záhorskej Bystrice na
jar a na jeseň, o ktoré je zo strany občanov
veľký záujem. Na zberný dvor plánujeme kúpiť štiepkovač. Medzi ďalšie investície v tomto roku bude patriť aj vybudovanie prístrešku
do letnej čitárne v areáli záhrady miestnej
knižnice a výmena miestneho rozhlasu s posilnením signálu.

Hospodárenie obce na rok 2018
Príjmy spolu
4 085 002 eur
Výdavky spolu
4 055 611 eur
Prebytok
29 391 eur

Participatívny
rozpočet
Na návrh zástupcu starostu Martina Besediča sa tento rok vyčlenilo 10 000 eur na participatívny
rozpočet. Spýtali sme sa ho, čo to
presne znamená.
„Participatívny rozpočet v tomto prípade
znamená, že naša mestská časť veľmi
rada prispeje schválenou čiastkou na
zaujímavý projekt v obci. Ak niekto bude
chcieť v mestskej časti niečo vybudovať,
opraviť, zriadiť – a bude to prospešné nielen pre neho, ale aj pre našich obyvateľov, môže požiadať o participáciu – teda
o dofinancovanie svojho projektu. O tom,
komu tento príspevok poskytneme, bude,
samozrejme, rozhodovať špeciálna komisia. Konkrétne podmienky ako získať príspevok budú v krátkom čase zverejnené
na webovej stránke našej mestskej časti.“
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Slávnosť
Mestská časť informuje

Starosta otvoril diskusiu o budúcnosti Elektrovodu,
pripravuje zastavenie jeho predaja
Na pozvanie starostu Záhorskej Bystrice a poslanca Bratislavskej župy Jozefa Krúpu navštívil začiatkom februára
Záhorskú Bystricu bratislavský župan Juraj Droba. Cieľom návštevy bola obhliadka areálu bývalého SOU
energetického, známeho Elektrovodu. Areál bývalého učilišťa je vo vlastníctve župy. Minulé vedenie župy ho zaradilo
do databázy prebytočného majetku a ponúka ho na predaj. Ten sa však nedarí zrealizovať, a tak areál a objekty, ktoré
by mohli slúžiť verejnoprospešným záujmom, roky chátrajú. Starosta J. Krúpa dlhodobo presadzuje vyňatie areálu
z databázy prebytočného majetku župy a začiatkom roka začal so župou diskutovať o jeho ďalšom využití.
Je to smutná realita a ešte smutnejší
pohľad. Bratislavská župa nechala areál bývalého energetického učilišťa posledných
desať rokov chátrať. Starosta župe adresoval niekoľko výziev a návrhov na riešenie
súčasného stavu. Aby sa veci pohli dopredu, pozval nového župana Juraja Drobu na
osobnú obhliadku areálu a na rokovanie
o riešení jeho budúcnosti. Spolu s odborníkmi z miestneho úradu a župy spoločne
prešli areál a objekty učilišťa a diskutovali
o krokoch, ktoré by zvrátili neustále znehodnocovanie objektov a priniesli prospech obyvateľom. Po areáli ich sprevádzal pán Perniš,
ktorý bol dlhoročným správcom objektu.
Výsledky stretnutia sú povzbudzujúce.
Župan so starostom sa po spoločnej diskusii
zhodli na tom, že predaj areálu nie je dobrý
krok a objekt je potrebné zachovať. „Areál
by bol ideálnym miestom pre nové školské
centrum Záhorskej Bystrice, ktorá potrebuje perspektívne ďalšie kapacity pre škôlku
a školu, ale aj dom pre seniorov, nové športoviská či krytú plaváreň. Mal by opäť slúžiť
obyvateľom Záhorskej Bystrice, Lamača
a spádových oblastí,“ zopakoval svoj zámer
s Elektrovodom starosta J. Krúpa. Pre Našu
Bystricu povedal, že sa bude snažiť o to,
aby areál čo najskôr prešiel sanáciou a slúžil
obyvateľom. Súčasne prisľúbil, že spolu so
županom pripravia materiál pre župné zastupiteľstvo, aby poslanci rozhodli o vyradení
objektu z majetku určeného na predaj.
Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba na otázku, či je zastavenia predaja podľa neho reálne, odpovedal,

plaváreň v dezolátnom stave

že si vie predstaviť všetko, čo bude možné
zaplatiť a čo bude slúžiť mestskej časti, ale
aj obyvateľom okolitých obcí a miest. „Projekt je svojou polohou, svojím rozsahom aj
topografiou unikátny. Neviem o tom, že by
župa mala ešte niečo podobné. Areál je
úžasný. Viem si veľmi živo predstaviť športoviská, viem si predstaviť rekreačnú zónu
pre rodiny a podobne. Objekt je v podstate
priamo v Bratislave. Poďme hovoriť o tom,
čo s ním,“ skonštatoval na adresu ďalšieho
osudu župného majetku.
pustnúca telocvičňa

Areál bývalého učilišťa sa rozkladá na piatich hektároch a tvorí ho objekt internátu,
škola s telocvičňou, dielne, kotolňa, garáže,
sklad, plaváreň, ale aj kryt civilnej ochrany.
Na pozemku je aj futbalové ihrisko, parkovacie a oddychové zóny. Niektoré objekty ako
telocvičňa, budova školy, garáže sú v relatívne uspokojivom stave. Plaváreň je však kvôli
nedostatočnej údržbe, ale aj zásahmi vandalov, veľmi zničená.
-red-

Mestská časť informuje

Základná škola sa bude rozširovať po etapách
Záhorská Bystrica sa dynamicky rozrastá. Väčšinu rodín, ktoré sa sťahujú do našej mestskej časti, tvoria mladé páry s deťmi.
Je preto nevyhnutné zvýšiť kapacitu základnej a materskej školy, ktorá nie je postačujúca. Mestská časť v snahe o jej rozšíre
nie využíva všetky možné prostriedky, aby pre našich malých spoluobčanov zabezpečila dostatočný počet školských miest.
Mestská časť sa v prvom rade usiluje získavať peniaze z eurofondov, grantov či iných
podpôr. Zatiaľ čo pri žiadosti o podporu nadstavby materskej školy bola Záhorská Bystrica úspešná a získala z eurofondov 651 000
eur, situácia pri základnej škole je už iná.
V programovom období EÚ na roky 2014 –
2020 nebola totiž vypísaná ani jedna výzva
na stavebné dielo v oblasti základných škôl,
preto sa naša mestská časť rozhodla vyčleniť
financie z vlastného rozpočtu.
Dostavba základnej školy za 220 000 eur
bude teda plne financovaná z našich vlastných zdrojov a poplatkov za rozvoj.

Etapy rozširovania základnej školy
Plánované zvýšenie kapacity školy je
rozdelené na viacero etáp. V prvej etape plánujeme dostavbu pavilónu A, v ktorom pribudnú dve triedy. Stavba je navrhnutá podľa
princípu maximálnej efektívnosti a hospodárnosti. Začiatok výstavby je naplánovaný na
apríl 2018. Predpokladaný termín ukončenia
pripadá na leto 2018.
V ďalšej etape by mali pribudnúť nadstavby na pavilón A a B. Tieto budú už investične
náročnejšie, preto ich bude možné zrealizovať iba v tom prípade, že získame dotácie,
granty alebo iné príspevky. Snahou mestskej
časti je však vytvoriť aj novú školu a stavebne
príliš nezahusťovať areál na Hargašovej.
Vhodným miestom sa javí areál energetického učilišťa (Elektrovod), ktorý je vo vlastníctve BSK. Starosta už začal so županom
o takejto možnosti hovoriť.

1. etapa rozšírenia ZŠ
SÚČASNÝ
STAV

NAVRHOVANÝ
STAV

POČET
TRIED

19

21

POČET
UČITEĽOV

25

27

Ing. arch. Michaela Kozáková, Oddelenie dopravy a výstavby MÚ:
„Snahou mestskej časti je vytvárať projekty
pre súčasné, ale aj ďalšie generácie obyvateľov Záhorskej Bystrice. Aj pri rozširovaní základnej školy budeme klásť dôraz na
funkčnosť, trvácnosť, ale hlavne na ekonomickú nenáročnosť dostavby.“

Architektonický návrh rozširovania základnej školy v rámci prvej etapy rešpektuje dispozičné riešenie pôvodného objektu. V rámci
prístavby sú navrhnuté dve triedy a vstupná
hala. Dostavba rozšíri kapacitu školy o 44
žiakov. Vstupnou halou sa okrem priestoru
na vybudovanie šatní zväčší aj spoločenský
priestor pre žiakov. Cieľom celého projektu

bolo so zreteľom na časovú náročnosť procesu výstavby navrhnúť čo najekonomickejšie
riešenie. Kapacita technickej infraštruktúry
je dostatočná a prístavba bude využívať už
existujúci systém zdravotechnických, vykurovacích a elektrických rozvodov. Súčasťou
riešenia je aj výmena vodovodných potrubí,
ktoré sú v havarijnom stave.
–red–
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Športová hala nám vyrastá pred očami
Práce na výstavbe novej multifunkčnej športovej haly priťahujú pozornosť nielen detí v našej základnej škole,
ale aj okoloidúcich. Preto prinášame aktuálnu informáciu o tom, v akom stave je výstavba športovej haly
v súčasnosti. Keďže stavebné práce pokračujú aj počas zimných mesiacov, nový objekt nám doslova rastie
pred očami.
Koncom minulého roka boli dobudované
horizontálne rozvody kanalizácie. Zároveň sa
zabetónovali a vymurovali steny prvého nadzemného podlažia, ako aj stropy nad ním.
Stavebný ruch pokračuje aj v tomto roku. Začína sa robiť obvodové murivo druhého nadzemného podlažia. V jarných mesiacoch,
konkrétne v marci, nás čaká prekrytie haly
oceľovou konštrukciou a následne jej celé
zastrešenie. Plánovaný dátum ukončenia
výstavby bol kvôli zložitým výrubovým povoleniam posunutý na august 2018. Teraz však
všetko beží podľa pôvodného harmonogramu. Pokiaľ sa nič výnimočné nestane, plánovaný termín ukončenia výstavby dodržíme.

pohľad z poschodia do haly

Starosta Jozef Krúpa dozerá na výstavbu.
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica začala s výstavbou novej multifunkčnej športovej haly v máji 2017. Hlavným
dôvodom bol alarmujúci stav školskej telocvične, ako aj stále rastúce požiadavky
na priestory zo strany športových klubov
a obyvateľov Záhorskej Bystrice. Stavbu
realizuje spoločnosť SOAR, a. s., ktorá
sa stala víťazom verejného obstarávania.
Športová hala bude mať hraciu plochu
20x40 metrov, ktorú bude možné využívať
na rôzne športy (basketbal, florbal, stolný
tenis...). Na poschodí budú umiestnené
ďalšie priestory určené nielen na športo-

vé, ale aj na voľnočasové aktivity (tanečná
miestnosť, gymnastika, klubové miestnosti). Samozrejmosťou bude moderné
sociál
ne zázemie a šatne. Novú multifunkčnú športovú halu budú využívať žiaci
Základnej a Materskej školy Hargašova na
hodinách telesnej výchovy. K dispozícii
však bude aj na ďalšie aktivity, pre športové kluby či obyvateľov. Veľkosť hracej
plochy a moderné zázemie umožní organizáciu rôznych športových podujatí, aj na
medzinárodnej úrovni.
Ing. Jana Liďáková,
oddelenie dopravy a výstavby MÚ

Naša Bystrica
Na prelome
rokov

Adventné tvorivé
dielne
Pred prvou adventnou nedeľou sa
v Ľudovom dome konali tvorivé dielne.
Každý návštevník si mohol vlastnoručne
vyrobiť adventný veniec podľa svojich
predstáv. Občianske združenie Hlas nádeje sa postaralo o korpusy, výzdoby na
vence, zabezpečilo aj sviečky a pliešky.
Za čečinu organizátori ďakujú Mariánovi Turanskému a rodine Kopčákovcov.
Všetci hostia odchádzali z Ľudového
domu s úsmevom na tvári – a s adventným vencom.
Text a foto: -bb-

Hudobno-pohybový krúžok Folklórik zaujal
Naši najmenší pod vedením milej tanečnice Mirky Vicenovej z Rodinného centra Bystrinka
v Záhorskej Bystrici nám v posledný novembrový večer predviedli svoje umenie. Detičky
zakrepčili, zaspievali a potešili nás svojou dobrou náladou.
Text, foto: Pavol Medár

Silvestrovská zábava našich dôchodcov

Posedenie
pri jedličke
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie Dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku
nech vás vedie
v každom kroku.
„Na Vianoce i vo všedný deň prežívajte
zázrak pokoja, ktorý prináša Božie Dieťa
do srdca každého z nás.“ Týmto pozdravom zaželala účastníkom predvianočného
podujatia predsedníčka OZ Klub dôchodcov Záhorská Bystrica krásne prežitie
vianočných sviatkov. Dňa 17. 12. 2017 si
k spoločnému stolu pri jedličke zasadli členovia klubu a ich hostia.
Vianočnú atmosféru spríjemnil svojím
vystúpením operný spevák Dalibor Jenis,
ktorý všetkým prítomným pripravil krásny
umelecký zážitok. Po rozdaní darčekov
členovia klubu zotrvali v družnej debate,
vychutnávajúc si príjemnú atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Viera Marošová

Na posledný deň v roku 2017 pripravil výbor Občianskeho združenia Klub dôchodcov
v Záhorskej Bystrici silvestrovskú zábavu pod heslom „do si co donese, si može zest aj
vypit“. Na naše milé prekvapenie sa zišlo asi sto hostí. Vítali ich členovia klubu pohárikom kvalitnej marhuľovice. Stoly praskali pod váhou jedál a kvalitného vína. Do tanca
hrala kapela Pollák Band. Zábavu otvoril tanečný pár Marek a Natália spoločenskými
tancami. O polnoci bol slávnostný prípitok so zástupcom starostu Martinom Besedičom
a predsedníčkou klubu. Silvestrovská noc rýchlo prebehla, tancovalo sa až do štvrtej
ráno. Pre veľký úspech prvej silvestrovskej zábavy (po štyroch desaťročiach) naše OZ
KD opäť založí tradíciu tohto podujatia.
Viera Marošová
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Slávnosť
Na
prelome rokov

Vánoce pod
krispánkem
Naše malé trhy sa konali týždeň pred Vianocami. V areáli Ľudového domu sa stretli
domáci predajcovia všelijakých dobrôt.
Nechýbala kapustnica, halászlé, ani lokše
od tímu kuchárov – pánov Prokopa, Abíka
a Jaroša. Teplý čaj a malé občerstvenie zabezpečilo OZ Hlas nádeje, bratislavské rožky a krásne hračky ponúkala pani Mrázková.
Zakúpiť ste si mohli aj kyslú kapustu, uhorky,
cviklu, ale aj výbornú čalamádu od Horínka
zo Stupavy. Dospelí sa zahriali pri varenom
vínku. K slovenským Vianociam patria aj makové dobroty. Na našom malom trhu si gazdinky mohli kúpiť domáci mak a orechy.
O program sa postarali žiačky ZUŠ J. Kresánka Alžbetka a Simonka, ktoré na flaute
zahrali slovenské koledy: Vstávajte, pastieri,
Jak si krásne, Jezuliatko, Daj Boh šťastia.
Folklórna skupina Chasa nám priblížila predvianočné obdobie v domácnostiach našich
starých rodičov.
Veľa detí bolo zvedavých na výstavu vláčikov v expozícii Ľudového domu. Svoje výrobky – náramky, keramické misky, maľované
šatky ponúkala pani Lenčešová. Pohľadnice
a obrázky s motívmi záhorskobystrického
kostola si mohli prítomní kúpiť u pani Fric-

model krajinky s vláčikom

kej. Pred Vianocami sa určite zíde aj niečo
od Mary Kay. Objednávky aj poradenstvo
poskytovali mladé dámy zastupujúce túto
známu kozmetickú značku. Chlapi si mohli
vďaka kováčom Romanovi a Vladovi v pravej
vyhni vyskúšať kováčske remeslo.

folklórny súbor Chasa

Niektoré rodiny odchádzali z našich vianočných trhov s krásnym živým vianočným
stromčekom z firmy OBI. Za „krispánek“ vo
dvore – teda za vianočný stromček – ďakujeme tej istej firme.
Text a foto: Barbora Besedičová

tím kuchárov

Čaro Vianoc
Len pár dní pred Vianocami sme v Spoločenskom dome privítali členov Orchestra ľudových nástrojov Miroslava Dudíka, Ľudovú
hudbu Dudíci a operných spevákov Mariannu Hochelovú a Jána
Babjaka. Hoci sme sa všetci tešili aj na vystúpenie charizmatického
a úsmevy rozdávajúceho barytonistu Martina Babjaka, ten sa kvôli
ochoreniu z účasti na koncerte ospravedlnil.
Jedinečné hudobné podujatie záhorskobystrickú sálu vypredalo.
„Začiatkom roka ma ako predsedu kultúrnej komisie oslovil pán Miroslav Dudík s myšlienkou usporiadať vianočný koncert. Som rád, že sa
podarilo na javisku umelecky spojiť dve generácie Dudíkovcov, otca
Miroslava a syna Šimona, ktorých teraz môžem privítať v Záhorskej

Marianna Hochelová s Dudíkovcami

Na prelome rokov

Muzikálová rozprávka
Ľadové kráľovstvo

Populárny rozprávkový film Ľadové kráľovstvo o dvoch sestrách netreba deťom predstavovať. Je to príbeh odvážnej princeznej Anny, ktorá
hľadá svoju sestru Elzu. Tá – sama začarovaná – pomocou „ľadovej mágie“ zakliala kráľovstvo do večnej zimy. Na motívy tohto filmu vzniklo
detské muzikálové predstavenie, ktoré v decembri zavítalo do našej mestskej časti. Spoločenský dom doslova praskal vo švíkoch. Deťom sa
predstavenie páčilo, zatancovali si aj zaspievali. V hlavných úlohách sme videli Andreu Somorovskú a Lenku Debnárovú.
											

Text: -bb, foto: Martin Jurček
Bystrici“ – povedal v príhovore na úvod koncertu zástupca starostu Martin
Besedič. Večerom nás sprevádzal moderátor Vladimír Dobrík. Na úvod zazneli známe duchovné skladby ako Ave Maria, či Panis Angelicus. V bloku
ľudových piesní sa zase rozozvučala Primášova pieseň i Tancuj, tancuj
vykrúcaj. Nasledovala večne živá melódia Torna a Surriento, sólom na
husliach potešil majster Miroslav Dudík v skladbe Salut d´amour, zaznel
i duet Con te partiro v podaní Marianny Hochelovej a Jána Babjaka, ktorému patril aj záver koncertu s vianočnou skladbou Adeste fideles. Umelci
sa s publikom rozlúčili najznámejšou vianočnou piesňou Tichá noc.
Text: -bbFoto: Pavol Bohunický
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Slávnosť
Šport podujatia
Naše

Reprezentačný ples
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
Tohtoročný ples otvorili noblesným predtancovaním absolventi Sun Dance Academy. Ich umenie obdivovali na našom malom „plese v opere“ aj milí hostia: starosta
z družobnej obce Brumovice Antonín Košulič s manželkou a starosta Lamača Peter
Šramko s manželkou. Výborný program
v štýle Cirque du Soleil predviedlo umelecké zoskupenie Argolla. Do tanca hrala skupina Tip Top Band so skvelým spevákom
Jánom Slezákom, nechýbal ani bystrický
Rag Time Jazz Band. Hlavnou hudobnou
hviezdou večera bol Pavol Hammel s gitarovým sprievodom Juraja Buriana. Večer
moderoval herec Přemysl Boublík. Kto mal
chuť zmeniť hudobný žáner, v bare preňho
hrala Ľudová hudba Dudíci. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí si kúpili obálku v rámci
súťaže Prekvapenie večera. Časť výťažku
z predaja vo výške tisíc eur odovzdal starosta
Jozef Krúpa zástupcovi sociálnej komisie pri

našom miestnom zastupiteľstve Miroslavovi
Marcišovi. „Peniaze použijeme na zlepšenie
situácie sociálne slabších obyvateľov našej
mestskej časti. Aj v ich mene vám ďakujem“
– povedal pán Marciš.
Dúfame, že sa všetci hostia dobre zabavili
a na chvíľu zabudli na bežné starosti.
Ples finančne podporili: Mäso-údeniny
Jurišta a Spojovací materiál Marek Bilačič.
Ďakujeme sponzorom súťaže Prekvapenie
večera. Hlavné ceny venovali: Spoločnosť Ismont – Projekt Greenvia (televízor), Reklamná spoločnosť Gryf (pobyt na tri noci pre dve
osoby v Rezorte Drevenice Terchová), ITB
Kolísky (jedálenská súprava Villeroy & Boch).
Ďalšími cenami prispeli: Starosta družobnej
obce Brumovice Antonín Košulič, starosta
Mestskej časti Bratislava-Lamač pán Šramko, Farský úrad Záhorská Bystrica, BKP Elek-

tro, s. r. o., OBI, čerpacia stanica VOMS, TTC
Záhorská Bystrica, Základná škola s materskou školou v Záhorskej Bystrici, Tirrellus, s.
r .o., Peter Drahoš – Corona bar, Reštaurácia
U Muchu, Tesco, OZ Hlas nádeje, DP Devín,
Lesné pozemkové spoločenstvo, OZ Klub
dôchodcov BA-ZB, Medochemie Ltd, Boris
Mahrla, Reštaurácia Kohútik, Poľovnícka
spoločnosť ZB, rodina Kubaských, Lekáreň
sv. Anny, Pavol Bohunický, TV Markíza, TTC
Záhorská Bystrica, kvetinárstvo Vôňa ruže,
Ovocie zelenina Erika, reštaurácia Tapas
(Marián Turanský), starosta Mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa,
rodina Martina Besediča.
Ďakujeme pani Alene Kobielskej a pánovi Marcelovi Horváthovi za prípravu a grafické spracovanie fotografickej steny.
Text: Barbora Besedičová
Foto: šimurka&hergovits

Naša Bystrica
Škola

Navštívil nás primátor hlavného mesta
V piatok 9. februára nás navštívil primátor Hlavného mesta SR Bratislava pán Ivo Nesrovnal.
Po krátkom stretnutí s vedením školy v školskej knižnici strávil čas so žiakmi 8. a 9. ročníka
v prírodovednej učebni. Žiaci si mohli pozrieť videoprezentáciu Bratislavy, „mesta budúcnosti“. Vo veľmi príjemnej atmosfére sa žiaci a aj ostatní prítomní dozvedeli veľa zaujímavých
vecí o našom hlavnom meste a jeho plánovanom vývoji. Žiaci mali možnosť spýtať sa pána
primátora na všetko, čo ich zaujíma. Najaktívnejší, ktorí sa najviac zapájali do diskusie, dostali od neho darčeky. Návštevy sa zúčastnil aj pán starosta Jozef Krúpa.
Text a foto: ZŠ s MŠ Hargašova

ZUŠ Jozefa
Kresánka
vinšuje hudbou
Pokojné prežitie nadchádzajúceho roka svojim sympatizantom popriali žiaci Hudobného odboru ZUŠ
Jozefa Kresánka na novoročnom
koncerte 26. 1. 2018 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Na
koncerte sa predstavili všetky vekové
kategórie malých i mladých hudobníkov v skladbách svetových i slovenských skladateľov plných energie
i poetickej lyriky.

Žiaci z Hargašky na lyžiach

Miriam Trgová,
ZUŠ Jozefa Kresánka

Od 22. do 26. januára sa žiaci druhého stupňa našej základnej školy zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Ski Opalisko, ktoré sa nachádza v oblasti Nízkych Tatier v Žiarskej doline. O ubytovanie a večerný program sa postarali
animátori z CK Azad, takže deťúrence sa mohli realizovať aj v iných schopnostiach,
než je jazdenie dolu svahom. V rámci lyžovania boli deti rozdelené do skupín podľa
výkonnosti. Je veľmi pozitívne, že každý z účastníkov pristupoval k výcviku zodpovedne, o čom svedčí fakt, že všetci (hlavne skupina detí, ktoré stáli prvýkrát
na lyžiach) zvládli na konci výcviku stredný svah strediska. Záverečný deň sme
usporiadali lyžiarske preteky, ktorých sa zúčastnila väčšina detí. Všetko dopadlo
perfektne a bez zranení. Víťaza neuvádzame, pretože podľa olympijského hesla
„nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“
Martin Brňák, učiteľ
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Škola
Slávnosť

Karneval našich škôlkarov
Mesiac február sa v našej škôlke niesol v duchu fašian
gov. Deti v tomto období postupne poznávali a pripo
mínali si zvyky a tradície v našom regióne. Fašiangy sú
predsa obdobím zábavy, a tak aj u nás sme tieto dni
zakončili veselou fašiangovou zábavou – karnevalom.
Počas týždňa si deti pripravovali a vyzdobovali s pani učiteľkami triedy a chystali sa na karnevalovú zábavu, ktorá sa konala 13.
februára v našej škôlke na Hargašovej ulici. Ráno prichádzali do
škôlky všetci plní očakávaní a radosti. Zábava sa konala v triede
Veveričiek, kde sa všetci vo svojich karnevalových kostýmoch
a maskách postupne schádzali. Na úvod si spoločne zaspievali
pieseň Fašiangy, Turíce. No, poviem vám, zábava to bola ako sa
patrí. Masky a kostýmy mali deti naozaj pestré – od krásnych princezničiek cez víly, škriatkov, rôzne rozprávkové bytosti, až po hasičov, kozmonautov, pirátov a rôzne zvieratká. Vystriedali sa nám tu
rôzne povolania, umelci, ale tiež čarodejníci z rozprávkovej ríše. Po
úvodnom otvorení a peknej prehliadke sa začala zábava plná hier,
piesní a tanca. Deti si zasúťažili v spoločných hrách. Za hudobného
sprievodu piesní si zatancovali: Vrabčí tanec, Rafaelu stonožku,
Keď si šťastný. Po krátkom občerstvení, ktoré nám pripravili mamičky, bolo spoločné vyhodnotenie masiek – a keďže všetky deti
a ich kostýmy boli krásne a zaujímavé, tak víťazmi sa stali všetci.
Bol to krásny a zábavný deň plný hravých nápadov, nápaditých
tanečných kreácií, ale hlavne veselých a šťastných detí. Na záver
sme si spoločne zatancovali na pieseň Super deti, ktorá bola milým

Fašiangový karneval žiakov
prvého stupňa
Tohtoročný karneval sa konal v stredu 7. 2. v našom Spoločenskom dome. Privítal nás pán učiteľ Šimon Dudík a po úvodnom
tanci predviedli svoje masky prváci a druháci. Po ďalších dvoch
tanečných pesničkách sa predstavili v maskách tretiaci a štvrtáci.
Potom sme sa dobre zabavili pri tanci. Porota vyhodnotila najlepšie masky – lietajúci balón, Fanta, chladnička, ktorá aj svietila,
kvapka vody, Žolík, raketa, anjel.... Tento karneval bol super!
Kristínka Šujanová, žiačka 3. B triedy

ukončením hlavného fašiangového programu. Karnevalová zábava
pokračovala aj v odpoludňajších hodinách a všetci sme spoločne
prežívali svoj karnevalový zábavný deň tak, ako sa na super deti,
šikovných a veselých škôlkarov z Hargašovej patrí.
Ľubica Barutová, učiteľka MŠ

Škola

Blíži sa zápis do materskej
a základnej školy
Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5
Bratislava na školský rok 2018/2019 sa bude konať
23. – 25. apríla v čase od 8.00 do 10.00 a od 16.00
do 17.00 hod.
Tlačivo žiadosti je 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 s údajom o povinnom očkovaní
• rodný list dieťaťa
• svoj občiansky preukaz
Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu
budú prednostne 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

Karneval
Aj tento rok si asi štyridsať
detí oblieklo masky a Spoločenská sála na jedno popoludnie privítala veľkú karnevalovú
oslavu. Ako sa na také podujatie patrí, v sále sa zabávali princezné s príšerkami, kuchár s vílami, nevesta, zajačik, včielka
i lienka. Zastúpená bola aj početná skupina malých hasičov.
Deti sprevádzala svojím programom víla Erika a o šikovný
diskdžokej. OZ Hlas nádeje sa
postaralo o sladkú odmenu pre každé dieťa a mamičky priniesli koláčiky. Oslava sa vydarila, tešíme sa opäť o rok!
Text: - jl -, Foto: Škodáček

Viera Mazáčková
zástupkyňa pre materskú školu

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa bude
konať v piatok 13. apríla 2018 od 15.00 do18.00
v sobotu 14. apríla 2018 od 8.00 do 12.00 hod.
Na zápise je potrebná účasť oboch zákonných zástupcov. Pri
zápise predložia: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade
potreby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Potrebné dokumenty (dotazník, žiadosť o odklad a iné), ktoré
zákonný zástupca dostane pri zápise, sa nachádzajú aj na webovej stránke školy www.zshargasova.stranka.info.
Mária Šebíková
zástupkyňa riaditeľky školy

Valentínska párty v maskách
Už tradične sme sa zvykli zabávať v Spoločenskom dome na Valentínskej párty v maskách – a tento rok to pripadlo na 13. februára,
čo bol posledný možný deň pred obdobím pôstu. Prežili sme krásne
dopoludnie plné zábavy, súťaží, hudby, smiechu, rozprávkových postáv, strašidiel. Ale zavítali k nám aj „turisti z Čiech“, „lekár z Černobyľu“, „Frida z Mexika,“ „slávni športovci“, či „bankomat plný peňazí“...
Okrem prehliadky masiek sme sa zúčastnili aj jedinečnej prezentácie spoločných tancov. Niektoré choreografie boli hodné televíz-

nych tanečných súťaží. Ich príprava upevnila kolektívy jednotlivých
tried a združila spolužiakov vo voľných chvíľach. Najlepšie boli triedy
6. A, 8. B a 6. B.
Za organizáciu, prípravu, sprievodné slovo a hudobné aranžmán
ďakujeme žiakom 9. A, ktorí to zvládli bravúrne.
Tešíme sa už na budúci rok, na spoločne strávený čas fašiangov
plný radosti, hudby a smiechu.
		
Monika Mikolášiková, učiteľka
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2% z dane
Farnosť

Dve percentá pre našu školu
Milí rodičia a priatelia školy,
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova si Vás touto
cestou dovoľuje požiadať o Vašu podporu
vo forme 2% z Vašich daní za rok 2017.
Naše občianske združenie sa dlhodobo
snaží pomáhať rozvoju základnej a materskej školy. Výrazne prispievame nielen
k zlepšeniu prostredia školy a škôlky, ale
naším hlavným cieľom je najmä podpora

a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Chceli by sme Vám poďakovať za vašu
pomoc a príspevky v minulom období, bez
ktorých by sa naše spoločné ciele podarilo
dosiahnuť len ťažko. Radi by sme v ich plnení pokračovali aj naďalej.
Ak sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní za rok 2017 našej škole, je
potrebné ich v tomto roku poukázať na

Občianske združenie Full House. Peniaze budú použité v prospech vzdelávania a výchovy detí a žiakov ZŠ s MŠ
Hargašova.
Full house, o. z.
Šancová 3563/100
Bratislava III
831 04
IČO: 42 13 37 69
Rastislav Šesták
predseda OZ

Organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% z dane za rok 2017
Názov organizácie a právna forma

IČO

Adresa, uvedené
organizácie majú sídlo
v Záhorskej Bystrici

Kontakt

Mobilita, n. o.

42166772

Štefana Majera 3

http://www.mobilitano.sk/#podportenas

OZ Mládežnícky basketbalový klub
Karlovka

30847435

Strmý vŕšok 34

http://www.mbkkarlovka.sk/daruj-2-z-dane/

OZ Spoločenstvo priateľov stolného
tenisu Záhorská Bystrica

42173906

Tatranská 32

http://www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk/sk/2z-dani.html

Združenie Gerion, OZ

37999958

Tešedíkova 91/A

http://www.gerion.sk/

Sila dobrého slova – aktivity Evy
Frickej, n. f.

31748384

Čsl. tankistov 54

https://sila-dobreho-slova8.webnode.sk/

OZ Bystrický svet najmenších

30846625

Hargašova 7

https://bystricky-svet-najmensich.wexbo.com/sk/

OZ Občianske združenie Hlas nádeje

30855713

Nám. Rodiny

https://www.mc-blzdenky.sk/

OZ Pozitívum v nás

42265274

Trstínska 31

http://www.pozitivumvnas.sk/o_nas.html

OZ Slovenské duly

36076376

Trstínska 69

http://www.duly.sk/

OZ Spevácky zbor Apollo

30869404

Záhumenská 3

https://www.apollo-choir.sk/?q=front

OZ ŠK Hargašova Záhorská Bystrica

30868068

Hargašova 5

www.tsunami.2006.eu

OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 30846871
Hargašova

Hargašova 5

http://www.zshargasova.stranka.info/

OZ Klub dôchodcov – Záhorská
Bystrica

42269881

Námestie Rodiny 1

http://www.zahorskabystrica.sk/klub-dochodcov/

OZ MFK Záhorská Bystrica

50934872

Plavecká 3

http://www.sk-hargasova-zahorska-bystrica-mfkzahorska-bystrica.sk/podpora-mladeznickehofutbalu-cez-2-z-dani/

Asociácia policajtov vo výslužbe

42043514

Tatranská 26

http://www.asociaciapolicajtov.sk/

Športový klub TP Bratislava

31753281

Vrbánska 14

https://www.finstat.sk

PK TOPSWIM

42264456

Hargašova 12

www.topswim.sk

Deti a umenie pri ZUŠ J. Kresánka,
n. f.

31746705

Karloveská 3, Karlova Ves

www.zuskresanka.sk
tlačivo V2Pv17

Alergomed, n. o.

36077933

Záhorská 17

www.dvepercenta.sk

Nezisková organizácia Opatrovateľka

42166691

Tatranská 34

http://www.opatrovatelkano.sk/

Šanca pre nechcených

50076396

Hruškový sad 18

http://www.sancaoz.sk/

Telovýchovná jednota Záhorák,
tenisový klub

30787556

Trstínska 11

www.dvepercenta.sk

KreoLab, o. z.

42185653

Sekýlska 18

http://www.kreolab.sk/

Zdroj: www.dvepercenta.sk vyhľadávač neziskových organizácií

2% z dane / Spevácky zbor Bystričan

„Boj“ o dve
percentá z dane
z príjmu –
rozhodnite o časti
svojej dane

Spevácky zbor Bystričan bilancuje rok 2017

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste v roku 2017 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte
možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste ako
dobrovoľník pracovali, o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
• do 31. marca 2018 – podanie
daňových priznaní zo strany daňovníkov
(fyzické osoby), ktorí podávajú daňové
priznanie + podanie daňových priznaní
právnickými osobami – „vyhlásenie“ je
už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2018 – zasielanie
„vyhlásení“ zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem „vyhlásenia“ zasiela aj potvrdenie o zaplatení
dane)

Popis krokov pri venovaní
2% z dane
Zamestnanci:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie
potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %
dane. Uveďte svoje meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste svojho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia
týchto podmienok na to, aby previedli
vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.
Zdroj:
https://www.dvepercenta.sk/navod.
php

Šiesty január tohto roku bol pre členov
Speváckeho zboru Bystričan skutočne slávnostným dňom. Dopoludnia podporili svojím
spevom v Kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici svätú omšu v rámci sviatku Zjavenia Pána a na pravé poludnie boli hosťami zbormajstra JUDr. Štefana Martinkoviča
s manželkou, ktorí v priestoroch Ľudového
domu podávali vlastnoručne uvarenú trojkráľovú kapustnicu. Spojili príjemné s užitočným
a slávnostné posedenie využili na bilancovanie aktivít súboru v uplynulom roku. Podujatie
poctil svojou prítomnosťou aj starosta Jozef
Krúpa, ktorý sa poďakoval miestnej organizácii Matice slovenskej, ako aj ňou zriadenému
spevokolu Bystričan za ich aktivity. Zbormajster zboru spolu s celým kolektívom vyslovil
starostovi vďaku za podporu a vytváranie
priaznivých podmienok pre činnosť zboru.
Začiatkom roka 2017 dostali všetci členovia zväzok takmer päťdesiatich piesní,
z ktorých sa počas roka vyberal a nacvičoval
repertoár zboru.
Popri nácviku piesní na cédečko (už tretie v poradí) sa priebežne spievali sakrálne
piesne na sv. omšiach vo Farskom kostole
sv. Michala Archanjela v Čunove, tri razy vo
Farskom kostole sv. Srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave, v Kostole Sv. Ducha v Kátlovciach a v Kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici.
19. februára bol Spevácky zbor Bystričan
hosťom na krojovanom plese v Brumoviciach
v Českej republike, kde sa predstavil niekoľkými veselými pesničkami zo Záhoria a v sprievode sa predviedol v záhoráckych krojoch.

22. mája vystúpil na jubilejnom koncerte
usporiadanom pri príležitosti 25. výročia pôsobenia Speváckeho zboru Glória v Kostole
sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Repertoár zboru na tomto vystúpení tvorili skladby
Dona nobis pacem, Laudate Dominum,
Surrexit, Tebe poem a spoločne so sláv-

nostným Gloria zbor zaspieval aj skladbu
Oslavujme, poďakujme.
13. augusta v Letnej čitárni pri Mestskej
knižnici v Záhorskej Bystrici zaspieval Spevácky zbor Bystričan svojim fanúšikom
a priaznivcom, ale tiež okoloidúcim, niekoľko
krásnych pesničiek, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom publika. Atmosféra bola
príjemná a veselá. Určite k nej dopomohli
veselé záhorácke piesne: Preneščasná tá
hruščička, Ráno, ráno, Súsedé súsedé,
Záhorácký ty múj kraj a iné. Hostia, ktorí
prišli na tento koncert, odchádzali oddýchnutí a s úsmevom na tvári.
1. septembra zaspieval Spevácky zbor
Bystričan štátnu hymnu a vlasteneckú pieseň Kto za pravdu horí na oslavách dvoch
významných dní v dejinách Slovenskej
republiky, ktoré si Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica každoročne pripomína
v areáli „Plácku“ na Tešedíkovej ulici.
2. septembra zaspieval zbor na Námestí
Rodiny návštevníkom Bystrických hrubých
hodov niekoľko ľudových piesní.
7. októbra prispeli speváci svojimi pesničkami k dobrej nálade na jarmoku v Ľudovom
dome.
30. novembra absolvovali členovia súboru
„hlasové cvičenia“ v priestoroch historického mlyna v Doľanoch.
Vyvrcholením speváckych aktivít Speváckeho zboru Bystričan bude v roku 2018
nahranie ich tretieho cédečka s pesničkami
zo Záhoria a západného regiónu Slovenska.
Húževnatosť, cieľavedomosť a zápal všetkých členov súboru je zárukou, že pod odborným vedením Dr. Martinkoviča dosiahne
súbor stanovenú métu a novým cédečkom
poteší srdcia svojich priaznivcov.
Eva Frťalová
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Naše
Naši hasiči
podujatia
/ Šport

Slávnostné odovzdanie hasičskej Tatry
Po generálnej oprave bolo 17. januára 2018 pred hasičskou
zbrojnicou v Záhorskej Bystrici slávnostne odovzdané do užívania
repasované hasičské vozidlo Tatra 148 CAS 32. Nastúpená jednotka čakala vzácnu návštevu. Po podaní hlásenia predsedom DHZO
v Záhorskej Bystrici p. Antonom Urdovičom privítal starosta obce Ing.
Jozef Krúpa všetkých hasičov a vzácnych hostí, a to gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, riaditeľa KR HaZZ v Bratislave, pplk. Ing. Martina
Blahu, veliteľa HaZZ v Bratislave, pplk. Mgr. Mariána Bugára, generálneho sekretára DPO SR, Vendelína Horvátha a zástupcov firmy
THT, ktorá repasovanie zastrešovala. Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval za obnovenú hasičskú techniku a vyjadril presvedčenie, že tak ako doteraz bude v dobrých rukách. Prezident HaZZ
JUDr. A. Nejedlý odovzdal hasičom pozdrav od podpredsedu vlády
a ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka a poukázal na starostlivosť
štátu o požiarnu techniku na Slovensku, na jej rozširovanie a skvalitňovanie – a to tak pre profesionálnych ako i dobrovoľných hasičov.
Z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru JUDr. Alexandra
Nejedlého prevzal kľúče od novej repasovanej Tatry predseda DHZO
v Záhorskej Bystrici pán Anton Urdovič. Slávnostné odovzdanie sa
nezaobišlo bez pokropenia vozidla šampanským. Po oficiálnom odovzdaní si hostia pozreli hasičskú zbrojnicu a pokračovali s našimi hasičmi v debate o hasičskej technike.
Nina Martinčičová

naši hasiči so vzácnymi hosťami

Pán Urdovič preberá kľúče od pána Nejedlého.

Alexander Nejedlý, Jozef Krúpa a Anton Urdovič

Zimné úspechy mladších žiakov MFK Záhorská Bystrica
Víťazom zimnej halovej ligy O pohár
predsedu BSK sa stali hráči MFK Záhorská
Bystrica. Naši mladší žiaci, kategória U13,
dosiahli vynikajúci úspech. Stali sa celkovým
víťazom ZHL.
„Tentoraz sme mali v zimnej halovej lige vysoké ambície, chceli sme sa v nej dostať čo
najďalej. Som rád, že sme naše predsavzatia splnili a nakoniec sme triumfovali v tejto
kategórii. Cesta za úspechom nebola vôbec
jednoduchá“, povedal v rozhovore po zisku
titulu hlavný tréner Jozef Prokop.
Zimná halová liga sa začala prvým zápasom
25. 11. 2017, hrala sa v bratislavskej Rači.
V kategórii mladších žiakov hralo 24 družstiev,
ktoré boli rozdelené do štyroch šesťčlenných
skupín, v rámci ktorých hral každý s každým
a následne o celkové umiestnenie, resp.
o postup do finálového turnaja. Prví dvaja zo

skupiny postúpili do vyraďovacieho súboja
o postup medzi štyri najlepšie tímy.
Naši chlapci obsadili v základnej skupine
napokon postupovú druhú priečku, keď postupne porazili FKP Dúbravka 8:5, NMŠK
BA 6:2, Dunajskú Lužnú 13:1 a až v štvrtom zápase našli premožiteľa – podľahli FK
Modra 6:3. V poslednom zápase základnej
skupiny sme získali potrebný bod, keď sme
remizovali s MŠK Senec 3:3. Tento výsledok
nám zaručil postup do vyraďovacej časti.
Vo vyraďovacom súboji sme nastúpili proti
futbalistom FK Slovan Ivanka pri Dunaji , ktorých sme po tuhom boji zdolali 2:1.
Finálová časť sa hrala v hale Domu športu,
kde sa stretli štyri najlepšie tímy ZHL. Do záverečného turnaja postúpili tieto družstvá: MFK
Záhorská Bystrica, ŠK Vrakuňa Bratislava, ŠK
Žolík Malacky a FK Družstevník Blatné.

Naši hráči nastúpili na svoj semifinálový
zápas s odhodlaním poraziť súpera a postúpiť do finále. Napokon sa nám to podarilo
a ŠK Vrakuňa sme porazili 5:2.
Vo finále sme nastúpili proti družstvu FK
Blatné. Finálový zápas sa pre nás začal rozprávkovo. V prvom polčase sme strelili tri
góly a mali sme zápas pod kontrolou, no zbytočnou chybou tesne pred prestávkou sme
súperovi umožnili tiež dať gól. Druhý polčas
sa pre nás nezačal dobre. Po hrubých chybách sme inkasovali dva góly a zrazu bol
stav nerozhodný. Hra sa vyrovnala, šance sa
striedali na jednej aj druhej strane. Napokon
sa nám podarilo vsietiť ešte dva góly, ktorými
sme spečatili celkový triumf v zimnej halovej
lige.
Celkovo sme odohrali deväť zápasov
s bilanciou sedem víťazstiev, jedna remíza

Naša
Bystrica
Rozhovor
Naše
podujatia
Šport

Novoročný turnaj v stolnom tenise
Spoločenstvo priateľov stolného tenisu v Záhorskej Bystrici organizuje každoročne v prvú sobotu nového roka vo veľkej sále Spoločenského domu Novoročný turnaj jednotlivcov v stolnom tenise.
Tento rok to bol už. 9 ročník a termín pripadol na 6. januára – sviatok
Troch kráľov, takže turnaj prebiehal v príjemnej sviatočnej atmosfére.
Naše pozvanie nakoniec prijalo spolu vyše 60 účastníkov zo Záhorskej Bystrice, Stupavy, Malaciek, Moravského Jána, z bratislavských
klubov STO IM Galvaniho, Viktória Petržalka, STO Spoje a Devínskej
Novej Vsi, prišli aj hráči z nášho družobného oddielu z Bojničiek a tradične silná zostava z bratislavského Ružinova – Amatéri z Bachovej.
Súťažilo sa vo dvoch kategóriách – neregistrovaní a registrovaní
hráči z krajských súťaží 6. – 8. ligy. Základná časť sa odohrala v skupinách systémom každý s každým a postupujúci hráči pokračovali
ďalej vyraďovacím spôsobom až po finálové zápasy.
Súťaž registrovaných hráčov vyhral po tuhom boji v dramatickom
finále najmladší účastník turnaja, 16-ročný Dávid Dužek zo Spojov,
druhým finalistom bol náš najlepší hráč a kapitán oddielu SPST Záhorská Bystrica Ondrej Matlovič, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Na treťom mieste skončil Jozef Kahánek zo Stupavy a Miroslav
Granec z IM Galvaniho (pôvodom tiež zo Záhorskej Bystrice).
V kategórii neregistrovaných už tradične dominovali hráči z Bachovej. Tento rok sa tešil z víťazstva Boris Just, na druhom mieste
skončil Miroslav Fikar a na treťom mieste sa umiestnili Jaroslav Dolinský a František Béber. Víťazní hráči boli odmenení peknými trofejami
a diplomami, ktoré im odovzdal starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa, predseda oddielu SPST Miloslav
Sajan a riaditeľ turnaja Ing. Stanislav Vaňo.
Pre všetkých účastníkov bola prichystaná výborná novoročná
kapustnica, pri ktorej sme mali možnosť sa navzájom porozprávať,
keďže väčšina hráčov sa dobre pozná buď z ligových stretnutí, alebo
z minulých ročníkov turnaja. Sme radi, že aj tento raz pribudli noví
hráči a dúfame, že sa z nich stanú pravidelní účastníci nami organizovaných turnajov. Teší nás aj skutočnosť, že o turnaj majú záujem
hráči v každom veku, veď najmladší účastník mal 16 a najstarší 86
rokov. Všetkých spája vášeň pre stolný tenis a súčasne možnosť popri hre sa aj stretnúť s priateľmi.
Naše poďakovanie za príležitosť usporiadať tento turnaj patrí
okrem vedenia mestskej časti aj členkám a členom nášho oddielu

Účastníci s organizátormi turnaja

Pre víťazov boli pripravené poháre a diplomy.
SPST Záhorská Bystrica, ktorí sa nezúčastnili súťažných bojov, ale
nezištne pomohli pri príprave tohto úspešného podujatia.
Na budúci rok nás čaká jubilejný 10. ročník Novoročného turnaja
jednotlivcov v stolnom tenise, na ktorý sa už teraz veľmi tešíme a veríme, že sa nám ho podarí pripraviť na ešte lepšej úrovni.
Milan Tomšo
Foto: Dominika Sajanová

a jedna prehra. Naším najlepším strelcom
a celkovo druhým v konečnom poradí sa
stal Ivan Druzhkov, ktorý strelil 17 gólov.
Alexander Teleky, predseda komisie
mládeže, nám na margo turnaja povedal:
„Z mojej pozície mi neprichádza hodnotiť
taktické a technické vystupovanie jednotlivých družstiev, ale chcem poďakovať všetkým klubom, ako aj hráčom a rozhodcom,
ktorí sa tejto súťaže zúčastnili, za ich vysoko športový a korektný prístup ku všetkým
zápasom. A to nielen k zápasom finálovej
časti ZHL. Veľmi rád by som pochválil prácu s mládežou v MFK Záhorská Bystrica,
ktorého mladší žiaci zaslúžene vyhrali tento turnaj – veď len pred niekoľkými rokmi
klub začínal s piatimi-šiestimi hráčmi prípravky.“
(Pozn. autorov: zhodou okolností to bol
práve pán Teleky so synom, ktorí boli vtedy
trénermi.)

Horný rad zľava – Lubo Požgay – asistent trénera, Ivan Druzhkov, Tomáš Morávek, Tomáš
Vojčík, Andrej Znamenáček, Radovan Pastva, Samuel Prokop, Jozef Prokop – tréner
Dolný rad zľava – Matej Ďurica, Kristína Bartošová, Matúš Hollý, David Lenčeš, Miroslav
Broš, Erik Brezovský – brankár
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Šport / Červený kríž

Dúbravka Cup
Týždeň po zisku titulu v zimnej halovej lige sa družstvo mladších žiakov MFK Záhorská
Bystrica predstavilo na treťom ročníku halového turnaja Dúbravka Cup, ktorý sa tento rok
konal v športovej hale FTVŠ. Pre mladších žiakov MFK Záhorská Bystrica to bolo druhé účinkovanie na tomto turnaji, pričom pred rokom pri debute sa nám podarilo zvíťaziť. Tento rok
sme teda išli obhajovať prvenstvo. Vedeli sme, že obhajoba bude ťažká, keďže súperi nás už
dobre poznajú a budú chcieť minuloročného víťaza poraziť.
Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev,
rozdelených do dvoch skupín. My sme
v základnej skupine postupne zdolali Žolík
Malacky 4:1, FKP Dúbravka B 6:0 a NMŠK
Bratislava 6:1 – a postúpili sme bez prehry
z prvého miesta do semifinále. Tam sme porazili domáci FKP Dúbravka A 3:1. Z druhej
skupiny do finále, rovnako bez prehry a navyše bez inkasovaného gólu, postúpilo
družstvo ŠTK Šamorín. Vedeli sme, že to
bude ťažký finálový súper, keďže sme ich
videli hrať v zimnej halovej lige a v ročníku
2016/2017 sa stali víťazom ligy mladších
žiakov. Náš tím však hral vo výbornej forme
a po víťazstve 2:1 sme sa tešili z obhajoby
prvenstva.

Športovec roka 2017
– Záhorská Bystrica
Komisia športu a cestového ruchu pri
Miestnom zastupiteľstve Záhorská Bystrica každoročne organizuje podujatie Športovec roka. Za rok 2017 budú odmenení
laureáti v nasledovných kategóriách:

•
•
•
•
•
•
•

Deti a mládež – chlapec
Deti a mládež – dievča
Dospelý športovec
Športovec z klubu mimo Záhorskej Bystrice
Športový kolektív
Aktívna osobnosť športu
Legenda športu

Kam posielať nominácie?
Nominácie môžete posielať na adresu
nasabystrica@zahorskabystrica.sk

Informácie o MFK Záhorská Bystrica nájdete aj na našej stránke
http://www.mfkzb.sk
a na Facebooku https://www.facebook.com/MFKZB/
Text a foto: Ivan Bošňák, predseda
komisie športu a cestovného ruchu

Na Mikuláša tiekla krv
Meno Mikuláš je u nás každoročne spojené s organizovaním Mikulášskej kvapky krvi. Výbor SČK v Záhorskej Bystrici v priestoroch
Spoločenského domu pripraví všetko potrebné, aby v spolupráci
s Národnou transfúznou službou SR mohol uskutočniť bezpríspevkový odber krvi. Nebolo to inak ani 6. 12. 2017. Podeliť sa o to najvzácnejšie, čo zdravý človek môže darovať, prišlo štyridsať ľudí. Najviac si
ceníme to, že sa v radoch darcov objavili aj prvodarcovia.
Budúcich darcov krvi sa snažíme získavať spomedzi žiakov našej
základnej školy. Už dvanásť rokov v rámci Mikulášskej kvapky krvi
absolvujú prednášku o poskytovaní prvej pomoci s nahliadnutím do
priestorov odberu krvi. Je to príležitosť ako deti viesť k darcovstvu.
Našich darcov a členov SČK v Záhorskej Bystrici si veľmi vážime,
a preto pre nich každoročne organizujeme zaujímavý výlet. V roku
2017 to bola návšteva jaskyne Macocha a komentovaná prehliadka
prekrásneho kostola v mestečku Křtiny na Morave.
Text a foto: Nina Martinčičová

kurz prvej pomoci

zo spoločného výletu

Naša Bystrica
Farnosť

Šestnásty farský ples v znamení radosti
Tento ples nemohol mať lepšiu a aktuálnejšiu tému ako „radosť“. A to nielen preto,
že hostia ho prežívali skutočne radostne.
Podarilo sa nám totiž zorganizovať podujatie,
ktoré radosť ponúkalo v koncentrovanej forme a v príhodnom čase.
Odkaz, ktorý z neho vzišiel a ktorý odznel
aj v príhovore otca Ľudovíta Pokojného, je
dôležitý: nezabúdajme sa radovať! Práve teraz, keď sa v spoločnosti predierajú navrch
negatívne nálady, buďme radostnejší v každej
chvíli. Aj vtedy, keď na nás prídu ťažšie chvíle.
Neoberajme sa o radosť tam, kde nemusíme.
Všetci dokážeme pozdvihnúť zrak od seba
a svojich plánov a hľadieť okolo seba s vedomím Božej prítomnosti. Preto sa dokážeme
radovať z každého dňa a každej udalosti. Nie-

len veriaci kresťania, ale všetci ľudia dobrej
vôle.
V sobotu 10. februára sa o tom mohli presvedčiť všetci hostia farského plesu. Asistovala im pritom výborná hudba BeHappy,
krásne vystúpenia, ale hlavne dobrá nálada
pri stoloch, pri rozhovoroch, pri chutnom
jedle. Klobúk dolu pred organizátormi a všetkými mladými pomocníkmi!
Záhoráci nemusia nikoho presviedčať
o tom, že sa vedia zabávať. Skúsme však
dokázať nášmu okoliu, že radosť vieme aj
rozdávať. Máme na to celý rok. Zhodnotiť to
môžeme na budúcoročnom, sedemnástom
farskom plese. Tak dovtedy veľa radosti,
priatelia!
–en–

Foto: Pavol Bohunický

Zbierka trvanlivých potravín
a hygienických potrieb
Jednou z úloh sociálnej komisie je spolupráca s organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova. V dňoch 12. a 13. januára Sociálna komisia Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica v spolupráci so sociálnou komisiou našej farskej pastoračnej rady
zorganizovala zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb v priestoroch fary v Záhorskej Bystrici. Táto zbierka sa uskutočnila v prospech neziskovej organizácie Vagus
v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova. Zbierky sa zúčastnilo 22 rodín. Boli pri
nej nápomocní členovia oboch sociálnych komisií. Podujatie sa ukončilo veľmi pekným
príspevkom mladej rodiny, keď sa prišiel ich päťročný chlapček podeliť o svoje sladkosti
s opustenými ľuďmi.
V tomto úsilí pomôcť núdznym chceme naďalej pokračovať aj v spolupráci s inými organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom bez domova. Za vyzbierané potraviny a hygienické
potreby ďakujeme.
MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.
predsedníčka sociálnej komisie
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Naše
Seniori
podujatia

Fašiangy v Záhorskej Bystrici
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších pesničiek. Po
správnosti nasleduje po fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy nazývame fašiangy. Sú prechodom
medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov sa konajú zábavy, plesy, karnevaly,
svadby. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov boli tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých sa predvádzali rôzne magicko-rituálne
úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí
muži v rôznych maskách. Ich úlohou bolo
zabaviť dedinčanov. Typickými fašiangovými
jedlami boli šišky, fánky, pampúchy, záviny
a zabíjačkové špeciality vyprážané na masti.
Najveselšie obdobie roka však strieda štyridsaťdňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy
a svet sa opäť na rok vráti do starých koľají.
Na poslednej fašiangovej zábave sa preto
predvádza symbolické pochovávanie basy.
Jej základným motívom je zákaz zábav počas
nasledujúceho pôstu. Obdobie veľkonočného
pôstu otvára Popolcová streda štyridsať dní
pred Veľkou nocou.
Dňa 11. 2. 2018 privítala predsedníčka OZ
Klub dôchodcov Záhorská Bystrica (OZ KD) tak ako po iné roky – na oslave fašiangov členov
a hostí klubu v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Po jej úvodných slovách sa prítomným prihovoril pán starosta Jozef Krúpa a pán
dekan Ľudovít Pokojný. Potom nasledovala tombola, do ktorej prispelo svojimi darmi a finančnými príspevkami štyridsať sponzorov. Celkovo
bolo v tombole päťdesiatdeväť cien, devätnásť
z nich venovalo OZ KD. Fašiangové stretnutie
členov OZ KD bolo príjemné a veselé.
Sponzormi podujatia boli: starosta mestskej
časti Ing. Jozef Krúpa, rodina Vandákovcov,
pán Miroslav Mišovský, pani Eva Čechová, Dr.
Stanislav Vaňo, pán Ján Kučera ml., pán Miro-

Seniori žijú s dobou
Občianske združenie Klub dôchodcov Bratislava-Záhorská Bystrica pripravilo pre svojich členov kurz počítačovej gramotnosti.
Ten sa uskutočnil v počítačovej miestnosti našej základnej školy
od 15. do 30. novembra 2017.
Naši seniori sa naučili používať program WORD a bližšie sa zoznámili aj s internetom. Práca na počítači sa im veľmi páčila, a preto chcú v kurze pokračovať.
Klub dôchodcov touto cestou ďakuje za ústretovosť riaditeľke
ZŠ v Záhorskej Bystrici PaedDr. Zuzane Kaliarikovej a za trpezlivosť a pochopenie učiteľovi Michalovi Ilkovi.
Ľudmila Hrmová,
členka Rady seniorov Hlavného mesta SR Bratislava

slav Drahoš, pán Tomáš Vaňo, pán Peter Kaiser,
Dr. Dagmar Cingelová, pani Jozefína Mrázková,
pán Peter Drahoš, pán Miloš Sajan, PS Sekýl,
PS Pole, OZ Hlas nádeje, BOBO pubblicitá, kaderníctvo Miroslava Gulabová, BMSteel Marek
Bilačič, BKP Elektro, Gerion, Ovocie a zelenina
Erika, cukráreň z Bratislavskej ul., Cukráreň
Szmek, s. r. o, kvetinárstvo Královičová, kvetinárstvo Vôňa ruže, kozmetika Nám. Rodiny 1,
kozmetika Stupava, Lekáreň sv. Anny, Farský
úrad BA-ZB, mäsiarstvo p. Čech, pivovar Stupavár, potraviny Sisa, Provino, s. r. o., Tirellus, s. r.
o., denný bar Šrámek, DHZ Z. B., Pohostinstvo
u Šrámka, Pollák Band, Pekáreň u Floriánka, rodina Dr. Martina Besediča.

Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.
Viera Marošová

Naša
Bystrica
Samospráva

K lekárovi vás odvezie nový vodič
Bystrický prameň, n. o., je spoločný projekt Mestskej časti BA-ZB a Farnosti Bratislava-Záhorská Bystrica s podporou Bratislavského samosprávneho kraja. Službu
Senior taxi poskytuje od roku 2011. Seniorov
k lekárom a na nákupy doteraz spoľahlivo vozila pani Eva Mihalovičová. Koncom roka
2017 sa rozhodla s povolaním vodičky taxíka
skončiť. Za mnoho odjazdených kilometrov sa jej osobne poďakoval starosta Jozef
Krúpa. Pani Mihalovičová spomína na túto
pre ženu netradičnú prácu takto: „Práca to
bola zaujímavá, ale náročná na šoférovanie
v špičke v hlavnom meste a hlavne zodpovedná. Zážitky so zákazníkmi boli rôzne, aj
dobré, aj zlé. Novému vodičovi držím palce.“

Senior taxi parkuje pred miestnym úradom.

Cenník ostáva nezmenený:

Sociálna cena

Cena

Záhorská Bystrica, Marianka

0,50 € / 1 cesta

2,00 € / 1 cesta

Stupava, Lamač

0,50 € / 1 cesta

3,00 € / 1 cesta

Borinka

1,50 € / 1 cesta

5,00 € / 1 cesta

Ostatné MČ BA

3,00 € / 1 cesta

10,00 € / 1 cesta

Stojné

2,00 € / 30 min.

2,00 € / 30 min.

„Za dlhoročnú aktívnu činnosť v neziskovej organizácii ďakujem Eve Mihalovičovej aj
Ľudmile Antalovej, ktorá pôsobila v kancelárii prvého kontaktu,“ dodal pán starosta. „Za
prácu v roku 2017 ďakujem riaditeľovi Bystrického prameňa Rastislavovi Mečiarovi.“
V tomto roku sa novým vodičom stal Ján
Hasoň. Želáme mu mnoho kilometrov bez
nehody a spokojných zákazníkov.
Služby Senior taxi si môžete objednať telefonicky na čísle: 0949 828 293.
Senior taxi je služba určená predovšetkým občanom nad 60 rokov a ZŤP občanom s trvalým pobytom v Záhorskej
Bystrici. Službu môžu využívať aj ostatní
občania Záhorskej Bystrice. Senior taxi je
v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00
do 14.30 hod., prípadne podľa dohody.

Starosta Jozef Krúpa poďakoval pani
Mihalovičovej za dlhoročnú spoluprácu.
Spracovala: Barbora Besedičová

SENIORI POZOR!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!
Policajný zbor opakovane upozorňuje
občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú.
Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období zaznamenávame
prípady, keď neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám a predstavujú
sa nielen ako ich príbuzní alebo známi
(vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale
tiež ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že
ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu,
leží v nemocnici, nemôže komunikovať,
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú
niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili
seniorovi preveriť si, či skutočne volá
ich príbuzný. Žiadajú, aby senior peniaze poslal po taxikárovi alebo dal neznámej osobe cez službu Western Union,

prípadne ich osobne priniesol na určené
miesto a odovzdal osobe, ktorá zariadi
všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii.
Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či ich naozaj
telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo
skutočný lekár – alebo podvodník. Zároveň seniorov vyzývame, aby nedávali
peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby
nevyberali úspory zo svojich účtov pre
cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere policajný zbor zaznamenáva aj prípady, pri ktorých
páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární,
sociálnych úradov, či iných inštitúcií,
ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo skontrolovať stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci,

ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice
a následne žiadajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú
nehodu s kamiónom a leží v nemocnici
v kritickom stave. V neposlednom rade
sa páchatelia predstavujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú tovar (vlnené
prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) za výrazné
zľavy – alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji
ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov,
dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať
miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto seniorov vyzývame,
aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote,
nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, aj keď pôsobia dôveryhodne.
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Slávnosť
Priestor pre poslanca / Knižnica

Záhorská Bystrica mi nie je ľahostajná
Začínam s hrdosťou ako rodák zo Záhorskej Bystrice. Nie je mi ľahostajné ako sa Záhorská Bystrica mení a kam sa uberá.
Viem, že vývoj sa zastaviť nedá, ibaže na môj vkus ide prirýchlo a pre starobystričanov to určite nie je nič príjemné.
Ráz Záhorskej Bystrice sa prudko mení,
čo, samozrejme, zanedlho zapríčiní úplnú
zmenu jej charakteru. Z tichej bývalej
poľnohospodárskej dedinky sa postupne
stáva bratislavská rušná mestská časť, ktorá
sa nepozorovane mení na bratislavské predmestie, strácajúce čaro pokojného prostredia.
Je to daň za blízkosť k hlavnému mestu – Bratislave a za jej potrebu rozširovať
sa. V roku 1972 bola Záhorská Bystrica
vtedajším rozhodnutím vládnych činiteľov
pričlenená spolu s Devínskou Novou Vsou,
Jarovcami, Rusovcami a Čunovom k územiu
Bratislavy. Od toho času bola v Záhorskej
Bystrici nariadená stavebná uzávera až do
roku 1989, keď sa pri zmene štátneho zriadenia zrušila. Stavebná uzávera neumožňovala mladým začínajúcim rodinám postaviť si
v Záhorskej Bystrici rodinný dom, teda zostať vo svojej rodnej dedinke i rodnej dedinke svojich rodičov či prarodičov. Odchádzali
tak do iných častí Bratislavy, čo bol i môj
a manželkin údel.
V roku 2002 som začal s rekonštrukciou
rodného domu a v roku 2004 som sa vrátil
trvale žiť s mojou rodinou späť do Záhorskej
Bystrice, kde okrem námestia s bytovými domami, pár dvojpodlažných školských budov
a jednej družstevnej bytovky neboli žiadne
iné nové stavby. Keď spomínam námestie,
áno, pre Záhorskú Bystricu bolo potrebné
vybudovať malé centrum, kde sa môžu sústreďovať obyvatelia na rôznych stretnutiach,
podujatiach a oslavách, možno však s väčším citom pre dedinský charakter prostredia.
Živo si pamätám na časy, keď sme po Záhorskej Bystrici mohli chodiť voľne a takmer
kdekoľvek. Dnes tu máme súkromné cesty,
súkromné ulice a kade-tade závory so strážnymi službami. Predtým to bolo iné. Ľudia sa

k sebe správali úplne inak ako sa správajú
dnes. Každý na ulici pozdravil toho druhého,
ľudia sa poznali a pomáhali si. A to je podstata
veci, ku ktorej tento môj príspevok smeruje.
Prichádzajú k nám ľudia z rôznych častí Slovenska a nachádzajú u nás to, čo hlásame:
dobré miesto pre život, čo je mottom Záhorskej Bystrice. S viacerými som sa spoznal,
spriatelil a spoločne s nimi trávim nielen pracovné chvíle ako poslanec, ale i veľa voľného
času, aby sa cítili v Záhorskej Bystrici čo najlepšie a dobre sa im u nás žilo a bývalo. Žiaľ,
musím konštatovať, že stretávam i takých, ktorí to s úprimnosťou a priateľským zmýšľaním
nemajú až tak usporiadané. Namiesto toho,
aby si ľudia vychádzali v ústrety, robia si zbytočné prieky a dokazujú si, kto z nich je lepší.
Stretávam sa s tým nielen v bežnom živote,
ale i v samospráve a športe. Máme oficiálne
periodikum Naša Bystrica, avšak vytvára sa tu
ďalšie, o redakcii ktorého nemáme informácie. Nedočítal som sa v ňom totiž o žiadnej
redakčnej rade. Žeby sa už „zvolebnievalo“?
Vytvárajú sa skupinky, ktoré namiesto
toho, aby si vychádzali v ústrety, hľadajú na
tých druhých len negatíva a seba stavajú do
toho lepšieho svetla. Nie všetko je však tak
ako sa píše. Papier znesie veľa a veľmi ťažko sa negatíva vyvracajú a dávajú na správnu
mieru: tak, ako aj pri hovorenom slove.
Boli časy, keď si susedia (a nielen susedia) chodili pomáhať na stavby rodinných
domčekov. Aj ja som sa na takých výpomociach ocitol namiesto mojich vtedy už
starších rodičov, keď som chodil odrábať to,
čo iní pomohli pri výstavbe mojim rodičom.
Keď sa zvážala „turešina“, v preklade kukurica, z polí, chodili si susedia vypomáhať pri

zvoze a večer pri čistení a viazaní sa sedávalo na povale, kde popri práci a speve padol
i nejeden demižón vínka. Pamätám si ako
sme spolu so susedmi spoločne obrábali
políčko, ktoré sme mali prenajaté od družstva. Dopestovali sme kukuricu, zemiaky,
repu a iné plodiny a popri tom sa dochovalo
jedno či dve prasiatka do roka.
Podjeseň sa robievali zabíjačky, na ktorých sa stretávala nielen rodina, ale i susedia. Časť hotových produktov zo zabíjačky
sa zaniesla najbližším susedom, ktorí možno
o týždeň zabíjali tiež, a tak sme mali v podjesennom období všetci zabíjačku takmer
každý týždeň.
Ak sa z niektorej rodiny ženil mladý muž
alebo vydávala mladá deva, na svadbu sa pozývali i najbližší susedia. Tak sa tu žilo a bolo
to pekné. Ľudia sa stretávali na domácich
veseliciach, ktoré robili hasiči, poľovníci, športovci. Bolo to „to“ naše prirodzené, dedinské,
pekné a veselé. A verím tomu, že to tak nebolo
len v Záhorskej Bystrici, ale v každej slovenskej
dedinke. Veľa starobystričanov, ktorých som
poznal a ktorí už nežijú, by sa veľmi čudovalo
ako sa Záhorská Bystrica mení nielen navonok, ale aj v hĺbke medziľudských vzťahov.
Priniesla to doba, ale kde sa stráca tá ľudská stránka človeka? Samozrejme, táto otázka sa vzťahuje len na menšiu časť z nás – ale
práve tá svojím pôsobením dokáže v krátkej
dobe obrátiť všetko to dobré na opak. A to
ma znepokojuje. Našťastie mám okolo seba
svoju rodinu a veľa priateľov, ktorí potláčajú
všetky tieto nežiaduce negatívne javy. Preto
tu rád žijem, mám Záhorskú Bystricu rád,
chcem naďalej pomáhať a nechcel by som
sa odtiaľto už nikdy nikam sťahovať.
Miloslav Sajan
rodák a poslanec zo Záhorskej Bystrice

NAŠA KNIŽNICA
S veľkým potešením uverejňujeme nasledujúce stanovisko Mgr. Evy Šulajovej,
vedúcej Úseku metodiky a koordinácie Mestskej knižnice v Bratislave:
„Momentálne je obdobie štatistického vyhodnocovania činnosti knižníc za rok 2017. Kontaktovala som všetky
verejné knižnice v našom meste vrátane tých najmenších, ku ktorým patrí aj Vaša knižnica. Vaša najmenšia
knižnica z tých najmenších robí najviac. V nej to „žije”, pracuje sa – maličká knižnica je naozaj miestom,
kde ľudia z Vašej mestskej časti nájdu vzdelanie, kultúru, aj dobrého človeka. Pani Marošová vedie knižnicu
správnym smerom, organizuje podujatia, v predstihu robí štatistiku a s ničím nemá problém – a ak má, vždy si
s ním poradí. Určite aj vďaka Vašej podpore a pochopeniu. Nás to veľmi teší. Prajeme Vám veľa úspechov.
S pozdravom a prianím príjemného dňa Eva Šulajová.“
Redakčná rada pani Viere Marošovej srdečne blahoželá.

Naša/ Bystrica
Inzercia
Pozvánky

Pozvánky a oznamy

Parkovanie vo dvoroch

11. 3. – 15.00 hod. – Deň žien
Všetky ženy pozývame do Spoločenského domu na módnu
prehliadku Madame of Karlofka, pripravené bude malé občerstvenie aj kvetinka.
18. 3. – 15.00 hod. – Výročná členská schôdza OZ
Klub dôchodcov, Spoločenský dom
28. 3. – 17.00 hod. – Učitelia žiakom, žiaci učiteľom,
koncert, Spoločenský dom

7. 4. – 8.00 – 12.00 hod. – Jarná akcia
Mestská časť pripravila pre obyvateľov s trvalým pobytom
ako darčeky malé rastlinky.

8. 4. – 15.00 hod. – Výročná členská schôdza MO
Červeného kríža, Spoločenský dom

Vážení občania, kvôli plynulosti cestnej premávky vás prosíme, aby
ste svoje vozidlá parkovali vo dvoroch. Ak to nie je možné, tak parkujte na miestach na to určených.
Chcete byť informovaný o udalostiach v Záhorskej Bystrici
formou sms alebo mailom?
Stačí, ak sa zaregistrujete telefonicky, mailom, osobne alebo listom
na miestnom úrade. Jednoducho napíšete: Žiadam vás o zaslanie
informácie o akcii – a uvediete svoje telefónne číslo. Nezabudnite
sa podpísať.
SMS-kou vám oznámime nielen aká akcia sa bude konať, ale dozviete sa aj kedy je plánovaná odstávka vody, plynu alebo rozkopávka ulice, na ktorej bývate.
Kontakty na zaregistrovanie: 02/65956210, 0905 882 295,
sekretariat@zahorskabystrica.sk

15. 4. – 17.00 hod. – Rodinný koncert ZUŠ J. Kresánka, Spoločenský dom

21. 4. – 19.00 hod. – Jozef Hollý a symfonický orchester, koncert
Jedinečný koncert klavírneho virtuóza Jozefa Hollého so
symfonickým orchestrom v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Zaznejú klavírne úpravy svetoznámych filmových melódií i skvosty klasickej hudby. Koncert sa koná pod
záštitou starostu MČ Bratislava-Záhorská Bystrica v spolupráci s Reštauráciou Corona bar a spoločnosťou DM Profi.
Rezervácia a predpredaj vstupeniek na MÚ Záhorská Bystrica (u pani Krajčírovej, tel. 0901 795 498) a v reštaurácii
Corona bar, Námestie Rodiny 1 (tel. 0908 057 057 ). Cena
vstupenky: 25,- €.

Občianske združenie Hlas nádeje organizuje:

– pobytový tábor pre deti od 5 do 10 rokov v penzióne Fortunato,
rekreačná oblasť Duchonka, v termíne 5. 8. – 12. 8. 2018, cena
125.- €
– denný tábor Nádej 2018 pre deti vo veku od 4 do 12 rokov
v nasledovných turnusoch: 1. turnus 9. 7. – 13. 7.; 2. turnus 16. 7. –
20. 7.; 3. turnus 13. 8. – 17. 8.; 4. turnus 20. 8. – 24. 8. v priestoroch
Materského centra bl. Zdenky Schelingovej, cena 85.- €/turnus.
Viac informácií o táboroch na www.mc-blzdenky.sk

22. 4. – 16.00 hod. - Koncert Dychovej hudby Záhorienka, Spoločenský dom, vstupenky si môžete zakúpiť na
miestnom úrade.
25. 4. – 19.00 hod. – Fragile, koncert známeho umeleckého telesa, Spoločenský dom, vstupenky budú dostupné cez Ticketportal a na Miestnom úrade BA-ZB.

30. 4. – 18.00 hod. – Stavanie mája, Námestie Rodiny,
účinkovať bude Spevácky zbor Bystričan a Dychová hudba
Častovanka.
12. 5. – 19.00 hod. – Bystrický majáles, Spoločenský
dom, viac informácií na plagátoch.
17. 5. – 19.00 hod. – Kandráčovci, koncert, Spoločenský dom, predaj vstupeniek na miestnom úrade.
Sledujte www.zahorskabystrica.sk, sme aj na facebooku.

•
•
•
•

Naša upratovacia firma ponúka:
pravidelné, sezónne i jednorazové upratovanie
domov, bytov a iných objektov
máme tím skúsených a diskrétnych gazdiniek
sme Vám k dispozícii v čase, v ktorom to
vyhovuje Vám
cena je pre každého klienta šitá na mieru

0910 275 012

www.sparklinghome.sk
2/1/2018

3/1/2018
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0915 14
02/65 93333 84
977
ve¾koplošná tlaè 3D reklama
digitálna tlaè potlaè textilu
reklamné predmety výroba peèiatok
www.pubblicita.sk

Na zbernom dvore sa už nemusíte
preukazovať občianskym preukazom
Od marca tohto roku sa už nemusíte preukazovať na našom zbernom dvore občianskym preukazom. Na podnet občanov zavádzame nový systém kontroly preberania
odpadov, ktorých odvoz a spracovanie je plne hradené z rozpočtu obce. Stačí si na
miestnom úrade vyzdvihnúť Kartu výhod pre obyvateľov s trvalým pobytom. Touto kartou
preukážete na zbernom dvore svoj trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici a zároveň sa karta
použije na evidenciu odovzdaného odpadu.
S novou Kartou výhod môžete na zbernom dvore odovzdať nasledovné druhy odpadu:
• Pokosená tráva, lístie, rastliny: ukladajte voľne do nádoby, nie vo vreciach, nie zviazané.
• Konáre, haluzina: maximálna dĺžka 1 meter.
• Objemný odpad: nábytok, skrine, postele, koberce. Odovzdávajte len v rozobratom
stave.
• Drobný stavebný odpad: do 100 kg ročne na jednu domácnosť na príslušný kalendárny rok.

4 33 84
933 977

ama
tilu
peèiatok
a.sk
1/1/2018



Pomôžte aj vy šetriť obecné financie:
• Na odpad zo záhrad prednostne použite hnedé nádoby a kompostéry. Tie sú hradené z miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorý platia občania Magistrátu Hlavného
mesta SR Bratislavy.
• Snažte sa čo najviac zmenšiť objem odpadu, ktorý ukladáte na zbernom dvore.

Smeti patria do
kontajnerov.


Dôležité telefónne čísla
A) Tiesňové volania
SOS
Hasiči
Záchranka
Polícia
Mestská polícia
Okrskár pre Záhorskú Bystricu
Farský úrad, rímskokatolícka cirkev



Konečne nám
nasnežilo!

112
150
155, 16 155
158
159
0902 921 719
02 6595 6213

B) Poruchy
Poruchová linka SPP
Poruchová linka ZSE
Hlásenie porúch BVS
Osvetlenie

0850 111 727
0800 111 567
0800 121 333
02 6381 0151

C) Ostatné
Lekáreň
Pošta
Senior TAXI
Veterinár
Zberný dvor

02 659 56 331
02 659 56 101
0949 828 293
0902 359 790
0918 181 502

Naša Bystrica
Sociálna výpomoc / Bystrická
hliadka

Tibor

Veľa z nás si povie „veď si za to môže sám,
že takto dopadol“, ale niečo podobné sa
môže stať aj hocikomu inému.
Tibor pracuje na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici ako pracovník ekologickej
skupiny a môžete ho niekedy stretnúť pri zametaní chodníkov či kosení parkov. Spoločne s našimi sociálnymi komisiami (farskou aj
obecnou), ktoré sa snažia pomáhať sociálne
slabším rodinám a ľuďom v núdzi, sme našli
riešenie aj pre Tibora a s pomocou miestneho úradu a farnosti sme zabezpečili novú
maringotku. Ďakujeme dekanovi Ľudovítovi
Pokojnému, ktorý inicioval zakúpenie maringotky, aj predsedníčke sociálnej komisie
a poslankyni Dagmar Cingelovej. Ďakujeme
všetkým ľuďom, ktorí Tiborovi pomohli a boli
aktívni pri hľadaní rýchleho riešenia.

Skvelý človek, na ktorého sa šťastie veľmi neusmialo. Aj keď má bohatú minulosť
a život sa s ním veľmi nemaznal, našiel si
útočisko v Záhorskej Bystrici a je jedným
z našich susedov. Tibor býval na dolnom
konci v maringotke, kde si v chladných
dňoch kúril drevom v malých kachliach,
bez elektriny, či prívodu vody. Tesne pred
Vianocami mu však maringotka vyhorela.

Ak by ste aj vy chceli akoukoľvek
formou pomôcť, prípadne máte nejaké
veci do domácnosti, ktoré chcete venovať, budeme radi – a Tibor sa poteší tiež.
Na Reprezentačnom plese Záhorskej
Bystrice sme uskutočnili zbierku, ktorej
výťažok z tombolových lístkov bol použitý
práve pre ľudí v núdzi.
Miroslav Marciš

Bystrická hliadka v minulom roku
Bystrická hliadka pôsobí v Záhorskej Bystrici už vyše dvoch rokov. Za ten čas odviedla táto skupina dobrovoľníkov
a aktivistov veľký kus práce pri odstraňovaní čiernych skládok, ale aj pri čistení miest popísaných grafity.
Počas roka 2017 sa nám v Záhorskej Bystrici podarilo zlikvidovať celkovo 15 čiernych skládok. Zamerali
sme sa aj na čistotu stojísk na separovaný odpad, zastávok MHD, lesných
chodníkov, verejných priestranstiev
a viacerých miest popísaných grafity
(kontajnery, značky, rozvodné skrine
a iné). Sústredili sme sa tiež na monitorovanie potokov a urgovali kosenie
brehov. Taktiež sa nám podarilo do
Ekocentra umiestniť informačné tabule na efektívne triedenie bioodpadu. Uskutočnili sme spolu 45 výjazdov a aktivít pre čistejšiu Záhorskú
Bystricu. Ďakujeme tým, ktorí priložili
ruku k dielu – a ostatným za podporu.
Pokračujeme aj v roku 2018. Budeme sa tešiť, ak sa k nám pridáte!
Dominik Neradovič,
Miroslav Marciš
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Prehľad uznesení a rozhodnutí zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Bratislava-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 20. februára 2018
ZASTUPITEĽSTVO JEDNOHLASNE
SCHVÁLILO
- rozpočet Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na rok 2018 s prognózou
na roky 2019 a 2020
- rozpočet Základnej školy s materskou
školou Hargašova 5 na rok 2018
- dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní
služieb pre žiadateľa Ekocentrum
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU
Schválilo aj prílohu č. 5 k VZN č. 1/2013
o určení podrobností financovania materskej školy (MŠ) a školského klubu (ŠK) na
kalendárny rok 2018, čím sa určujú finančné prostriedky
- na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ vo
výške 1994,86,- €
- na prevádzku a mzdy na dieťa v ŠK vo
výške 256,30,- €
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V MČ
Zastupiteľstvo schválilo zmluvu o nájme
nebytových priestorov knižnice – tanečná
miestnosť so zrkadlami pre žiadateľa Adama Fabiánka za účelom zriadenia hodín základov boxu pre obyvateľov mestskej časti
za cenu 5,- € /hod.
ZASTUPITEĽSTVO JEDNOHLASNE
SCHVÁLILO
a) predaj pozemkov reg. „C“ KN parc.

č. 3868/177, 3868/182, 3868/146,
3868/178, 3868/179, 3868/180, k. ú.
Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Alcech, spol. s r. o., o celkovej výmere 10 807 m² za cenu znaleckého posudku
a predchádzajúceho súhlasu z Magistrátu
Hl. mesta SR Bratislavy 84,32,- € /m²
b) prenájom časti pozemkov reg. ,,E“ KN
parc. č. 6610, 6611, 6632 a 6642, k. ú.
Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Alcech, s r. o., o celkovej výmere
5 618 m² za cenu prenájmu 2,- € /m2/
rok, účel prenájmu – vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácií, doba prenájmu
odo dňa podpisu nájomnej zmluvy do dňa
definitívneho odovzdania komunikácií do
majetku Hlavného mesta SR Bratislavy
c) prevod pozemkov reg. „C“ KN parc. č.
3868/2, 3868/3, 3868/4, 3868/9 a pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 6692, 6693,
6704, k. ú. Záhorská Bystrica, zapísaných
na LV č. 6648, vo vlastníctve spoločnosti
Alcech, spol. s r. o., do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
v celkovej výmere 11 376 m2 za celkovú
cenu 1,- €
PRIPOMIENKY K ZMENE ČINNOSTI
,,WEST PARK I, POLYFUNKČNÝ DOM
B2 – SO 002“
Zastupiteľstvo žiada o zapracovanie pripomienok týkajúcich sa zmeny činnosti spoločnosti WEST PARK I do stanoviska mestskej časti k zmene investičnej výstavby.

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA
VEDOMIE
- správu o bezpečnostnej situácii v MČ
BA-ZB za rok 2017, počet spáchaných
priestupkov v oblasti bezpečnosti cestnej
premávky od mestskej polície
- správu o bezpečnostnej situácii v MČ
BA-ZB za rok 2017, počet spáchaných
priestupkov a trestných činov i v oblasti
bezpečnosti cestnej premávky od okresného riaditeľstva policajného zboru
- správu o činnosti komisie sociálnych
vecí a zdravotníctva za rok 2017
- správu o činnosti KOVP a ŽP za rok
2017
- správu o činnosti komisie školstva,
mládeže a informatizácie za rok 2017
- správu o činnosti komisie pozemkového a lesného hospodárstva za rok 2017
- správu o činnosti komisie finančnej,
pre investície a rozvoj podnikania za rok
2017
- správu o činnosti komisie kultúry za
rok 2017
Pozvánky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc,
uznesení a materiálov z rokovaní miestneho zastupiteľstva, môžete nájsť na
webovej stránke mestskej časti www.

zahorskabystrica.sk

Vítanie občiankov

Záhorská Bystrica
v roku 2017

Prvé vítanie občiankov
v roku 2018 sa konalo
začiatkom februára. Na
požiadanie rodičov, z ktorých
má aspoň jeden trvalý pobyt
v Záhorskej Bystrici, sekretariát starostu pripravil túto milú
slávnosť. Každému novému
malému obyvateľovi odovzdal starosta na pamiatku
Domovský list a malú hračku.
Maminka dostala od mestskej časti kvetinku a finančný dar. Slávnostnú chvíľu prítomným
spríjemnilo vystúpenie detí zo základnej školy na Hargašovej ulici. „Pri výchove vám želám
veľa trpezlivosti a radosti z vášho dieťatka“ – povedal starosta prítomným rodičom.

Zosobášilo sa 21 párov.
Rozviedli sa 2 manželstvá.
Zomrelo 22 obyvateľov.
Do evidencie sa prihlásilo 349 nových
obyvateľov.
Narodilo sa 61 novorodencov, z toho
32 dievčat a 29 chlapcov.
Najčastejšími menami novorodencov
v roku 2017 boli: Anna, Hana, Samuel,
Tomáš, Matej.
K 31. 12. 2017 mala Záhorská Bystrica
5 260 obyvateľov s trvalým pobytom.

V Záhorskej Bystrici sme privítali tieto deti:
Marek Vach, Daniela Golisová, Mateo Tuya Grande, Richard Boris Hurbanič, Kira
Kovács, Hana Siklienková, Sophia Tomek, Peter Ftáček, Richard Margetin, Simona Moková, Lucia Miklánková, Stanislav Malkin, Kyara Komorová, Erik Pisár,
Matej Genszký.
-red-

V roku 2017 bolo vydaných 86 stavebných povolení na rodinné domy a 18
stavebných povolení na chaty. Kolaudačných rozhodnutí bolo vydaných 68 na rodinné domy a 23 na chaty. Skolaudovaný
bol jeden bytový dom v lokalite Pri Vápenickom potoku (102 bytov).

Naša Bystrica
Inzercia

www.aukleo.sk
0907 153 422

REALITNÁ A AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ

JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava
6/1/2018

info@aukleo.sk / 0907 153 422

www.aukleo.sk

Druhá etapa predaja bytov

STUPAVA - PANSKÉ
ZAHÁJENÁ
Viac informácii Vám radi
poskytneme u nás v kancelárii

JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava
5/1/2018

4/1/2018
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Krížovka
Pomôcky:
Okál, Nash,
Akala, Boito,
Lalo,Tupolev,

Nosením
opotrebil

Dôverujú

Slovenský
klasický
filológ

Záblesk

A podobne
(skr.)

Behal (expr.)

Mrzutosť
(expr.)

4. časť
tajničky

Filipinský
atol

Spájal tmelom

Japonské
bojové
umenie

Zakričalo

2. časť
tajničky

Malý Janko hovorí pred cukrárňou svojej
dvadsaťročnej sestre:..(záver je v tajničke)

Filmový mimozemšťan

Kto orie
pluhom

Fínske mesto
Druh palmy

Plstená závesová látka

Autor:
Jozef Blaho

Skratka zámorskej
veľmoci

3. časť
tajničky

Český maliar
Mäkká
(1715 – 1787) chromitá useň

Sídlo v Sudáne

Dvojhláska

Vyhynutý
kočovník

Jazero v Mali

Snívala (kniž.)

Deciliter
(zn.)

Kameň

Literárne listy

Zaznievala
Poznal

Uvidelo (kniž.)

Venovala sa
hre
Hnitie

Malý,
po anglicky

Vytýčený
smer

Ryžová
pálenka

KRÍŽOVKY

Skratka
zbierky

Šúchala

Hl. mesto
Sumerov

Taliansky
básnik

Kurzívové
písmo

Odoberala

Kráča

Držanie
v boxe

Mužské meno

Otravné látky

Suchá časť
obilia

Austrálsky
medvedík

Nárek (zried.)

St. značka
počítačov

Skratka
okresu
Mesto v Turecku

Silno tiekli

Rus. letecký
konštruktér
Zhotovoval
tkaniny

Podstata veci
(filoz.)

Sibírske
šelmy
Poplach
(zastar.)

Druh netopierov

KRÍŽOVKY

Balkánska
flauta
Meno Lesyka
(karikaturista)

Rodné číslo
(skr.)
6. časť
tajničky

1. časť
tajničky

Tam

Tu máš

Austrálsky
vták

Priateľ,
po francúzsky

Popevok

Kopnutie

Aténsky
športový klub

Potiahnutie

Sekal

5. časť
tajničky

Čínske mužské meno

Kód Islandu

Čínska droga

Severoamerická ryba

Aleže

Derivát
amoniaku

Anglický
maliar

Mačkovitý
dravec

Francúzsky
skladateľ

