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PRVÝCH 100 DNÍ

NAJVÄČŠIA ZÁĽUBA

Starosta Jozef Krúpa má za sebou
prvých 100 dní v úrade. Ako ich
bilancuje?

Pán Jozef Hubinský o tri roky
oslávi 90 rokov. Pod jeho rukami však stále vznikajú umelecké dielka. VIAC NA STRANE 6

VIAC NA STRANE 4

Milí Bystričania,
dlhé zimné mesiace
sú pomaly za nami a
s nimi sa končí aj fašiangové obdobie. Fašiangy boli odjakživa
spojené so zábavou,
hojnosťou, a samozrejme s plesmi, ktoré
sa v poslednom čase
naozaj mimoriadne
rozšírili. Aj v Bystrici
sme si ich užili dostatok. Keď započítame
aj „Fašiangovú zábavu“ pripravenú Klubom dôchodcov, tak sme tento rok plesali celkovo
štyrikrát. Mnohí z nás preto možno s úľavou privítali príchod Popolcovej stredy a s ním obdobie pôstu, ktoré by malo byť spojené s väčšou striedmosťou
a pokojom. Navyše, príchod jari symbolizuje vždy
aj prebúdzanie prírody, jej obnovu a postupné odievanie sa do zelene. Keby sme mali použiť túto jarnú
symboliku aj na naše noviny, dalo by sa povedať, že
aj tie sa istým spôsobom obnovili. Vonkajší vzhľad
zostal stále rovnaký, rozšíril sa však kolektív autorov a tvorcov. Pribudli dve šikovné redaktorky
Denisa Pogáčová a Eva Bednárová a postupne sa
rozširuje aj kolektív prispievateľov. Zmena nastala aj vo vydavateľovi Našej Bystrice. Stala sa ním
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ktorá
bude noviny vydávať ako dvojmesačník. Už dnes
môžeme sľúbiť, že pribudnú nové pravidelné rubriky a v novinách sa objavia ďalší zaujímaví obyvatelia Záhorskej Bystrice. Chceli by sme viac mapovať
dianie priamo v Bystrici a pravidelne informovať
aj o rozhodnutiach starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. Naša Bystrica by mala hovoriť aj
o novopripravovaných významných projektoch a
aktivitách, ktoré by sa mali v rámci obce realizovať. Chýbať nebudú ani pravidelné rubriky, ktoré
prinesú oddych a relax. Ambícií a plánov máme
teda dosť. Držte nám preto palce a samozrejme
posielajte naďalej vaše pripomienky, nápady či námety. Môžete ich vhodiť priamo do schránok „Naša
Bystrica“ alebo posielať na novú emailovú adresu
nasabystrica@zahorskabystrica.sk.
Želám vám príjemné čítanie!

Jozef Krúpa
starosta a predseda redakčnej rady

DO ZÁHORSKEJ
BYSTRICE
ZAVÍTALA
JAR

Fotografia je umiestnená na web stránke Záhorskej Bystrice. Pri dobrej viditeľnosti možno vidieť
v pozadí obce rakúske Alpy. Unikátna fotografia sa podarila urobiť obyvateľovi Záhorskej Bystrice
a spolupracovníkovi Našej Bystrice Martinovi Jurčekovi.
Zimné vetry prestali fúkať, teplomer sa začína
šplhať k 20-tke, v záhradách počuť spev vtákov.
Neklamné znamenie, že zima dala svoje posledné
zbohom a do našej obce zavítala jar. Jej vôňu cítiť
na každom kroku, a tak je príjemné vyjsť si von
na prechádzku alebo len tak lenivo posedávať a
nechať sa rozmaznávať čoraz teplejšími slnečnými
lúčmi. Rozkvitnutý zlatý dážď, prvé jarné kvety,
zelenajúca sa tráva, ale najmä pučiace stromy pripomínajú aj povinnosti. A tak ožili aj naše záhrady a polia, všade vidno činorodú aktivitu. Veľké
jarné upratovanie prichádza po zime akosi priro-

dzene. Upratovanie neobišlo ani Záhorskú Bystricu. Z iniciatívy mestskej časti v sobotu 9. apríla
priložili ruku k dielu viaceré organizácie, združenia, spolky, ale aj samotní občania. Upratovalo sa
na športoviskách, v parkoch, v školskom areáli,
v priľahlých lesíkoch, ale aj na cestách či uliciach.
Po ročnej odmlke spojili Bystričania svoje sily
a urobili všetko pre to, aby sme sa v Záhorskej
Bystrici cítili príjemnejšie. A výsledok veru stojí zato. Poupratovaná a vyčistená Bystrica môže
privítať prichádzajúcu jar a smelo ju pustiť do
všetkých svojich ulíc, uličiek či tajných zákutí.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

VEĽKÁ NOC PRINÁŠA POKOJ A RADOSŤ
Veľká noc patrí k najväčším kresťanským sviatkom, na ktoré sa veriaci pripravujú
počas 40 dní, počas obdobia pôstu. Pre mnohých práve tieto dni znamenajú
upokojenie sa, skľudnenie, väčšiu striedmosť v jedle, alkohole či v zábave. Je to
zároveň príležitosť na pozastavenie sa a zamyslenie nad zmyslom a prioritami
svojho života. Pri príležitosti nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov sme sa na ich
symboliku a význam opýtali dekana a farára Ľudovíta Pokojného.

 Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom. Slávi
sa počas trojdnia. Čím sú jednotlivé dni (Zelený štvrtok,
Veľký piatok a Biela sobota) špecifické?
Tieto tri dni sú najdôležitejšie v kresťanskom kalendári, ako aj v živote našej viery. Tieto tri dni chronologicky pripomínajú, čo Ježiš prežil v posledných
troch dňoch svojho života. Na Zelený štvrtok je to
posledná večera, počas ktorej Ježiš umýval apoštolom nohy, dal im prikázanie vzájomnej bratskej lásky
a zároveň ustanovil Eucharistiu, sviatosť oltárnu. To
znamená, že nám zanechal seba samého ako pokrm. Na Veľký piatok si pripomíname chvíľu, kedy
je Ježiš umučený a zomiera. Práve táto chvíľa je pre
Cirkev mimoriadne bolestivá, lebo stratila svojho
Pána, ktorý zomrel a je v hrobe. Preto sa v piatok
neslúži svätá omša nikde na Zemi. Na Bielu sobotu – preto bielu, lebo je akoby bez farby – je Ježiš v
hrobe, prichádzajú k nemu veriaci a pripomínajú
si udalosti, ktoré prežil so svojimi apoštolmi. Ale
večer na Bielu sobotu, po západe slnka, sa už slávi
veľkonočná vigília, počas ktorej sa oslavuje Ježišovo
zmŕtvychvstanie. Je to naozaj v nezvyčajnom čase.
Raz v Ríme som dokonca zažil, že sme začínali s
pápežom Jánom Pavlom II. o 22. hodine a skončili o
pol druhej ráno. Je to najdlhšia liturgia počas celého
roka, sprevádzaná je komentárom, aby ľudia boli vovedení do toho, čo každý jednotlivý úkon znamená.
Je to pripomenutie toho, čo všetko Boh pre človeka
urobil a kam ho v skutočnosti vedie. A Veľkonočná
nedeľa je už vlastne charakterizovaná jasavým chválospevom „Aleluja“, čo znamená výbuch radosti, že
sa udialo pre človeka niečo, čo nemá v dejinách obdobu. Počas Veľkej noci teda každý môže načrieť do
jej tajomstva, vziať si pre seba veľké posolstvo o tom,
že Ježiš bez hraníc miluje každého človeka a že ani
smrť ani bolesť nemajú posledné slovo.

 Obdobie pôstu začína Popolcovou stredou, kedy veriaci dostávajú na čelo znak popolom. Aká je symbolika
tohto úkonu?
Veľká noc je najväčšším kresťanským sviatkom,
možno povedať, že ešte väčším ako sú Vianoce. Na
Vianoce sa všetko začalo, Boh sa stal človekom a
chcel ľuďom priniesť niečo nové. Ale na Veľkú noc
sa toto všetko rozvinulo a naplno vyjadrilo. Práve
preto je Veľká noc pre nás takým veľkým zjavením,
je vyjadrením toho, čo má Boh v pláne s človekom a
čo pre neho pripravil. V kresťanstve sa vždy zvyklo
na veľké slávnosti pripravovať – či už počas troch
alebo deviatich dní. V prípade Veľkej noci je táto
príprava špecifická práve v tom, že trvá 40 dní. Toto
číslo vychádza z tých 40 dní, kedy Ježiš po svojom
krste odchádza na púšť a tam sa pripravuje na svoju
verejnú činnosť. Nakoľko je príprava na Veľkú noc
špeciálna a neobvyklá v rámci roka, tak sa začína aj
nezvyklým obradom. Je to poznačenie popolom, čo
symbolicky znamená, že uznávame svoju hriešnosť
a chceme konať pokánie, chceme sa obnoviť, aby
sme mohli Veľkú noc sláviť naozaj s čistým srdcom.
Poznačenie popolom teda znamená osobné vyjadrenie, že chceme začať prípravu na Veľkú noc, ktorá
nás naozaj privedie k poznaniu, kto v skutočnosti
sme a čo Boh pre nás pripravil.
 Nedeľa pred Veľkou nocou sa nazýva Kvetná. Počas
nej sú na mnohých miestach stretnutia mladých ľudí.
Chystáte aj v Záhorskej Bystrici na túto nedeľu niečo
špeciálne?
Kvetná nedeľa je pripomenutím radostného Ježišovho vstupu do Jeruzalema. V Jeruzaleme ho ale zajmú, vyšetrujú, nakoniec ho popravia. Na tretí deň
ale vstane z mŕtvych. Paradoxné je, že toto všetko
sa udialo počas jedného týždňa. V Kvetnú nedeľu si
pripomíname, ako Ježiša prijíma jasajúci dav, všetci
ho chvália, rozprávajú o ňom, chcú ho stretnúť. Deti
aj dospelí vítajú Ježiša s obrovskou radosťou. Preto
sa Kvetná nedeľa zvykne oslavovať takým jasavým
vítaním. Počas troch dní sa potom Ježiš s ľuďmi
stretával, vychádzal im v ústrety, uzdravoval ich, a
oni ho počúvali. Na Zelený štvrtok si pripomíname
jeho zákerné zajatie, Ježiš je odvedený preč a bičovaný. Veľký piatok je pripomienkou toho, že Ježiš
si niesol kríž a bol ukrižovaný. A na Bielu sobotu
večer si pripomenieme najzvláštnejšiu noc v dejinách – noc zmŕtvychvstania.
Aj my v Záhorskej Bystrici sa na Kvetnú nedeľu zjednotíme pred kostolom pred 10. hodinou a
slávnostne vstúpime na svätú omšu. Deti sa na túto
udalosť, veľmi tešia pred kostolom si rozdávame
bahniatka, požehnáme ich a slávnostným vstupom
do kostola si pripomenieme Ježišov príchod do Jeruzalema.

dobe je to naozaj veľmi dôležité, pretože mladých
ľudí veľakrát nemá kto vypočuť, často ani rodičia
na to nemajú čas.

 Čo by ste chceli odkázať čitateľom na Veľkú noc
2011?

Čo sa týka mladých ľudí, pozveme ich na stretnutie
s biskupom. Práve biskupi zvyknú v tento deň pozývať mládež k sebe. Chcú ich počúvať, odpovedať
im na otázky, aby sa s Ježišom mohli stretnúť aj oni.
Prvý takto začal konať pápež Ján Pavol II. V dnešnej

Veľká noc je naozaj veľmi veľkým tajomstvom.
Nemôžem sa však ubrániť tomu, čo v poslednom
čase stále viac zisťujeme medzi ľuďmi, že sú veľmi
smutní a ustráchaní. Preto by som rád pripomenul,
čo povedal Ján Pavol II, keď bol zvolený za pápeža.
Vtedy celú svoju pápežskú službu otvoril jedným
významným slovom alebo slovným spojením –
„Nebojte sa, otvorte bránu Kristovi!“ A práve preto
by som chcel popriať našim občanom, aby sa nebáli
prijať Krista do svojho života, aby mu otvorili dvere
svojho srdca a skúsili premýšľať o svojom živote tak,
ako keby Kristus naozaj žil. Lebo je veľmi veľa ľudí,
ktorí sa tvária a žijú, ako keby Boha nebolo. Keby
sme aspoň na jeden mesiac vyskúšali žiť tak, ako
keby Boh bol, ako keby Kristus žil a brali to vážne,
objavili by sme veľkú chuť radosti a pokoja. Lebo
práve radosť a pokoj je to, čo Ježiš dáva ako prvý
dar po svojom zmŕtvychvstaní, dáva to apoštolom, a
teda aj všetkým ľuďom. Preto všetkým prajem, aby
aj oni našli vzájomne medzi sebou pokoj a radosť.

3

AKTUALITY

V BYSTRICI VZNIKNE FARSKÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA
V priestoroch farského areálu v Záhorskej Bystrici vznikne materská škôlka, ktorá by mala
fungovať už od 2. septembra tohto roku. V rámci projektu sa plánuje s otvorením dvoch tried,
v ktorých bude umiestnených spolu 40 detí.
V jednej triede budú deti vo veku 2,5 až 4 roky,
v druhej triede deti od 4,5 do 5 rokov. „Na projekte pracujeme ideovo už 1 a pol roka,“ hovorí
dekan a farár Ľudovít Pokojný. „Priestory novej škôlky vzniknú rekonštrukciou existujúcich
farských priestorov, kde sú momentálne mater-

ské centrum a knižnica. Nutná bude dostavba
kolmého krídla, čím sa vytvorí uzavretý tvar
v súlade s výsledkami pamiatkových prieskumov týkajúcich sa objektu historickej fary.“
Dostavbou škôlky vznikne pre deti aj priamy
prístup na detské ihrisko. Jej súčasťou budú
priestory na spanie, herne, kancelárie, šatňa,
hygienické zariadenie, jedáleň, miestnosť na
prípravu stravy a pre krúžkové činnosti. „Čo
sa týka financovania projektu, sme otvorení
pre každý dar,“ hovorí Ľudovít Pokojný. „Prvé

peniaze na projekt sú výťažkom z benefičného
Trojkráľového koncertu Miroslava Dvorského a
peniaze sme získali aj v dražbe na 9. Farskom
plese. Všetkým darcom sme naozaj veľmi vďační.“ Keďže projekt si vyžaduje nemalé finančné
prostriedky, farnosť je pripravená odpredať aj
farské pozemky a peniaze investovať do škôlky.
„Projekt je výnimočný tým, že po prvýkrát sa v
Bratislavskej arcidiecéze udeje taká veľká zmena
vo využívaní farskej budovy, ako plánujeme v
Záhorskej Bystrici.“

BENEFIČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Tak ako už tradične, aj tento rok sa konal v Záhorskej Bystrici benefičný Trojkráľový koncert
Miroslava Dvorského, o ktorý bol, ako vždy, mimoriadny záujem. Maestra Miroslava Dvorského
netreba Bystričanom zdĺhavo predstavovať. Jeho
úspešná kariéra sa začala v roku 1983 v Opere Slovenského národného divadla. V súčasnosti je Miroslav Dvorský hosťom na popredných operných
scénach a spolupracuje s renomovanými symfonickými orchestrami. Uskutočnil viacero nahrávok s

DRAŽBA NA
FARSKOM PLESE
Myšlienka obnovy farského areálu a vybudovania
materskej škôlky bola predstavená aj na 9. Farskom plese 29. januára v Spoločenskom dome v
Záhorskej Bystrici. Konkrétne sa hovorilo o troch
pilieroch, na ktorých by mala byť škôlka postavená. Sú to duchovné hodnoty, uznávané veriacimi i
neveriacimi – rodina, láska a viera –, pričom tieto
symbolické piliere sa stali aj predmetom plesovej
dražby. V tej boli nakoniec úspešní traja páni, ktorým za ich štedrosť ďakujeme.
 Úspešní traja dražitelia: zľava Tomáš Turanský, Jozef Krúpa, Zoltán Sťahula s dekanom Ľudovítom Pokojným.

poprednými rozhlasovými spoločnosťami. K jeho
profilovým postavám patria Rodolfo v Pucciniho Bohéme, Alfredo vo Verdiho Traviate, Princ v
Dvořákovej Rusalke, Jeník v Smetanovej Predanej
neveste, Lenskij v Čajkovského Eugenovi Oneginovi
či Faust v Gounodovej opere Faust a Margaréta.
Miroslav Dvorský si na koncert pozval aj hostí –
súbor Tiramisu, ktorý je zameraný najmä na gospelovú hudbu. Súbor je spolu už 16 rokov a spieva v
ňom aj dcéra Miroslava Dvorského Dorotka. Súbor

Tiramisu vydal aj dve úspešné CD platne. Tá novšia
s názvom Tak sa máme sa mala krst v októbri minulého roka.
Počas benefičného koncertu zneli v chráme v Záhorskej Bystrici prekrásne, najmä vianočné piesne
a všetci domov odchádzali s hlbokým umeleckým
zážitkom. A nielen to, hrial ich aj dobrý pocit, že
prispeli na dobrú vec. Výťažok z koncertu – viac
ako 6 600 EUR bude venovaný na výstavbu farskej
materskej škôlky.
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ROZHOVOR

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA CHCEM
ORGANIZOVAŤ KAŽDÝCH 100 DNÍ
Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica prevzal funkciu 22. decembra
minulého roka. Začiatkom apríla teda uplynulo presne 100 dní, odkedy je Jozef
Krúpa vo svojej funkcii. Pri tejto príležitosti sme sa ho opýtali, ako bilancuje prvé
obdobie „starostovania“ a aké aktivity pripravuje mestská časť na najbližšie obdobie.

 Pán starosta, krátko po nástupe do vašej funkcie
ste povedali, že najskôr si chcete urobiť vlastný audit
– teda zistiť v akom stave preberáte úrad. Aké sú vaše
zistenia?
Audit smeroval najmä do oblasti ekonomiky a hospodárenia miestneho úradu. Robili sme aj právnu
analýzu už uzatvorených zmlúv, preverovali sme
systém riadenia, vrátane identifikácie vzťahov a finančných tokov v organizáciách zriadených mestskou časťou. Robili sme aj personálny audit.
Po nástupe nás čakalo naozaj nemilé prekvapenie
– zablokované účty v bankách kvôli prebiehajúcej
exekúcii v súvislosti so súdnym sporom s firmou
Retep, s. r. o. – dedičstvom minulosti. Vďaka rozhodnutiu Najvyššieho súdu sa nám podarilo situáciu zatiaľ vyriešiť.
Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou sú obchodné
zmluvy, súvisiace s prenájmom majetku a pozemkov. Identifikovali sme uzavretie dlhodobých
nájomných zmlúv, ktorých efektivita nie je vždy
jednoznačná. Preto ju chceme v budúcnosti preveriť a v niektorých prípadoch podnikneme kroky na
zmenu zmluvných podmienok. Týka sa to aj prenájmu pozemkov pod futbalovým ihriskom. Takisto
evidujeme spor s nájomcom na dolnom konci ulice
Čsl. tankistov, s ktorým bol vzťah právne ukončený.
Zaznamenali sme aj kapitálovú účasť mestskej časti

v spoločnosti, ktorá dlhodobo nevykonáva činnosť,
ale viaže na seba pohľadávky a záväzky.
Príjmy mestskej časti sa za uplynulé dva roky tvorili
najmä z predaja majetku. Nová koncepcia financovania nepredpokladá ďalšie významné predaje majetku, chceme sa skôr orientovať na úspory v prevádzke a vyššie zhodnotenie vlastného majetku.
Neukončené investície, ale aj nadstavba spoločenského domu vytvárajú tlak na budúce financie. Bude
potrebné hľadať spôsob financovania, respektíve
možnosti prenájmu spomínanej nadstavby.

né zámery investorov po obidvoch stranách tejto
komunikácie neznižovali bezpečnosť a plynulosť
dopravy. Štúdiu financujú budúci investori, ktorí sa
budú podieľať aj na výstavbe novej komunikácie.
Štúdia bude hotová v najbližších dňoch, zoznámiť
sa s ňou budete môcť na našej webovej stránke.
Na Námestí Rodiny sme spoločne s firmou RadioLAN zriadili bezplatný internetový prístup, v snahe
pritiahnuť na námestie viac ľudí. Inšpiroval nás podobný projekt na Hlavnom námestí v centre Bratislavy. Vo vestibule spoločenského domu chceme
organizovať tri-štyrikrát do roka zaujímavé výstavy.
Prvú sme už aj realizovali, vystavili sme tu súčasnú
slovensku grafiku a ilustrácie. Svoju predajňu – taktiež na Námestí Rodiny – čoskoro otvorí mäsiar. Na
župe rokujem o obnovení obvodu pre detskú lekárku v Záhorskej Bystrici, čo je potrebné na zriadenie
takejto špecializovanej ambulancie.
Za veľmi významné považujem aj to, že zastupiteľstvo mestskej časti schválilo založenie neziskovej
organizácie „Bystrický prameň“. Jej prvotným projektom bude zriadenie sociálneho „senior taxi“, ktoré som sľúbil už vo svojom volebnom programe.
Samozrejme pokračujeme v organizácii už overených kultúrnych podujatí, chceme však, aby boli
– pokiaľ možno – aj finančne ziskové. Pripravili
sme opäť jarnú akciu, v rámci ktorej každý bystrický dom dostane ovocný strom – bystrickú slivku.
Obnovili sme aj tradíciu upratovania pred Veľkou
nocou. Čiastočne sme upravili webovú stránku,
no onedlho dostane úplne novú podobu. Miestny
rozhlas sa vďaka chlapcom z „eko čaty“ tiež trochu
vylepšil. Požiadali sme však Ministerstvo financií o
dotáciu na jeho výraznejšiu obnovu.
Veľmi bazírujem na pravidelnejšom čistení verejných priestranstiev a miest okolo separovaného
zberu. Čoskoro pribudnú, tak ako je to bežné v
iných mestských častiach či obciach, aj informačné tabule oznamujúce začiatok resp. koniec obce:
Vitajte v Záhorskej Bystrici a Dovidenia.
Rád by som ešte upozornil, že držíte v rukách prvé
číslo novín Naša Bystrica už pod vydavateľskou
hlavičkou mestskej časti, ktoré vychádza zatiaľ ako
dvojmesačník.

 Máte za sebou prvých 100 dní v úrade. Čo sa za toto
obdobie podarilo zrealizovať?

 Pristavme sa pri projekte „Bystrický prameň“, môžete priblížiť ako bude fungovať a aké úlohy bude plniť?

Okrem analýzy stavu úradu a mestskej časti som
absolvoval veľa úvodných oficiálnych stretnutí,
ale aj množstvo tých menej formálnych. Mám na
mysli stretnutia s občanmi, ktorí mi prišli povedať
o svojich problémoch. Je mojou snahou stretnúť sa
s každým a z pozície starostu urobiť maximum, aby
som vaše starosti pomohol riešiť.
Hlavný dôraz však kladiem na dopravu. Iniciovali
sme vytvorenie dopravnej štúdie medzi Baumaxom
a Záhorskou Bystricou, ktorú spracúva Dopravoprojekt. Štúdia bude podkladom projektu novej
štvorprúdovej komunikácie s okružnými a svetelnými križovatkami, tak aby pripravované investič-

Spojenie mestskej časti a farnosti nie je vôbec bežným spojením, dokonca ho považujem za unikátne.
O to viac verím, že spojením dvoch silných partnerov vznikol nový ešte silnejší subjekt. Projekt sa
chce orientovať na štyri smery: sociálny, vzdelávací,
kultúrny a duchovný. A to sú zároveň aj oblasti služieb, v ktorých bude pôsobiť.
Zriadenie sociálneho taxíka je momentálne jeho
primárnou aktivitou. Podotýkam, že aj napriek využitiu taxíka prevažne na sociálne účely neznamená,
že nebude plniť aj úlohu štandardného taxíka. Bystrickému prameňu budú postupne pribúdať dalšie
služby pre občanov i organizácie.
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me financie. SPP v rámci výmeny potrubia urobí aj
nový koberec na polovici cesty. Za tie isté peniaze
teda môžeme prakticky zrekonštruovať dvakrát toľko ciest. Podľa plánu SPP sa rekonštrukcia Trstínskej, Záhumenskej a Záhorskej ulice začne na jar
budúceho roku.
 Na začiatku Záhorskej Bystrice má vyrásť nový projekt „West Park“. Aké je vaše stanovisko k tomuto
projektu?

 Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej
časti na tento rok. Aké sú v rámci neho priority?
Mestské zastupiteľstvo počas prvých troch mesiacov
roka pôsobilo v podmienkach rozpočtového provizória. Rozpočet na tento rok bol schválený 7. apríla.
Medzi rozpočtové priority patrí podpora vzdelanosti, školstva a sociálnych služieb. Finančné prostriedky
budú orientované aj na rekonštrukciu, údržbu komunikácií a poriadok v obci. Finančne budeme podporovať aj Dobrovoľný hasičský zbor, Klub dôchodcov
a ďalšie miestne kultúrne, spoločenské organizácie a
športové kluby.
 O dopravnej štúdii cesty od Baumaxu do Záhorskej
Bystrice ste už hovorili, ako sa budú riešiť cesty priamo
v obci?

Pokiaľ ide o cesty, musím opätovne pripomenúť, že
nie všetky cesty sú v správe mestskej časti. Na webovej stránke Záhorskej Bystrice v sekcii mestská časť
– správa a údržba komunikácií som dal spracovať
jednoduchú mapku, na ktorej sú farebne odlíšené
cesty v našej správe a mimo nej. Inak povedané, je
tam vyznačené, o ktoré cesty (rekonštrukciu, zimnú
údržbu, čistenie) sa stará mestská časť a ktoré cesty
rieši mesto alebo župa.
Pokiaľ ide o cesty v našej správe, na niektoré sú
už hotové projekty. Napríklad na Trstínsku ulicu.
Pripravuje sa aj projekt Záhumenskej, Prídavkovej
a Ulice Jána Raka. Keďže SPP pripravuje výmenu
takmer všetkých plynových rozvodov v Záhorskej
Bystrici, chcem, aby sa rekonštrukcie ciest zosúladili
s ich výmenou. Vyhneme sa množstvu nepríjemností pri zdvojených rozkopávkach, ale hlavne ušetrí-

Odišiel vzácny človek...
Na sklonku roka 2010, deň po sv. Štefanovi,
k nám doletela smutná zvesť, ktorej sme len ťažko mohli uveriť – Ing. Štefan Liďák je po smrti.
Odišiel vzácny človek, skromný vo svojej reči,
ale veľký vo svojich skutkoch, najmä na poli bystrickej kultúry a občianskej angažovanosti. Človek s veľkým srdcom, stálym úsmevom na tvári
a nadovšetko aktívnym členom a funkcionárom
Matice slovenskej, aktívnym spevákom súboru
„Bystričan“ v Záhorskej Bystrici. Dlho by som
vypočítaval, koľkokrát spieval alebo aj „sóloval“
so súborom, ktorý v roku 1991 v Záhorskej Bystrici založil.
Vždy budeme s úctou spomínať na jeho vzácnu
vlastnosť – schopnosť stmeľovať kolektív, správne
ho nasmerovať a povzbudiť aj vo chvíľach, keď sa
darí menej. Vždy mal po ruke spôsob, ako motivovať kolektív k práci na zachovávaní národných
a kultúrnych tradícií.
K ojedinelým darom charakteru Štefana Liďáka

Tento projekt investor pripravuje takmer tri roky
a zdedil som ho po svojom predchodcovi, ktorý
mal pripravené na podpis územné rozhodnutie so
všetkými kladnými stanoviskami. Nič mu k jeho
podpisu nebránilo, no neurobil tak.
Ja som si zobral čas, aby som sa s ním oboznámil.
Stavba je zaujímavá svojou „UFO“ architektúrou.
Získala aj viaceré architektonické ocenenia. Pre
mňa osobne a pre moju víziu Záhorskej Bystrice
ako mestskej časti, kde by mali prevažovať rodinné domy, to nie je „to pravé orechové“. Na základe
mojich požiadaviek investor zmenil niektoré stavebné materiály a v zmysle už vydaných kladných
stanovísk aj tvar stavieb. Uvedený projekt som dal
na posúdenie aj do novej komisie výstavby a dopravy, ktorá ho odsúhlasila s mojimi pripomienkami.
Súčasne som požiadal zástupcu investora, aby ho aj
odprezentoval na verejnom zhromaždení občanov.
 Pripravili ste prvé verejné zhromaždenie. Stane sa
diskusia s občanmi v Záhorskej Bystrici tradíciou?
V mojej kancelárii, aj na chodbe v úrade visí môj
volebný program. Volebné zhromaždenia s občanmi a diskusia o tom, čo sa v Bystrici deje, sú jeho
súčasťou. Chcem sa zoznámiť s tým, čo viete a čo
si myslíte. Chcem poznať váš názor a ten bude pre
mňa prvoradý pri zaujímaní stanovísk. Zároveň
mám záujem, aby ste vedeli, čo robí úrad, aké rozhodnutia prijíma zastupiteľstvo a ja ako starosta.
Preto plánujem verejné zhromaždenia organizovať
každých 100 dní.

za Štefankom Liďákom

patrilo aj to, že dokázal odhadnúť nadanie človeka – vycítil,
čo sa v kom skrýva
a ako môže svojím
talentom obohatiť
miestnu kultúru.
Pre každého mal
naporúdzi prívetivé
slovo, z ktorého vanul úprimný záujem
i povestný zmysel
pre humor. Vďaka
jeho hlboko ľudskému, úprimnému a srdečnému
naturelu nebolo azda ani jednej dediny na Záhorí, kde by ho nepoznal aspoň jeden človek.
Štefan Liďák miloval svoje rodné Záhorie, Záhorskú Bystricu a rodnú vlasť. Cez lásku k nim
vždy dokázal prirodzene nadväzovať a rozvíjať
priateľské kontakty s krajmi za hranicami Slo-

venska – najmä na Morave a v Chorvátsku máme
aj vďaka nemu dodnes vrelé družobné vzťahy.
Aj s odstupom času od smrti Štefana Liďáka
cítim v srdci smútok. Vyslovujem veľkú vďaku
za všetkých matičiarov zo Záhorskej Bystrice (a
myslím, že nielen v ich mene), za jeho aktívnu
angažovanosť a hlbokú ľudskosť, ktorá sprevádzala každú jeho činnosť. V Záhorskej Bystrici
zanechal hlbokú brázdu najmä v oblasti kultúry,
ktorej bol bytostnou súčasťou a ktorá mu bola
v jeho voľnom čase druhým životom. Robil ju
s veľkou láskou tak, že jeho práca sa stala príkladom pre nás ostatných. Bol pre nás vzorom
mravne čistého človeka, na ktorého zostanú v
našom kolektíve matičiarov tie najkrajšie spomienky. Verím, že ešte dlho zostane medzi nami
jeho duch a príklad jeho nezištnej lásky k domovine.
Za kolektív matičiarov
Štefan Martinkovič
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AJ DUBOVÉ DREVO MUSÍ USTÚPIŤ
Jozef Hubinský oslávi tento mesiac 87. narodeniny a najviac ho teší, že sa
môže venovať svojej veľkej záľube – práci s drevom.

Len čo vojdete do domu, v ktorom pán Hubinský
žije, nemôže vám uniknúť, že ste v byte umelca.
Drevené figúrky – maľované i také, ktoré nechávajú vyniknúť krásu dreva – sú takmer všade. Už
v predsieni každému Bystričanovi jednoducho
musia padnúť do oka povedomé objekty – bystrický kostol, domčeky s typickým vzhľadom či
Pajštúnsky hrad. Všetko samozrejme v zmenšenej
podobe, čo dodáva dielkam nádych rozprávkovosti.
„Presne takto vyzeral Pajštúnsky hrad, keď ho bolo
ešte vidno z tohto miesta a výhľad nebol zastavaný
domami,“ ukazuje sivú siluetu zrúcaniny, ktorá je
súčasťou pôvabného farebného Betlehemu. Nechýbajú v ňom Ježiško, Mária s Jozefom a Traja
králi, ale aj obyčajní ľudkovia, podobní Bystričanom. Ktosi vraj v jednej postavičke spoznal istú
konkrétnu pani a umelec si až vtedy uvedomil, že
sa na ňu skutočne podobá.

Keď sa oženil, istý čas býval s manželkou a starším synom Bohušom na Sokolskej ulici v Bratislave. Ťahalo ho to však späť do rodnej obce, a
tak si tam začali stavať rodinný dom. Kuriózne
je, že dom stojí na Tatranskej ulici, ktorá sa v
tom čase tiež volala Sokolská (Záhorská Bystrica
ešte nebola súčasťou Bratislavy). Práve očakávali
narodenie druhého syna. „Robili sme výkop na
pivnicu, keď musela ísť žena do pôrodnice. A onedlho bol Vladko na svete,“ spomína pán Hubinský,
dnes už vdovec.

Ešte donedávna ste mohli pána Jozefa Hubinského stretnúť na ceste medzi Záhorskou Bystricou
a Mariankou. Ak mohol, každú nedeľu chodieval
pešo do marianskeho kostola.
„V zime som vyšiel na chór, ale v lete som oveľa
radšej počúval bohoslužbu na lavičke pred kostolom. Vychutnával som si najmä tamojší výborný
vzduch,“ hovorí pán Hubinský. V poslednom
období však už trochu viac cíti roky, a tak ho do
Marianky občas odvezie jeden z jeho dvoch synov.
Pán Hubinský je rodák zo Záhorskej Bystrice.

Krátko na to prišli do Bratislavy sovietske vojská.
Na Pražskej ulici robili poriadny rámus. „Hrmotali nám priamo pod oknami, tak sme si povedali,
že urobíme lepšie, keď sa už presťahujeme do Bystrice, hoci dom ešte nebol dokončený. A tak sme aj
urobili. Ešte ani dvere sme tam nemali,“ usmieva
sa dôchodca. „Pamätám si, ako som raz prišiel z
práce – žena s deťmi spali a ani netušili, že Rusi
sú už aj za domom na ihrisku. Utiecť sa pred nimi
nedalo.“
Pán Hubinský je vyučeným dláždičom, ale dlho
pracoval v elektrárňach. V neďalekej teplárni mal
ako kurič na starosti 5 kotlov, čo dalo poriadne
zabrať, najmä v zime. Dnes už ako dlhoročný dôchodca s úsmevom spomína na jedenásťkilometrové potrubie, cez ktoré prúdilo teplo do Karlovej
Vsi, Dúbravky či Mlynskej doliny.
Najradšej však rozpráva o svojej najväčšej záľube
– práci s drevom. Má aj o čom – svoje diela už
vystavoval v Záhorskej Bystrici a jeden zo svojich
Betlehemov dokonca aj na bratislavskej radnici.

S vyrezávaním začal pán Hubinský tesne po vojne. Len tak,
sám pre seba. Ukazuje jedno
z prvých svojich diel, valašku
odliatu z duraluminu, do ktorého nožíkom vyrezal krásne
ornamenty. Je na nej rok vzniku
1946. Samozrejme, že svojimi
dielami chcel potešiť najmä deti
– spomína, ako bratovmu synovi vystrúhal nielen trpaslíka z
lipovej vetvičky, ale aj „kvér“ z
dubového dreva. Vyzeral ako naozajstná zbraň a
vďaka strunke „vedel strieľať“ kamienky. Predsieň
zdobia drevené maľované hodiny s plechovými
ručičkami, ktoré slúžili vnukovi ako pomôcka
pri učení hodín. Majster ukazuje malú drevenú
gitarku s jednou strunou, aj tento hudobný nástroj urobil vnukovi Vladkovi. A aby bolo jasné,
že sa na ňom dá aj hrať, zabrnká časť slovenskej
hymny.
Je zjavné, že pána Hubinského inšpirujú nielen
Bystrica a jeho blízki, ale vlastne všetko živé, čo
je súčasťou prírody. Tú má majster veľmi rád, kedysi často chodieval na potulky do hory. Teraz
v zime aspoň pozoruje, čo sa deje na dvore a v
okolí – na pole za domom sa občas zatúla srnka, po snehu skackajú drzé vrabce... Na stole v
kuchyni, ktorá slúži aj ako ateliér, je teraz množstvo drobných farebných vtáčikov z čerešňového
a dubového dreva. Kým vystrúha jedného, trvá to
aj dva dni. „Takmer vôbec nepracujem s lipovým
drevom, hoci je najmäkšie. Používam také, aké mi
príde pod ruku, najčastejšie dubové.“ Ľudového
rezbára neodrádza, že dubové drevo nie je veľmi
poddajné a ťažko sa s ním pracuje. Na vyrezávanie používa štepársky nôž a rôzne druhy dlátok,
ktorým tvrdá hmota napokon vždy ustúpi.
S pánom Hubinským je to napokon ako so
všetkými kreatívnymi ľuďmi – čím viac energie,
tvorivého úsilia a umenia do práce vloží, tým
väčšiu radosť má z výsledku. K práci potrebuje
len dobré zdravie, a práve to si do budúcnosti
želá najviac.
Denisa Pogačová
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JEDENÁSŤ ŠŤASTNÝCH ROKOV
Manželia Rastislav a Eva Mečiarovci sa do Záhorskej Bystrice prisťahovali pred 11 rokmi. Prišli žiť
k Evkiným rodičom, ktorí si tu kúpili pozemok,
postavili dom a zabývali sa. „Práve sme tu oslávili
11 rokov šťastného manželstva,“ oznámil nám Rastislav a spolu s manželkou sa nad touto prostou a
milou skutočnosťou úprimne rozosmiali. Poznať,
že vzťah medzi nimi je aj po rokoch srdečný a plný
porozumenia. Ako vravia, zažili chvíle radostné i
vážnejšie, nepriazni však vždy dokázali čeliť spoločnými silami.
„Človek v spoločnom vzťahu nájde šťastie vtedy,
keď ho hľadá,“ rozhovoril sa Rastislav. „Je to podľa
mňa o vytváraní kompromisov a schopnosti vedieť
sa dohodnúť, nerobiť si prieky. Samozrejme, stane
sa, že máme rozdielne názory, no ani vtedy sa u nás
neblýska, ale snažíme sa vydiskutovať si ich.“
Debata sa uberala smerom k medziľudským vzťahom a úlohe rodiny v súčasnom náročnom svete plnom stresov. Do rodiny Mečiarovcov patria
okrem živnostníka Rastislava a Evky, ktorá pracuje
v bankovom sektore, aj ich tri deti – 11- a 9-ročné dcéry a 6-ročný syn. „Myslím si, že život je taký
krátky, plný negativizmu a stresov, že je skutočne nezmyselné znepríjemňovať si ho ešte aj medzi sebou
v rodine. Veď kde inde máme hľadať pocit pokoja
a istoty, než v rodine? Môžem povedať, že pre nás
je tých 11 rokov šťastných aj preto, že tu nebývame
sami, ale so svokrovcami a prababkou.“
Viacgeneračné nažívanie vnímajú Mečiarovci pozitívne a ako hlavný predpoklad toho, aby bolo pre
všetkých príjemné, uvádzajú porozumenie a schopnosť prispôsobiť sa.
„Na začiatku sme aj my plánovali osamostatniť sa,
no mali sme tri malé deti a pomoc rodičov sme mohli
len uvítať. Vlastne nám rodičia s nimi dodnes veľmi
pomáhajú a my sme radi, že sa máme na koho spoľahnúť. Viem, že veľa mladých ľudí vníma pomoc
starých rodičov ako samozrejmosť, my nie, sme im
veľmi vďační a záleží nám na tom, aby to vedeli,“
zhodnú sa obaja manželia.
A zhodnú sa aj na tom, že v Záhorskej Bystrici sa
im býva dobre. Občas síce cítia, že starousadlíci

„V spoločnom vzťahu
nájde človek šťastie
vtedy, keď ho hľadá.“
ťažšie znášajú príliv nových ľudí, ktorí si tu stavajú
domy. Snažia sa ich pochopiť, vedia, že „starým“
Bystričanom záleží na zachovaní kúzla „dedinky“.
„Nám Bystrica prirástla k srdcu a tiež by sa nám
nepáčilo, keby sa tu začali stavať paneláky a vyrástla
tu akási ďalšia Petržalka. Chceme, aby si obec zachovala dedinský charakter,“ hovorí Rastislav. Čo
tu podľa neho chýba, sú priestory, kde by mohla
zmysluplne tráviť čas mládež. „Jediným miestom,
kde sa momentálne môžu stretávať, sú rôzne pohostinstvá a podobné prevádzky. Človeka mrzí, keď zisťuje, že najväčšou frajerinou pre mnohých je ničenie

detského a školského ihriska. Mali by mať aj nejaké
iné možnosti a niekoho, kto by mladých vedel zaujať
a zorganizovať im voľný čas .“
Pocit spokojnosti tejto sympatickej rodiny so životom v Záhorskej Bystrici významne umocňuje
spoločenstvo mladých veriacich ľudí, ktoré ich drží
tak veľmi, že by odtiaľto už neodišli. Komunita, tvoriaca symbiózu v priateľstve, spoločných záujmoch,
podobnom veku detí, ústretovosti a v pomoci, sa
stala úplne prirodzenou súčasťou ich existencie. „Je
nás asi desať rodín a navzájom si vo všetkom pomáhame. Je to úžasný pocit vedieť, že máme takých
spoľahlivých priateľov, ktorým sa nemusíme obávať
zveriť ani vlastné deti, keby bolo treba. Chodíme na
spoločné dovolenky, lyžovačky, organizujeme spoločné grilovačky, brigády, navštevujeme sa. Deti sa
poznajú aj zo školy, majú spoločné záujmy. Spolu s
miestnym pánom farárom plánujeme rôzne akcie a

máme v hlave veľa nápadov, ktoré chceme uskutočniť, aby táto komunita rástla v rámci celej Bystrice.“
Evka svojho manžela dopĺňa a rozhovorí sa o ďalšom spoločenstve, v ktorom sa každú stredu stretávajú pri modlitbách mladé mamičky. „Začalo sa
to tak, že ma raz cestou z kostola oslovila jedna mamička, či by som sa nepridala k ďalším dvom-trom
a nechodila s nimi na modlitby. Vždy som bola veľký introvert a predstava, že mám vystúpiť zo svojej
anonymity, ma šokovala. Dnes môžem povedať, aké
je úžasné, keď viem, že sa každý týždeň v rovnakom
čase stretneme, porozprávame a môžeme si nezištne
pomôcť. Spočiatku to bola čisto ,ženská záležitosť‘,
no postupne sa začali stretávať aj naši muži. Páči sa
mi, že si tu partneri jeden druhého vážia a dokážu
o sebe pekne hovoriť. To človeku skutočne dáva silu,“
uzatvára pani Eva Mečiarová.
Denisa Pogačová, Eva Bednárová
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ŠIMON DUDÍK:

PREDSTAVUJEME VÁM

MLÁDEŽ JE ZRKADLOM DOSPELÝCH
Decká ho majú radi a rešpektujú ho. Nemusí ani veľmi zvyšovať hlas. Práve naopak,
rozpráva skôr tichšie než nahlas. A navyše, vyzerá, akoby sám donedávna sedával v
školskej lavici. To sú však len črepinky tvoriace časť obrazu obľúbeného pedagóga a
športového trénera, nositeľa tohtoročnej ceny „Šľachetné bystrické srdce“.
 Odovzdávanie ceny „Šľachetné bystrické srdce“.

 Šimon Dudík ako člen ľudovej hudby Dudíci
 Známym ste sa stali predovšetkým svojou prácou s
deťmi, no pochádzate zo známej hudobníckej rodiny.
Prečo ste sa stali práve učiteľom?

keď tieto vlastnosti vidí u mnohých dospelých
ľudí.

Bolo to dosť spontánne. Po dokončení elektrotechnickej priemyslovky som rozmýšľal, čo ďalej. Kamarát mi odporúčal Pedagogickú fakultu, a tá ma
zaujala svojím všestranným štúdiom. Naďalej som
sa mohol rozvíjať vo veciach, ktoré ma bavili: hra
na husliach, šport a iné. A po štátniciach som jednoducho išiel robiť to, na čo som mal kvalifikáciu.
Teraz už šiesty rok pôsobím v Záhorskej Bystrici
ako učiteľ prvého stupňa.

 Čo v súčasnosti mladí najviac potrebujú (zo strany
rodiny, školy, spoločnosti a pod.), aby mohli priaznivo
rozvíjať svoje schopnosti i charakter?

 Deti a ich rodičia vás poznajú nielen ako pedagóga,
ale aj ako trénera úspešného florbalového družstva ŠK
Tsunami pri ZŠ Hargašova. Aké je vaše krédo v prístupe
k mládeži?
Takto som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Jednoducho sa snažím byť spravodlivý a každému dať rovnakú šancu. Pri práci s mládežou nechcem pôsobiť
direktívne, ale dbám na dodržiavanie
určených pravidiel.
 Mnohí tvrdia, že súčasná mladá generácia je arogantná, sebecká a materialisticky zameraná. Aké sú vaše skúsenosti – sú dnešné deti naozaj iné než
sme boli kedysi my?
Doba sa za posledných 20 rokov veľmi zmenila, čo sa odzrkadlilo najmä v
charakteroch ľudí. Spoločná sociálna
výchova v kamarátskych spoločenstvách sa zmenila na individuálnu,
elektronicko-mediálnu, len v úzkom
kruhu ľudí blízkej rodiny a susedov.
Mládež je zrkadlom dospelých, je veľmi ťažké od nej vyžadovať, aby nebola
arogantná, sebecká a materialistická,

Myslím si, že deti treba zamestnať v záujmových
krúžkoch, kde sú v kolektíve a kde sú donútené realizovať sa v rôznych činnostiach. Ale ani prílišná organizácia neprospieva k dokonalému vývinu dieťaťa.
Dnešné deti trpia nedostatkom fantázie a kreativity.
Často je až komické ich sledovať, ako sa na ihrisku
hádajú, bez zásahu dospelého sa nevedia ani rozdeliť na dve družstvá a zahrať si nekonfliktný futbal. A
to už ani nehovorím o iných hrách, ktorými sme si
my v detstve často krátili voľné chvíle. Spoločnosť
by mala pri výchove mládeže hľadať strednú cestu.
Na jednej strane im organizovať voľný čas a dostať
ich tak od elektronických médií, na druhej ich viesť
k väčšej sociálnej gramotnosti a samostatnosti.

 Čo pre vás znamená výročné ocenenie „Šľachetné
bystrické srdce“, a najmä skutočnosť, že vás nominovali vaši zverenci?
Veľmi si toto ocenenie vážim. Musím však povedať, že patrí všetkým, ktorí sa pričinili na najväčšom
úspechu kolektívneho športu v Záhorskej Bystrici.
Na titule Majstra Slovenska ZŠ vo florbale chlapcov
narodených v roku 1995 a ml. participovalo mnoho
ľudí, ktorí nás podporovali. Ocenenie si zaslúži aj
môj trénerský kolega Juraj Hvozdík, bez neho by
sme titul určite nezískali.
 Čo považujete za svoje hlavné životné priority –
okrem práce s deťmi?
Hlavne zdravie, harmonický rodinný život, ďalšie
športové a pracovné úspechy, rozvoj ľudovej hudby
Dudíci a pod.
 Aké sú vaše plány do budúcnosti – profesionálne i
osobné?
V najbližšom období máme v
športovom klube rozbehnutých
niekoľko medzinárodných projektov: veľké turnaje vo Švédsku, Prahe a v Brne. Plánujeme
zorganizovať aj obrovský medzinárodný turnaj v Záhorskej
Bystrici. Máme sľúbenú účasť
tímov z Česka, Rakúska, Švédska, Maďarska, z Košíc, Trenčína a najlepšie bratislavské
družstvá. Samozrejme, chcem
aj úspešne doviesť IV. B triedu na druhý stupeň – aby boli
moji žiaci dôkladne pripravení.
Príjemné zmeny ma možno čakajú už aj v súkromnom manželskom živote – uvidíme.
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VŠÍMAJME SI DOBRO OKOLO NÁS
Výročná cena občianskeho združenia Pius X. „Šľachetné bystrické srdce“
nie je súťažou, pretože nemá porazených. Nie je ani anketou, pretože
vyhlasovateľom nejde o štatistiku. Výročná cena je morálnym ocenením a
oslavou dobrých skutkov občanov Záhorskej Bystrice, má podnecovať k
objavovaniu a zviditeľneniu toho dobrého, čo sa okolo nás nachádza.
Združenie ju udeľuje za
výnimočný, ojedinelý alebo netradičný humánny
čin, alebo trvalú aktivitu
na prospech jednotlivca,
vybranej skupiny ľudí či
celého bystrického spoločenstva. V tomto roku
ju udelili už po tretí raz.
„Dennodenne počúvame
veľa informácií o tom,
 Autor projektu
koľko zlého je okolo nás.
Miroslav Prokop
Pred troma rokmi som si
položil otázku, či je ten náš bystrický svet skutočne
tak ,prežratý‘ zlobou a negatívnymi skutkami,“ povedal iniciátor ocenenia Miroslav Prokop. „Pýtal som
sa sám seba, prečo sa nehanbíme niekoho otvorene či
skryto karhať a, povedzme si úprimne, hanbíme či bojíme sa kohokoľvek pochváliť? Vari sa pod Holým vrchom už nenájde niečo pozitívne, čo si zaslúži verejný
prejav našej všeobecnej úcty a ocenenie? Veľa otázok
a málo odpovedí. Výročná cena ,Šľachetné bystrické
srdce‘ je odpoveďou. Po troch rokoch jeho trvania som
presvedčený, že sme zvolili správnu cestu.“

Hoci mnohí Bystričania považovali spočiatku „Šľachetné bystrické srdce“ za akúsi kópiu veľkolepých
televíznych ankiet, mohli sa počas troch ročníkov
presvedčiť, že toto ocenenie nie je o celebritách. Je
o ľuďoch a skutkoch, ktoré celkom nenápadne a so
všetkou skromnosťou konajú pre Záhorskú Bystricu. Aj keď význam ich činov alebo diela väčšinou
ani nepresiahne katastrálne hranice tejto mestskej
časti, pre Záhorskú Bystricu majú nesmiernu cenu
a právom im patrí verejný obdiv.
Koncept výročnej ceny „Šľachetné bystrické srdce“
má jednoduché pravidlá založené na princípe vox
populi. Východiskom sú nominácie Bystričanov s
uvedením dôvodu návrhov. Za konečným zvolením
nového laureáta vždy stojí kolektívne rozhodnutie
členov Správnej rady OZ, ktoré zvažuje relevantnosť
nominácií.
„Náš projekt žije vďaka občanom Záhorskej Bystrice, ktorí ho podporili. V jednotlivých ročníkoch sme
prijali v priemere 60 až 80 návrhov a na nich sme
zaznamenali vždy dve až tri desiatky osobných nominácií. Vďaka návrhom ,odrastených‘ Bystričanov
boli udelené výročné ceny v prvých dvoch ročníkoch a
laureát v poradí tretieho oceneného vzišiel z návrhov

detí,“ hovorí M. Prokop. Laureátom „Šľachetného
bystrického srdca“ za rok 2010 sa stal Mgr. Šimon
Dudík, ktorého si vybrali bystrické deti a správna
rada OZ Pius X. sa s ich návrhom stotožnila. „Osobne si na laureátovi vážim najviac jeho odhodlanie,
zanietenie a vytrvalosť ukázať deťom aj inú alternatívu vypĺňania voľného času,“ povedal M. Prokop na
margo osobnosti čerstvého držiteľa ocenenia.
Štatút udeľovania výročnej ceny počíta aj s oceňovaním v kategórii „ribínky“, teda detí do 14 rokov.
Hoci správna rada zaregistrovala niekoľko desiatok
návrhov na ocenenie dieťaťa, za uplynulé tri ročníky
medzi nimi zatiaľ nebol taký ojedinelý skutok, ktorý
by mal byť predmetom ocenenia výročnou cenou.
Skutky, na ktoré deti vo svojich nomináciách
upozornili, však nezostávajú nepovšimnuté. Pre
„ribínky“ navrhnuté na udelenie výročnej ceny a aj
pre tie, ktoré do projektu prispeli svojimi návrhmi,
usporiadali organizátori v jarných mesiacoch malé
spoločenské stretnutia. V rámci nich prevzali z rúk
starostu Záhorskej Bystrice spomienkové listiny a
upomienkové predmety na účasť pri udeľovaní ceny.
Tak to bude aj v tomto treťom ročníku. „Aj keď sme
zatiaľ cenu v detskej kategórii neudelili, skutočnosť,
že veľa detí už dokázalo verejne sa vyznať z lásky
a vďačnosti ku svojim rodičom a ďalším blízkym či
dokázalo otvorene uznať kamarátove prednosti, sú
dôkazom, že oči, ktoré vidia aj dobré veci, ústa, ktoré
ich nahlas, bez bázne vyznajú a ruky, čo sa pod pozitívne hodnotenie aj podpíšu, v Záhorskej Bystrici sú,“
uzatvára p. Prokop.
Denisa Pogačová

ZŠ HARGAŠOVA SA TEŠÍ NA NOVÝCH PRVÁČIKOV
Začiatok februára je obdobím zápisu detí do
1. ročníka základných škôl. Na Hargašovej ulici
v Záhorskej Bystrici zapísali 52 detí, z toho 23
dievčat.
„Veľmi ma teší, že pre našu školu sa rozhodli aj
rodičia mimo príslušného školského obvodu, z
počtu zapísaných detí je to skoro tretina,“ povedala riaditeľka školy PaedDr. Alena Jančeková.
Priestorové podmienky školy, aj kvalifikované
pedagogické zázemie umožnia škole otvoriť 1. 9.
2011 dve, prípadne aj tri prvé triedy.
Päťdesiatdva zapísaných detí je pomerne vysoký
počet, z ktorého majú na ZŠ Hargašova radosť,
obzvlášť keď vedia, že deťúrence sa do školy tešia. „Jeden budúci prváčik nám prezradil, že sa do
školy sa teší najmä preto, lebo k nám chodí aj jeho
frajerka, ktorú má veľmi rád,“ usmieva sa pani
riaditeľka pri spomienke na malú kuriozitu zo
zápisu.
Vstupom dieťaťa do ZŠ sa radikálne mení jeho
život aj postavenie. Pripravenosť na školu sa považuje za určitý stupeň telesného a psychického
rozvoja, umožňujúci dieťaťu bez ťažkostí prevziať
a plniť požiadavky kladené školou pri počiatku
jeho vzdelávania. „My sa snažíme deťom vstup do
školy uľahčiť aj tým, že do prvých tried obsadzu-

jeme vždy skúsené učiteľky – elementaristky a na
škole pracuje aj školský špeciálny pedagóg, ktorý
je nápomocný triednym učiteľkám i rodičom pri
zvládaní akýchkoľvek ťažkostí.“
Vzdelávací program na ZŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici má názov SOVIČKA a pozitívne ho
hodnotila aj štátna školská inšpekcia. „Priority
ako cudzie jazyky od 1. ročníka, informatika, environmentálna výchova a šport budeme naďalej
rozvíjať zapájaním sa do ďalších projektov, najmä
v oblasti environmentálnej výchovy, regionálnej
výchovy,“ hovorí riaditeľka.

Cieľom školy je zapojiť sa do projektu Sokrates
– Comenius, zameraného na medzinárodnú spoluprácu škôl, výmenu žiakov medzi školami, zavádzanie nových vyučovacích metód, a najmä na
spoločný rokovací jazyk – angličtinu. Škola chce
rozširovať aj materiálno-technické vybavenie

Zápis do materskej škôlky
Vo februári sa konal aj zápis detí do materskej
škôlky. Záujem o miesta bol veľký. Rodičia podali
celkovo 52 žiadostí, z ktorých bolo v príjímacom
konaní vybraných 34 detí.
Eva Bednárová
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23 % KRÁSY NAVYŠE
Na čo doma používate pivnicu? Tá naša je tak trochu skladom a miestom
na odkladanie vecí, ktoré nepotrebujeme, ale namýšľame si, že raz
možno budeme. Mladá výtvarníčka Petra Ševčíková si pivničku vybielila
a usporadúva v nej zaujímavé akcie pre mladých výtvarníkov, ale aj pre
verejnosť.
Keď vidí človek niekde nápis „Galéria“,
hneď sa ho zmocní akýsi nezvyčajný, slávnostný pocit. Mnohí sa až boja vstúpiť.
Z bystrickej „Galérie 23 percent“ strach
mať nemusíte, nevyskočia na vás žiadne nepochopiteľné extravagantné diela,
ktoré by vás mohli uviesť do rozpakov či
spochybniť váš názor na krásu. Naopak,
galéria v pôvabnom modrom domčeku
na Bratislavskej ulici je miestom dôverne
pripomínajúcim domov, a uvidíte, že aj ten
váš. Vlastne, nebyť rozrobeného dielka z
ovčej vlny vo vstupnej miestnosti, ani by
Petra Ševčíková so speváckym zborom Bystričan
mi nenapadlo myslieť si, že som v galérii.
„Tento priestor vznikol prestavbou domu,“
hovorí Petra Ševčíková, keď mi ukazuje
neveľkú pivnicu, slúžiacu ako miesto pre
usporiadanie workshopov, výstav či autorských čítaní. „Bolo to také zvláštne miesto,
nechcela som, aby sa tam iba odkladali veci.
Som výtvarníčka, doposiaľ som mala málo
možností vystavovať, a viem aj, aké náročné
je mať galériu. No povedala som si – je tu
miesto, ktoré by mohlo byť aj galériou.“

V rámci galérie najčastejšie spolupracuje s mladými
umelcami a so študentmi, ktorí sú plní entuziazmu,
otvorení a dobre sa s nimi komunikuje. „Mnohí sú
veľmi talentovaní, naozaj poctivo pracujú a nederú
sa silou-mocou dopredu. Radi by si niečo vystavili
bez ohľadu na to, koľko ľudí sa na to príde pozrieť a

Mgr. art. Petra Ševčíková (1979):
- vyštudovala VŠVU, odbor maľba
- venuje sa kurátorskej a koordinačnej činnosti, publikovala v odborných periodikách
VLNA a JAZDEC
- vystavovala na 5 samostatných výstavách a
zúčastnila sa na viacerých kolektívnych výstavách a sympóziách

„Niektorí, keď majú čas, tak aj prídu. Zatiaľ však nemám pocit, že je pre Bystričanov výtvarné umenie
zaujímavé. A ja by som bola rada, keby prišli aspoň
ľudia zblízka, s ktorými sa poznám z videnia.“
Obe nahlas premýšľame, prečo panuje odstup bežnej verejnosti od umenia ako od niečoho, o čom si myslí, že tomu neporozumie.
Prečo obyčajní, priemerne vzdelaní ľudia v
Čechách, Rakúsku či v Maďarsku dokážu
„prísť na umenie“, pozrieť si ho a diskutovať
o ňom. Možno ľudia neradi opúšťajú hranice svojho známeho, bezpečného sveta a
vystavujú sa vplyvu niečoho, čo nie je jeho
každodennou súčasťou.
„Je to dosť závažný problém – primäť najmä
staršiu generáciu, aby mala rada výtvarné
umenie. Našťastie, dá sa pracovať s deťmi a
mládežou,“ hovorí mladá galeristka, ktorá už
pre deti pripravila zopár zaujímavých akcií a
ďalšie budú iste nasledovať. Z vlastnej skúsenosti vie, že deti sú tvárne a vnímavé. Sama
má krásnu dcérku a synčeka.
„Osobne mám veľké výhrady voči tomu, že
sa umenie a popudy k tvorivosti prenášajú z
galérií do veľkých nákupných centier. Prekáža
mi ten princíp, že umenie je tak údajne dostupnejšie a akoby zadarmo. Ale ako si vlastne môže človek vychutnať umenie v takom
priestore a v toľkom hluku? Áno, aj umenie
vystavené v nákupnom centre má hodnotu,
ale pre ľudí je to vlastne iba pohodlná skratka,“ hovorí.

Petra vníma domácky ráz galérie ako výhodu a prispôsobuje mu aj charakter akcií. Stretnutie v galérii
Nejde jej len o priestor na sebarealizáciu,
ale aj o to, aby si k nej našli cestu bežní ľudia a vnímali ju ako jednu z možností kreatívneho
trávenia voľného času.
V čase našej návštevy tu prebiehal workshop o ovčej vlne, jej tradícii a ručnej technike spracovania.
Zámerom bolo osloviť ľudí, ktorí majú k tejto téme
blízko, teda aj laických návštevníkov. „Prišli zatiaľ
asi traja, medzi nimi dokonca jedna pani z Kysúc,
ktorá si o workshope našla informáciu na internete.
Nepadlo jej zaťažko prísť až sem,“ usmieva sa drobná výtvarníčka.

reagujú na možnosť prísť si po nejaký zaujímavý, nie
každodenný zážitok.

Petru návšteva v galérii vždy poteší. Mnohí len tak
zazvonili a vždy niečo videli, alebo sa niečo dozvedeli. „Pre mňa je zaujímavé vidieť úprimné reakcie
návštevníkov, chcem zaujať programom. Verím, že
ľudia si na galériu postupne zvyknú.“
Denisa Pogačová

Zo života Galérie 23 PERCENT:
Exteriér Galérie 23 percent
tento priestor vítajú. Prednedávnom som vystavovala
dvoch mladých autorov, a tí potom dostali príležitosť
aj inde, čo ma veľmi potešilo. Možno ľudia ani nevedia, že veľa vzdelaných a nadaných mladých umelcov
odchádza do zahraničia, kde dokážu ich talent oceniť.
Ako lekári.“
Galéria moderného výtvarného umenia v Záhorskej
Bystrici nie je ničím, čo by malo v obci tradíciu.
Skôr naopak. Preto ma zaujímalo, ako Bystričania

- vznikla v máji 2010
- vystavovalo v nej 9 autorov, z ktorých 3 sú
držiteľmi medzinárodných ocenení
- galéria sa zúčastnila na celobratislavskom festivale BLAF, ako jediná galéria v Záhorskej Bystrici. Do tohto projektu sa v rámci programu
galérie zapojil aj spevokol Matice Slovenskej
Bystričan, mladá interpretka Lucia Vaníčková
(husle), prozaička Uršuľa Kovalyk, poetka Nóra
Ružičková a Alena Kanasová a ďalší

Galéria 23 percent, Bratislavská 23, 841 06 Záhorská Bystrica
Otvorené je denne od 17.00 do 20.00, ohlásiť sa treba zvončekom na
bráne. Netreba sa ostýchať!
Návšteva v inom čase: dohodou na tel. čísle 0904 260 630
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WEST PARK HLAVNÉHO MESTA
Záhorskú Bystricu, ktorú možno v súčasnosti zaradiť k najdynamickejšie
sa rozvíjajúcim bratislavským mestským častiam, čaká nový prírastok. Ide
o výstavbu projektu WEST PARK, ktorá je rozdelená do dvoch etáp.
West Park I
Prvá etapa výstavby projektu
West Park I predstavuje moderný polyfunkčný komplex s prevahou funkcie bývania. Komplex
by mal disponovať kapacitou
113 bytov v troch budovách. Tie
budú situované približne na stoárovom pozemku v tvare trojuholníka medzi Bratislavskou ulicou a štátnou cestou č. 2 v smere
Bratislava – Stupava – Holíč.
Zo severnej časti areálu tvorí
prirodzenú hranicu Vápenický potok. Objekty zrealizované
v prvej a druhej etape výstavby
by mali vytvoriť akúsi vstupnú
bránu do mestskej časti Záhorská Bystrica.

Dynamika v priestore
Stavebný objekt pozostáva
z troch paralelne situovaných
štvorpodlažných budov, osadených v severojužnom smere.
Typologicky sú domy navrhnuté ako schodiskovo-chodbové
s prevládajúcou východozápadnou orientáciou. Urbanistické

Charakteristika polyfunkčný súbor West Park I
Miesto: Bratislava-Záhorská Bystrica
Developer: West Park, s. r. o.
Projektant: ateliér: Ing. arch. Jozef Ondriaš – A3A Architekti
Autori: Ing. arch. Jozef Ondriaš, Ing. arch. Ľubomír Novák, Ing. arch. Ondrej Ondriaš
Celková výmera pozemku: 10 360 m2
Zastavaná plocha: 2 775 m2
Obytná plocha: 7 233 m2
Obchody, hotely a priestory na voľný čas a zábavu: 3 121 m2
Plochy zelene: 5 671 m2
Parkovacie priestory: 943 m2
Projektová dokumentácia: dokumentácia pre územné konanie
Začiatok výstavby: 1. – 2. Q 2012
Ukončenie výstavby: 4. Q 2013
Predpokladané celkové náklady: približne 12 mil. €

riešenie súboru West Park I rešpektuje determinanty rozvoja Záhorskej Bystrice, určené Územným plánom Bratislavy.
Jednotiacim výtvarným motívom návrhu je
nepravouhlé, mäkké tvarovanie základnej hmoty každého objektu. To
je vygradované na kratších hranách
objektu. Rozdelením koncovej časti
domu na dve sa tak dosiahlo tvarovanie, ktoré vytvára z exponovaných
pohľadov dynamickú štruktúru. Vonkajší dizajn plášťa budovy je dotvorený tvrdým obkladom z prírodných
materiálov, čelné strany fasády sú tvorené kontaktným zatepľovacím systémom. Parter objektov mierne ustupuje
a svoje uplatnenie ako obkladový materiál si tu našiel lomový kameň. Kamenný múr pozvoľna prechádza do predzáhradiek, kde plní úlohu oplotenia.
Na okrajoch pozemku by mali byť polyfunkčné stavby. Časť prízemia budovy
napojenej na Bratislavskú ulicu bude
disponovať občianskou vybavenosťou
miestneho významu na celkovej ploche
3 447 štvorcových metrov. Nachádzať
by sa tu mali kaviareň, predajňa novín či menšie disponibilné obchodné
priestory. V druhom polyfunkčnom
objekte majú byť dva samostatné vstupy
s možnosťou ich vzájomného prepojenia, ako aj nezávislého užívania. V
návrhu budovy sa počíta s výstavbou
časti bytov a apartmánov na prechodné
ubytovanie. Asi 60-percentný podiel na
veľkostnej štruktúre bytov predstavujú
jedno- a dvojizbové byty. Zvyšok tvoria trojizbové byty, sústredené na prízemí a v okrajových
častiach budov. Plochy vrchného podlažia budú
využívať najväčšie byty typu penthouse.
Jednotlivé byty majú východnú, juhovýchodnú a
západnú orientáciu. Dispozičné riešenie vyčleňuje ich priestor na spoločenskú a súkromnú časť.
Spoločenská časť je priestorovo otvorená, segregovaná len funkčnou náplňou. Interiér prízemných
bytov je prepojený so záhradou s výmerom od 80
do 120 štvorcových metrov. Zámerom architektov
bola snaha napojiť zeleň v súkromných záhradách
na prirodzený biokoridor, ktorý lemuje Vápenický potok. V priestoroch pod stavebnými objektmi
sa nachádza 104 podzemných parkovacích miest,
domová a technická vybavenosť. Okrem podzemnej statickej dopravy sa postaví aj 47 nadzemných
parkovacích miest pre hostí a krátkodobé parkovanie. Komplex sa bude dopravne napájať z Bratislavskej ulice. Investor plánuje začať s výstavbou
prvej etapy polyfunkčného súboru začiatkom roka
2012. Prví obyvatelia by sa mali nasťahovať o rok
neskôr.
Súčasťou riešenia polyfunkčného súboru West
Park I je komplexná úprava križovatky komunikácie I/2 a Bratislavskej ulice a úprava komunikácie
Bratislavskej ulice od križovatky po premostenie
Vápenického potoka.
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FAŠIANGY, FAŠIANGY...
Fašiangové obdobie je už síce za nami a my sme vstúpili do obdobia pôstu a prípravy na Veľkonočné sviatky,
ale aj tak sme sa rozhodli pre malý pohľad späť. Dôvod je jednoduchý. Tento rok sa v Záhorskej Bystrici naozaj
plesalo a zabávalo vo veľkom štýle.

Veronika Hatala s Marošom Bangom

Reprezentačný ples mestskej časti
Fašiangové obdobie otvoril 18. reprezentačný ples mestskej časti, ktorý sa konal
22. januára. Vstupenky na podujatie pod patronátom novozvoleného starostu

Starosta Jozef Krúpa
odovzdáva výťažok z tomboly
nadácii Úsmev ako dar
Jozefa Krúpu sa rozchytali rýchlo, pretože o toto už tradičné podujatie je v
Záhorskej Bystrici veľký záujem. Bohatý program, dobrá nálada a neutíchajúca
hudba až do skorých ranných hodín prilákali množstvo Bystričanov, medzi
ktorými sme našli aj známe osobnosti. Ples moderovala muzikálová herečka
a speváčka Veronika Hatala. O dobrú náladu sa postarali populárny Maroš
Bango s manželkou, tanečná škola Františka Koiša, skupina BLACK&WHITE,
brušné tanečnice z orientálnej skupiny CHAMSA či cimbalovka Dudíci. Ako
v úvodnom príhovore povedal starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, plesy
majú hlavne spoločenský charakter. Sú miestom stretnutí, vzájomného spoznávania sa, nadväzovania nových priateľstiev. „Bol by som preto naozaj veľmi rád,
keby plesy v Záhorskej Bystrici boli nielen dnes, ale aj v budúcnosti významnou
spoločenskou udalosťou našej mestskej časti. Aby to naše bystrické spoločenstvo
stále rástlo, mohutnelo a rozvíjalo sa. Aby sme my všetci mali k sebe stále viac a
viac bližšie.“
Ples v Záhorskej Bystrici mal však ešte jeden podtón – charitatívny. Výťažok

Manželia Katka a Miro Dvorskí
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KDEŽE STE SA PODELI?
z bohatej tomboly v hodnote 1 000 EUR bol venovaný nadácii Úsmev ako dar.

Farský ples
O týždeň neskôr spoločenská sála kultúrneho domu
ožila znovu. Tentokrát sa konal 9. ročník farského
plesu. A opäť bolo plno. Aj na tento už tradičný ples
obyvateľov Bystrice prilákali zaujímavý program,
dobrá nálada i chutné občerstvenie. Počas plesu sa
udiala aj jedna významná udalosť. Oficiálna dražba základných kameňov budúcej cirkevnej škôlky
v Záhorskej Bystrici, ktorá by mala prvé deti privítať
už v septembri tohto roku. Trom donorom za ich
podporu srdečne ďakujeme.

Krojovaný ples

Promenáda brumovických krojov

Tretím plesom sezóny sa stal historicky prvý krojovaný ples v Záhorskej Bystrici, ktorý zorganizovali
Miestny odbor Matice slovenskej a mestská časť v
Záhorskej Bystrici. Viac ako dvesto účastníkov plesu
zažilo skutočne výnimočné podujatie. Vyše 80 návštevníkov prišlo v prekrásnych farebných krojoch zo
Záhoria, osobitne zo Záhorskej Bystrice, Zohoru,
Plaveckého Štvrtka, Stupavy či Skalice. Zaujali však
aj kroje zo vzdialenejších oblastí ako Zliechov, Čičmany, ale i detviansky či orešanský kroj. Nemožno
zabudnúť na krásu moravských krojov, ktoré zdobili
našich priateľov z družobnej obce Brumovice.
Po zaznení fanfár v podaní dychovej kapely Šohajka – Dolní Bojanovice pozvala moderátorka plesu
Gitka Benkovičová z Plaveckého Štvrtka starostu
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Jozefa
Krúpu a predsedu Mo MS Štefana Martinkoviča,
aby ples slávnostne otvorili. Niekoľko slov na úvod,
po ňom slovanské „Živio“ zaspievané celým plesovým zhromaždením, k tomu prípitok – a ples bol
otvorený.
Súčasťou plesového programu bolo vystúpenie najmladších matičiarov – folklórneho súboru Ribinky
zo Záhorskej Bystrice, spevácky duet Janeka a Janky
Zaviačičových z Brumovíc, ľudová speváčka Helenka Jurasovová-Blahová, alebo mužská spevácka skupina súboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice.

prihlásenia sa ku koreňom, ktoré pre nás znamenajú
minulosť, prítomnosť i budúcnosť života slovenského národa. A preto o rok dovidenia!

Fašiangová zábava
Klubu dôchodcov
Predseda MO MS Štefan Martinkovič a starosta Jozef Krúpa pri otvorení plesu
Prekrásnym zážitkom bolo „predtančenie“, v ktorom
mládežnícka chasa a seniori z Brumovíc spoločne
v sprievode dychovej hudby zatancovali Moravskú
besedu.
Príjemná atmosféra, veselá nálada, ľudové piesne
v podaní Šohajky z Moravy i Slovenska a výborné
občerstvenie umocnili vynikajúcu atmosféru plesu.
Toto výnimočné podujatie sa stretlo s pozitívnym
ohlasom. Zároveň sa stalo uvedomelým prejavom
úcty k dávnym tradíciám, k ľudovému kroju, ako
symbolu národnej hrdosti, kultúry našich predkov a

Predsedníčka Klubu dôchodcov Ľudmila Moková
pri odovzdávaní tomboly s Milanom Bilačičom

No a keďže zábavy nebolo stále dosť, fašiangy sa
rozhodli osláviť aj naši seniori. Mimoriadne aktívny klub dôchodcov pre nich pripravil fašiangovú
zábavu, ktorá sa konala 27. februára v Spoločenskom dome. Na úvod privítala účastníkov zábavy
predsedníčka Klubu dôchodcov Ľudmila Moková,
priblížila program slávnostného popoludnia a prezradila aj to, že na zabávajúcich čaká mimoriadne
bohatá tombola. K seniorom sa prihovoril aj starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý odovzdal
srdečné pozdravy od primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika a predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja Pavla Freša a poprial všetkým príjemnú zábavu.
Ako vždy, preplnená sála sa dostala do „plesového
varu“ veľmi rýchlo. Do tanca hrala výborná dychová
kapela, a tak svoje tanečné umenie mohli na parkete
predviesť aj naši seniori. Výborná fašiangová nálada
stále gradovala a seniori sa zabávali až do neskorých
večerných hodín.
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JE DRUŽBA STAROMÓDNA?
Bystričania na plese
v družobnej obci Brumovice

Keď ma oslovili z Našej Bystrice, aby som napísal
niečo o Brumoviciach, prvé, čo mi napadlo, bolo
– som ja vôbec kompetentný, aby som o tom písal?
Ale vraj tam často chodím, takže asi áno. Je však
príznačné, že do Brumovíc chodia radi aj iní naši
spoluobčania a naopak, Brumovičania navštevujú
Záhorskú Bystricu. A to priam celé rodiny a kolektívy, nielen jednotlivci.
Brumovice sa stali družobnou obcou našej Záhorskej Bystrice v roku 2000. Aj keď sme si desiate výročie pripomenuli v minulom roku, predsa len mi
dovoľte zopár riadkov z pohľadu občana Záhorskej
Bystrice.
Malá vinárska obec Brumovice na Morave sa v písomnej podobe spomína po prvý raz v roku 1250.
Pôvodne to bola obec, ktorú kolonizovali Nemci,
Vystúpenie na brumovickom plese

a aj názov Brumovice je po jej zakladateľovi – biskupovi Brunovi zo Schauenburgu. Neskôr nemecké
obyvateľstvo vystriedalo obyvateľstvo české. Obec
má asi 1000 obyvateľov, leží v nadmorskej výške 199
m a rozkladá sa na ploche 1049 ha. Toľko „suché“
fakty.
Čo nás spája?
Po športovej stránke je to určite predovšetkým futbal, veď futbalové družstvá si dodnes „vymieňajú“
turnaje sprevádzané spoločenskými stretnutiami.
Mimoriadne bohaté sú naše vzájomné kultúrne
vzťahy. Už od samého začiatku vystupujú spevokoly
a hudobné telesá obidvoch obcí, najmä pri rôznych
kultúrno-spoločenských podujatiach – tu i tam.
V Brumoviciach sa už roky veľkej obľube tešia krojované plesy, ktorých iskra preskočila i do Záhorskej

Bystrice. Plodná spolupráca sa rozhorela aj medzi
hasičskými zbormi prostredníctvom hasičských
pretekov, kolektívy aj jednotlivci sa zúčastňujú na
Jozefskej koštovke vína, jesenných hodoch, bystrickom jarmoku, festivale „s Bystričanma pri muzice“
a pod. Mnohí si iste pamätajú roky, kedy sa organizovali vzájomné letné tábory detí, ba i dôchodcovia si našli čas na výlet do Brumovíc. V mnohých
smeroch existuje neformálna družba medzi jednotlivými rodinami oboch obcí, neraz prerástla do
vzájomných priateľstiev, takže tento pojem je viac
než naplnený.
Nuž napriek tomu, že Záhorská Bystrica je mestskou časťou Bratislavy, pre svoj vidiecky ráz má s
Brumovicami veľa spoločného, najmä v oblasti dobrých medziľudských vzťahov, výmene, ale zároveň aj
rešpektovaní kultúrnych tradícií toho druhého, čo
nepochybne obohacuje jednu i druhú stranu.
A tu som sa dostal aj k odpovedi na úvodnú otázku,
či je družba staromódna. Možno je to slovo neaktuálne a z našich slovníkov sa postupne vytratilo.
No jeho obsah je aktuálny stále, pretože znamená vzájomné zbližovanie, medziľudské kontakty,
rozvíjanie a prehlbovanie základnej charakteristiky človeka ako tvora spoločenského. Práve dnes,
v časoch individualizmu, ktorý nemusí byť vždy len
na prospech, vnímam spoločenský kontakt s inou
samosprávnou komunitou ako prepotrebný. Preto
vítam záujem občanov Záhorskej Bystrice o udržiavanie srdečných vzťahov s malou moravskou dedinkou Brumovice ako krásny príklad družby, ktorá
nie je staromódna, ale naopak obojstranne prínosná
a obohacujúca.
Bolo by dobré, aby orgány našej samosprávy vzájomnú spoluprácu podporovali a pomáhali napĺňať
konkrétnymi spoločnými podujatiami, z ktorých
budú mať radosť i osoh obidve zúčastnené strany.
Dr. Štefan Martinkovič
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tipy z domácej kuchyne

Naši jubilanti
Vo februári oslávili významné
životné jubileum:

RECEPT Evy Mečiarovej
CESNAKOVÝ SENDVIČ
Suroviny:
1 nakrájaný sendvič
125 g masla
5-6 strúčikov cesnaku
soľ
petržlenová vňať

Postup:
Maslo s roztlačeným cesnakom, soľou a petržlenovou vňaťou premiešam, natriem ním veľmi jemne sendvič
z obidvoch strán. Sendvič zabalím do alobalu, dám ho na 20 min. do rúry vyhriatej na 180-200 stupňov,
potom alobal otvorím a sendvič nechám ešte 5 min. pri 250 stupňoch dopiecť. Vďaka tomu je veľmi chutný
a chrumkavý. Podáva sa teplý k rôznym grilovaným jedlám.

85 rokov
• Vilma Urdovičová, Trstínska ulica
80 rokov
• Katarína Tomkovičová, Zákutie
75 rokov
• Anna Sajanová, Prídavková ulica
70 rokov
• Anna Hricová, Bratislavská ulica
• Jozef Dobšíček, Námestie sv. Petra a Pavla
65 rokov
• Darina Lukáčová, Bratislavská ulica

V marci oslávili významné životné jubileum:

RECEPT Šimona Dudíka
CUKINOVÉ RAŇAJKY
Suroviny:
cukina
cesnak
kyslá smotana
soľ
olivový olej
čerstvý chlieb

Postup:
Umytú, neošúpanú cukinu nakrájame na 0,5 cm plátky, ktoré posolíme z oboch strán a opražíme na
olivovom oleji. Do kyslej smotany prepasírujeme cesnak (množstvo podľa chuti) a dochutíme soľou. Na
čerstvý chlieb uložíme plátky opraženej cukiny a navrch si dáme ochutenú smotanu.
A už len DOBRÚ CHUŤ.

91 rokov
• Ján Blecha, Bratislavská ulica
75 rokov
• Eduard Bergman, Hargašova ulica
• Jozef Bielovič, Tatranská ulica
• Mária Marková, Trstínska ulica
70 rokov
• Ján Grexa, Leopoldov majer
65 rokov
• Mária Lenártová, ulica Štefana Majora

Jubilantom srdečne
blahoželáme!

BEZPLATNÝ VEREJNÝ INTERNET VYČISTIME SI
NA NÁMESTÍ RODINY
ZÁHORSKÚ
Mestská časť Bratislava-Záhorská
Bystrica v snahe zvýšiť návštevnosť
Námestia Rodiny zriadila spoločne
so spoločnosťou RadioLAN „free
wifi“ zónu. Pomocou „wifi“ sa pripojíte na internet prostredníctvom
notebooku, vreckového počítača
alebo mobilu. Po pripojení na internet si môžete prehliadať stránky
ako aj posielať a prijímať elektronickú poštu.

Hotspot Mestskej časti
Záhorská Bystrica:
Miesto: Námestie Rodiny
SSID: RadioLAN-HOTSPOT
Sponzor: RadioLAN, spol. s r.o.,
viac informácií na www.zahorskabystrica.sk, www.radiolan.
sk, office@radiolan.sk, alebo
02/33004000

BYSTRICU!
Informácia o rozmiestnení kontajnerov:

15. 4. 2011
- Trstínska ul. – tenisové kurty
- Donská ul. č. 91
- Reštaurácia u Muchu na konci záhrad
- Čsl. tankistov – prechod pred domom č. 30
- Bratislavská ul. – koniec pri Markíze

29. 4. 2011
- Tatranská-Hargašova – spojnica ulíc
- Rošického-Hargašova – križovatka
- Čsl.Tankistov – prechod pri č. 53
- Prídavkova – pri č. 1
- Gbelská – požiarna zbrojnica
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KRÍŽOVKA / POZVÁNKY

Pomôcky:
Nur, Ems,
Eol,anatas,
Noemi,Apa,
char, AN

Nikto

Banícka
výbušnina

Hrabal sa,
kutať (expr.)

Približne

Sú zavesené

Severovýchod (skr.)

Meno
Olympie

Šľahali (expr.)

Zvratné
zámeno
5. časť
tajničky

Robil

Naša
Bystrica

Rieka
v Iráne
Výzvana
ticho

Skratka
valuty
Dueto

Odevná tvorba

Kanón
Okrasná
rastlina

Horúčosť
(kniž.)
Skratka
slečny
Rozrývaj

Skyprí pôdu

Starogrécky
boh vetrov

Napodobňoval

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Kričal

Staršia
značka
bicyklov

1. časť
tajničky

Keď má byť
Veľká noc
naozaj štedrá…
Autor:
JOZEF BLAHO

Utratil

Kontrola,
revízia
Oxid titaničitý

Registrovaná
tona (skr.)
Zn.kiloampéra

Starorímsky
boh lásky
Zvýšený tón d

Planétka

Dánska
počtová
miera

Lámka
Zadná časť
hlavy

2. časť
tajničky
Trojitá pápežská koruna
Voz, po francúzsky

Skúsia

Súhlas
Tiež

3. časť
tajničky
Telúr (zn.)

Ázijská
poloopica

Otravné látky
Anglic. mužské meno

Rieka
v Brazílii

Obyvateľ
starovekej
Itálie (hist.)

Typ ruských
lietadiel

Rieka
v Nemecku

Lietaj

Lietadlo
(hovor.)

Skratka
staršieho

Rímskych
502

4. časť
tajničky

Správne vylúštenie krížovky z čísla 1/2011 znie: V novom roku veľa lásky, aby nebol taký ťažký, taký, ako bol ten starý...nech sa Vám v ňom lepšie darí.

ovocný strom pre
bystrický dom
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