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Ležia vám na srdci poriadok a čistota v obci?

Vysielač Slovak Telekomu rozvíril
hladinu

Výtvarník Víťo Bojňanský

VIAC NA STRANÁCH Č. 2-5

VIAC NA STRANÁCH Č. 6-7

Na neporiadnych
nastražíme
po obci fotopasce

VIAC NA STRANÁCH Č. 12-13

NA BRIGÁDNIKOV
SA USMIEVALO SLNIEČKO

Na otázky o problémoch, ktoré v oblasti
čistoty a poriadku najviac trápia obyvateľov Záhorskej Bystrice, nám odpovedal
starosta JOZEF KRÚPA.
 Každú obec, aj Záhorskú Bystricu, a jej
obyvateľov najviac trápia čierne skládky.
Dá sa proti ich „zakladateľom“ podniknúť
niečo účinné?
Záhorská Bystrica je štvrtý najväčší
kataster Bratislavy. Tým má veľa polí
a lesov a je tu aj veľa čiernych skládok.
Počas každoročnej jarnej akcie „Upracme si Záhorskú Bystricu“ niektoré
z nich likvidujeme. Jedna z najhorších
skládok je za poľným mlynom smerom
na Volkswagen. Mám prísľub zo strany
VW, že pri budovaní štvrtej brány skládku na svoje náklady odstránia. Najviac
ma mrzí, že hoci niektoré skládky, ktoré spolu s poľovníkmi, hasičmi, žiakmi
a členmi športových občianskych
združení pravidelne odstraňujeme, sú
do roka na tom istom mieste znova.
A pribudnú aj ďalšie. Plánujeme preto
nainštalovať fotopasce a potom v súlade so zákonom zverejniť fotografie tých,
ktorí sa o čiernu skládku „zaslúžili“.
 Okolo kontajnerov na triedený odpad je
veľký neporiadok, pretože stoja voľne na
pozemku, bez podstavy a bez klietky. Dorieši sa to?
V spolupráci s firmou ArcelorMittal
Gonvarri SSC Slovakia pripravujeme
vzorové stojisko pre separovaný odpad.
POKRAČOVANIE NA S. 2

V sobotu 20. apríla sme sa v Záhorskej Bystrici činili! Na jarnej brigáde sa nám pracovalo dobre, počasie bolo teplé a po celý
deň sa na nás usmievalo slniečko. Učitelia,
rodičia a deti upratali areál základnej školy.
Lesu od odpadkov odľahčili členovia Lesného pozemkového spoločenstva a PS Sekýl.
Ruku k dielu priložili aj členovia Spoločnosti priateľov stolného tenisu a Dobrovoľného
hasičského zboru. Chalani z Diagnostického

centra mládeže spolu s Poľovníckym združením Pole upravili okolie prečerpávačky
smerom na Poľný mlyn.
Všetci, čo čistili, zbierali, odnášali, hrabali a
zametali, boli na obed odmenení výborným
gulášom. Ďakujeme všetkým, ktorým sa vo
voľnom čase pracovať nelení. Vďaka nim sa
Záhorská Bystrica viac zelení.
(bb)
foto: Barbora Besedičová, Miloslav Sajan
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Čierna skládka, ktorú odstráni Volkswagen.

foto: Jozef Krúpa

Súkromý pozemok s uskladnenym
odpadom v centre obce.

Na neporiadnych nastražíme po obci fotopasce
DOKONČENIE ZO S. 1

Hotové by malo byť do konca augusta.
Ak sa to technicky a ergonomicky osvedčí, budú mať postupne všetky separované
kontajnery jednotnú klietku.
 Podľa niektorých obyvateľov Bystrice je
v obci málo menších smetných košov na odpadky a psie exkrementy, alebo sú poničené.
Tieto koše každoročne obmieňame, dopĺňame a sme schopní umiestniť ich aj na
požiadanie. Ale aj samotní obyvatelia by
mali šetriť náš spoločný majetok, prípadne zabraňovať vandalizmu, ak sú niečoho
podobného svedkami.
 Ľudia či developeri si nekosia svoje pozemky a obec ich má upomínať, prípadne pokutovať.

ZMEŇME MENŠINU
NA VÄČŠINU
Poriadok a čistota sú dôležité
súčasti života v našej Bystrici. Je to veľká téma, ale premenená na drobné spoločne
zvládnuteľná. „Drobné“, to
znamená, že si každý upraceme svoj dvor, „svoju“ časť
ulice. Ak navyše dokážeme
na prechádzke zdvihnúť papierik alebo starú igelitku
a hodiť to do najbližšieho
koša, prostredie okolo nás
bude ešte krajšie. Je to jednoduché, avšak koľkí to robíme? Pokúsme sa spolu zmeniť menšinu na väčšinu.
Vladimír Kristl, poslanec

Možno ste si všimli, že sme na nepokosené pozemky umiestnili tabuľky s oznamom, aby si ich vlastníci kosili a upratovali. Samozrejme, známych vlastníkov
upozorníme aj ústne alebo písomne. Ak
si nebudú plniť svoje povinnosti a neuposlúchnu ani našu výzvu, dáme podnet
na obvodný úrad životného prostredia,
ktorý môže vstúpiť na pozemok za účelom odstránenia inváznych rastlín. Prípadne v zmysle zákonov pristúpime aj
k pokutám.
 Čo so zdevastovanými zastávkami autobusov a s neporiadkom okolo nich?
Autobusové zastávky sú vo vlastníctve
a správe dopravného podniku. O poškodení, respektíve devastácii ich písomne
upozorňujeme.

 Obyvatelia sa sťažujú na stav ciest v Bystrici. Nezaujíma ich, ktoré z nich nie sú v správe
obce, chcú ich mať v poriadku. Dá sa v tom
niečo podniknúť?
Väčšina ciest je v správe magistrátu,
niektoré sú súkromné alebo patria VÚC
(mapa je na webe Záhorskej Bystrice).
Údržbu, čistenie, vodorovné značenie
ciest a retardéry má na starosti magistrát.
Listom som upozornil na uvedené nedostatky. Mám prísľub, že tie najkrízovejšie
opravia. Magistrát však nemá dostatok
financií, preto som požiadal našich poslancov, aby prijali uznesenia, že môžeme
opravovať z nášho rozpočtu aj komunikácie, ktoré nám nepatria. Už sme o tom
spolu hovorili a súhlasia. Oficiálne by to
mali schváliť 23. apríla.
(mc), foto: Ivan Bošňák

PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPOLUNAŽÍVANIA
Väčšine z nás záleží na tom, aby sme mali usporiadané domy či byty, vyčistené dvory i záhrady,
pekné brány či oplotenia. Venujeme kopu času i finančných prostriedkov na to, aby sme sa vo
vlastnom cítili čo najlepšie. To isté by malo platiť aj o spoločnom. O priestore, v ktorom sa pohybujeme, športujeme, alebo oddychujeme. Na zasadnutiach finančnej komisie, ale i miestneho
zastupiteľstva venujeme problematike spoločného životného prostredia patričnú pozornosť.
V rámci možností rozpočtu hľadáme priestor pre realizáciu činností na zabezpečenie poriadku
a čistoty. Ide o pristavenie kontajnerov pre našich občanov dvakrát do roka v rámci jarného
a jesenného upratovania, o úpravu areálu ZŚ, Ľudového domu, kosenie verejných priestranstiev
a údržbu komunikácií.
Veľmi ma mrzí správanie občanov, ktorí svojím konaním ignorujú základné pravidlá slušného
spolunažívania a devalvujú prácu a úsilie slušných občanov našej mestskej časti vytváraním
nelegálnych skládok alebo zanedbávaním základnej starostlivosti o vlastné pozemky a nehnuteľnosti.
Myslím, že je dôležité, aby sme sa nebáli identifikovať a poukázať na konanie takýchto obyvateľov
Záhorskej Bystrice, aby sme nachádzali formy permanentnej osvety a ak to je v rámci platnej
legislatívy nevyhnutné, nebáli sa v záujme zabezpečenia kultivovaného, slušného prostredia
použiť aj represívne opatrenia. Príkladov, že to tak ide, máme z neďalekých obcí smerom na
západ dosť.
Roman Weinštuk, poslanec
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Konečná zastávka autobusu č. 37.

Zberný dvor odpadu na súkromnom pozemku.

Dôležité upozornenie
na nových tabuľkách.

NA NESPRATNÍKOV UPOZORNIME

ZÁKONNÉ POVINNOSTI

V lokalite smerom k diaľnici je naozaj čo upratovať. Každý rok tam vznikajú čierne
skládky o množstve niekoľkých veľkokapacitných kontajnerov. Z upratovacích akcií,
na ktorých som sa zúčastnil, mám však dojem, že spodnú časť smerom k diaľnici a za
ňou nám skôr znečisťujú zo strany bytoviek od Volkswagenu. Čierne skládky sa však
nájdu i v okrajových častiach lesa, čo je naozaj veľmi smutné. Viem, že prevažná časť
členov poľovníckych združení v našej mestskej časti sa každoročne zúčastňuje na jarnom upratovaní katastra Záhorskej Bystrice a odvedú tam naozaj veľký kus práce, za čo
im treba poďakovať. Akurát je smutné, že sa musí upratovať po bezohľadných ľuďoch
a musím zdôrazniť to, že aj po niektorých občanoch našej obce. Takých, ktorí znečisťujú
nielen svoje okolie, ale i okolie druhých, a tým znehodnocujú životné prostredie, by
som naozaj pranieroval. Mestská polícia by mala zabraňovať tvorbe čiernych skládok
a dávať pozor na znečisťovanie nášho katastra. Viem však, že kapacitne na tom nie je
najlepšie, a preto by i samotní občania mali byť k prostrediu vnímavejší a upozorňovať
na nespratníkov. To je však tiež chúlostivé, lebo občan radšej privrie oči, než by sa mal
dostať do sporu so susedom.
Miloslav Sajan, poslanec

Zákon vlastníkom ukladá povinnosť
starať sa o svoj majetok a udržiavať ho
v poriadku, čistý a neskladovať na ňom
odpad.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA NA TO MÁ

◗ Občan, firma - vlastník je povinný:
- mať svoje pozemky udržiavané, pokosené pred kvitnutím najmenej dvakrát
do roka v máji – júni a v auguste – septembri
- zabraňovať šíreniu burín, inváznych
druhov rastlín a drevín.

Každý z nás sa rád pozrie na čistú ulicu, upratané námestie, stojisko vlastného, susedovho alebo obecného smetného koša, na kvitnúci obecný záhon. Verím, že NIKTO
z nás neodhodí v lese plastovú tašku, papier či iný odpad (z auta rovno do priekopy). Verím, že každému Bystričanovi prekáža všetko, čo je opakom poriadku, čistoty
a krásy. Lebo neporiadok nás všetkých robí najprv bezradnými a potom ľahostajnými a nedbanlivými. Naše okolie, životné prostredie i príroda trpia a my s nimi. No
môže to byť aj inak. Tak, ako si vyhodená plastová fľaša „pýta“ spoločníčku, aj dobré
skutky priťahujú a motivujú. Verím v dobro v nás, preto dúfam, že sa pokúsime aspoň
malou pomocou prispieť k skrášleniu nášho okolia. Myslím toho za hranicami nášho
pozemku. Skúsme ísť s deťmi na prechádzku po obci s vreckom, do ktorého pozbierame trošku smetí. Skúsme ísť do lesa s úmyslom pomôcť mu. Zapojme sa do brigád
v obci, v škole, na fare, vo svojom okolí, so susedom, so zelenou hliadkou alebo len
tak, sami od seba. Kvalita nášho života stúpne a v porovnaní s akoukoľvek rakúskou
obcou nezostaneme zahanbení. Lebo Bystrica na to má.
Ivan Bošňák, poslanec

Citácia zo zákona o obecnom zriadení
č. 369:
◗ Obec môže právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638
eur, ak:
- neudržiava čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce;
- znečistí verejné priestranstvo, alebo
odkladá veci mimo vyhradených miest.

Tieto zákonné normy vyplývajú z Vyhlášky č. 24/2003 o ochrane prírody, zo
Zákona 220/2004 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, zo Zákona č.
245/2003 o kontrole znečisťovania životného prostredia a zo Zákona 543/2002
o ochrane prírody a krajiny.
(r)

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín
Na Gbelskej ulici bude 27. apríla od 8.00
do 10.00 h pripravené vozidlo, pri ktorom
budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s. r. o.
preberať len od občanov (nie od podnikateľov) tento komunálny odpad: staré nátero-

vé hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy,
oleje a tuky uzavreté v pevných nádobách
alebo v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Maximálne môžete priniesť
5 kg od jednej osoby. Tiež môžete priniesť:

batérie, akumulátory, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky) a vyradené elekrospotrebiče. Info: 02/555 65 632.
(r)
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Škola je príkladom poriadku
Naša škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí, ktoré si vyžaduje veľkú starostlivosť. Na školskom dvore sa nachádza
veľa zelene, stromov a kríkov. Počas teplého
a vlhkého obdobia treba každé dva týždne
kosiť trávu, kríky a stromy treba strihať a orezávať viackrát do roka. Všetko toto zabezpečuje pán školník Miloš Macánek.

Často brigádujeme
Každoročne na jar organizujeme spoločne
s rodičmi našej školy brigádu, kde po zime
vyčistíme kríky, vyhrabeme zabudnuté listy
z jesene, opadané a polámané konáriky stromov, pokosíme trávu. V lete, a hlavne pred
otvorením nového školského roka, pomáha
špecializovaná firma pánovi školníkovi s orezaním stromov, s odstránením suchých alebo tieniacich konárov, aby nebolo bránené
prenikaniu svetla do tried. Trávu na veľkom
futbalovom ihrisku v školskom areáli pomáhajú pánovi školníkovi udržiavať zamestnanci miestneho úradu.

Triedime odpad
Do roka potrebujeme aspoň tri kontajnery na
bio-odpad, ktoré nám pristavujú v školskom
areáli po ich objednaní. Ostatný odpad triedime do nádob na triedený odpad. Žiakov
vedieme k triedeniu odpadu aj v triedach,
kde máme veľké kartónové škatule určené na
papier. Dodané sú od firmy, s ktorou spolupracujeme pri zbere papiera. Triedni učitelia
zabezpečili podľa vlastnej fantázie do tried

Na jar a na jeseň robí škola veľké upratovanie.
nádoby na zber plastu, ktorý sa začal hromadiť po zapojení sa do projektu Brejky.
Na jeseň nám pomáhajú s údržbou areálu,
napríklad s hrabaním lístia, chovanci DC
v Záhorskej Bystrici. Počas hodín technickej výchovy, pracovného vyučovania priložia ruku k udržiavaniu čistoty aj žiaci našej
školy.
Počas tohtoročnej jarnej brigády, ktorá sa
uskutoční v sobotu 20. apríla, sa chystáme
osadiť pri hokejbalovom ihrisku ďalšie odpadkové koše. Na skrášlenie a hlavne na
vytvorenie chýbajúceho oplotenia na konci
školského dvora chceme využiť živý plot. Na

jeho výsadbe sme sa už dohodli s pani prednostkou Ing. Ingrid Ožvoldovou.

Veľmi smutné
Trápi nás však, že návštevníci nášho areálu,
ktorí sem prídu za rekreáciou a športom,
znečisťujú školský priestor, najmä v okolí
futbalového ihriska s umelou trávou a hokejbalového ihriska. Je veľmi smutné, že títo
návštevníci, väčšinou dospelí ľudia, nevedia,
kam zahodiť plastovú fľašu či papier, hoci sú
na školskom dvore osadené smetné koše.
Paed Dr. Zuzana Kaliariková,
riaditeľka ZŠ Hargašova

EKO-CENTRUM ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Centrum sa nachádza na dolnom konci
ulice Čsl. tankistov, smerom k družstvu
DP Devín. Činnosť zberného dvora sa
riadi pri zbere odpadu týmito pravidlami:
+ Bezplatný zber odpadu od obyvateľov
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici.
Na základe poukazu vydaného Miest-

nym úradom môžu obyvatelia s trvalým
pobytom v Záhorskej Bystrici bezplatne
odovzdať do zberného dvora tento odpad
v objeme do 100 kg ročne (nad 100 kg sa
uhrádza poplatok):
- Drobný stavebný odpad – odpad
z drobných stavebných úprav
- Veľkorozmerný odpad – rozobraný nábytok, dosky v dĺžke max. 2 m a šírke 1 m

- Pneumatiky – len z osobných automobilov
- Sklo – z okien, fľaše (nie autosklo a lepené sklo)
- Biologicky rozložiteľný odpad – lístie,
tráva, burina, konáre zo stromov
+ Zber a výkup odpadu od občanov
a podnikateľských subjektov.
- Elektrošrot – chladničky, práčky, televízory, počítače, elektronáradie – odoberá
sa bezodplatne!
- Akubatérie – výkup
- Kovový odpad a farebné kovy – výkup
- Papier – výkup
Prevádzková doba
pre všetky druhy odpadu aj bio odpad:
Po – Pia: 8.00 – 15.00 h,
So: 8.00 – 12.00 h.
V stredu a v sobotu je prevádzková doba
pre bioodpad do 19.00 hod.
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Cesty si zrejme opravíme sami

Do konca apríla budú opravené výtlky na cestách v správe obce.

Ulica Čsl. tankistov patrí k najviac poškodeným.

Desiatky výtlkov na cestách sú
výsledkom dlhej zimy a permanentnej záťaže. Ako sa s nimi
Záhorská Bystrica vysporiada?
Medzi najhoršie úseky, na ktoré v našej obci
narazíte, patria podľa opýtaných vodičov
ulice Čsl. tankistov, Záhorská, Tešedíková
a Gbelská. Ako nám povedal pán starosta
Jozef Krúpa, komunikácie v správe mestskej
časti sa budú opravovať postupne.
„Na opravu výtlkov a čistenie máme v rozpočte na rok 2013 vyčlenených 16 000 eur.
Urobíme všetko preto, aby sa na komunikáciách v správe mestskej časti opravili výtlky
do konca apríla,“ uviedol starosta.

Pokiaľ ide o komunikácie v správe magistrátu, mestská časť robí kroky, aby opravila
aj cesty v správe hlavného mesta, na ktoré
magitrát nebude mať financie. V aprílovom
zastupiteľstve (bude až po uzávierke novín)
je návrh uznesenia, podľa ktorého by Záhorská Bystrica mohla tieto cesty opraviť zo
svojho rozpočtu. Na opravy a rekonštrukcie
ciest a chodníkov má na tento rok v rozpočte schválených celkovo 516 525 eur.

Na päť etáp
Výmena plynovodov a pokládka nového asfaltu má päť etáp. Realizáciu rekonštrukcií
miestnych komunikácií bude mestská časť
koordinovať so Slovenským plynárenským
podnikom – distribúcia, a.s. Podnik rekon-

štruuje, resp. obnovuje svoje plynovodné
potrubia vo všetkých komunikáciách pôvodnej zástavby Záhorskej Bystrice. Postupne dôjde v piatich etapách k rozkopávkam
a uloženiu nových potrubí a asfaltu na Pútnickej, Tešedíkovej, Donskej, Čsl. Tankistov
(po družstvo), Gbelskej a Jána Raka.
Pokiaľ ide o rozsiahlejšie práce, v pláne obce
je II. etapa rekonštrukcie Trstínskej ulice,
nový asfaltový koberec na Prídavkovej ulici
a keď sa naplnia plánované rozpočtované
príjmy, aj rekonštrukcia ulice Jána Raka. Ak
bude priať počasie a nenastanú nepredvídané okolnosti, kompletné výmeny plynovodov
a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov
budú hotové do konca novembra 2013.
Kristína Puškelová, foto: Ivan Bošňák

TERMÍNY PLÁNOVANÝCH ROZKOPÁVOK
Dňa 10. 4. 2013 budú pokračovať práce na 2. etape rekonštrukcie komunikácie Trstínskej ulice. Práce budú realizované pri uzavretí Trstínskej ulice, ktorá bude v strednom úseku
neprejazdná, vjazdy do domov v časti uzavretého úseku budú
priebežne zabezpečené podľa situácie na stavbe. Obchádzkové
trasy budú vyznačené dopravným značením.
(r)

Predpokladané termíny rozkopávok ulíc
z dôvodu rekonštrukcie plynovodov
názov ulice

predpokladaný termín rozkopávky

Pútnická III. etapa
Pútnická IV. etapa
Tešedíkova III. etapa
Čsl. tankistov V. etapa /po družstvo/
Donská II. etapa
Gbelská
Na Vlkovkách IV. etapa
Zákutie IV. etapa
Ul. Jána Raka III. etapa
Čsl. tankistov – pokr. Tešedíkovej
Rošického

04/2013 – 06/2013
06/2013 – 10/2013
04/2013 – 07/2013
04/2013 – 07/2013
04/2013 – 07/2013
05/2013 – 09/2013
04/2013 – 06/2013
04/2013 – 06/2013
06/2013 – 10/2013
04/2013 – 07/2013
06/2013 – 08/2013
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VYSIELAČ MOBILNÉHO OPERÁTORA – VEĽKÉ PREKVAPENIE?

LEN PÁR METROV
PRED NAŠIMI OKNAMI

V Záhorskej Bystrici čerstvo stojí tridsať metrov vysoký stožiar s vysielačmi na mobilnú komunikáciu. Stožiar stojí v blízkosti príbytkov
niektorých obyvateľov obce.

Z listu obyvateľky Záhorskej Bystrice

O zámere výstavby sa údajne dotknutí obyvatelia dozvedeli až v momente, keď geodeti
začali fyzicky vymeriavať konkrétne územie.
Teraz im prekáža, že stavba mobilného operátora Telekom má síce stáť v lese, ale zároveň
sa stane súčasťou bezprostredného okolia ich
obydlí. Mobilný operátor chce vysielač postaviť približne 50 metrov od miestnej komunikácie a 65 metrov od najbližšej rodinnej
zástavby. Ľudia sa začali čudovať, prečo do
poslednej chvíle o ničom nevedeli.

Ako je to možné?
Bol povoľovací proces štandardný? Pýtali sme
sa spolu s nimi a zistili sme, že oznámenie
o začatí konania bolo podľa zákona vyvesené
od 27. decembra 2011 na úradných tabuliach
pred miestnym úradom aj vo vnútri. Verejná
vyhláška však ani po pätnástich dňoch mimoriadnu pozornosť nevzbudila. Ľudia si ju
skrátka nevšímali. Potom nasledovalo ešte sedem dní na pripomienkovanie. V prvej fáze tu
teda bolo reálnych 22 dní na reakciu. V druhej
fáze nasledovalo ďalších 15 dní v rámci územného rozhodnutia a 15 dní na jeho pripomienkovanie zo strany občanov. Čiže dovedna mali
Bystričania 30 dní na prípadný protest voči
územnému rozhodnutiu. Územné rozhodnutie bolo potom na úradných tabuliach vyvesené od 20. februára do 6. marca 2012.

Stanovisko obce
Mestská časť vypracovala stanovisko k umiestneniu vysielača prostredníctvom Komisie výstavby a dopravy. Bolo kladné.
Zo zápisnice 4. zasadnutia Komisie výstavby
a dopravy miestneho zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 16. mája, sa dozvedáme, že prítomní
boli títo jej členovia: Ing. Malinovský, p. Sajan, Ing. Macáková, Ing. arch. Starý, RNDr.

Banský, Ing. Kopčák a ako hosť starosta Ing.
Jozef Krúpa. Ospravedlnili sa: Ing. Jánoš a Ing.
Spielböck.
Komisia po posúdení žiadosti odporučila
starostovi súhlasiť so žiadosťou spoločnosti
NEVITEL, a. s. a s návrhom umiestnenia telekomunikačnej stavby na Pútnickej ulici, na
pozemku parc. č. 2779/1 k. ú. Rozhodujúce
slovo mal ale majiteľ pozemku, čiže urbár,
ktorému pozemok pod budúcim vysielačom
mobilného operátora patrí. Urbár so základovou stanicou takisto súhlasil.
Miestny urbariát – Lesné a pozemkové spoločenstvo Záhorská Bystrica – združuje vyše
400 podielových vlastníkov a členov. Tým, že
urbár poskytol stavebníkovi nájomnú zmluvu na 25 rokov, bolo rozhodnuté za všetkých
účastníkov konania.

Čo hovorí Slovak Telekom
Na mobilného operátora sme sa obrátili
s otázkou, či sa nejako snaží znepokojeným
občanom vyjsť v ústrety. „Ak by sme navrhovanú základňovú stanicu posunuli do obyvateľmi označovaného miesta, nedosiahli by sme
požadovanú kvalitu pokrytia. Navyše by sme
boli nútení vyrúbať značnú časť husto zalesnenej plochy, čo by zbytočne zaťažilo životné
prostredie,“ uviedla v stanovisku Dominika
Péterová, špecialista komunikácie zo spoločnosti Slovak Telekom.
Dotknutým občanom spoločnosť údajne
ponúkla alternatívne posunutie základňovej
stanice do technicky akceptovateľnej zóny.
„Snažili sme sa dohodnúť na riešení, ktoré by
zmiernilo vizuálny dopad. Navrhovali sme
pred základňovú stanicu zasadiť niekoľko
stromov a okolo prenajatého pozemku vytvoriť drevenú ohradu. So žiadnym z týchto
kompromisných riešení však obyvatelia nebo-

Stavba vysielača a legislatíva
Najprv postavia základňovú stanicu. Na nej
bude stáť asi 30 metrov vysoký vysielač. Zákon
o telekomunikačných nosičoch a médiách klasifikuje technické stavby tohto typu ako stavby vo verejnom záujme. Pre povoľovací proces
potrebuje oznámenie iba v podobe verejnej
vyhlášky.
li spokojní. Preto sme navrhli aspoň stožiar
s odľahčenou konštrukciou a s drevenou ohradou, čo najviac pomôže splynúť s prostredím.
Výstavbu základňovej stanice realizujeme na
základe stavebného povolenia.“

STANOVISKO STAROSTU K PROBLÉMU
Začiatkom roka 2011 sa na úrad obrátili
zástupcovia Slovak Telekom so žiadosťou
o stanovisko k umiestneniu telekomunikačnej stavby. Od bývalej pracovníčky oddelenia výstavby a dopravy Ing. Macákovej som
dostal informáciu, že žiadateľ po dohode
s Lesnou a pozemkovou spoločnosťou našiel
vyhovujúci pozemok v lese, mimo zastavanej
časti obce, s rozlohou 17 m².
Pre doplnenie uvádzam, že Slovak Telekomu
prenajalo pozemok na svojom valnom zhro-

maždení Lesné pozemkové spoločenstvo Záhorská Bystrica. Žiadosť som preto postúpil
na zasadnutie Komisie výstavby a dopravy
pri miestnom zastupiteľstve a ako svoj poradný orgán som ho požiadal o stanovisko.
Komisia s umiestnením stavby súhlasila.
K územnému konaniu predložil zástupca Slovak Telekomu všetky kladné stanoviská dotknutých orgánov, ako aj stanovisko Úradu
verejného zdravotníctva pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Stavebný úrad v Záhorskej Bystrici – keďže
išlo o líniovú stavbu a počet účastníkov bol
podľa listu vlastníctva LPS cca 309 – postupoval pri oznámení začiatku územného
konania, ako aj doručovaní rozhodnutí v súlade so zákonom, formou verejnej vyhlášky.
Čo znamená, že vyhlášky boli vyvesené na
úradných tabuliach miestneho úradu.
Začiatkom novembra 2012 sa pri geodetickom zameriavaní stavby sa na mňa rozhorčene obrátili niektorí obyvatelia Pútnickej a

Neostáva nám iné, len na základe našich zistení
pri prešetrovaní kauzy skonštatovať, že vysielač
veľkým prekvapením nebol. Prekvapením bolo
skôr to, akí sú ľudia nevšímaví. Pretože úradná
tabuľa sa nachádza na miestnom úrade, kto-

Prídavkovej ulice s tým, že o stavbe neboli
informovaní. Preto neskôr na znak nesúhlasu iniciovali petíciu.
Hneď na druhý deň som dohodol stretnutie so zástupcami Telekomu a požiadal ich
o možnosť prehodnotiť realizáciu stavby.
Navrhli jej posun, zmenili typ konštrukcie
stožiaru, navrhli drevené oplotenie stanice a
výsadbu zelene. Obyvatelia však s návrhom
nesúhlasili.
Keďže v zmysle platných predpisov nedošlo
k žiadnemu pochybeniu, Slovak Telekom
začal v marci 2013 stavať v zmysle územ-

rého dverami od vyvesenia oznámenia prešli
stovky ľudí. Prešli aj okolo tej pred úradom, no
aj tak si vyhlášku o stavbe vysielača nevšimli.
Ľudmila Jančigová, foto: Vladimír Kristl

ného rozhodnutia na pôvodnom mieste.
Z ľudského hľadiska viem nespokojných
obyvateľov pochopiť. Preto som sa aj snažil
presvedčiť Telekom, aby od stavby odstúpil.
Keďže však pozemok nie je vo vlastníctve
mestskej časti a nenastalo porušenie žiadneho predpisu, nebolo v mojej právomoci
stavbu zastaviť.
Chcem však dohliadnuť na to, aby Telekom
zrealizoval úpravu stavby, vrátane dreveného oplotenia a výsadby zelene, aby tak čo
najmenej zasahovala do okolitého prostredia.

... hoci môj manžel Jozef Mader vlastní pozemok – parcelu bezprostredne susediacu
s miestom, kde má byť táto stavba situovaná, nebol účastníkom územného konania
a ani o tomto zámere nebol informovaný.
Zákon o elektronických telekomunikáciách umožňuje mobilným operátorom absolútne všetko. Práva telekomunikačného
operátora sú v prípade takejto stavby nepochopiteľne nadradené nad Vaše vlastnícke
práva. Je priam neuveriteľné, akú obrovskú
právomoc mobilným operátorom tento zákon dáva. Na Váš pozemok môžu vstupovať aj bez Vášho súhlasu a Vás o tom ani
len neinformujú.
Zarážajúce na celej veci ale je, že človek sa
z webovej stránky obce dozvedá o možnosti získania muškátov alebo tují, o behu
po Pútnickej ulici, o rozkopávke v obci,
dokonca o fotografickej súťaži a žeby výstavbu obrovského vykrývaču prehliadol?
Nie, milí občania, neprehliadol. O tejto
stavbe nenájdete absolútne žiadnu zmienku. Nikde. O tejto stavbe nikomu obecný
úrad nič nepovie. Žeby zámer? O zámere
vybudovať tento stožiar pár metrov pred
naším domom som sa dozvedela až vtedy,
keď prišli vytyčovať geodeti náš pozemok.
Po skončení procesu schvaľovania. Našou
odpoveďou bola podaná petícia so stovkou
podpisov občanov Záhorskej Bystrice s nesúhlasom k realizácii tejto stavby. Márne.
Dňa 12. 3. 2013 toto „estetické“ dielo začal
Slovak Telekom budovať. Vypílili ešte zopár
stromov, aby sa „pekný“ výhľad na stožiar
ešte znásobil a v snehovej fujavici 18. 3.
2013, kedy by von ani psa nevyhnali, oni
betónovali základovú dosku. Museli mať
veľmi naponáhlo.
Človek cíti obrovskú nespravodlivosť a cíti
sa podvedený. Pýta sa, je to skutočne možné? Zostáva nám len to posledné, povedať
o tom ostatným...
Martina Maderová

Okrem toho, keďže si občania nevšimli vývesky o výstavbe vysielača, rozhodli sme sa
na Námestí Rodiny priamo pri miestnom
úrade inštalovať novú obojstrannú úradnú
tabuľu.
Všetky informácie o rozhodnutiach stavebného úradu doručované verejnou vyhláškou sú však zároveň umiestnené aj na
úradnej tabuli na chodbe miestneho úradu
a na elektronickej úradnej tabuli na webovej
stránke našej mestskej časti – www.zahorskabystrica.sk.
Ing. Jozef Krúpa, starosta
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Spoločný zápal, spoločná radosť

Muzikál Priateľ
bol ďalším v poradí veľmi úspešných predstavení, ktoré za
posledné roky s našimi deťmi a mladými pripravila skupinka
nadšencov pod vedením Blanky Hofbauerovej. Predstavenia
sa zvyčajne pripravujú dvakrát do roka – na Vianoce a Veľkú
noc a sú čoraz lepšie a lepšie. Pokiaľ ste ich nevideli naživo,
môžete si ich záznam pozrieť v galérii na farskej webstránke
www.farabystrica.sk.

Mladí nás na Kvetnú nedeľu naučili, čo to znamená byť priateľ. Ak
ste tam neboli, môžete ľutovať...
Tak sa mi zdá, že v súčasnej dobe nepočúvame na adresu dnešnej mládeže hádam
nič dobré. Dokonca mám pocit, a možno
s tým budete aj súhlasiť, že oveľa častejšie
ako pochvalu či uznanie počúvame, akí sú
dnešní mladí „hrozní“. Nič poriadne nevedia, nerobia, sú drzí, arogantní, leniví
a ešte aj všelijakí inakší, len to dobré v nich
nevieme nájsť.
A viete, že to tak nie je?
Myslím, že sú presne takí
istí, akí sme bývali my.
Dokonca môžem smelo
povedať, že v mnohom sú
aj lepší. Možno to tak nie
je úplne všade, ale určite
aspoň u nás v Záhorskej
Bystrici máme na takéto
tvrdenie dôvody. Nepíšem to len tak do vetra,
ale mám dôkaz...
Na Kvetnú nedeľu sa
v našom farskom kostole
uskutočnilo ďalšie z divadelných predstavení, ktoré
hrali naše deti a naši mladí. Povedali by ste si: „No
a čo, jedno divadielko hore-dole, je tam toho!“ Na
to vám však odpoviem:

„Ak ste tam neboli, môžete ľutovať.“ A naozaj viem, o čom píšem. Nebýva celkom
bežné vidieť takú krásnu spoluprácu detí
s vekovým rozptylom od 6 do 16 rokov.
Takú úžasnú zaangažovanosť a túžbu spoločne niečo dokázať, taký zápal a spoločnú
radosť, ako to bolo práve v tomto prípade.
Predstavenie sa volalo Priateľ a nebolo to

len nejaké divadielko. Bol to vážny muzikál so všetkým, čo k nemu patrí. S vystavaným dejom, textami, skladbami. Muzikál
s krásnou scénou a nádhernými pesničkami
nášho farského speváckeho zboru. Hádam
najlepšie na tom všetkom je, že deti si muzikál sami aj napísali. A možno by sa teraz
aj patrilo obrazne zložiť klobúk z hlavy pred
13-ročnou autorkou Lenkou Šebíkovou, ale
aj pred všetkými deckami za to, ako k dielu prispeli a spoločne sa s ním popasovali.
Mali sme naozajstný kultúrny zážitok a pohladkanie pre srdiečko.
Stále si myslíte, že
dnešní mladí sú takí
hrozní, že nič poriadne nevedia a nerobia?
Ja určite nie. Som presvedčený, že nám z nich
rastú komplexní mladí
ľudia, na ktorých raz
(a možno už aj teraz)
budeme môcť byť naozaj hrdí.
A ak sa chcete presvedčiť o tom, že ani náhodou nepreháňam, príďte
sa nabudúce pozrieť tiež
a prežiť s nami úžasnú
atmosféru a spoločnú
radosť. Ste srdečne pozvaní.
Mário Klas,
foto: Samo Slabey
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Brigáda okolo najstaršieho domu

Brigády v Záhorskej Bystrici sa tento rok začali v samom strede dediny, pri dome postavenom pred niekoľkými storočiami. Dom dnes
slúži ako budova miestnej fary.
Aj keď bolo 13. apríla, nebol to veru nešťastný deň, ani počasím. Od rána sa deti
so svojimi rodičmi s malými, ale aj s veľkými fúrikmi a lopatami pustili do pieskoviska, strihania kríkov, ukladania obrubníkov,
kultivovania ešte nedávno zmrznutej trávy a aj do betónovania schodiska. Okolo

materskej škôlky bolo rušno, na detskom
ihrisku sú už dnes preliezky namaľované
čerstvými farbami a pri farskom parku
máme dokonca aj zregulované pétanque
ihrisko. Tí, ktorí prišli, sa poznajú. Nezištne pomáhať prírode a svojej obci chodia
pravidelne, s celými rodinami. Videli sme

DENNÝ TÁBOR NÁDEJ

však aj nové tváre a prostredie v našej obci
bude zasa o čosi krajšie a život kvalitnejší.
Cestou domov uličkami našej obce bolo
mnohým jasné, že roboty máme dosť až
do jesene. Alebo keby sme každý nahovorili a priviedli šikovného suseda na hodinku-dve na netradičnú akciu zameranú na
pomoc nášmu životnému prostrediu, boli
by sme hotoví do mesiaca. Naše okolie si
to zaslúži.
(ib)
foto: martin jurček

Už siedmy rok spoľahlivo organizujeme denné tábory
pre vaše deti. V tejto sezóne vám ponúkame tábor Nádej
pre deti od 5 do 10 rokov v čase od 8.00 do 16.30 hod.
Denný tábor ponúka zaujímavý program prostredníctvom rôznych originálnych hier a aktivít. Pod vedením Moniky budú deti
rozvíjať svoje tvorivé nápady, zručnosti a aktivitu.
Prežijú 2 týždne plné zábavy a dobrodružstiev.
Program: loptové hry súťaže, tanec, turistika, výlety, opekanie,
maľovanie na tvár, maľovanie.
Miesto: Materské centrum bl. sestry Zdenky pod záštitou občianskeho združenia Hlas Nádeje.

1. termín: 12. 8. – 16. 8. 2013
2. termín: 19. 8. – 23. 8. 2013
Cena: 65 € na týždeň vrátane celodennej stravy a pitného režimu

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HLAS NÁDEJE

Kontaktná adresa: Jozefína Ľudmila Antalová, tel: 0907 152 756
mail: ludmila.antalova@hotmail.com

Materské centrum blahoslavenej sestry Zdenky
Sv. Pia X. 1, SK-84106 Bratislava – Záhorská Bystrica

Prihlášky: http://mc-blsestryzdenky.webnode.sk/
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Vodné slávnosti v základnej škole

Voda. Prekonáva obrovské
vzdialenosti, mení svoju
podobu a vracia sa späť, aby
nám mohla samozrejme tiecť
z vodovodného kohútika.
A my? Nemáme čas, nemáme chuť, alebo sme pohodlní otočiť kohútik včas, aby
sme šetrili tým, čo je vzácne. Preto sme sa
rozhodli, že tretí marcový týždeň, pri príležitosti Svetového dňa vody, sa budeme
snažiť oceniť niečo, čo je pre nás inokedy
„bezcenné“. Že spolu spoznáme jedinečnosť

aj zraniteľnosť vody. Počas tohto týždňa
prebehli v škole viaceré zaujímavé aktivity.
Malí výtvarníci tvorili zaujímavé dielka na
tému „Voda nad zlato“. Starší sa zmenili na
reklamných kreatívcov a snažili sa upútať
pozornosť všetkých ostatných zaujímavými
plagátmi. V degustačných stánkoch, ktoré
si pripravila každá trieda, sa ochutnávali
známe i menej známe slovenské minerálne
vody.
Na chodbe vládla skvelá atmosféra, žiaci
– degustátori s veľkým nadšením ochutnávali vzorky a hlásenia svojich chuťových
pohárikov zaznamenávali do degustačných

kartičiek. Minerálne vody im veľmi chutili.
Až na Cígeľku, ktorej typická chuť bola pre
mnohých veľmi prekvapivá a skladali pri nej
„Bobríka odvahy“.
Najšikovnejší boli napokon piataci. Ich súčet
bodov za všetky aktivity bol najvyšší, preto
sa zúčastnia na exkurzii do Vodohospodárskeho múzea a na ostrov Sihoť.
Chuť a nadšenie detí zapojiť sa do aktivít
venovaných sviatku vody potvrdili, že nám
v našej škole príbeh vody nie je ľahostajný.
Naša voda si túto pozornosť určite zaslúži.
Viera Bendíková
foto: archív školy

Učitelia žiakom, žiaci učiteľom

Ocenené: pani učiteľka Katarína Ďuriačová a pani učiteľka Viera Bendíková.
Deň učiteľov každoročne oslavujeme na počesť výročia narodenia Jána Amosa Komenského (28. marca), tento rok to však bolo
5. apríla. Pri tejto príležitosti pripravili učitelia a žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka koncert pod
názvom „Učitelia žiakom, žiaci učiteľom“.
Koncert bol poďakovaním za prácu učiteľov

základnej umeleckej školy aj základnej školy.
Odzneli na ňom diela klasikov, ale tiež jazz či
folk v podaní tradičných i menej tradičných
nástrojových zoskupení. Počas programu sa
prítomným prihovorili pán starosta Jozef
Krúpa, pani riaditeľka Zuzana Kaliariková
a pani učiteľka Miriam Trgová. Z rúk pána

Výstavka prác žiakov ZUŠ.
starostu si potom prevzali ocenenie dve pani
učiteľky – Mgr. Viera Bendíková za kvalitnú
prípravu žiakov na súťaže a vynikajúcu pedagogickú činnosť a zanietenosť a Katarína
Ďuriačová za každodennú celoživotnú prácu
s deťmi predškolského veku.
Text a foto: Miriam Trgová
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Veľkonočné tvorivé dielne

Juliane trému nemá
Veľmi šikovná žiačka našej
školy Juliane Gerbel sa zúčastňuje na matematických
i jazykových olympiádach.
Naposledy zvíťazila na celoštátnej olympiáde v nemeckom jazyku.
 Ako prebiehala olympiáda?
Najprv nás privítali, potom nasledovali písomná
časť, prestávka a ústna časť. Poobede sme sa presunuli do IUVENTY na vyhlásenie výsledkov.
 Aký maximálny počet bodov si mohla získať?
Zo 100 bodov som získala 88.
 Koľko súťažiacich bolo v tvojej kategórii?
Osem, lebo je to podľa počtu krajov, z každého
kraja súťaží jeden víťaz.
 Bola konkurencia silná? Kto ťa najviac potrápil?
Určite, že konkurencia bola silná. Najviac ma potrápila deviatačka z Komárna, bola fakt dobrá.

Pár dní pred Veľkou nocou, 25. marca,
sa na Základnej a materskej škole Hargašova uskutočnili Veľkonočné tvorivé
dielne. V štyroch oddeleniach nášho
Školského klubu detí sa stretli rodičia,
starí rodičia a mladší súrodenci detí,
ktoré ho navštevujú. V triedach rozvoniavali koláčiky, sušienky a čaj, za čo
sme všetci mohli ďakovať obetavým
mamičkám.
Napriek mrazivému počasiu za oknami, kedy nič nenasvedčovalo tomu, že

sa blížia sviatky jari, sa v Klube maľovali vajíčka, vyrábali veľkonočné pozdravy a rodičia s deťmi si vyskúšali aj
náročnú voskovú techniku. Deti spievali veľkonočné pesničky, veselo odriekali známe Šibi, ribi... Všetci malí
dúfali, že ozajstná jar čoskoro príde
a mali tú správnu jarnú náladu. Tešíme sa na veľkonočné tvorenie o rok!
(lb)
foto: archív školy

Týždeň konverzácie v cudzom jazyku
Základná škola v spolupráci s Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ Hargašova a s jazykovou školou lektorka.sk pripravuje projekt „Týždeň konverzácie
v cudzom jazyku“ v mesiacoch máj – jún. Na projekt prispeli: Nadácia Volkswagen 1000 eur, Nadácia SLSP 1000 eur, zriaďovateľ 800 eur.

NAŠI ÚSPEŠNÍ
Matematická olympiáda
- obvodné kolo: 7. miesto Juliane Gerbel
Pytagoriáda
- obvodné kolo: 7. miesto Juliane Gerbel,
10. miesto Diana Horecká
Olympiáda v anglickom jazyku
- školské kolo: kategória 1B: 1. Viktória
Bendíková, 2. Lenka Šebíková, 3. Rebecca Tichá, kategória 1A: 1. Tomáš Holý,
2. Juliane Gerbel, 3. Rudolf Krušina

 Mala si trému?
Nie, vôbec. Asi som už zvyknutá, lebo na súťaže
chodím pravidelne, aj keď skôr na také ,logické‘.
 Ako si sa na súťaž pripravovala?
Na toto kolo som sa vôbec nepripravovala, lebo
sme ani nevedeli, kde a kedy sa bude konať. Dozvedeli sme sa to v piatok a v pondelok už bola
súťaž.
 O to je tvoje víťazstvo obdivuhodnejšie. Ktorá časť
súťaže bola pre teba najťažšia a prečo?
Súčasťou písomnej časti bol aj jeden veľmi ťažký
text. Bol ťažký už sám osebe a ešte v ňom boli
vynechané slová a namiesto nich čísla. Na druhej
strane sme museli tie slová gramaticky správne
doplniť.
Víťazke srdečne blahoželáme!
(mc), foto: archív rodiny

- obvodné kolo: kategória 1B: Viktória
Bendíková, kategória 1A: Tomáš Holý
Olympiáda v nemeckom jazyku
- školské kolo: kategória 1C: 1. miesto
Juliane Gerbel
- krajské kolo: kategória 1C: 1. miesto
Juliane Gerbel
- celoslovenské kolo: kategória 1C:
1. miesto Juliane Gerbel
Slávik Slovenska
- školské kolo: I. kategória: 1. Viktória
Jedináková, 2. Sonia Pérez, 3. Alexandra
Baslíková, II. kategória: 3. Luna Ďurkovičová, Eva Mečiarová

Hviezdoslavov Kubín
- školské kolo: I. kategória poézia: 1. Michaela Novosadová, 2. Tereza Moková, 3.
Jerguš Rybiansky, próza: 1. Juraj Bendík,
2. Rafaela Trgová, 3. Tereza Okálová,
II. kategória poézia: 1. René Dominik
Gašpar, 2. Lucia Kojdová, 3. Andrej Onduško, próza: 1. Nicole Prokopová, 2. Juliane Gerbel, 3. Diana Horecká,
III. kategória próza: 1. Nina Martinčičová, 2. Viktória Bendíková, 3. Rebeca
Tichá
(r)

Víťazom blahoželáme!
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Viťo Bojňanský má sen: galériu v kameňolome
Na svete je málo miest, kde sa vďaka hostiteľovi hneď cítite ako doma, a zároveň sú plné tvorivých zázrakov. Jedným z nich je ateliér bystrického výtvarníka
Viťa Bojňanského.
Sochár a maliar Viťo Bojňanský žije v Záhorskej Bystrici od roku 1992. „V šesťdesiatom
šiestom tu otec kúpil pozemok. Vtedy tu ešte
bola stavebná uzávera. Otec nechcel stavať
načierno, tak sme tu mali záhradu.“ Od spomínaného roku tu má známy výtvarník dom
a ateliér, v ktorom vznikli aj diela známe každému Bystričanovi, čo chodí po obci s otvorenými očami.
Pán Bojňanský vyštudoval najprv Školu
umeleckého priemyslu a ako hovorí, so spolužiakmi chytili ešte ten posledný vlak pravej
„Šupky“. „Boli to iné časy. Hovorí to síce asi
každý, ale bolo to iné. Učitelia držali s nami,
všetci sme mali spoločného nepriateľa, všetci
sme sa schovávali pred režimom,“ spomína
s úsmevom môj hostiteľ, zatiaľ čo kladie na
stôl niečo dobré na privítanie.
V tomto ateliéri vznikol aj obraz Svätí Peter
a Pavol, ktorý visí vo vstupnej hale miestneho úradu. Jediný je vo vlastníctve Záhorskej
Bystrice, ďalšie štyri obrazy, ktoré tu visia, sú
zapožičané. Nebojí sa, že sa zničia? „Nie. Každý obraz sa dá opraviť, zachrániť. Veď aj reštaurátori nech majú svoju prácu. A ukradnúť
to nikto neukradne, lebo sa to boja predať.
Ukradnuté auto predajú hneď, s obrazom to
také ľahké nie je. Raz som si už myslel, že mi
ukradli obraz a chválil som sa kolegovi, aký
som dobrý. Ale obraz sa len stratil,“ smeje
sa.

Korene
Nie každý umelec o sebe môže povedať, že je
rodinný typ. Viťo Bojňanský tvrdí, že „miliónpercentne“. Dôkazom toho je podľa neho aj so-

Návrh úpravy kruhového objazdu.

cha na Námestí Rodiny so symbolikou kruhu
(prsteňa), ktorý predstavuje rodinné spojenie,
a tiež svetla – slnka. Jeho osobnými svetlami sú
manželka Barborka – architektka a syn Matúš,
ktorý je stredoškolák a rád otcovi pomáha s
prácami okolo domu.
S úpravou a poriadkom na svojom dvore sa
môže rodinka Bojňanských pýšiť. Ani teraz
na jar nebol dvor v žiadnom ohľade zanedbaný. Takže výtvarné diela domáceho pána sa
na ňom vynímajú ako v najkrajšej prírodnej
galérii.
Keďže otec pána Bojňanského záhradníčil
v Bystrici už pred 46 rokmi, starí Bystričania jeho už neradia medzi „došlých“. „Som
už akože ich, tvrdia.“ A zaspomína si, ako
s otcom robieval vo vinohrade, pretože bol
vraj zarytý vinár ako ostatní bystrickí vinári.
Prečo zarytý? „Lebo slnka bolo málo a víno
kyslé. Tak otec prisládzal a potom malo strašne veľa alkoholu.“
Viťo Bojňanský má rád záhorskobystrickú
atmosféru. Má šťavu a je založená na tradíciách.
Na rodinách, ktoré tu žijú už dlho a veľa
o sebe navzájom vedia, aj generácie dozadu.

Obraz v Spoločenskom dome.

Viťo Bojňanský (1962) vyštudoval drevorezbu na SUPŠ a sochu na VŠVU. Tvorí z bronzu,
kolorovaného dreva, akrylu, kameňa, duralu a skla. Od pobytu v Prahe (1996 – 1999) sa venuje
aj maľbe a kresbe. Absolvoval dva tvorivé pobyty v Paríži. Žije a tvorí v Záhorskej Bystrici.

Idea kameňolom

Voňavé prekvapenie

Čo by sa malo v Bystrici zlepšiť? „Bez debaty
komunikácie. Ale to povie každý, lebo taký
múdry môže byť hocikto. Lenže to chce nemalý keš.“ Viťovi Bojňanskému sa na mieste,
kde žije, vlastne nežiada kritizovať nič. Predsa
však má ako umelec jeden zatiaľ nesplnený
sen.
„Je tu opustený kameňolom. Veľmi by som
v ňom chcel zriadiť galériu. Dokonca manželka urobila pred štyrmi rokmi aj zámer,
veľmi peknú štúdiu, ale všetko skrachovalo
na tom, že pre neusporiadané vzťahy urbár
nemohol vystaviť list vlastníctva. Mal to byť
multifunkčný priestor na koncerty a vernisáže, miesto, ktoré by žilo a bolo iné.“
Zdá sa, že výtvarníkovi „neprejde“ ani zatiaľ
posledný umelecký zámer, návrh na sochu sv.
Petra a Pavla do kruhového objazdu. Dielo
malo byť vytvorené k oslavám 700. výročia písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. Napriek
tomu, že obaja svätci sú stvárnení v podstate
v siluete, polícia je proti umiestneniu sochy
kvôli prehľadnosti na objazde a bezpečnosti
premávky.
No pán Bojňanský má aj tak čo robiť, pretože
sa už chystá na výstavu do Štrasburgu, ktorá
bude v máji, a aj na septembrovú výstavu do
Monaka.

Čas pomaly ubieha a ja sa nečakane dozvedám ďalšie prekvapenie. Že Viťo Bojňanský
miluje ešte jedno umenie – kulinárske. „Ja varím, manželka väčšinou pečie, takže v kuchyni si navzájom neprekážame. Hovorievam, že
ona je od múky, ja od mäsa. Rád grilujem, rád
skúšam recepty iných a potom ich vylepšujem po svojom, podľa chuti. Rád varím vývar

z bažanta alebo guláš z diviny s horkou čokoládou, to málokto pozná. Poslednú dobu
som robieval králika na čiernom pive alebo
na spôsob jahňaťa. Veľmi radi varíme na
rozmaríne, tymiane, oregane, bazalke, bylinky si dopestujeme sami.“
Ale nevaria len pre seba, pozývajú priateľov
na grilovačku alebo na paellu. „To je jediný recept, ktorého sa držím.“ Potom sa do-

zvedám neúplné recepty na chobotnicu, na
kačicu s hruškovou omáčkou a tiež jeden,
ktorý chce pán domáci ešte len vyskúšať –
hovädzie líčka na víne. Úplne cítim všetky
tie vône. A v skrytosti dúfam, že podobne,
ako sa Viťo Bojňanský delí s Bystričanmi
o svoje sochárske a maliarske umenie, podelí sa s čitateľmi Našej Bystrice aj o niektorý zo svojich receptov. Text a foto: (mc)

Socha Matky pri Grmolízskom potoku.

Kačica na hruškovej omáčke
INGREDIENCIE:
porcovaná kačica (alebo prsia), 300 g surových hrušiek, sherry, 2 ks čili papričky, čierne pivo, zemiaky, rozmarín, maizena, soľ, hrubá múka, maslo, med, olivový olej.
PRÍPRAVA:
1. Na predhriaty plech poukladáme nasolenú, rozporcovanú kačicu. Pečieme
1 hod., potom zalejeme pivom a pečieme ešte ďalšiu hodinu. Mäso počas pečenia
obraciame.
2. Očistené, nakrájané hrušky prudko opečieme na panvici s maslom a medom,
zalejeme tmavým výpekom z kačice, pridáme čili papričky, sherry a chvíľku povarime. Hrušky nesmú byt moc príliš mäkké. Zahustíme maizenou.
3. Zemiaky uvaríme v šupke, očistíme, roztlačíme, pridáme nadrobno posekaný
rozmarín, hrubú múku a vytvoríme asi 1 cm hrubé zemiakové placky placky, ktoré
Takto chutne budú vyzerať kačacie prsia.
do zlata opečieme na panvici s olivovým olejom.

Dobrú chuť!

Svetelná stéla na Námestí Rodiny.
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Nové ubytovanie pre učiteľov
Bratislavský samosprávny kraj plánuje na leto tohto roka dokončenie až
ôsmich ubytovacích jednotiek pre učiteľov. Vzniknú na internáte SOŠ automobilovej J. Jonáša na Saratovskej ulici.
Kraj sa rozhodol pomôcť učiteľom, ktorých
platy sú tabuľkové, ale náklady na život sú
práve v bratislavskom regióne omnoho vyššie
ako inde. „Preto sme sa rozhodli poskytnúť
naše ubytovacie kapacity. Robíme to v rámci
viacerých internátov, ktoré má Bratislavská
župa pod sebou,“ povedal župan. „Toto je
naša odpoveď na situáciu, ktorú by mal riešiť
viac štát,“ dodal Pavol Frešo.
Župa sa takýmto spôsobom snaží pomôcť
tým, ktorí by za iných okolností boli nútení
zo školstva odísť. „Napriek tomu, že je kríza
a napriek tomu, že z objektívnych príčin nevieme realizovať žiadne veľké investície, po-

môžeme učiteľom aspoň takto – v malom“.
Na internáte kraj zrekonštruuje chodbu na
prvom poschodí. Vzniknú tak ubytovacie
jednotky s dvoma izbami, kúpeľňou a kuchyňou. Chodba by mala byť uzavretá, bude
na nej aj odkladací priestor. Ako informoval
riaditeľ Odboru školstva BSK Roman Csabay,
do sprevádzkovania prvej polovice chodby
v lete BSK plánuje investovať 60-tisíc až
70-tisíc eur.
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl.
Pracuje na nich 2657 zamestnancov, z toho
je 1924 učiteľov.

Bezpečný ženský dom
Bratislavský kraj chce v spolupráci s občianskym združením Domov – Dúha zriadiť
Bezpečný ženský dom na pomoc ženám
a deťom, na ktorých je páchané násilie.
„Považujeme to za dôležitý krok, ako môžeme pomôcť ženám, matkám a deťom, na
ktorých je páchané násilie,“ povedala bratislavská vicežupanka Gabriella Németh. Zároveň uviedla, že Bratislavský kraj ako prvý
zo všetkých ôsmich krajov vypracoval regionálny akčný plán na pomoc týraným ženám.
„Robíme všetko pre to, aby sme tento negatívny jav zmierňovali,“ doplnila podpredsedníčka kraja.
Budovu, kde má vzniknúť Bezpečný ženský
dom, má kraj vo svojej správe, no v súčasnosti je v nevyhovujúcom technickom i stavebnom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu

rekonštrukciu. Náklady na zriadenie domu aj
vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím predstavujú
cca 250-tisíc eur. Kraj chce na to čerpať peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu
2009 – 2014, programu SK 09 Domáce a ro-

VYHRAJ iPad

v 3 jednoduchých krokoch na
www.facebook.com/bratislavskykraj.sk
Ďakujeme partnerovi súťaže iSTYLE – Apple Premium Resseler.

dovo podmienené násilie, ktorého cieľom je
znížiť výskyt rodovo podmieneného násilia
a znížiť výskyt domáceho násilia.
Bratislavský kraj odštartoval tento rok sociálny program „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“. Základným cieľom
programu je prevencia a eliminácia násilia
páchaného na ženách tak, aby nemuseli čeliť
porušovaniu ich základných ľudských práv.
V tomto roku kraj finančne podporil sumou
212 300 eur tie subjekty, ktoré sa v rámci svojich projektov venujú aj pomoci ženám, na
ktorých je páchané násilie. BSK spolupracuje
v oblasti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie s organizáciami Aliancia žien
Slovenska, o. z., Pomoc ohrozeným deťom,
o. z., Brána do života, o. z. a Domov Dúha,
o. z., Unicef, o. z.
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Koštovka vína v Brumoviciach

Ochutnávka v Sokolovni.

Delegácia zo Záhorskej Bystrice sa v sobotu 13. apríla zúčastnila na
Oblastnej výstave vín v družobnej obci Brumovice.
Brumovice patria do národopisnej oblasti
hanáckeho Slovácka. Na úrodných svahoch

Členovia delegácie s obyvateľom Brumovíc.

tu hospodária poľnohospodári aj vinári.
Miestne vinohrady patria do Velkopavlo-

vickej podoblasti. K životnému štýlu obyvateľov patrí vlastníctvo vinohradu a malého
vinárskeho „sklepa“. Vinice sú zaradené do
integrovanej produkcie a sú ošetrované prípravkami na ekologickej báze. Pestujú sa tu
odrody bieleho aj červeného vína.
Na výstave bolo 305 vzoriek bielych vín,
213 červených a 46 ružových vín. Vína boli
z Velkopavlovickej oblasti, z podoblastí
južnej Moravy a zo slovenskej Malokarpatskej oblasti. Medzi 564 vzorkami vín mohli
návštevníci okoštovať aj vína zo Záhorskej
Bystrice od pánov Emila Richtera, Martina
Besediča a Rudolfa Mikletiča.
Z Brumovíc sme si okrem príjemného zážitku z koštovky vína domov priniesli aj diplomy za Rosé 2012 Fr a Zmes bielu 2012 – od
Martina Besediča. V družobnej obci sme sa
cítili veľmi príjemne, nielen vďaka jarnému
počasiu.
Spolok Brumovických vinárov srdečne pozýva všetkých priateľov a milovníkov vína
na Deň otvorených „sklepov“ v sobotu
8. júna od 10.00 h.
(bb) foto: archív mb
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava
– Záhorská Bystrica malo pravidelné zasadnutie
26. februára 2013.

VOĽBA KONTROLÓRA

nej škole majú určené hodiny pre styk s verejnosťou v pondelok a
stredu v čase od 15.00 do 17.00 h. Okrem pravidelných obchôdzok
sa zúčastňujú na zasadnutiach komisií a zastupiteľstva, prípadne
vykonávajú ochranu pracovníkov miestneho úradu pri exekúciách
či doručujú problémové písomnosti. Pre bezpečný príchod detí do
školy od 7.30 h hliadkujú pri priechode. Aktívne sa zúčastňujú na
všetkých podujatiach usporadúvaných mestskou časťou.

Na pozíciu kontrolóra v mestskej časti sa hlásilo šesť uchádzačov,
piati splnili potrebné náležitosti. Hlasovanie sa uskutočnilo tajne
a do funkcie hlavného kontrolóra bol zvolený Mgr. Richard Sporina.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO
ZBORU INFORMUJE

ODPREDAJ POZEMKOV

Štatistika zistených a riešených trestných činov a priestupkov
je uvedená v tabuľke:

Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov, ktoré sú v správe mestskej časti parc. č. 2663/28 o výmere 166 m² v sume 90,-€/m² manželom Juhásovým, parc. č. 2663/36 o výmere 179m² v sume 155,-€/m²
pánovi Bečkovi a parc. č. 853/2 o výmere 1440 m², parc. č. 853/26
o výmere 462 m² v sume 100,-€/m² firme BRK elektro s.r.o.

NÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo nájom pozemkov parc. č. 2709/1 o výmere
1845 m², parc. č.2710 o výmere 20 m², parc. č. 2711/1 o výmere
3399 m² a parc. č. 2708/4 o výmere 1317 m² v sume 2,-€/m² na
dobu 10 rokov pre Ing. Zuzanu Juríkovú.

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE
Pán poslanec Bošňák predstavil v mene zriadenej pracovnej skupiny materiál o zámere rekonštrukcie telocvične pri ZŠ s MŠ na
viacúčelovú športovú halu. Harmonogram ráta s prípravou projektu
v roku 2013 a s realizáciou v roku 2014. Nový objekt by slúžil aj na
neškolské športové aktivity.

Trestné þiny
Spáchané trestné þiny
Objasnených
% objasnenosti

Rok 2012 Rok 2011
728

-217

248
34 %

+ 11
9%

Priestupky
Spáchané priestupky
Objasnených
% objasnenosti

Rok 2012 Rok 2011
629

+ 50

301
48 %

+ 44
4%

Mestská časť má prideleného referenta nadstržm. Tomáša Táborského, nesúceho osobnú zodpovednosť za zverený obvod. Vedie
prehľad trestnej činnosti, získava poznatky o možných páchateľoch
trestných činov a podieľa sa na ich objasňovaní. Vybavuje písomnosti a spracúva agendu priestupkov a trestných činov.

NOVÉ NÁZVY ULÍC
Zastupiteľstvo hlasovalo o nových názvoch ulíc v lokalite Boháčky,
pričom vyberalo z 3 alternatív.
Schválené názvy ulíc sú nasledovné: Bystrické sady, Čerešňový sad,
Slivkový sad, Jabloňový sad, Hruškový sad.

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA
VEDOMIE

VOĽBA PREDSEDU REDAKČNEJ RADY
NOVÍN

- správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých MČ fyzickým a právnickým osobám v roku 2012
- návrh plánu a finančnej podpory kultúrnych podujatí usporiadaných MČ na rok 2013
- správu o činnosti neziskovej organizácie Bystrický prameň s pripomienkami
- správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Na základe prijatého Štatútu novín Naša Bystrica zastupiteľstvo
schválilo nového predsedu redakčnej rady. Stala sa ňou Mgr. Marcela Jedináková (zamestnankyňa RTVS).

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
Výsledky práce čo do počtu zistených a riešených priestupkov
uvádzame v tabuľke:
Celkový
poēet

Napomenutím

Zaplatené
namieste

Priestupkyproti
bezpeēnostia
plynulosticest.
premávky

56

18

35

3



240

Priestupkyproti
verej.poriadku§
47

4

3

1





10

Priestupkyproti
verej.poriadku§
47VZN

58

24

17

16

1

195



Priestupkyproti
majetku

Spolu

Zaēaté
Oznámením objasŸovanie Zaplatené€

1





1





119

45

53

20

1

445

Do našej mestskej časti máme z Mestskej polície pridelených dvoch
okrskárov Ing. Jaroslava Machaňkova a Róberta Evjaka. Na miest-

ODVOLANIE A MENOVANIE ČLENOV
KOMISIÍ
Na vlastnú žiadosť s účinnosťou od 1. 3. 2013 boli odvolaní Mgr.
Martin Besedič – člen Komisie kultúry a PhDr.Mgr. Pavel Bryndzák
– člen Komisie školstva, mládeže a informatiky. Obom touto cestou
ďakujeme za odvedenú prácu pre mestskú časť. Za nového člena
komisie školstva bol zvolený prof. Ján Grexa.

PRENAJATIE PRIESTOROV V
ZDRAVOTNOM STREDISKU
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o zámere MUDr.
Tomáša Padúcha na prenajatie nebytových priestorov v budove
zdravotného strediska. Pán Padúch má záujem o zriadenie a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia formou ambulantnej starostlivosti, a to najmä: ambulancie pre deti a dorast, ambulancie
všeobecného lekára pre dospelých. Pán Padúch tiež prejavil záujem
rozšíriť prevádzku a zriadiť: ambulancie jednodňovej zdravotnej
starostlivosti v odboroch neurológia, ortopédia, plastická chirurgia,
anesteziológia, stomatológia a lekáreň s nonstop prevádzkou.
Všetky materiály týkajúce sa zasadnutia miestneho zastupiteľstva
nájdete na www.zahorskabystrica.sk
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POČET DETÍ V ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH JE DÔLEŽITÝ
Pokračovaním v sérii článkov sa snažíme objasniť, od čoho závisia príjmy našej obce. Dnes sa venujeme
závislosti štátom pridelených financií od počtu detí navštevujúcich školské a predškolské zariadenia
v Mestskej časti Záhorská Bystrica.
V roku 2013 dostane Bratislava na základe schváleného štátneho rozpočtu celkom
135,3 mil. eur z výnosu z dane z príjmu
fyzických osôb. Magistrát Bratislavy podľa
svojho štatútu prerozdelí 32 % tejto sumy
priamo jednotlivým mestským častiam, čo
je suma 43,3 mil. eur. Existujú len dva dôležité parametre, ktoré nám prinesú väčší
podiel týchto finančných prostriedkov:
◗ Počet obyvateľov našej mestskej časti
(téme sme sa venovali v NB číslo 5/2012)
◗ Počet detí – žiakov, ktorí tu navštevujú
školské a predškolské zariadenia

  

  
 
 


 


 

 
    









   

Počet obyvateľov stúpol
Podľa počtu obyvateľov je rozdeľovaných
60 % sumy 43,3 mil. eur. V našej obci
v roku 2012 výrazne narástol počet obyvateľov s trvalým pobytom, za čo patrí
všetkým zaregistrovaným vďaka. Nárast
o 362 predstavuje 10 % počtu obyvateľov
a je veľmi pravdepodobné, že v roku 2013
privíta naša obec svojho štyritisíceho občana. Magistrát nám priamo za každého
občana pošle 59 eur alebo spolu 201- 000
eur. Prehľad o vývoji počtu obyvateľov poskytuje prehľadný graf.

financovanie väčšej materskej školy, väčšieho školského klubu a väčšej jedálne ekonomickejšie a racionálnejšie.
Materská škola na Hargašovej ulici dosiahla v súčasnosti maximum svojej kapacity
s počtom detí okolo 125. V školskom klube detí ZŠ rastie počet oddelení s nárastom počtu žiakov I. stupňa ZŠ, kde je dnes
v ôsmich triedach spolu 140 detí. A školská
jedáleň bude po tohtoročnej plánovanej re-

Počet žiakov
v školských
zariadeniach
Zvyšných 40 % rozdeľovaných prostriedkov pripadne jednotlivým mestským
častiam na základe počtu
žiakov:
◗ v materskej škole
◗ v školskom klube detí –
družine

◗ v stravovacom zariadení
školy
Jednotlivé koeficienty prinesú do rozpočtu mestskej časti približne
nasledovnú sumu peňazí:
◗ 1 200 eur za žiaka v materskej škole
◗ 230 eur za žiaka v školskom klube detí
◗ 80 eur za každého žiaka ZŠ, ktorý je automaticky považovaný za stravníka
Magistrát nám priamo za žiakov pošle
spolu 190 000 eur a mestská časť je povinná následne jednotlivé školské zariadenia
financovať. S nárastom počtu žiakov je

   
  







konštrukcii môcť obslúžiť viac stravníkov,
ako je dnešný stav 226 detí na I. a II. stupni
základnej školy.

Demografické trendy
v Záhorskej Bystrici
Okrem nárastu počtu obyvateľov je zaujímavý aj údaj o počte narodených detí
občanom v našej mestskej časti (viď graf).
Tento sa v posledných rokoch pohybuje od

40 do 70, s priemerom 50 novorodeniatok
v posledných troch rokoch. Tieto údaje
sú dôležité pri plánovaní a rozvoji kapacít
predškolských a školských zariadení v Záhorskej Bystrici.
Vďaka nedávno otvorenej farskej materskej
škôlke s kapacitou 40 detí by sa mala situácia pri umiestňovaní detí v materských
školách priamo v obci zlepšiť. A výchova priamo v obci zasa umožňuje počítať
s pravdepodobným prechodom týchto detí
do ZŠ, čo sa prejavuje
v trende nárastu prváčikov. Tieto optimis
tické správy prinesú
v budúcich rokoch
vyššie finančné príjmy
z prerozdeľovaných

financií z Magistrátu
mesta Bratislavy pre

našu mestskú časť.
Pr i or itou m e s t s ke j

časti zostáva rozvíjať

a zveľaďovať predškolské a školské zariadenia
aj v spolupráci s farským
spoločenstvom a súkromníkmi. V centre
pozornosti je aj rozvoj priestorov na mimoškolské športové a pohybové aktivity detí a rodičov, pričom vyššia suma na
strane príjmov mestskej časti je toho nevyhnutným predpokladom. Kampaň za trvalý pobyt v obci pokračuje a Miestny úrad
v Záhorskej Bystrici – matrika je pripravený vám s registráciou pomôcť.
(ib)
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Devätnásť odmenených športovcov so starostom J. Krúpom.

Športovci roka 2012
Aj Bystrica má svoju anketu o najlepšieho športovca, a tak sme sa v marci
stretli na vyhlasovaní výsledkov už II. ročníka Športovca roka.
V hlasovaní komisie športu nebola o napätie núdza. Kandidátov navrhovali aj čitatelia Našej Bystrice a rodina ocenených sa
rozrástla o nové mená, ale aj o športy, ktoré
v roku 2011 medzi ocenenými zastúpenie
nemali.
Jediní, čo obhájili svoju pozíciu z úvodného ročníka, sú dorastenci florbalového
družstva Tsunami z oddielu ŠK Hargašova.
Minulý rok postúpili do II. celoštátnej ligy
a medzi dospelými (ne)rovesníkmi vybojovali pozíciu v strede tabuľky.

Mladé hviezdy
Medzi mladými jednotlivcami vyniká
Alanko Kubaský. V desiatich rokoch stíha
byť kapitánom futbalistov v MFC pod vedením trénera Martina Kapustu a zároveň
platným hráčom florbalistov Tsunami.
Futbalistky tento rok pretromfli minulo-

ročné gymnastky a ceny brali prvýkrát.
Futbalistka Magda Smiešková je tiež príkladom v plnení si detských športových
povinností. Stoja za ňou jej obetaví rodičia
a v strede obrany mladších žiakov ju semtam zastúpi sestra Kika.

Výnimočné výkony
V novej kategórii Výnimočné výkony v oddieloch mimo Záhorskej Bystrice boli odmenené dve laureátky. Saška Handiaková
zo Slovana je v desiatich rokoch absolútny
talent a víťazka detského „fedcupu“ spomedzi 1 200 dievčat na Slovensku. Jej trofeje sa už z detskej izby „rozťahujú“ aj na
chodbu. Tá posledná z turnaja v Čechách
vážila 7 kíl, čo je štvrtina Saškinej váhy.
Natálka Pivarčiová berie v súťažiach akvabel, čo je olympijský šport, len pódiové
umiestnenia. A to v kategóriách jednotliv-

cov, dvojíc, ale aj v skupinových zostavách.
Majsterka Slovenska z Iuventy valcuje konkurenciu aj v medzinárodných súťažiach,
lebo slovenské vody sú jej primalé.
Miloslav Sajan ako odmenená aktívna
osobnosť športu je dnes „ikonou“ stolného tenisu v Záhorskej Bystrici. Okrem aktívneho hrania má na starosti organizáciu
turnajov, prácu v klube Spoločnosti priateľov stolného tenisu a aj popularizáciu tohto
krásneho športu.

Legendy
Po pánovi futbalistovi Štefanovi Pilváňovi,
ocenenom v minulom roku, prebral cenu
Legenda športu jeho takmer rovesník, dodnes aktívny bežec Štefan Jánoš, známy
pod prezývkou „Šonaj“. Hrať futbal 65
rokov, hokej v šesťdesiatke a behávať aj
dnes denne do kopca je výzvou pre mnohých z nás. Po oficiálnej časti viedli športovci diskusie na spoločenskom posedení
a sme radi, že z tejto akcie sa stala príjemná
príležitosť na stretnutie štyroch generácií
bystrických športovcov.
Ivan Bošňák
foto: Vlado Kristl

Gymnastky z Hargašovej brali medaily
Na 3. ročníku Rapid Cupu v modernej gymnastike – Memoriáli
Libuše Schönovej – Záhorskú Bystricu reprezentovali gymnastky
ŠK Hargašova v 4 kategóriách.
V kategórii Baby (ročník 2008) Manuela Trgová obsadila I. miesto
a Glória Novotná II. miesto. V kategórii Mini (ročník 2007) Klára Kobielska skončila na IV. mieste a v kategórii Mladšie nádeje
Hana Matejovičová na 15. mieste. V kategórií žiačky BN 2004 bez
náčinia obsadila Kristína Horváthová 7. miesto s postupom do
finále a Michaela Abaffyová sa umiestnila na 12. mieste.
Všetko v silnej konkurencii veľkých gymnastických oddielov
s dlhoročnou tradíciou. Všetkým gymnastkám gratulujeme
a trénerkám Monike Lamošovej a Tamarke Tripskej ďakujeme za
prípravu a húževnatosť.
Text a foto: Miriam Trgová

V zadnom rade zľava Michaela Abaffyová a Kristína Horváthová,
v prednom rade Klára Kobielska, Manuela Trgová a Glória Novotná.
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Švédsky tréner u nás

FUTBAL

MLADŠIA PRÍPRAVKA – Zimná liga
FK Rača: MFC Z. Bystrica
ŠKP Dúbravka B: MFC Z. Bystrica
FK Inter BA B: MFC Z. Bystrica
Danubia BA: MFC Z. Bystrica
LP Domino BA: MFC Z. Bystrica

Počas jarných prázdnin mali naši
florbalisti možnosť trénovať pod
vedením Marcusa Åboma, profesionálneho švédskeho trénera
Torshälla IBK.
Marcus začínal svoju kariéru ľadovým
hokejom a futbalom. Pokračoval ako hráč
florbalu v druhej najvyššej švédskej súťaži
mužov (člen družstva Mesta IBK). Potom
plynulo prešiel na post profesionálneho
trénera florbalu v rôznych kategóriách.
Dnes vedie tím chlapcov U15 v TIBK,
florbalovú triedu v miestnej škole a bol
zodpovedný za florbalovú prípravku v TIB.
V marci trénoval deti, mládež a dospelých
zo Záhorskej Bystrice, extraligové družstvo mužov Bogdau Stupava a tiež klub TJ
Sokol Gajary.
Keďže sa chceme učiť sa od lepších, po
rokoch turnajovej spolupráce sme oslovili
TIBK, či by nám nevyšlo v ústrety. Podarilo sa! Vďaka Markovi Langemu sme zažili
pravú švédsku florbalovú tréningovú atmosféru. „Som rád, že som tu. Je fajn, že naša
spolupráca pokračuje,“ súhlasil s nami aj
Marcus. Okrem trénovania si našiel čas aj
na stretnutie so starostom Jozefom Krú-

Výsledkový servis – marec-apríl
1:5
1:4
3:3
1 : 14
6:3

Zímná liga prípraviek – zákl. časť

PZ

V R

P

Sk

B

1
2
3
4
5
6

5
5
5
5
5
5

3
3
3
1
1
0

0
1
1
1
3
5

22:6
29:12
9:6
20:9
7:19
2:37

11
10
10
9
3
0

FK Inter “B”
MFC Záhorská Bystrica
ŠKP I. Dúbravka “B”
LP Domino “B”
FK Rača Bratislava B
ŠK Danubia

2
1
1
3
1
0

MLADŠIA PRÍPRAVKA – Zimná liga
MFC Z. Bystrica : ŠKP Dúbravka A
FK Inter BA. A : MFC Z. Bystrica
MFC Z. Bystrica : FK Rača A
P Zímná liga prípraviek – nadstavba

Trenér Marcus Åboma.
pom, ktorý je fanúšikom florbalu, a s prezidentom SZFB Danielom Grancom. Pozrel si aj zápas extraligy mužov VŠK FTVŠ
Hurikán Bratislava – FBK Bogdau Stupava,
aby videl hráčov v zápasovej akcii.
Viac o nás na www.tsunami2006.eu
Juraj Hvozdík, ŠK Hargašova
foto: jh

Mladí futbalisti medzi najlepšími
Prípravkári (ročník 2004 a mladší) sa zúčastnili na zimnej lige. V ružinovskej športovej
hale si zmerali sily s ďalšími 10 družstvami. Naše nádeje postúpili zo základnej skupiny
a v nadstavbovej časti si vybojovali výborné III. miesto. S bilanciou 2 výhry, 1 remíza
a 2 prehry pred nami skončili len Inter „A“ a Rača „A“ družstvá.
Naším najlepším strelcom sa stal Alan Kubaský s 12 gólmi, ďalší v poradí Janko Dučaj strelil 8 a Oskar Ševčík 7 gólov. Chlapcom a dievčatám gratulujeme a držíme palce
v jarných zápasoch.
Silvia Morávková

5:1
3:1
1:3
PZ V

R

P

Sk

1 Inter “A”
5 5 0 0 26:9 15
2 Rača “A”
5 3 1 1 17:8 10
3 MFC Záhorská Bystrica
5 2 1 2 14:11 7
4 Inter “B”
5 1 3 1
7:8
6
5 ŠKP Dúbravka “B”
5 1 1 3 8:22
4
6 ŠKP Dúbravka “A”
5 0 0 5 9:23
0
Futbalové súťaže Bratislavskej V. ligy dospelých a ligy
mladších žiakov začali pre nevhodné počasie a terény
až v strede apríla. Rozpis zápasov nájdete na webovej
stránke www.futbalnet.sk
Priaznivcov futbalo samozrejme pozývame na zápasy
MFC Záhorská Bystrica.
FLORBAL
MLADŠIA PRÍPRAVKA
Chlapci získali v 2012/2013 titul v BAMP s poslednými výsledkami
Snipers Bratislava – Tsunami ŠK HARGAŠOVA ZB
1:8
Tsunami ŠK HARGAŠOVA ZB – FBC Blueberries Modra
10 : 5
DORASTENCI
FTVŠ Hurikán Bratislava – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
5:7
DIEVČATÁ
Blue Diamonds Závod – ŠK Hargašova Z.BYSTRICA
7:2
Devínska Nová Ves – ŠK Hargašova Z.BYSTRICA
5:3
MUŽI – 2. celoštátna liga – koniec ligy
Naši „ešte vekom dorastenci“ obsadili po minuloročnom postupe do 2. ligy stred tabuľky – 7. miesto s

výbornými výsledkami.
N SPORT Zvolen – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Slávia SPU DFA Nitra – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA

8:6
14 : 7

MUŽI – BA 8. liga 2012 / 2013

Z

V R

P

Skóre

B

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
16
15
15
15
13
9
8
5
4
3
3

4
4
4
5
6
8
9
13
15
16
17
19

201:109
212:141
138:81
203:112
186:129
153:114
137:139
145:206
108:150
110:195
115:215
98:215

34
34
33
32
31
27
22
17
12
10
6
6

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

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

TENIS

Halové majstrovstvá Slovenska
Kategória seniori:
Švarc Ladislav – TJ Záhorák
1. miesto v kategórii 35+
Hausner Marian – TJ Záhorák
2. miesto v kategórii 65+
Švarc-Mariani – TJ Záhorák
2. miesto štvorhra v kategórii 35+
Halové medzinárodné majstrovstvá Slovenska
Vladimír Karel - TJ Záhorák
1.miesto v kategórii 45+
Majstrovstvá sveta seniorov v Turecku
Švarc Ladislav – TJ Záhorák
1. miesto v kategórii 35+
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Klub dôchodcov sa stal
občianskym združením
Za účasti vyše 200 členov klubu sa
14. apríla konala v Klube dôchodcov v Záhorskej Bystrici výročná
členská schôdza.
Medzi pozvanými hosťami nechýbali pán
starosta Jozef Krúpa, predsedníčka sociálnej komisie Martina Gašpáreková a predsedníčka MS SČK Anna Weinštuková.
Predsedníčka klubu pani Ľudmila Moková
podrobne opísala všetky podujatia uskutočnené v roku 2012 a oboznámila s plánom
činnosti na tento rok. Súčasťou správy bolo
zhodnotenie hospodárenia s financiami
klubu v roku 2012 a schválenie Stanov klubu dôchodcov, ktorý sa od 15. marca 2013
stal samostatným právnickým subjektom
a naďalej bude fungovať ako občianske
združenie.
Sprievodnými akciami schôdze bolo hudobné vystúpenie Anny Bartókovej (klavír)
a Gabriely Pekárovej (flauta), prednáška
npor. Martiny Kočišovej o bezpečnosti
seniorov v každodennom živote a výstava
obrazov amatérskej maliarky Judity Pokornej, doplnenej ručnými prácami Jozefíny
Jajcajovej.
Božena Kubíková
foto: Ján Hasoň
inzercia 2/6/2013

Jarná muškátová akcia
Mestská časť aj tento rok pripravila na dopoludnie 13. apríla Jarnú
akciu, na ktorej rozdávala muškáty. Každý obyvateľ s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici si mohol pri požiarnej zbrojnici a na trhovom mieste na Tešedíkovej ulici vyzdvihnúť tri sadenice. Rozhodne
bolo z čoho vyberať, pripravené boli desiatky muškátov.
Kristína Puškelová, foto: Martin Jurček

Vážení obyvatelia Záhorskej Bystrice!
Potrebujete nové okuliare, vymeniť sklá alebo zmerať zrak?

Už nemusíte chodiť ďaleko.
Otvorili sme pre Vás

OČNÚ OPTIKU
Ponúkame široký sortiment dioptrických a slnečných rámov
a skiel. Nájdete nás na Námestí Rodiny denne
od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Meranie zraku a návštevu Očnej optiky si môžete dohodnúť
aj mimo otváracích hodín, na t. č. 0905 936 090. Neváhajte
a využite naše uvádzacie ceny s 30% zľavami na rámy a sklá.

Na meranie zraku je nutné sa objednať vopred
na t. č. 0905 936 090
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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MOZAIKA

Klavírny maratón po druhý raz

Minulý rok sme úvodným Klavírnym maratónom oslávili kúpu nového koncertného krídla
do Spoločenského domu. Aj tento rok sme sa rozhodli dať všetkým nádejným klaviristom
zo Záhorskej Bystrice možnosť zahrať si na ozajstnom krídle. Druhý ročník Klavírneho
maratónu sa konal 28. februára a zúčastnili sa na ňom všetci žiaci klavírneho oddelenia
ZUŠ Jozefa Kresánka, ale aj iných ZUŠ v Bratislave. Interpretáciou 1. časti Sonáty c mol pre
klavír od Wolfganga Amadea Mozarta program obohatila pani učiteľka Anna Bartóková.
Vďaka finančným prostriedkom vyzbieraným počas koncertov ZUŠ v minulom školskom
roku nám ku klavíru pribudli dve koncertné stoličky a prekrytie na nástroj.
Témou Klavírneho maratónu sa inšpirovali aj žiaci Výtvarného odboru našej ZUŠ a svojimi
dielami vyzdobili Veľkú sálu Spoločenského domu.
Miriam Trgová

Marec – mesiac knihy

NAPÍSALI STE

Doprava autobusom
číslo 37
Linkou č. 37 z alebo do Záhorskej Bystrice cestujem viac ako štyri roky. Predtým,
než začala premávať do Marianky, nebola
vždy preplnená.
Zmena nastala minulý rok na jar: každý
deň súboj kto z koho, kto prvý a či vôbec... Problém bol už ráno, ak autobus,
ktorý prichádzal z Marianky plný, nedokázal zobrať zopár ľudí na zastávke pri
Markíze. Ešte horšia situácia prišla v popoludňajších hodinách, keď sme sa vracali domov. V zime som mal párkrát to
„šťastie“, že som vystihol akurát autobus
pokračujúci do Marianky. Šťastie sa hneď
zmenilo na smolu, pretože mne aj ďalším
cestujúcim sa nepodarilo do autobusu
dostať. Šťastie bolo len to, že som dostal
teplú bundu a rukavice, tak mi čakanie
na ďalší spoj ubehlo akosi rýchlejšie.
Aká radosť to bola, keď sme sa dozvedeli,
že od 11. 3. 2013, teda takmer po roku,
Dopravný podnik rozhodol, že nás budú
voziť autobusy Tedom, ktoré sú o 1,5
metra dlhšie! Situácia sa opäť zmenila.
K lepšiemu. Usporiadanie sedadiel síce
nie je šťastné – napríklad prvé tri sedadlá
sú pre jednu osobu veľké, pre dve naopak
malé – ale my, cestujúci autobusom č. 37,
sme nenároční. Dokážeme sa na seba
riadne natlačiť a problém s dopravou do
školy či zamestnania máme (konečne)
vyriešený.
Marek Weinštuk,
žiak osemročného gymnázia

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

Upravený súkromný pozemok.

Deti z materskej školy Hargašova navštívili
miestnu knižnicu. Nebola to však len taká
obyčajná návšteva spojená s požičiavaním
knižiek. Na škôlkarov čakalo prekvapenie
v podobe divadielka Lienka. Z tých odvážnejších sa stali herci – kráľ, kráľovná,
princ a princezná. Prvá rozprávka bola

o Princeznej na hrášku, v druhej si deti
pripomenuli, prečo je soľ nad zlato. Knižnicu môžete navštíviť v pondelok od 15.00
do 18.00, v stredu od 15.00 do 18.00, v piatok od 14.00 do 18.00.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Text a foto: (bb)

Zanedbaný súkromný pozemok.
foto – Ivan Bošňák
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INZERCIA
inzercia 3/7/2013

ZÁHORSKÁ BYSTRICA SA ROZHODLA PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO VYSLANCA MIROSLAVA MARCIŠA VENOVAŤ NA PODPORU HIV
PROJEKTU V KENI NOTEBOOK. VERÍME, ŽE ASPOŇ TAKÝTO MALÝ DARČEK PRISPEJE K VEĽKÉMU CIEĽU PROJEKTU.
MIRO, DRŽÍME TI V ĎALEKEJ KENI PALCE!
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PODUJATIE/POZVÁNKY

Klub podnikateliek v našej obci
Záhorská Bystrica má od ustanovujúceho
stretnutia, ktoré sa konalo 1. marca, klub
podnikateliek. Za myšlienkou prepojiť podnikateľské aktivity žien v obci stoja pani Irina Poláková a pani Klaudia Valušková, ktorá
nám odpovedala na niekoľko otázok.

pre klientov. Výhodou je potom strata anonymity a udržanie kvality. Úspešnosť vzájomného obchodovania podporí i rozvoj samotnej
obce. Veríme, že do nášho klubu si okrem
podnikateliek nájde prostredníctvom pripravovaných akcií cestu aj široká verejnosť.

 Prečo ste sa rozhodli založiť klub podnikateliek?

 Kedy sa koná ďalšie stretnutie?
Bude 3. mája o 18.00 h v Corona bare na
Námestí Rodiny, kam všetky podnikateľky
i budúce podnikateľky a sympatizantky pozývame.

Som partnerom v rôznych inštitúciách venujúcich sa podnikaniu žien. Dostala som sa
tak k hodnotným informáciám a materiálom, ale aj k bezplatným celoročným vzdelávacím programom. Bolo mi ľúto nevyužiť ich
v podnikateľskom prostredí našej obce.

Prvým projektom klubu boli tvorivé dielne , ktoré sa konali v piatok
15. marca pred Veľkou nocou. Pod
dohľadom úspešnej podnikateľky
pani Janky Kráľovičovej si návštevníci vytvorili krásne veľkonočné aranžmány. Akcia sa stretla
s úspechom, veľkonočnú výzdobu si domov odnieslo mnoho návštevníkov. Svoju zručnosť si vyskúšali aj chlapci
z Diagnostického centra mládeže.

 Členky musia podnikať v Záhorskej Bystrici?
Nemusia, už názov našej stránky www.zahorackapodnikatelka.sk prezrádza, že oslovujeme podnikateľské prostredie celého
Záhoria. Na stránke sú všetky informácie
o projekte a možnosti začlenenia sa doň.
 Čo je zámerom klubu?
Zabezpečiť úspešnosť podnikania cez komunitný systém. Sieťovaním podnikateliek
a tým aj komplexnou, rôznorodou ponukou

POZVÁNKY A OZNAMY
30. apríla

29. mája

Stavanie mája - pozývame Vás na tradičnú
slávnosť na Námestie Rodiny, o 18.00 h

Akadémia tretieho veku – Spoločenský
dom, o 18.00 h

4. mája

31. mája

Burza – Spoločenský dom, od 8.00 do
12.00 h, organizuje Červený kríž Záhorská
Bystrica, záujemcovia o predaj kontaktujte
0905 191 339

Deň detí a deň rodiny, zábavné súťaže –
areál Základnej školy na Hargašovej ulici

12. mája
Deň matiek, slávnostné vystúpenie detí –
Spoločenský dom, o 15.00 h

15. mája
Akadémia tretieho veku - Spoločenský
dom, o 18.00 h

16. mája
Otvorenie Letnej čitárne – knižnica mestskej časti, Čsl. tankistov 134, o 15.30 h

18. mája
Krojovaný majáles - Krojovaný sprievod
po obci, Krojovaná skupina z Brumovíc,
tombola. Vstupné: 28 € v spoločenskom
odeve, 23 € v kroji. V cene vstupenky: 2 x
večera, nealko, hudba, program, informácie
a predaj vstupeniek: 0905 947 069

 Aké akcie najbližšie plánujete?
Pre zviditeľnenie našej obce a jej kultúry pozveme zahraničné zastupiteľstvá na Krojovaný majáles 18. mája. Následne pripravíme
zájazd na Folklórne slávnosti pod Poľanou
13. júla. Okrem súborov sa tam jednotlivé
regióny predstavia svojimi kulinárskymi
špecialitami a výrobkami. Chceme si tieto
sedliacke dvory „opozerať“ a v budúcnosti
niečo podobné zrealizovať aj u nás.
(r)

16. júna
Deň otcov, OZ Hlas nádeje pozýva všetkých
otcov osláviť svoj deň – farské ihrisko vedľa
kostola, o 16.00 h

22. júna
Country Rag Day III. - Na Plácku, OZ
Bystrický svet najmennších a mestská časť
pozývajú rodiny na netradičné športy do
prírody

29. júna
Bystrické hody, hodová hasičská zábava –
pri požiarnej zbrojnici, program pre deti na
Námestí Rodiny

30. júna
Bystrické hody, o 10.00 h slávnostná sv.
omša v kostole sv. Petra a Pavla, popoludní
posedenie pri muzike
(bb)

Deň matiek
Hovorí sa: „Máj, lásky čas.“ Láska
je ten najkrajší cit a ten najčistejší
je určite láska matky k deťom. Preto
je už tradične druhá májová nedeľa
venovaná všetkým mamám.
Mama, prvé slovo, ktoré sa naučíme vysloviť, prvé, ktoré sa naučíme
napísať. Dnes buďme k svojej mame
milší ako v iný deň. Potešme ju kvetinkou, dajme jej pocítiť jej výnimočnosť. Zaslúži si to.
V nedeľu popoludní pozývame nielen vás, milé mamy, do Spoločenského domu na Gbelskej ulici. Avšak
program je pripravený špeciálne pre
vás a začíname o 15.00 h.

Tešíme sa na Vás!

(bb)
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
arit, carol, AL,
alela, anol, ti,
Eder, akela

Pohanil

Časť jelenieho
paroha

Rímska
štvorka

Auto (hovor.)

Mužské meno

Konzervoval
soľou

Ručitelia na
zmenke

Stará čínska
flauta
4. časť tajničky

V tejto chvíli

Zázrak
Turecký čln

Ruské pohorie
Ťažné zvieratá
Skratka
doktora

3. časť
tajničky
Metropola
Senegalu
Súčasť éterických olejov

Investičný
kupón (skr.)
Zvratné
zámeno

Odroda
nikelínu
Vlk z Knihy
džungle

Skratka slečny
Jeden za
Staršie plošné
Drobná šelma
druhým (prísl.)
miery
Rímskych 49
Typ ruských
lietadiel
Konzervoval
dymom

Bránia

Anglická
vianočná
pieseň

Nástroj ženca
Pretože (spoj.)

Akord

Hrob (kniž.)
Ťaví kríženec

Kam

1. časť tajničky
MPZ áut
Albánska

Nemecká rieka

Latinčina
(zastar.)

Ovládol

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

2. časť
tajničky

Indonézska
rieka

Zabavilo

„Tak slečna,
povedzte,
kde vás bolí?”...
Autor:
JOZEF BLAHO

Samec ovce

Popevok
Skratka
valuty

Ukazovacie
zámeno

Dymil

Zabával

Štvorček (typ.)

Párový gén,
alelomorfa

Rozrývali

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 1-2013 znie: „Mám sedemdesiat rokov a ani jeden šedivý vlas na hlave.“

Nový návrh na značenie
Na základe podnetu od občanov Záhorskej Bystrice sa pripravuje petícia na úpravu VZN (všeobecné záväzné nariadenie) - zákazových značiek
s označením „Zákaz vstupu so psom“ na „Zákaz
voľného pohybu psov“. Pod pojmom voľný pohyb
psa sa rozumie pohyb psa bez vodítka. Vytvorí sa
tak priestor pre psíčkarov a pomôže k skvalitneniu kultúry bývania v Záhorskej Bystrici. V tejto súvislosti plánujeme nainštalovať vrecká spolu s košmi na exkrementy. Veríme že to prispeje
k obojstrannej spokojnosti a k disciplinovanosti
psíčkarov ktorí sú za svojho „štvornohého miláčika“
zodpovední. V opačnom prípade budú priestupky
pokutované podľa osobitného predpisu. (Petičný hárok sa nachádza v predajni chovateľských potrieb na
Nám. Rodiny). Autorom návrhu je Miro Marciš.
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