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VIAC NA STRANE Č. 2

STRIHANIE 
STROMČEKOV NA JAR
Odborník Ján Diškanec radí, 
čoho sa treba vyvarovať 

VIAC NA STRANE Č. 10

JARNÉ UPRATOVANIE
Nastáva čas prác v záhradkách 
i upratovania v okolí našich 
bydlísk. 

Zdá sa, že je tu už defi nitívne jar, 
aj keď po minulé roky ešte koncom 
marca nasnežilo. Tento rok snáď už 
zostane slnečno a kvitnúce stromy 
neohrozí mráz. Prechádzka kvit-
núcou Záhorskou Bystricou je prí-
jemná a bude ešte krajšia, keď ju po 
tieto dni upraceme a vyčistíme od 
všetkého, čo do jej pekných starých 
i nových ulíc nepatrí.
Jarné upratovanie by sme však po-
čas pôstneho obdobia mali preniesť 
z ulíc a z interiérov našich domovov 
aj do našich sŕdc. Vypratať z nich 
všetko, čo sa prieči dobrému pocitu 
a bráni novému začiatku v nás. Veď 
o tom aj príprava na veľkonočné 
sviatky je. Štyridsaťdňový pôst sa 
podľa tradície začína Popolcovou 
stredou. Samotný názov tohto dňa 
má pôvod v starozmluvnej tradícii, 
kedy Izraeliti na znamenie pokánia 
sedávali v popole. My už do takých-
to extrémov nezachádzame, predsa 
však môžeme myslieť na to, čo tre-
ba v nás a v našom živote zmeniť 
k lepšiemu. 
Pre mnohých sviatky jari stratili 
tento vnútorný zmysel, a to je ško-
da. Pretože sa menia napríklad na 
únavné upratovanie alebo neskôr na 
horúčkovité nakupovanie a neúmer-
né prejedanie sa, nič viac. V takom 
prípade zostávajú bezobsažné. 
Veľká noc oslavuje vzkriesenie Je-
žiša Krista, je to najdôležitejší svia-
tok v kresťanskom kalendári. A tak 
kým budeme svoje príbytky zdo-
biť všetkým krásnym, čo so sebou 
prináša jar – narcismi, tulipánmi, 
zlatým dažďom, bahniatkami, ale-
bo aj veľkonočnými kraslicami či 
sladkosťami pre šibačov, skúsme 
popremýšľať aj nad tým, že vítanie 
jari je v skutočnosti víťazstvom ži-
vota nad smrťou.
  Redakcia

VEĽKÁ NOC JE VÍŤAZSTVO ŽIVOTA
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Jarné upratovanie
Mestská časť Záhorská Bystrica v spolupráci 
s  organizáciami pôsobiacimi u nás – Poľov-
nícka spoločnosť Záhorská Bystrica, Poľov-
nícka spoločnosť Sekýľ, Dobrovoľný hasičský 
zbor, Základná škola s materskou školou, 
Diagnostické centrum mládeže, TJ Záho-
rák, Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, 
Lesné pozemkové spoločenstvo – pripravili 
na termín 5. 4. 2014 veľké jarné upratovanie. 
Upratovať budeme nielen ulice v intraviláne 
mestskej časti, ale zameriame sa hlavne na 
skládky odpadu v extraviláne.
Touto cestou, by sme radi vyzvali aj vás, na-
šich občanov, o zapojenie sa do nášho každo-

ročného projektu. Uprataním si okolia svojich 
domov ,,pred plotom, za plotom“ vytvoríme 
spoločne  prostredie, kde sa budeme všetci 
dobre cítiť. Nazbierané odpadky, opadané 
lístie a iný bioodpad môžete vyviezť do zber-
ného dvora. V sobotu je vám k dispozícii 
v čase od 8:00 do 12:00 h. Nebezpečný odpad 
budú zbierať pred požiarnou zbrojnicou v čase 
od 8:00 do 10:00 h.
Tešíme sa, že spolu urobíme našu mestskú časť 
krajšou a príjemnejšou na bývanie.
V rámci jarného upratovania budú v priebehu 
mesiaca apríl rozmiestnené po katastri mest-
skej časti veľkokapacitné kontajnery. 

Mierna zima sa skončila a nastáva čas prác v záhradkách i upratovania v okolí 
našich bydlísk. 3. apríla

Plánky (nad futbalovým ihriskom, za po-
tokom pod lesom pri rampe)
Podkerepušky (na začiatku v zákrute, 
a pri ulici č. 7)
Gbelská ul. (požiarna zbrojnica)

10. apríla
Pútnická ul. (pri domoch č. 17 a č. 76)
Tešedíkova ul. (parkovisko pri trafi ke)
Prídavková ul. (pri dome č. 59)
Strmé vŕšky (námestie)

16. apríla
Trstínska ul. (tenisové kurty)
Donská ul. (pri dome č. 91)
Reštaurácia U Muchu (na konci záhrad)
Čsl. tankistov (prechod pred domom 
č. 30)
Bratislavská ul. (koniec pri Markíze)

24. apríla
Tatranská – Hargašova ul. (spojnica 
ulíc)
Rošického – Hargašova ul. (križovatka)
Čsl. tankistov  (prechod pri dome č. 53)
Prídavková ul.  (pri dome č. 1)
Gbelská ul. (požiarna zbrojnica)

Harmonogram 
rozmiestnenia:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica            Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica            
ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky                                   ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky                                   

o Záhorskej Bystricio Záhorskej Bystrici

GENERÁLNY 
PARTNER:

HLAVNÍ 
PARTNERI: 

PARTNERI: 

MEDIÁLNI 
PARTNERI: 
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Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej 
zmienky o Záhorskej Bystrici sme pre tento 
rok zvolili sadenice, ktoré vo vašich záhrad-
kách pretrvajú viac rokov ako pamiatka na 
toto významné jubileum. 
V rámci skrášlenia našej mestskej čas-
ti budeme tento rok rozdávať obyvateľom 
prihlásených na trvalý pobyt stromčeky, 
ktoré majú nielen funkciu skrášlenia na-
šich záhrad, ale aj funkciu úžitkovú. Preto 
sme sa rozhodli pre stromčeky ríbezľa a eg-
reš. Odberné miesta na prevzatie sadeníc 
budú pri požiarnej zbrojnici a na trhovom 
mieste na Tešedíkovej ulici dňa 29. 3. 2014 
v čase od 8:00 do 12:00 h.
Požiarna zbrojnica: Bratislavská, Brumo-
vická, Čsl. tankistov po Námestie sv. Petra 

a Pavla, Námestie sv. Petra a Pavla, Gbelská, 
Hargašova, Hodonínska, Kútska, Lozornian-
ska, Leopoldov Majer, Gajarská, J. Raka, Plk. 
Prvoniča, Plánky, Podkerepušky, Devínske 
jazero, Štefana Rosívala, Pri Vápenickom po-
toku, Štefana Majera, Tatranská, Trstínska, 
Záhorská, Záhumenská.
Trhové miesto Tešedíková: A. Floreka, Ba-

rancová, Čerencová, Donská, Kollárová, Čsl. 
tankistov od Námestia sv. Petra a Pavla, Kap-
sohradská, Lančárska, Málová, Na Holom 
vrchu, Na Krčoch, Na Vlkovkách, Nevská, 
Ostriežová, Ota Holúska, Pavla Blaha, Pút-
nická, Plavecká, Prídavková, Rošického, Str-
mý vŕšok, Sekýľska, Strminová, Tešedíková, 
Vachovského, Vrbánska, Zákutie, Zárubová.

Tak ako v minulosti, aj v tento rok 
sme si pripravili Jarnú akciu pre oby-
vateľov Záhorskej Bystrice.

Jarná akcia

So slnečnými lúčmi prichádza aj jarné upratovanie

V rozpočte má mestská časť na rok 2014 vyčlenených na zimnú údržbu  �
12 000 eur. Zima bola veľmi mierna, takže koľko vás doposiaľ stála údrž-
ba reálne? 
Za tri mesiace tohto roku sme minuli na zimnú údržbu necelých 800 
eur. Najväčšia časť prostriedkov sa použila na nákup posypovej soli, 
ktorá sa však ani celá neminula. Musíme samozrejme počítať s tým, 
že zima môže udrieť ešte aj koncom roka. Preto zatiaľ iba predbežne 
môžem rátať s úsporou, ktorá je vo výške približne 5000 eur.      

Na čo ušetrené prostriedky použijete?  �
Možností ich využitia je viacero. Radi by sme ich použili na úpra-
vu parkových plôch – konkrétne pred Rezidenciou na Bratislavskej 
ulici, na Gbelskej  ulici pred Slovenskou sporiteľňou a na dolnom 
konci ulice Čsl. tankistov. Chceme opraviť aj prepadliny na chodníku 
na Gbelskej ulici a pred poštou. Keďže z ušetrených peňazí nevieme 
zrealizovať všetko, rozhodli sme sa spýtať na názor občanov. Všetky 
možnosti zverejníme na našej webovej stránke a vyzveme vás – ob-
čanov – aby ste hlasovali, ktorú z opráv považujete za najdôležitejšiu. 
Výsledok hlasovania bude podkladom pre poslancov pri rozhodovaní 
o úprave rozpočtu.   

Čaká Záhorskú Bystricu jarné upratovanie aj tento rok?  �
Áno, jarné upratovanie pripravujeme na sobotu 5. apríla. Občianske 
združenia, športovci, poľovníci, žiaci, rodičia zo základnej školy, chlapci 
z DCM sa zapoja spolu s miestnym úradom do upratovania okolia a do 
odstraňovania čiernych skládok. Chcel by som požiadať každého, aby 

sa v rámci svojich možností zapojil a pomohol vyčistiť našu mestskú 
časť. Okrem upratovania bude aj  tradičná jarná akcia, počas ktorej ch-
ceme tento rok darovať občanom do domácností kríčky egreša a ríbezle. 
V rámci jarných prác chceme na Námestí Rodiny natrvalo zasadiť veľkú 
jedľu. Splní to hneď dva účely – počas vianočného obdobia ju ozdobí-
me, nebudeme musieť každý rok osádzať nový vianočný stromček. No 
a počas zvyšku roka jedľa prispeje k zazeleneniu a skrášleniu námestia.  

Keď hovoríme o Námestí Rodiny – prečo sa tu pred časom vymieňali  �
stromy, ktoré sa sadili len nedávno? 
V máji minulého roka sme na Námestí Rodiny vysadili stromy, každý 
z nich symbolizuje niektorú z organizácií  v Záhorskej Bystrici. Žiaľ, 
tešili sme sa z ich zelene len krátko, pretože prišlo mimoriadne ho-
rúce leto. Aj napriek pravidelnému polievaniu sa niektoré zo stromov 
neujali. Preto nám ich v rámci reklamácie zadarmo vymenili. Pevne 
verím, že nové stromy čoskoro zapučia a prinesú na Námestie Rodiny 
hlavne počas leta viac zelene a tieňa. 

Posledná otázka – aké stavebné aktivity sa rozbehnú s príchodom  �
jari?  
Pokiaľ  ide o stavebné aktivity, začíname s rekonštrukciou  chodníka 
na ul. Čsl. tankistov od starého miestneho úradu po križovatku s Bra-
tislavskou ulicou. Začíname aj s prestrešením hokejbalového ihriska 
v areáli základnej školy. Ešte by som rád, spomenul, že sme konečne 
po rokoch otvorili ambulanciu detského lekára.  
    (mc)

OTÁZKY PRE STAROSTU

Jar sa prihlásila naplno, slnko zalialo ulice a cesty v Záhorskej Bystrici. Ideálne podmienky na jarné upratovanie, ale aj na rozbe-
hnutie stavebných či rekonštrukčných prác. Pár aktuálnych otázok sme v tejto súvislosti položili starostovi Jozefovi Krúpovi.
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Žiaci na exkurzii v knižnici
My, žiaci 2. B triedy, sme 13. marca navštívili mestskú knižni-
cu. Pani Vierka Marošová bola veľmi milá a ochotná. Ukázala 
a vysvetlila nám, ako knižnica funguje. Priviedla nás do sveta 
detských kníh a my sme ju bez mihnutia oka počúvali. Zapísali 
sme sa aj do kroniky návštev, poďakovali a budeme sa tešiť, keď 
si pôjdeme opäť po ďalšiu knižku.   (r)

Čakala tam už na nás pani knihovníčka a maňuškové divadiel-
ko Lienka, ktoré nám zahralo rozprávku na motívy A. S. Puškina 
O rybárovi a zlatej rybke od Máje Granecovej-Glasnerovej. Divadiel-
ko ponúka deťom základné morálne hodnoty a pozitívne vzory. 
Potom si deti mohli pozrieť maňušky, vyskúšať si ich a hlavne po-
prezerať priestor, ako to v takej  knižnici vyzerá. Mohli sme si pre-
zrieť rozprávkové knihy, encyklopédie, leporelá a všetko, čo deti 
zaujímalo. 
Pani  knihovníčka nás oboznámila tiež s tým, ako sa môžeme stať 
čitateľmi, že potrebujeme vyplniť prihlášku, aby sme mohli dostať 
čitateľský preukaz a s týmto preukazom si môžeme požičiavať do-
mov knihy a časopisy z knižnice. 
Bol to pekne strávený čas, knižnicu s deťmi radi navštívime znovu 
a budeme si vypožičiavať knihy, ktoré v našej škôlke nemáme. 

P. učiteľka sr. Frederika

Miestnu knižnicu sme navštívili 12. marca a kvôli lepšej 
organizácii sme išli v dvoch skupinách.

Knižnicu znovu radi navštívimeKnižnicu znovu radi navštívime

Svojou spoluprácou vytvorili pre obyvate-
ľov komfort bezplatného prístupu k vyše 
270 000 fondu Mestskej knižnice, ako aj 
k iným službám, ktoré ako regionálna 
knižnica poskytuje. Podstatou spoluprá-
ce je, že čitateľ ktorý má platný čitateľský 

preukaz Miestnej knižnice v Záhorskej 
Bystrici, môže s ním (ak hľadá literatúru 
širšieho záberu) prísť do Mestskej knižni-
ce v Bratislave – na ľubovoľné pracovisko 
– na jeho základe sa bezplatne zaregistruje 
a požičia si literatúru, ktorú hľadá. 
Na bezplatnú registráciu v Mestskej kniž-
nici Bratislava je potrebné predložiť plat-
ný čitateľský preukaz miestnej knižnice 
a identifi kačný doklad (občiansky pre-
ukaz alebo pas). Výhodou pre čitateľov 
našej knižnice bude možnosť ľahšie a 
hlavne bezplatne zohnať literatúru, ktorú 

nemáme vo fonde. Môže využívať aj ďalšie 
výhody, ktoré Mestská knižnica poskytuje 
svojim čitateľom. Do pozornosti dávame 
aj každoročné bezplatné počítačové ško-
lenia pre seniorov. 
Dúfame, že spolupráca bude prospeš-
ná pre všetkých čitateľov. Služby môžete 
využívať v termíne od 10. marca 2014 do 
10. marca 2015.
 Eva Šulajová 

Mestská knižnica v Bratislave
Viera Marošová  

Miestna knižnica Záhorská Bystrica

Čitateľský preukaz našej knižnice platí aj v mestskej knižnici
Miestna knižnica Záhorská Byst-
rica v spolupráci s Mestskou kniž-
nicou Bratislava prepojili svoje 
služby v poskytovaní požičiavania 
kníh z knižného fondu. 
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Vyhodnotenie činnosti miestnej knižnice

Miestna knižnica Záhorská Bystrica za rok 
2013 vykazuje 12 278 knižničných jedno-
tiek. Z tohto počtu bolo automatizovane 
spracovaných 6 601 kníh. Vyradených kníh 
bolo 57. V roku 2013 do knižnice pribudlo 
37 nových čitateľov. Aktívnych čitateľov je 
415. Zakúpených bolo 37 nových kníh. Do 
daru sme dostali 308 kníh. 

Akcie u nás
Počas marca – mesiaca knihy bola venova-
ná pozornosť detskému čitateľovi. Knižnicu 
navštívili deti z MŠ Hargašova. Nebola to 
len taká obyčajná exkurzia v knižnici, pre 
deti bolo pripravené prekvapenie v podobe 
divadielka. 
Akciou s veľmi dobrým ohlasom bol Roz-
právkový večer (28. 6.) v deň ukončenia 
školského roka. Deti prežili príjemný večer 
plný hádaniek, rozprávok, súťaží a debát 

o knihách. Na jeseň sme pre deti pripravili 
Čarodejnícky večer, počas ktorého si deti čí-
tali z knihy Gabriely Futovej – Moja mama 
je bosorka. Aby bol večer ozaj čarodejníc-
ky, pani učiteľka Danková predviedla deťom 
zopár kúzelníckych trikov, ktoré boli neskôr 
odtajnené – deti si ich mohli aj skúsiť. Touto 
cestou ďakujeme pani učiteľke Eve Dankovej 
za to, že vo svojom voľnom čase pripravila 
oba nezabudnuteľné večery pre deti. 
Aktivita a záujem o nové knihy počas večera 
svedčí o tom, že nám rastie nová generá-
cia čitateľov, čo nás dospelých samozrejme 
veľmi teší. 

Kurzy a programy
V roku 2013 sme zahájili aj kreatívne kurzy 
pre šikovné ruky našich senioriek. Schá-
dzame sa každý utorok v mesiaci v miest-
nej knižnici. Pod vedením šikovnej lektorky 

sme sa naučili tvoriť rôzne drobnosti – od 
brošní po vlastnoručne ušité bábiky. 
Súčasťou miestnej knižnice je v teplých me-
siacoch aj letná čitáreň, prístupná verejnosti 
v čase otváracích hodín knižnice. V letnej 
čitárni si čitatelia môžu prečítať pri kávičke 
knižku či časopis. 
V rámci vzdelávacieho programu navštevu-
jú knižnicu aj klienti Diagnostického centra 
mládeže s pedagogickým dozorom. Chlapci 
sa zaujímajú o knihy, niektorí si čítajú ča-
sopisy. Sú veľmi osožní pri úpravách letnej 
čitárne. 
Minulý rok hodnotím veľmi pozitívne, zís-
kali sme nových čitateľov, doplnili sme kniž-
ničný fond a zorganizovali pár podujatí pre 
naše deti. V roku 2014 plánujeme v knižnici 
rovnako pestrý program.

  Viera Marošová, 
pracovníčka miestnej knižnice

Občianske združenie Hlas nádeje v spo-
lupráci s Materským centrom bl. Zdenky 
sa venuje organizovaniu denných letných 
táborov v Záhorskej Bystrici už osem ro-
kov.

Pre deti vo veku od 5 do 14 rokov pripra-
vujeme nové a zaujímavé programy počas 
dvoch augustových týždňov, plných zau-

jímavých hier, aktivít, tvorivých dielní a 
dobrodružstiev priamo tu v Záhorskej 
Bystrici a okolí.
Miesto: Materské centrum bl. Zdenky 
Schelingovej, Sv. Pia X. 1, 841 06 Záhor-
ská Bystrica

Forma tábora: 
denná, od 8:00 do 16:30 h
Možnosť výberu z dvoch turnusov: 
1. turnus: 11. 8. – 15. 8. 2014
2. turnus: 18. 8. – 22. 8. 2014
Cena: 75,-EUR (vrátane celodennej stra-
vy a pitného režimu)
Kontaktná osoba: Ľubomíra Jankechová, 
e- mail: luba.jankech@gmail.com
Prihlášky si môžete stiahnuť tu: 
http://mc-blsestryzdenky.webnode.sk/
Termín odovzdania prihlášok: do 20. 

júna 2014. Prihlášky môžete osobne odo-
vzdať v sakristii kostola, do schránky na 
fare alebo v materskom centre. 
Záloha: 15 EUR, ktorú je potrebné uhra-
diť na účet: 0178310743/0900, do po-
známky je nutné uviesť meno dieťaťa.

Denný tábor 

„Nádej“ 2014 

 

Denný tábor
„Nádej“ 2014

inzercia 2/12/2014
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Žiaci počas hodín čítania s pani učiteľkami 
navštívia knižnicu, kde sú vystavené knihy. 
Majú možnosť si ich všetky prezrieť a ob-
jednať si tú, ktorá ich najviac zaujala. Teší 
nás, že o tieto výstavy kníh je z roka na 
rok väčší záujem, čo dokazuje, že deti stále 
rady čítajú. Tento rok sme rozšírili výstavu 
aj pre staršie ročníky.
Aj keď naša školská knižnica nie je veľká, 
každú stredu od 13:30 do 15:00 hodiny si 
deti  prichádzajú požičať knihy, prečítať 
úryvok, alebo vyhľadať informácie z en-
cyklopédií na rôzne projekty. 
Aj hodiny čítania sú pre žiakov nieke-
dy zaujímavejšie v školskej knižnici ako 

v triede. Ak je vonku zlé počasie, navští-
via nás aj oddelenia školských klubov, aby 
si s deťmi prečítali zaujímavé príbehy či 
rozprávky.
V tomto školskom roku so žiakmi I. aj II. 
stupňa sme sa zapojili do projektu: Záložka 
do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho 
obľúbeného literárneho hrdinu. V októb-
ri si žiaci našej školy vyrobili ľubovoľnou 
technikou záložky do knihy. Výsledky 
ich prác (hotové záložky) boli vystavené 
v školskej knižnici až do konca mesiaca a 
potom sme ich zaslali na výmenu s pri-
delenou partnerskou školou ZŠ Loštice 
v okrese Šumperk v Českej republike.
Pani učiteľka Urbanová so žiakmi 6. roč-
níka v našej knižnici pripravila výstavu 
Môj región. V marci chystáme ešte Čajové 
popoludnie pre všetkých, ktorí radi čítajú. 
Budeme podávať čaj, ale aj drobné čajové 
pečivo, aby sa deti cítili príjemne.

Čo ešte plánujeme
V akcii „Veľkí čítajú malým“ budú dob-

rovoľníci tretiaci a štvrtáci, v spolupráci 
so školským klubom, čítať rozprávky pre 
prvákov. Tí sa potom zahrajú na ilustrá-
torov a na základe prečítanej rozprávky 
nakreslia svoju kresbu. Ich práce budú 
vystavené v knižnici.
V ďalšej akcii Moja kniha = tvoja kniha, 
prinesú deti do školskej knižnice knihu zo 
svojej domácej knižnice, ktorá sa im naj-
viac páčila a ktorú by boli ochotné požičať 
svojmu kamarátovi na prečítanie. Každý 
žiak si z prinesených ponúkaných kníh 
môže vybrať tú, ktorá ho najviac zaujme. 
Po prečítaní vrátia žiaci požičané knihy 
späť do knižnice, a tá ju následne odovzdá 
jej pravému majiteľovi či majiteľke. 
No a napokon to bude akcia „Vlastná 
tvorba žiakov“, v rámci ktorej budú žiaci 
I. stupňa súťažiť o najkrajšiu ilustrá-
ciu z prečítanej knihy a žiaci II. stupňa 
o najlepšieho autora v kategórii poézia 
a próza.

Mgr. Marta Reinvartová,
učiteľka I. stupňa

Moja kniha = tvoja knihaMoja kniha = tvoja kniha

Tento rok sa párty konala 21. februára a 
skutočne sa vydarila. Deviataci sa posta-
rali o prekrásnu balónikovú výzdobu, aby 
sa žiaci cítili príjemne a užili si dopoludnie 
plné zábavy. Hudby sa ujali Leonard Ha-

raslín, Tomáš Sajan, Patrik Kristl a Martin 
Jaburek. Ich mixovanie hudby by mohlo 
konkurovať aj profesionálnemu DJ-ovi. Mo-
derátorkami akcie boli Nina Martinčičová 
a Katarína Barinová.
Čo sa týka masiek, fantázia bola bez hra-
níc. Mohli ste stretnúť Asterixa a Obelixa, 
hasiča v plnej výzbroji, piráta alebo detek-
tíva. Porota zložená z pedagógov mala ťažkú 
úlohu vybrať tie najlepšie masky, ktoré boli 
ohodnotené cenami. Veľmi zábavné bolo aj 
hodnotenie masiek pedagógov, kde víťaz-
mi boli p. učiteľka Zámečníková ako členka 
tímu Scooby Doo a p. učiteľka Schiff erová 

ako čarodejnica. Dopoludnie bolo spestrené 
súťažou o najlepší tanec triedy na pesničku 
Zuzulienka od Františka Krištofa Veselého. 
Bolo sa naozaj na čo pozerať, žiaci v krát-
kom čase dokázali nacvičiť takmer umelec-
ké diela, na ktorých sme sa pobavili.
Za vydarené dopoludnie ďakujeme p. učiteľ-
ke Schiff erovej, ktorá dozerala na prípravu 
celej akcie. Tohtoroční deviataci skutočne 
položili latku dosť vysoko a budúci devia-
taci majú čo robiť, aby zorganizovali takú 
dobrú zábavu. 

Nina Martinčičová, 
žiačka 9. A 

Valentínska párty v maskáchValentínska párty v maskách

V obnovených priestoroch škol-
skej knižnice sa počas školské-
ho roka konajú už tradične dve 
predajné výstavy kníh pre žiakov 
I. stupňa – v decembri, kedy je 
predvianočná výstava a v marci, 
počas mesiaca knihy. 

Každoročne sa na našej škole ZŠ 
s MŠ Hargašova koná Valentínska 
párty v maskách pre žiakov druhé-
ho stupňa. Stalo sa už tradíciou, že 
ju organizujú deviataci ako rozlúč-
ku so školou.
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Je to už 60 rokov, čo deti, mladí, dospelí venujú svoj čas umeniu 
slova. Aj tento rok žiaci nesklamali. Vybrali si prevažne texty slo-
venských autorov. Napríklad Ľubomíra Feldeka, Milana Rúfusa, Ga-
briely Futovej, Daniela Heviera, Ľudmily Podjavorinskej, Vincenta 
Šikulu, Márie Rázusovej-Martákovej, Maje Mikovej a iných. Nechý-
bali ani texty z pera zahraničných autorov Roalda Dahla, Juliana 

Tuwina či Karla Čapka. Ale najväčším prekvapením bol prednes 
básne od majstra slova Pavla Orságha Hviezdoslava.
Pri prednesoch mala prím aj pani tréma, ale vyhrali nad ňou pri-
pravenosť, zvládnutý text z hľadiska pochopenia a naučenia sa 
naspamäť, originalita prednesu, presvedčivosť interpretácie, či 
v niektorých prípadoch aj výborný kontakt s publikom.
Veríme, že nadšenie, ktoré v súťažiach bolo viditeľné a počuteľné, 
neopadne, ba naopak, bude rásť a podnecovať ich k vrúcnejšiemu 
vzťahu k literatúre a k samotným prednesom v budúcich rokoch.

Mgr. Monika Mikolášiková            

Dňa 6. marca  sa na našej základnej škole uskutočnilo 
školské kolo najznámejšej recitačnej súťaže v predne-
se prózy a poézie s názvom Hviezdoslavov Kubín. 

Hviezdoslavov Kubín príjemne prekvapilHviezdoslavov Kubín príjemne prekvapil

Deti materskej školy sa posledný februárový týždeň zúčastnili 
na kurze lyžovania. Aj keď počasie nebolo typicky zimné, na 
Zochovej chate sa malí lyžiari-začiatočníci pod vedením in-
štruktorov ŠK Tempo s. r. o. oboznamovali so základmi lyžo-
vania. Ich skúsenejší kamaráti sa už zdokonaľovali v technike 
a nebojácne sa spúšťali dolu kopcom. Deti boli veľmi húžev-
naté a pokroky bolo vidieť zo dňa na deň. Po vyčerpávajúcom 
tréningu dobre padol chlebík s teplým čajom, po ktorom sa 
len tak zaprášilo.
Za týždňové úsilie boli deti odmenené diplomom a sladkou 
medailou. Spokojnosť rodičov a rozžiarené očká detí nás utvr-
dili v tom, že na budúci rok sa malí lyžiari zo Záhorskej Bys-
trice opäť stretnú na lyžiarskom svahu.  Viera Mazáčková

Lyžiarsky výcvik 

1. kategória (2. – 4. ročník) 
poézia: 1. miesto – Lillian Požgay 2. A, 2. miesto – Ema Man-
ďáková 4. A, 3. miesto – Adam Saxa 4. B
próza: 1. miesto – Matúš Antálek 3. B, 2. miesto – Ema Hru-
bovčáková 4. B, 3. miesto – Sonia  Pérez 4. A
2. kategória (5. – 7. ročník)
poézia: 1. miesto - Vladimír Vaňo  7. A, 2. miesto – Rastislav 
Mišovský 6. A, 3. miesto - Hanka Szabóová 5. B
poézia: 1. miesto – Juraj Bendík 5. A, 2. miesto – Tereza Oká-
lová 5. A, 3. miesto – Alexandra Miškivová 5. A
3. kategória (8. – 9. ročník)
poézia: 1. miesto – Alžbeta Imrichová 9. A, 2. miesto – Domi-
nika Andelová 9. A

Výsledky súťaže:

Promenáda masiek

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... Ozývalo sa v pondelok 
17. februára materskou školou. Deti už od rána prichádza-
li v maskách, každé sa chcelo pochváliť svojím kostýmom. 
V triede ich čakali súťaže, tance, sladké pohostenie z priprave-
ných dobrôt. V promenáde masiek sa najskôr predstavili pani 
učiteľky s tetou Majkou a po nich nasledoval sprievod masiek 
detí. Nechýbali medzi nimi jemné víly, princezné, kvietky, 
nebezpečné zvieratá, hrdinovia najznámejších rozprávok, či 
predstavitelia rôznych profesií... A keďže na fašiangy býva ve-
selo, smiech a radosť v spojení s tancom vytvárali tú ozajstnú 
fašiangovú náladu. 
Po krátkom oddychu karnevalová veselica pokračovala aj 
v popoludňajších hodinách.
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Zápis do materskej školy
V našej Materskej škole bl. Zdenky Schelin-
govej prebehol zápis detí v čase od 10. do  14. 
marca. Má tri triedy a navštevuje ju 60 detí. 
K minulému roku máme jedného absolven-
ta, ktorý úspešne zvládol vstup do základnej 
školy a aktuálne sa na vstup do základnej 
školy pripravujú tri deti.
Výchovný program Cesta slnečného lúča, 

uplatňovaný v našej materskej škole, je zame-
raný na výchovu k univerzálnemu bratstvu 
a na humanistickú pedagogiku, používajúc 
princípy pedagogiky spoločenstva Chiary 
Lubichovej a pedagogiky rodinného typu 
Rózy Agazziovej. Ďakujeme všetkým ro-
dičom, ktorí nám do našej opatery zverujú 
svoje poklady. Sr. Kristína

Radosť z evanjelia
Často počúvame, že náboženstvá pri-
nášajú násilie a zneužívanie všetkého 
druhu. Ide ale o povrchné hodnote-
nie, ktoré býva ovplyvnené krytými 
politickými, hospodárskymi či ideo-
logickými záujmami. A tieto nemajú 
nič do činenia s pravým posolstvom 
náboženstva, ktoré sa kati neštítia po-
špiniť či zneužiť. 
Skutočnosť je tá, že náboženstvo 
človeka otvára novému životu, kto-
ré nielen hlása, ale aj sprítomňuje. 
A kresťanstvo je v tomto neporovna-
teľné: nielen učí a ukazuje vzor, ale aj 
napĺňa človeka vnútornou silou, aby 
to dosiahol. 
Pápež František začal svoj prvý do-
kument slovami: Radosť z evanjelia. 
A túto radosť je na ňom vidieť, ba 
dokonca z neho vyžaruje a upokojuje 
okoloidúcich. On sám hovorí, že táto 
radosť, ktorá je opakom individualis-
tického smútku, pramení z posolstva 
Ježiša Krista a ak ho pravdivo po-
známe a  prijmeme ho, napĺňa srdce 
i život tých, ktorí sa Ním necháva-
jú oslobodiť od hriechu, vnútornej 
prázdnoty a osamotenia. „S Ježišom 
Kristom sa vždy rodí a obrodzuje ra-
dosť,“ hovorí. 
Vianoce nám povedali, že Boh má zá-
ujem o človeka a prichádza preto, aby 
ho urobil šťastným. Veľkou nocou chce 
zasa Boh ľudstvu zmietanému prázd-
nymi sľubmi a klamstvami mocných 
povedať, že v tejto láske k človeku ide 
až do krajnosti: je ochotný prijať na 
seba dôsledky ľudskej bolesti a tem-
noty, aby človek mohol žiť pokojný 
a radostný život. Je to jeho život a Ježiš 
ho chce darovať všetkým nám. 

Ľudovít Pokojný
dekan

Z rozprávky do rozprávky
Keď som 19. februára otvorila dvere na na-
šej materskej škole, ocitla som sa v inej kra-
jine. Vchod tvorili veľké hradby a nad nimi 
sa skvel nápis „Z rozprávky do rozprávky“. 
Okolo mňa pochodovali rôzne víly, princez-
né a rytieri, ako sa aj na rozprávkovú krajinu 
patrí.
Náš pobyt v tejto krajine začal návštevou Les-
ného kráľovstva, kde deti pomáhali veveričke 
nahromadiť zimné zásoby hádzaním šišiek 
do kruhu z rôznych vzdialeností. Potom na-
sledoval výlet do Slniečkového kráľovstva, 

v ktorom deti pomohli mame kačke pozbie-
rať jej rozkotúľané vajíčka a pomocou lyžíc 
jej ich priniesli späť do hniezda. Vo vodnom 
kráľovstve deti zachraňovali rybky a to tak, 
že ich dávali späť do pohára, pričom ich mali 
uviazané na špagáte okolo pása. Po splnení 
úloh sa mohli pustiť do hľadania pokladu – 
balíčkov s maškrtami. 
Najväčší poklad, ktorý však počas karnevalu 
našli, bola naša spoločná radosť. 

 Pani učiteľka Natália

Senior taxi obsluhuje p. Mihalovičová - tel. číslo: 0949 82 82 94

Cenník služieb  Seniori nad 60 rokov Obyvatelia Záhorskej
Senior taxi  a ZŤP s trvalým pobytom Bystrice pod
 v Záhorskej Bystrici 60 rokov

Záhorská Bystrica, Marianka 0,50 €/1cesta 2,00 €/1cesta
Stupava, Lamač 0,50 €/1cesta 3,00 €/1cesta
Borinka 1,50 €/1cesta 5,00 €/1cesta
Ostatné mestské časti BA 3,00 €/1cesta 10,00 €/1cesta

Nezisková organizácia 
BYSTRICKÝ PRAMEŇ n. o.
Sv. Pia X. 1, SK-84106 
Bratislava – Záhorská Bystrica
IČO:  45 735 891

inzercia 2/9/2014

SPOLOČNÝ PROJEKT FARNOSTI A MESTSKEJ ČASTI S PODPOROU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.
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Detská ambulancia v Záhorskej Bystrici
Detská ambulancia nám v Záhorskej Bystrici dlho chýbala. Teraz však jedna funguje a má lekára s vynikajú-
cou praxou. MUDr. Michal Csáder ju otvoril len nedávno, v prvý marcový deň.

Prešiel len necelý mesiac od otvorenia novej detskej ambulancie 
v Záhorskej Bystrici, no už teraz sa pán doktor na nedostatok pa-
cientov sťažovať nemôže. „Pacientov mám dosť. Je to aj tým, že pri-
chádzajú aj z iných častí Bratislavy a samozrejme mnohí za mnou 
,prišli‘ z Devínskej.“ V Devínskej Novej Vsi otvoril MUDr. Csáder 
pred desiatimi rokmi svoju prvú ambulanciu.
Doktor Csáder po skončení štúdia na LF UK v Bratislave pôso-
bil ako detský kardiológ a aj na jednotke intenzívnej starostlivosti 
o kritických novorodencov, čo je práca, ktorá kladie na lekára vyso-
ké nároky. Čerpá z tejto skúsenosti dodnes? „Táto prax mi umožnila 
orientovať sa aj v  komplikovanejších prípadoch a rozpoznávať zá-
važnosť akútnych stavov,“ hovorí.

Zahraničná prax
Pred štrnástimi rokmi získal MUDr. Csáder miesto na novorode-
neckom oddelení v Adelaide v južnej Austrálii, kde vykonával aj 
leteckú záchrannú službu. „Všetky prípady pri tejto službe sú viac-
menej dramatické – lietadlom treba prevážať kriticky choré deti 
v rôznych poveternostných podmienkach. Našťastie pre deti, a pre 
mňa tiež, všetky dobre dopadli. Nie je to však pravidlo,“ spomína 
doktor Csáder. 
Nedalo nám nespýtať sa, či je možné porovnávať naše a austrálske 
zdravotníctvo. „Zdravotníctvo v Austrálii je postavené na zákla-
doch anglosaského zdravotníctva, jeho úroveň je vysoká, funguje 
na logických základoch a je budované pre ľudí. Rozdiel medzi ním 
a naším zdravotníctvom je obrovský.“ Napriek tomu doktor Csáder 
robí pre svojich pacientov maximum.

Krédo
„Voči našim deťom máme tri hlavné povinnosti: milovať ich, chrániť 
ich a vychovávať k samostatnosti,“ hovorí MUDr. Csáder. „Ostatné 
k životu bytostne nepotrebujú, často však práve  toho iného dostá-
vajú oveľa viac...“
A čo by odkázal rodičom v Záhorskej Bystrici? „Je naozaj potreb-
né si uvedomiť, že zdravie vašich detí je predovšetkým vo vašich 
rukách podobne, ako je aj naše zdravie predovšetkým v našich 
vlastných rukách. Ich zdravie závisí od vášho postoja k dieťaťu, od 
vášho životného štýlu, stravy, rodinného zázemia, ktoré vášmu die-
ťaťu ponúknete. Z hľadiska lekárskej starostlivosti – tešil by som sa, 

keby ju predovšetkým nepotrebovali. Samozrejme to nie je možné, 
ale keď – tak aby na jej poskytovanie mali zdravotníci dosť času, 
aby ich ošetrovali čo najohľaduplnejšie s empatiou, ktorá je veľmi 
potrebná, aby deti boli ošetrované naozaj nevyhnutný čas a naozaj 
v odôvodnených prípadoch.“

Ambulancia
Detská ambulancia MUDr. Csádera sa nachádza na Gbelskej 8. Po-
skytuje komplexnú liečebno-preventívnu a poradenskú starostlivosť 
o pacientov od narodenia až do veku 28 rokov (len študenti).
Ambulancia má bezbariérový prístup, v bezprostrednom okolí nie 
je problém s parkovaním, v blízkosti sa nachádza aj lekáreň.  

(mc)

MUDr. Michal Csáder 
absolvoval LF UK v Bratislave (1990). 
V Detskom kardiocentre DFN sa v r. 
1997 stal vedúcim lekárom oddelenia 
jednotky intenzívnej starostlivosti 
o kritických novorodencov a zástup-
com primára novorodeneckého od-
delenia. V roku 2000 získal miesto na 
novorodeneckom oddelení v Adelai-
de – Južnej Austrálii, tu vykonával aj 
leteckú záchrannú službu. V súčasnosti pracuje desiaty rok 
ako súkromný všeobecný lekár pre deti a dorast.

   odbery  ambulancia  porad a  prevencia 
Po  8:00-8:30 8:30-11:00 11:00-12:00  13:00-15:30 
Ut 8:00-8:30 8:30-11:00 11:00-12:00  13:00-15:30 
St 8:00-8:30 8:30-11:00 11:00-12:00  13:00-15:30 
Št 8:00-8:30 8:30-11:00 11:00-12:00  13:00-15:30 
Pi 8:00-8:30 8:30-11:00 11:00-12:00   

Ambulantné hodiny sú rozdelené na hodiny pre chorých a hodi-
ny preventívnej a poradenskej starostlivosti pre zdravých. Takto sa 
minimalizuje prenos infekčných chorôb. 

Telefón: +421 948 030 944, 
e-mail: info@pediater.eu, www.pediater.eu
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Strihanie stromčekov na jar

Spoločne sme prebrali najdôležitejšie kro-
ky, ktoré treba dodržať pri pestovaní peknej 
a zdravej záhrady.    

Ako vypestovať mladé stromčeky? Aké  �
kroky sa robia v prvých rokoch?  
Mladým stromčekom treba najskôr vytvoriť 
korunku, a teda prerezať ich tak, aby konáre 
nešli zbytočne do stredu. V opačnom prípa-
de konáre prerastú rôznymi smermi. Mladý 

stromček je živý tvor, ktorý cíti veľký zásah, a ak sa na ňom spraví 
veľký rez, môže sa stať, že v tom roku menej zarodí. Keď je už ko-
runka vytvorená, stačí každý rok orezať len jednoročné výhonky. Ak 
chceme na ďalší rok plody, je potrebné skrátiť len o jednu tretinu. 
Záleží na tom, aké husté sú stromčeky.       

Ako sa starať o staré stromy, respektíve  �
ako sa dajú omladiť?
Stromček sa musí v prvom rade vytva-
rovať a potom sa už len pristrihuje a 
kvôli zásahom s citom ošetruje. Starým 
stromčekom by sa mali ostrihať všetky 
mladé, jednoročné výhonky, pretože 
mu odoberajú živiny. Ďalšie výhonky 
treba skrátiť o jednu tretinu. Pri starších 
stromčekoch sa musí človek aj lepšie pozrieť, aby neodstrihol kvetný 
puk, a teda zárodok. Pri omladzovaní starých (tridsaťročné stromy 
a viac), je nutné odstrániť nadbytočné a suché konáre. Zbytočne 
prekážajú a niekto môže pri oberaní prísť k úrazu. Pri takomto 
strihaní musí človek dávať pozor, aby nestrihal to, čo netreba, 
a nenechával tam veľké výhonky, keďže tie mladé odoberajú stromu 
živiny. Síce rastú aj do dvoch metrov, ale plody ešte nemajú. 

Aké druhy a kedy striháme, aby sme dosiahli čo najlepšiu úrodu?  �
Jabĺčka striháme na jar. Slivky sa môžu strihať aj na jar, ale čerešňa, 
višňa, marhuľa a broskyňa by sa mali strihať vtedy, keď odrodia. Sú 
to prvé stromy, ktoré začínajú na jar kvitnúť. Keby sa to robilo na 
jar, bol by to veľký zásah, strom by dostal akoby šok z takého veľ-
kého strihu a oneskoril by sa. U týchto skorých odrôd sa zastriháva 

na jeseň alebo po odrodení, v auguste alebo v septembri. Človeka to 
musí baviť, vtedy má k tomu cit aj vzťah, inak to nejde.  

Ako ošetrujete rezy a prečo je to dôležité?  �
Veľké rany treba pozatierať buď štepárskym voskom alebo latexovou 
farbou, lebo keď sa do veľkých rezov dostane voda a príde ochlade-
nie, drevo sa otvára, praská a následne sa začne kaziť. Preto treba 
zabrániť, aby sa tam dostala voda. Väčšinou sa používa náter, lebo 
je to jednoduchšie. Menšie zásahy sa zahoja aj bez zatierania. Strom 
vytvorí miazgu, ktorá ranu zacelí. 

Aká technika rezu je najlepšia?   �
Pri každej takejto práci musíte mať dobré, ostré náradie. Mám po-
rekadlo: „S tupým náradím, to je ako s tupým človekom.“ Nič s 
ním nespravíte, akurát sa človek narobí. Rez musí byť odstrihnutý 
na prvýkrát a šikmo, pod uhlom asi 45 stupňov a menej. Pílka musí 
byť tiež ostrá, nesmie mať veľké zuby, s menšími zubami, je rez 
citlivejší. 

Aké sú najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia a ktorým by sa mali vy- �
hýbať? 
Najčastejšou chybou je, keď ľudia odstrihnú viac ako treba. Keď sa 
odstrihne moc, úroda na ďalší rok nebude. Drastické strihanie robí 
do vnútra veľký zásah. Keď sa odstrihne menej, napríklad pri jedno-
ročnom výhonku, rastie. Keby sa teraz na jar zastrihli marhule ale-
bo broskyne, ich úroda nebude taká, ako keď sa ostrihajú na jeseň 
alebo v auguste. Tieto skoré plodiny sa potrebujú zahojiť. S každým 
stromčekom by sa malo zaobchádzať ako so živým tvorom. 

Petra Brštiaková

Prichádza obdobie strihania stromčekov, a tak sme 
sa vybrali za záhorskobystrickým odborníkom na 
danú tému. Pán JÁN DIŠKANEC nám prezradil, čoho 
sa treba vyvarovať a naopak – ako najlepšie orezať 
stromček, aby sme mali čo najlepšiu úrodu. 
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Zriadením vlastnej studne ušetríte náklady za odber pitnej vody 
z verejnej vodovodnej siete. V tomto článku vám prinášame odpo-
vede na otázky, ktoré so zriadením studne súvisia. 

Kopaná či vŕtaná studňa? 
Záleží to od účelu použitia vody (pitná, alebo úžitková). V prípade, 
že kvalita vody nemusí spĺňať podmienky na pitné účely a hladina 
podzemnej vody je v menšej hĺbke (do 10 m p. t.), je možnosť stud-
ňu vykopať. Ak sa však rozhodnete vodu zo studne používať aj na 
pitné účely, je nutné dostať sa do hĺbky cca 30 – 50 m p. t., aby ste si 
zabezpečili kvalitnú vodu. Hydrogeologické podložie v Záhorskej 
Bystrici nie je vhodné na kopané studne, tvoria ho predovšetkým 
ílovité zeminy a kvalitná voda sa nachádza až v hlbokých priepust-
ných vrstvách (štrky, piesky, štrkopiesky) s dobrou schopnosťou 
fi ltrácie. Preto sa odporúča studňu vŕtať.
Ak vám postačí kopaná studňa, jej realizáciu stačí oznámiť Miestne-
mu úradu ako drobnú stavbu (tzv. ohlášku), k čomu stačí kópia listu 
vlastníctva a katastrálna mapa s vyznačením umiestnenia studne.
Pri vŕtanej studni ide už o vodnú stavbu a pre jej zriadenie je nutné 
postupovať podľa Zákona 364/2004 Z. z. (vodný zákon). 

Lívia Štulajterová

Ako teda postupovať
1. Oslovíte fi rmu, ktorá vám bude vykonávať vrtné práce a za-
bezpečí aj projektovú dokumentáciu k studni. 
2. Podáte žiadosť na MÚ o vyjadrenie k hydrogeologickému 
prieskumu a k zámeru vodnej stavby, ku ktorej pripojíte dve 
paré projektovej dokumentácie. Tlačivá týchto žiadostí sú na 
internetovej stránke Záhorskej Bystrice v kolónke Tlačivá na 
stiahnutie – Stavebný úrad.
3. MÚ v spolupráci s vami zistí účastníkov konania – obvyk-
le vašich susedov (ak sa ich dom nachádza v tesnej blízkosti 
miesta určeného na vrt). V ideálnom prípade si vybavíte ich 
písomný súhlas. Ak sa vrtná súprava bude presúvať po spoloč-
nej komunikácii vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, bude 
treba aj ich písomný súhlas.
4. So stanoviskami MÚ z bodu 2 a projektovou dokumentáciou 
studne podáte žiadosť o stanovisko k PD na Slovenský hydro-
meteorologický ústav (SHMÚ). 
5. Podáte žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vod-
nej stavby a žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemnej 
vody. K žiadosti je potrebné preukázať majetkovoprávny vzťah 
k pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať, stanovisko 
SHMÚ, doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne 
MČ Záhorská Bystrica vo výške 16,5 eura. MÚ vypíše vodo-
právne konanie, v ktorom osloví všetkých účastníkov konania, 
ak nemáte hore spomínaný písomný súhlas. 
6. Ak je všetko splnené, MÚ vydá povolenie na uskutočnenie 
vodnej stavby a povolenie na odber podzemnej vody a vy, resp. 
vami vybraná fi rma môže vŕtať.
7. Po kompletizácii studne oznámite zdroj pitnej vody na 
SHMÚ a požiadate MÚ o kolaudáciu stavby. K žiadosti sa pri-
pája geodetické zameranie vrtu a doklad o zaplatení správne-
ho poplatku do pokladne MČ Záhorská Bystrica vo výške 16,5 
eura.

Mnohých z vás môže takýto zdanlivo zdĺhavý proces odradiť od 
rozhodnutia postupovať pri zriaďovaní vlastnej studne podľa 
príslušného zákona. Treba si však uvedomiť, že studňa je pod-
ľa Zákona 364/2004 Z. z. charakterizovaná ako vodná stavba 
a zriadenie takejto stavby bez právoplatných rozhodnutí prísluš-
ných orgánov štátnej správy je považované za „čiernu stavbu“. 

Mnohí z vás sa zamýšľajú nad tým, ako by si mohli 
znížiť náklady za vedenie domácnosti. Jednou z al-
ternatív je aj možnosť zriadenia vlastnej studne.

Chcete vlastnú studňu?
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ODPREDAJ POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozem-
kov parc. č. 853/27, 853/28, 853/4, 853/24, 
853/25 v k. ú. Záhorská Bystrica zapísa-
ných na LV 3891 o celkovej výmere 999 
m² žiadateľovi fi rme KOVOHUTY s.r.o. za 
cenu 100 eur/m². 

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo prenájom nebyto-
vého priestoru o výmere 10 m², ktorý bude 
slúžiť ako obslužný sklad k ambulancii det-
ského lekára žiadateľovi MUDr. Csáderovi 
za cenu 30 eur/m²/rok. Doba prenájmu je 
schválená na 5 rokov.

PREDĹŽENIE ZMLUVY O 
NÁJME
Zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmluvy 
o nájme za pozemok parc. č. 1967 v k. ú. 
Záhorská Bystrica zapísaných na LV 1779 
o výmere 20 m² žiadateľke p. Prvoničovej 
za 0,40 eura/m²/rok. Doba prenájmu je 
schválená na 5 rokov.

PREVZATIE POZEMKOV
Mestská časť po schválení zastupiteľstva 
preberie do svojho majetku pozemky po 
spoločnosti MONO s.r.o. (park pred Re-
zidenciu Záhorská), ktorá ukončuje svoje 
pôsobenie v Záhorskej Bystrici, za symbo-
lickú sumu. Pozemky sú zapísané na LV 
č. 5326.

MESTSKÁ POLÍCIA
Okrsková stanica Mestskej polície vo svo-
jej pôsobnosti v roku 2013 zabezpečovala 
a dohliadala na dodržiavanie verejného 
poriadku, ochranu životného prostredia 
v mestskej časti a plnenie úloh vyplýva-
júcich z platných Všeobecne záväzných 
nariadení – VZN. Do našej mestskej časti 
máme pridelených dvoch okrskárov – Ing. 
Jaroslava Machaňkova a Róberta Evja-
ka. Pre zefektívnenie a lepšiu prístupnosť 
občanom im bola poskytnutá miestnosť 
v Zdravotnom stredisku, kde majú určené 
hodiny pre styk s verejnosťou v pondelok 
a štvrtok v čase od 15:00 do 17:00 h. Spo-
lupracujú so ZŠ s MŠ pri bezpečnom prí-
chode detí do školy, každý deň v čase od 
7:30 h. hliadkujú pri prechode. Aktívne sa 
zúčastňujú na všetkých podujatiach uspo-
radúvaných mestskou časťou.

TRESTNÉ ČINY IV. OBVOD
Mestská časť má prideleného referenta 
nadstrážmajstra Tomáša Táborského, ne-
súceho osobnú zodpovednosť za zverený 
obvod. Vedie prehľad trestnej činnosti 
v danom obvode, získava poznatky o mož-
ných páchateľoch trestných činov a podieľa 
sa na ich objasňovaní. Vybavuje písomnos-
ti týkajúce sa jeho služobného obvodu, ako 
i spracúva agendu priestupkov a trestných 
činov.

ROZPOČET ŠKOLY
Zastupiteľstvo schválilo pripravený roz-

počet Základnej škole s materskou školou 
na rok 2013 bez pripomienok. Schválilo 
aj prílohu č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení 
podrobnosti fi nancovania materskej školy 
a školského zariadenia pre kalendárny rok 
2014 nasledovne:
- na rok 2014 sa určujú fi nančné prostried-
ky na prevádzku a mzdy na dieťa v mater-
skej škole vo výške 1565,60 eur
- na rok 2014 sa určujú fi nančné prostried-
ky na prevádzku a mzdy na dieťa v škol-
skom klube vo výške 233,10 eur

PRÍSEDIACI OKRESNÉHO 
SÚDU
Zastupiteľstvo schválilo na návrh starostu 
Magdalénu Mišovskú, Jána Kurela a Jána 
Záreckého na funkciu prísediacich Okres-
ného súdu Bratislava IV. Prísediaci sú zvo-
lení na funkčné obdobie štyroch rokov.

ZASTUPITEĽSTVO 
NESCHVÁLILO
- návrh na odstúpenie MČ ZB z pozície 
člena správnej rady MFC ZB
- návrh na vystúpenie MČ ZB z občianske-
ho združenia MFC ZB

Pozvánky na zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva, ako aj celé znenie zápis-
níc a materiálov z rokovaní Miestneho 
zastupiteľstva môžete nájsť na webovej 

stránke mestskej časti 
www.zahorskabystrica.sk

NAJDÔLEŽITEJŠIE UZNESENIA
prijaté miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 4. 3. 2014

Celkový
po et

Napomenutím Zaplatené
na mieste

Oznámením Za até
objas ovanie

Zaplatené
v eurách

Priestupky proti
bezpe nosti a
plynulosti cest.
premávky

38 5 21 0 2 210

Priestupky proti verej.
poriadku § 47

3 2 1 0 0 20

Priestupky proti verej.
poriad. § 47 VZN

35 19 8 8 0 70

Spolu 76 26 30 8 2 300

Výsledky práce čo do počtu zistených a riešených priestupkov uvádzame v tabuľke:

  
Trestné iny  Rok 2012 Rok 2013 Priestupky  Rok 2012 Rok 2013 
Spáchané trestné iny 728 668 Spáchané priestupky 629 624 

Objasnených 248 240 Objasnených 301 299 
% objasnenosti 34 % 40,00 % % objasnenosti 48,00 % 48,00 % 

Štatistika zistených a riešených trestných činov a priestupkov je uvedená v tabuľke:
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS / III-2014

SENIORI – VII. LIGA – BRATISLAVA
Záhorská Bystrica A – Vinosady B 10 : 8
Záhorská Bystrica A – Viktoria D 15 : 3
Tora A – Záhorská Bystrica A 6 : 12
Stupava B – Záhorská Bystrica A 1 : 17
Záhorská Bystrica A – Čataj B 13 : 5
Záhorská Bystrica A – DNV B 11 : 7

STOLNÝ TENIS

SENIORI – VIII. LIGA – BRATISLAVA
STK Pezinok – Záhorská Bystrica B 5: 13
Galvaniho A – Záhorská Bystrica B 17 : 1
Mostex C – Záhorská Bystrica B  3 : 15
Záhorská Bystrica B – Educo D 8 : 10
Záhorská Bystrica B – Malacky C 0: 18
Blatné D – Záhorská Bystrica A 7 : 11

SPST Z. Bystrica A je o skóre na 2. postupovom mieste 
v 11-člennej 7.  lige.

SPST Z. Bystrica B je na 6. mieste v 12-člennej 8. lige.

Zápasy jarnej časti začínajú 
cez víkend 22. a 23. marca 2014 

Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke 
www.futbalnet.sk

Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame na zápasy 
MFC Záhorská Bystrica

FUTBAL
SENIORI – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
Družstvo MFC Z. Bystrica odstúpilo zo súťaže
Mladší žiaci – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na 14. mieste v 16-člennej lige
Prípravka – Skupina A3 – BRATISLAVA MESTO
Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na 3. mieste z 10-člennej lige

Dorastenci U17 – ŠK Hargašova  Z. BYSTRICA
Po 9. kole je ŠK Hargašova na 3. mieste so stratou 2 body 
na vedúcich Snipers v 8-člennej lige
Starší žiaci U15 – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne po 11. kole je ŠK Hargašova na 2. mieste v 13-člennej lige
 so stratou 6 bodov na vedúcich Snipers, ale so 4 zápasmi k dobru
Mladší žiaci U13 – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 2. mieste v 8-člennej lige 
za vedúcimi Snipers
Staršia prípravka U11– ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 2. mieste v 6-člennej lige 4 body 
za vedúcimi Snipers
Mladšia prípravka– ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 3. mieste v 6-člennej lige

FLORBALTSUNAMI Záhorská Bystrica 
vzbudzuje rešpekt

Športový klub Hargašova Záhorská Bystri-
ca pôsobil v najvyššej slovenskej lige mu-
žov MEX pod názvom Tsunami Stupava a 
juniorskej extralige JEX ako Tsunami Zá-
horská Bystrica. V oboch ligách našu obec 
dôstojne reprezentovali. Precestovali viac 
než 8 000 km na ihriská súperov.
Svoj mladícky potenciál preukázali najmä 
v juniorskej extralige, kde po napínavých 
súbojoch s Trenčínom a odvekými rival-
mi z Nižnej skončili na výbornom druhom 
mieste. Ziskom strieborných medailí po-
tvrdili Bystričania svoju príslušnosť k abso-
lútnej  špičke slovenského mládežníckeho 
fl orbalu. Postupne sa naši hráči začínajú 
objavovať aj v slovenskej reprezentácii. 
Premiérový ročník slovenskej juniorskej 
ligy vyhral Grasshoppers Žilina. (Tabuľka 
JEX)
A práve hráči zo Žiliny ukončili našu cestu 
aj v mužskej exstralige, kde sme na nich 
narazili v play-off . Skúsenosti, herná dis-
ciplína, ale aj vyspelosť jednotlivých hrá-
čov favorizuje Grasshoppers na celkový 
triumf aj v súťaži MEX. V sérii sme im 

podľahli 0:3 na zápasy. (Tabuľka MEX  po 
základnej časti)
V podstate to bola pre nás premiéra v naj-
vyššej mužskej lige. V predchádzajúcej 
sezóne sme pôsobili v druhej celonárod-
nej lige MI a spojením s mužským tímom 
Bogdau Stupava sme  mohli zapojiť mla-
dých hráčov zo Záhorskej Bystrice do toho 
najkvalitnejšieho, čo slovenský fl orbal po-
núka. Šieste miesto a zabezpečený postup 
do play-off  už v januári naplnili naše ciele 
pre túto sezónu. V našej hre je ešte citeľ-
ný vekový hendikep v prospech súperov, 
ale cieľ do budúcej sezóny je jasný – boj 
o medaily. Hovorí o tom aj posledné kolo, 
kde sme dokázali poraziť favorita súťaže 
Hurikán Bratislava 7:2. Zlepšenie nastalo 
vo všetkých herných ukazovateľoch a teší 
nás, že sa nám postupne buduje aj stála di-
vácka základňa. 
V súčasnej dobe vrcholia všetky mládež-
nícke a detské bratislavské súťaže, kde tiež 
názov Tsunami Záhorská Bystrica vzbu-
dzuje rešpekt. Vo všetkých kategóriách (od 
mladšej prípravky  až po dorast) bojujeme 
o medaily a postup na majstrovstvá Slo-
venska. Každý týždeň odohráme desiatky 
zápasov, väčšinou s víťazným koncom. 
Všetko nájdete na našom webe tsuna-
mi2006.eu.  

Šimon Dudík, Juro Hvozdík, 
Dano Madleňák, Stano Hujo 

a Rudo Krušina, tréneri 
Autori fotiek: Júlia Blažejová 

a Sabina Šalová

V sezóne 2013/2014 reprezentovali Zá-
horskú Bystricu naši florbalisti v dvoch 
celoštátnych ligách. 

Tabu ka JEX 
1 FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 12 12 0 0 131 : 46 (85) 24
2 Tsunami Záhorská Bystrica 14 11 0 3 156 : 92 (64) 22
3 TJ A-FbO Nižná 14 10 0 4 133 : 83 (50) 20
4 ŠK 1. FBC Tren ín 12 7 0 5 100 : 86 (14) 14
5 FBC Mlados  Trebišov 14 4 0 10 105 : 137 (-32) 8
6 FBK Harvard Partizánske 14 3 1 10 94 : 144 (-50) 7
7 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 12 2 1 9 69 : 122 (-53) 5
8 VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 12 2 0 10 53 : 131 (-78) 4

Tabu ka MEX  po základnej asti:
1 FbO Florko Košice 22 18 1 0 3 194 : 107 (87) 56
2 FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 22 15 1 2 4 168 : 90 (78) 49
3 VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 22 15 2 0 5 152 : 79 (73) 49
4 ŠK 1. FBC Tren ín 22 15 1 1 5 181 : 97 (84) 48
5 ATU Košice 22 15 1 0 6 152 : 104 (48) 47
6 Tsunami Stupava 22 11 0 1 10 151 : 146 (5) 34
7 FBC Mikuláš Prešov 22 8 2 1 11 154 : 127 (27) 29
8 FBC Predator Sabinov 22 9 0 2 11 136 : 142 (-6) 29
9 ŠK Victory Stars Nová Dubnica 22 7 1 1 13 116 : 151 (-35) 24
10 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 22 5 1 2 14 118 : 207 (-89) 19
11 FBK Tvrdošín 22 3 0 0 19 122 : 214 (-92) 9
12 ŠK Dragons Ružinov Bratislava 22 1 0 0 21 87 : 267 (-180) 3
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Milé deti, vitajte medzi nami
Streda 12. marca bola pre niektoré rodiny a ich mladých 
členov iná ako ostatné dni. Rodičia s deťmi prijali pozva-
nie pána starostu Jozefa Krúpu na slávnostné privítanie 
nových občiankov Záhorskej Bystrice.
Po úvodnom starostovom príhovore naši noví mladí 
spoluobčania zaujato počúvali program detí zo základ-
nej školy. Pán starosta rodičom detí osobne zablahože-
lal, mamičke venoval ružičku a dieťatku Domovský list 
s malou hračkou.
Milé deti, vitajte medzi nami: Dianka Hurbaničová, 
Agátka Basilová, Laura Madleňáková, Emília Mešak, 
Danielko Milosavljevič, Michaela Polakovičová, Michal 
Staráček, Dominik Hlinka, Filipko Antits, Zara Drábová, 
Zakarya Camara.
Milé deti, želáme vám veľa zdravia, šťastia a lásky vo 
vašom živote.

Text a foto: BB

Opäť boli Fašiangy v Klube dôchodcov
Naši seniori sa 2. marca stretli na 
tradičnej fašiangovej zábave. Veľ-
ká sála spoločenského domu bola 
plná ľudí a dobrej nálady, ku ktorej 
prispela kapela Profi ly. Hrali hudbu 
všetkých žánrov do tanca i na počú-
vanie.
Na začiatku sa všetkým prihovo-
ril a pripil na zdravie pán starosta 
Jozef Krúpa. Pekným fašiangovým 
pásmom potešili aj členovia folklór-
neho súboru Chasa. V priebehu zá-
bavy sa losovala tombola, cien bolo 
neúrekom a vyhral skoro každý. Pred 
dlhým pôstom sa zábava skončila a 
budeme čakať zasa jeden rok.

inzercia 2/10/2014
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POZVÁNKY NA MAREC A APRÍL 2014
28.  marec 28.  marec 
Koncert ku dňu učiteľov – predstavia sa žiaci ZUŠ J. Kresánka 
v Spoločenskom dome, začiatok o 16:30 h

29.  marec29.  marec
Jarná akcia – občania s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici 
si na obvyklých miestach môžu prísť vyzdvihnúť stromčekový 
krík ríbezle alebo egreša

7.  apríl7.  apríl
Členská schôdza Červeného kríža – v Spoločenskom dome

13. apríl 13. apríl 
Veľkonočné pašie v kostole sv. Petra a Pavla 
Divadielko pre deti – v Spoločenskom dome, predaj vstupeniek 
na miestnom úrade a hodinu pred predstavením

27. apríl27. apríl
Členská schôdza klubu dôchodcov – v Spoločenskom dome

30. apríl30. apríl
Stavanie mája – tradičné podujatie na Námestí Rodiny, občer-
stvenie, skákacie hrady, živá hudba

Zmena programu vyhradená. Viac na:  www.zahorskabystrica.sk, sme aj na facebooku 

Riadková inzercia:
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, 20-ročná prax, FINRES, s.r.o., 
Ota Holúska 46, Bratislava–Záhorská Bystrica, denisavorosová@yahoo.com,
t.č.: 0902-044 674. 

TJ Zahorák hľadá správkyňu/správcu tenisových kurtov a bufetu. Jedná sa 
o sezónnu pracu od 15. apríla do 15.októbra 2014. Očakáva sa príjemné vy-
stupovanie, komunikatívnosť, flexibilita. Podmienkou je ukončené stredoškolské 
vzdelanie. Miesto výkonu prace: Bratislava, Záhorská Bystrica. Stručný životopis 
s fotografiou zasielajte na mailovú adresu zahorakopen@zahorakopen.com.

inzercia 2/6/2014

Klaudia Valušková získala 
prestížnu európsku cenu

Zo Slovenska získala cenu v kategórii Zod-
povedné podnikanie prístupné pre všetkých 
cenu za projekt Integrácia osôb so zdravot-
ným postihnutím spoločnosť AV mobilita 
s.r.o. Jej majiteľkou je obyvateľka Záhorskej 
Bystrice pani Klaudia Valušková. „Napriek 
veľkej medzinárodnej konkurencii štátov 
EÚ a stoviek iniciatív náš projekt dokázal, 
že verejno-súkromné partnerstvo má zmy-
sel a že sa integrácia marginalizovaných 
skupín dá spojiť s podnikaním. Je to dobrý 
príklad sociálnej inovácie v small biznise,“ 
povedala.
AV mobilita je chránená dielňa, ktorá sa 
špecializuje na integráciu osôb so zdravot-
ným postihnutím do všetkých oblastí života. 
Poskytuje registrovaným osobám so zdra-
votným postihnutím zamestnanie a prístup 
k celoživotnému vzdelávaniu. Podieľa sa aj 
na kultúrnych, spoločenských a športových 
aktivitách ľudí so zdravotným postihnutím 
po celom Slovensku. Zaujímavý je najmä 
projekt opravy automobilov, sprostredkú-

vania špeciálnej ceny vozidiel a komplexnej 
teoretickej a praktickej prípravy uchádzačov 
o vodičský preukaz. 

V Bruseli sa každoročne udeľuje Európska cena za podporu podnika-
nia. V 7. ročníku, ktorého víťazi sa vyhlasovali v Litve, získali v jednotli-
vých kategóriách ceny projekty z Fínska, Írska, Belgicka, Portugalska, 
Turecka a zo Slovenska. 

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

Touto cestou ďakujeme chlapcom z Dia-
gnostického centra mládeže, ako aj celé-
mu vedeniu centra za ich ochotu a zabez-
pečovanie pravidelnej účasti – dvakrát do 
týždňa – na čistení ulíc v našej mestskej 
časti.

inzercia 2/11/2014

Stále sú medzi nami takí, ktorí riskujú 
pokutu za neupravený pozemok!
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KRÍŽOVKA

Príde Jožko do cukrárne 
a hovorí: 

„Prosím si jednu zmrzlinu.“ 
„A akú?“   

pýta sa predavačka. 
Jožko odpovie:…

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
Tane, ajra, AP, 

Larra, sel, le, id, 
Adaja, ri

Opatrovanie Pichali Meno 
Emanuely

1. časť 
tajničky Meno Otílie Skratka 

valuty Starogermán Chytala

Prinášal obetu

Zamotala

Rieka v 
Španielsku

Ozn. Lietadiel 
Pakistanu

Kombinéza

Polynézsky 
boh svetla

Babka, po 
nemecky
Dozrieval

Meno Eleny

Pozýval 
(kniž.)
4. časť 
tajničky

Japonská 
dĺžkovámiera

Francúzsky 
člen

Sladkovodná 
ryba

Patagónsky 
hlodavec

Autor:
JOZEF BLAHO

Suchá časť 
obilia

Honosná 
budova

Druh 
papagája Škrtilo

Popevok
Tu máš

Stav bez vojny
3. časť 
tajničky

2. časť 
tajničky Vypral

5. časť 
tajničky

Značka 
abampéra

Automobil

Meno 
Ľudovíta

Tropický plod

Španielsky 
spisovateľ

Ruský spoločen- 
ský tanec

Horský suťový 
prúd

Lepidlo

Krídlo (odb.)

Mohamedán-
sky boh

Reverenda
Investičná 

banka

Skratka 
doktora

Gén, idant

Vlastní Behá (expr.) Meno Oľgy

Futbalový klub 
v Miláne Okno Smerom dolu 

(prísl.)

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 1-2014 znie:  „vedro vody preto, že je vôl.“

Úvodná hodinová konzultácia zdarma. 
Vyučovanie od 6:00 do 20:00. Dve náhradné hodiny grátis.

Vás srdečne pozýva do spoločnosti príjemných ľudí rôznych profesií, ktorých 
spája záujem hovoriť po anglicky a spontánne reagovať. 

Program Think English ponúka počas jedného týždňa jedenapolhodinový 
jazykový tréning v štvorčlennej skupine, trojhodinový klub a  vyhodnotenie   
zvukovej nahrávky. Pracujeme s  pokročilými, ale Aj so začiatočníkmi.

Tréningy aj kluby sú tematicky zamerané, s diskusiou, v ktorej sa zdokonaľujete 
v hovorenom prejave a získavate informácie o slovách, frázach a gramatike, 
ktoré ste nevedeli použiť, keď ste chceli vyjadriť svoje myšlienky. K témam po-
skytujeme písomný materiál toho najpodstatnejšieho, čo v programe odznelo. 

Jana Ďuriačová a Martin Pokluda sa tešia na Vašu návštevu v  príjemnom 
prostredí, ktoré ničím nepripomína školu. 

www.thinkenglish.sk
0911 103 177

English Club v  Devínskej Novej Vsi  
inzercia 2/7/2014


