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Všetko sa to začalo v septembri 2006. Prišiel som do triedy
k tretiakom, ktorým som bol začínajúci triedny učiteľ. Priniesol
som ukázať florbalovú hokejku
a na tabuľu som napísal slovo
FLORBAL. „Otváram krúžok florbalu, kto má záujem, môže sa
prihlásiť,“ povedal som. O krúžok
bol taký veľký záujem, že môj
kolega Juro Hvozdík nezaháľal a založili sme športový
klub ŠK Hargašova Záhorská Bystrica. Vtedy sme vôbec
netušili, že sme tým položili základný kameň budúcim
reprezentantom a majstrom SR.
Za desať rokov sme vybudovali klub, ktorý má ustálenú členskú základňu vo všetkých vekových kategóriách.
Od najmenších detí až po tím seniorov „35+“ pôsobíme
v dlhodobých ligových súťažiach. Florbalové Tsunami
budí rešpekt na celom Slovensku. Sme pravidelnými
účastníkmi majstrovstiev Slovenska a zahraničných
turnajov vo Švédsku, Česku, Rakúsku a Maďarsku. Za
množstvom trofejí zdobiacich našu školu je veľa námahy, driny, trpezlivosti a hlavne času.
Základným cieľom nášho združenia je predovšetkým
zdravý pohyb a športová činnosť detí. Každé dieťa, ktoré
na chvíľu opustí priestor internetu a počítačových hier
a príde s radosťou na tréning, je pre nás výhrou. Nechceme z nich vychovávať športových profesionálov. Florbal
je amatérska hra a dúfam, že to tak aj ostane. Väčšina
našich trénerov trénuje nezištne a dobrovoľne len za náklady, ktoré s touto činnosťou súvisia. Podľa môjho názoru peniaze deformujú šport.
Tento rok sme dosiahli najvýraznejší úspech v našej
histórii. Naši muži získali titul majstra Slovenska v najvyššej súťaži MEX. Je to pre nás zadosťučinenie za vynaložený čas a námahu. V tejto súvislosti prežívam veľmi
zvláštny pocit, chlapci, ktorých sme učili držať hokejku,
sú teraz najlepší na Slovensku. Majú početnú skupinu fanúšikov a prezentujú našu obec v tom najlepšom svetle.
Sú vzormi pre našich najmenších florbalistov.
Chvíľami sa zamýšľam – čo ďalej? Vieme to ešte niekam posunúť? Nový impulz prišiel po tom, ako začali
v Záhorskej Bystrici stavať novú športovú halu. S ňou sa
nám otvárajú nové možnosti a sme plní nápadov. Naša
práca nadobúda úplne iný rozmer.
Šimon Dudík

Našainformuje
Bystrica
Mestská časť
Vedenie mestskej časti rieši dnes v oblasti dopravy dve náročné témy – zabezpečiť spojenie Záhorskej Bystrice
s Dúbravkou a odľahčiť tranzitnú dopravu cez mestskú časť. V posledných týždňoch o tom starosta mestskej časti
Jozef Krúpa rokuje s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a s bratislavským magistrátom.
V aktuálnom čísle Našej Bystrice vám prináša informácie o stave rokovaní a o vývoji situácie.

Starosta žiada ministra a primátora o riešenie
neúnosnej situácie v doprave

Vyššie príspevky, žiadne zlepšenia
Na zabezpečenie zodpovedajúcej dopravnej obsluhy prispieva mestská časť každoročne do mestskej pokladne príspevkami vo
výške 32% z výnosu dane z príjmu fyzických
osôb a polovicou z výnosu dane z nehnuteľnosti. To v číslach znamená, že v roku 2005
sme prispeli z našich daní do mestskej pokladne pri počte 2 627 obyvateľov sumou
859 311 eur. V roku 2016 mestská časť pri
počte 4 930 obyvateľov prispela mestu z výnosov daní sumou 1 470 582 eur. Ak porovnávame roky 2005 a 2016, napriek dvojnásobnému počtu obyvateľov a dvojnásobným
daňovým príjmom do mestskej pokladne sú
služby, ktoré mesto poskytuje v oblasti dopravy, nezmenené. Dopravnú obslužnosť
mestskej časti v roku 2005 zabezpečovala

Podiel na dani
z nehnuteľnosti

Výnos dane
poskytnutý
hlavnému
mestu

V týchto dňoch sa opätovne obraciam na
magistrát s požiadavkou zriadiť novú autobusovú linku do Dúbravky. Jej trasovanie obslúži Záhorskú Bystricu, Strmé vŕšky, prejde
cez Bory Mall s konečnou v Dúbravke s napojením na električkovú radiálu. Spojenie
skutočne potrebné a žiadané. V Dúbravke
či Karlovej Vsi navštevujú školy naše deti,
Bystričania dochádzajú za prácou a potrebujú sa tam bezpečne a pohodlne dopraviť.
Dôležitým záujmovým bodom Bystričanov je
aj nákupné centrum Bory Mall. V odpovedi
na moju žiadosť magistrát trvá na finančnej
spoluúčasti mestskej časti. Odpoveď ukazuje na fakt, že okrem vôle na zmenu aktuálneho stavu magistrátu chýba aj jednoduchý
matematický pohľad na vec.

Prehľad vybraných ekonomických
ukazovateľov
k 31. 12. uvedeného roka
Počet
obyvateľov

Záhorská Bystrica potrebuje
spojenie s Dúbravkou

autobusová linka č. 37 zo Záhorskej Bystrice po Most SNP. Aj v roku 2016 mestskú
časť obsluhovala autobusová linka č. 37
s kozmeticky upravenou frekvenciou, obmedzeným napojením na električkové radiály
a dokonca s rozšíreným zberom prepravovaných aj z Marianky. A to všetko pri navýšení príjmov mesta v porovnaní oboch rokov
o 611 271 eur!

Rok

Neúnosné zahusťovanie prejazdov Záhorskou Bystricou a jej spojenie s ostatnými
časťami Bratislavy sú dnes problémovými
otázkami. Už pred časom som začal viesť
rokovania s magistrátom, primátorom mesta
a dopravným podnikom o otázke zriadenia
novej autobusovej linky do Dúbravky cez Bory
Mall. Dnešný stav dopravnej obsluhy linkou č.
37 nezodpovedá potrebám našich obyvateľov
a prináša im množstvo praktických a logistických komplikácií. A problémy mestskej časti
spôsobuje aj čoraz vyšší tranzit Záhorskou
Bystricou obyvateľmi okolitých obcí Marianka, Borinka a Stupava, ktorí denne dochádzajú za prácou cez našu mestskú časť.

2005

2 627

682 739 eur

176 572 eur

4 930

1 177 352 eur

293 230 eur

2016

Dávame viac ako dostávame
Naše požiadavky na zriadenie novej linky
dopravný podnik prerátal a jeho prepočty
hovoria, že pri trasovaní novej linky v pätnásťminútových intervaloch predstavujú
ročné náklady približne 100 000 eur. Mestská časť len v minulom roku prispela mestu
z výnosu daní sumou takmer 1,5 milióna eur.
Tiež vám tu niečo nesedí? Áno, matematika nepustí. Som presvedčený, že pri výške
príjmov mesta z výnosov daní mestskej časti
a pri nákladoch na zriadenie novej linky dokáže mesto bez akýchkoľvek výhrad náklady pokryť bez nášho ďalšieho finančného
príspevku a sprevádzkovať novú trasu už od
nového školského roku 2017/2018.

Rozvoj regiónu prináša problémy
s prejazdnosťou
Záhorská Bystrica patrí k najdynamickejšie
sa rozvíjajúcim mestským častiam Bratislavy.
S novými projektmi Záhorské sady, West Park,
Pod vŕškami, Vlkovka a Kolísky očakávame
v najbližších dvoch rokoch nárast počtu obyvateľov o ďalších dvetisíc. Nielen nároky na pokrytie kapacity a trasovania verejnej autobusovej
dopravy rastú priamoúmerne s pribúdajúcim
počtom obyvateľov. Rozvoj Záhorskej Bystrice, príliv ďalších obyvateľov v spojení s projektmi v Marianke, Stupave, či Borinke znamenajú
aj nárast počtu prechádzajúcich áut. Keďže sa

Starosta informuje novinárov

drvivá väčšina obyvateľov z týchto obcí každodenne presúva do Bratislavy, bude Záhorská
Bystrica ešte viac zaťažená tranzitom. Už dnes
je však situácia na hrane udržateľnosti. Kapacita komunikácií vedúcich cez mestskú časť sa
„nafúknuť“ nedá a čím viac áut ňou bude prechádzať, tým viac sa bude zväčšovať problém
s prejazdnosťou a bezpečnosťou.

Diaľničné známky musíme kupovať
Veľká časť obyvateľov Záhorskej Bystrice
a tranzitujúcich vodičov z ťahu od Stupavy
a Marianky dnes namiesto spoplatnenej diaľnice volí cestu cez Záhorskú Bystricu a tým
neprimerane zahusťujú dopravu v našej mestskej časti. Preto sa už pred časom objavila
otázka nespoplatňovania úseku diaľnice D2
od križovatky Lamač po križovatku Stupava-juh pre osobné autá. Našu žiadosť o vyňatie z diaľničných poplatkov pre obyvateľov
mestskej časti a okolitých obcí nám pred krátkym časom Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR zamietlo. Minister
Árpád Érsek vo svojom vyjadrení argumentoval tým, že v tomto úseku diaľnice sa nachádza kontrolný systém na úhradu diaľničnej
známky, existujú paralelné trasy a situáciu
porovnal s Viedňou, ktorá spoplatňuje všetky
diaľničné trasy cez mesto.

Viedeň aj blízka, aj vzdialená
Porovnanie s Viedňou považujem za účelové. Keď sa hodí, používajú ju mnohí ako prirovnanie, keď nie, argumentujeme, že Viedeň je
predsa niekde inde. Otázka nespoplatňovania
nie je ani tak komplikovaná, je to skôr hra na
falošnú korektnosť. Skúsme sa pozrieť na veci
tak, aby sme posúdili problémy regiónu dnes,
ale súčasne videli aj za časový horizont. Práve
rozvoj Záhorskej Bystrice a okolitých sídel zvyšuje nároky na zabezpečenie zodpovedajúcej
dopravnej obsluhy a celkovej kvality životnej
úrovne obyvateľov. Argumentovať tým, že vý-
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Slávnosť
Mestská časť informuje
nimka by bola precedensom a porušila by pravidlo, že za diaľnice sa
neplatí len tam, kde pretínajú obývané oblasti, je rovnako nešťastné ako
hra na korektný a ohľaduplný prístup pri udeľovaní „výnimky“ vodičom,
ktorí jazdia po spoplatnených úsekoch v iných častiach Slovenska.

Nie je výnimka ako výnimka
Mestskej časti Jarovce sa vyhovelo výnimkou od poplatkov za
jazdu po diaľnici v roku 2011. Aj tu išlo o diaľnicu, ktorá prechádzala
katastrom a rovnako išlo o územie Hlavného mesta SR Bratislava.
Sme mestskou časťou Bratislavy a diaľnica prechádza cez náš kataster. Znamená to, že spoplatnenie by malo byť nastavené až po južnú
stupavskú križovatku. A čo je najdôležitejšie, opatrenie by pomohlo
odľahčiť už teraz neúnosnú dopravnú situáciu a zlepšilo by prístup do
Bratislavy vodičom z okolitých obcí. Kvôli dynamickému rozvoju celého regiónu je potrebné prijať trvalé a udržateľné riešenia. Odmietavé stanovisko ministerstva ma neodradí. Nevzdávame sa a hľadáme
ďalšie riešenia. Ako hovoria „klasici našej doby“: Všetko je možné,
dosiahnuť nemožné trvá len o čosi dlhšie.
Jozef Krúpa

Záhorská Bystrica bojuje s nelegálnou reklamou
Mestská časť Bratislava-Záhorská
Bystrica nemá na svojich pozemkoch
k dnešnému dňu postavené žiadne
reklamné objekty – billboardy. Všetky,
ktoré vidíte popri cestách, či v zastavanej
časti, sú umiestnené buď na súkromných
pozemkoch, alebo na pozemkoch hlavného mesta. Výsledky boja proti nelegálnym billboardom sa nedostavia zo dňa
na deň, ale pozitívne dôsledky aktivít sú
už od tohto roku viditeľné.
Stavebný úrad mestskej časti dostal
k dnešnému dňu požiadavku od hlavného
mesta na odstránenie šiestich nelegálnych
reklamných plôch, z ktorých štyri sú už od-

stránené. Súhlasné stanoviská sme vydali
aj na štyri požiadavky Asociácie vonkajšej
reklamy, ktorá môže nelegálnu reklamu zlikvidovať aj na súkromných pozemkoch. Asociácia začala plochy priebežne demontovať
a aktuálne posudzujeme ďalších sedem žiadostí o súhlas s odstránením.
Najväčší problém máme so stavbami na
Hodonínskej ulici medzi krematóriom a zastavanou časťou Záhorskej Bystrice. Žiaľ,
väčšina billboardov je postavená so súhlasom vlastníka pozemku a spĺňa všetky zákonné podmienky, čiže ide o legálnu reklamnú stavbu, na ktorej odstránenie nemáme
dosah.

Nepovolené reklamné stavby musia byť
z katastra mestskej časti odstránené. Dodatočné povolenie na stavby bez stavebného povolenia už nie je možné. Vlastník
pozemku, záujmové združenie vlastníkov
reklamných stavieb, alebo osoba, ktorá má
iné práva k pozemkom, môže takúto stavbu
odstrániť na základe súhlasu stavebného
úradu.
Problémy v oblasti neúmerného nárastu
reklamných plôch, tzv. vizuálny smog, viedli
v roku 2015 k novelizácii stavebného zákona. Novela dáva obciam väčšie právomoci
pri odstraňovaní nelegálnych reklamných
zariadení. Jej cieľom bolo vyčistiť mestá
a obce od rozbujnenej nelegálnej reklamy,
nastaviť pravidlá novej regulácie a zjednodušiť postup stavebných úradov pri odstraňovaní čiernych reklamných stavieb. Mestská
časť však uvažuje aj nad systémovými opatreniami v regulácii povolenej reklamy na svojom území. Do budúcna je potrebné nastaviť
pravidlá pre povolenú reklamu a regulovať jej
umiestňovanie.
Jozef Krúpa

Čo je to billboard
Billboardy sú podľa stavebného zákona reklamnými stavbami, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo upevnené
o pevný základ na zemi a ktorých funkciou je šírenie reklamných a propagačných informácií viditeľných z verejných
priestorov. Reklamné stavby s informačnou plochou do 3m2 podliehajú ohláseniu stavebnému úradu a s väčšou informačnou plochou ako 3 m2 podliehajú
vydaniu stavebného povolenia. Vlastník
reklamnej stavby je povinný mať stavbu
počas celej doby jej inštalácie označenú tak, aby bolo možné identifikovať jej
vlastníka.

Pohľad na časti Hodonínskej ulice pred a po odstránení nelegálnych billboardov

Našapodujatia
Bystrica
Naše

Medzinárodný deň žien v Záhorskej Bystrici
Na nedeľu 12. marca 2017 pozval starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica Jozef Krúpa obyvateľky našej
obce do Spoločenského domu osláviť
Medzinárodný deň žien.
Vo veľkej sále, ktorú na toto slávnostné
popoludnie pripravili niektorí členovia OZ
Klub dôchodcov, sa zišli dámy všetkých
vekových kategórií. Hneď na úvod nám
moderátorka Veronika Hatala pripomenula, prečo vlastne ôsmeho marca oslavujeme: „Tento medzinárodne uznávaný
sviatok je stanovený Organizáciou spojených národov na výročie štrajku 40 000
newyorských krajčírok v roku 1908. Tie
bojovali za zrušenie desaťhodinového
pracovného času, proti nízkym mzdám
a za zlepšenie pracovných podmienok.“
Prítomné dámy pozdravil hostiteľ popoludnia pán Krúpa. Pár milých slov im povedal aj pán starosta Mestskej časti Nové
mesto Rudolf Kusý.
Hlavným programom bola módna prehliadka salónu Elegance zo Stupavy.
Modelky líčili vizážistky kozmetikou znač-

ky Avon. Pani majiteľka salónu Terézia
Trubačová si pre diváčky pripravila veľmi
pekné, originálne a hlavne univerzálne
modely šiat, sukní, blúzok, kabátikov...
Prítomné dámy si okrem prehliadky mohli
vychutnať aj čerstvú kávu s koláčom alebo
pagáčikom. Predajné stánky ponúkali rôzne zaujímavosti: originálnu keramiku, náhrdelníky, náramky, nechýbali ani prekrásne
doma ušité hračky a tašky. Ku dňu žien patrí
aj kozmetika. Tú zastupovali známe firmy
Avon a Oriflame. Firma Oriflame ponúkala diagnostiku pleti a následne odporučila
vhodný prípravok na jej ošetrovanie. Pozvanie prijala aj pani kozmetička z nového
salónu Andrea Beauty v Záhorskej Bystrici. V prípade, že dámy potrebovali pomoc

Vítanie občiankov
Druhýkrát v tomto roku pán starosta Jozef Krúpa privítal
nových malých spoluobčiankov. V stredu 5. apríla prijali
pozvanie so svojimi rodičmi aj rodinnými príslušníkmi tieto
detičky:
Dievčatká – Jasmína Drbalová, Eliška Hanzlíková, Ema
Viktória Tomi, Anna Dvorská, Žofia Dvorská, Tereza Míková,
Nela Štefánková
Chlapci – Jerguš Muráň, Matúš Vanek, Jozef Christopher
Gogola, Šimon Sýkora, Samuel Kmeť
Pán starosta Jozef Krúpa každému z nich odovzdal Domovský list a malú hračku – a mamičke kvetinku. „Želám
vám veľa šťastia, lásky, zdravia a rodičom veľa trpezlivosti pri
výchove,“ povedal. Slávnostný program spestrili deti z našej
základnej školy svojim spevom a recitovaním básní.
Vitajte v Záhorskej Bystrici!
Text a foto: -bb-

v oblasti zdravia, napríklad zmerať tlak, boli
im k dispozícii usmievavé členky Miestnej
organizácie Červeného kríža. Každá dáma
domov odchádzala s malým darčekom od
pána starostu – s tulipánom.
Všetkým ďakujeme, že prijali pozvanie
na popoludnie venované ženám.
Text: Barbora Besedičová
Foto: Pavol Bohunický
Prvý sviato
k
nal v roku MDŽ v ČSR sa ko1
nadobudo 921. O rok neskôr
l už maso
vý charak
ter. Počas
d
bol sviato ruhej svetovej vojny
k zrušený.
oslavy sa k
Posledné
o
roku 1945 nali v roku 1938. Po
ho znovu o
bnovili.
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Jarná akcia v znamení ruže
Ružu – symbol lásky rozdávala Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
v sobotu 8. 4. 2017 v rámci Jarnej akcie. Do domácnosti obyvateľom s trvalým pobytom darovala mestská časť na
každé súpisné číslo sadenicu kríčkovej
ruže. Sadenice sú hradené z rozpočtu
mestskej časti, z tzv. „zeleného fondu“.
Na tento rok bolo objednaných 1 300
kusov sadeníc. „Takýmto spôsobom
chceme motivovať obyvateľov, aby sa
prihlásili na trvalý pobyt do Záhorskej
Bystrice. Tým, ktorí už prihlásení sú, sa
takouto formou poďakujeme,“ povedal
starosta Jozef Krúpa. Obyvatelia chodia
pre sadenice osobne na výdajné miesta,
podľa ulíc, na ktorých bývajú. V minulých
rokoch mestská časť darovala sadenice
egrešov, ríbezlí, sliviek, magnólií, ale aj
smaragdových tují. Pred rokom to boli
sadenice veľkoplodej čerešne. Ruže
zabezpečovalo záhradníctvo Siky Gar-

dens, ktoré sídli v Záhorskej Bystrici.
„Pôvodný zámer bol objednať 1 300
červených ruží, lenže také množstvo
v rovnakej farbe nemali“, uviedla pani
Jaroslava Liďáková z referátu životného
prostredia. „Nakoniec zabezpečili ruže
v dvoch farbách – červenej a ružovej,“
dodala na záver.

Z ohlasov našich občanov
„Ďakujem za sadenicu ruže, chcela som
žltú, ale krásna je aj červená.“ (Jana)
„Tento zvyk sa mi páči. Ďakujem.“
(Peter)
„Musím si zvyčajne vystáť dlhý rad, nie
vždy sa dá vybrať zo sadeníc. Väčšinou
musím zobrať to, čo mi pridelia. Mohli by
sme si sadenice vyberať sami.“ (Dávid)
„Už máme doma egreš, čerešňu, zasadíme si aj ružu. Ďakujeme.“ (rodina Jurčekovcov)

Pletenie korbáčov
Ľudový dom, presnejšie jeho dvor, ožil
v sobotu pred Kvetnou nedeľou tradíciami.
Tabuľa umiestnená pred bránou oznamovala
jasne – Pletenie korbáčov. Počas celého predpoludnia prichádzali chlapci, otcovia so synmi,
dcérami, aj celé rodiny: všetci, ktorí sa chceli
naučiť pliesť alebo pomôcť s upletením veľkonočného korbáča. Na dvore Ľudového domu
ich čakali dvaja strýcovia, či skôr dvaja bystrickí
kamaráti, ktorí ukazovali tradičný spôsob pletenia
korbáčov z ôsmich prútov s vrkočovým vzorom.
Podarilo sa nám upliesť približne tridsať korbáčov
z bystrickej vŕby, každý si ten svoj vyzdobil prvou
farebnou stužkou. Tie ďalšie si chlapci vyšibali na
Veľkonočný pondelok.
Text a foto: Martin Jurček

„Jarná akcia je milá. Páči sa mi. Akurát
nálepky nebudem mať o chvíľu kam lepiť.“ (Maja)
„Akcia sa mi páči, beriem ružu aj pre susedov, ktorí sú odcestovaní. Škoda, že
to netrvá viac dní. Ale aj tak ďakujeme.“
(Tomáš)
Text, foto: Barbora Besedičová

Našapodujatia
Bystrica
Naše

Stavanie mája

Bláznivý apríl nás držal v napätí až do posledného dňa. Po snehových meteliciach
a ochladení sme sa dočkali slnečného počasia. V poslednú aprílovú nedeľu sa na
Námestí Rodiny zišlo množstvo ľudí. Všetci
boli zvedaví na pestrý program a hlavne na
tradičné podujatie – Stavanie mája.
Tento rok vďaka firme Centrop k nám
zavítal kúzelník Talostan. Deťom sa veľmi
páčili jeho triky s balónmi a nechceli ho pustiť z pódia. Kúzelník potom s vystúpeniami
pokračoval v stánkoch firmy. Pre deti bol
pripravený aj hrad na skákanie, pripravili sme
pre ne maľovanie na tvár a s firmou Siky Gardens sadenie byliniek. Hlavným bodom večera však bolo vztýčenie mája. Doteraz sme
ho zvykli stavať pomocou žeriava, no tohto
roku sa hasiči zo Záhorskej Bystrice rozhodli
máj postaviť len pomocou rebríkov a svojej
vlastnej sily. Pán starosta dokázal, že sa nebojí žiadnej výzvy a v hasičskej uniforme pri
stavbe členom zboru pomáhal. S napätím
sme sledovali ako máj pomaly stúpa, z jednej strany ho dvíhali pomocou rebríkov, na
druhej strane ho ťahali lanami. Všetko dobre
dopadlo, strom ozdobený farebnými stužkami sa už vypína na Námestí Rodiny.
Po náročnom výkone sa pán starosta Jozef Krúpa prítomným prihovoril: „Poprosím

potlesk pre členov Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici, ktorí
prvýkrát po pätnástich rokoch postavili máj
vlastnoručne. Som rád, že aj takto sa oživujú tradície. Námestie Rodiny vďaka vám,
tu prítomným, žije!“ V kultúrnom programe
pokračovali folklórne súbory Čečinka aj Čečina. Čečinka pôsobí pri Základnej umelec-

Žiaci na exkurzii v knižnici
V marci, ktorý je mesiacom knihy, navštívili
žiaci prvého stupňa našej základnej školy
a klienti Diagnostického centra mládeže
v Záhorskej Bystrici miestnu knižnicu. Knihovníčka Viera Marošová ich oboznámila so
svojou prácou. Žiakom i klientom DCM ukázala ako knižnica funguje. Mohli si popozerať svet detských kníh, encyklopédie a všetko čo ich zaujímalo. V rámci tohto mesiaca
navštívili knižnicu aj deti z troch materských
škôl: pre tie pani knihovníčka pripravila maňuškové divadielko Lienka s rozprávkou na
motívy A. S. Puškina O rybárovi a zlatej rybke. Divadielko predkladá najmenším deťom
základné morálne hodnoty a pozitívne vzory.

V rámci týchto marcových podujatí knižnicu
navštívilo 185 detí. Pre žiakov základnej školy, materských škôl a klientov DCM to iste
bol pekne strávený čas!
- vm -

Klienti DCM navštívili aj náš Ľudový dom.

kej škole Jozefa Kresánka a tancujú tam aj
deti zo Záhorskej Bystrice. Zatancovali nám
krásne choreografie na skladby: Važec,
Slatina, Kolesá, Verbunk a Brenkaná, či Frajerské. Po deťoch nastúpil na pódium Spevácky zbor Bystričan s harmonikovým sprievodom Štefana Martinkoviča. Moderátorka
programu Miška Trgová sa prítomným
v mene organizátora poďakovala za hojnú
účasť a privítala na pódiu Dychovú hudbu
Častovanka. Táto kapela obnovila svoju činnosť v roku 2006. Vydali dva CD nosiče.
Ich vedúci nám povedal: „Patríme k nadšencom hudby, nenormálne nás to baví.
Hudba nepozná hranice a otvára srdcia.“
Deň sa schýlil ku koncu, počasie sa ochladilo a námestie sa pomaly vyprázdnilo.
Dúfame, že ste odchádzali v dobrej nálade, aká panovala počas celého večera.
Všetkým ďakujeme za hojnú účasť na tohtoročnom Stavaní mája a prajeme vám krásny
mesiac máj!
Ďakujeme sponzorom: firma Centrop,
OBI, Siky Gardens, UNIVA. Osobitné poďakovanie patrí členkám našej organizácie Slovenského Červeného kríža za ich obetavú
pomoc pri zabezpečení akcie.
Text: Barbora Besedičová
Foto: Nina Martinčičová
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Snaha + nadanie = úspech
Keď sa snaha, nadanie, odhodlanie a schopnosti snúbia v jedno, výsledkom môže byť úspech. V tomto prípade hovorím o úspechu našich
žiakov. Bystrosť, um a nadanie si tí najšikovnejší z nich neváhali zmerať
na súťažiach, či olympiádach v rôznych predmetoch.
Posledné obdobie školského roka 2016/2017 je toho dôkazom. Na
našej škole sa konali súťaže a olympiády na školskej úrovni a tí najlepší
postúpili vyššie, do okresného, či krajského kola. Bystré hlavičky s veľkým batohom logiky boli úspešné na dvoch matematických súťažiach.
V okresnom kole Pytagoriády boli úspešné dve šikovné
matematičky:
1. miesto – Andrea Kováčová, 4. A
2. miesto – Ivana Kováčová, 3. A
Starší bystrohlavci potešili svojim výsledkom na Matematickej
olympiáde v okresnom kole až troma prvými miestami:
1. miesto - Viktória Krettová, 5. A
2. miesto – Dávid Páchnik, 5. A
3. miesto – Andrej Znamenáček, 5. A
Každoročne nám rastú aj umelci slova, ktorí svoje talenty predstavujú
v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sme mali dvoch
úspešných prednášateľov v okresnom kole:
II. kategória – poézia – 2. miesto – Rian Mitašík, 5. A
I. kategória – poézia – čestné uznanie – Terézia Scheinerová, 4. B
No v umeleckom prednese sme boli úspešní ešte raz v rámci
recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, na ktorej sme vyhrali okresné
kolo a postúpili až do krajského:
1. miesto v okresnom kole – Daniel Frkala, 3. A

Deň otvorených dverí

Naším krásnym jazykom možno nielen recitovať, prednášať, ale aj
preukázať sa vedomosťami o ňom, či ho vieme správne používať a či
sa vyznáme aj v literárnom umení. V tejto oblasti nám svoje nadanie na
Olympiáde v slovenskom jazyku a literatúre predstavila žiačka 8.
A triedy Alexandra Miškivová. Reprezentovala nás na okresnom kole,
kde sa umiestnila na krásnom druhom mieste:
2. miesto – Alexandra Miškivová, 8. A
Nezaháľalo sa ani v poznatkoch z histórie. O skvelých vedomostiach
nás presvedčili na okresnom kole Olympiády z dejepisu bratia Kapánkovci a opäť Alexandra Miškivová:
Okresné kolo:
I. kategória – 1. miesto – Jakub Kapánek, 7. A
3. miesto – Lukáš Kapánek, 6. A
II. kategória – 2. miesto – Alexandra Miškivová, 8. A
Krajské kolo:
I. kategória – 3. miesto – Jakub Kapánek, 7. A
Ďalším veľkým úspechom je aj výsledok z Biologickej olympiády.
Potrápili sa tam naše ôsmačky, najúspešnejšia z nich bola v rámci
okresného kola Emka Kopčáková: 3. miesto – Ema Kopčáková, 8. A
Všetkým snaživcom, múdrym hlavičkám a víťazom srdečne blahoželáme. Tešíme sa spolu s nimi a želáme im do budúcnosti ešte
veľa takýchto úspechov a obsadené prvé priečky na tých najvyšších
úrovniach súťaží a olympiád. Ale hlavne nestraťte zmysel pre poznanie nových vecí, objavujte, bádajte a tešte sa z nových vedomostí,
ktoré vám otvoria nový obzor!
Monika Mikolášiková

Predškoláci na návšteve
v prvom ročníku

Naša Bystrica
Škola

„Lastovičky“ vyleteli
Odmenou za úspešne pripravené vianočné trhy bol pre naše „Lastovičky“ z materskej školy pekný výlet. A kam? Na muzikál
„Pipi Dlhá Pančucha“. Vystupovala tam naša
Lastovička Lilien a sestra našich Lastovičiek
Matejka a Samka – Adelka. Predstavenie
s detským obsadením sa nám veľmi páčilo.
O to viac, že tam hrali aj naši kamaráti. Po
skončení muzikálu sa náš výlet neskončil.
Pokračovali sme návštevou krásnej prírody
v Marianke. V tento slávnostný deň sme neobedovali v materskej škole, ale v reštaurácii.
Pochutnali sme si na výbornej slepačej polievke a výnimočne sme si dali pizzu. Do sýta
najedení, vylietaní na vzduchu a plní zážitkov
z divadelného predstavenia sme „prileteli“
späť do nášho hniezda – materskej školy.

Naše deti na Jarmoku starých remesiel
Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných
sviatkov pani učiteľky v triede „Lienok“ pripravili Jarmok starých remesiel. Prostredníctvom
predmetov dennej potreby, ktoré v minulosti
používali naši starí a prastarí rodičia, sa deti
oboznámili nielen s tradičnými ľudovými remeslami. Dozvedeli sa napríklad aj to, ako
a čím si ľudia svietili v minulosti, keď ešte
nebola elektrina alebo ako používali žehličku
plnú žeravých uhlíkov.
Sprievodným programom bolo pásmo piesní a hier spojené s veľkonočnými tradíciami.
Pozvanie na Jarmok starých remesiel prijali
všetky deti z materskej školy a prvého ročníka
základnej školy spolu s ich triednymi učiteľkami. Množstvo otázok svedčilo o záujme detí
o naše ľudové remeslá a tradície.
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Noc s Andersenom
„Pristúpte bližšie a zapíšte si meno do
histórie Andersenovej noci na našej škole.“
Presne takto sa to celé začalo. Deti netušili,
čo ich v túto zázračnú noc čaká.
Kým deti pozorne sledovali prezentáciu
o slávnom H. Ch. Andersenovi, my ôsmačky
sme chystali prekvapenie na večer. Po prezentácii medzi deti zavítala naša Emka, ktorá
sa vo svojom nezabudnuteľnom sne osobne
stretla so spisovateľom. Všetci sústredene
počúvali a zapájali sa do rozprávania.
Potom nasledovala divadelná hra. Deti
sme rozdelili do družstiev podľa farieb, ich
úlohou bolo vymyslieť svoju vlastnú výnimočnú bábkovú hru. Keďže v skupinách boli deti
z rôznych tried, všetci sa mohli lepšie spoznať a nájsť si nových kamarátov. Mali dosť
času, aby si divadielko nacvičili. A bolo to aj
vidno! Predstavenia boli veľmi pekné a deti
sa snažili, čo nás tešilo.
Malí poviedkari mali neskôr možnosť klásť
zaujímavé otázky tajnému hosťovi – našej
pani riaditeľke. Na tejto besede nám porozprávala o knihách, ktoré obohacujú jej kniž-

nicu alebo aj o tých, ktoré spríjemňovali jej
detské chvíle.
Napokon prišlo naše prekvapenie vo forme
dvoch divadielok, ktoré sme nacvičili so spolužiačkami. Začali sme rozprávkou Dievčatko so
zápalkami, ktorého smutný príbeh bravúrne
stvárnila Kristína Kližanová. Po nej nasledovala
divadelná rozprávka O statočnom cínovom
vojačikovi a o jeho láske ku krásnej baletke.
Deti mohli vidieť mnoho postáv, napríklad zákerného šaša či milú láskavú babičku, ktorá
vezme zúfalé dievčatko do neba.
Po našom predstavení sa deti navečerali,
aby sa posilnili pred strašidelným rozprávkovým hľadaním pokladu. Dávali sme ťažké
indície, ale deti boli šikovné a hneď všetko
uhádli. V schovaných mešcoch ich čakala
sladká odmena.
Na záver si deti pozreli rozprávku Cisárove nové šaty a išli spať. A ktovie, či vo svojich snoch tiež nestretli pána Andersena...
Vanesa Veselá, 8. A

Začiatkom apríla sa deti zapísali
do prvého ročníka
Zápis do prvého ročníka na školský rok
2017/2018 sa konal v dňoch 7. apríla
2017 od 15.00 do 18.00 hod. a 8. apríla
2017 od 8.00 do 12.00 hod. Do prvého
ročníka bolo spolu zapísaných 79 detí, 45
chlapcov a 34 dievčat. Pred samotným
zápisom sme zorganizovali zopár sprievodných akcií. Na úvod týždňa, v pondelok 3.
apríla, sa uskutočnilo v materskej škole
informačné rodičovské združenie, na ktorom sa rodičia stretli s vedením školy, pani
učiteľkou súčasných prvákov a detskou
psychologičkou. Rodičia predškolákov sa
dozvedeli základné informácie o školskej
zrelosti, o zápise, o možnosti odkladu

školskej dochádzky, o priebehu prvého
ročníka a na záver boli pozvaní na deň
otvorených dverí v základnej škole.
Vo štvrtok 6. apríla našich prvákov
navštívili predškoláci z materskej školy na
Hargašovej ulici, ale i z cirkevnej Materskej
školy bl. Zdenky Schelingovej. U prváčikov strávili jednu vyučovaciu hodinu plnú
zábavných úloh, cvičení, riekaniek, piesní, ale i riadnej prváckej práce. V piatok
7. apríla od 9.45 do 11.00 mali rodičia
budúcich prvákov možnosť nahliadnuť do
prváckych tried, odborných učební, telocvične a iných priestorov školy. Pani riaditeľka Kaliariková odpovedala rodičom

na otázky, ktoré sa týkali zápisu, ponuky
krúžkov, realizovaných projektov, organizácie školského roka atď. Vyvrcholením bol
samotný zápis, keď pani učiteľky zo základnej školy čakali v priestoroch budovy
prvého stupňa na budúcich prvákov a ich
rodičov. Spoločný čas trávili rozprávaním
sa a riešením kresliaceho testu, vypracovaním ktorého potvrdili svoje predpoklady
stať sa prvákmi. Za dobrú prácu boli deti
odmenené darčekmi vyrobenými staršími
spolužiakmi, ceruzkami s gumou a pamätnými listami. Mnohé deti sa po testovaní,
niekedy aj pred ním, zabávali na tvorivých
dielničkách, v rámci ktorých mali možnosť
vymaľovávať, kresliť, strihať, či lepiť vlastné
výtvory.
V školskom roku 2017/2018 máme pre
prvákov pripravené vyučovanie angličtiny,

Naša Bystrica
Škola

Koncert Učitelia žiakom,
žiaci učiteľom
opäť vynikajúci!
Deň učiteľov sme oslávili koncertom Učitelia žiakom,
žiaci učiteľom, ktorý sa konal 31. 3. 2017 o 17.00 hod.
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Svojimi
výkonmi potešili naši žiaci učiteľov zo ZŠ s MŠ Hargašova 5, ktorých pri príležitosti ich sviatku ocenil starosta
mestskej časti Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa.
Spolu so svojimi žiakmi sa predstavili aj pedagógovia
hudobného a tanečného odboru našej ZUŠ v žánrovo
aj inštrumentálne pestrom programe.
- zk -

Ocenení pedagógovia: Daniela Udvardyová, učiteľka MŠ, Marcela
Suroviaková – učiteľka ZŠ, Mária Sajanová – vychovávateľka ŠKD

začleňovanie IKT do vyučovacieho procesu, aktivity v oblasti environmentálnej
výchovy, dopravnej výchovy, hudobnej výchovy a mnohé iné zaujímavé podujatia.
V poobedňajších hodinách sa môžu deti
tešiť na krúžkovú činnosť zameranú na rôzne záujmové aktivity, napríklad na tanečné,
hudobné, výtvarné, literárno-dramatické
krúžky, vyučovanie anglického jazyka anglickými lektormi. Pri krúžkovej činnosti
spolupracujeme so ŠK Hargašova, ZUŠ J.
Kresánka, SZUŠ Ružová dolina, International House a inými agentúrami, ktoré vedú
krúžky, napríklad Lego, Veda nás baví. Viac
sa môžete dozvedieť na školskej webovej
stránke www.zshargasova.stranka.info.
Mária Šebíková, zástupkyňa
riaditeľky pre ZŠ
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Nová tanečná sála prináša prvé ovocie!
Piatok 7. apríla bol pre tanečníkov ZUŠ
Jozefa Kresánka zo Záhorskej Bystrice
iný. Ráno namiesto vstávania do školy už
o šiestej nastupovali do autobusu. Cieľová stanica – Festival moderného tanca
Bojnice. V predpoludňajšej časti súťaže
sa v kategórii malých choreografií deti vo
veku 6 – 8 rokov predstavili Nelka Pavlíková a Filipko Lenčeš s tancom Blchy. Trému
mali veľkú, veď vyjsť na javisko pred

preplnenou sálou s kapacitou takmer štyristo miest chcelo poriadnu dávku odvahy.
Oplatilo sa. Porota ich za výkon a choreografiu Jany Scheinerovej odmenila tretím
miestom. A hneď bola tréma preč! Aspoň
u malých tanečníkov. Tá akoby zázračne
preskočila na staršie dievčatá: M. Baslíkovú, M. Trgovú, N. Tóthovú, V. Tekerovú, A.
Zámečníkovú, V. Balogovú, L. Bednárovú,
E. Hrubovčákovú, M. Miškivovú a T.
Liďákovú, ktoré na svoju prezentáciu
ešte len čakali a pozorne v hľadisku
sledovali konkurenciu z iných tanečných škôl. Keď prišiel ten správny
čas, dali do toho všetku svoju energiu
a radosť z tanca a v kategórii Scénický tanec 9 – 11 rokov získali s choreografiou Šťuky bronzové pásmo napriek tomu, že v danej kategórii boli
najmladšie. Celkovo sa na tanečnej
súťaži predstavilo 130 choreografií
z tanečných škôl z  celého Slovenska. Bolo sa na čo pozerať, nabrať
inšpiráciu aj chuť ešte viac na sebe
na hodinách „tanečnej“ pracovať.
A keďže sme boli v Bojniciach,
nemohli sme predsa obísť zoologickú záhradu a aspoň z diaľky si nepo-

Rodinný koncert
V nedeľu 23. apríla 2017 pozvali žiaci hudobného odboru ZUŠ Jozefa
Kresánka na pódium do Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici aj príslušníkov svojich rodín. Niektorí vytvorili so svojimi súrodencami duá, niektorí s podporou rodičov zase malé komorné zoskupenia. Publikum si mohlo
vypočuť naše i zahraničné ľudové piesne, ale aj diela klasikov J. S. Bacha,
G. Ph. Telemanna či skladby súčasných skladateľov A. L. Webbera či G.
Regeša. Tento milý rodinný koncertík je dôkazom toho, že rodiny môžu prežiť príjemné spoločné chvíle nielen pri športe a spoločenských hrách, ale aj
muzicírovaním. Strávili sme spolu pekné popoludnie a už teraz sa tešíme na
ďalší Rodinný koncert.
Text: Miriam Trgová,
ZUŠ Jozefa Kresánka
Foto: Martin Ivančo

zrieť Bojnický zámok! Nebolo veľa času,
ale v ZOO sme videli aspoň tie najvzácnejšie druhy zvierat. Domov sme prišli tesne
pred polnocou. Bol to dlhý a náročný, ale
krásny a inšpiratívny deň.
Jana Scheinerová

Šport

Športovec roka

2016

Pre Slovensko silný športový rok 2016
s úspechmi Mateja Tótha, Dominiky Cibulkovej, Petra Sagana, ale aj kanoistov a vodných
slalomárov je za nami, ale na slávnostnom
večere pri príležitosti vyhlasovania laureátov
ocenenia Športovec roka 2016 v Záhorskej
Bystrici sme sa radi športu v minulom roku
venovali a aj si zaspomínali.
Laureátov prišli dekorovať pani Mária
Mračnová, atlétka, reprezentantka a olympionička, československá rekordérka v skoku do výšky a neskôr aj úspešná funkcionárka v Slovenskom olympijskom výbore
a Slovenskom atletickom zväze. Dnes je občiankou našej mestskej časti podobne ako
Ján Grexa, humorista, satirik, spisovateľ,
pedagóg a bývalý dekan FTVŠ, stále aktívny
športovec. Tretím do partie bol Marián Zeman, výborný československý a slovenský
reprezentant vo futbale, v drese Slovana
Bratislava aj majster ČSSR a Slovenska,
úspešne pôsobiaci aj v Turecku, Holandsku,
Švajčiarsku, Grécku a Portugalsku. Bolo pre
nás poctou mať ich medzi nami a pre moderátora večera Ivana Bošňáka cťou privítať ich.
Publikum ich prítomnosť ocenilo potleskom.

Naše futbalové legendy s čestným hosťom
podujatia (zľava J. Mihalovič, P. Malinovský,
M. Zeman, Š. Jánoš, Š. Mihalovič, J. Polák)

V spoločenskej časti večera sme ocenili tých, ktorí do rúk berú rakety a nie iPady,
tých, ktorí namiesto hodín za počítačom trávia
čas na tréningoch a turnajoch, tých, ktorí nepoznajú najnovších hrdinov hier PlayStation,
ale majú skutočných kamarátov na ihrisku, na
kurte, za stolom, v dvojhrách, štvorhrách, vo
svojej futbalovej jedenástke alebo vo florbalovej päťke. Hráči, deti a dospelí, viacerí už
dnes ako reprezentanti Slovenska, lebo ich
športové umenie prerástlo hranice Bystrice.
Ceny si prevzali aj tí, ktorí aktívnym športom
žili v minulosti a dnes sú legendami. V našej
obci patria do generácie, na ktorej športové
umenie sa chodila pozerať celá obec.
V Bystrici sa športu darí, deti a mládež
športujú radi a majú aj kde. Obec sa snaží podporovať športové spolky, kluby, tímy
a združenia. Ak sa dá, tak poskytovaním
priestoru a uprednostňovaním mládeže, ale

Spoločná fotografia ocenených a oceňujúcich

ak je treba, tak aj priamo finančnou podporou
a dotáciami z obecného rozpočtu. A v trojuholníku obec, rodičia, tréneri sa spoločne darí
viesť mladých k aktívnemu tráveniu voľného
času. Rodičia Bilkovcov, Bednárovcov, Stankovičovcov, Kubaských, Kubovičovcov a desiatok iných vedia dlho rozprávať, aké je krásne vidieť deti na turnajoch a v zápasoch a aké
náročné je ukrajovať z rodinného rozpočtu,
ale aj z drahocenného času každý deň, každý víkend. Ďakujeme za obec, ďakujeme za
vaše deti, ďakujeme za školu. Radosť, plač,
pot a slzy, ale aj medaily, diplomy, víťazné góly
a fiftíny, body a sety, tým všetkým žijú rodiny,
ktoré sa oddali športu.
V Bystrici už šiestykrát vystúpili na pódium
výnimočné osobnosti. Ocenenie Športovec
roka už má desiatky laureátov a tento rok
sme v komisii športu opäť nemali jednoduchú úlohu.
Ale stolný tenista Pavol Bilka si za svoju
vytrvalosť, výborné výsledky a úspechy, za
súboje s reprezentatmi Dánska a Švédska
ocenenie zaslúžil. Linda Bednárová mu
úspešne sekunduje v dievčenskej katergórii
a aj spolu s kamoškami naháňajú strach súperkám aj vo štvorhrách a súťažiach tímov.
Stolný tenis bol športom roka 2016, lebo
spolu s nimi bola ocenená ako aktivistka,
dlhoročná trénerka a stolná tenistka aj pani
Zuzana Juríková. Stolnému tenisu prajeme
v Záhorskej Bystrici svetlú budúcnosť a ďakujeme za dobrý nápad spred rokov tímu
okolo Mila Sajana, ktorí všetko spustili založením Spoločnosti priateľov stolného tenisu.
Florbal je bystrický unikát a dnes už známy
zisk majstrovského titulu tímom Tsunami Záhorská Bystrica v seniorskej slovenskej najvyššej súťaži najlepšie dokazuje jeho kvalitu.
V Bystrici sa dala dokopy pred desiatimi rokmi super dvojica Dudík-Hvozdík – a dnes to
spolu ťahajú desiatky mladých hráčov. Zisk
titulu majstra Slovenska je naozaj výnimočný
a ešte bude príležitosť to osláviť.
V kategóriach Športovec z klubu mimo
Bystrice a Dospelý športovec dominovali dvaja chlapci, ktorých ste mohli v Corone vidieť
výnimočne na raute po slávnostnej časti večera. Väčšinu času trávili v halách po Čechách,
Maťo Kubovič hral za Tatran Strešovice –

a po Slovensku, v tíme Tsunami, hral Oliver
Kubaský. Spolu sa stretávali v reprezentácii
na zrazoch. Maťo už dával góly s dresom dvojkríža aj na MS, Oliver zatiaľ v juniorke. Výnimočné deti výnimočných rodičov. Ocenenie
Kolektív získali starší žiaci Tsunami, ktorí
vlani na Slovensku skončili na štvrtom mieste.
Medzi florbalistami rastie veľa talentov, potrebujú vydržať a tlačiť sa do prvej pätorky u seniorov, dúfame, že tlačenica bude.
Na športovej akcii u nás nemôže chýbať
futbal, vo futbale legenda a medzi legendami
pán Pavol Malinovský. Po pánoch futbalistoch Jánošovi, Pilváňovi, bratoch Mihalovičovcoch a Polákovi minulý rok bol teraz
ocenený opäť futbalista.

Čerstvému majstrovi Slovenska Oliverovi
Kubaskému odovzdala trofej Mária Mračnová.

Cenná trofej od sponzora večera z dielne
Gordana Glass nemôže byť v lepšich rukách a Pavol Malinovský záverečnou rečou
mal čo povedať rovesníkom, ale aj mladým.
Pozval ich športovať a hrať fair play. Futbalom sa bavil dlhé desaťročia v Bystrici ako
hráč, neskôr ako tréner a funkcionár.
Športu zdar a v Bystrici zvlášť! Bol to váš
večer, ocenení športovci, svoje ocenenia
ukážte známym, porozprávajte im o krásnych
športových zážitkoch a povzbudte všetkých,
ktorí si k aktívnemu tráveniu voľného času hľadajú cestu. Nie všetky cesty vedú na víťazné
pódiá, ale všetky vedú k dobrým kamarátom
a priateľom. Lebo férový šport spája.
Text: Ivan Bošňák
predseda komisie športu
a cestovného ruchu
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Šport
Farnosť

Historický titul do Záhorskej Bystrice
Florbalové družstvo Tsunami Záhorská Bystrica prinieslo domov prvý titul majstrov Slovenska v Extralige mužov
Slovenského zväzu florbalu!
Po treťom finálovom zápase s florbalovým klubom AS Trenčín zdvihli hráči a tréneri nad hlavy zlatý pohár pre víťazov. Nespútaná radosť prepukla hneď po záverečnom
hvizde rozhodcu. Spolu s družstvom sa tešilo aj vynikajúce a početné publikum fanúšikov Záhorskej Bystrice, ktorí do Trenčína
pricestovali klubovými autobusmi a ktorí za
tímom stáli po celú sezónu.
Ukončenie finálovej série bolo vyústením
celoročnej snahy družstva naplno ukázať
svoje schopnosti, dať zabudnúť na baráž
o udržanie sa v extralige z minulej sezóny
(jasne dať najavo, že tá bola len výnimkou),
prekonať bronz zo sezóny 2014/2015 –
a získať titul!
Od začiatku súťaže išli chlapci odvážne za
svojim snom. Napriek pár zaváhaniam dokázali od polovice novembra potiahnuť do konca základnej časti extraligy šnúru dvanástich
zápasov bez prehry a tým vstúpiť do play off
z prvého miesta v tabuľke. Toto postavenie
predznamenalo aj konečné umiestnenie
družstva.
Po tvrdom, bojovnom štvrťfinále s FBC
Skalica (3:0 na zápasy) prišlo dramatické

semifinále s TJ A – FbO Nižná. Rozhodujúci piaty vzájomný zápas sa odohral nielen
pred plným hľadiskom, ale aj pred najvyšším počtom divákov na internete spomedzi
všetkých zápasov nadstavby, ktoré klub
vysielal. Víťazstvo v ňom posunulo naše
družstvo tesne pod vrchol, ktorý sa usilovali
dosiahnuť. V ceste mu stál už len Florbalový
klub AS Trenčín. Stretnutia s technicky vyspelým súperom však potvrdili schopnosti
hráčov Tsunami, vo všetkých troch zápasoch Tsunami prehrávalo len raz a víťazstvo si už nenechalo vziať! Domov priviezlo
pohár pre víťazov!
Víťazný tím (zložený z odchovancov najmä
záhorsko-bystrického, stupavského a bratislavského florbalu): Tréner: Madleňák Daniel

Rekreačný šport Bystričanov spája
Znie to neuveriteľne, ale športové podujatie Beh Devín – Bratislava oslavuje
tento rok svoje sedemdesiate narodeniny. Na najstaršom atletickom podujatí na
Slovensku nechýbalo ani družstvo zo Záhorskej Bystrice. Najmladším členom
nášho tímu bol žiak piatej triedy Filip Piaček a najstarším bol aktívny športovec
a pravidelný bežec Štefan Jánoš.
Z Devína prvýkrát v roku 1921
bežalo len pár účastníkov, tento
rok bolo online zaregistrovaných
6 824 účastníkov, ktorí boli rozdelení do jedenástich kategórií. To
svedčí o zvyšujúcej sa popularite
tohto športu. Reprezentantom za
Záhorskú Bystricu prajeme ešte
veľa úspešných štartov.
Tím bežcov zo Záhorskej Bystrice

Hrajúci tréner: Kubovič Martin
Hráči: Vilem Martin (B), Jukl Peter (B), Kotuliak Adam (B), Hupka Erik (B), Horecký
Jakub (kapitán), Kovaľ Maroš, Kubaský
Oliver, Kubovič Martin, Šteinhübel Michal,
Leskovský David, Gramblička Vladimír, Jakubík Denis, Belzár Tomáš, Dobrovodský
Peter, Kachnič Peter, Haraslín Lucien,
Sedlár Ondrej, Haraslín Leonard, Němec
Matyáš, Ťapuš Tomáš, Jurica Tomáš, Lohazer Martin, Paták Dominik, Zacharda Adam.
Svojimi gólmi hráči prispeli aj do klubovej kampane Tsunami Skóruj a pomáhaj /
Score and Help, v ktorej klub spolupracuje
s ľuďmi s nervovosvalovými ochoreniami.
J. Hvozdík

Predveľkonočné obdobie strávili niektorí Bystričania
na spoločnej lyžovačke v Dolomitoch. Stretli sa tu starí
známi, no niektorí nadviazali aj nové priateľstvá. Rodičia
s deťmi si oddýchli na zasnežených svahoch a na pár dní
zabudli na každodenné starosti. Veľká vďaka patrí hlavnému organizátorovi Marekovi Kafkovi.
-red-, foto: archív JK

Šport / Klub dôchodcov

Pocta členovi futbalovej famílie
Futbal bol v minulosti na Slovensku
dominujúcim športom a väčšina obcí
a mestečiek mala iba futbalový klub. Ani
Záhorská Bystrica nebola výnimkou, aj tu
od medzivojnových rokov bezkonkurenčne
kraľovala táto „hra hier“ a nejeden pachouek
začal bjehat za futbalovou loptou.
Preto neprekvapuje, že v posledných troch ročníkoch podujatia Športovec roka sa v kategórii Legenda športu bystrickými legendami stali futbalisti.
Za športovú legendu za rok 2016 bol právom
vyhlásený Ing. Pavel Malinovský, známy pod prezývkou Patino, pretože nosil podobný účes ako dlhovlasý úspešný trnavský futbalista Karol Dobiáš.
Lenže pre bystrického Patina bol vzorom iný Karol,
konkrétne Jokl. Avšak najväčším vzorom je pre neho
Pavel Malinovský v drese
vlastný otec – a nielen ako futbalista, ale ako človek, „starých pánov“
s ktorým sa život nemaznal a v ktorom čestne obstál.
Otec patril k zakladateľom futbalu v Bystrici a strýko JUDr. Emil Malinovský to z Bystričanov výkonnostne dotiahol najďalej: v medzivojnovom období hrával v 1. ČsŠK
Bratislava (dnešný Slovan) a neskoršie bol úspešným trénerom.
Pavel Malinovský sa narodil 1. júla 1950 naozaj do
športovej rodiny a pri kolíske sudičky malému Paľkovi
nemohli prisúdiť inú než futbalovú púť: malý „Maliňák“
bude futbalista. Ako bolo typické, loptu začal naháňať
na ulici, potom v škole a neskôr ako mladší dorastenec v miestnej TJ Družstevník Záhorská Bystrica. Ako
16-ročný odišiel do vtedajšej Červenej Hviezdy Bratislava za kamarátom Ivanom Mazancom, kde sa stretol v jednom mužstve aj s neskoršími reprezentantmi
– bratmi Čapkovičovcami, Lužom, Keketim a inými.
V ČH pobudol do 19. roku, keď začal študovať na SVŠT
v Bratislave a kde získal titul strojného inžiniera. V roku
Pavel Malinovský (tretí zľava) ako 1969 sa vrátil do Záhorskej Bystrice a na ihrisku ho
dorastenec ČH Bratislava
bolo „vidzet“ až do r. 1985. Tu spolu s výbornou partiou
starších hráčov ako Pilváň, Fatyka, Matúšek, Štefan Jánoš, bratia Mihalovičovci, bratia Mazancovci, Fero Starý, Máťoš a Rác i s ďalšími
pod vedením trénera M. Palkoviča vybojovali v pamätnom zápase v Plaveckom
Štvrtku proti Spojom Bratislava postup do krajskej súťaže – čo je súčasná III. liga.
To je doteraz najvyššia súťaž, aká sa kedy v Záhorskej Bystrici hrala a Patino bol
pri tom. Počas hráčskej kariéry vyskúšal všetky posty: hral v obrane, v zálohe
i v útoku. Ale ešte počas aktívnej kariéry si postupne urobil trénerský kurz až po
trénera II. triedy a popri aktívnej činnosti začal aj „trénerovať“. Najprv sa trénerského kormidla ujal v Devínskej Novej Vsi, ale trénoval tiež domácich futbalistov,
dorastencov i mužov. Najväčší trénerský úspech dosiahol v Lehniciach, keď jeho
zverenci postúpili na majstrovstvá kraja. A keď mu už tie sudičky vykolíkovali
futbalovú dráhu, dodajme, že neobišiel ani funkcionársky post: bol členom výboru
futbalového oddielu a v rokoch 1984 – 1988 členom Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu, takže si „pričuchol“ aj k futbalu na vyšších priečkach. Po
skončení aktívnej činnosti v roku 1985 hrával do konca minulého storočia v tíme
„starých pánov“ až pokým ho nevyradili zdravotné problémy v podobe neposlušnej platničky. Na zdravotnom úseku však športovú štafetu prevzal syn, ktorý ako
traumatológ zoperoval množstvo športovcov a vrátil ich do športového zápolenia.
O tom, že čerstvá bystrická legenda viac dáva ako pýta, svedčí jeho tenisová parketa, vlastne tráva. V súčasnosti sa v rámci relaxu venuje tenisu, a to aj sponzorsky.
Doma pri dvore si vybudoval trávnatý kurt a v rámci dobrých vzťahov s Hrbatými
a Vajdom umožnil pripravovať sa na Wimbledon Dominovi Hrbatému, Henriete Nagyovej a naposledy pred rokom aj Kristíne Kučovej. Údržbu a starostlivosť o kurt si
hradí sám. Patinov portrét všestranného angažovaného človeka dotvára jeho pozitívny vzťah k rodnej obci. Bol poslancom v miestnom zastupiteľstve, kde sa snažil
pomáhať pri riešení problémov občanov, podieľal sa na rozvoji obce a pravdaže
presadzoval záujmy športu. Ako hovorí, jednoducho preto, lebo šport považuje za
ideálny prostriedok na pestovanie tímového ducha, pri ktorom „mušketiersky“ stoja jeden za všetkých a všetci za jedného a pri ktorom súper nie je nepriateľom, ale
spolutvorcom športového zápolenia.
Foto: archív P. Malinovského, text: –jg–

Výročná členská schôdza
nášho klubu dôchodcov
V nedeľu 19. 3. 2017 sa uskutočnila v sále Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici výročná členská
schôdza za účasti 197 členov klubu. Predsedníčka
Viera Marošová privítala prítomných hostí a otvorila
rokovanie. V krátkom kultúrnom programe vystúpili
žiaci zo ZUŠ Jozefa Kresánka. Potom nasledovalo
vyhodnotenie činnosti klubu za rok 2016, predsedníčka oboznámila prítomných s časovým harmonogramom práce na rok 2017 a pani Krajčírová podala
správu o hospodárení v predošlom roku. Prítomní
členovia klubu všetky tri body rokovania odsúhlasili.
Na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu bola prizvaná aj kpt. Martina Kočišová z OR PZ Bratislava IV.,
ktorá prednášala o bezpečnosti seniorov v každodennom živote. Po pracovnej časti nasledovalo občerstvenie v podobe dobrej večere a koláčika s kávičkou.
Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie.
-vmObčianske združenie Klub dôchodcov vás pozýva
na Májové posedenie pri dychovke, ktoré sa
uskutoční 21. 5. o 15.00 hod. v Spoločenskom
dome v Záhorskej Bystrici. Do tanca zahrá obľúbená skupina Pollák BAND zo Stupavy. Všetci ste
srdečne vítaní!

Albína Mišovská
*1930 +2017

Pani Albína Mišovská nás opustila pred
Veľkou nocou vo veku 87 rokov.
Po štúdiu v Bratislave pracovala vo Výskumnom
ústave zváračskom. Navštívila množstvo krajín
a viacero kontinentov: Maďarsko, Taliansko,
Francúzsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Estónsko, Litvu, ale aj Japonsko a Ameriku. Vždy
však hovorila, že Záhorskú Bystricu neopustí.
Keď jej pokročilý vek nedovolil cestovať, navštevovala veľtrhy cestového ruchu, na ktorých
so záujmom sledovala cestopisy. V Záhorskej
Bystrici založila základy klubu dôchodcov. Od
októbra 1988 sa stala jeho prvou predsedníčkou. Vo funkcii zotrvala do februára 1995. Pod
jej vedením sa klub stal neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Niektoré
klubové akcie, ktorých tradíciu založila, pretrvávajú dodnes. Tí, ktorí ju poznali, si ju budú
pamätať ako vždy usmiatu elegantnú dámu.
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Naše
Klub dôchodcov
podujatia

Nie je nad aktívny oddych!
V minulom vydaní Našej Bystrice bola uverejnená výzva, aby ste
nám poslali tip na článok, alebo článok sami napísali. Pani Ľudmila
Moková, bývalá predsedníčka klubu dôchodcov, nelenila a napísala
o rekreačných pobytoch klubu.
príjemného oddychu, pohody a družnej zábavy, pri ktorej
pomerne rýchlo zabúdajú na
všetky bežné starosti, choroby
a nezriedka i bolesti. Bezstarostne sa usádzajú i k pekne
prestretým stolom s bohatou
Spoločná fotografia našich seniorov
ponukou chutne pripravených
jedál. Navyše, organizované
pobyty sú orientované na pekné rekreač- sou lákal návštevníkov Vysokých Tatier už
né alebo liečebné prostredie, ktoré vyniká po štvrté zimné obdobie. Pohľad na krásu
i krásou okolitej prírody. Tá potešuje oko ľadových výtvorov bol úchvatný. Zanechal
i srdce. Každý z organizovaných pobytov v nás nezabudnuteľný zážitok. Špeciálne
zanecháva medzi členmi klubu obyčajne chladenie pod kupolou ukrývalo 90 ton
veľmi dobrú odozvu.
ľadu v 720 ľadových blokoch, ktoré pätPríjemnou atmosférou a vynikajúcou re- násti sochári spolu s pomocníkmi premekreačnou pohodou sa vyznačoval aj orga- nili počas troch týždňov na vynikajúce dielo
nizovaný rekreačný pobyt členov klubu dô- s témou spišskej gotiky, na gotický chrám,
chodcov, ktorý si užívali vo Vysokých súčasťou ktorého bol oltár Panny Márie so
Tatrách v dňoch 27. novembra až 3. žehnajúcim Ježiškom, sochy v gotickom
decembra 2016. Tridsaťosem účast- štýle, dielo pripomínajúce oltár Majstra Pavníkov pobytu využívalo kvalitné služby la z Levoče.
hotela Sorea Trigan na Štrbskom PleVšetci účastníci si tento rekreačný pobyt
se, ktorý ponúkal okrem iných slu- veľmi pochvaľovali. Teda, až na jedného,
žieb aj wellness (relaxačno-plavecký ktorý nemal toľko šťastia užívať si ho spolu
bazén, vodné trysky, perličková ma- s ostatnými, pretože sa hneď na začiatku
sáž, iné druhy masáží a relaxačných pobytu šmykol a spôsobil si vážnejší úraz,
zábalov, sauny, oddychová miest- po ktorom bol nútený niekoľko dní poležať
nosť) a ďalšie prospešné služby na si na nemocničnom lôžku. Samozrejme,
regeneráciu zdravia.
že nám to bolo všetkým veľmi ľúto, všetci
Vysoké Tatry boli v čase nášho sme s ním priateľsky spolucítili, no pretrpieť
pobytu už zasypané veľkou dávkou si svoje nešťastie musel predovšetkým on
Neuveriteľné ľadové stavby obdivovali aj naši seniori
čerstvo napadaného snehu. Potulky sám. Veríme, že v budúcnosti nás budú
po zasnežených cestičkách Štrb- podobné nešťastia obchádzať a že sa buobľúbili a v hojnom počte sa ich aj zúčast- ského Plesa sme si užívali plnými dúška- deme stretávať už len so samými peknými
ňujú. A nie je sa čo diviť. Veď práve ony mi. Vynikajúco vyšiel i náš spoločný výlet a príjemnými zážitkami, ktoré budú robiť
sú skvelou príležitosťou na spríjemnenie na tatranské stredisko Hrebienok, ktorého náš život krajším a radostnejším, na čo sa
života. V spoločnosti priateľov si naši se- hlavným cieľom bola návšteva Tatranského všetci už vopred tešíme.
niori počas niekoľkých dní užívajú chvíle ľadového dómu. Ten svojou studenou kráĽudmila Moková
Občianske združenie Klub dôchodcov
v Záhorskej Bystrici je známe svojou aktívnou činnosťou. V histórii svojho dlhoročného pôsobenia uskutočnilo nespočetné
množstvo rôznych kultúrnych, spoločenských a iných zaujímavých podujatí, ktorými výraznou mierou prispievalo k spestreniu a vylepšeniu kvality života všetkých
svojich členov, bystrických seniorov. Neodmysliteľnou súčasťou jeho činnosti sú
aj rôzne druhy organizovaných zájazdov,
domácich i zahraničných, prevažne kultúrno-poznávacich, náboženských a iných,
s aktuálnou tematikou. Veľkej obľube sa
v klube dôchodcov tešia i rôzne druhy organizovaných pobytov. Sú to predovšetkým
pobyty rekreačné, relaxačné a pobyty v liečebniach, ktoré si členovia klubu najviac

Relaxačný pobyt v Piešťanoch
Členovia nášho občianskeho združenia sa v apríli 2017 zúčastnili šesťdňového rehabilitačného pobytu v piešťanskom hoteli Alegro. Rehabilitačné centrum je zamerané predovšetkým
na prevenčnú liečbu pri ochoreniach pohybového ústrojenstva.
Poskytuje masáže, studené a teplé zábaly, elektroterapiu, laser
a pododne. Naši členovia mali možnosť využiť cenovo výhodné
balíčky, čiže dokúpiť si liečebné procedúry, poskytované týmto
zariadením.
Hotelový areál poskytol všetkým štyridsiatim piatim dôchodcom oddych a relax v pravom slova zmysle. Zoznámili sme sa
s históriou kúpeľov Piešťany. Načerpali sme nové sily. Tešíme sa
na ďalšie pobyty.
Viera Marošová

Pred dobrou večerou

Naša
Bystrica
Rozhovor
Naše
podujatia
Farnosť

Nová Denná klinika zlepší štandard
liečby detí s rakovinou
Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu okolo 150 detí. Najviac
z nich sa lieči na Klinike detskej hematológie a onkológie
DFNsP Bratislava (KDHaO), kde pôsobí a pomáha nezisková
organizácia Deťom s rakovinou.
Liečba v bezpečnom prostredí
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla pred viac ako rokom, keď ju
založili profesionáli z KDHaO a rodičia detí
liečených na onkologickú diagnózu. Keďže
si prešli liečbou rakoviny, rozhodli sa svoje
skúsenosti odovzdávať ďalej. Organizácia
Deťom s rakovinou n.o. pomáha rôznymi
formami. Okrem priamej pomoci rodinám
v núdzi má dlhodobejší cieľ, a to vybudovať kompletnú špičkovú detskú onkológiu.
„Chceme, aby sa deti liečili v bezpečnom
prostredí so všetkým dostupným moderným prístrojovým vybavením. Dokázateľne sú potom lepšie aj výsledky samotnej
liečby,“ hovorí prednostka KDHaO a predsedníčka správnej rady organizácie A. Kolenová. Liečba detských onkologických pacientov je dlhodobá a pre deti s ich rodinami
veľmi náročná. Má rôzne sprievodné nežiaduce účinky, ako napríklad prudko zníženú
obranyschopnosť organizmu pred infekciami. A preto je nevyhnutné mať na klinike detskej onkológie bezpečné prostredie.
Na novú kliniku prispeli aj účastníci
nášho farského plesu
Vedenie KDHaO už dlhší čas malo v pláne vybudovať projekt, ktorý by uľahčil detským pacientom s rodinami priebeh liečby.
Podarilo sa ho uskutočniť tento rok s názvom Denná klinika a detským pacientom
začne slúžiť už o pár dní. Projekt zrealizovala nezisková organizácia Deťom s rakovinou n.o. vďaka finančným a iným darom od
sponzorov a individuálnych darcov vo veľmi
krátkom čase. Priestory novej Dennej kliniky denno-denne využijú deti, ktoré prídu na
kontrolu, na podanie chemoterapie alebo

na krátke jednodňové zákroky, ako je napríklad lumbálna
punkcia. „Všade vo vyspelých krajinách je ambulantná liečba štandardom. Jej
najväčšia výhoda spočíva
v tom, že deti nemusia byť
pri každom zákroku hospitalizované, ale pár hodín
po ňom môžu ísť domov
k svojej rodine. To pozitívne
vplýva na ich psychiku, ktorá je zase
nesmierne dôležitá pre priebeh celej
liečby,“ približuje A. Kolenová.
Darcami, ktorí prispeli na vybavenie novej
Dennej kliniky, sú aj účastníci tohtoročného
Benefičného farského plesu v Záhorskej
Bystrici. Symbolický šek so sumou 1 770
eur odovzdali iniciátori zbierky Rastislav
Mečiar, Ľubomíra Jankechová, Monika Antalová a Miroslav Marciš minulý týždeň priamo na klinike detskej onkológie. „Srdečne
ďakujeme organizátorom aj účastníkom
plesu v Záhorskej Bystrici za tento finančný dar, ktorý použijeme na vybavenie
Dennej kliniky. Je pre nás veľmi povzbudzujúce, že stále sú ľudia, ktorí chcú pomáhať prospešným veciam,“ poďakovala
prednostka kliniky A. Kolenová.
Sponzormi nového pracoviska detskej
onkológie boli aj: Liga proti rakovine, Združenie na pomoc detskej onkológii, Nadácia televízie Markíza a viacerí darcovia zo
súkromného sektora.
Plány Deťom s rakovinou na tento rok
Nezisková organizácia pomáha pacientom aj vo forme materiálneho vybavenia
na klinike alebo tzv. štartovacími balíčkami

pre prichádzajúce rodiny a v mnohom ďalšom. Tento rok plánuje ďalší väčší projekt
– rekonštrukciu lôžkového oddelenia pre
malé deti, kde chýba klimatizácia izieb potrebná pre nevyhnutnú filtráciu vzduchu, aj
sociálne zariadenia na troch izbách.
Viac informácií o činnosti kliniky a nadácie, aktivitách, podpore a dobrovoľníctve
nájdete na: www.detomsrakovinou.sk
V prípade jednorazového alebo pravidelného finančného daru môžete prispieť na:
IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736
6854
Do poznámky prevodného príkazu, prosíme, uveďte svoje meno a mailovú adresu, radi sa vám poďakujeme.
Vďaka vám bude cesta detí s rakovinou
jednoduchšia.
Zo strany organizátorov veľké poďakovanie patrí našim účinkujúcim v programe plesu: pánovi Miroslavovi Dvorskému
a skupine Otto Kollmann Band. Ďakujeme
tiež všetkým štedrým darcom, ktorí prispeli
finančne alebo vecne do tomboly, našim
mladým z farnosti za pomoc a v neposlednom rade všetkým účastníkom plesu.
Veľmi si to vážime a ďakujeme!

Fotogaléria zo slávenia veľkonočného trojdnia v Záhorskej Bystrici
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Slávnosť
Hasiči / Inzercia

AKTIVITY NAŠICH HASIČOV
MDŽ

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa
aj náš Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej
Bystrici rozhodol poďakovať svojim členkám za
ich ochotu, pracovitosť a pomoc, ktorú preukazujú v našom zbore už po celé roky. Bol to
nultý ročník tejto akcie, ale veríme, že v nej budeme pokračovať. Veď nie je nič krajšie ako
keď hasič poďakuje hasičke.

PREDNÁŠKA NA ZŠ DRIEŇOVÁ
Dňa 29. 3. 2017 náš zbor v spolupráci s Hasičským a záchranným útvarom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zorganizoval
prednášku pre deti zo Základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave. Deťom sme predviedli
naše auto Iveco Daily. Hasička z našich radov
im porozprávala o činnosť nášho zboru a profesionálni hasiči o ich práci. Deti sme oboznámili
s požiarnymi značkami a zásadami bezpečnosti. Najviac ich však zaujali dýchacie prístroje,
ktoré sme im priniesli, ukázali a vysvetlili, ako
fungujú. Žiaci si mohli vyskúšať profesionálne
oblečenie, napríklad zásahovú bundu, prilbu
a rukavice. Tešíme sa zo spolupráce s HAZÚ
a radosť máme aj z toho, že sa s našimi kolegami hasičmi nestretávame iba pri požiaroch

a
záchranných
akciách, ale sa
vidíme aj pri príjemnejších príležitostiach.

PREDNÁŠKA
PRE DIAGNOSTICKÝ
ÚSTAV V ZÁHORSKEJ
BYSTRICI
V stredu 29. 3.
2017 sa konala
prednáška pre
Diagnostický
ústav v Záhorskej
Bystrici. Chlapcom z tohto ústavu sme ukázali našu hasičskú zbrojnicu, zaujali ich naše víťazné poháre
zo súťaží, mohli si vyskúšať najnovšie auto, ktorým disponujeme, Iveco Daily. Porozprávali sme
im, čo to znamená byť dobrovoľným hasičom.
Vysvetlili sme im, ktoré odevy sa pri práci hasičov používajú. Veríme, že sme ich motivovali,
aby sa raz aj oni stali dobrovoľnými hasičmi.

HALOVÁ SÚŤAŽ
Hasičská sezóna súťaží nám už klope na
dvere. Naše dva tímy žien nás boli reprezentovať na halovej súťaži v Záhorskej Vsi. Odniesli
si krásne tretie miesto. Veríme, že aj tohtoročná sezóna sa im vydarí

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave?
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku
za jediný deň! Sedačková lanovka vás
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku
(alebo späť) za osem a pol minúty.
Na kilometrovej trase prekoná
prevýšenie 186 metrov.
Urobte si výlet s deťmi a pokojne
so sebou vezmite svojich štvornohých
priateľov alebo bicykel!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h
6/2/2017

Kozmetický salón Andrea Beauty
Novootvorený
kozmetický
salón ANDREA BEAUTY na
Námestí Rodiny v Záhorskej
Bystrici ponúka kozmetické
ošetrenie pre dámy a pánov.
Príďte vyskúšať nové trendy
v oblasti kozmetických procedúr kozmetikou SKEYNDOR,
CASMARA, MESOSYSTEM.
Otváracie hodiny: na objednávky. Tel. 0911 600 147
13/2/2017
10/2/2017

Naša Bystrica

.

12/2/2017

S M E VA Š A
MIESTNA
REALITNÁ
K ANCEL ÁRIA

5/2/2017

Dokonale poznáme túto lokalitu,
preto Vám radi pomôžeme pri predaji
alebo prenájme Vašej nehnuteľnosti.

0915 14
02/65 93333 84
977

VIVEN s.r.o.
realitná kancelária
Ota Holúska – Záhorská Bystrica
daniela@viven.sk
0908 990 601

ve¾koplošná tlaè 3D reklama
digitálna tlaè potlaè textilu
reklamné predmety výroba peèiatok
www.pubblicita.sk

www.viven.sk
11/2/2017

VEN_INZ_bystrica_65,8x269.indd 1

9/2/2017
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Naše
Samospráva
podujatia

Prehľad uznesení a rozhodnutí zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva (MZ) Bratislava
-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 11. apríla 2017
ROZPOČET MČ
Zastupiteľstvo schválilo druhú úpravu rozpočtu, ktorá sa týkala navýšenia príjmovej časti
rozpočtu o 54 910,- €, a navýšenie výdavkovej
časti rozpočtu v sume 54 660,- €.
PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo:
- prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc.
č. 2665/43, k. ú. Záhorská Bystrica a časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6440/1, k. ú. Záhorská Bystrica vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica vedených Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3558, odčlenených GP č. 8-2/2017, zo dňa 13. 3. 2017
ako pozemky reg. „C“ KN parc. č. 2664/49, k.
ú. Záhorská Bystrica, vodná plocha o výmere 46
m2 a 2665/142, k. ú. Záhorská Bystrica, záhrada o výmere 4 m2 žiadateľovi spoločnosť Tirrellus, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25,
851 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Cena za prenájom je 2,- €/m2/rok, doba
prenájmu 1 rok, účel – realizácia stavby „SO –
výustný objekt dažďovej kanalizácie“
- prenájom pozemku registra „C“ KN parc.
č. 2708/9 k. ú. Záhorská Bystrica o výmere
333 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, vedeného
Okresným úradom, katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 3891 pre žiadateľa spoločnosť
RadioLAN, spol. s r. o., so sídlom Kuklovská 9,
841 05 Bratislava. Cena za prenájom je 2,- €/
m2/rok, doba prenájmu 5 rokov
ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO
- dodatok k Štatútu Hl. mesta SR Bratislavy
vo veci pôsobnosti mestských častí vykonávať
funkciu procesného opatrovníka podľa Civilné-

Začali sme s výstavbou
novej telocvične
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU na Hargašovej ulici oznamuje, že z dôvodu začatia výstavby novej telocvične od
1. 5. 2017 sa vyučovanie telesnej výchovy
bude uskutočňovať mimo telocvične na
ihriskách školského areálu, v priestoroch
Spoločenského domu a v novej Zrkadlovej
sále v starej budove úradu. V súvislosti so
začatím výstavby telocvične platí pre žiakov,
zamestnancov školy, rodičov žiakov a iných
návštevníkov školy a školského areálu:
- zákaz vstupu na miesto staveniska telocvične
- dbať o zvýšenú bezpečnosť z dôvodu
presunu stavebných strojov a materiálu
na stavenisko
- dodržiavať bezpečný odstup od stavebných strojov
- chrániť sa pred nárazom, pred úrazom
spôsobeným prejdením kolesami, prevrátením a zosunutím stroja, pritlačením,
zachytením a vtiahnutím strojom
PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ

ho sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA VEDOMIE
- správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016
- správu o vyúčtovaní dotácií, poskytnutých MČ
B-ZB fyzickým a právnickým osobám v roku 2016
- správu o činnosti DHZ v Záhorskej Bystrici
za rok 2016
- správu o činnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici za rok 2016
- správu o výsledku inventarizácie majetku
v správe MČ B-ZB
- správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2016

Privítali sme
päťtisíceho
obyvateľa!
V roku 2017 sme zatiaľ privítali dvadsaťštyri
malých spoluobčiankov. Na miestny úrad
sa prišla prihlásiť aj štvorčlenná rodina pána
Piterku. Práve malého Patrika zapísala pani
matrikárka Božena Kubíková ako päťtisíceho občana Záhorskej Bystrice.
Pri tejto príležitosti pozval pán starosta
Jozef Krúpa rodinu Piterkovcov na slávnostné uvítanie. Malý Patrik sa podpísal do
pamätnej knihy Záhorskej Bystrice, dostal
malý darček na pamiatku a Domovský list.
„Verím, že Patrik i celá jeho rodina
nájde v Záhorskej Bystrici zázemie pre
spokojný a šťastný život,“ uviedol pri tejto príležitosti starosta Záhorskej Bystrice.

KOMISIE PRI MIESTNOM ZASTUPITEĽSTVE
- zastupiteľstvo zobralo na vedomie vzdanie sa
Mgr. Marcely Jedinákovej členstva v Komisii
školstva
- zastupiteľstvo zvolilo Ing. Janu Liďákovú za
členku Komisie výstavby a dopravy a pani Vlastu Mojtovú za členku Komisie sociálnych vecí
a zdravotníctva
ZRUŠENIE SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO
OBVODU
- zastupiteľstvo sa zaoberalo problematikou
umiestňovania detí do Základnej školy s materskou školou Hargašova ul., ktorá vzniká z dôvodu
narastania počtu obyvateľstva v mestskej časti.
Mestská časť má v zmysle VZN vytvorený spoločný školský obvod s obcou Marianka, na základe
ktorého je povinná prijímať deti z obce Marianka.
V zmysle prijatého uznesenia bude na najbližšie
rokovanie miestneho zastupiteľstva predložený

nový návrh VZN, kde bude stanovený školský obvod len pre obec Záhorská Bystrica.
Pozvánky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc a materiálov z rokovaní miestneho zastupiteľstva môžete
nájsť na webovej stránke mestskej časti www.
zahorskabystrica.sk

CHCETE MAŤ INFORMÁCIE o udalostiach
v Záhorskej Bystrici formou sms alebo mailom?
Stačí, ak sa zaregistrujete telefonicky, mailom, osobne alebo listom na miestnom úrade. Jednoducho napíšete: Žiadam vás o zaslanie informácie o akcii na telefónne číslo
(vaše telefónne číslo). Nezabudnite sa podpísať.
SMS- kou vám oznámime nielen informácie o akcii, ktorá sa bude konať, ale dozviete
sa aj kedy je plánovaná odstávka vody, plynu alebo rozkopávka ulice, na ktorej bývate.
Kontakty na zaregistrovanie: 02 65956210, 0905 882 295, sekretariat@zahorskabystrica.sk

Staň sa reportérom novín!
Baví ťa písanie? Sleduješ dianie okolo seba? Máš podnet na zaujímavú reportáž? Neváhaj a pošli nám svoj text! nasabystrica@zahorskabystrica.sk

Novinka na webovej stránke
Na webovej stránke Záhorskej Bystrice sú písomne zaznamenané niektoré správy, ktoré cez deň vyhlasuje miestny rozhlas. V prípade, že ste nepočuli celú správu, práve tu si
ju môžete prečítať.

!

Vážení spoluobčania, v záujme obyvateľov mestskej časti váš žiadame, aby
ste rešpektovali nedeľný pokoj a v tento deň nevykonávali rušivé činnosti –
kosenie trávy, pílenie dreva, hlučné stavebné práce a pod. Za pochopenie
ďakujeme.

Naša Bystrica

OSLOBOĎTE SA
OD STEREOTYPOV
BÝVANIA

KOMFORT
MESTSKÉHO BÝVANIA,
čaro skutočného Záhoria

NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD
pre najnáročnejších
klientov

Bývajte tam, kde sa budete cítiť slobodne. Na mieste, kde sa nebudete
báť pustiť deti von. Kde si vypestujete vlastnú zeleninu v komunitných
záhradkách. Kde si môžete kedykoľvek zacvičiť priamo vo dvore na
crossfitovom ihrisku alebo vybehnúť do lesov za domom. Bývajte v
Kolískach.

UZAVRETÉ IHRISKO
pre bezpečnú hru
vašich detí

kolisky.sk
7/2/2017
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Pozvánky na kultúrne podujatia organizované v Záhorskej Bystrici
21. 5. 	Májové posedenie pri dychovke – OZ Klub dôchodcov pozýva členov aj nečlenov na tancovačku,
Spoločenský dom, 15.00 hod.
29. 5. Hurá na pódium! – koncert žiakov Základnej umeleckej školy J. Kresánka, 17.00 hod.
2. 6.
Oslava MDD a Dňa rodiny – súťaže a zábava pre všetky deti, 15.00 hod.
3. 6.
Country Rag Day – deň v štýle country, 14.00 hod.
12. 6. Hurá na prázdniny! – koncert žiakov Základnej umeleckej školy J. Kresánka, 17.00 hod.
18. 6. Deň otcov – OZ Hlas nádeje pozýva deti s otcami na popoludnie plné hier, farský park, 16.00 hod.
18. 6. Oslava jubilantov za prvý polrok – OZ Klub dôchodcov ZB, 15.00 hod.
23. 6. Letné kino – premietanie na Námestí Rodiny, 21.00 hod.
24. 6. Bystrické malé hody – program a letné kino na Námestí Rodiny, 17.00 hod.
25. 6.	Bystrické malé hody – hodová sv. omša v kostole sv. Petra a Pavla (10.00 hod.), popoludní Posedenie pri muzike – koncert skupiny Pollák BAND na Námestí Rodiny, (18.00 hod.)
24. 6. – 25. 6. Bystrické malé hody – športový víkend na futbalovom ihrisku
www.zahorskabystrica.sk

14/2/2017

Zmena programu vyhradená

Sme aj na facebooku

www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava

Predaj nových bytov v Stupave
Ak túžite po príjemnom a pokojnom bývaní v Stupave, len na skok od
Bratislavy, využite našu predkolaudačnú ponuku bytov v novom
polyfunkčnom komplexe STUPAVA - PANSKÉ a vyberte si z ponuky
posledných voľných bytov.

www.stupareality.sk

TERAZ ŠTANDARD ZA CENU HOLOBYTU !!!
V prípade, že si Váš byt zarezervujete už teraz, máte mimoriadnu
príležitosť získať byt v prevedení ŠTANDARD ZA CENU HOLOBYTU!
Do Vašej pozornosti z našej ponuky vyberáme výnimočný trojizbový
2
byt na štvrtom nadzemnom podlaží, s celkovou výmerou 83,19 m a to
len za cenu 130.175,- €.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme v našej realitnej kancelárii
na Hlavnej 32 v Stupave, alebo telefonicky na čísle:
0907 153 422
0915 735 406
0948 269 484
15/2/2017
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Kávička so starostom
aj v roku 2017
Aj tento rok sme hneď zjari rozbehli už tradičné stretnutia na Kávičke so starostom. Prvé tohtoročné posedenie som spolu so svojim zástupcom Martinom Besedičom absolvoval 11. apríla s obyvateľmi ulíc
Strmé vŕšky, Pod vŕškami, Záhorské sady, či Pri Vápenickom potoku.
Bystričanov som informoval o plánoch mestskej časti a prebrali sme
tiež problémy, ktoré nás trápia. Všetky podnety zo stretnutia som so
svojimi kolegami starostlivo posúdil a venoval sa ich riešeniu.
Obyvatelia z bytovky na Strmom vŕšku č. 24 – 26 ma požiadali
o vytvorenie parkovacích miest, ktorých je v okolí málo. Nové parkovacie miesta pripravujeme a ich realizáciu budem ešte konzultovať
s obyvateľmi. Pravidelne sa objavuje požiadavka zvýšiť frekvencie autobusovej linky č. 37 zo Strmých vŕškov a opäť sa skloňovala aj otázka týkajúca sa zavedenia novej linky smerom do centra mesta cez
Dúbravku – najmä kvôli napojeniu na električkovú trať a priamemu
spoju pre deti a žiakov, ktorí chodia do škôl v Dúbravke a Karlovej
Vsi. Tento dlhodobý problém aktuálne riešim s magistrátom a dopravným podnikom. Náklady na zriadenie takejto linky totiž predstavujú len zlomok z financií, ktoré mesto získava ročne z výnosov dane
z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností Bystričanov.
Po upozornení obyvateľov pripravujeme aj nastavenie cestných
zrkadiel pri vyústení cesty na Donskú ulicu, ich výmenu sa chystáme urobiť v najbližšom období. Dlhodobým problémom tejto časti
sú antény vysielačov mobilných operátorov na jednej z budov na námestí na Strmých vŕškoch. Žiaľ, napriek snahe o odstránenie antén
a príslušným rokovaniam musím konštatovať, že v zmysle právnych
predpisov to dnes nie je možné. V otázke odstránenia antén ťaháme
za kratší koniec, ale bojujem ďalej a chystám sa opätovne otvoriť
rokovania s operátormi. Verím, že sa nám podarí posunúť sa pri rozuzľovaní tejto nepríjemnej situácie.
Informoval som aj o tom, čo nové sa v Záhorskej Bystrici pripravuje. V máji začíname s výstavbou multifunkčnej športovej haly a školskej telocvične. Jej výstavba by mala byť ukončená už o štrnásť mesiacov. Práve v týchto dňoch končíme s opravou výtlkov na cestách
po zimnom období. Po priebežných kontrolách môžem povedať,
že budovanie svetelnej križovatky ulíc Československých tankistov
a Bratislavskej pokračuje podľa harmonogramu. S ukončením prác
počítame na prelome mája a júna.
Život v mestskej časti je dynamický, pestrý a intenzívny. Som rád,
že rovnako intenzívne sú aj stretnutia s vami. V nasledujúcom čísle
nášho časopisu vám podáme správu o ďalšom posedení na Kávičke
so starostom, ktoré sa uskutočnilo 9. mája 2017 v Reštaurácii U Muchu s obyvateľmi ulíc Československých tankistov, Pútnická, Pia X.,
Prídavkova, Jána Raka, Tešedíkova, Leopoldov majer, Na Vlkovkách,
Zákutie, Pavla Blaha a Vachovského.
Jozef Krúpa

8/2/2017

8/2/2017
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Listujeme v albume

Výstavba hasičskej zbrojnice

Úprava ulice Československých tankistov po
prekrytí potoka, 1973

Výstavba hasičskej zbrojnice, 1957 – 1960

Výstavba hasičskej zbrojnice

Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu, 1986

Zakrytie Bystrického potoka na ulici
Československých tankistov

