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SENIOR TAXI ŠTARTUJE

RODINA PEDAGÓGOV

Zriadenie sociálnej taxislužby je
prvým počinom neziskovej organizácie Bystrický prameň. Aké sú jej
ďalšie priority? VIAC NA STRANE 2

Najmladší člen starousadlíckej rodiny Dankovcov sa napriek rodinnej
tradícii nestal pedagógom.

Milí Bystričania,

VIAC NA STRANE 6

Krásny deň pre Bystrické rodiny

keď som si pri kompletizácii tohto čísla
Našej Bystrice pozerala fotografie, ktoré
nájdete na nasledujúcich stranách,
uvedomila som si, že
väčšina z nich je z exteriéru. Áno, konečne
sa naše aktivity začali
presúvať z uzavretých
priestorov na čerstvý
vzduch, konečne prišlo počasie, ktoré nám umožňuje stretávať sa pri
športe a zábave pod holým nebom.
Príkladom môže byť Deň rodiny, ktorý si na Námestie Rodiny prišlo vychutnať množstvo rodičov,
detí i starých rodičov nielen z našej obce. Decká
výskali, naháňali sa po širokom priestranstve, zabávali sa s Majstrom N a nadšene do seba súkali suché
rožky počas jednej z množstva veselých súťaží. Darmo, deti sa dokážu vyšantiť aj vtedy, keď rodičov
horúčava ťahá skôr k stánkom s perlivým mokom.
Radosťou a zábavou naplnený deň nenechal nikoho na pochybách, že tradícia osláv Dňa rodiny sa
medzi Bystričanmi ujala a že o rok sa pri oslave
zmysluplnosti rodinných pút stretneme opäť.
Život v Záhorskej Bystrici však nie je iba o relaxe,
o tom vieme svoje nielen my, bežní občania, ale
najmä starosta, členovia zastupiteľstva i farskej komunity. Dennodenne stoja pred úlohami, ktorých
riešenie má napomôcť k príjemnejšiemu životu
v našej obci. O tom, ako sa im darí v rôznych oblastiach ich pôsobenia, vám prinášame informácie
aj v tomto čísle nášho dvojmesačníka.
Veríme, že si časopis nielen prečítate, ale že si na
témy v ňom obsiahnuté vytvoríte aj svoj názor.
Rada by som vás preto požiadala, aby ste nám posielali vaše pripomienky, názory a rôzne pohľady
na témy jednotlivých článkov. Pousilujeme sa nájsť
priestor na vaše reakcie už v nasledujúcom čísle.
Môžete nám písať na emailovú adresu nasabystrica@zahorskabystrica.sk alebo nám ich nechajte
v už dobre známych schránkach s nápisom „Naša
Bystrica“.
Želám vám leto plné nezabudnuteľných zážitkov
s rodinou a vašimi blízkymi!
Denisa Pogačová
šéfredaktorka

Zvykne sa hovoriť, že v našich končinách existuje
silná rodinná väzba. Rodičia stoja pri svojich potomkoch ešte dlho po dosiahnutí dospelosti, často
im pomáhajú pri výchove ich detí. Mnohé rodiny
spolu žijú viacgeneračne. Demografi to však vidia
inak – podľa ich prieskumov je jedným z vážnych
problémov populačného vývoja na Slovensku
vysoká rozvodovosť, ktorá posledných desať rokov stále vzrastá. Manželia sa najviac rozvádzajú
na západnom Slovensku, najmenej v severných
a severovýchodných okresoch. Ani s uzavretím
manželstva sa veľa mladých ľudí neponáhľa – tento jav je na základe demografických výskumov
najzreteľnejší v okresoch západného Slovenska,
predovšetkým v Bratislave a okolí. Ako vidno,
zdôrazňovanie spoločenského významu rodiny
nie je nijako prehnané. Dodajme, že rodina má
kľúčový zmysel v prípade, že je nielen kompletná, ale aj harmonická. Ak sú medzi partnermi
pekný vzťah, vzájomná dôvera, rešpekt a ústreto-

vosť, dieťa cíti v rodine skutočné zázemie i oporu
a môže sa rozvíjať. Aby ľudia nezabúdali na nenahraditeľnú úlohu rodiny, aj tento rok usporiadala
mestská časť Záhorská Bystrica kultúrno-zábavné
podujatie ku Dňu rodiny. Krásne počasie a uvoľnená nálada ovládli 21. mája Námestie Rodiny
a všetkých, ktorí sa prišli zabaviť a zasúťažiť si. Pre
deti boli pripravené nafukovacie atrakcie, bláznivé kúsky Majstra N, veselé súťaže, nechýbala
možnosť zajazdiť si na poníkovi či dať si sladkú
cukrovú vatu. Tí starší si mohli nechať zmerať tlak
alebo sa zabaviť pri vystúpeniach skupiny Regiment, Jakuba Petraníka a Janka Heráka. Okrem
nich podujatie na pódiu podporili starosta mestskej časti Ing. Jozef Krúpa, dekan a farár Ľudovít
Pokojný či dula Mgr. Adriana Kušíková. Rodiny
odchádzali z vydareného podujatia zrelaxované
a príjemná atmosféra spoločne stráveného májového popoludnia iste zostane nadlho v spomienkach mladých i starých.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ABY SME SA V BYSTRICI CÍTILI DOMA
Obyvatelia Záhorskej Bystrice už mali možnosť zachytiť informáciu o zriadení
neziskovej organizácie Bystrický prameň, v ktorej sa celkom netradične spojili
miestne zastupiteľstvo a farnosť. O cieľoch i úlohách tohto projektu sme sa zhovárali
s členom správnej rady Mgr. Robertom Krettom.
 Prečo vznikla nezisková organizácia Bystrický prameň n. o.? Aké sú jej ciele?
Prioritou neziskovej organizácie Bystrický prameň
(BP) je poskytovanie služieb obyvateľom bez ohľadu na ich náboženské vyznanie, svetonázor, farbu pleti, pohlavie či vekovú kategóriu s úmyslom
prispieť k vytvoreniu všeobecného bratstva. Preto
svoje aktivity chce uskutočňovať v intenciách tzv.
Zlatého pravidla: „Rob druhým to, čo chceš, aby
iní robili tebe.“
Myšlienka založenia BP sa začala rodiť postupne po príchode otca Ľudovíta do našej farnosti
s cieľom spojiť rôzne aktivity v rámci farského spoločenstva do jednej organizácie. Pri analýze existujúceho stavu sme zistili, že aktivity farnosti sa
v niektorých ohľadoch prekrývajú s funkciou, ktorá kompetenčne patrí aj obci. Začali sme zvažovať
možnosť, ako vytvoriť akúsi širšiu „koalíciu“, nájsť
spoločné prieniky s miestnym zastupiteľstvom
a robiť veci spolu s väčším dôrazom a účinkom.
Vzhľadom na to, že sa myšlienka formovala v období komunálnych volieb, diskutovali sme s jednotlivými kandidátmi na poslancov o ich cieľoch,
s ktorými idú do volieb a predstavili sme im aktivity, realizované vo farnosti. Dialóg bol dôležitý
pre pochopenie vzájomných očakávaní. Myšlienka
spolupráce a zapojenie širšej skupiny obyvateľstva
vyústili do založenia neziskovej organizácie Bystrický prameň. Vďaka spojeniu energií a ľudského
potenciálu môžeme teraz dosiahnuť oveľa viac.

aj tak väčšina z nás využíva, a zároveň aby sme
pomáhali k obohateniu a zveľadeniu života v obci.
Preto je veľmi dôležité komunikovať v rámci obce
o cieľoch a plánoch, zisťovať, aké sú jej reálne potreby, hľadať tie najpálčivejšie problémy a začať sa
nimi spoločne zaoberať.
 Jednou z dôležitých aktivít Bystrického prameňa je
sociálny taxík.
Sociálny taxík bol predvolebným projektom súčasného starostu Ing. Jozefa Krúpu. Po voľbách
sme sa zhodli na tom, že táto služba starším občanom vhodne zapadá do kontextu BP, a preto by
novovzniknutá n. o. mohla túto službu zastrešovať.
Momentálne sa finalizujú záležitosti spojené s jej
fungovaním. Táto služba bude kombináciou sociálneho i komerčného princípu. Zvýhodnené ceny
bude poskytovať pre dôchodcov a ZŤP, a zároveň
bude môcť služby taxíka využiť každý, ale už za komerčné ceny. Takýmto spôsobom bude vedieť Bystrický prameň vygenerovať finančné prostriedky
na to, aby dokázal dotovať prevádzku sociálneho
taxíka bez záťaže rozpočtu obce.
 Je momentálne táto služba reálne k dispozícii?
Pri realizácii tohto projektu sme sa snažili minimalizovať náklady a vďaka pomoci ľudí zo Záhorskej Bystrice sme naozaj výhodne zabezpečili

auto Škoda Roomster, čo nám umožnilo nastaviť
zaujímavé ceny.
Sociálny taxík je k dispozícii a v prípade potreby
v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 h je
možné zatelefonovať na číslo 0949 828 293. Prevádzkovať ho bude pani Eva Mihalovičová. Pokiaľ
však ide o komerčnú prevádzku, princípy ešte stále
dolaďujeme. Taxík momentálne funguje len ako
sociálna služba, nemá žiadnu inú ponuku, pretože
potrebujeme podniknúť ďalšie kroky, aby sme túto
činnosť zosúladili s legislatívou. Predpokladám,
že v júni by už služba mohla fungovať naplno.
 Bude táto služba pre dôchodcov a sociálne slabších
spoluobčanov bezplatná?
Zámerom obce bolo poskytnúť taxík dôchodcom
a ZŤP s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici, čiže
cca 500 ľuďom, ktorí budú tento taxík využívať za
zvýhodnené sociálne ceny. Pojem sociálny treba
vnímať ako sociálne zvýhodnený, nie bezplatný.
Pre predstavu – komerčná doprava v Záhorskej
Bystrici a Marianke by mala stáť 2 €, zato sociálna iba 20 centov. Tento poplatok bude dôchodca
hradiť, aby sa využívanie taxíka nepovažovalo za
automatickú a samozrejmú vec a aby človek cítil
na tejto službe istú zainteresovanosť. Aj keď v porovnaní s celkovými nákladmi je 20 centov symbolická cena. V rámci Lamača a Stupavy sú to 3 €
komerčne, sociálna jazda 30 centov, Bratislava – tu
sme nastavili komerčnú cenu na 10 €, sociálnu
na 3 €. Verím, že takýmto spôsobom dokážeme
pomôcť napríklad menej mobilným ľuďom, ktorí
sa potrebujú odviezť k lekárovi, dôchodcom, ale
aj zárobkovo činným osobám, rodinným prísluš-

 Akým oblastiam činností sa bude BP venovať predovšetkým?
Na začiatku, keď vznikala myšlienka založenia
n. o., sme definovali sedem oblastí jej pôsobenia.
Nakoniec sa definitívne prijali tri najpodstatnejšie: sociálna oblasť, duchovná oblasť a obchodná.
BP by mal zastrešovať rôzne možnosti celoživotnej starostlivosti o ľudí, teda nielen o starších či
sociálne odkázaných, ale aj o ostatných. Čiže chceme, aby bol Prameň prínosom v každej fáze
ľudského života. Za veľmi podstatné považujeme rozšírenie možností vzdelávania a výchovy
mladých. Intenzívne sa začalo hovoriť o potrebe
vybudovania materskej školy. Objavili sa snahy
o vznik krúžkov, kde by mali žiaci možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti v rôznych predmetoch. Mohol by to byť priestor na zapájanie študentov vysokých škôl, ktorí by možno v budúcnosti našli cestu
k profesii pedagóga a pomohli by pri vzdelávaní
v Záhorskej Bystrici. Takisto sa hovorilo o vzniku literárneho krúžku, kde by sa stretávali ľudia
rôzneho veku, diskutovali by o vybraných dielach,
odovzdávali si skúsenosti a rozoberali zaujímavé
témy. Snahou Bystrického prameňa je, aby sme
dokázali vytvoriť ďalšie pracovné príležitosti, ktoré

Sociálny taxík, zľava Eva Mihalovičová, Jozef Krúpa, starosta, Ľudovít Pokojný, dekan a farár
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AKTUALITY

níkom, ktorí si doteraz museli brať dovolenku
v zamestnaní aby mohli svojich rodičov sprevádzať
k lekárovi alebo na ten-ktorý úrad. Teraz túto službu za nich urobí sociálny taxík – odvezie klienta
na vyšetrenie a po vyšetrení späť do Záhorskej
Bystrice. Táto služba má pomôcť všetkým, ktorí
pomáhali rozvíjať našu obec a dostali sa do veku či
situácie, keď obec môže niečo urobiť pre nich. A to
je možno jeden zo zaujímavých aspektov projektu
– spojenie a vzájomná pomoc mladých ľudí, ľudí
v produktívnom veku a tých najstarších. Z pohľadu
veriaceho človeka a člena farskej rady to vnímam
ako snahu, aby viera nebola chápaná len ako účasť
veriacich na bohoslužbách v kostole, ale aby sme
boli spoločenstvom ľudí vo vzťahu s Bohom, ktorí sú tu 24 hodín denne, navzájom si pomáhajú
a dokážu spoločnými silami vybudovať to, čo sám
človek mnohokrát nedokáže.

z nich dostane preukaz ako doklad, že má na túto
službu nárok. Na začiatku dostane spolu s preukazom aj určitý počet kupónov zdarma. Veríme,
že sa nám takýmto spôsobom podarí sociálny taxík
spropagovať. Najskôr bude taxík pôsobiť v rámci
Záhorskej Bystrice, Stupavy, Marianky, Lamača.
Samozrejme, bude možné dokúpiť si sociálnu či
komerčnú jazdu aj do Bratislavy. Predpokladáme,
že sa budú predávať kupóny aj pre rôzne prevádzky
v rámci Záhorskej Bystrice – reštaurácie, predajne
rôznych tovarov a služieb, kvetinárstva, predajne
áut, a pod., ktoré budú môcť tieto kupóny poskytnúť svojim verným zákazníkom GRÁTIS. Po
úvodných mesiacoch vyhodnotíme, ako sa služba
využíva a ako ju ovplyvní spolufinancovanie zo
strany občanov – klientov.

 Ako je to s praktickými vecami spojenými s fungovaním tejto služby?

 Hovorili sme o myšlienkach a cieľoch občianskeho
združenia Bystrický prameň. V akých priestoroch bude
pôsobiť, kam sa môžu v súvislosti s ním ľudia obrátiť?

Ako sme už spomínali, sociálny taxík by mal slúžiť najmä všetkým dôchodcom a držiteľom ZŤP
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Každý

Všetci vieme, že najváženejšími ľuďmi v obci boli
kedysi kňaz, učiteľ a richtár, ktorí mali „deň otvorených dverí“ nonstop. Keď sa niečo prihodilo,

ľudia ich vyhľadali a oni im poradili. A o to ide
– vytvoriť miesto, kam môžu prísť ľudia s akýmkoľvek problémom. Spočiatku by malo byť v Ľudovom dome. Bystrický prameň nemá byť fiktívnou
organizáciou, máme záujem fungovať reálne, preto
chceme, aby ľudia vedeli, kam sa môžu obrátiť so
svojím problémom či starosťami. Chceme reagovať
na skutočné potreby obyvateľov, a práve na tomto
mieste sa o nich budeme môcť dozvedieť. Zároveň
by mohlo slúžiť aj ako čitáreň, malá predajňa literatúry, výrobkov ľudovej tvorivosti ľudí zo Záhorskej Bystrice či informačný bod pre návštevníkov.
Chceli by sme, aby ponúkalo široké spektrum služieb – starostlivosť o deti, využitie internetu, možnosť posedenia si pri kávičke, bolo by to vlastne
akési centrum vzájomnej pomoci.
 Kedy začne skutočne fungovať „miesto prvého kontaktu“, aj s človekom, ktorý dokáže poskytnúť relevantnú informáciu či poskytnúť pomoc?
Túto vec dokončujeme administratívne. Naštartovanie služby bude mať na starosti riaditeľka projektu miesta prvého kontaktu, Ing. Janka Liďáková. Koordinátorom bude spočiatku správna rada
n. o. BP, neskôr sa budú zohľadňovať podnety od
občanov.
Verím, že ak sa nám podarí rozbehnúť činnosť
miesta prvého kontaktu, ľudia sa budú sami aktívne zapájať a budú ochotní podať pomocnú ruku.
A to sa určite prejaví aj na medziľudských vzťahoch a na celkovom progrese.
Eva Bednárová

V čom vidíte najväčší prínos Bystrického prameňa?
Tento projekt jednoty obce a farnosti inovuje
viacero rozmerov:

pre spoluprácu našich najvyšších inštancií:
medzi štátom a cirkvou.

1. Fara i obec majú vlastné úlohy a kompetencie, ktoré sa navzájom nielen tolerujú
a rešpektujú, ako to je všade, ale my ich chceme
ponúknuť na vedomé vzájomné obohatenie.
Charizmou obce je totiž administratíva jednotlivcov a riadenie spoločenského života obce,
charizmou farnosti je prehlbovanie duchovného života jednotlivcov a zjednocovanie ľudí
pre všeobecné blaho. Iba tolerancia a podpora
oboch inštitúcií umožnia naplno rozvíjať ich
potenciál pre spoločné dobro obce. Treba odlíšenie, ale aj jednotu.

Snažil som sa uviesť túto spoluprácu už v predchádzajúcej farnosti, ale neboli k tomu vhodné
podmienky. Podmienky v Záhorskej Bystrici sa
javia optimálne. Idea projektu vychádza z poznania, že dejiny ľudstva nemajú lepšieho učiteľa duchovných hodnôt, z ktorých sa následne
rodia rôzne kultúry, a lepší vzor humanitárnej
starostlivosti, akým bol Ježiš Kristus. Odklonenie sa od jeho myšlienok malo vždy za následok vzájomné zneužívanie, nespravodlivosti a
bolesť. Preto aj samotný názov tohto projektu
chce reflektovať túto inováciu: prameň, čiže
miesto občerstvenia života nachádzajúci sa
v Záhorskej Bystrici.

Spolupráca s cirkvou, ktorú v Záhorskej Bystrici predstavuje farnosť, najmä pokiaľ ide o realizáciu sociálnych ale aj výchovných programov,
je veľmi dôležitá. Dúfam, že výsledky našej
spolupráce budú vzorom pre vznik obdobného
spojenia a vzájomnej symbiózy aj pre iné obce,
mestské časti a ktovie, možno aj pre štát. Myšlienka takéhoto typu organizácie bola súčasťou
môjho volebného programu, ktorého nemalú
časť predstavovali sociálne služby najmä pre seniorov. Názov združenia vznikol po vzájomnej
dohode. Mal obsahovať názov miesta a súčasne
niečo novovznikajúce. Preto Bystrický prameň.

Ľudovít Pokojný, dekan a farár

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej bystrice

2. Každý má svoje oblasti aktivít, ale sú oblasti,
v ktorých sa ich činnosť prelína. A mimochodom, sú to ich najdôležitejšie oblasti: oblasť
vzdelávania a zveľaďovania kultúrno-duchovných hodnôt a oblasť sociálnej a humanitárnej
starostlivosti. Bolo by na škodu všetkých, ak
by si v nich obec a farnosť chceli konkurovať,
alebo nebodaj byť nezávislí.
3. Tento projekt má potenciál byť príkladom

Spojenie dvoch dáva silu za troch a možno aj za
štyroch. Aj rodina vzniká spojením dvoch ľudí
a prináša to, čo by sám človek nedokázal. Preto
verím, že spojenie našej mestskej časti – samosprávy a fary – bude mať podobný efekt. Som
presvedčený, že aj finančné prostriedky, schválené zastupiteľstvom pre Bystrický prameň,

prinesú synergický efekt v podobe kvalitných
a širokorozsiahlych služieb, ktoré bude združenie poskytovať.

Sociálny taxík
volajte
0949 828 293
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ROZHOVOR

Vzdelanie a školstvo –
priority rozpočtu
O rozpočte mestskej časti a činnosti ﬁnančnej komisie sa rozprávame
s jej predsedom a zástupcom starostu, Romanom Weinštukom
 Čo je hlavnou náplňou činnosti finančnej komisie?
Komisia finančná, pre podporu a rozvoj podnikania,
sa zaoberá spracovaním pripomienok a stanovísk
k návrhu rozpočtu mestskej časti, sleduje čerpanie
rozpočtu v priebehu kalendárneho roka, prijíma
odporúčania k návrhu záverečného účtu, zaujíma
stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom mestskej časti, pričom sleduje a vyhodnocuje úroveň jeho ekonomickej efektívnosti a dopad na rozpočet MČ. Takisto pripravuje stanoviská
a odporúčania k návrhom nájomných a kúpnych
zmlúv týkajúcich sa majetku MČ, zaoberá sa možnosťami a potrebami rozvoja podnikateľských aktivít na území MČ, prerokúva návrhy vstupu
majetkovej účasti MČ do iného právneho
subjektu a jeho význam. V neposlednom
rade je v kompetencii našej komisie zaujať
stanoviská k nutnosti a prospešnosti čerpania úveru, ako i poskytovať súčinnosť
pri tvorbe a hodnotení finančných dopadov návrhu územného plánu, investícií
a verejných súťaží v zmysle platných zákonov a noriem.
 Ktorú úlohu v rámci náplne komisie vnímate ako kľúčovú?
Myslím si, že všetky úlohy a činnosti sú
naozaj dôležité, majú svoj zmysel a opodstatnenie. Kostrou každej organizácie ako
mestská časť je podľa môjho názoru dobre nastavený rozpočet. Rozpočet, ktorý je
základom jej reálneho fungovania, ktorý
odzrkadľuje základné priority a potreby,
pričom určuje základný rámec aj intervaly existencie a správania sa mestskej časti
v danom rozpočtovom období – t. j. v kalendárnom roku. Preto je veľmi dôležité,
aby sa príprave a tvorbe rozpočtu venovala náležitá pozornosť vytvárajúca priestor
pre rozvoj investičných i ostatných aktivít,
aby sa zabezpečil a podporoval kultúrnospoločenský, sociálny i športový život
v našej mestskej časti.
 Ako teda rozpočet vzniká?
Ako som už naznačil, ide o pomerne
zložitý proces, pri ktorom treba brať do
úvahy limitujúce skutočnosti ako na príjmovej, tak i výdavkovej časti rozpočtu.
Ale aby som nezachádzal do podrobností,
príjem rozpočtu MČ tvoria daňové, nedaňové príjmy, granty a finančné príjmy.

Tu sú veľmi významnou položkou podľa návrhu
pre tento rok daňové príjmy, ktoré MČ dostáva ako
podielové dane z mesta Bratislava (cca 46 %). Dôležitú časť príjmov si zabezpečuje MČ sama výberom
miestnych daní, z prenájmu a predaja majetku alebo
z príjmov na výstavbu a rozvoj inžinierskych sietí
(cca 18 %).
Štruktúra výdavkov obsahuje 16 kapitol. Bolo by
zdĺhavé vyjadrovať sa ku každej osobitne, preto odporúčam pozrieť si podrobné členenie na webovej
stránke našej mestskej časti.
Čo sa týka samotných výdavkov, tu bolo treba
predovšetkým rešpektovať dobiehajúce akcie z minulého roka, vziať do úvahy bežné výdavky roka,

nevyhnutné na chod úradu a činnosti, ktoré musí
mestská časť zo zákona zabezpečovať. Následným
krokom je stanovenie priorít, hlavne čo sa týka investičných aktivít, a i ich optimálne časovanie, ako
aj určenie výšky dotácie na školstvo, vzdelanie, podpory kultúrnych a spoločenských akcií, športových
aktivít, podpory v sociálnej oblasti či starostlivosti
o seniorov, spolupráca s farnosťou, a tiež podpory
občianskych združení. Tu sa naozaj vyžaduje citlivý
prístup, dôkladné posúdenie žiadostí a komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami, nakoľko
ich požiadavky v žiadostiach niekoľkonásobne prevyšovali možnosti rozpočtu.
 Aké skutočnosti, resp. čo všetko ste museli zobrať
do úvahy pri jeho tvorbe?
Boli to najmä akcie rozbehnuté v minulom volebnom
období, ktoré finančne, resp. výdavkovo ovplyvnili čerpanie rozpočtu
v tomto roku. Spomenúť môžem
napríklad doplatky za nadstavbu spoločenského domu takmer
21.000,- €, úhradu za studňu v areáli futbalového ihriska cca 11.000,- €,
finančné náklady súvisiace s čerpaním úveru (z roku 2007) určeného
na nadstavbu spoločenského domu
nad kaviarňou vo výške takmer
60.000,- €, a samozrejme nemôžem
zabudnúť na povinnosť mestskej
časti vytvoriť v zmysle zákona rezervu vo výške viac ako 138.000,- €
na súdny spor so spoločnosťou RETEP, ktorú nesmie MČ čerpať ešte
minimálne v roku 2011, resp. až do
ukončenia súdneho sporu.
 Ako by ste stručne charakterizovali rozpočet na tento rok?
Rozpočet bol podľa môjho názoru zostavený ako vyrovnaný
(príjmy i výdaje predstavujú
čiastku 1.868.478,- €), úsporný,
s celkovým znížením výdajov
oproti predchádzajúcemu roku,

Komisia finančná pre podporu
a rozvoj podnikania
predseda: Ing. Roman Weinštuk
členovia: Vladimír Pavelčík, MBA-podpredseda
Ing. Peter Vojtaššák
Alena Marošová
JUDr. Tomáš Dujčík
Ing. Pavel Juhás
Ing. Jana Gašparová
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AKTUALITY
rešpektujúci a zohľadňujúci všetky spomenuté
skutočnosti s dôrazom na financovanie školstva
a vzdelávania. Výdavky na vzdelanie a školstvo
predstavujú 32,4 % z celkových výdavkov, čo je,
myslím, naozaj významná čiastka.

Prvých 100 dní nového starostu

 Ako ste postupovali v prípade rôznych záujmových
združení?
Snažili sme sa vyjsť v ústrety tým organizáciám alebo združeniam, ktoré naozaj pracujú poctivo, majú
aktívnych členov a dlhodobo obohacujú kultúrnospoločenský život v obci a prispievajú k nemu.
Ako príklad môžem uviesť priam ukážkový Klub
dôchodcov, takisto Červený kríž, ktorého členovia
vždy ochotne zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť na rôznych podujatiach v obci, a podobne je
možné sa vyjadriť o členoch Dobrovoľného hasičského zboru, či Matice slovenskej. Tento rok sme sa
rozhodli výraznejšie finančne podporiť našich florbalistov z ŠK Hargašova, ktorí v poslednom období
dosahujú výborné výsledky a vo svojej kategórii
patria k absolútnej špičke na Slovensku.
 V tomto roku sa upustilo od financovania komunikácií.
Dôvodom je dohoda s SPP, ktorý sa v priebehu budúceho roka chystá realizovať obnovu plynovodov
v pôvodnej zástavbe Záhorskej Bystrice. SPP sa
zaviazal, že po výmene potrubia zabezpečí spätnú
úpravu časti komunikácie zo svojich zdrojov, čo
pre nás znamená významnú úsporu výdavkov na
investície. To, čo sme v rámci komunikácií chceli
urobiť tento rok, bude možné zrealizovať v budúcom roku s nižšími výdavkami, resp. bude možné
použiť tieto zdroje na ďalšie investície.
Na to, aby sme mohli v budúcom období pristúpiť
k samotnej rekonštrukcii komunikácií, ktoré sú
v najhoršom stave, je potrebné pristúpiť v tomto
roku k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Za
týmto účelom vyčlenila MČ v tomto roku 21.520,€ na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie ulíc
Jána Raka, Záhumenskej, Prídavkovej a na odvodnenie Pútnickej ulice.
 Aké úlohy čakajú na vašu komisiu v najbližšom období?
Tých je niekoľko, za dôležité považujem doriešiť účel využitia, dostavbu a prenájom nadstavby
spoločenského domu. Táto nedokončená stavba
vzhľadom na úroveň rozostavanosti značne zaťažuje rozpočet MČ bez možnosti príjmu. Práve naopak bude vyžadovať ešte nemálo prostriedkov na
jej dokončenie. Ďalšou úlohou, ktorou je potrebné
sa zaoberať, je doriešenie vzťahu so spoločnosťou
T &T Trading. Jej majetok už dlhodobo a v rozpore
s uzatvorenými zmluvami zaberá pôvodne prenajatý priestor. Tretím okruhom je usporiadanie vzťahu
a postavenia mestskej časti a Miestneho futbalového
klubu (MFC), či už ide o otázky vlastníctva a prenájmu pozemkov alebo uplatňovania si práva samotného výkonu člena MČ v občianskom združení
MFC, jeho váhu ako i formu a možnosti podpory.
V neposlednom rade ide o doriešenie vzťahu medzi
MČ a základnou školou v oblasti účtovania, evidencie a správy nehnuteľného majetku.
-dp-, -bed-

Začiatkom apríla uplynulo od nástupu Ing. Jozefa Krúpu do funkcie starostu mestskej časti
Záhorská Bystrica sto dní. Prvé obdobie svojho
pôsobenia v úrade hodnotil spolu s občanmi
mestskej časti na verejnom zhromaždení.
Jozef Krúpa oboznámil občanov so
svojimi prvými krokmi v úrade starostu, ktoré smerovali k ekonomickej,
hospodárskej i právnej analýze stavu,
v akom sa úrad nachádzal v čase jeho
nástupu do funkcie. Predstavil dopravnú štúdiu medzi Baumaxom a
Záhorskou Bystricou, ktorej spracovanie inicioval miestny
úrad a ktorá bude slúžiť
ako podklad projektu
novej štvorprúdovej komunikácie s okružnými
a svetelnými križovatkami. Informoval tiež
o založení neziskovej organizácie Bystrický prameň, pričom jej prvou
aktivitou je zriadenie sociálnej seniorskej taxislužby. Nový starosta hovoril
okrem iného aj o zriadení
bezplatnej internetovej
zóny na Námestí Rodiny, avizoval novú podobu webovej stránky mestskej časti a informačné
tabule na začiatku a na konci obce.
Počas zhromaždenia vystúpil aj zástupca starostu a predseda finančnej komisie Roman
Weinštuk, ktorý predstavil rozpočet mestskej
časti. Značný záujem občanov vzbudil predstaviteľ developerskej spoločnosti West Park, ktorý priblížil toľko diskutovaný projekt výstavby
polyfunkčného komplexu West Park na začiatku
našej obce. „Projekt West Parku prešiel všetkými úrovňami schvaľovania, kladné stanovisko
dalo aj predchádzajúce zastupiteľstvo a stavebná komisia. Jeho zastavenie by mohlo znamenať
konzekvencie pre obec. S projektom nie som stotožnený, preto som rokoval s investorom, ktorý
sľúbil, že v rámci možností prispôsobí materiály
a tvar navrhovaných objektov. Môžem prisľúbiť,
že pri všetkých nových projektoch pripravovaných

pod mojou gesciou, budem dbať na to, aby viac
zachovávali ráz našej obce a jej dedinský charakter,“ povedal Jozef Krúpa.
Počas diskusie sa občania zaujímali nielen
o novú výstavbu, ale aj o dopravnú situáciu

v obci, parkovacie plochy, skvalitnenie
úrovne základnej školy, situáciu v materskej škole, o možnosti športového vyžitia
a podchytenia voľného času detí a mládeže. Záujem občanov o túto formu dialógu
so starostom a jeho tímom bol značný a
zo strany starostu opätovne zaznel prísľub usporadúvania stretnutí s občanmi
každých sto dní: „Pre kvalitnú prácu starostu a
všetkých členov miestneho zastupiteľstva je potrebné poznať predstavu a názor občanov. Takisto je
našou prioritou oboznamovať vás s našou prácou
a našimi rozhodnutiami,“ povedal Jozef Krúpa.

Od 1.6.2011 sme pre vás
rozšírili stránkové hodiny:
Stránkové dni:
Pondelok:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
Streda:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
Piatok:
8.00 – 12.00 hod.
Podateľňa:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8.00 – 12.00 13.00 – 16.30 hod.
8.00 – 12.00 13.00 – 14.30 hod.
8.00 – 12.00 13.00 – 16.30 hod.
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 hod.
8.00 – 12.00 13.00 – 13.30 hod.
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DROBNÉ RADOSTI NIE SÚ KLIŠÉ
Ešte aj dnes si veľmi dobre vybavujem svoju učiteľku z prvej triedy –
pani Annu Dankovú. Drobná, energická, no usmievavá a srdečná žena.
Stretávala som sa ňou často aj mimo školy – Dankovci sú totiž našimi
susedmi snáď odjakživa. A tak mi prišlo úplne prirodzené pribehnúť na
kus reči k najmladšiemu z tejto rodiny, 28-ročnému Svetozárovi.
Sveťo svoju starú mamu nezažil,
narodil sa rok po jej smrti, no
na deda si pamätá veľmi dobre. Takmer všetci Dankovci boli
učiteľmi – stará mama učila na
1. stupni základnej školy. Dedo Jaroslav bol zameraný na špeciálnu
pedagogiku a istý čas pracoval aj
v bystrickom diagnostickom ústave. Otcov brat, strýko Ivan, učil
na gymnáziu a aj Sveťova mama
Eva je pedagogičkou – pracuje
v bystrickej materskej škole. Tradíciu prerušil len Sveťov otec, ktorý ako záchranár pomáha ľuďom
v kritických chvíľach ohrozenia
života.

Už na prvý pohľad vidno, že Sveťo nepatrí ku
„kaviarenským povaľačom“. Rád si zašportuje,
už niekoľko rokov pestuje fitnes
a pochvaľuje si možnosti, aké
v tomto smere v Bystrici sú.
K jeho záľubám patria aj horská
cyklistika a dvojročný labrador
Marshal, člen rodiny, ktorému
treba venovať určitú starostlivosť.
„Napriek tomu, že máme dvor,
zvykneme ho ešte na striedačku
s otcom každý deň zobrať von.
Dáme si hodinovú prechádzku,
napríklad okolo starého kameňolomu, je to fajn relax.“
Iných možností vyžitia nie je
podľa Sveťa v obci veľa. „Mnohí
by sme si večer išli občas posedieť
niekam na terasu, na pivo do
slušného prostredia, no podniky, ktoré prichádzajú do úvahy,
cez týždeň zatvárajú o 22.00.
h,“ hovorí. Veľký potenciál má
podľa jeho názoru priestor
U poľovníka na Plácku. „Je to tam
krásne – príroda, dobrý prístup,
či už pešo, na bicykli alebo autom,
sú tam sociálne zariadenia. Niet
však nikoho, kto by tam dokázal vytvoriť napríklad príjemnú
relaxačnú zónu, miesto, ktoré by
bolo prístupné všetkým a neslúžilo
by len poľovníkom na ich akcie.“
Zo Sveťovej obývačky je výhľad
priamo na areál štadióna, ktorý
nedávno prešiel rekonštrukciou.
Môj hostiteľ verí, že sa stane obľúbeným športoviskom a to isté
by želal aj školskému ihrisku.
„Často tam vídam bežcov, ktorí
sa musia vyhýbať ,grencom‘ trávy
na antuke. Kto by si chcel zahrať
futbal, riskuje zlomeninu členka.
Bolo by dobré niečo s tým urobiť
a rozšíriť tak možnosti športového
vyžitia mladých i starších.“

„Ani mňa učiteľské povolanie
nelákalo, “ s úsmevom priznáva
môj hostiteľ. „Je to zodpovedná,
náročná a nedocenená profesia.
Človek musí to povolanie milovať
a doslova ním žiť, práca pedagóga
sa zďaleka nekončí tým, že príde
domov z práce.“
Sveťo vyštudoval ekonómiu, no
zakotvil v stavebníctve, kde pôsobí už 10 rokov. Spolu s otcom žije
na Tatranskej ulici v dome, ktorý
postavili starí rodičia a v ktorom
aj vyrastal. Ten prednedávnom
rozšíril nadstavbou a vytvoril tak
samostatnú bytovú jednotku, kde
býva. „Nikdy ma nelákalo odísť
zo Záhorskej Bystrice. Páči sa mi
to tu – jednoduchý dôvod, prečo
som sa rozhodol pre rekonštrukciu rodičovského domu a nekúpil
si byt niekde v Bratislave.“ Sveťo
je lokálpatriot, zaujíma sa o veci
verejné a zvažoval aj možnosť
angažovať sa v niektorej z komisií
miestneho zastupiteľstva. Ako hovorí, rozhodnutie aktívne vstúpiť
do miestnej politiky v ňom ešte
celkom nedozrelo.
Z jeho rozprávania je však zjavné, že mu budúcnosť obce nie je
ľahostajná. „Som rád, že som vyrastal v časoch ,starej‘ Bystrice, keď tu jazdilo len
zopár áut, z dvorov bučali kravy a kikiríkali kohúty.
Keď som na bicykli prefrčal cez križovatku, mama
to vedela skôr, než som sa dostal k ďalšej. Hoci tá
stará Bystrica postupne mizne, stále si z veľkej časti

smutno, že pôvodní obyvatelia sa ťažšie presadzujú
v komunálnej politike. Na druhej strane verím, že
novousadlíkom záleží na priaznivom rozvoji obce
rovnako ako starým Bystričanom, veď tu budujú
podmienky pre život svojich detí.“

zachováva svoj charakter a to by sa nemalo zmeniť
ani pod tlakom developerov. Ešte si veľmi dobre pamätám na iné medziľudské vzťahy, boli srdečnejšie a
fungovala tu akási ľudská spolupatričnosť. To akoby
sa z ľudí vytrácalo, každý si ide po svojej ceste, mnohí sa dokonca správajú až arogantne. Je mi trochu

Mladý muž zatiaľ nemá vlastnú
rodinu, a tak si vychutnáva radosti života slobodného človeka.
Sám tvrdí, že najväčšiu radosť má
z vecí, ktoré mnohí považujú za
klišé. „Teším sa najmä z toho, že
som zdravý, že mám pekný vzťah so svojimi blízkymi, s priateľkou. Milujem jar, zeleň, to príjemné
ovzdušie a ranné zobúdzanie vtáčím krikom.“
Denisa Pogačová
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RADOSTI A RADÔSTKY
NA ZAČIATKU DEDINY
Bývajú takmer na začiatku Záhorskej Bystrice v jednom z prvých domov
stojacich na Bratislavskej ulici. Mama, otec, dvaja školopovinní chlapci a
jeden huňatý čierny havkáč – to sú členovia rodiny Klasovcov, ktorí nás
pozvali na kus reči.

stolný tenis, ale najmä počítač. Starší Jakub už
trocha premýšľa, aká profesia by ho v budúcnosti bavila – chcel by sa stať architektom. Tomáško
s rozvahou dospelého konštatuje, že o práci sa
bude rozhodovať až neskôr, pretože kým vyrastie,
plány aj tak zmení.

Keď nám pán Klas na začiatku nášho stretnutia
začal rozprávať, že manželkin pra-prastarý otec
pochádza zo Záhorskej Bystrice, že aj jeho mamka
je Bystričanka a ich rodinný dom stojí na pozemku
starých rodičov, na chvíľu sme zapochybovali, či
sme Klasovcov vybrali správne ako novousadlíkov.

Profesiu prednedávnom zmenila aj pani Janka Klasová – z ekonómky sa stala majiteľkou obchodíka
Radôstka s ručne vyrábanými darčekmi, drobnôstkami a bylinkami, ktorý si otvorila v Stupave
– Máste. „Otvoriť si obchod bolo pre mňa odvážne
rozhodnutie. Našťastie, mala som veľkú podporu
v manželovi, ktorý rovnako ako ja cítil, že potrebujem uniknúť tomu stresu,
aký som prežívala v predchádzajúcej práci. Teraz som rada,
že môžem vniesť trochu radosti
do života iným ľuďom, či si už u
nás niečo kúpia, alebo nie.“

hody aj mimo svojho domu. Atraktívne sa im vidí
Námestie Rodiny a chceli by, aby sa stalo miestom
prirodzených stretnutí a medziľudských kontaktov.
„Od posedení pri kávičke nás však trochu odrádza
to, že je celé z kameňa. Najmä v lete by sme na rozpálenom priestore uvítali trochu zelene.“

Po chvíli rozprávania našich hostiteľov sa však táto
pochybnosť rozplynula. Klasovci sa do Záhorskej
Bystrice prisťahovali pred 13 rokmi z neďalekej
Stupavy. A hoci sami tvrdia, že ich korene priam
predurčili žiť v Bystrici, v skutočnosti tomu nič
nenasvedčovalo:

Janka mala k dielkam s dušou,
ako ich nazýva, vždy blízko.
Kedysi si aj sama niečo ušila
či uplietla, aby si ozvláštnila
dievčenský šatník. Neskôr sa
jej veľkou láskou stala hudba
a spev v speváckom zbore
Lúčnica, ktoré potom vystriedali rodičovské radosti i povinnosti. Mário Klas sa pri otázke
mieriacej k jeho profesii neubránil úsmevu – pracuje totiž
v Markíze, kde má na starosti
správu budovy. Keď sa chce
dostať do práce, musí prejsť
„až“ na druhú stranu ulice.

„Vždy, keď sme prechádzali cez Záhorskú Bystricu,
hovorili sme si – aká škaredá dedina, tu by sme
nikdy nechceli bývať,“ priznávajú so smiechom
sympatickí manželia. „Aj ten kostol – studený,
tmavý, ponuré maľby. Dá sa povedať, že úplne vystihoval ráz vtedajšej Bystrice, celá bola taká akási
sivá. Nevraviac o tom, že sme veľmi ťažko hľadali
miesto, kam by sa dalo ísť s malými deťmi.“
Manželia Klasovci spomínajú na to, že pred 13
rokmi tu pre dlhoročnú stavebnú uzáveru nežili
takmer žiadni mladí ľudia. Nájsť si priateľov v podobnom veku bolo takmer nemožné, starousadlíci
nejavili o nových spoluobčanov nijaký mimoriadny záujem. „Až na zopár starších susediek, ktoré ma
poznali ešte z čias, keď som sem chodieval k starým
rodičom na záhradu,“ dodáva pán Klas.
Manželka ho dopĺňa: „Asi desať rokov sme sa nevedeli zaradiť. Až neskôr, keď deti začali chodiť do
školy, začali sme sa spoznávať aj s inými mladými
ľuďmi. Mnohých priateľov sme tiež spoznali v rámci
farnosti. Dnes už sme v Bystrici naozaj doma.“
Naši hostitelia konštatujú, že za ten čas, čo tu žijú,
sa obec poriadne zmenila. Jej rozvoj prináša na
jednej strane pozitíva v podobe prílevu mladých
ľudí s entuziazmom a novými nápadmi, no na druhej strane aj negatíva v podobe zmien charakteru
obce. Aj Klasovci patria k tým spoluobčanom, ktorí si želajú, aby Záhorská Bystrica nestratila nič
zo svojho vidieckeho rázu, hoci si uvedomujú, že
je ťažké zabrániť tomu, aby v prímestských častiach Bratislavy vznikali moderné stavby. „Bol by
azda potrebný človek, ktorý by mal právomoc rozhodnúť, kde bude aký štýl zástavby, čo áno a čo už
nie. Keďže Bratislava takéhoto človeka nemá, je to
skôr na zastupiteľstve a na občanoch, aby sa snažili
ovplyvniť niektoré procesy. A aj poslanci, ktorí sú
volení ľuďmi, by s ľuďmi mali viac komunikovať.“
Klasovci si radi vychutnávajú chvíle rodinnej po-

Najväčšími radosťami Mária a Janky Klasovcov sú
dvaja synovia. Jakub má 13 rokov, je už v sekunde na osemročnom gymnáziu. Desaťročný Tomáš
je štvrták v tunajšej ZŠ. Vo voľnom čase chodia
plávať, no ešte viac ich bavia vychádzky so psom,

Ako vidíte, naši hostitelia
sú ľuďmi ako väčšina z nás,
s bežnými starosťami i radosťami. Sympatické je na nich
to, že sa v živote snažia hľadať
najmä to pekné a pozitívne.
Príjemná energia vyžaruje
z nich, aj z ich príbytku. Každého iste upúta pôvabná drevená
plastika anjela v obývačke. Keď
sa rozhliadnete, nájdete sošky týchto bytostí na rôznych
miestach. Sú Jankinou srdcovou záležitosťou: „K anjelom
mám špeciálny vzťah, verím, že
sprevádzajú našu životnú púť.
Sú to pre mňa obdivuhodné
stvorenia a vždy, keď si chcem
urobiť radosť, nejakého si prinesiem domov. A ak by
mal v obchode zostať len jeden, nenechám ho tam
samého, musí ísť k nám...“
Denisa Pogačová, Eva Bednárová
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Stavanie máje

Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike ako
symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami.
Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle
a zdravé. V niektorých oblastiach sa ako prejav
úcty máje stavali pred kostol, radnicu či pred domy
popredných mešťanov a všeobecne vážených osôb.
Táto symbolika je už vo väčšine miest či obcí minulosťou, máje sa však stavajú naďalej. Možno pre
radosť, zvestovanie jari alebo ako vhodná príležitosť na spoločné stretnutie či oslavu. Mája sa tento
rok stavala presne 1. mája aj na Námestí Rodiny

v Záhorskej Bystrici a táto pekná tradícia prilákala
množstvo obyvateľov. Bystrickú máju, tak ako už
tradične, priviezli na voze a starosta Jozef Krúpa
na vrchol priviazal fľašku „páleného“. Potom už
zaplnené Námestie Rodiny napäto sledovalo, či sa
máju podarí postaviť na prvýkrát. Keď všetko dobre dopadlo, začala sa ozajstná zábava. Prispel k nej
aj kultúrny program, v rámci ktorého sa predstavili
spevácke zbory Bystričan, Chasa, ako aj dychová
hudba pod vedením Milana Bilačiča. Deti lákali
rôzne atrakcie či cukrová vata a dospelých zase
chutné občerstvenie.

Ovocný strom
pre bystrický dom

Slivky, slivkový džem, slivovica. Všetko dobre
známe pojmy, ktoré súvisia s naším regiónom.
Napriek tomu, skutočný domov slivky treba
hľadať na území Ázie a Kaukazu. Slivku ospevovali už Rimania a túto pochúťku si nechali dovážať z Damasku. V hrobkách slávnych
Egypťanov sa našli slivky ako zásoby jedla,
aby mŕtvy na druhom svete nehladoval. Do
európskej kuchyne ju priviezli benediktíni.
Zdomácnela najprv vo francúzskej kuchyni
a odtiaľ potom podnikla víťazné ťaženie celou Európou. A po 16. apríli sa slivka s veľkou
pravdepodobnosťou ocitla vo väčšine záhrad
obyvateľov Záhorskej Bystrice. Práve slivku
totiž tento rok dostávali Bystričania v rámci akcie „Ovocný strom pre bystrický dom“.
A prečo práve slivka? Rozhodla anketa na
webovej stránke miestneho úradu, v ktorej
Bystričania jednoznačne vybrali tento ovocný strom. V deň akcie mohli slivku dostať
pred obchodom Esko alebo v areáli bývalého
miestneho úradu. Záujem o slivku bol zo strany Bystričanov naozaj veľký. A tak tento ovocný strom bude v najbližších rokoch skrášľovať
bystrické záhrady a zostáva veriť, že ovocné
stromčeky čoskoro prinesú aj chutné plody.

Privítali sme nových občiankov

Uprostred mája sa v obradnej sieni miestneho
úradu v Záhorskej Bystrici uskutočnila milá slávnosť, na ktorej starosta obce, Ing. Jozef Krúpa,

uviedol do života našich nových malých spoluobčiankov.
Rodičia detí narodených v októbri 2010 až v apríli 2011 sa
zapísali do pamätnej knihy a
prevzali pre svoje deti domovský list. Novými občanmi Záhorskej Bystrice sú: Gino Herz
14. 10. 2010, Linda Miškivová
29. 10. 2010, Laura Hetflejšová
26. 11. 2010, Lenka Kašprišinová 2. 12. 2010, Alica Bilačičová
26. 12. 2010, Anna Jankechová
2. 1. 2011, Martin Pullman 7. 1.
2011, Tomáš a Tamara Chladní 26. 1. 2011, Matej Sapara 31.
1. 2011, Patrik Jurica 4. 2. 2011, Andrej Carik
8. 3. 2011, Jakub Mešťan 15. 3. 2011, Tamara No-

vosadová 2. 4. 2011, Matúš Čierny 11. 4. 2011,
Dominik Bakkai 12. 4. 2011, Matej Maroš 16. 4.
2011.
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SVIATOK SV. FLORIÁNA –
PATRÓNA HASIČOV
Historické dokumenty od zrodu Dobrovoľného
hasičského zboru v Záhorskej Bystrici až po jeho
súčasnosť svedčia hlavne o morálnych hodnotách
dobrovoľných hasičov. Spolok dobrovoľných hasičov Bratislavská Bystrica bol založený v októbri
1879 a patril medzi prvé v obciach pri Bratislave
a na Záhorí. Zakladateľmi a prvými funkcionármi
boli syn bývalého richtára Pavel Masarovič – zároveň aj prvý veliteľ hasičov,
učiteľ Peter Matulaj, prvý
predseda spolku, František Orth a ďalších asi 15
obyvateľov Bystrice.

Požiarovosť v našej obci sa znížila najmä po roku
1950. Okrem menších požiarov na súkromných
objektoch sa eviduje len požiar miestneho kina
(1966) a po materiálnej stránke najväčší požiar
v histórii Záhorskej Bystrice, ktorý vznikol v auguste 1972 na JRD a zničil novopostavený klimatizačný sklad ovocia a zeleniny. V období 1979–1989
pomohla účinná propagácia získať záujem mládeže

s ohňom, ale naopak s vodou, preveril schopnosti
a vytrvalosť našich požiarnikov pri povodniach na
riekach Morava a Dunaj v auguste 2002.

a vytvorili sa súťažné požiarne družstvá dospelých ako aj dorastu. Niektorí dorastenci posilnili
a omladili členskú základňu, zmodernizovalo sa
technické vybavenie.

sa aj na súťažiach mladých požiarnikov v okolitých
DPZ, ale aj na okresných a krajských kolách hry
PLAMEŇ, ktorá sa koná v dvojročných cykloch.
Novovytvorené družstvo dievčat má dnes 10 členiek. Dôležitou udalosťou v histórii Dobrovoľnej
požiarnej ochrany požiarnych zborov je obnovenie pôvodného názvu Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ, člen je opäť hasič, nie požiarnik) z 2003.

Zábavnejším overením pripravenosti sú požiarnicke súťaže v bratislavských zboroch, v okolitých obciach a okresoch. Tradícia konania súťaží požiarnych družstiev sa zachováva aj u nás. Zúčastňujú

V roku 1883 bola zakúpená prvá ručná striekačka
a pán Príleský daroval
roku 1881 spolku prvú
zástavu (vtedy prápor),
ktorá sa však nezachovala. V roku 1905 pribudla
štvorkolesová ručná striekačka na konský poťah, o
rok neskôr po najväčšom
požiari (zhorelo 11 roľníckych domov aj s celým
zariadením) sa zo zbierky
občanov a členov spolku a
s podporou obecného úradu zakúpila aj druhá dvojpiestová ručná striekačka.
V medzivojnovom období, najmä po vzniku prvej
ČSR v roku 1918, dochádza k postupnému oživeniu činnosti DHZ v našej
obci, ktoré utrpelo počas
1. svetovej vojny odchodom mladých hasičov do
vojenských útvarov. Podnetom bol vznik Slovenskej zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne v roku
1922. Vtedy zakúpili Vendelín Bezvoda a František
Polák novú hasičskú zástavu, dodnes zachovanú a
používanú pri všetkých slávnostných udalostiach
spolu so zástavou, ktorú v roku 1932 zboru darovali krajanky žijúce v Amerike.
V povojnovom Československu došlo k obnove
a upevneniu štruktúr dobrovoľného hasičstva, najmä po roku 1948. V roku 1948 zakúpil Miestny
národný výbor (MNV) so spoluúčasťou občanov
a členov DHZ nové hasičské motorové vozidlo
s motorovou striekačkou a kompletným vybavením. Namiesto bývalého hasičského zboru vznikla
v roku 1952 Miestna jednota Československého
sväzu požiarnej ochrany (ČSPO), zriadil sa Verejný požiarny zbor. V roku 1957 sa začalo s výstavbou požiarnej zbrojnice, ktorá bola v roku 1960
odovzdaná do užívania. Onedlho do nej pribudlo
požiarne cisternové vozidlo zn. PRAGA RN.

Revolučné udalosti z novembra 1989 ovplyvnili aj
dianie v požiarnej ochrane, došlo k mnohým zmenám, no jednota Dobrovoľnej požiarnej ochrany
sa zachovala. Aj popri spoločenských zmenách si
Dobrovoľný požiarny zbor plnil svoje hlavné poslanie – zásahy pri likvidácii požiarov a preventívnu činnosť. Previerkou dobrej prípravy, výcviku
členov DPZ a starostlivej údržby požiarnej techniky sa stala likvidácia veľkých lesných požiarov
v lete 1992.
Významnou udalosťou pre DPZ bolo slávnostné
odovzdanie prístavby garáží požiarnej zbrojnice
v októbri 1992. Okrem požiarov pomáhali hasiči
občanom pri odčerpávaní prívalovej vody z pivníc
rodinných domov a studní. Nezvyčajný zápas, nie

DHZ počas 132-ročnej histórie zjednocoval svojich členov bez ohľadu na stavovskú, náboženskú,
politickú a národnostnú príslušnosť a slúžil ľuďom
v ohrození života i majetku. Mnoho bystrických
rodín je do činnosti v Dobrovoľnom hasičskom
zbore zaangažovaných už celé generácie. Dôkazom
úcty k tradíciám je zachovalá historická technika,
ktorú náš DHZ stále udržuje a chce zachovať aj
pre ďalšie generácie. Dnes má DHZ v Záhorskej
Bystrici pod vedením veliteľa Miroslava Liďáka
a predsedu Antona Urdoviča 66 členov, z toho 19
žien, aktívnych 49 členov.
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PAMÄŤ – HYBNÁ SILA V UMENÍ
V istých obdobiach je tvorivosť pre umelca najmä uvoľnením osobných
emócií. Pôsobením času, skúsenosťou, pozorovaním a nadobudnutím
zručností zatúži dať svojím umením divákovi podnet na úvahu o prežitých
skúsenostiach, oživiť mu v detailoch osobnú pamäť – rozpamätávanie na
zabudnuté krásy každodennosti.

a dodáva: „Steny týchto objektov nie sú pravouhlé,
byt môže byť telom, cez ktoré prúdi život, má svoje
časti a funkcie, tak miestnosti ušité z tvarov strihov
odevov toto telo približujú.“ Mira Podmanická sa
venuje i výrobe „chutných“ brošní, ktoré vyzerajú
ako kópie ozajstných čokolád. Inšpiráciou nebola len slovenská Tatiana, ale i belgické pralinky
a osobná skúsenosť počas dvojročného študijného pobytu v Belgicku,
V galérii 23PERCENT sa v mesiacoch máj a jún nabáda k úvahe, čo by bolo tým niečím,
„krajine čokolády“.
ocitli dve mladé autorky – sochárky, venujúce sa čo si chceme uložiť navždy a nikdy neAko veľká cestovateľnajmä osobným príbehom a práci s pamäťou. Ľuba vymazať. „Detská kresba je priamočiara,
ka navštívila v rámci
Kainová – čerstvá absolventka Vysokej školy vý- a tým je úprimná a čistá – pre mňa najštúdia mnohé krajiny
tvarných umení a Mira Podmanická, ktorá onedl- fascinujúcejšia je schopnosť dieťaťa vyjada galérie sveta, preto
ho obháji svoju dizertačnú prácu s názvom Mäkká riť jednoduchým spôsobom podstatné veci
som jej položila otázsocha (obe v ateliéri SOS doc. Jána Hoffstädtera).
života,“ hovorí Ľuba a ako učiteľka na ZUŠ
ku, ako vníma sochu
pokračuje: „Pri deťoch je najdôležitejšie, aby
na Slovensku, čo nám
Ľuba i Mirka si ako nosnú myšlienku skúmania získali možnosť myslieť vo výtvarnom svete
tu chýba, prípadne čo
a nachádzania podstaty, ktorú zapracúvajú do svo- inak – slobodne a uvoľnene.“
by sa malo zmeniť.
jich sochárskych objektov, vyberajú medziľudské
„Socha vo verejnom
vzťahy a svoj osobný priestor.
Mirka svojimi prácami priznáva svetu prpriestore na Slovenchavosť, mäkké skladačky – objekty vrství
sku už snáď prechádza
Ľubina práca Hard disk má v priea prešíva do snových
obrodou, objavujú sa
mere 1,35 metra a vyrobená je z vydenníkov spomienok. Ľ. Kainová a jej Hard disk.
hlasy, ktoré nesúhlasoko lešteného kovu. Hard disk má
Zachytáva ľudí, predmety
dve vrstvy: spodný stabilný kruh
a meniaci sa priestor. Biela látka sia s ,výstavbou‘ a ,dohodenými‘ sochami v meste
s vyfrézovanými ryhami a vrchnú
je vrstvená, skladaná v jemných bez umeleckej kvality a takisto s odstraňovaním
pohyblivú vrstvu, tvorenú dielcami
ohyboch tvorí akési krajiny túžby významných sôch (napríklad zničená socha od Janmenších nepravidelných rozmerov. Časť diela M. Podmanickej a snenia. Niť kreslí príbeh, ľudské koviča v Ružinove). Snáď sa v blízkej budúcnosti
Vrchné časti na sebe nesú posolstvo Mäkká socha.
tváre, veci – na povrchu, tak ako dopracujeme k sochám v meste, kvôli ktorým sem
vzťahu matky a dcéry. Divák môže s
text na papieri. Séria objektov – prídu turisti aj znalci umenia.“
jednotlivými časťami hýbať po celom obvode disku a spájať veľmi osobný pohľad na jednu časť ich
príbehu, ktorý kreslila autorkina dcéra. Spojením
technického chladného materiálu s autentickou
expresívnou detskou kresbou tak bezprostredne

mini-interiérov na výstave PrieSTORY – je teda
jej osobnou architektúrou videnia a cítenia toho,
kde sa nachádza.
„Základom sú časti textilných odevov,“ vysvetľuje

Aktuálna výstava PrieSTORY je slovnou hračkou
s odkazom nielen na priestor, ale aj na príbeh, ktorý si môžete „prečítať“ v galérii 23PERCENT do
15. júla.
(pš)

Netradičné vyučovanie

Žiaci ZŠ v Záhorskej Bystrici sa na stredu
11. mája tešili o čosi viac ako na iné dni. Klasické vyučovanie vymenili za inú formu učenia. Pri
príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny mohli školu
navštíviť a ozvláštniť vyučovanie aj rodičia žiakov.
V prváckych triedach sa šilo a modelovalo z hliny
(p. Manďáková), tvorili sa módne účesy, fotili sa
modely (p. Udvardyová), robili sa chemické pokusy (p. Makovinská) a v rámci exkurzie mali žiaci
možnosť nahliadnuť do pekárne p. Kubaského.
Veľký úspech malo i origami p. Saxovej, či vyšívanie s p. Horváthovou a Požgayovou. Mamičky prváčikov p. Gregová, Moková, Novosadová
a Poláková sa zapájali do aktivít spolu so žiakmi.
Program druhákov spestrila spisovateľka Ivana

Jurgová a p. Bendík, ktorý v rámci telesnej výchovy
predstavil ázijské bojové umenie Aikido. Policajnú
prácu predstavila p. Staráčková spolu so svojou kolegyňou p. Jamrichovou. Aj u tretiakov bola beseda so spisovateľkou, p. Jurgovou.
K programu patrila improvizácia
situačných hier v kostýmoch. Ako
hostia sa zúčastnili p. Bolf, Gerbel,
Kováčiková, Bošňáková, a sestra
Michaela. Prednášku o lese a jeho
ochrane si pripravili pre štvrtákov
p. Turanský a Slávik. Zúčastnené
mamičky p. Sedláčková, Krušinová, Sabová a Oravcová pomáhali
deťom pri modelovaní s hlinou a
vytvorili nádherné práce. Triedni učitelia p. Vógelová a Dudík
pomáhali deťom s vysádzaním
stromčekov.
Netradičné vyučovanie si užili aj šiestaci. Okrem
iného priblížili žiaci rodičom princíp fungovania
ponoriek na vlastnoručne vyrobených modeloch.
Jedna zo žiačok si pripravila prednášku o svojom
domácom miláčikovi, škrečkovi, ktorý bol sa-

mozrejme pri tom a predviedol sa v plnej kráse.
Vďaka p. Martinčičovej sa žiaci dozvedeli základné informácie o fungovaní banky, psíka priviedol
pán Imrich. Svojou prítomnosťou prispeli aj p. Mišovská a p. Barinová. Piataci
a siedmaci sa vybrali do historického centra Bratislavy na
prehliadku významných stavieb a pamiatok. Zaujímavú
formu netradičného vyučovania zažili ôsmaci a deviataci,
ktorí navštívili Sandberg, kde
okrem iného spoznávali vzácne botanické i živočíšne druhy. O toto úspešné netradičné
predpoludnie sa postarali pani
učiteľky Bendíková, Pavlačková a Šulcová. Zážitkové učenie
je prioritou nášho Školského
vzdelávacieho programu, a práve to bol dôvod zrealizovať toto podujatie. Rodičov, učiteľov, ale najmä deti táto akcia nadchla, veríme, že v budúcom
školskom roku sa do nej zapojí ešte viac rodičov.
Mgr. Andrea Ševčíková
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Detské mestečko pri Záhorskej Bystrici
Obchodno-zábavné centrum Bory Mall, ktoré vyrastie neďaleko Záhorskej
Bystrice, prinesie atrakcie nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

ká stena či klzisko. Kindercity bude aj vhodným
miestom na usporiadanie detských osláv. V areáli bude aj veľký párty stan, v ktorom by sa mali
usporadúvať koncerty a rôzne iné atraktívne akcie
pre deti.
Množstvo atrakcií, ktoré dokáže deti zabaviť aj na
celý deň, bude doplnené reštauráciou prispôsobenou pre malých stravníkov a kaviarňou pre oddychujúcich či čakajúcich rodičov.

Na vode aj na suchu
Bory Mall prinesie možnosti aktívneho i pasívneho oddychu aj pre dospelých. V 160 obchodných
prevádzkach okrem desiatok obchodov, množstva
kaviarní, reštaurácií a služieb nebude chýbať ani
zastúpenie najväčšej siete fitnescentier na Slovensku Golem. V Bory Malle otvorí svoju najväčšiu
prevádzku.
Moderné fitnescentrum Golem poskytne priestor
na športové vyžitie i zábavu na ploche dvetisícpäťsto metrov štvorcových. Novinkou bude,
že v rámci Golemu si budú môcť návštevníci aj
zaplávať. Súčasťou vnútorných priestorov bude
dvadsaťpäťmetrový bazén.
O vaše deti je postarané a nielenže sa hrajú, ale
popri tom sa aj učia. A vy si môžete nerušene dať
kávičku alebo v pokoji nakúpiť. Aj keď to znie ako
sen? Po otvorení obchodno-zábavného centra
Bory Mall, ktoré vyrastie v rámci projektu Bory
v Lamači, to bude realita. V rámci neho totiž
vznikne Kindercity.
Kindercity je švajčiarsky zábavno-vzdelávací koncept, zameraný na deti. Aj keď v Európe je známym a vyhľadávaným, na Slovensku zatiaľ neexistuje. Prvý a zároveň aj posledný na Slovensku
bude súčasťou Bory Mallu. Hrať sa, zabávať, ale
aj vzdelávať sa budú môcť menšie i väčšie deti na
ploche spolu až päťtisíc metrov štvorcových, z toho
tritisíc bude v interiéri.

Učenie hrou
Kindercity je iné ako bežné detské kútiky či ihriská. Skladá sa z viacerých častí, svojím zameraním
určených rôznym vekovým skupinám detí, a teda
aj plniacich rôzne funkcie. Novinkou na Slovensku budú tvorivé dielne, kde sa budú môcť deti
naučiť napríklad variť. Pod dohľadom skúseného
dospelého pracovníka si sami vlastnoručne navaria
jedlá, ktoré budú potom môcť aj zjesť alebo si sami
vytvoria figúrky z čokolády, ktoré si odnesú domov
či upečú svoj prvý chlieb. Obľúbeným miestom
hlavne pre chlapcov bude malá fabrika na výrobu
áut. V nej sa nebudú hrať na „montovanie auta“,
ale na naozajstnom aute sa dozvedia, ako funguje
a z akých častí sa skladá, dokonca si budú môcť
sami vyskúšať zostavovanie jednotlivých dielov.
Deti sa vďaka interaktívnym pomôckam a rôznym
zariadeniam pútavou formou dozvedia zaujímavosti z anatómie, fauny i flóry, ochrany životného
prostredia. Na menej aktívnu zábavu výborne poslúži 3D kino.

Na čerstvom vzduchu
Kindercity prinesie na vonkajších plochách atrakcie pre malé i väčšie deti, od klasických preliezačiek či vláčika, na ktorom sa budú môcť previezť
tí najmenší, aj atrakcie pre staršie deti, napríklad
jazda na detských autách. Partnerstvo s európskym
výrobcom automobilov umožňuje Kindercity priblížiť deťom naozajstný „svet motorov“. Okrem
už spomínanej fabriky si budú môcť zajazdiť na
malých napodobeninách áut a na dopravnom
ihrisku sa pri tom naučia čo-to z pravidiel cestnej
premávky.
Chýbať nebudú ani ďalšie, už skôr sezónne atrakcie. Napríklad detský bungee jumping, horolezec-

Tí, ktorí sa neradi potia s činkami v rukách či na
strojoch a radšej majú kolektívne športy, sa určite
potešia dvom vonkajším ihriskám na plážový volejbal. Milovníci tenisu zase ocenia štyri vonkajšie
tenisové kurty.
Penta ako developer projektu pripravuje výstavbu Bory Mallu, a teda aj všetkých týchto atrakcií.
Na susedných pozemkoch v rámci celého projektu Bory je už otvorený veľkoobchod METRO
a čoskoro pribudne Hornbach či ďalšie obchodné
prevádzky. Nových možnosti nakupovania, športu
a zábavy sa nevedia dočkať nielen dospelí, ale aj
deti.
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MÔJ KONÍČEK

Prítulné jašteričky

Pocta bojovníkom

Študentka architektúry na STU Diana Rodáková, ktorá žije v Záhorskej
Bystrici 5 rokov, má nevšedného koníčka – chová terárijné zvieratá. Áno,
to sú tie, čo vyzerajú ako malé draky, smiešne gúľajú očami a na všetko
majú čas...
 Prečo práve terárijné zvieratá?
V našej domácnosti sme vždy chovali nejaké zviera, môj otec bol vášnivým chovateľom papagájov, asi som zdedila po ňom
tento gén, ale v trochu inej podobe. Na teraristike ma fascinovalo, že človek si sám
zvolí stupeň náročnosti chovu. Pre ľudí,
ktorí nemajú veľa času, sú vhodnou voľbou
hady, napríklad užovka červená, tá je nenáročná a stačí ju nakŕmiť raz za týždeň, alebo niektoré húževnaté druhy jašterov, ktoré
vám odpustia, aj keď na ne jeden-dva dni
zabudnete. Pre tých aktívnejších sú druhy,
ktoré treba kŕmiť denne, potravinoví špecialisti, zvieratá vyžadujúce špeciálne osvetlenie
alebo teploty.
 Aké zvieratá chováš doma?
Chovám niekoľko druhov jašterov z rôznych oblastí sveta. Konkrétne je to viacero druhov chameleónov, z tých známejších napr. chameleón jemenský,
chameleón leopardí alebo chameleón kobercový.
Ďalej sú to menšie leguánovité ako napr. leguánik
obojkový alebo petrosaurus. Medzi ďalších chovancov patria aj rôzne agamy, jašterice a gekóny
– to sú jaštery ktoré majú prísavné lamely na prstoch, čo im umožňuje liezť aj po skle. Okrem jašterov máme v chove aj zopár nejedovatých hadov,
no otec ich nemá príliš v láske.
Doma mám okolo 60 zvierat, tento počet sa však
sezónne zvyšuje o počet mláďat. Z tých raritnejších máme v chove tri druhy uromastyxov. Sú to
púštne jaštery vyhlbujúce nory, do ktorých sa v
prípade nebezpečenstva ukryjú a svojím chvostom
sa chránia pred možným nepriateľom.
 Čím sa terárijné zvieratá živia?
Plazy majú veľmi pestrý jedálny lístok. Preto ich
rozdeľujeme podľa druhu preferovanej potravy
na bylinožravé, mäsožravé, hmyzožravé a všežravé. Mnoho ľudí pri výbere plaza siahne najprv po
bylinožravom druhu, neuvedomujú si však, že to
neznamená nakrájať ráno leguánovi šalát a tým je
kŕmenie vybavené. Naopak, práve pri bylinožravcoch treba jedálniček zostavovať s fantáziou a určitou znalosťou nutričných hodnôt. Naproti tomu
pri hmyzožravcoch nie je pestrosť potravy vyslovene potrebná, i keď je, samozrejme, vítaná.
 Máš so svojím zverincom nejaké plány?
Chcela by som rozmnožiť rôzne druhy jašterov,
ktoré som si priniesla z najväčšej svetovej burzy
zameranej na teraristiku v nemeckom Hamme
a plánujem aj expedíciu do Maroka s cieľom pozorovať niektoré druhy agám vo voľnej prírode. Niet

nad osobnú skúsenosť so zvieratami v ich prirodzenom prostredí.
 Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri chove?
Treba zvážiť, aké podmienky môže človek zvieraťu
poskytnúť a na základe toho si vybrať druh, nie
naopak. Začiatočníkom odporúčam radšej počkať
si na mláďatká z odchovu od chovateľa, ako kúpiť
dospelé zvieratá z importu z prírody. Predídu tak
istým rizikám, ktoré sa s importom spájajú.
 Sú plazy vhodné aj pre alergikov?
Plazy nevyvolávajú žiadne alergické reakcie a môže
ich chovať aj človek alergický na srsť a perie. Terárium sa tiež dá zariadiť hygienicky a udržiavať
v čistote.

V našej obci nezabúdame ani na Bystričanov,
ktorí svoje životy položili v bojoch 2. svetovej
vojny. Ich pamiatku sme si v Deň víťazstva nad
fašizmom pripomenuli pietnou spomienkou a
položením venca k pamätnej tabuli Plk. Antona Prvoniča. Plk. Prvonič bol príslušníkom
312 čs. skvadróny Royal Air Force a zahynul
v máji 1944 v anglickom Brookwoode. (Na
snímke č. 2 sú: sl. Gašpáreková, p. Hasoň,
Richter, Rác a Maroš.)

Poľovníci súťažili
Poľovníci pripravili v sobotu 28. mája „Na
plácku“ zaujímavé podujatie – súťaž o Putovný džbán predsedu Poľovníckeho združenia

 ...a pre deti?
Myslím si, že pre vnímavé deti, ktorých zvedavosť
neuspokojí rybka a chcú rozvinúť svoju fantáziu,
prípadne ak v nich rodičia chcú nenútenou formou vzbudiť záujem o biológiu, je to ideálny koníček. Pri malých deťoch je samozrejme potrebný
dozor dospelého, keďže so zvieratami je potrebné
narábať s citom. Niekedy na burzách vidno malé
deti, ako svojich rodičov vedú popri stoloch s rôznymi zvieratami a zanietene im vysvetľujú, o aký
druh ide a odkiaľ pochádza. Deti majú prirodzený
záujem, no nie vždy im rodičia umožnia, aby sa
teraristike venovali.
 Máš popri chove plazov aj iné aktivity?
Pestujem orchidey a exotické úžitkové rastliny –
napríklad banánovníky a liči. Študujem aj tvorbu
záhrad a robím si kurz permakultúrneho dizajnu.
Ak sa pokladá za aktivitu spánok, rada by som ho
do zoznamu aktivít pripísala, ale momentálne naň
popri ostatných záľubách nie je čas.
Kontakt: www.damreptiles.eu
Text a snímky: Miro Marciš

Záhorská Bystrica. Do súťaže sa zapojilo 45
strelcov nielen v Bystrice, ale aj z okolitých
obcí zo Záhoria a zúčastnili sa aj poľovníci z
Komárna. Súťažiacich prišiel pozdraviť aj starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa a pani
Dana Vančurová zo Slovenského poľovníckeho zväzu. Svoje zručnosti si poľovníci testovali
streľbou na asfaltové holuby. Po tvrdom ale férovom súboji si nakoniec prvenstvo vybojoval
Martin Čech, ktorý trafil 47 z 50 holubov. Na
druhom mieste skončil jeho syn Tomáš a tretí
bol minuloročný víťaz Ľubomír Borák. Víťaz
získal aj zaujímavú cenu – obraz od akademického maliara a sochára Viťa Bojňanského. Po
vydarených streľbách si poľovníci aj napriek
nie práve vydarenému počasiu pochutili na
výbornom divinovom guláši.
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Úspešná sezóna
ŠK HARGAŠOVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Florbalová sezóna naplnená desiatkami zápasov, väčšinou s víťazným
koncom, sa pomaly blíži k svojmu záveru. Ak sa obzrieme späť,
uvidíme poctivý tréning odhodlaných hráčov – chlapcov aj dievčat, chuť
niečo dosiahnuť a zápal pre vec všetkých ľudí pohybujúcich sa okolo
záhorskobystrického ﬂorbalu –, ktorým patrí veľké poďakovanie.
A ešte zďaleka nie je
všetkým dňom koniec.
Po úspešnom účinkovaní v ligových súťažiach
v bratislavskom regióne,
bronzových medailách
staršej prípravky a majstrovskom titule starších
žiakov, vystúpeniach na
rôznych domácich aj medzinárodných turnajoch
– vo „víťaznom“ Komárome, Záhorskej Bystrici,
v striebornej Viedni a
celoštátnom majstrovskom titule v súťaži žiakov
základných škôl, florbal v Záhorskej Bystrici zostal
v túto jar 2011 v povedomí Slovenska a Európy aj
vďaka príprave zájazdu do krajiny majstrov v hre
s deravou loptičkou, do Švédska.
Druhá účasť na turnaji Torshälla Cup tentoraz
priniesla starším žiakom nielen kvalitné súboje so
švédskymi „top“ družstvami o trofej, ale tiež množstvo spoločenských zážitkov – veľkonočnú šibačku
s údivom na tvárach domácich, priateľské zápasy s
reálnou možnosťou (aj) športovej spolupráce medzi
klubom ŠK HARGAŠOVA a IK WASA, štokholmským klubom s viac ako 80-ročnou históriou.
Práve pre účasť na turnaji sa klubu podarilo opätovne dožičiť Slovensku historické momenty a
zorganizovať v Bratislave medzinárodný turnaj
starších žiakov 5. Najlepšie florbalové vysvedčenie,
malé medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Po
prvýkrát v histórii sa na ňom zúčastnilo družstvo
zo Švédska, partnerské Torshälla IBK. Turnajové
družstvá doplnili špičkové tímy z Česka, Maďarska
a Slovenska. A po napínavom finálovom zápase si
všetci prítomní fanúšikovia mohli vychutnať celkové víťazstvo ŠK HARGAŠOVA!
Kým nad hlavy záhorskobystrických hráčov vyletela trofej pre víťazov s najlepším vysvedčením, podobný kúsok sa podaril hráčom mladšej prípravky
v priateľskom Komárome, ktorí triumfovali v kategórii 9-ročných a mladších na výborne organizovanom medzinárodnom turnaji Dudás Kupa!
Nuž a aby sa cestou späť v autobuse neradovali iba
sami, pridali sa k nim aj hráči staršej prípravky so

ŠPORTUJ V
BYSTRICI!
Vážení športovci, obyvatelia Záhorskej Bystrice! Táto strana Našej Bystrice sa bude pravidelne venovať športovému životu v našej
obci, klubovému, organizovanému aj amatérskemu.
Už roky mi je smutno pri pohľade na prázdne
futbalové, hokejbalové a basketbalové ihriská,
ktorých máme v obci toľko, ako nikdy predtým. Rád by som preto pre využitie týchto
športovísk niečo urobil.
Prvým krokom bude nová webstránka www.
sportujvbystrici.sk so zverejnenými všetkými
miestami športovísk, s podmienkami prenájmu, voľnými časmi a kontaktmi na správcov.
Stránka bude obsahovať aj diskusiu, ktorá
snáď spojí jednotlivcov, prípadne skupiny s
cieľom zahrať si. Rovnako môže pomôcť už
hrajúcim partiám, hľadajúcich nových spoluhráčov, doplniť ich rady. Dúfam, že už počas
tohto leta sa podarí aspoň pár detí odlákať od
monitorov k pohybu na čerstvom vzduchu.
Rodičia, pomôžte rozhýbať deti! Vopred ďakujem všetkým za ústretovosť a spoluprácu.
Každý sa môže zapojiť!
Vladimír Kristl, poslanec MZ

ziskom strieborných medailí na Homa Gold Kupa
v kategórii 11-ročných a mladších!
Po takýchto výsledkoch bolo pre klub cťou zorganizovať v máji v Malackách aj Majstrovstvá Slovenska
vo florbale starších žiakov. Aj keď na tomto turnaji medaily do Záhorskej neputovali, 6. miesto je
potvrdením dominantnej pozície v bratislavskom
regióne a príslušnosti k najlepším slovenským tímom. Majster z Nižnej bol predsa zdolaný vo finále
5. Najlepšieho florbalového vysvedčenia.
A snáď by sme mohli aj skončiť. Ale ak máte voľnú
sobotu 11. júna, choďte si pozrieť florbalové nádeje
na turnaj do Modry alebo navštívte turnaj mužov
v Gajaroch, prípadne si príďte vychutnať turnaj
mužov na záver ich sezóny aj do Záhorskej Bystrice
na konci júna 23. 6.
V prípade, že vám stále nebude stačiť tak ako nám
z ŠK HARGAŠOVA, poďte s nami uzavrieť sezónu
v dňoch 5.-9. júla do Prahy na Prague Games 2011
a podporiť hráčov v kategórii s rokom narodenia
1999 a 1995.
Alebo si všetko, čo vás o vyššie napísanom zaujíma,
o poďakovaní konkrétnym ľuďom a organizáciám,
bez podpory ktorých by sme mohli o niečom iba
snívať, pozrite na klubových internetových stránkach www.skhargasova.eu.
My tréneri, Juraj Hvozdík a Šimon Dudík, vás tam
radi uvidíme! Florbal do toho!
J. Hvozdík

Pozývame vás na
turnaj v stolnom
tenise!

SPST-Záhorská Bystrica organizuje detský
a mládežnícky stolnotenisový turnaj, ktorý
sa uskutoční v sobotu 18. júna 2011 v spoločenskej sále kultúrneho domu Mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica. Súťažiť sa bude
v dvoch kategóriách hráčov a hráčok. Prvá je
kategória od 9 do 12 rokov, druhá kategória
súťažiacich od 13 do 15 rokov.
Srdečne na podujatia pozývame nielen hráčov, ale aj ich rodičov a všetkých priaznivcov
stolného tenisu. Veríme, že sa s vašou pomocou podarí vytvoriť príjemnú atmosféra plnú
športových zážitkov a dobrej nálady.
Tešíme sa na vašu účasť!
SPST-Záhorská Bystrica
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Záhorská Bystrica na mape
Jozefínskeho mapovania
Mapovanie územia Slovenska ako súčasti Uhorského kráľovstva má svoje korene v prvej tretine 16.
storočia, kedy Lazarova mapa zaznamenáva najstaršie zobrazenie krajiny. Rozvoj vojenskej stratégie v neskoršom období viedol k vzniku a používaniu presných topografických máp vo veľkej mierke.
V roku 1785 bolo dokončené súborné mapovanie
nášho územia, ktoré sa do histórie zapísalo ako Jozefínske, alebo I. vojenské mapovanie a na území
dnešného Slovenska prebiehalo v rokoch 1763 až
1785. Územia sú mapované v mierke 1:28800, väčšie mestá, ale i vojenské a strategické priestory sú
v mierke 1:14400. Z pohľadu vojenskej generality
bolo potrebné podrobne zachytiť cestnú sieť, vodné toky s mostami, nemenej dôležité bolo zaznačiť
do máp aj väčšie stavby a strategické objekty. Počas
prvého vojenského mapovania dokončeného za
vlády Jozefa II. sa upustilo od dovtedy zaužívaného
kopčekovitého zobrazovania, výškopis sa zakresľoval lavírovaním. Keďže bolo potrebné zmapovať
konkrétne územie čo najrýchlejšie, použila sa metóda „à la vue“ (od oka), odhadom pri pozorovaní
v teréne. Územie Záhorskej Bystrice je mapované v
hárku 5. stĺpca a 5. sekcie (coll V., sectio V.). Spolu
so Záhorskou Bystricou (Besterce) sú tu mapované
Devínska Nová Ves (Neudorf), Mást (Máazst), Stupava (Stompfa) a Zohor. Treba však pripomenúť,
že severovýchodná časť Záhorskej Bystrice (dnešný
Leopoldov Majer) i vinohrady na Bystrickej hore
sú spolu s Mariankou (Maria Thal) a malokarpat-

skými mestami Svätý Jur a Pezinok zakreslené na
mapovom hárku 6. stĺpca a 7. sekcie.
Mapa vzácne zachytáva sídelnú situáciu obce
v poslednej tretine 18. storočia. Hoci obcou prechádzala významná strategická komunikácia od
Lamača pokračujúca cez Mást a Stupavu, Bystrica
je typickou potočnou dedinou s usadlosťami budovanými po oboch stranách kolmo na tok Bystrického potoka. Podľa stavu zaznamenania usadlostí
v intraviláne obce môžeme predpokladať, že celých
sedliackych usadlostí bolo v čase mapovania približne 60. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1782

Oblastná výstava vín v Brumoviciach.
V našej družobnej obci Brumovice sa uskutočnila oblastná výstava vín, ktorú organizoval Spolek
brumovických vinařů. Vinári z Brumovíc výstavu zorganizovali po mnohých rokoch a netreba
pochybovať o tom, že obnovená tradícia sa tešila
veľkému úspechu. Uviedlo sa na nej 601 vzoriek bielych, ružových a červených vín nielen z
Veľkopavlovickej oblasti, ale aj z ostatných vinohradníckych oblastí Južnej Moravy. Aktívne sa
v súťaži i na následnej ochutnávke prezentovala
aj Záhorská Bystrica. Kvalitné vzorky do súťaže poskytli páni Martin Besedič, Milan Bilačič,
Rudolf Mikletič, Emil Richter, Milan Brštiak
a v silnej konkurencii sa zahanbiť určite nenechali. Hoci sa domáci vinohradníci sťažovali
na úrodu v roku 2010 i na jej kvalitu, ponúka-

né vína niesli známky ich vinárskeho kumštu
a skúsenosti. Početnú delegáciu bystrických priateľov kráľovského moku na príjemnom podujatí
v Brumoviciach viedol starosta Ing. Jozef Krúpa.
(Na snímke vľavo starosta Brumovíc Anton Košulič a časť Bystrickej výpravy.)
Martin Besedič

Pozvánky:
Spolok zamatového kladiva v spolupráci s MU
Záhorská Bystrica vás pozýva na Kováčske
rockovanie, ktoré sa uskutoční 25. 6. od 16.00
v Ľudovom dome. Súčasťou programu bude kovanie plastiky na hudobnú tému a vystúpenie
skupiny Korben Dallas. Kováčska dielňa bude
otvorená pre verejnosť s možnosťou vyskúšať si
čierne remeslo.

Pozývame vás na Bystrické hody v dňoch
2. a 3. 7 Oslava sa začne o 18.00 h. na Námestí Rodiny príhovorom starostu Jozefa Krúpu.
Program bude pokračovať vystúpením skupiny
Eminent, do tanca zahrá Mini Band a Smile
Band.V nedeľu bude oslava pokračovať slávnostnou sv. omšou, agapé a večerným koncertom vo
farskej záhrade.

žilo v tom čase v Bystrici cez 1300 obyvateľov. Zreteľné je vyznačenie stavby starého kostola sv. Petra
a Pavla aj s murovaným opevnením areálu kostola a priľahlého cintorína. Mapovanie Záhorskej
Bystrice prebehlo s najväčšou pravdepodobnosťou
pred rokom 1779. Vtedy sa prestalo pochovávať
okolo kostola a začalo sa v priestranstve severne
od kostola, na mape však pohrebisko zaznačené
nie je. Mapa ešte nezaznamenáva ani existenciu
morového cintorína na Krčoch, kde sa pochovávalo počas veľkej cholerovej epidémie v tridsiatych
rokoch devätnásteho storočia. Na mape je krížikom nad krúžkom zaznačená aj drobná sakrálna
architektúra. Z písomných prameňov vieme, že v
tom čase ešte v dedine ani na jej okolí nestála ani
jedna murovaná kaplnka, kríže – pravdepodobne
ešte drevené – stáli na Mástskom vŕšku, pri Vápeníckom potoku, v lokalite Kameňače, pri ceste
vedúcej zo Stupavy do Devínskej Novej Vsi i v lokalite Františkov Majer. Mapa dokladá i existenciu
Poľného mlyna v poslednej tretine 18. storočia. Na
ceste vedúcej z Lamača do Stupavy môžeme na
území Záhorskej Bystrice sledovať osem menších
premostení.
Mapa Záhorskej Bystrice z prvého vojenského mapovania je nepochybne cenným historickým prameňom k hlbšiemu štúdiu sídelného vývoja obce
a jej okolia v druhej polovici 18. storočia.
Mgr. Martin Besedič

Výlet na Kačín

Hoci podľa kalendára meniny oslavoval „prvý
zmrznutý muž“ Pankrác, bol krásny slnečný
deň – ako stvorený na pobyt v prírode. Túto
priaznivú konšteláciu využilo aj 42 členov bystrického Klubu dôchodcov na spoločný výlet
na Kačín, ktorým sprevádzal Miroslav Prokop. V cieli všetci duchom mladí vyprázdnili
ruksaky, aby si doplnili energiu na opekačke
pri ohníku. Popri tom absolvovali ochutnávku skvelej klobásky z diviny od Jána Hasona.
Záver dňa spríjemnili vínko a spev, ktoré len
umocnili príjemnú atmosféru. Už po návrate
z výletu vo večerných hodinách začala skupina
bystrických dôchodcov spriadať plány na ďalšiu
podobnú akciu v prírode.
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RÔZNE

tipy z domácej kuchyne

V apríli oslávili významné
životné jubileum:

Recept Jany Klasovej
KRÉMOVÁ ŠPENÁTOVÁ POLIEVKA:
Postup:
Ošúpané a na kocky nakrájané zemiaky dáme do hrnca s vriacou vodou. Keď prejdú varom, pridáme špenát,
osolíme, môžeme pridať kocku zeleninového bujónu.
Z hrnca odoberieme menšie množstvo (tretinu) uvarených
zemiakov, ostatné rozmixujeme ponorným mixérom, naspäť
do polievky vložíme odobrané zemiaky, pridáme 1 smotanu na
varenie. Na záver môžeme do polievky pridať 1-2 rozmiešané vajcia.

Recept Sveťa Danka
DUBÁKOVÉ RIZOTO

Postup:
Sušené dubáky namočíme do vriacej vody, aby zmäkli. Na masle podusíme cibuľu, pridáme dubáky,
ryžu a opražíme. Vodu z hríbov zmiešame so zeleninovým vývarom, ktorým postupne podlievame
ryžovú zmes, kým sa ryža neuvarí. Pridáme rozdrvený cesnak, soľ a korenie. Slaninku pokrájame
a opražíme, primiešame k rizotu a posypeme syrom.

Leto v Záhorskej Bystrici 2011
júl 2011

september 2011

1.– 8. 7. vo vestibule Spoločenského domu pripravujeme výstavu fotografií z Bystrice.

27. 8. plánujeme „Bystrický jarmok“ spolu
s podujatím „S Bystričanma pri muzice“.

2. 7. Záhorská Bystrica začína letné prázdniny
hodmi na Námestí Rodiny.

Podujatie sa uskutoční na Námestí sv. Floriána pri Ľudovom dome. Na Ulici sv. Pia X.
(pri kostole) sú rozmiestnené predajné stánky
s remeslami, rozličným tovarom a s občerstvením.

3. 7. o 18:00 h pripravujeme na nádvorí farského parku „Posedenie pri muzice“.

august 2011
20. 8. ak nám počasie dovolí, stretneme sa na
akcii „Súsedé súsedom“ – stretnutie susedov
zo Záhorskej Bystrice a z Marianky na rozhraní oboch obcí, akcia má svojich priaznivcov.
V prípade priaznivého počasia sa hostia zabávajú pod holým nebom do neskorej noci. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nekoná.

85 rokov
• Besedič František, Tatranská ulica
• Jankelová Viera, Ulica Štefana Majera
75 rokov
• Tadam František, Ulica čsl. tankistov
• Adamovičová Anna, Tatranská ulica
• Šišovičová Lýdia, Prídavková ulica
70 rokov
• Uhlíková Zlata, Strmé Vŕšky
50. výročie svadby
• Pajan Milan a manželka Rozália, Pútnická
ulica
• Gašparovič Viliam a manželka Anna,
Hviezdoslavova ul., Stupava
• Pospiš František a manželka Paula, Ružová
ulica, Stupava

V máji oslávili významné
životné jubileum:

Suroviny:
80 g sušených dubákov
400 g ryže
200 g oravskej slaniny
cibuľa, cesnak
nastrúhaný tvrdý syr (najlepšie parmezán)
zeleninový vývar
30 g masla
soľ, korenie

28. 6. – 5. 7. budú na Námestí Rodiny kolotoče.

Naši jubilanti

Na jarmok sa môžu prihlásiť domáci a predávať
svoje prebytky. Jarmok je sprevádzaný vystúpeniami folklórnych súborov a pre najmenších
máme prichystané divadielko. Na Námestí Rodiny sú po celý čas k dispozícii kolotoče.
28.8. na dvore Ľudového domu v podvečerných
hodinách vystúpi kapela v rámci akcie „Posedenie pri muzike“.
1. 9. Deň Ústavy SR si pripomenieme na „Plácku“.

80 rokov
• Kinašová Františka, Ulica Na Vlkovkách
• Besedič Ján, Ulica čsl. tankistov
• Papšík Jozef, Tatranská ulica
75 rokov
• Janegová Mária, Tatranská ulica
70 rokov
• Hedera Ľudovít, Tešedíkova ulica

Jubilantom srdečne
blahoželáme!

Mamičky, pridajte
sa k nám!
Milé mamičky, rady by sme rozšírili naše doterajšie aktivity a chceli by sme, aby bolo MC
otvorené denne. Preto hľadáme aktívne mamič-

ky, ktoré by sa chceli zapojiť do chodu nášho
materského centra. Ak nám chcete pomôcť,
máte nové nápady či máte chuť tvoriť s nami
program ,alebo viesť nejaký kurz, neváhajte
a pripojte sa k nám, radi vás u nás privítame!
Ľ. Antalová, riaditeľka MC blahosl. Sestry
Zdenky
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KRÍŽOVKA / INZERCIA
Pomôcky:
Eridanus, el,
Peri, Ea, en,
Alov, Ararat

Pani Veselá sa chystá do
kúpeľov. Deväťročný Janko ju
varuje: „Mama, mala by si zostať
doma. Otec s ujom sa chcú biť.
Ako si na to prišiel?”„Hovorili,
že keď odcestuješ,…

Nelámal

Biblická
hora

Mužské meno

Autor:
JOZEF BLAHO

Dopadnutie

Sorta hrozna

Ťaví kríženec

Viatím
zasiahol

Klamala

Upevnil do
správnej
polohy

Ometlo

Tropický
jašter

Skratka
hektára
Vyhŕňala

Oválny
výbežok
Dym (bás.)
Moc

Plúžil
Nasávali
2. časť
tajničky
Sisalské
konope
Kričí

Arabský člen
Zvratné
zámeno

Plietla
Samec ovce
Lebo (bás.)
3. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Ruský
režisér
Mužské meno
Japonská
lovkyňa
perlorodiek
Krídlo (odb.)

Darovala
Remíza
v šachu
Veľkolepé
podujatie
Jestvuje

Taliansky
skladateľ
17. storočia

Typ ruských
lietadiel

Súhvezdie
zimnejoblohy

Kód Talianska
Asýrsky
bohmesta
Eridu

Mládza

1. časť
tajničky

Navilo

Vazal (hist.)

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Značka ústnej
vody

On, po
nemecky
V, vnútri (lek.)

MPZ áut
Albánska

Americký
bahniakovitý
vták

Párový gén,
alelomorfa

Predložka
2. pádu

Lietajúci tvor

Opera
J. Masseneta

Správne vylúštenie krížovky z čísla 1/2011 znie: V novom roku veľa lásky, aby nebol taký ťažký, taký, ako bol ten starý...nech sa Vám v ňom lepšie darí.
Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 2 znie: „Keď má byť Veľká noc naozaj štedrá, namiesto voňavky chystajte si vedrá.“
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