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Country Rag Day

V GöTTLESBRUNNE

Družba, spolupráca, spoznávanie života v susednom rakúskom
regióne.

Viac na strane 2

prichádza leto, čas oddychu a školských prázdnin.
Takmer každý z vás si plánuje svoju dovolenku a
mnohí odchádzate do zahraničia – spoznávať nové
krajiny, kultúru, nových ľudí. Preto som rád, že
aj Záhorská Bystrica sa počas letných mesiacov
„otvára svetu“. Po viacerých stretnutiach a rokovaniach sa nám podarilo oficiálne uzavrieť zmluvu
o ďalšom zahraničnom partnerstve. Novou družobnou obcou Záhorskej Bystrice sa stal rakúsky
Göttlesbrunn-Arbesthal, malebná vinárska obec
v Dolnom Rakúsku. Zároveň sa nám podarilo po
dlhšom čase navštíviť aj ďalšiu našu spriaznenú
obec – taliansku RiesePio X, kde nás taktiež prijali veľmi vrúcne. Keď hovorím o otváraní sa svetu,
myslím to samozrejme symbolicky. Ale na druhej
strane každé „otvorenie sa svetu“ prináša aj mnoho
pozitív. Poznáte to určite aj vy. Zo zahraničia často prichádzajú nové inšpirácie, nové nápady, nové
skúsenosti. Verím, že minimálne takého pozitíva
získame aj my z našich zahraničných partnerstiev.
Letné obdobie, žiaľ, neprináša len príjemné chvíle.
Teplé počasie je ideálne aj pre stavbárov a preto sa
práve v tomto období robia viaceré stavebné úpravy. Tie sa tento rok nevyhli ani našej obci. Plynári
začali na viacerých uliciach s rekonštrukciou plynového potrubia, ktorá už bola nevyhnutná. Viem, že
mnohým to spôsobuje nepríjemnosti a komplikácie
pri príchode domov, ale musíme to vydržať, pretože
v tomto prípade ide aj o našu bezpečnosť. Navyše
pevne verím, že sa podarí našej mestskej časti po
ukončení prác plynárov úplne zrekonštruovať dve
ulice v Záhorskej Bystrici. Začali sme aj s výstavbou
okružnej križovatky Krče – Pod vŕškami pri vstupe do Záhorskej Bystrice, čo ovplyvní premávku
v našej obci. Preto vás tiež prosím o pochopenie
a trpezlivosť.
Milí Bystričania, pred nami sú krásne letné mesiace. Želám vám všetkým príjemné prežitie prázdnin. Užite si čo najviac slnka, dovolenky, relaxu
a hlavne sa vráťte z vašich ciest šťastne a v plnom
zdraví. Načerpajte čo najviac energie, ktorú určite
budete potrebovať v čase, keď sa zase ohlási jeseň
a s ňou každodenný kolotoč bežných povinnosti.
Verím, že po letnom dovolenkovom období okrem
oddychu získate aj novú inšpiráciu a chuť do vašej
práce či starostlivosti o vašu rodinu.
Jozef Krúpa
starosta MČ Bratislava-Záhorská Bystrica

Viac na strane 12

Na bystrických hodoch
foto – Martin Jurček

Milí Bystričania,

Druhý ročník podujatia, ktoré
chce Bystričanov vytiahnuť do
prírody, bol úspešný.

Posledný júnový deň sme v Záhorskej Bystrici hodovali! Pri príležitosti osláv patrónov našej mestskej časti, svätých Petra a Pavla, ktorým je zasvätený kostol, sa
na Námestí Rodiny konal program. Štefan Martinkovič viedol vystúpenie súboru
Bystričan, oči aj uši potešila folklórna skupina Chasa a výborným tanečným repertoárom sa predviedla skupina Tip Top Band. Andreu Zimányiovú a očakávaného
Pavla Hammela na gitare sprevádzal vynikajúci Juraj Burian. V nedeľu sme pokračovali hodovou sv. omšou v prítomnosti predstaviteľov mestskej časti. Popoludní
zneli v Letnej čitárni džezové melódie v podaní skupiny Ragtime Jazz Band. A vo
vestibule Spoločenského domu si ešte stále môžete pozrieť fotografie Vladimíra
Švestku z fotoateliéru IRIS.
Ďakujeme sponzorom BSK, reštaurácii Kohútik a FINE WINES HIC Slovakia s.r.o.
Tešíme sa nabudúce!

(bb)
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Navštívili sme rakúsky Göttlesbrunn

Arrivederci, slnečné Riese Pio X.!

Družba, spolupráca, spoznávanie života v inom regióne, v inej zemi, je dlhoročnou tradíciou spoločenstva
obyvateľov Záhorskej Bystrice.

Záhorská Bystrica má už takmer päť rokov družbu aj s talianskou obcou Riese Pio X. Koncom júna ju
navštívila naša osemčlenná delegácia.

Štefan Martinkovič

¡¡
Starosta Jozef Krúpa odovzdal primátorovi Gianluigimu
Contarinovi darček - kalich gravírovaný do skla laserom.

foto (bb)

V minulom čísle sme spomenuli a ocenili spoluprácu s obcami
v Taliansku, Českej republike a
v Chorvátsku. Teraz k nim pribudne aj ďalšie miesto pre spoluprácu – obec Göttlesbrunn
v susednom Rakúsku. Od Záhorskej Bystrice je obec vzdialená
len 36 km.
Naš a delegáci a navšt ív i l a
Göttlesbrunn na pozvanie hostiteľov 22. mája. Záhorskú Bystricu reprezentovali v čele s pánom
starostom Jozefom Krúpom zástupca starostu Roman Weinštuk,
za športovcov Tomáš Lengyel, za
Maticu slovenskú a Spevácky
zbor Bystričan pán Štefan Martinkovič, za
Klub dôchodcov pani Ľudmila Moková a
Dobrovoľný hasičský zbor zastúpil pán Anton Urdovič. Po približne 40 minútach cesty
nás už privítala vľúdna, čistá a májom vyzdobená obec, ktorá má 1300 obyvateľov.
Na obecnom úrade nás čakal pán starosta
so svojím sprievodom. Po úvodnom predstavení funkcionárov nasledovala diskusia,
v rámci ktorej predstavitelia Göttlesbrunnu
odpovedali na naše zvedavé otázky. Okrem
iného sme sa dozvedeli, že naša budúca
družobná obec patrí medzi historické rakúske obce, pričom prvá zmienka o nej
pochádza už z roku 1083!
Väčšina obyvateľov obce je rakúskej národnosti a 99 % z nich sú veriaci alebo hlásiaci
sa ku katolíckemu vierovyznaniu, na čele so
správcom farnosti, ktorý pochádza z Poľska.
V obci na vysokej úrovni rozvíja svoju činnosť Dobrovoľný hasičský zbor a úspešne
sa rozvíjajú kultúrno-spoločenský život a
športové aktivity.
Po prehliadke niektorých priestorov
– hasičských zbrojníc, športovísk, akustických priestorov na nácvik dospelej a mládežníckej dychovky – sme prijali pozvanie
na „koštovku“ bieleho a červeného vína,
keďže obec má dlhoročnú tradíciu v pestovaní viniča a dorábaní vína.
Po náležitom pohostení a družnej besede,
pri ktorej predviedol náš pán starosta perfektnú nemčinu, ale aj my našu turistickú,
sme sa vydali na cestu domov.
Pred rozlúčkou sme ešte srdečne pozvali
našich hostiteľov do Záhorskej Bystrice, aby
aj naša obec ponúkla a ukázala možnosti
vzájomnej, „cezhraničnej“ spolupráce.

Pretože priateľstvo treba utužovať, prijali zástupcovia miestneho úradu, Farnosti
sv. Petra a Pavla, Občianskeho združenia
Pius X., aj niekoľkí obyvatelia našej mestskej časti pozvanie na návštevu Riese Pio
X. od primátora Gianluigiho Contarina.
V malebnej talianskej obci každý rok slávnostne odovzdávajú cenu osobnosti, ktorá
sa významne pričinila o pokračovanie diela

a odkazu ich rodáka, G. M. Sartu, teda svätého pápeža Pia X.
Všetci sme sa zúčastnili aj na sprievodnej
konferencii, venovanej príčinám a dôsledkom silnej emigrácie obyvateľov provincie
Treviso, ktorá na sklonku 19. storočia dramaticky zasiahla do histórie družobného
mesta a osudov jeho obyvateľov. Potom naše
kroky už tradične viedli do rodného domu

Pia X., ako aj na viaceré miesta duchovne
späté s týmto výnimočným svätcom.
Príjemným spestrením a osviežením pobytu pod horúcim talianskym slnkom bola
návšteva regiónu Valdobbiadene. Na jeho
strmých kopcoch sa pestuje vínna réva –
viniče Prosecco na výrobu rovnomenného
výnimočného nápoja.
Saluti e arrivederci bella Italia!
(prok)
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Z FARNOSTI

Deti mali prvé sväté prijímanie
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Z FARNOSTI

Každý hrdý otec mal na krku medailu

foto: autor

V nedeľu v popoludňajších hodinách sa Ihrisko blahoslavenej sestry Zdenky zaplnilo
rodinami, prišli deti, ich rodičia, starí rodičia
priatelia a všetci, ktorí chceli osláviť nedeľný
Deň otcov. Počasie nám prialo, takže sme 17.
júna na Deň otcov strávili spoločne príjemné
nedeľné popoludnie.
Keď slnko ešte nabralo na sile, utiahli sme sa
do chládku porozprávať. To nám však nevydržalo dlho. Niektorí chlapi a chlapci ovládli
trávnik medzi futbalovými bránkami a my
ostatní sme videli pekný futbal.

Po chvíľke oddychu prišla na rad náročná súťaž – deti kŕmili
koláčmi svojich otcov. V tejto súťaži však vyhrali obaja členovia tímu! Odmenou pre dieťa bola rozprávka na DVD a pre
otecka práve ten sladký koláč, ktorým ho jeho dieťa nakŕmilo.
Každý syn a každá dcéra mohli nakresliť svojmu ockovi medailu, ktorú si dal na krk každý hrdý otec.
Na ihrisku to žilo až do večera, deti boli nadšené z ihriska, ktoré sme na jar vynovili, hrali sa bedminton, softtenis, frisbee,
naháňačku, schovávačku, rodičia sa tešili, že sa mohli takto
spoločne stretnúť. Nech máme viac takýchto dní!
Martin Jurček

Deti vo farnosti sa na veľkú udalosť prvého svätého prijímania pripravovali s otcom Ľudovítom poctivo každý týždeň niekoľko mesiacov.
Detí bolo 23 a vážne brali nielen vedomostnú a duchovnú prípravu, ale aj nácvik svätej omše, aby bola krásna a dôstojná. Skúšali si,
ako budú prichádzať, kde si sadnú a nacvičovali aj spev. A potom, v sobotu ráno 2. júna, prišli vysmiate do vyzdobeného kostola spolu
s rodičmi a ostatnými členmi rodiny. Pekne sa pousádzali na svoje miesta, spievali, priniesli obetné dary, počas modlitby Otče náš sa
zhŕkli okolo obetného stola a pochytali za ruky.
Potom konečne prišlo samotné prvé sväté prijímanie, počas ktorého hral a spieval zbor Pramienok.
Po prijímaní deti poďakovali rodičom a každé prinieslo mame rozkvitnutú bielu ružu. S otcom Ľudovítom nakoniec pred kostolom
vypustili bielu holubicu, znak čistoty a tiež symbol Ducha svätého.
Tohtoročné sv. prijímanie prinieslo niečo pozitívne pre rodičov detí. Navzájom sa totiž lepšie spoznali, pretože slávnosť svojich detí
pripravovali spolu.
Text a foto: Martin Jurček

Pozvánka do sv. Zeme

Nové zábradlie pri kostole

Záhorskobystrická farnosť organizuje púť
do Svätej zeme, kolísky troch svetových
náboženstiev – židovstva, kresťanstva a
islamu. Púť sa koná v čase od 9. do 16.
októbra.
V cene zájazdu 670 eur je letenka, ubytovanie s polpenziou, doprava v Izraeli,
doprava na letisko do Ostravy a späť,
odborný sprievodca, palivový príplatok
a kompletné cestovné poistenie. Prihlásiť sa môžete na fare u pani kostol-

Obyvatelia Záhorskej Bystrice, ale hlavne
veriaci prichádzajúci na bohoslužby, si určite všimli pri kostole novinku. Na bočnej
strane kostola pribudlo vkusné zábradlie,
ktoré vhodne zapadá a nevyrušuje celkovú architektúru okolia. Inštalácia zábradlia sa začala 28. mája a trvala približne
týždeň. Nové zábradlie okrem estetickej
stránky určite prispeje aj k väčšej bezpečnosti pri príchode či odchode veriacich
do kostola.

níčky Marty Maderovej alebo priamo
v CK OMEGAtours (osobne, telefonicky,
mailom).
Program púte je bohatý – Tel Aviv, Betlehem, Jeruzalem, Genezaretské jazero,
Nazaret, výstup na horu Tábor, Jericho,
cesta popri Mŕtvom mori k Červenému
moru, výstup na horu Sinaj, Emauzy.
Kompletné informácie nájdete na stránke
farabystrica.sk.
(mc)
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ŠKOLA

AKO SA NÁM UČILO V PRÍRODE

My žiaci
foto: archív školy
I. A sme sa od 6. do 11. mája zúčastnili školy v prírode na Duchonke. Začala sa veľmi
dobre, lebo v deň odchodu krásne svietilo
slniečko. Autobus nás a pani učiteľky Šebí-

kovú a Sajanovú odviezol do krásneho zariadenia s pekným areálom.
Doobeda sme sa učili. Poobede sme mali
oddych. Vtedy sme sa hrali na izbách aj
s našou animátorkou Majkou. Hrali sme sa
v piesku, stavali sme hrady, zákopy, skákali
sme na trampolíne, hojdali sme sa na špeciálnych gumových hojdačkách, hrali sme
futbal, vybíjanú a trocha aj basketbal. Boli
sme na výlete v mini ZOO v Bojnej a aj na
pešej túre, na ktorej sme videli vodnú nádrž
Duchonka. Škoda, že sa v nej nedá kúpať.
Bolo nám veľmi dobre, až sa nám ani domov
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NOVÉ

Prechod cez potok chráni Mária

nechcelo ísť.
A bola aj zábava, lebo naša pani učiteľka sa
volá Majka, naša pani vychovávateľka sa
volá Majka a aj naša animátorka bola Majka.
Pri oslovení „MAJKA“ sa vždy ozvali všetky
tri. Ha, ha, ha.
A nesmieme zabudnúť pochváliť ani tety kuchárky, ktoré veľmi dobre varili. Mňam!!!
Pekné zážitky nám zostanú v pamäti veľmi
dlho. Už teraz sa tešíme na budúci školský
rok, na čas škôl v prírode.
Mgr. Mária Šebíková a deti 1. A triedy :)

Hurá na prázdniny!
Ani sme sa nenazdali a posledné dni
školského roka sú tu. A s nimi aj dva mesiace zaslúžených prázdnin pre školákov.
Dostanú vysvedčenie a rozbehnú sa do
rôznych kútov sveta. Všetkým deťom, žiakom aj pedagógom želám krásne zážitky,
veľa slnka, oddychu a spokojnosti.
Zuzana Kaliariková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

V minulom čísle novín sme vás informovali o realizácii projektu rekonštrukcie okolia Grmolízskeho potoka. Tento
mesiac sa uskutočnilo aj jeho slávnostné
otvorenie. Zúčastnili sa na ňom všetci,
ktorí majú podiel na skultivovaní prechodu medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou: starostovia oboch obcí – Jozef Krúpa
a Radovan Jurika, zástupca realizátorskej
firmy Dekos Bratislava Peter Laurenčík,
architekt Ladislav Slabey, akademický sochár Vít Bojňanský. Na slávnostné otvorenie prišli aj zástupcovia rodiny Blechovej,
ktorí prenajali pozemok. Prišiel aj bývalý

starosta Vladimír Kubovič, ktorý dal ešte
v minulom období vyrobiť mariánsky stĺp
so sochou Panny Márie.
Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa
poďakoval všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu prostredia Grmolízskeho potoka.
„Touto cestou sa chcem zvlášť poďakovať
rodine Blechovej za poskytnutie pozemku
na realizáciu stavby Grmolízskeho potoka
za symbolické nájomné.“ Zároveň vyjadril
presvedčenie, že zrealizovaný projekt bude
slúžiť nielen domácim, ale aj turistom, ktorí budú prechádzať cez toto územie.
V rámci úpravy úseku Grmolízskeho poto-

ka došlo k premiestneniu sochy, umiestnila
sa tu aj lavička, oporný múrik a celá plocha
je pokrytá zámkovou dlažbou. Cez potok
bola vybudovaná nová betónová lávka, ktorá zabráni upchávaniu koryta. Dielne Víta
Bojňanského aj originálna tabuľa, ktorá
oslovuje všetkých prechádzajúcich cez Grmolízsky potok. Úpravou tohto územia sa
zároveň zvýšila aj bezpečnosť všetkých prechádzajúcich – pútnikov, cyklistov, rodín
s deťmi v kočíkoch – ktorí už nie sú ohrození niektorými arogantnými vodičmi.
Text a foto (bb)

VÁŠ NÁZOR

Vstup na Podkerepušky:
križovatka smrti?
V chatovej osade Podkerepušky, ktorá sa nachádza ešte pred vstupom do
Záhorskej Bystrice v smere z Lamača
napravo od prístupovej cesty do obce,
našlo v posledných rokoch svoj nový
domov najmä veľa rodín s deťmi. Dynamika sťahovania nových obyvateľov do tejto časti obce, ktorá poskytuje
cenovo prístupnejšie nehnuteľnosti
v objatí krásnej prírody, naznačuje, že
počet „Podkerepuščanov“ sa bude neustále zvyšovať. Okrem nich sú tradičnými
návštevníkmi alebo prechodnými obyvateľmi chatovej osady starší ľudia, ktorí tu vlastnia už celé desaťročia svoje záhrady.
Vstup na Podkerepušky z hlavnej cesty,
ktorá spája Lamač so Záhorskou Bystricou,
však ich obyvateľom pravidelne pripravuje
stresové situácie. Na križovatke zúfalo chýba priechod pre chodcov a vodiči, pokračujúci v jazde do Záhorskej Bystrice alebo
Lamača, príliš často nerešpektujú pre tento
úsek zníženú rýchlosť na 50 km za hodinu.
Snaha prejsť z autobusovej zastávky, ktorá
je v oboch smeroch presne „na“ križovatke,
na druhú stranu cesty alebo naopak, sa tak
pre chodcov – najmä starších ľudí či matky
s kočíkom – mení na nechcenú adrenalínovú udalosť, ilustrovanú už aj vážnymi
nehodami.
Sťaženú situáciu majú i motoristi,

vychádzajúci
z Podkerepušiek do oboch smerov. Keďže
vodiči na hlavnej ceste spravidla nespomalia a napriek dopravnému značeniu pokračujú aj na úrovni spomínanej križovatky
sedemdesiatkou (v lepšom prípade...), vodiči z chatovej osady majú v špičke len veľmi limitované možnosti odbočiť na hlavnú
cestu. Aj táto konštelácia plodí nebezpečné
situácie. Najhorším prípadom je predbiehajúce auto na úrovni križovatky...
Summa summarum: Podkerepušky nutne potrebujú priechod pre chodcov, zákaz
predbiehania na križovatke a vynútenie
si dodržiavania obmedzenej rýchlosti
na tomto zbytočne nebezpečnom úseku.
A v neposlednom rade aj dávku pochopenia
a empatie zo strany spoluobčanov v „hlavnej“ časti obce. Stačí si uvedomiť, že ide naozaj o ľudské životy.
Andrea Serečinová

Vážený pán starosta,
o čiernych stavbách sa píše, hovorí, bojujú
proti nim aj poslanci za SDKÚ... O to viac
ma zaráža, že chatovej osady Podkerepušky akoby sa to vôbec netýkalo.
Konkrétne: Na parcelách číslo ... sa začali
stavebné práce a úpravy bez stavebného
povolenia a pravdepodobne aj bez originálu listu vlastníctva. Toto všetko je vraj
v súlade so zákonom podľa mladej pani
(asi novej majiteľky), ktorá sa svojim
arogantným výstupom obhajovala, že je
všetko v poriadku, nakoľko je v pravidelnom kontakte s pracovníčkami MÚ MČ,
starostom a má aj brata policajta... Niekto
s väčšou predstavivosťou by si to vysvetlil
rôzne a niečím to zaváňa.
Vzhľadom k tomu, že sa to zle píše, nieto
ešte počúva, Vás prosím, aby ste zabezpečili dodržiavanie zákonných postupov pri
džungľovej výstavbe, prestavbe a prístavbe
v chatovej osade Podkerepušky.
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NAPÍSALI STE

U susedov na Mariatálfeste

Obľúbený Mariatálfest sa v susednej Marianke konal v sobotu 16. mája a spolu s Mariatálskym štvancom
oživil prichádzajúce letné dni.
Nadšených bežcov vítala vynovená, výlučne lesná trasa. Jej približne šesť kilometrov je prispôsobených pre hobby bežcov, tí zdatnejší
mali dvojnásobný okruh. Kategória detí a mládeže začínala beh
o 9:00, dospelí štartovali o 10:30.
V štartovnej listine bolo zaregistrovaných 214 bežcov. Hobby
bežci boli označení oranžovou, tí
zdatnejší bielou. A každý mal svoj
¡¡Hlavný zástupca pre Záhorskú Bystricu medzi bež- vlastný fanklub, ktorý ho až do
cami, náš pán starosta Jozef Krúpa.
cieľa podporoval pokrikmi, ako
foto: autorka
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Deň pre naše deti

Súťaže pre deti s rodičmi, turnaj vo futbale a ping-pongu, slalom
s kolobežkou, skákacie atrakcie, jazda na poníkovi, no a diskotéka
na basketbalovom ihrisku.

ich veľa) sme sa rozchádzali s úsmevom ako
dobrí priatelia-susedia.
Všetko toto je preč. Na futbal – ak sa dozvieme kedy sa hrá – prídeme štyria, piati. Vyvstáva mi z toho otázka, kam sa
občianske združenie MFC Záhorská
Bystrica uberá? Chceli títo občania
naozaj zveľadiť bystrický futbal?
Situácia na to nevyzerá a zodpovedať
sa nikto nechce.
Na majstrovské
stretnutie príde 10
- 11 hráčov, voda
bola určitý čas
odstavená,
tréningy
n e -

existujú, a tak sa
A-mužstvo potáca na konci
tabuľky poslednej mestskej

Dominika Udvardyová

Dukla, symbol 		
oslobodenia
Foto: Dušan Prokop

S úctou...
Odpoveď:
Stavebný úrad obdržal Váš podnet, ktorý
prešetrí výkonom štátneho stavebného
dohľadu a ďalej bude postupovať v zmysle
stavebného zákona § 88a.
Ing. Margaréta Rychtáriková

Bystrický futbal: No comment!
Prečítal som si v poslednom čísle článok o
bystrickom futbale a rád by som zareagoval.
Keď som sa pred trinástimi rokmi nasťahoval do Záhorskej Bystrice, jeden
z mojich prvých kontaktov s obyvateľmi bola návšteva futbalového stretnutia miestneho
Družstevníka. Na stretnutí bolo 50-70 ľudí a
starousadlíci ma veľmi
milo prekvapili, srdečne
privítali, jednoducho povedané „vzali za svojho“. Samozrejme, že fungoval bufet, a tak
sme si pri každom stretnutí
dali to pivko, či kávu, alebo
2 deci vínka a porozprávali
sa. Aj toto bola cesta, ako
sa dá pristúpiť k zdravému
lokálpatriotizmu. Medzi fanúšikmi vládla
srdečná atmosféra
a aj po prehratom
stretnutí (a nebolo

napríklad: „Poď Adam, mám pivo!“ Atmosféru ešte vylepšil výborný moderátor.
Počas celého dňa prebiehali na futbalovom
štadióne exhibičné futbalové zápasy. Na námestí v Marianke boli pripravené atrakcie
pre deti i dospelých, aj hudobné vystúpenia
od folklóru, country až po poprock. Hlavným programom večera bola skupina Hex,
nočnú oblohu rozsvietil pestrofarebný ohňostroj a na záver všetky vekové kategórie
roztancoval výborný DJ.

Základná Organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a
Asociácia slovenských policajtov vo výslužbe zorganizovali na 25. a 26. mája zájazd k Pamätníku Československých vojakov na Dukle. Pripomenuli si tak blížiace
sa 68. výročie Karpatsko-duklianskej operácie. Navštívili sme pamätník Červenej
armády a Armádne múzeum vo Svidníku,
pamätník Dukla a armádny cintorín Čsl.
bojovníkov. Položením venca sme si pripomenuli pamiatku tisícov vojakov, ktorí
položili svoje životy za náš mier a slobodu. Organizátori ďakujú v mene účastníkov sponzorom za finančné príspevky.

súťaže. Propagácia zápasov dospelých žiadna. 				
Nechce sa mi veriť, že by si vtedajší (v roku
2010) zakladatelia MFC predstavovali takýto vývoj. Ak áno, potom je to podraz na
všetkých bývalých futbalistoch, reprezentatoch tejto mestskej časti. Ak nie, tak je načase všetko vrátiť do pôvodného stavu – vrátiť
futbal tam, kde bol pred rokom 2010.
Futbal v obci plní nielen športovú funkciu,
ale aj spoločenskú, sociálnu, ako najmasovejší šport občanov k hrdosti na svojich
reprezentantov. Všetko toto je pre súčasné
vedenie futbalu v obci cudzie.
Na záver predsa len trošku optimizmu. Pred
tým, čo robil p. Polák s mládežou, treba dať
klobúk dole a tento záujem jeho, ako aj detí,
treba naďalej udržať.
Ing. Martin Fillo
P. S.: Tesne pred uzávierkou tohto čísla som
sa dopočul, že MFC ukončil spoluprácu
s trénerom p. Polákom. No comment, ako
hovoríme my, Slováci.

To všetko si užili deti na MDD a na Deň rodiny. Oslavy plánované na 1. júna sa síce pre
nepriaznivé počasie museli preložiť až na 15. júna, ale o to viac sa deti na športovanie,
súťaženie a zábavu tešili. Postarali sa im o ne pán učiteľ Šimon Dudík a pani učiteľka Veronika Krajčírová – hlavní organizátori podujatia. Zábavné boli aj kreatívne dielne, kde
sa deti trochu netradične učili správne obviazať ruku či nohu, ale aj maľovanie na tvár
a vystúpenie detí zo ZUŠ J. Kresánka pod názvom Hudba na chodníku. Niektorým deťom
sa však najviac páčilo naozajstné hasičské auto, ktoré mohli preliezť a originálni hasiči, ktorí
im ho predviedli. A keď všetci vyhladli a vysmädli, čakalo ich chutné občerstvenie!
(mi)
foto

Organizátori ďakujú sponzorom za finančné príspevky, pánovi starostovi Ing. Jozefovi Krúpovi, RNDr. Rudolfovi Polákovi
(Hydropol), p. Laurenčíkovi (Dekos s.r.o),
Reštaurácii u Muchu, Petrovi Mušitzovi
(XLINEBUS) – vodičom a majiteľovi autobusu za pohodlnú a bezpečnú prepravu a
tiež predsedovi ASPV Bratislava IV.
Richter Emil
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OSLAVY VÝROČIA

Záhorská Bystrica sa chystá na osl

avy

V roku 2014 bude Záhorská Bystrica oslavovať 700. výroč
ie. Všetci oby
vatelia mô
žu

OSLAVY VÝROČIA

výročia: otvorme rodinné archívy

ím o živote v obci za uplynulé desaťr
ť fotografiami či rozprávan
očia.
k oslavám prispie

V roku 2014 bude Záhorská Bystrica
oslavovať 700. výročie od chvíle, kedy
sa jej názov v podobe Pistrich po prvýkrát objavil na liste pergamenu
v potvrdzujúcej listine uhorského
kráľa Karola Róberta z Anjou, vydanej pre dolnorakúskeho šľachtica Ota
z Telesprunu.

Možnosť pripravovať a sláviť takého významné jubileum sa nenaskytne každej
generácii. O to viac nás zaväzuje vydať
svedectvo o čase, ktorý žijeme, o udalostiach, na ktoré si spomíname. Pomôžeme
tým poskladať pestrú mozaiku bystrických
dejín.
V druhej polovici 20. storočia prebehlo
viacero aktivít zameraných na zdokumentovanie hmotného i duchovného dedičstva
našej obce. Na pôde Múzea mesta Bratislavy sa podarilo sústrediť bohatý etnografický materiál – ľudové oblečenie, nábytok
z interiérov pôvodných roľníckych domov.
Dokumentovalo sa ľudové staviteľstvo
i tradičné prejavy kultúry viacerých generácií Bystričanov.
Zásluhou nadšených zberateľov a fotografov (Rudolf Ivák, Jozef Zimmermann
a ďalší) sa vytvorili základy zbierok historického, dokumentačného i umeleckého
fotografického materiálu. Značnú časť z
nich už prezentovali publikácie Záhorská
Bratislava (1986), Záhorská Bystrica – historicko národopisná monografia (2004), ale
aj články v miestnych periodikách a expozície v Ľudovom dome.

Obzrime sa za minulosťou

Súčasťou osláv 700. výročia bude aj vydanie
nových publikácií a usporiadanie výstav.
Ich témou bude história obce, ktorú môžete
doplniť a obohatiť aj vy, obyvatelia Bystrice.
Môžete sprístupniť svoje zbierky fotografií
a dokumentov na digitálne zdokumento-

vanie a štúdium. Aj zdanlivo bezcenná fotografia vydá často cenné svedectvo.
Výskum a zber materiálu už prebieha,
máme stovky zdigitalizovaných fotografií
o už zaniknutých stavbách, výzore ulíc,
o zariadení obydlí a odievaní ľudí. Časté sú
fotografie s poľnohospodárskou tematikou,
výjavy zo žatvy, mlátenia obilia, či práce vo
vinohradoch. Cenným svedectvom sú fotografie spolkov, politických a záujmových
združení – hasiči, poľovníci, ochotnícke
divadlá, spevokoly, športové oddiely, ale aj
v medzivojnovom období aktívne členské
základne politických strán. Takmer každá
rodina uchováva fotografie školských tried.
Osobitnú pestrosť a výpovednú hodnotu
majú fotografie z cirkevného života a rodinných udalostí, najčastejšie svadieb. Prínosné sú aj materiály, ktoré dokumentujú
stavebné a rozvojové aktivity Záhorskej
Bystrice v druhej polovici 20. storočia.
Ďakujeme rodinám, ktoré ochotne zapožičali materiál na digitalizáciu a veríme,
že naša snaha nájde čo najširšiu odozvu.
Prispejte aj vy k oslavám výročia odovzdávaním svojich poznatkov a skúseností
z mnohých oblastí života Záhorskej Bystrice v uplynulých desaťročiach.
Martin Besedič, Rudolf Ivák
kontakt: besedic@snm.sk,
tel. 0904 171 004
Fotografie z rodinných archívov Rudolfa
Mikletiča, Dominika Besediča, Jozefa
Bieloviča, Heleny Bielovičovej, Františky
Butkovičovej a Paulíny Hutárovej
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Bystrickým chotárom na kanoe

Už druhý rok sa snažíme pritiahnuť ľudí do lesa, na lúku a zašportovať si. Ukázať im, že v Bystrici je do
prírody blízko.

Záhorská Bystrica má priamo vo svojom chotári tok rieky Morava. Tento fakt v sobotu 16. mája overilo
13 lodí, v ktorých sa plavili Bystričané a pár hostí z Mariatálu.
foto: autorka

Country Rag Day sa opäť vydaril

Na ozajstnej rieke

Guláš pána Ketnera od „U Muchu“ si pýtal
ešte polhodinku na ohni a trávu na ihriskách pre netradičné športy indiaku, ringo
a lakros sme aj tak potrebovali vysušiť. Mraky sa začali strácať niekde nad Kačínom a na
10-tich stanovištiach čarovnej cesty lesom,
ktorú postavili skauti z občianskeho združenia Dúha, sa naopak objavili prvé rodiny,
pre ktoré je pohyb v prírode prirodzeným
a príjemným relaxom. Naším zámerom bolo
pritiahnuť ľudí do lesa, na lúku, športovať
a ukázať im, že v Bystrici je do prírody veľmi
blízko.
V neoficiálnej repríze minuloročnej bitky
porazila Marianka Bystricu 3:2 v lakrose,
keď víťazný hod zaznamenal po Jurajovej
prihrávke jeho otec Vilo v nezadržateľnom
úniku – dole kopcom. To bola malá výhoda,
ktorú sme tímu susednej obce ponúkli, ale
budúci rok pôjdu „do kopca“ Mariatálski kohúti. Nesúťažnými disciplínami boli opäť hod
dýkami a streľba zo skutočného luku, kde
stáli až do stmievania dlhé rady záujemcov.
Nikto sa nezranil, nikto sa nestratil a všetci sa

stretli so starými známymi na terase, kde sa
podával Prazdroj a Staropramen. O siedmej
sme vydali poslednú porciu guláša a zapálili
vatru z dreva pána Turanského, ktorá horela ešte aj po západe slniečka o pol desiatej,
keď sa naopak minuli aj posledné pečienky
a klobásky.
Do prírody hluk nepatrí, ale Country Rag
Day nemôže byť bez poriadnej muziky,
a tak sa na pódiu rozložila skupina Prak od
Olomouca, ktorá si krásnym a presným zvukom bendža, huslí, gitary a dobra (netradičný strunový hudobný nástroj – rezonátorová gitara) v kombinácii so spevom všetkých
piatich muzikantov vybojovala miestenku na
jesenný country bál.
Na Plácku sa tento rok na úplnom začiatku leta stretli všetci, ktorým nie je cudzí
pobyt a pohyb v prírode v kruhu rodiny
a priateľov. Výzva organizátorov z občianskeho združenia Bystrický svet najmenších,
aby každý zvážil prichod na „motoroch“
a nechal svojho miláčika s volantom radšej
parkovať v obci, sa skončila opäť „napakova-

ným“ parkoviskom. :( Tento rok sa dokonca
požiarnici nevedeli svojou mašinou dostať
do blízkosti vatry a povoz s koňmi sa už
o jednej nemal kde otočiť, ale cesta k návratu
do prírody je beh na dlhé trate a zostávame
optimistami. Ďakujeme tým, ktorí prispeli
kúpou klobúka, kovbojskej kravaty, alebo
šerifskej hviezdy. Za pomocnú ruku pri organizácii ďakujeme maminám, ktoré poslali
pagáče a misy plné šalátov, poľovníkom za
darované mäso na guláš, komisii športu pri
MČZB za propagáciu, samozrejme dobrovoľným požiarnikom za dozor, OZ Dúha
z Lamača za pomoc s programom a Veronike
za maľovanie „indiánskych“ vzorov na tváre detí. Videli sme aj jedného Batmana, ale
ten sa po zapálení vatry stratil rýchlo niekde
v lese nad Dubečkami. Ak by ste ho na potulkách po bystrických lesoch stretli, tak mu
dajte vedieť, že už je „po akcii“ a najbližšie
to v country štýle roztočíme 27. októbra na
V. ročníku Záhoráckeho country bálu.
Ivan Bošňák, OZ Bystrický svet najmenších

S nápadom
prišiel Jaro Turanský, promotér splavov,
ktorý navrhol 24 km trasu z Vysokej až pod
devínske bralo. Niektorí chceli ísť opačne,
ale po krátkom presviedčaní v sobotu ráno
nastúpili do autobusu v Bystrici a suchou
nohou vystúpili na hrádzi v obci Vysoká,
kde čakali na móle nachystané člny. Deti po
krátkom zoznamovaní sa s plavidlami zistili, že nie sú naše. Tie naše sme museli zložiť
z vleku, pripraviť si ich, doniesť k vode, spočítať deti, rozdať im vesty, naložiť proviant
a pitie. Moravský guru nám doniesol pádla
a do svojho člna malý motor. Na brehu sme
ešte vodáckym krstom potešili deti a splav
mohol začať.

Po dvoch hodinách náročnej práce s pádlami
sme dorazili na hranicu
bystrického chotára na
sútoka riek Malina a
Morava, toho dňa obe vo
vysokom stave. Aj 20 rokov od otvorenia hraníc
je vidno, ktorý breh patrí rakúskej a ktorý slovenskej strane. Na našej
sme ledva vystúpili po
burinatom, zablatenom
brehu, na
rakúskej sa
v pokosenej stráni črtali obrysy schodíkov a upraveného chodníčka k pamätníku
colníkov. Turistický ruch a
cestovanie sa dnes už nerobí v gumákoch a kanadách,
preto máme na komisii
cestovného ruchu o tému
naviac... Tento rok osadíme aspoň značku o vstupe
do nášho chotára.

Sebci sa podelili

Pripravené mastné chleby s cibuľou zostali
v autobuse, tak sme si rozdelili zásoby tých,
ktorí si sebecky urobili ráno vlastné desia-

te. Chutili výborne. Vyčapovali sme aj malý
sud piva a naskákali opäť do člnov. Niektorí skočili vedľa a bolo s nimi viac práce
ako osohu. Splavy sú však aj o kúpaní, však
Denisa a Jarka? Cestou k devínskemu bralu
sme prešli popod starý železničný most do
Rakúska a aj pod nový most Márie Terézie
(rakúsky návrh), resp. Chucka Norrisa (slovenský návrh). Keď sme zbadali 200 metrov pred sebou obrovský tlačný remorkér a
raketu s turistami z Viedne, bolo jasné, že
sme na sútoku Moravy a Dunaja. Splav bol
na konci, lode sme zakotvili v burine pod
Devínom – ostrieľaní vodáci hovoria, že keď
bude nižšia Morava, bude vidno aj betónový prístav. Neveríme.
Nultý ro čník
Záhoráckeho širáčka sa
v krásnom počasí vydaril, vďaka
patrí za nápad
a organizáciu
p. Turanskému
z občianskeho
združenia aQuas
a nadšencom z komisie športu pri MČ ZB.
Ahoj v roku 2013!
Michaela Bednárová,
účastníčka splavu
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Hokejka opäť spájala
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Záhorákopen prekvapil

Záhorská hokejka v areáli ZŠ Hargašova prilákala 19. mája na svoj druhý ročník ešte viac hráčov,
a najmä divákov, ako na minuloročný prvý.

Jarný tenisový turnaj Záhorákopen sa teší čoraz väčšej obľube. Po
zimných halových prípravách ho nedočkaví tenisti považujú za vstup
do letnej sezóny.

Výsledkový servis

FUTBAL – tabuľky po skončení sezóny
Prípravky (PMB2) 2011 / 2012 Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K. Ves B
FK Dúbravka
Vajnory
Devínska Nová Ves
Slovan – Modrý
Karlova Ves A
ŠKP B
Záhorská Bystrica
BCT
Inter B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

SENIORI – 5. liga 2011 / 2012 Z

¡¡ Účastníci turnaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FK Lamač
LP Domino B
Štart Nepočujúci
FKM Karlova Ves
FC Volkswagen
Slávia Ekonóm
ŠK Krasňany
MFC Záhorská Bystrica
ŠK Vrakuňa B

23
23
23
23
23
23
23
23
23

V	R	

14
13
12
9
9
9
7
6
3
1

P

0
2
1
1
0
0
3
3
3
1

4
3
5
8
9
9
8
9
12
16

V	R	

17
14
10
9
9
8
7
6
3

P

4
4
2
5
4
4
3
4
3

2
1
11
8
9
10
12
12
16

+

102
64
70
83
95
62
59
44
31
15
+

53
47
46
39
39
28
38
27
25

-

38
32
46
44
60
73
50
47
87
148
-

B

42
41
37
28
27
27
24
21
12
4
B

16
14
43
40
42
29
50
47
61

55
47
32
32
31
28
24
22
12

FLORBAL – Muži postúpili do II.
celoštátnej ligy
Muži – 3. liga 2011 / 2012

¡¡ Víťazka ženskej
dvojhry p. Filová

A bolo na čo pozerať, hokejbalisti sa činili.
Hneď ako pán dekan Pokojný rozlosoval
8 družstiev do dvoch základných skupín,
začali sa ostré boje o semifinále. Priamo
postúpila suverénna Bratislavská a vďaka skóre aj Stará Školská. Zo štvrťfinále si
museli postup vybojovať HC Jamy vs. BKP
Elektro 1:0 a Chicken Red Wings vs. HC
Kapsohrad 3:0.
Medzi zápasmi sa hráči posilňovali pečienkou a výborným gulášom z kuchyne
reštaurácie U Muchu. K tomu jarné slniečko
a hity v podaní gitaristu a speváka Ruda zo
Šaštína, ktorý opäť nesklamal.
Poobede sa zapálení hokejbalisti pustili do
semifinálových bojov. Postup do finále si
vybojovali HC Bratislavská a Stará Školská. Predtým si ešte stihli zmerať sily v boji

o predposledné miesto dvaja nováčikovia
turnaja: Fara Angels vs. Mariatálski kohúti.
V dramatickom zápase po remíze 1:1 nasledovali rozstrely na prázdnu bránu, ktoré
v dvanástej sérii rozhodol strelec z Marianky. Tento výsledok určite ľahšie znášalo mužstvo, ktorému je blízke heslo „prví
budú poslednými a poslední budú prvými“.
Uvidíme o rok!

Rozstrely aj vo finále

Najväčšia dráma sa odohrala pred plnými
tribúnami v repríze finále z I. ročníka. HC
Bratislavská sa dvomi rýchlymi gólmi ujala
vedenia. Ešte pol minúty pred koncom vyhrával tento favorit 3:2. Starú Školskú dostal do hry vyrovnávajúcim gólom Bobo a
dráma pokračovala v rozstreloch. V nich
bol jediným úspešným hráčom strelec Sta-

rej Školskej Roman Hanúsek a rozhodol tak
o prekvapivom držiteľovi putovného pohára.
Okrem pohárov a medailí sa udeľovali aj
tituly Najlepší strelec, Najlepší obranca a
Fair play hráč, ktoré získali Roman Hanúsek, Mišo Jaško a Miro Prokop.
V II. ročníku turnaja Záhorská hokejka
si zmerali sily mužstvá: Fara Angels, BKP
Elektro, HC Bratislavská, Stará Školská, Mariatálski kohúti, HC Kapsohrad, HC Jamy a
Chicken Red Wings.
Turnaj pre takmer 70 športovcov organizačne zabezpečili Komisia športu a CR pri
MČ ZB, rodina Kristlová, Roman Weinštuk,
Janka Pírová a Ivan Bošňák. Kvalifikáciu na
III. ročník rozbehneme na jeseň.
Vladimír Kristl

Tento rok
to potvrdilo
44 učastníkov turnaja – 20 ¡¡Víťazi mužskej štvorhry Straňák - Oravkin
mužských dvojíc a 4 ženy.
stali ďalej. Najväčším prekvapením bola
Turnaj ohrozovali najmä popoludní ťažké tmavé mraky, ale počasie sa susedská dvojica Handiak – Vaňo, narobili
problémy aj ostrieľaným tenistom. Do finápredsa umúdrilo a turnaj sa dohral.
Štyri ženy hrali systémom „každá s každou“ le sa nakoniec prebojovali Oravkin – Straa bolo obdivuhodné, ako sa pohybovali, ňák a Maťašek – Polakovič. Obe dvojice už
dobiehali zdanlivo stratené lopty a bojovali v minulosti dvakrát vyhrali Záhorákopen.
o každý fiftín. Prvé miesto napokon získala Z víťazstva sa napokon tešila dvojica Oravp. Filová pred p. Slobodovou a p. Kovárovou. kin – Straňák, súperov zdolali 6:4. Tretie
Štvorhra mužov bola počtom a kvalitou miesto obsadila dvojica Capek – Nipča.
obsadená ako nikdy predtým. Organizátori Tenis zapustil v Záhorskej Bystrici pevzvolili variantu 4 skupín po piatich dvoji- né korene. Najmä pre strednú generáciu
ciach, teda až 40 zápasov. Zo skupín postu- sa tenisový areál stáva miestom aktívnepovali prvé dve dvojice do štvrťfinále, ďalej ho pohybu a stretávania sa v príjemnom
sa potom hralo vyraďovacím systémom. Od prostredí.
štvrťfinále mala súťaž mimoriadne vysokú
Martin Fillo
úroveň – niektorí z favoritov sa ani nedo-

Naše futbalistky

To , ž e a j v Z á h o r s k e j
Bystrici máme futbalistky,
vedia asi len zainteresovaní
okolo miestneho
klubu. No napríklad Magda Smiešková
už výrazne prejavila svoj talent. Vynikajúco
hrá v obrane a je veľkou oporou prípravky
A. Rozhovor Lenky Blanskej s futbalovou nádejou nájdete
v ďalšom čísle Našej Bystrice.
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ŠK Hargašova Z. Bystrica
Snipers Bratislava
FBC 11 Trnava
Legislatívna Smršť Bratislava
Blueberries Modra
Snipers Bratislava – juniori
ŠK Lido Bratislava B
1. SC Malacky
ŠK Lido Bratislava Juniori
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Majstr. Slovenska - Staršia prípr. 11 roční

ŠK Tsunami – TJ Nižná		
ŠK Tsunami – STU Košice		
ŠK Tsunami – FBC Snipers		
ŠK Tsunami – 1. ŠK FBC Trenčín		
ŠK Tsunami – FBK Turany		
Konečné umiestnenie na MS: 6. miesto
Majstr. Slovenska - Starší žiaci 12 roční

ŠK Tsunami – ŠK Gama Košice		
ŠK Tsunami – TJ Nižná		
ŠK Tsunami – TJ Sokol Gajary		
ŠK Tsunami – FBC Uniza Žilina		
ŠK Tsunami – ŠK Gama Košice		
Konečné umiestnenie na MS: 5. miesto
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TENIS – Po skončení jarnej časti
Dorastenci - II. trieda

TJ Záhorák - Agrofert C		
TJ Záhorák - Atlantis		
TJ Záhorák - Slashball		
TJ Záhorák - Agrofert B		
TJ Záhorák - Talent B		
Konečné umiestnenie v lige: 3. miesto
Muži - I. trieda

TJ Záhorák - Bria A		
TJ Záhorák - SPOJE B		
TJ Záhorák - MŠK Petržalka		
TJ Záhorák - Matchball		
TJ Záhorák - Triumf		
Konečné umiestnenie v lige: 5. miesto

MODERNÁ GYMNASTIKA
– Majstr. Bratislavy
Hanka Matejovičová (ml. prípravka) – 7. z 20
Jasmínka Lišková (ml. prípravka) – 11. z 21
Kristínka Horváthová (ml. prípravka) – 10. z 32

30
27
27
14
13
12
11
6
4
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Najdôležitejšie uznesenia zastupiteľstva
UZNESENIA ZO DŇA 19. 6. 2012
UZNESENIE Č. 167/2012

Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
bez výhrad, - schvaľuje použitie prebytku
hospodárenia vo výške 120 342,65 € po
vylúčení finančných operácií vykázaných
v záverečnom účte mestskej časti Bratislava
– Záhorská Bystrica za rok 2011 vo výške
125 519 € zisteného podľa § 10 odst. písm.
a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a doplnení
niektorých zákonov
v z.n.p. nasledovne: vyčleňujú sa účelové
nevyčerpané dotácie
z roku 2011 v sume
5 176,35 € (matričná
činnosť 433,53 € +
školstvo 4 742,82 €).
- na tvorbu rezervného fondu použiť sumu
vo výške 12.034,27 €
(125 519 – 5 176,35 =
120 345,65 a z toho 10
%), - zvyšok prebytku
vo výške 108 308,38 €
previesť do novovytvoreného peňažného
fondu na investície,
- berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti
za rok 2011, - berie na vedomie správu auditora z overenia účtovnej závierky mestskej
časti za rok 2011.

UZNESENIE Č. 171/2012

Miestne zastupiteľstvo – súhlasí s uzavretím Zmluvy o cezhraničnej spolupráci medzi Göttlesbrunn – Arbesthal a Mestskou
časťou Bratislava – Záhorská Bystrica, odporúča starostovi zmluvu o spolupráci
podpísať.

UZNESENIE Č. 172/2012

Miestne zastupiteľstvo – súhlasí so začlenením Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici do organizačnej štruktúry Miestneho
úradu Mestskej časti Bratislava – Záhorská

Väčšina z Vás , ktorí ste mi dali svoj hlas
v minulých komunálnych voľbách do Miestneho zastupiteľstva v Záhorskej Bystrici, ma
pozná ako čestného a pravdu hovoriaceho
človeka. Neznášam podvod, klamstvo, pretvárku, urážku, osočovanie a vyznávam dodržiavanie pravidiel – či už v živote alebo
v športe.
V poslednom čase som sa práve kvôli týmto
hodnotám stal terčom neustálych útokov,
vyhrážok, urážok mojej osoby i mojej rodiny zo strany jedného človeka. Nemienim
ich už ďalej znášať ani bojovať s nimi. A pre-

Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje prenájom nehnuteľnosti, stavby nachádzajúcej sa
na pozemku parc. č. 2750/3 k. ú. Záhorská
Bystrica, bývalé kontrolné stanovište PZ
SR za účelom umiestnenia, uskladnenia a
prezentáciu súčasnej a historickej hasičskej
techniky, výzbroje a výstroja pre Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Bystrica za
cenu 1 € ročne na dobu neurčitú od 1. 7.
2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa,
- ukladá prednostke MÚ zabezpečiť vypracovanie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti – stavby bývalej
„Policajnej veže“

Pripomienkujte nový územný
plán Bratislavy
Na pripravovaný nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy
sme sa opýtali Ing. arch. Jozefa Hornáčka z Referátu výstavby
a dopravy na Miestnom úrade Bratislava-Záhorská Bystrica.

Bystrica od 1. 7. 2012, - ukladá prednostke
MÚ upraviť začlenenie Klubu dôchodcov
do organizačnej štruktúry pod referát sociálnych vecí.

Miestne zastupiteľstvo - súhlasí
s predĺžením doby
nájmu nebytových
priestorov v zdravotnom stredisku
pre O b č i ans ke
združenie Hlas nádeje, Materské centrum blahoslavenej sestry Zdenky
v Záhorskej Bystrici na dobu od
1. 7. 2012 do 31.
12. 2012 za nezmenených podmienok, - ukladá
prednostke MÚ
vypracovať dodatok k nájomnej zmluve
medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a Občianskym združením Hlas
nádeje.
Vážený pán poslanec Pavel Malinovský,

to som sa, aj vzhľadom na zhoršenie môjho
zdravotného stavu, rozhodol JA na rozdiel
od tohto človeka VZDAŤ sa mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva, nakoľko
už nemám silu sedieť s niekým takým za
jedným stolom.
Preto Vás touto cestou žiadam o prepáčenie, že som možno sklamal Vašu dôveru ,
ktorú ste mi prejavili Vašimi hlasmi vo voľbách. Pokoj v rodine, zdravie a zachovanie
si svojho charakteru sú však pre mňa hodnoty najvyššie.
Ďakujem Vám za pochopenie.
Ing. Pavel Malinovský

Vaše oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Záhorská Bystrica som
s ľútosťou zobral na vedomie.
Touto cestou sa Vám chcem za seba, ale
aj za mestskú časť úprimne poďakovať za
dlhoročnú spoluprácu, ochotu, ústretovosť,
šírenie dobrého mena mestskej časti a vrelý vzťah k rodisku, kolegiálne a priateľské
vzťahy a dôstojnú prezentáciu nielen ako
poslanca, ale aj ako predsedu komisie výstavby a dopravy.
Želám Vám veľa zdravia a spokojnosti
v osobnom živote.
S úctou
Ing. Jozef Krúpa, starosta

Pripravujeme pre vás
18. augusta Súsedé súsedom – pri „vodárni na Vlkovkách“. Priateľské stretnutie
susedov z Marianky a Záhorskej Bystrice
31. augusta – 2. septembra Bystrické
hrubé hody (viac na plagátoch)
31. augusta Záhorská v pohybe 18:00 –
21:00 h
1. septembra dopoludnia Deň Ústavy a
výročie Slovenského národného povstania, popoludní Jarmok a program S Bystričanma pri muzice
2. septembra Hodová svätá omša o 10:00
h. – Kostol sv. Petra a Pavla. Pripomenieme si konsekráciu kostola za prítomnosti
predstaviteľov našej mestskej časti. Popoludní koncert vo farskom parku.

UZNESENIE Č.
177/2012

Prepáčte!
Vážení spoluobčania, moji voliči, Bystričania!

UZNESENIE Č. 176/2012
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XX Mohli by ste našim čitateľom ozrejmiť, čo
vlastne znamená Územný plán?
Územný plán je ako cestovný poriadok
v doprave. Je to základný nástroj na „organizáciu života“ v území. Plánuje infraštruktúru, parkoviská, cesty, výstavbu bytových,
občianskych a iných stavieb.
XX Kde môžu záujemcovia do neho nahliadnuť?
Návrh Územného plánu sídla v elektronickej forme je dostupný na webovej stránke
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: www.
bratislava.sk. Čitateľov bude zaujímať
čiastkový územný plány zóny Krče, ktorý si môžu pozrieť na webovej stránke

www.zahorskabystrica. Na Referáte výstavby a dopravy na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici je dostupný aj územný plán
v papierovej forme.
XX Ako sa územný plán pripomienkuje a kam
treba pripomienky doručiť?
Tu by som zdôraznil, že pripomienkovať
musíte vždy písomne. Svoje návrhy doručte na Miestny úrad v Záhorskej Bystrici do
15. septembra tohto roku. Relevantné pripomienky posúdi komisia Výstavby a dopravy a následne ich posunie na Magistrát
na oddelenie Rozvoja mesta.
(bb)

8. septembra Turešina fest – farské ihrisko. Organizuje Občianske združenie
Hlasy nádeje, podávať sa bude varená
kukurica
9. septembra Pomôže celé Slovensko
II. ročník podujatia pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka
Maďariča a osobností Krištáľového krídla.
Pre rok 2012 zorganizovali charitatívnu
zbierku, benefičný koncert a Krištáľovú
rallye.
Hlavnými organizátormi sú Krištáľové
krídlo, Spoločnosť 7 PLUS a Eibner Production. Do projektu sa zapojili RTVS
– Jednotka, TA3, TASR, Akzent media
a Classic Car club Bratislava na čele
s predsedom Ing. Konštatinom Nikitinom. Klub poskytne cca 30 až 40 historických vozidiel aj so šoférmi a jeden
historický autobus. Štart sa bude konať
v Bratislave pred hotelom Sheraton v nedeľu 9. septembra o 11:00 h. pod značkou Krištáľová rallye. Posádkami vozidiel budú známe osobnosti slovenského
kultúrneho, športového a spoločenského
života.
Trasa historických vozidiel pokračuje
cez Záhorskú Bystricu, ďalej Malacky,
Studienku, Borský Mikuláš, Senicu, Radošovce a Holíč. Cieľ cesty je Jezuitský
kostol sv. Františka Xaverského v Skalici,
kde sa bude konať benefičný koncert Pomôže celé Slovensko o 20:10 h.
Viac info: www.kristalovekridlo.sk.
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Naši noví občiankovia!

Pán starosta slávnostne privítal deti, ktoré sa narodili od decembra 2011 do apríla
2012 a stali sa novými občanmi Záhorskej
Bystrice. Žiaci Základnej umeleckej školy
Jozefa Kresánka svojím vystúpením umocnili vážnosť tejto peknej chvíle. Tlieskali
sme Flautovému triu – Klárka Kolenová,
Pavlínka Bošňáková, Juliana Gerbel a violočelistovi Jurajovi Bendíkovi. Sestričky Lucka
a Dianka Horecké vylúdili krásne tóny na
flaute a gitare.
Hovorí sa, že narodením dieťaťa sa doterajší
život obráti o 180 stupňov. Každý z prítomných to už môže potvrdiť. Do životov rodičov prišlo krehké stvorenie, ktoré si vyžaduje starostlivosť a lásku každú minútu dňa.

Letná čitáreň je otvorená Veľkokapacitné kontajnery
Pozývame vás do Letnej čitárne
v miestnej knižnici na ulici Čsl.
tankistov 134. Letná čitáreň slúži na oddych od každodenných
povinností pri čítaní zaujímavej
knižky. V utorok 29. 5. 2012 nám
otvorenie sezóny spríjemnili
dievčatá zo Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka svojim
krásnym spevom za hudobného
doprovodu pani učiteľky Jaroslavy Lomen.
Všetkým ďakujeme za návštevu
prvého dňa našej Letnej čitárne a
pozývame aj tých, ktorí do našej
čitárne ešte nezavítali!
Letná čitáreň bude otvorená

Ján Drahoš a Helena Drahošová, rod.
Mikletičová, Tatranská ul.
Ján Mihalovič a Genovéva
Mihalovičová, rod. Bilačičová,
Trstínska ul.
Jozef Maroš a Mária Marošová, rod.
Suchová, Tatranská ul.

Jubilanti
V máji oslavovali:
85 rokov – Fabianková Žofia, Donská ul.

Mestská časť pripravuje umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov pre rozmerný odpad nasledovne:

v prípade priaznivého počasia
v dňoch:
pondelok a streda:
15.00 – 18.00
piatok:
14.00 – 18.00
telefón do knižnice:
02/642 877 57
imail:
kniznica@zahorskabystrica.sk
Text a foto (bb)

Basketbalové koše

Vážení rodičia, pri výchove detí
vám želáme veľa zdravia, lásky a
trpezlivosti.

Dobrá správa pre deti, ktoré rady hrajú
basketbal! Koše na basketbalovom ihrisku v areali Základnej školy sú pripravené na novú sezónu tejto loptovej hry.
Basketbalové koše dostali nový náter aj
retiazky. Nezostáva nám nič iné, len ich
vyskúšať! Športu zdar!
Text a foto (bb)

Vítame medzi nami najmenších a
zároveň najmladších obyvateľov
Záhorskej Bystrice:
Karolínu Ukropcovú, Olivera Bielčika,
Elin Tencerovú, Soňu Koupilovú, Mareka Baranoviča, Alicu Rybárovú, Tamaru
Ukropcovú, Filipa Líšku, Michala Líšku,
Samuela Tomšu, Nathaniela Kaliského,
Olíviu Galla, Félixa Sedláčka, Kristínu
Ellu Faberovovú a Martina Kimijana.

i
v Záhorskej Bystric
vás pozýva na:

80 rokov – Matlovičová Ružena,
Rošického ul.

70 rokov – Kohaut Peter, Prídavková
ul.

70 rokov – Fillová Marcela, Tatranská ul.

70 rokov – Matúškova Anna,
Tatranská ul.

V júni oslavovali:
93 rokov – Hudeková Anna, Donská
ul.
75 rokov – Haraslínová Helena,
Bratislavská ul.
75 rokov – Krchňáková Ľudmila, ul.
Štefana Majera

26. júla

l

l

Plánky
- nad futbalovým ihriskom
- za potokom pod lesom pri
rampe
l Podkerepúšky
- na začiatku
- zákruta
- pri ulici č.7
l Gbelská - požiarna zbrojnica

Trstinská - tenisové kurty
Donská č. d. 91
l Reštaurácia U MUCHU na
konci záhrad
l Čsl. tankistov - prechod
pred domom č. 30
l Bratislavská - koniec pri
Markíze
l

02. augusta

Tatranská - Hargašova spojnica ulíc
l Rošického - Hargašova križovatka
l Čsl. tankistov - prechod pri
d. č. 53
l Prídavková
- pri d.
č. 1
l Gbelská - pož i a r n a
zbrojnica
l

19.júla

Pútnická 17 - pri bývalých
potravinách
l Tešedíkova - parkovisko pri
trafike
l Prídavková
č. d. 59
l Pútnická
- pri trafostanici č. d. 76
l Strmé Vŕšky
- námestie
l

Ak chcete v období dovoleniek predísť nepríjemnému
prekvapeniu po návrate, predovšetkým je potrebné:

Text a foto (bb)

70 rokov – Poláková Albína,
Tešedíkova ul.

12. júla

Polícia varuje

Oslávili ste
Zlatá svadba
50 rokov spoločného života
oslávili:
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·
·
·
·
·

- pred odchodom skontrolovali a riadne uzamkli obydlie
(prípadne aktivovali zabezpečovaní systém)

príjemné posedenie na terase
čapované kvalitné moravské vína
fľaškové značkové vína z celého sveta
káva, nealko, darčekové predmety
tabakové výrobky, tabaky a vodné fajky

- oznámili rodinnému príslušníkovi alebo dôveryhodnému
susedovi, že odchádzate na dovolenku a požiadali ho o vyberanie pošty z poštovej schránky, prípadne mu zverili kľúče a
nechali telefonický kontakt

70 rokov – Opaterná Júlia, ul. Čsl.
tankistov
70 rokov – Šrámek Pavol, Pútnická ul.
65 rokov – Martinkovičová Anna, ul.
Čsl. tankistov
65 rokov – Hasoň Ján, Donská ul.

Otvorené - denne od 13,00 do 21,00 okrem pondelka
a nedele. Tešíme sa na vašu návštevu na Námestí rodiny
VEDĽA MESTSKÉHO ÚRADU v Záhorskej Bystrici.

REVUM_90x127.indd 1

- aby ste cenné vec umiestnili do najlepšie zabezpečenej
schránky (trezoru)

- je tu aj možnosť napojenia
zabezpečovacieho systému
na pult ochrany objektov či
u súkromných bezpečnostných firiem alebo u Mestskej
polície, či Policajného zboru
SR

20/6/12 12:52 PM

Polícia upozorňuje najmä starších občanov na podvodníkov,
ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia dostať do obydlia
a následne ich okrádajú o celoživotné úspory. Preto nikdy
neotvárajte neznámym osobám pod žiadnou zámienkou!
Plynári, elektrikári, pracovníci
BVS chodia iba po vyhlásení miestneho rozhlasu resp.
termíny odpočtov sú uverejnené na vývesných tabuliach
v obci. Taktiež takzvaní zberači starého železa predstavujú
potencionálne nebezpečenstvo.
V pr íp ade a kéhokoľvek
problému máte 24 hodín
k dispozícii bezplatné telefonické linky 158 a 159. Prípadne 02/544 182 21 alebo
MsP Dúbravka 02/ 645 343
51.
Ing. Jaroslav Machaňkov,
okrskár MsP Záhorská
Bystrica
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Penelopa, IRI,
Notos, ho, Ea,
etanal, ajra, el,

Sused hovorí susedovi:
„Môj sused zasa musel páliť
načierno.” „Ako si na to
prišiel?”„ Ale jeho zajace…
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Zamazal

Octový
aldehyd

Mesto v USA

Prízvuk

Žrde na
vozoch

Súlad,
harmónia

Odpor,
po nemecky

Druhý
Ktože

Opäť (prísl.)

Španielsky
člen
Predložka

Stlačila
Ohrada
pozemku
Športový klub
v Štokholme
Dobre (z angl.)
Otravné látky
Súper

Kubánsky
maliar

4. časť
tajničky

Indiánska
trofej
Skratka
valuty

Druh motýľa
Citoslovce
varovania

Ruský spoločenský tanec

Čln na Rýne

Ťažká situácia
Slov. komorný
orchester

Zlá vec
Skratka
strany

Značka
ampérzávitu

Balkánska
dutá miera

Obsah žíl
Kód Iránu

Súčasť éterických olejov

3. časť
tajničky

Detský vek

2. časť
tajničky

Čínska objemová miera
Knísavo
kráčala

Matka
(hovor.)

Park kultúry
a oddychu
1. časť
tajničky

Ozn. lietadiel
Maďarska

Rozrývaj

Motýľ,
vidlochvost

Ohlas (kniž.)

Rieka
v Japonsku

Rímsky
domáci bôžik

Manželka
kráľa Odysea

MPZ áut
Albánska
Asýrsky boh
mesta Eridu

Autor:
JOZEF BLAHO

Starogrécky
boh južného
vetra

Nemec

Akže

Japonská
lovkyňa
perlorodiek

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 2 znie: „Ale tatko, daj si aj ty pivo.“

MTB TROPHY

& TV MARKÍZA RUN BRATISLAVA - STUPAVA

28.-29. júl 2012
MTB

jednokolky
unicycle

25km/600m12:00
sobota

MTB 42km/1100m

11:00

MTB 76km/2000m

10:00

MTB 105km/2950m

09:00

RUN 17km/350m

12:00

JUNIORI & DETI

sobota

sobota

sobota

STUPAVA

nedeľa

nedeľa od 10:00

www.stupavskymaraton.sk
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