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KROJOVANÝ MAJÁLES

POZDRAV Z KENE

Výborné podujatie, za ktoré
patrí Miestnemu odboru
Matice slovenskej vďaka.

Miroslav Marciš nám
píše zo svojej misie
v ďalekej Afrike.

VIAC NA STRANÁCH Č. 8-9

Milí priatelia,
aj keď sa podľa oficiálneho termínu
v kalendári leto začalo už dávnejšie, pre
mnohých z vás sa to skutočné leto začne
až teraz v júli po skončení školského roka.
Aj my na úrade využijeme v rámci dovoleniek leto i na oddych. Ale niektoré
práce sa zastaviť nedajú a preto budú pokračovať aj v letných mesiacoch.
Deti opustili školské lavice a to teraz
využijeme na plánované rekonštrukcie.
V areáli základnej školy už ako darček
k MDD pribudla nová výsadba a nový
plot. Je pripravený aj projekt na rekonštrukciu školskej jedálne a budeme robiť
výber na dodávateľa.
Boli by sme radi, keby aj škôlkari prišli
v septembri do nového, preto ako vlani aj
toto leto začíname rekonštrukciou jednej
triedy aj s terasou.
Okrem toho v rámci obce finišuje výmena
plynovodov. Viem, že nie je pre vás vždy
príjemné chodiť domov cez rozkopané
ulice, ale prosím vydržte. Popri výmene
plynovodu sa totiž darí rekonštruovať aj
niektoré cesty či chodníky. Nový asfalt na
Prídavkovej ulici je už dokončený, kompletná rekonštrukcia Trstínskej ulice by
mala byť hotová najneskôr do konca augusta. Na ulici Čsl. tankistov je od starého
miestneho úradu po Bratislavskú ulicu
vymenený asfalt a chystáme aj opravu
niektorých chodníkov.
Popri práci a dovolenkách však netreba zabúdať ani na príjemné stretnutia
s priateľmi, známymi a susedmi. Preto
nezabudnite na dve naše príjemné letné
podujatia Súsedé súsedom a Hrubé hody.
S našimi priateľmi a susedmi z Marianky
sa stretneme 24. augusta, no a koncom
leta budem rád, ak budeme spolu hodovať na Námestí Rodiny.
Želám vám krásne leto, veľa slnka a pekných zážitkov! Naberte počas leta čo najviac nových síl a energie, aby ste sa znovu
v septembri oddýchnutí mohli naplno venovať svojim pracovným povinnostiam.
Jozef Krúpa, starosta

VIAC NA STRANÁCH Č. 14-15

HURÁ PRÁZDNINY!

Konečne sa dočkali vysvedčení aj dvoch
mesiacov voľna! Tento rok našu školu
navštevovalo 228 žiakov a predstavte si,
presná polovica z nich - 114 - študovalo s
vyznamenaním a 100 malo samé jednotky.
No nezaslúžia si tie najkrajšie prázdniny?
Aj preto sme škole venovalo v tomto čísle
Našej Bystrice toľko priestoru. Svoj prvý

rok v škole má za sebou aj 37 prváčikov. So
školou sa lúčia naši milí deviataci – tou najlepšou správou je, že všetci sú prijatí na ďalšie štúdium. Všetkých šikovným a bystrým
žiakom gratulujeme k úspechom a hurá na
prázdniny! Tie tohtoročné potrvajú do 2.
septembra.
(r), foto archív školy
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AKÝ BOL TENTO
ŠKOLSKÝ ROK?

DIDAKTICKÉ HRY AJ DISKOTÉKY

NA RANČI BOLA ZÁBAVA

Škola v prírode v krásnom prostredí Západných Tatier stála za to!

Májová škola v prírode na Ranči u Edyho v Námestove bola super!

Opäť sa skončil školský rok, školský rok
2012/2013. Opäť ďalšie vysvedčenie
a žiaci sa rozbehli na prázdniny.

Hotel Mier v Račkovej doline zaplnilo v júni 73 žiakov druhého až piateho ročníka. Absolvovali
sme turistické prechádzky a navštívili skanzen v Pribyline. Animátori pripravili zaujímavý program
– súťaže, nočný pochod i večerné diskotéky, pri ktorých žiaci nadviazali nové kamarátske vzťahy.
Deti sa okrem zábavných aktivít venovali aj vyučovaniu, pani učiteľky im pripravili netradičné
didaktické hry na precvičenie a utvrdenie učiva. Pri turistike si overili svoju fyzickú zdatnosť, ktorá
si vyžadovala prekonávanie samých seba. Z niektorých detí vykľuli aj malí úspešní hubári. (mj)

V areáli obrovského ranča sme spoznávali ihličnaté i listnaté stromy
a aj zvieratká v malej zoo. Absolvovali sme tiež výlet do Námestova
a poldenný výlet autobusom do Oravskej Lesnej, kde je Múzeum
Oravskej železničky. Veľmi sa nám páčila. Úspešne sme zvládli aj jazdenie na koňoch, vychádzku do okolia Oravskej priehrady, streľbu z
lukov, tvorbu erbov, športový deň na ihrisku, diskotéku, vedomostný

Niesol sa v duchu
osláv 50. výročia
otvorenia školy.
Množstvo aktivít ako Týždeň
zdravej výživy,
S okoliari, Výstava jesenných
plodov, Záložka
do knihy, Deň
tolerancie, Mikuláš, Karneval,
Valentínska párty,
Deň otvorených dverí, Deň vody, História po našom a veľa ďalších, obohatili
a spestrili vyučovací proces. Mnohí žiaci sa zapojili do rôznych súťaží a olympiád a reprezentovali našu školu aj vo
vyšších kolách.
Tým, ktorí okrem reprezentácie v súťažiach a olympiádach robia dobré meno
škole aj svojím správaním a prospechom, bola udelená pochvala riaditeľky
školy alebo knižná odmena a niektorí
boli navrhnutí na ocenenie a stretnutie
so starostom Záhorskej Bystrice.
V materskej škole v tomto školskom
roku ukončilo predprimárne vzdelávanie 46 detí a z nich bude 43 pokračovať
v prvom ročníku na našej základnej
škole. Celkovo do prvého ročníka v budúcom školskom roku nastúpi 51 detí.
Primárne vzdelávanie ukončilo 32 štvrtákov. Po prvýkrát v tomto školskom
roku deväť žiakov 9. ročníka ukončilo nižšie stredné vzdelávanie, zavŕšila
sa školská reforma. Jedenásť žiakov
5. ročníka bolo prijatých na osemročné gymnáziá, traja žiaci 8. ročníka na
bilingválne štúdium a všetci deviataci
pokračujú v ďalšom štúdiu vo vyššom
strednom vzdelávaní.
Aj v tomto školskom roku sme museli
riešiť výchovné problémy. S poľutovaním musím povedať, že sme boli nútení pristúpiť k výchovným opatreniam
a zníženým známkam zo správania.
Táto stránka nás, pedagógov, neteší
a stále veríme v zlepšenie správania sa
niektorých žiakov.
Na záver by som chcela všetkým žiakom zaželať krásne prázdniny, učiteľom
peknú dovolenku a načerpanie nových
síl i chuti do nového školského roka
a rodičom sa poďakovať za spoluprácu.
PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ a MŠ Hargašova

NAŠI TALENTOVANÍ ŽIACI
2. B Viktória Jedináková – Slávik Slovenska, obvodné kolo
3. A Michaela Novosadová – Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo
4. A Tereza Okálová – i-Bobor 1. miesto celoslovenská informatická súťaž, literárna súťaž Báseň
2012 - 3. miesto celoslovenské kolo
5. A Juliane Gerbel – Olympiáda z nemeckého jazyka 1. miesto celoslovenské kolo, Pikopretek
1. miesto celobratislavské kolo, Pytagoriáda 7. miesto obvodné kolo, Matematická olympiáda – 7. miesto obvodné kolo
Diana Horecká – Pytagoriáda 10. miesto obvodné kolo
6. A René Dominik Gašpar – Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo, Biologická olympiáda krajské
kolo 12. miesto
Tadeáš Turanský – Biologická olympiáda 8. miesto v krajskom kole
7. A David Leskovský, Martin Mušitz – Florbal 2. miesto krajské kolo
8. A Viktória Bendíková – Mladý zdravotník 6. miesto celobratislavské kolo, Literárna Revúca
strieborné pásmo, Olympiáda z anglického jazyka obvodné kolo – úspešná riešiteľka
Leonard Haraslín – Florbal 2. miesto krajské kolo
Nina Martinčičová – Hviezdoslavov Kubín, Literárna Revúca strieborné pásmo, História
Magistra Vitae 3. miesto celobratislavské kolo, Nemám rada čítanie, lebo... ocenenie
Alžbeta Imrichová – Literárna Revúca strieborné pásmo, Mladý zdravotník 6. miesto celobratislavské kolo
Tomáš Sajan – Folklórny súbor Kobylka 1. miesto za Slovensko v Chorvátsku, 2. miesto za
Bratislavu
Lenka Šebíková – i-Bobor 1. miesto celoslovenské kolo, Mladý zdravotník 6. miesto celobratislavské kolo, História Magistra Vitae
Rebeka Tichá – Mladý zdravotník 6. miesto celobratislavské kolo, História Magistra Vitae

kvíz a športové súťaže. Škola v prírode bola naozaj vydarená, zábavná
a zanechala v nás veľa úžasných zážitkov.
Prváci a druháci ZŠ Hargašova

Výtvarná šikovnosť
našich škôlkárov
Týždeň Detskej radosti sme v MŠ na
Hargašovej ulici odštartovali rôznymi
aktivitami. Jednou z nich bola vernisáž
výtvarných prác detí. Výstavu sme slávnostne otvorili 3. júna o 15. hodine. Podporiť nás prišli rodičia, starí rodičia detí,
kolegyne. Pozvanie prijal aj pán starosta Ing. Jozef Krúpa. Hostí privítali deti
z triedy Lienok, ktoré sa prezentovali
básňami, piesňou a tancom. Cieľom výstavy bolo predstaviť, ako sa deti počas
roka oboznámili s výtvarnými a pracovnými technikami. Pri týchto činnostiach,
a nielen pri nich, si deti precvičujú jemnú motoriku, ktorá je neskôr potrebná
v ZŠ pri nácviku písania. Výstava obsahuje práce všetkých detí, ktoré navštevujú MŠ, a skladá sa z častí: ročné obdobia,
práce jednotlivých tried, zvieratá, vesmír,
výstavka trojrozmerných výtvorov.
Lenka Kapustová

Koncom školského roka dostali žiaci
k MDD od mestskej časti dar - nový plot.
Budú sa cítiť bezpečnejšie.
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Zaujímavá história po našom
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English Week – klasicko neklasické vyučovanie

31. mája sme mali na škole
Historický deň. Žiaci druhého
stupňa si na určenú tému pripravili prezentácie alebo scénky, s ktorými sa predstavili žiakom ostatných ročníkov.
Šiestaci si ako tému vybrali Púnske vojny.
Žiaci mali pripravené zaujímavé a pútavé
predstavenie ako Rimania a Kartáginci viedli
medzi sebou vojnu kvôli nadvláde nad Stredozemným morom.
Siedmaci si vybrali tému Starí Slovania. Pripravili si prezentáciu, v ktorej nám priblížili
život starých Slovanov – ako sa obliekali, čo
vyrábali, kde bývali a podobne. Ôsmaci mali
scénku o panovníčke Márii Terézii, deviataci
nám zasa porozprávali o druhej svetovej vojne, Hitlerovi a deportácii Židov do koncentračných táborov.

My, neandertálci
My – piataci – sme si vybrali tému Lovci a
zberači, ktorými boli neandertálci. Praveký
človek bol menšej postavy, mal šikmé čelo,
široký a mohutný nos, silné čeľuste so silnými a špinavými zubami.
Vytvorili sme si scénku, v ktorej účinkovali
dievčatá – ženy, chlapci – muži a lovci. Ženy
bývali v jaskyni vyrobenej z kartónu. Na
jaskyňu sme dali strieborný a zelený krepový papier. Naň sme polepili gumový hmyz.
Scénka prebehla veľmi rýchlo, ale niečo sa
nám vymklo z rúk. Scénku sme si poriadne

nenacvičili, jaskyňa na hercov padala a na
koniec predstavenia sa nám vyliala „krv“,
samozrejme nie ozajstná, ale vytvorená
z vodových farieb.
Na záver nám ešte učitelia pripravili vedomostný kvíz z počutého i videného počas
celého dňa a vymysleli nám aj iné súťaže
a hry.
Vydarená akcia sa skončila takýmto vyhodnotením: 3. miesto – ôsmaci, 2. miesto – my,
piataci a na 1. mieste sa umiestnila 6. A.
Tento deň bol pre mňa veľmi zaujímavý
a obohacujúci. Aj keď nebolo vyučovanie,
niečo sme sa predsa len naučili.
Nicole Prokopová,
žiačka 5. A

Celotýždenné vyučovanie
v anglickom jazyku sme vďaka
sponzorom ponúkli všetkým
žiakom. Zo 100 žiakov 4. až
9. ročníka využilo túto možnosť
62 detí.

Získali motiváciu
V posledný deň mali deti kvíz zameraný na
to, čo sa naučili. Nešlo o stanovenie víťazov
a porazených, preto sa deťom páčil. Preukázali vedomosti a spoluprácu všetkých veko-

DENNÝ TÁBOR PRE DIEVČATÁ
V telocvični základnej školy na vás čaká svet športových hier, zábavy, hudby, tanca,
základov gymnastiky a mnoho prekvapení.
Dievčatá sú rozdelené podľa výkonnosti a veku a na základe ich fyzickej zdatnosti.
Počas celého týždňa sa im venujú profesionálne trénerky s dlhoročnou praxou.

Tábor odporúčame aj dievčatám, ktoré potrebujú v rámci svojej športovej
špecializácie základy gymnastiky a akrobacie.

Cena 75 eur
zahŕňa desiatu, obed, olovrant, odmeny, trénerov a telocvičňu.

Denný harmonogram

8. – 12. júla
Športový klub Hargašova po tretíkrát pozýva
všetky dievčatá, ktoré majú chuť si zacvičiť,
naučiť sa niečo nové, nájsť si dobré
kamarátky a zabaviť sa, na denný
tábor modernej gymnastiky.

7.30 – 8.30 príchod
9.00 – 11.00 tréning
11.00 – 12.30 zábavná činnosť
13.00 – 14.00 obed v reštaurácii

tinu sa začali naozaj zaujímať. Deti, rozdelené
do piatich skupín, motivovali lektori k zdravej súťaživosti, rozvíjali ich kreativitu a záujem o okolitý svet, hovorilo sa o veciach zo
života. Táto forma učenia sa väčšine páčila,
hoci niekedy aj bežné veci ako poďakovanie
a poprosenie predstavovali problém.

14.00 – 15.00 odpočinok
15.00 – 16.00 moderná gymnastika
16.00 – 17.00 odchod a voľné aktivity

Na denný Summer camp sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky
na www.gymnastikazahorska.com alebo priamo u trénerky Moniky Lamošovej na
0918 671 293

vých kategórií. Vďaka kurzu zistili svoje slabé
miesta a zlepšili sa v pohotovosti a porozumení konverzácie, získali motiváciu. Na toto
všetko môžu nadviazať na riadnych hodinách
angličtiny v škole.
Vzdelávací týždeň v anglickom jazyku bol
realizovaný v spolupráci s jazykovou školou
pani Mgr. Kataríny Kachničovej. Ďakujeme
tiež Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne
v Nadácii Pontis a Miestnemu úradu v Záhorskej Bystrici. Vďaka týmto sponzorom sa
príspevok rodičov znížil na prijateľných 30
eur na žiaka.
Mária Okálová

Deti považovali English Week za akýsi letný
tábor, kde sa bude hrať futbal a piecť pizza.
Boli prekvapené, keď prišli do školy a tam
ich čakalo klasické „vyučko“. Bolo to tým
náročnejšie, že nikto z lektorov nehovoril po
slovensky. Deti najprv skúmali, či sú lektori
Slováci alebo nie, a koľko rozumejú po slovensky. Boli chvíle, kedy chlapci a dievčatá
skúšali ich trpezlivosť, ale preukázali aj rešpekt a spoluprácu.

Yes a No
Dvaja lektori boli „native speakers“, ostatní
traja dlhodobo pôsobili v anglicky hovoriacich krajinách, preto mali deti veľmi dobrú
možnosť vypočuť si a trénovať správnu výslovnosť. Hlavne nižšie ročníky si rozširovali
slovnú zásobu novými slovíčkami, pričom sa
učili formulovať anglické vety.
Získať si pozornosť žiakov niekedy nebolo
pre lektorov jednoduché. Spočiatku skoro
nikto nechcel odpovedať na otázky inak než
Yes a No, no postupom času sa lámané vety
žiakov menili na zvučnejšie a deti sa o anglič-

Príspevky
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
1 000 eur
Miestny úrad
800 eur
Rodičia
1 860 eur
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova
1 075 eur
Nadácia Volkswagen
1 000 eur
(dar bude použitý budúci šk. rok na týždeň v nemeckom jazyku)
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Deň detí a Deň rodiny – opäť spolu
Počasie bolo dokonalé, atmosféra zábavy a radosti žiarila po celej Bystrici. Vďaka učiteľom, zamestnancom školy, sponzorom
a aj pomoci starších žiakov to bola vydarená akcia.

Podujatie sa konalo 14. júna a trvalo od 15.00
do 20.30. Na zábavu mali deti skákacie nafukovacie hrady, v ktorých sa vyšantili nielen
maličké deti predškolského veku, ale aj žiaci

vyšších ročníkov. Ďalšou možnosťou trávenia
voľných chvíľ v kruhu rodín, priateľov a spolužiakov bolo niekoľko športových disciplín,
pri ktorých jednotlivé družstvá získavali

body a družstvá s najvyšším počtom bodov
zvíťazili. Súťažilo sa v hádzaní loptičiek do
vedier, petangu, chôdzi na chodúľoch, hádzaní lietajúcim tanierom, strieľaní futbalových
či florbalových gólov.
Maličkým učarovalo maľovanie na tvár. Deti
sa menili na motýle, kvetinky, spidermanov
či zajačikov.
Stánky s občerstvením sa rozprestierali po
celom školskom areáli. Na hladné žalúdky
nezabudli dobré mamičky a babičky, ktoré napiekli koláčiky a slané dobroty. Pod
stanmi sme si mohli pochutnať na sladkej
kukurici, opečenom špirálovom zemiačiku
a rodičia zasa na čapovanom pive.
Večerný program vyvrcholil poriadnou diskotékou pre deti, no neváhali sa zapojiť aj
dospelí.
Príjemne strávené chvíle pod záštitou starostu Záhorskej Bystrice nám pripravili
Miestny úrad Záhorskej Bystrice, Základná
a materská škola, Občianske združenie Hlas
nádeje a Spoločenstvo priateľov stolného tenisu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
či už ako hostia alebo pomocníci, a dúfame, že na takéto podujatie sa môžeme všetci
spolu tešiť aj na budúci rok.
Katarína Barinová,
žiačka 8. A
foto – Lenka Banská

ROZOHREJ, VYMAĽUJ A POUPRATUJ NAŠE MESTO
V tomto roku sme opäť využili príležitosť zapojiť sa do najväčšieho
firemného dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku, organizovaného skupinou firiem Engage a Nadáciou Pontis Naše Mesto.
Dobrovoľníci zo spoločností Accenture,
ČSOB, IBM, Johnson Controls, ING Management Services, Slovnaft, a.s. a občianski
dobrovoľníci nám v piatok 14. júna a v sobotu 15. júna pomohli upraviť a opraviť to,
čo sme nestihli počas jarnej brigády.
Koordinátormi pripravených aktivít boli
p. zástupkyňa pre MŠ Viera Mazáčková a
pán školník Miloš Macánek. Pod ich vedením nám dobrovoľníci – mladí nadšenci
pomohli odburiniť atletickú dráhu, okolie
budov ZŠ a terasu pri detskom ihrisku materskej školy.
Šikovní mladí muži si ľahko poradili
s dlaždicami pri lavičkách. Obloženie väčšieho pieskoviska čakalo na svoju výmenu
už dávnejšie. Vďaka skupine kamarátov –
občianskych dobrovoľníkov sa deti môžu
tešiť z krásneho, farebne lemovaného pieskoviska.
Plánovali sme ešte urobiť nový náter steny v jedálni materskej školy, ale po zistení

skutkového stavu sme sa rozhodli pre odbornú pomoc.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili a pomohli vytvoriť pre nás
všetkých príjemné a bezpečné prostredie.
Viera Mazáčková
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Na Gurmán Feste zvíťazil náš džem!
Varila ho pani Mária Mračnová, obyvateľka Záhorskej Bystrice – bývalá športovkyňa a atletická
legenda. Aj tento rok bol záhorskobystrickom
tíme známy herec Vlado Kobielsky.

b

orúþa Komora
Odp
ckých džemár
ov
ystri

Recept Márie Mračnovej
Zrelé jahody dobre umyjeme, odstopkujeme a zbavíme
kalichov. Veľké plody rozpolíme alebo rozštvrtíme. Potom
odvážime ovocie a cukor. Na 1 kg očisteného ovocia dáme
600 g cukru. Do väčšej nádoby dáme ovocie, zasypeme cukrom, pridáme štipku soli a necháme do druhého dňa odstáť.
V plytkej panvici po menších dávkach postupne za stáleho
miešania varíme džem, pokiaľ sa nám neutvorí na panvici po prejdení vareškou
súvislá ryha a nezlieva sa. Alebo
nalejeme pre kontrolu na tanierik
a tak sa konzistencia prejaví. Nalievame do pohárkov malé množstvá, aby
poháre nepraskli. Po uzavretí viečkami
môžeme obrátiť poháre hore dnom,
dať do zábalu (deky), alebo môžeme
sterilizovať pri 80-90°C 10-20 minút.
Rok s rokom sa
zišiel a opäť nastal
čas Starostovskej
Pomohli sme Devínu
džemovačky. Tak
Aj tento rok teda Záhorská Bystrica prekonala všetky prekážky
ako vlani, aj tento
bystricky dzemik_80x90-2013.indd 1
a za prvé miesto získala paletu cukru. V čase súťaže však5.6.2013
naši
rok sa konala posusedia z Devína zdolávali úplne iné prekážky. Bojovali s vyliačas Gurmán Festym Dunajom, zaplavenými domami a pivnicami. Organizátori
tu v bratislavskej
súťaže sa preto rozhodli, že výťažok z predaných džemov – 440
Medickej záhrade.
eur – venujú obyvateľom Devína.
V horúcu nedeľu
„Náš tím sa rozhodol, že aj my pomôžeme,“ povedal starosta Jo9. júna sa v „džemovom“ zápolení zišli starostovia šiestich mestských častí – Starého zef Krúpa. „Venovali sme Devínu polovicu palety cukru, ktorý sme
Mesta, Karlovej Vsi, Vajnor, Lamača, Rusoviec a samozrejme Zá- vyhrali. Verím, že naša pomoc prišla vhod.“ Sľub sme s radosťou
splnili a 400 kg cukru sme Devínčanom odviezli 18. júna, prevzala
horskej Bystrice.
„Základom úspechu sú dve veci: uvariť čo najkvalitnejší džem a mať ho pani starostka Ľubica Kolková.
dobrý a zanietený tím,“ povedal starosta Jozef Krúpa. „Obe sa po- Zvyšný cukor dostanú jedálne v škole a škôlke Hargašova a naši
darilo aj tento rok splniť viac ako na sto percent.“ Keď sa pani Mária seniori.
(r)
Mračnová rozhodovala, aký džem uvariť, voľba padla na jahody,
pretože v tom čase práve dozrievali. „Základom môjho džemu sú
celé kúsky jahôd. Džem sa snažím variť čo najviac prírodne, pridávam iba cukor a štipku soli. A veľmi dbám na to, aby mal džem tú
správnu konzistenciu.“

Návštevníkom chutil náš
Starostovská džemovačka mala aj tento rok jasné pravidlá. Predať
všetky džemy a získať čo najviac hlasov návštevníkov Gurmán Festu
i odbornej poroty. Preto nikto z tímu nelenil. Takmer dve hodiny
všetci natierali džem na bábovku, ponúkali, presviedčali, predávali.
A výsledok sa dostavil. Džem zo Záhorskej Bystrice opäť chutil najviac a od návštevníkov získal 166 hlasov a prvé miesto!
Odborná porota ho však zaradila na druhé miesto, za džem zo Starého Mesta, ktorý získal 246 bodov, len o 4 body viac ako záhorskobystrický. „O skvelom výsledku som ani na chvíľku nezapochyboval,“
hovorí člen tímu Vlado Kobielsky. „Mali sme výborný džem, každému nesmierne chutil a predával sa ako po masle. Takmer som nemal
čo robiť,“ dodal s úsmevom.

Sľúbený cukor sme odovzdali starostke Devína Ľubici Kolkovej.

15:14:43
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Krojovaný majáles obliekol Bystricu do farieb
„Krojovaný majáles bolo výborné podujatie, za ktoré patrí Miestnemu odboru
Matice slovenskej a súboru Bystričan veľká vďaka!“ Takto v závere majálesu
ocenil aktivity Matičiarov z Bystrice starosta mestskej časti Jozef Krúpa.
Ale poďme pekne od začiatku. Myšlienka majálesu sa zrodila v zime, na reprezentačnom
plese v Záhorskej Bystrici. V sezóne bolo totiž
plesov až-až, a tak namiesto krojovaného plesu
prišla reč na krojovaný majáles.
Prípravy sa začali včas, vytvoril sa malý, ale
úderný organizačný štáb a prípravné práce sa
mohli začať. Propagácia sa rozbehla od Našej
Bystrice až po Záhoráka, ktorý pútač uverejnil
dokonca dvakrát. Koniec koncov – veď majáles sme chystali predovšetkým pre Záhorákov!
Veľkú radosť z prípravy mali aj v súbore Bystričan a vďaka patrí tiež pánovi starostovi a jeho
manželke Vierke, ktorá usporiadanie majálesu
rezolútne podporila!

vého domu až na Námestie Rodiny! Bola to
neopakovateľná atmosféra, všetci krojovaní
účastníci sa cítili ako jedna veľká rodina –
speváci, tanečníci aj muzikanti. V tú chvíľu
úsmev patril každému z účastníkov, bolo nám
veselo s pesničkou na perách. A radosť v detských očiach sa dotýkali srdca i duše každého
dospelého. Sprievod, aký sa v Bystrici každý
deň nevidí...

Termín bol teda stanovený na sobotu popoludní 18. mája. Organizačný štáb usilovne pracoval s cieľom pripraviť všetko tak, aby akcia
dopadla dobre. Osvedčená firma z minulých
rokov zabezpečila stravovanie a príslušný catering-servis, kolektívne sme vybrali dychovú
kapelu – Trenčiansku dvanástku, pripravili sme
tombolu, pozvali sme súbory na predtancovanie a ďalších sto drobností. Napokon boli už aj
sviatočne „ustrojené“ stoly a stoličky. Majáles
sa mohol začať!

Parádna veselica

Živá stuha
Nerúham sa, ale dobré počasie som prisľúbil
už vopred. Potrebovali sme ho aj z toho dô-

Sprievod sa vlnil Bystricou ako živá farebná stuha.

Brumovická chasa.

Pod májom zeleným.

vodu, že majáles mal odštartovať krojovaný
sprievod po dedine. A to nielen ukážkou záhoráckych krojov, ale aj svetu známych krojov
z Moravy – z našej družobnej obce Brumovice. Brumovčania navyše prisľúbili svoju účasť
aj s niekoľkými desiatkami dobrého moravského vína.
Konečne nastal 18. máj 2013. Doobeda sa ešte
po oblohe preháňali mračná, ale popoludní

sa akoby mávnutím čarovného prútika začala
obloha čistiť domodra, ustal vietor a príjemne
sa oteplilo. Napokon na oblohe nebolo doslova
ani obláčika...
Od 16.00 sa začal pripravovať sprievod
v priestoroch ľudového domu, na jeho nádvorí,
aj pred ním na ulici. Dychová hudba vyhrávala na dobrú náladu, ešte posledné úpravy
zeleného mája so stuhami... Krojované súbory

z Plaveckého Štvrtka, mnohopočetný súbor
Klnka z Dúbravky, veľká krojovaná skupina
z Brumovíc, krojovaný súbor Bystričan s harmonikou i účastníci majálesu už boli sústredení a pripravení.
Napokon prišli aj starostovia s manželkami,
samozrejme v krojoch, a zoradený sprievod
mohol vyraziť. V stovkách farieb a ich odtieňov sa živá farebná stuha vlnila od ľudo-

Na Námestí Rodiny asistoval celý sprievod
pri sadení stromov ginko biloba, ktoré budú
symbolizovať život a aktivity samosprávnych,
spoločenských a kultúrnych zložiek v obci.
Potom sa námestie roztancovalo a šikovný fotograf Pavel Bohunický „nasekal“ veľa spoločných snímok, ktoré mali účastníci k dispozícii
už za hodinu.
Pohotová moderátorka Gitka Benkovičová
v krásnom záhoráckom kroji spustila otvárací
ceremoniál a po privítaní všetkých hostí sa začal program predtancovaním folklórneho súboru z Plaveckého Štvrtka. Nato vystúpil súbor
Klnka z Dúbravky a bol to ich priam farebný
ohňostroj, ktorý v nás zanechal hlboký dojem
a umelecký zážitok. Svoje tanečné kreácie so
spevom predviedla aj seniorská skupina pod
vedením Janka Zaviačiča z Brumovíc.
Napokon prišiel rad aj na parádnu ľudovú
veselicu. Dobrej nálady bolo nadostač, veselá muzika, vynikajúce moravské a karpatské
vínko, ale najmä radosť z oživenia starodávnej
slovenskej tradície.
Na záver ešte jeden postreh. Krojovaný majáles
sme síce chystali predovšetkým pre Záhorákov,
pre širokú oblasť Záhoria, ale predsa len sme
očakávali väčšiu účasť a záujem ľudí z okolia,
ba i samotných Bystričanov... Nuž, kto neprišiel, môže ľutovať, že prišiel o krásne popoludnie, výbornú zábavu a radosť na srdci.
Moje poďakovanie patrí mojim spolupracovníkom – manželom Danielke a Vladovi Hlaváčovcom, Maťovi Besedičovi, Bercovi, mojej žene
Aničke, z miestneho úradu Martinovi Pavlíkovi
za nezištnú technickú pomoc, Barborke Besedičovej, chlapcom z diagnostického centra v Záhorskej Bystrici, hasičskému zboru a mnohým
ďalším, ktorí prispeli k úspechu majálesu.
Osobitne naša vďaka patrí starostovi Jozefovi Krúpovi a pani Vierke Krúpovej, všetkým
účinkujúcim súborom a ich vedúcim a predovšetkým rodičom malých tanečníkov a tanečníc, ktorí sa aj týmto spôsobom usilujú zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo. Vďaka
vám, mamy a otcovia!
Štefan Martinkovič,
Miestny odbor Matice slovenskej
a súbor Bystričan
foto Pavol Bohunický

10

PODUJATIE

11

PODUJATIE

Country Rag Day mal už tretí ročník
Na jún pomerne neľudské teploty počas celého týždňa pred III. ročníkom Country Rag Day nám spôsobili vrásky, ale mraky v sobotu ráno a schované slniečko
nás potešili. Guláš z diviny z mäsa od bystrických poľovníkov a hry na lúke, či
v lese sme nakoniec nemuseli meniť za bazénovú show s ochutnávkou zmrzliny.
Zámerom akcie organizovanej občianskymi združeniami Bystrický svet najmenších a
Dúha (s podporou komisie športu pri MČ ZB)
bolo opäť prilákať ľudí do prírody a do lesa,
najlepšie malých aj veľkých. Plácek sa nakoniec
podvečer zaplnil a pri hudbe country a western
skupiny Veď skúsme sa mnohí dali do tanca.
Počas dňa si množstvo detí a rodičov vyskúšalo netradičné športy indiaku, ringo, prípadne
lakros a pochopili, že aj v časoch osídľovania
Ameriky mali ľudia čas na šport a zábavu.
Najmenší sa celý deň potulovali rozprávkovým
lesom, prevliekali sa cez pavučiny a lozili po
lanách medzi stromami, prípadne maľovali na
drevené plakety od p. Turanského (ďakujeme).
Nikomu sa nič nestalo a všetci zvíťazili – sami
nad sebou. Trojrozmerné puzzle ako odmena za kráčanie dole kopcom na chodúľoch sa
tiež všetky minuli, chodúle bolo treba dvakrát
v generálke opraviť – na budúci rok donesieme
tri páry.
Chlapci z lukostreleckého združenia Perún
celý deň cvičili streľbu na diviaka, medveďa a
na terč. Nezastavili sa, oťaželi im ruky a keď im

Dalibor zapálil drevený šíp, ktorým mali trafiť
na 30 m postavenú vatru, tak... sklamal šíp.
Ale vatra sa rozhorela a Perúni sľúbili, že na
budúci rok prídu s ukážkami svojej zručnosti
a presnosti pri streľbe na letiace terče. Dôležité
je, že okrem dostrieľaných makiet zvieracích
obyvateľov lesa sa nikomu nič nestalo.
Slniečko nám všetkým nakoniec dalo zabrať,
a tak dobre padlo občerstvenie, cigánska, pivo,
vinea a kofola podávané pod stromami priamo
na lúke. Vatra dohorela s pomocou dažďa, na
ktorý sme čakali posledných desať dní. Všetci
sme sa poschovávali pod stany, kapela ďalej
hrala na krytom pódiu a o desiatej sa zdalo,
že niektorí ešte stále nemajú dosť pohybu.
Prihlásili sme ich do budúcoročného pavúka
v lakrose, nech sa ukážu!
Dôležité je nezabudnúť na štyri poníky, ktoré
spásli tretinu lúky a povozili pol Bystrice na
svojich chrbtoch. Ďakujeme tým, ktorí prispeli
kúpou klobúka aj mnohým mladým za pomoc
pri organizovaní celej akcie.
text a foto Ivan Bošňák,
OZ Bystrický svet najmenších

Julke nedalo laso pokoj ani večer pri táboráku.

Miško robil v lese pavúka.

POĽOVNÍCKA CENA
JE OPÄŤ V TÝCH
ISTÝCH RUKÁCH
Záhorská Bystrica usporiadala 15. júna už šiesty
ročník súťaže v streľbe o Pohár predsedu Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava.
Streľby sa konali na strelnici na Plácku. Okrem našich prišli
i strelci z iných poľovných združení. Publikum a súťažiaci,
ktorí práve nestrieľali, veselo debatovali pri dobrom guláši
z diviny a všetci si ho pochvaľovali. Nedalo mi a šla som sa
spýtať hlavného kuchára pána Jozefa Krška na jeho tajné
prísady. Pousmial sa a povedal, že vraj nič špeciálneho, lebo
dôležitá je hlavne dobrá divina.
Na toto podujatie prišli i dve významné osobnosti našej obce
- akademický sochár Viťo Bojňanský, ktorý sám seba nazval
poľovníckym sympatizantom, a slovenský operný spevák
a poľovník, maestro Miroslav Dvorský. Bolo zrejmé, že oboch
umelcov streľba bavila.
A výsledky? Na prvom mieste sa už po druhýkrát za sebou
umiestnil pán Martin Čech. Na otázku, či si trúfa aj na pohár
predsedu SPZ, ktorý môže získať, ak vyhrá aj o rok, odpovedal, že sa posnaží. Nechajme sa teda prekvapiť!.
Petra Brštiaková

Nástup poníkov na poludnie čakala ich 6- hodinová šichta.

Indiánske tipii postavili
chlapi s deťmi za 20 minút.

Rag Day sa dá preložiť ako Susedský happening. Pôvodne to
bol Handrový deň, keď študenti v Anglicku zbierali oblečenie,
jedlo a peniaze na charitu, ale
s poriadnou dávkou recesie. V Kanade dostal Rag Day viac rodinný
a susedský charakter – raz za rok
sa stretnú susedia farmári, ktorí
bývajú vedľa seba (v okruhu 100
míľ), ženy všeličo uvaria, napečú
a nanosia to na spoločné stoly.
Jedlo nie je zadarmo – kupuje sa
za zaokrúhlené sumy ako v obchode a výťažok ide rodine, ktorá
to v ten rok najviac potrebuje. Na
Slovensku Rag Day dostal nový
význam v roku 2011, keď partia
nadšencov z Bystrice urobila podarenú akciu v rámci hesla „Sami
sebe si“ – pre všetkých, ktorí majú
chuť vyraziť do prírody s deťmi,
športovať, počúvať country muziku pri vatre a dať sa s priateľmi
do reči pri dobrom pive.
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Ondrej Belko: Za svoj dlhý život vďačím včelám
Len čo som vystúpila z auta, prileteli a priplietli sa mi do vlasov. Najprv som len
triasla hlavou, ale potom som utekala. Našťastie odleteli späť do úľa a aj môj
hostiteľ už otváral bránku – včelár pán ONDREJ BELKO.
Pán Belko (83) je už 22 rokov na dôchodku, ale
tento vek by ste mu zrejme nehádali. „Včely, to
je zdravie. Ja ani reumu nemám,“ hovorí a veselo sa usmieva. Rozprávať o včelách mu robí
rovnakú radosť, ako sa o ne starať.
Vraciame sa pred bránku, lebo sme sa rozhodli najprv fotografovať pri včelínoch. Vďaka nim sme dom pána Belka našli ľahko aj
napriek tomu, že na Pútnickej ulici sa už dávno nedá orientovať podľa čísiel, toľko domov
pribudlo. Náš hostiteľ chvíľočku pózuje, ale
hneď priletí niekoľko včiel a my sme svedkami toho, že aj sám včelár môže dostať žihadlo!
Lenže – je navyknutý a nič si z toho nerobí.
„Včely neútočia, len sa bránia. Napríklad, ak
boli vyrušované a sú nervózne. Otvoríte úľ
a už sú na vás.“ Možno sme ich svojím príchodom vyrušili my...

Včelárom nemôže byť hocikto
Pán Belko je včelárom od roku 1957. „Chytilo
ma to, keď som bol vedúcim polesia, za odmenu som dostal dva úle. Pre lesáka je včelárstvo
ideálny koníček. Kamaráti po pracovnej dobe
vysedávali v krčme a ja som bol pri včelách –
v zdravom prostredí na zdravom vzduchu. Za
svoj dlhý život vďačím včelám.“ Zamlada ešte
pán Belko s včelami kočoval, 25 rokov spolu
s inými včelármi nakladal úle a vyberal sa na
lesný med do Žiaru nad Hronom. „Bolo to aj
dobrodružné, lebo vtedy tam ešte všade boli
medvede.“

Počas rokov, čo odvtedy ubehli, sa pán Belko
o včelách veľa naučil. Zamiloval si ich a pochopil, že včelárom nemôže byť hocikto. To preto,
že starostlivosť o ne vyžaduje určité povahové
vlastnosti a hádam najdôležitejšia z nich je
presnosť. „Keď čokoľvek okolo včiel zanedbáte, je zle. Ak neprídete v presný deň, dokonca
v presnú hodinu, vyroja sa a je zle. Ak napríklad neprídem po materskú kašičku presne po
72 hodinách, zbytočne som robil.“
Včely sa rozmnožujú, aby zostávali silné a zdravé. Keď ich je veľa a už sa do úľa nevmestia, idú
sa rojiť – stará matka, ktorá vytvorila rodinu,
musí odísť a s ňou odletí aj trištvrte úľa. „Včelár musí robiť opatrenia, kontroluje matečníky,
z ktorých sa liahnu matky a likviduje, vylamuje
ich. Ja starým matkám aj strihám krídla,“ hovorí pán Belko.
Rojenie včiel sa začína v apríli a končí sa v júli.
Po dvadsiatom júli už nemajú rozmnožovací
pud, neroja sa, nezakladajú nové rodiny, ale
pripravujú sa na zimu. Pri znáške sú vraj včely
tak zaujaté robotou, že pri nich môžete celkom
bezpečne postávať len tak v košeli – vôbec si
vás nebudú všímať.

Holý vrch bol naozaj holý
Teraz sa už pán Belko cíti byť Bystričanom, ale
pochádza z obce Látky, ktorá je v detvianskom
okrese najvyššie položená. A ako sa dostal do
Záhorskej Bystrice? „V šesťdesiatom piatom,
keď ma mali preložiť, chcel som byť blízko

Aj včelárovi sa občas ujde žihadlo!
Bratislavy, lebo som si myslel, že sú tu všetci
najmúdrejší. Ale pravda to nie je,“ smeje sa.
Ako vedúci polesia urobil pre Záhorskú Bystricu veľa užitočnej práce. Dozeral napríklad
na zalesňovanie okolitých svahov. Dnes by už
nikto nepovedal, že Holý vrch bol naozaj holý.
Zalesňoval sa päť rokov a dalo to práce, pretože
na niektorých miestach sa sadenie muselo pre
eróziu aj viackrát obnovovať.
Do Záhorskej Bystrice prišiel pán Belko s manželkou a dvomi deťmi a už zostali. Tak sa im
tu zapáčilo? „Kam vás osud zaveje, tam sa vám
musí páčiť,“ opäť sa smeje pán Belko a dodáva:
„Ako Stredoslovák sa celý čas snažím pochopiť
mentalitu tunajších. Záhorskú Bystricu som si
vybral, lebo sa tu dá zberať med.“

100- percentný med
„Vďaka včelárstvu som ani ako dôchodca nestratil kontakt s ľuďmi. Už tridsať rokov tu
mám zákazníkov, ktorých zásobujem stopercentným medom. Nerobím to pre obchod,
preto ani nepoužívam praktiky ako niektorí
veľkovčelári. Robia všetko možné, len aby bol
obchod. Med ani nefiltrujem, je v ňom propolis, kašička, všetko. Norma je 35 kilogramov
medu na jednu včeliu rodinu a ja mám 25 rodín.“

Či je však dosť medu, záleží od toho, aký je
rok. Minulý rok krásne kvitol agát, ale prišli
dažde a koniec. Všetko závisí od prírody. Keď
sa darí, nanosia pánovi Belkovi včely med
z kvetov ovocných stromov, repkový, agátový,
lipový a lesný z lesných plodov.
Minulý rok sa zo sveta ozvali znepokojivé správy, že miznú včely. Môže za to postrekovanie
pesticídmi v poľnohospodárstve. „Miznutie
včiel je nebezpečné, lebo včelárenie nie je

o zisku. To je len na 20 percent. Ale 80 percent
je obecný význam – opeľovanie. Ja som si zatiaľ
výrazné ubúdanie včelstva nevšimol, ale asi tridsať rokov dozadu sa rozmnožil kliešť, ktorý sa
prisaje na včelu a vyciciava ju. Tak včely zdecimuje, že zomierajú. Proti takémuto ohrozeniu
sa dá brániť buď prirodzeným spôsobom – kyselinou mravčou, alebo chemickým postrekom
vtedy, keď už nie je znáška. No za celý život mi
nepadli včely na chorobu.“

Čas ubehol veľmi rýchlo, a tak sa pomaly zberáme na odchod. Lúčime sa pri bráničke, pán
Belko zatvára, ideme k autu... A už nám bzučia pri uchu! Ale zasa letia len na mňa a zasa
priamo do vlasov. Je to síce dobrá reklama pre
môj ekologický a čisto rastlinný šampón, ale ja
dostávam žihadlo priamo do temena hlavy. To
nič! Kým si od pána Belka kúpim prvý tohtoročný med, dávno naň zabudnem.
.
Text a foto: (mc)

Zaujímavosti o včelách
- Uvedomili ste si niekedy, že až dve tretiny potravín, ktoré jeme, závisia od opeľovania včelami? Podľa najnovších odhadov je preto „ekonomická“
hodnota opeľovania 265 miliárd eur, ak je vôbec takto vyjadriteľná. Aj preto väčšina členských štátov EÚ zakázala, aj keď zatiaľ len čiastočne,
používanie troch pesticídov (klotianidín, imidacloprid a tiametoxán), ktoré zabíjajú včely. Včelári a ochranári chcú však ísť ešte ďalej a docieliť
zákaz siedmich hlavných pesticídov používaných v poľnohospodárstve. Pesticídy znižujú včelám imunitu, podpisujú sa pod ich nedostatočnou
výživou a spôsobujú ich dezorientáciu.
- Ekológovia momentálne presadzujú myšlienku chovu včiel v mestách. Vraj v parkoch nájdu pestrejšiu potravu a nie sú vystavené postrekom.
V Paríži už fungujú včelie komunity a viaceré včelíny sú na strechách známych budov, napríklad aj parížskej opery. Je ale otázne, či rovnako
ako pesticídy nie sú škodlivé emisie z áut.
- Masívny úhyn včiel v uplynulých rokoch oznámili najmä Spojené štáty americké a Británia, v USA údajne vlani uhynulo až 30 percent kolónií.
Podľa našich včelárov úhyn u nás nie je ešte taký viditeľný, ale upozorňujú na to, že včelárstvu chýba program systematickej obnovy. Potešujúce
je, že sa vytvárajú skupinky včelárov, ktorí si chovajú na záhradkách dve – tri rodinky včiel, aby sa situácia zlepšila a včelstvo sa posilnilo. Starostlivosť o jednu včeliu rodinu predstavuje náklady okolo 200 eur.
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Pozdrav z ďalekej Kene, z mestečka Malindi
V minulom čísle sme vás informovali
o tom, že Záhorská Bystrica sa rozhodla prostredníctvom svojho vyslanca Miroslava Marciša venovať na podporu
HIV projektu v Keni notebook. Teraz si
môžete prečítať, čo nám všetkým Miro
z Kene napísal.
Nevzdelanosť, chudoba, vysoký výskyt HIV,
nedostatok pitnej vody, hlad, podvyživené deti,
nízke hygienické štandardy, drahá zdravotnícka starostlivosť.
Ushirikiano centrum je jedným z rozvojových
projektov vysokej školy Sv. Alžbety, ktorý pôsobí v prímorskom mestečku Malindi v Keni. Ak
máte šťastie a ocitnete sa na takomto projekte,
prejde vám hlavou milión rôznych myšlienok.
Kladiete si otázky, ako je to možné? Prečo to
tak je? Začnú sa vám meniť priority...
Veľa sa pracuje v teréne, sú situácie, kedy sa
musíte rozhodnúť, ale ani pri jednej nemôžete
zaváhať. Niekedy je to ťažké. Človek pri tejto
práci musí byť odosobnený, inak to nezvládne.

Dva dni nič nejedli
Raz na obed, po sobotňajších aktivitách, sa
všetky deti rozpŕchli domov, len jedno dievčatko aj s dvomi malými súrodencami nie. Volá sa
Furaha, čo v preklade znamená „radosť“. Prechádzali sa po lese, spievali si, vedeli sa zahrať
so všetkým, čo našli na zemi. Keď sme sa ich
spýtali, prečo sa nejdú domov najesť, odpovedali, že oni nie sú hladní. Potom sme zistili, že
už druhý deň nič nejedli a zabávali sa všeličím,
len aby necítili hlad.
V našom Ushirikiano projekte, čo v preklade
znamená „spolupráca“, prioritne zabezpečujeme základné vzdelanie detí z chudobných ro-

Práca na rozvojovom projekte medzi veľmi chudobnými je radostná i bolestná zároveň.
dín a sirôt. Monitorujeme zdravotný stav HIV
pozitívnych pacientov, zabezpečujeme distribúciu liekov a robíme prednášky, aby mali čo
najviac informácií o ich diagnóze a prípadných
rizikách. Pre sociálne slabé rodiny poskytujeme
„food support“ – základné potraviny (múku,
ryžu a fazuľu), keďže situácia je niekedy taká
vážna, že v rodinách nemajú čo do úst a deti
väčšinou jedia raz za deň alebo vôbec. Pravidlá

tu nikto nedodržiava, polícia tu nie je takmer
žiadna a sanitky by ste sa nedovolali.

Hakuna matata
Aj taká je Keňa! Prašné cesty, značky žiadne a
prechody pre chodcov by ste tu hľadali márne.
Ale ako sa povie: HAKUNA MATATA! ŽIADNY PROBLÉM! Ak máte veľké auto, na ceste to
máte vyhraté. V mnohých veciach je to zložité,
nie je tu skoro žiadny systém a kúpna sila je
veľmi malá.
Pokúšal som sa rozšíriť ponuku jednej mamičky s dosť ťažkou rodinnou situáciou, ktorá
predávala pečenú kukuricu. Rozšíril som jej
ponuku o pečené zemiaky. Vytvoril som marketingový plán a v jeden deň sme ho spolu zrealizovali. Predali sme všetko, ale museli sme
ísť pod cenu.
Zistil som, že pre týchto ľudí v podmienkach,
v akých sa nachádzajú, vôbec nie je ľahké zarobiť si na živobytie. Aj keď máte mnoho plánov,
veľa z nich sa zrealizovať jednoducho nedá. Je
to veľká škola života. Na projekte človek získa
mnohé skúsenosti, naučí sa toľko poznatkov
a zažije situácie, ktoré by ako turista nikdy
nezažil. Nie je nič krajšie ako keď vám niekto
z rodiny, kde nemajú čo jesť alebo HIV pozitívny pacient podá ruku, pozrie sa vám do očí
a povie, že to, čo robíte, mu nejako zmenilo

život, alebo mu to aspoň vyčarilo úsmev na
tvári a spravilo krajší deň.
Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi prof.
Vladimírovi Krčmérymu, agentúre Slovak Aid,
ako aj celému tropic teamu za príležitosť, ktorú
mi poskytli a za prácu, ktorú so srdcom vykonávajú.
Ľudia sa často pýtajú na zmysel života, ale život
čaká na chvíľu, kedy mu ten zmysel dáme my
sami!
Ak všetko dobre dopadne, 11. augusta sa vidíme na prednáške v Záhorskej Bystrici.
Teším sa a pozdravujem!
Miroslav Marciš
Email: miroslav.marcis@gmail.com
Ushirikiano Centre
P.O.Box 256, Malindi/Kenya

Záhorská Bystrica venovala projektu notebook.
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Najšikovnejší oteckovia boli najrýchlejší
Tohtoročný deň otcov sme spoločne oslávili vo farskej záhrade v nedeľu 16. júna. Počasie sa vydarilo, a tak sa tretí ročník tohto
milého sviatku rozbehol v plnom prúde.
Pre oteckov a ich ratolesti boli pripravené spoločné súťaže zamerané na pohyb
a zručnosti. Merali časom a tri najšikovnejšie páry s najnižším súčtom minút získali
odmeny.
Čapovali sa kofola aj pivko a o občerstvenie vo forme koláčikov sa postarali šikovné
mamičky, za čo im ďakujeme. Poďakovanie
patrí aj mladým farníkom z OZ Hlas nádeje, ktorí pomáhali pri súťažiach a organizátorovi tohto milého stretnutia.
(ľj)
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Pri odstraňovaní následkov povodní
pomáhali dobrovoľníci
Takmer dvesto dobrovoľníkov pomáhalo počas víkendu 8. a 9. júna pri odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili povodne.
a stravu, nápomocné boli aj školy v pôsobnosti BSK. Guláš a kapustnicu uvarili pre dobrovoľníkov SOŠ hotelových služieb a obchodu Na
pántoch, SOŠ Farského a Hotelová akadémia Mikovíniho.
Dobrovoľnícku akciu inicioval Bratislavský kraj a všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali pri odstraňovaní škôd, vyslovuje veľkú vďaku.
Neziskové organizácie dostanú čestné uznanie, ktoré ich zástupcom
odovzdá župan Pavol Frešo na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Najšikovnejší oteckovia sú páni Zámečník, Saxa a Kamhal.

„Nikto nemusel, ale všetci chceli pomôcť dobrej veci, a to si veľmi
vážim. Prišli aj takí, ktorých sa povodne priamo netýkali a ktorých
priamo nezasiahli. O to srdečnejšia je naša vďaka, že prišli vo svojom
voľnom čase. Zaslúžia si preto čestné uznanie,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo.
Bratislavský kraj zasiahli na začiatku júna povodne, vyliali sa rieky
Morava aj Dunaj. Povodne v kraji najviac postihli mestskú časť Devín, kde vyliata Morava zatopila obe prístupové cesty. Tretí stupeň
povodňovej aktivity bol vyhlásený aj v obci Vysoká pri Morave.
Dobrovoľníci čistili cesty a obyvateľom Devína pomáhali odpratávať
bahno z dvorov, záhrad aj z domov. Pri akcii pomáhalo aj vyše tridsať
dobrovoľných hasičov zo Stupavy, Plaveckého Podhradia, Plaveckého
Mikuláša, zo Sološnice a z Rohožníka.
Dobrovoľnícku pomoc inicioval Bratislavský kraj. Spolupracoval pritom s dopravcom Slovak Lines, ktorý pre dobrovoľníkov zabezpečil
dopravu, a s RISC – prijímacím, informačným a podporným centrom
mimovládnych organizácií. Centrum združuje deväť neziskoviek –
Človek v ohrození, Člověk v tísni, Slovenský červený kríž, Slovenská katolícka charita, Gréckokatolícka charita, Evanjelická diakonia
ECAV na Slovensku, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky,
ADRA Slovensko a Tím krízovej intervencie Modrý anjel.
Bratislavský kraj zabezpečil pre dobrovoľníkov dopravu, pitný režim

inzercia 3/10/2013

Eurofondy na podporu vzdelávania
Cenník služieb
Senior taxi

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

Záhorská Bystrica, Marianka
Stupava, Lamač
Borinka
Ostatné mestské časti BA

Seniori nad 60 rokov
a ZŤP s trvalým pobytom
v Záhorskej Bystrici
0,50 €/1cesta
0,50 €/1cesta
1,50 €/1cesta
3,00 €/1cesta

Obyvatelia Záhorskej
Bystrice pod
60 rokov
2,00 €/1cesta
3,00 €/1cesta
5,00 €/1cesta
10,00 €/1cesta

Senior taxi obsluhuje p. Mihalovičová - tel. číslo: +421 949 82 82 93
Kancelária prvého kontaktu – Sv. Pia X. 1, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica tel.č.: +421 948 82 82 94

Európska komisia vyzdvihuje prístup Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa
pri príprave nového programového obdobia EÚ 2014 až 2020 angažuje a prejavuje
záujem aj priamo v Bruseli.
„Bratislavská župa patrí medzi samosprávne kraje, ktoré sa snažia o čo najlepšie čerpanie eurofondov. Práve Centrá
odborného vzdelávania a prípravy chceme
s ich pomocou v budúcom programovom
období komplexne zmodernizovať,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

K prioritám kraja patrí aj podpora odborného vzdelávania. To zahŕňa nielen prebudovanie stredných odborných škôl, ale aj
tvorbu nových učebných plánov a osnov,
zakladanie podnikateľských inkubátorov,
podporu výskumu a inovácií už na stredných školách, intenzívnejšiu spoluprácu
s vysokými školami a ponuku vzdelávacích
programov v rámci celoživotného vzdelávania. Budovaním centier odborného
vzdelávania chce kraj dosiahnuť lepšie
uplatnenie absolventov stredných odbor-

ných škôl na trhu práce alebo ich prípadné
pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.
O plánoch na najbližšie obdobie hovorili v Bruseli poslanci kraja. Diskutovali aj
o tom, že zaradenie Bratislavského kraja k vyspelým regiónom EÚ 27 vnímajú
ako faktické znevýhodnenie pri čerpaní
a množstve prostriedkov. Poslanci poukázali aj na nereálnosť posudzovania vyspelosti regiónu na základe parity kúpnej
sily (podľa Eurostatu z roku 2010 sa BSK
umiestnil na 7. mieste).
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Deti pohladili srdcia mamičiek
Druhá májová nedeľa je spojená s oslavou
Dňa matiek. Prekrásny program predviedli deti zo Základnej a materskej školy
Hargašova, deti zo ZUŠ J. Kresánka a aj
Cech amatérskych hudobníkov a detský

folklórny súbor Čečinka. Talentované
deti pohladili srdcia svojich mamičiek
aj babičiek tancom, spevom i recitáciou
básne. Členovia Klubu dôchodcov obdarovali každú prítomnú dámu kvietkom
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Zohraná partia v kúpeľoch Nimnica

z našich kvetinárstiev. Súčasťou programu
bola aj malá výstavka prác detí z materskej školy.
(bb)
Foto – Martin Jurček

Už sa stáva pravidlom, že partia, ktorá sa
spolu rekreuje, je výborne zohraná, všetci
si výborne rozumejú a už pred skončením
pobytu sa tešia na ďalší, ktorý pre nich
zorganizuje vedúca klubu dôchodcov pani
Lidka Moková.
Tento raz bolo 24 členov Klubu dôchodcov
desať dní v kúpeľoch mesta Nimnica. Zo
spokojných usmievavých tvárí na fotografii
vidieť, že táto zatiaľ posledná rekreácia sa
vydarila. Všetci po liečebných procedúrach
a turistických výletoch pookriali a spoločne sa aj zabavili pri večerných posedeniach
a pesničkách.
Tak dovidenia nabudúce!
Ján Hasoň
účastník rekreácie

Oslava jubilantov v klube dôchodcov
Dievčatká z Materskej školy.

Folklórny súbor Čečinka.

Oslava jubilantov v Spoločenskom dome
v Záhorskej Bystrici bola v nedeľu 23. júna
veľmi príjemným podujatím. Všetkým srdečne zablahoželali vedúca Klubu dôchodcov Ľudmila Moková, pán starosta Ing.
Krúpa a dôstojný pán Ľudovít Pokojný.
K blahoželaniu sa pripája i redakcia!

Rozhodli dve sekundy
Sedemnásty ročník Dňa hasičov v Jarovciach bol opäť zábavný aj napínavý. V sobotu 11. mája sa v súťaži družstiev s vlastnou
historickou technikou o putovný pohár
starostu Jaroviec zúčastnilo aj družstvo
dobrovoľných hasičov zo Záhorskej Bystrice. Naše družstvo skončilo na 4. mieste s časom 53,12 sekundy. Najlepšie bolo
družstvo z Jaroviec s časom 35,11 sekundy.
Až taký veľký rozdiel to nebol, však?
(bb)
Foto: Jozef Uhler
inzercia 3/12/2013

Naši jubilanti:

Novootvorený Klub podnikateliek Záhoria
so zámerom komunitného spôsobu podnikania hľadá ambiciózne

podnikateľky, manažérky,
ktoré sa chcú zapojiť priamo ako čelné predstaviteľky
do riadiacej práce klubu, v nadväznosti na významné slovenské
a zahraničné projekty a organizácie so zameraním na stimulovanie
podnikateľského ducha žien.
Svoj záujem prezentujte na:
klaudia.valuskova@avmobilita.sk,
ika@opatrovatelka-no.sk
www.podnikatelkyzahoria.sk

96 - Mária Vachálková, 93 - Ján Blecha, 91 Helena Poláková, Mária Jánošová, Viktória
Sklenková, 85 rokov - Ing. Pavel Horník,
Hermína Mihalovičová, Ján Kaiser, Jozefína Antalová, Mária Hrdinová, 80 rokov
- Vilma Janatová, Rozália Breitschaftová,
Františka Papšíková, Matilda Ragasová, Elena Drahošová, 75 rokov - Anna Liďáková,
Mária Mihalovičová, Jozef Berec, Ján Drahoš, Elena Maťasová, Viliam Osuský, Emília
Osuská, Anna Mikletičová, Anna Pospišová,
Terézia Ščepková, Prof. Ivan Čižnár, Otto
Batrla, 70 rokov - Helena Ďurkovičová,

Gustav Schmiedl, Kamil Karlovský, Walter
Gula, Emília Ivančíková, Pavlína Havránková, Rudolf Papšík, Eva Juračičová, Antónia
Vlčková, Oľga Romanová, RNDr. Rudolf
Polák, Eva Hanúsková, Kvetoslava Paličová,
Štefánia Dobrovodská, Štefan Purgiňa, 65
rokov - Anna Poláková, Michal Ščasný, Mária Kubovičová, Dominik Jánošík, Jaroslav
Hurbanič, Peter Prvonič, Silvia Šimonová,
Věra Vighová

Manželské jubileá
60 rokov - Rozália a Štefan Kahánkovci, 55
rokov - Helena a Alojz Haraslínovci, Anna a
Jozef Maderovci, Genovéva a Jozef Liďákovci, Anna a Ján Pospišovci, 50 rokov - Františka a František Orgoňovci, Anna a Rudolf
Matúškovci, Eva a Ivan Čižnárovci.
(ľm)
foto: Peter Šteffek

Na kovárni sa zasa kalí
Miestny úrad v spolupráci s miestnymi kováčskymi nadšencami zorganizovali v sobotu 22. júna kováčsku Oldies párty Ľudovom dome. Do tanca aj na počúvanie hral
DJ Šony. Priaznivci hitov dávno minulých,
ale stále žiadaných, pokračovali v zábave aj
po krátkej búrke, ktorá ich nevyhnala do
svojich domovov. Kováči v kováčskej dielni boli k dispozícii pre každého záujemcu
o vyskúšanie čierneho remesla.
text a foto (bb)
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica malo
pravidelné zasadnutie 23. apríla
a 28. mája 2013.
ODPREDAJ POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov, ktoré sú v správe mestskej časti parc.
č. 2661/74 o výmere 445 m² v sume 155,-€/
m² manželom Konrádovým, parc. č. 2661/75
o výmere 187 m² v sume 155,-€/m² žiadateľom Ing. Murgašovi s manž. a Ing. Vokáľovi.

PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo nájom časti pozemkov parc. č. 2711/2 a parc. č.2708/3 o výmere
maximálne 6000 m², na dobu 10 rokov za
cenu 0,50€/m²/rok na dobu 10 rokov Ing.
Mojtovi.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV V ĽUDOVOM DOME

zboru v Záhorskej Bystrici a Klubu dôchodcov
- správu o činnosti Miestneho futbalového
klubu – MFC s pripomienkami
- informatívnu správu o priebehu jarnej brigády
- informáciu o zámeroch činnosti neziskovej
organizácie Bystrický prameň
- správu o výsledku inventarizácie v mestskej
časti

né hracie prístroje. Zmena spočíva vo výške
úhrady za prenájom letných terás v mestskej
časti. Cena za prenájom je vo výške 0,15 €/
m²/deň prípadne za ročnú paušálnu sumu,
a to: do 3 m² 150,- €, od 3,01 do 4 m² 200,€, od 4,01 do 5 m² 250,- €, od 5,01 do 6 m²
300,- €, od 6,01 do 7 m² 350,- €, za viac ako
7 m² 350,- € + 50,- € za každý ďalší začatý
m². Zmeny sú prijaté uznesením č. 296/2013
a zverejnené vo VZN č.2/2013.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska pre mestskú políciu.

ČERPANIE ROZPOČTU

SCHVÁLENIE PODMIENOK
VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
Zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej
obchodnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v budove bývalého miestneho úradu o celkovej výmere 72,18 m².

Zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov v Ľudovom dome pre ZUŠ
J. Kresánka na dobu neurčitú. Prenájom
pozostáva z troch miestností slúžiacich na
výučbu hudobného odboru.

SCHVÁLENIE ZMLUVY O NÁJME

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

ZMENY VO VZN Č. 1/2012

Zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej
obchodnej súťaže na prenájom pozemkov
parc. č. 853/7 a parc. č. 853/6 za minimálnu
cenu 4,-€/m²/rok.

Zastupiteľstvo schválilo zmenu VZN o miestnych daniach za psa, užívania verejného
priestranstva, predajné automaty a nevýher-

VZN O FINANCOVANÍ ŠKOLY
Zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2013 o podrobnostiach financovania materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí) v mestskej časti.
Úplné znenie je prístupné na webstránke
mestskej časti.

ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO NA
VEDOMIE
- správu o činnosti Dobrovoľného hasičského

Zastupiteľstvo schválilo zmluvu o nájme časti pozemku parc. č. 2711/2 a časti pozemku
parc. č. 2708/3 k. ú. Záhorská Bystrica pre
žiadateľa p. Mojta.

Zastupiteľstvo zobralo ma vedomie správu
o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2013
a schválilo zmeny rozpočtu na rok 2013.
Prehľad čerpania s navrhovanými zmena
uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
Hlavné úpravy rozpočtu sa týkajú rekonštrukcie jedálne pri ZŠ s MŠ Hargašova o 40
000 eur, rekonštrukcie terasy pri materskej
škole o 10 000 eur, rekonštrukcie osvetlenia
a hygienických kútikov v triedach základnej
školy, ako aj výmeny bočných vstupných dverí na oboch pavilónoch ZŠ v celkovej hodnote 23 000 eur. Ďalšou položkou je schválená
investícia do pouličného osvetlenia na ceste
pri Vápenickom potoku, ako aj investícia do
dopravného značenia v sume 13 000 eur.
Zimná údržba môže počítať v roku 2013
s rozpočtom zvýšeným o 4 000 eur.
Všetky materiály nájdete na:
www.zahorskabystrica.sk

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie

Schválený
rozpoþet 2013
1 480
551
183

Stav k 31. 3.
2013
347
33
0

Plnenie
v%
23%
6%
0%

Upravený
rozpoþet 2013
1 535
551
255

Úpravy
rozpoþtu
+ 55
+ 72

Spolu príjmy

2 214

380

17%

2 341

+ 127

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie

1 480
671
63

344
53
14

23%
8%
22%

1 535
736
70

+ 55
+ 65
+7

Spolu výdavky

2 214

411

19%

2 341

+ 127

Rozpoþet mestskej
þasti (v tisíckach eur)

Spracovala: Alena Marošová, ekonomické oddelenie

Dohoda o vysielači mobilného operátora
Nový vysielač spoločnosti Slovak Telekom umiestnený v blízkosti
Pútnickej ulice bude mať stanovené pravidlá fungovania. Medzi
Záhorskou Bystricou a spoločnosťou Slovak Telekom dôjde k podpisu dohody o povinnosti operátora informovať o každom rozšírení
vysielacej technológie, respektíve musí požiadať úrad o povolenie.
Iniciatíva vyšla od dotknutých občanov. „Pán starosta nás požiadal
o dohodu, v ktorej by sme sa zaviazali informovať obec o každom
pridávaní vysielacej techniky a my sme súhlasili,“ povedal Martin
Vidan, hovorca pre korporátne záležitosti Slovak Telekomu. Ak pri
rozširovaní technológií bude potrebné povolenie, Slovak Telekom
a.s. v zmysle stavebného zákona požiada o jeho vydanie. Umiestnenie nových vysielačov podlieha procesu ako pri povoľovaní drobnej
stavby. Povolenie z úradu vydáva Jaroslava Liďáková.

Kontrolné meranie
Meranie úrovne žiarenia na uliciach Pútnickej, Prídavkovej a na Vlkovkách sa uskutočnilo 19. júna. Vykonala ho oprávnená spoločnosť
SKY ECO, prítomní boli starosta Jozef Krúpa a poslanec Martin
Besedič. Merania sa podľa požiadavky starostu robili na miestach
v smere maximálneho vyžarovania pri štandardných prevádzkových
podmienkach. Všetky namerané hodnoty vyhovujú ako Vyhláške
Ministerstva zdravotníctva SR (534/2007), tak i Nariadeniu vlády
SR (329/2006) a Odporúčaniu Rady Európskej únie (1999/519 ES)
o elektromagnetickom žiarení v životnom prostredí.
Kompletné výsledky meraní aj ďalšie informácie nájdete na web
stránke mestskej časti alebo priamo na miestnom úrade.
(lj)

21

ŠPORT

Záhorákopen vo výbornej nálade

Spoločná fotografia účastníkov turnaja.

Po upršanom počasí sa v sobotu 8. júna rozsvietilo
slniečko a tak sa v poradí už 17. turnaj Záhorákopen
mohol začať za ideálnych podmienok.
V zrekonštruovanom areáli TJ Záhorák, ktoré ktosi vtipne nazval
„Rybník Garros“, pretože na jeho mieste bol kedysi rybník, neskôr
suťovisko, sa mohol začať obľúbený jarný tenisový turnaj. Ženy aj
muži hrali štvorhru.
U žien sa kvalifikovali štyri páry, ktoré hrali systémom každý s každým a potom o umiestnenie. Zvíťazila dvojica Pionteková – Michalcová pred dvojicou Fillová – Jurištová. Na 3. mieste skončili
Krúpová – Kovarová pred Slobodovou a Mikulovou.
V mužskej súťaži bolo 18 dvojíc (2 x s účasťou žien), ktoré boli
rozlosované do štyroch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým a od štvrťfinále vylučovacím systémom. Úroveň hry predstihla
minulé ročníky najmä vzhľadom na to, že sa na turnaji zúčastnili aj
mladí a registrovaní hráči.
Prekvapením bolo, že zo skupín nepostúpili nasadené dvojice Petráš

Kompletná zostava pavúka súťaže žien.
– Frecer, Capek – Nipča, a vo štvrťfinále vypadli aj niekoľkonásobní
víťazi Straňák – Oravkin. Vo finále, ktoré sa hralo aj pri umelom
osvetlení, zvíťazila najmladšia dvojica Dujčík – Vajda nad reprezentantmi TJ Záhorák Lendelom s Antálkom 6:3.
Turnaj sprevádzala výborná nálada, skvelé občerstvenie od firmy
Jurišta, ako aj radosť z vynoveného areálu.
Ing. Martin Fillo

ZÁHORSKÁ HOKEJKA 2013
Tretí ročník turnaja Záhorská hokejka počtom hráčov opäť prekonal predchádzajúci rok. Každé z ôsmich mužstiev postavilo do
bojov o putovný pohár minimálne osem hráčov.

Vďaka väčším bránkam bol hokejbal pre divákov atraktívnejší –
brankári mali síce ťažší život, ale útočníci zasa radosť. Napriek
tomu, že mužstvá nemali veľa natrénované (väčšina sa stretne len
na turnaji), videli sme tvrdé boje a pekné akcie s krásnymi gólmi.
Hoci bolo pár hráčov zranených, bojovali ďalej až do posledného
hvizdu rozhodcov (väčšinou Dodo Požgay alebo Ragas).
Niektoré sporné verdikty pásikavých mužov vyvolali ostré debaty.
Dúfam, že nášho najlepšieho trombonistu už hnev prešiel. Súboj
o tretie miesto medzi HC Trombón a BKP Elektro totiž ovplyvnili práve odpískané fauly, resp. technické priestupky. Prvýkrát
v trojročnej histórii turnaja získali bronz naši šikovní, energiou
nabití elektrikári z BKP Elektro. Už tradičné finále medzi HC Bratislavská a Stará Školská vyhrali tentokrát športovci z Bratislavskej
a treba povedať, že zaslúžene.
Na záver sme skonštatovali, že turnaj Záhorská hokejka bol opäť
kvalitnejší. A to tak úrovňou predvedenej hry, ako aj spoločenskou stránkou akcie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a hráčov
vyzývame, aby nezanedbali letnú prípravu. Ihrisko je voľné pre
všetkých!
Vladimír Kristl
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Naši najúspešnejší:
Tsunami floorball team
Práve ukončená sezóna 2012/2013 bola pre našich florbalistov veľmi
úspešná a bohatá. Záhorskú Bystricu reprezentovali v štyroch mládežníckych a v jednej mužskej kategórii v dlhodobých ligových súťažiach.
Prvýkrát pôsobili muži v celonárodnej lige
MI, kde postúpili v sezóne 2011/2012 ako
majstri bratislavskej regionálnej ligy. Svoj
cieľ splnili. V konkurencii dvanástich tímov
z celého Slovenska skončili na 7. mieste a
udržali sa v tejto prestížnej lige.
Záhorskú Bystricu zviditeľnili aj mládežníci a deti. Dorastenci (narodení 1995 a ml.)
vyhrali bratislavskú ligu a postúpili na MS
do Partizánskeho. Po úžasných výkonoch
skončili na druhom mieste a potvrdili svoje miesto v absolútnej špičke slovenského

mládežníckeho florbalu. Rešpekt vzbudzujú aj detské družstvá. Vo všetkých prihlásených kategóriách v bratislavskej lige
sme získali medaily. Mladší žiaci (1999
a ml.) – 3. miesto, staršia prípravka (2001
a ml.) – 2. miesto, mladšia prípravka (2003
a ml.) sa stala dokonca majstrom! Starší aj mladší prípravkári nás vďaka týmto
umiestneniam reprezentovali na majstrovstvách Slovenska v Dolnom Kubíne
a v Turanoch. Stretli sme sa tu s najlepšími družstvami celého Slovenska a potvrdili

sme príslušnosť v tejto detskej florbalovej
elite. Spomenúť musíme aj účasť približne
30 detí zo Záhorskej Bystrice na turnaji vo
Švédsku. Reprezentovali nás na podujatí
Uppsala Floorball CUP v troch vekových
kategóriách. Veľa vody síce nenamútili, ale
znovu mali možnosť konfrontácie s najlepším svetovým florbalom.
Máme aj ďalšieho florbalového reprezentanta Slovenska. Po Nikole Gulabovej sa do
juniorskej reprezentácie Slovenska dostal
Martin Kubovič a zúčastnil sa Majstrovstiev sveta juniorov v nemeckom Hamburgu. Svoj debut v národnom drese okorenil
hetrikom proti Švédsku, čo je nevídaný
kúsok.
Informácie o množstve udalostí v bystrickom florbale (švédsky tréner v Záhorskej
Bystrici, 2 x na medzinárodnom turnaji
v Komárne a podobne), o výsledkoch,
úspechoch, hráčoch a tímoch nájdete na
www.tsunami2006.eu.
Šimon Dudík,
tréner v ŠK Hargašova
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Úspešná jar tenistov TJ Záhorák

Víťazi v kategórii 65+: Hausner, Blahutiak,
Fillo, Kubiš.
Majstrovstvo Bratislavy jednotlivcov, z ktorého hráči TJ Záhorák neodišli s prázdnymi rukami. Dvojica Paluš-Antálek získala
1. miesto vo štvorhre (35+), dvojica Blahutiak-Fillo zvíťazila vo štvorhre (65+); Blahutiak ziskal 2. miesto vo dvojhre a Hausner
3. miesto v súťaži jednotlivcov.
Podrobné výsledky je možné si pozrieť na
www.stz.sk.
(r)

Nábor mladých futbalových talentov
Dorastenci Tsunami Záhorská Bystrica.

Muži z I. ligy Tsunami Záhorská Bystrica.

Tréningový proces na novú sezónu 2013/2014 začína v utorok 13. 8. 2013 o 16.30 na
štadióne MFC Záhorská Bystrica.
PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM TRÉNINGOV
Predprípravka:
od 16.30 do 17.30 utorok a štvrtok.
Prípravka:
od 17.00 do 18.30 pondelok, utorok a štvrtok.
Mladší žiaci:
od 17.30 do 19.00 pondelok, utorok a štvrtok.

Ročníky 2000 – 2007

Spoločná fotka z turnaja v Uppsale Švédsko.

FUTBAL

SENIORI – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
FK Dúbravka: MFC Z. Bystrica
MFC Z. Bystrica: ŠK Hamuliakovo (kontumácia)
ŠK Krasňany: MFC Z. Bystrica
MFC Z. Bystrica: TJ Jarovce
MFC Z. Bystrica: FKM Karlova Ves
FC Volkswagen: MFC Z. Bystrica

Letná sezóna tenisu sa spravidla
začína okolo 15. apríla, ale v tomto roku začala neskôr. Tenisti TJ
Záhorák dosiahli hneď niekoľko
pozoruhodných výsledkov.
Súťaže družstiev sa hrávajú v rámci Bratislavského regiónu v máji a v júni. TJ Záhorák mal prihlásených 7 družstiev (2 x
muži, 1 x seniori nad 35 rokov, 2 x seniori
nad 60 rokov, 2 x seniori nad 65 rokov).
Muži v čase uzávierky tohto čísla ešte nemali ukončené súťaže, ale A-družstvo sa
v I. triede zachránilo, Béčko je v II. triede
v dolnej polovici tabuľky.
Seniori 35+ síce prehrali so Slovanom 2:3
(za Slovan hral aj Dominik Hrbatý a tréner reprezentácie Malík), majú však isté
2. miesto, a to znamená postup na Majstrovstvá Slovenska.
Seniori 60+ už štvrtý rok za sebou prehrali
rozhodujúci zápas o prvenstvo s Tenisovou
školou Petržalka 1:2, ale nádej na postup na
MS trvá. Najúspešnejším je družstvo seniorov 65+, ktoré obsadilo v Majstrovstve Bratislavského regiónu 1. miesto, keď v piatich
zápasoch vyhralo všetko so skóre 13:2.
Začiatkom mája sa uskutočnilo Regionálne

VÝSLEDKOVÝ SERVIS / máj – jún

Pripomienky k tréningovému harmonogramu si spoločne prediskutujeme s rodičmi na štadióne MFC na začiatku sezóny 2013/14 alebo počas tréningového kempu
prípravky a mladších žiakov od 26. 8. až 30. 8. v čase od 09.30 do 17.30, kde vás
srdečne pozývame.
Kontakt na vedenie a trénerov mládežníckych družstiev:
Tréner Martin Kapusta:
0948 309 777
Tréner Jozef Prokop:
0907 787 642
e-mail:
trenermfc@gmail.com

Sledujte nás na www.mfczahorskabystrica.com.
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SENIORI – 5. liga 2012 / 2013
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106 :31
95 : 39
105 : 48
59 : 50
49 : 50
56 : 64
28 : 46
56 : 82
46 : 89
25 : 126

70
61
57
51
37
35
24
23
21
15

TJ Jarovce Bratislava
FKM Karlova Ves
Štart Nepočujúci
FC Volkswagen
Slávia Ekonóm
FK Dúbravka
MFC Záhorská Bystrica
ŠK Krasňany
FK The Dragons
ŠK Hamuliakovo

1
4
3
3
4
2
3
2
0
0

Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke www.futbalnet.sk. Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame
na zápasy MFC Záhorská Bystrica.
FLORBAL – TSUNAMI TEAM Záhorská Bystrica
Mladšia prípravka
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ( 5. miesto)
Tsunami ZB – Grasshoppers Žilina
2:8
Tsunami ZB – ATU Košice
1:7
Tsunami ZB – LEV Narnia
6:4
Staršia prípravka
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ( 7. miesto)
FBK Turany – Tsunami ZB
5:3
Tsunami ZB – FBC LEV Narnia
6:4
Tsunami ZB – FBC Mladosť Trebišov
2:6
Súboj o 5. až 8. miesto:
Tsunami ZB – Grasshoppers Žilina
4:6
Súboj o 7. miesto:
Tsunami ZB – FBC LEV Narnia
8:0
Dorast
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA ( 2. miesto)
Tsunami ZB – Harvard Partizánske
6:2
Tsunami ZB – Grasshoppers Žilina
0:3
Tsunami ZB – Florko Košice
7:1
Semifinále:
Tsunami ZB – 1. FBC Trenčín
8:6
Finále:
Tsunami ZB – ATU Košice
1:7
Najmenší florbalisti – medziškolské stretnutie:
Prváci a druháci na základnej škole:
ZŠ Hargašova – ZŠ Lamač
1:7
Tretiaci a štvrtáci na základnej škole:
ZŚ Hargašova – ZŠ Lamač
11:5

Všetky informácie a výsledky nájdete na webovej stránke www.tsunami2006.eu

Švarc majstrom sveta
Koncom marca
sa uskuto čnili
v tureckej Antalyi Majstrovstvá
sveta seniorov
nad 35 rokov. Na
hlavnej súťaži sa
zúčastnilo 64 hráčov. Víťazom sa
stal člen Tenisovej
školy Petržalka
a hosťujúci hráč TJ
Záhorák Ladislav
Švarc.
Martin Fillo
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Náš máj má 26 metrov
Máje sa zvyknú stavať 1. mája, na Turíce a na Jána. My sme ten náš máj vztýčili už 30 apríla.

Sadili sme nové stromy
na Námestí Rodiny
Sprievod Krojovaného majálesu
ukončilo slávnostné zasadenie
šiestich stromov ginko biloba na
Námestí Rodiny. Každý strom, ako
symbol zelene, bol venovaný jednotlivým oblastiam spoločenského života a má svojich patrónov:
- Strom školstva a vedy – za vedeckú oblasť
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., za školstvo riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Zuzana
Kaliariková a žiaci Juliane Gerbel a Tadeáš
Turanský,
- Strom kultúry – Spevácky zbor Bystričan,
žiačka Základnej umeleckej školy Petra Klamová a Mgr. art. Vladimír Kobielsky,
- Strom seniorov – za Klub dôchodcov

Niektoré deti napísali na stužky nášho
tohtoročného mája svoje mená a dívali sa,
ako vejú vo vetre. Ale kým sa tak stalo, čakala máj ešte dlhá cesta. Najprv sa pri Ľudovom dome stretli členovia Dobrovoľného
hasičského zboru, aby ho pripravili. Potom
ho na voze ťahanom koňmi v spoločnom

sprievode so speváckym zborom Bystričan
a folklórnym súborom Chasa dopravili na
Námestie Rodiny. Pri stavaní 26 metrov vysokého stromu si spolu s nimi zaspievali aj
prítomní Bystričania. Voľná zábava pri výbornom občerstvení a priaznivom počasí
trvala do neskorých nočných hodín.

Vítanie občiankov
Na slávnostné privítanie nových občiankov
Záhorskej Bystrice sme pozvali 13 nových
obyvateľov i s rodičmi. Po príhovore pána
starostu nasledoval program detí zo Základnej školy. Rodičia najmenších obyvateľov
Záhorskej Bystrice sa podpísali do pamätnej
knihy a prevzali pre svoje dieťa domovský
list, malý darček a finančný príspevok.
Noví občiankovia Záhorskej Bystrice: Nata-
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pani Ľudmila Moková a pani Rozália Tadamová, za OZ Pozitívum v nás pani Ľudmila
Malinovská,
- Strom farnosti – vdp. Ľudovít Pokojný,
zástupca OZ Hlas nádeje a MŠ Sestry Zdenky,
- Strom športu – miestni športovci: Martin
Filo, Miloslav Sajan a Filip Kružic
- Strom mestskej časti – starosta mestskej
časti Ing. Jozef Krúpa, poslanci miestneho
zastupiteľstva.
Stromy za 2 000 eur boli kúpené z rozpočtu
mestskej časti, z prostriedkov určených na
zazelenenie námestia.
Mestská časť má v pláne vybudovanie platanovej aleje. V súčasnej dobe prebieha výber
vhodnej lokality.
Dagmar Krajčírová
foto Pavol Bohunický

Za sponzorovanie podujatia ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru, žeriav na stavanie mája poskytol Dekos Slovakia s. r. o. a za
dobré jedlo ďakujeme občerstveniu Univa
a 2Bee Bioe.
(bb)
Foto: Peter Šteffek

Strom kultúry.

Strom farnosti.

Strom samosprávy.

Strom školstva a vedy.

Strom seniorov.

Strom športu.

lie Castaneda, Lukáš Dĕdek, Eduard Harton, Gréta Basilová, Teodor Svetský, Adam
Rebro, Martin Guniš, Ema Gonczolová,
Richard Bonifác Baďura, Hana Jurkovičová, Rebeka Palajová, Charlotte Isabelle
Nováková, Melánia Maxianová.
Želáme vám veľa šťastia, radosti a hlavne
zdravia!
Text a foto: (bb)

OTÁZKA A ODPOVEĎ

Foto ilustračné
OTÁZKA:
 Obyvateľka mestskej časti podala sťažnosť na obyvateľov bratislavskej záhradkárskej časti Podkerepušky (za Krematóriom)
v IX. a X. uličke, ktorí svojimi neprimeranými stavbami domov poškodili a poškodzujú
cestu výmoľmi a hlbokými jamami od ťažkých mechanizmov. Pýta sa, či stavebníci
nemajú povinnosť dať cestu pred domom
do poriadku, nakoľko za ňu zodpovedajú.
Na žiadosť iných obyvateľov – záhradkárov,
aby po ťažkých mechanizmoch dali cestu
do poriadku, stavebníci nereagujú. Na
týchto úsekoch ciest sa nedá ísť na bicykli
a autom je to tiež náročné. Obyvateľka sa
chce uistiť, či magistrát o tom vie, či podporuje mohutné stavby v záhradkárskych
oblastiach, kde nie sú komunikácie a likvidujú sa aj tie cesty, ktoré slúžili dlhé roky.
Obyvateľka záhradkárskej oblasti
ODPOVEĎ:
Na základe podanej sťažnosti som Vaše
podanie v spolupráci so Stavebným úradom prešetril.
V záhradkárskej osade Podkerepušky
nie sú vybudované komunikácie, ale
len poľné cesty, ktoré sú vo vlastníctve
samotných vlastníkov záhrad. Uvedené
cesty nikdy neboli zaradené do siete komunikácií a ani neboli zverené mestskej
časti do správy a z uvedeného dôvodu
si údržbu musia zabezpečovať samotní
vlastníci. Riešenie poškodzovania týchto poľných ciest nie je v právomoci MČ
Bratislava-Záhorská Bystrica.
Stavby, ktoré sa realizujú v uvedenej lokalite, sú v súlade s platným územným
plánom mesta Bratislava na rok 2007,
t. j. sú tu povoľované stavby objektov na
individuálnu rekreáciu. Stavebný úrad
MÚ vykonal dňa 9. 5. 2013 v záhradkárskej osade Podkerepušky miestne
zisťovanie a nezistil porušenie stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Mgr. Richard Sporina,
kontrolór MČ

26

PROJEKT / OZNAMY

27

AKTUALITY/POZVÁNKY

Medzinárodné leto v Bratislave

Prídavková ulica už má nový koberec

Projekt „Me, myself and I“ poskytuje mladým možnosť získať aspoň zlomok praktických znalostí,
ktoré v našom slovenskom školstve chýbajú. Študenti, prihláste sa!

Medzi najhoršie – teda najviac „rozbité“ ulice v Záhorskej Bystrici patrila ešte donedávna Prídavková ulica. Dnes však už má úplne nový asfalt
a podarilo sa vyčistiť aj bočné odtokové žľaby.

Štrnásť mladých študentov príde do Bratislavy vzdelávať našich stredoškolákov
a vysokoškolákov prostredníctvom projektu
„Me, myself and I“. Slovenskí študenti môžu
stráviť dva medzinárodné týždne so stážistami z viacerých krajín sveta ako napríklad
Mexiko, Brazília, Fínsko, Rusko, Egypt,
Taiwan a ďalšie. Celé dva týždne prebiehajú
v anglickom jazyku.
Stážisti im poskytnú interaktívne tréningy
na prezentačné zručnosti, časový manažment ako i praktické cvičenia na zlepšenie
komunikačných schopností. Budú si môcť
vyskúšať prácu v tímoch na rôznych projektoch a úlohách. Tieto užitočné zručnosti
môžu potom využiť v škole, v neskoršom
zamestnaní alebo dokonca v osobnom živote.
Taktiež študenti spoznajú nových ľudí, iné
kultúry, získajú zahraničné kontakty. Martin (18), ktorý sa zúčastnil na minuloročnom „Me, myself and I“, tvrdí: „Nemusíte
cestovať ďaleko do zahraničia, aby ste mohli
stretnúť ľudí zo sveta.“ Projekt je príležitosťou pre študentov, ktorí nemajú prostriedky cestovať, alebo si zaplatiť jazykové kurzy
doma na Slovensku.
„Me, myself and I“ prebieha v dvoch turnusoch, prvý od 8. júla do 19. júla a druhý od
29. júla do 9. augusta v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeden turnus

„Vo veľmi zlom stave je aj Tešedíková ulica.
Teraz sme opravili iba jej časť, ale máme v
pláne opraviť ju v čo najkratšom čase celú,“
doplnil budúce plány starosta Jozef Krúpa.
Kompletnú reportáž z hodov aj s fotografiami pripravujeme do ďalšieho čísla Našej
Bystrice.
(r)
foto: Martin Jurček

Opravu tejto cesty mala mestská časť v pláne už dávnejšie. „Som rád, že sa oprava tejto ulice nakoniec podarila. Vyčlenili sme na
to financie z nášho rozpočtu a dohodli sme
kooperáciu s SPP, spoločnosť sa na oprave
podieľala popri rekonštrukcii plynovodu,“
uviedol starosta Záhorskej Bystrice Jozef
Krúpa. „Okrem Prídavkovej sme opravili aj
niektoré jej priľahlé vetvy, vrátane časti Te-

šedíkovej ulice. Celkovo je to takmer jeden
kilometer nového asfaltu.“
Slávnostné otvorenie novej Prídavkovej ulice sa uskutočnilo počas hodov na Petra a
Pavla v sobotu 29. júna. Na otvorení sa zúčastnili aj poslanci miestneho zastupiteľstva
Tomáš Besedič, Miloslav Sajan a Vladimír
Kristl, ako aj niektorí obyvatelia - hlavne z
Prídavkovej ulice.

POZVÁNKY
stojí 5 eur. Prihlásiť sa študenti môžu online
na stránke www.uzileto.weebly.com. Projekt
„Me, myself and I“ už druhý rok organizuje

študentská nezisková organizácia AIESEC
Bratislava.
(r)

28. júl
Záhorská Bystrica RUN beh z Námestia
Rodiny do Stupavy, štart je o 10.00

24. august

OZNAMY

Hlásenie v miestnom rozhlase

Mliečny expres

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica ponúka možnosť
hlásenia v miestnom rozhlase. Hlásenie v miestnom rozhlase je
v pracovných dňoch v časoch o 10.00, 15.00, 17.30, v sobotu
o 11.00, v nedeľu sa nehlási.
Ponúkame vám hudobné gratulácie v miestnom rozhlase – venujte
svojmu blízkemu originálny darček. V prípade záujmu doručíte na
miestny úrad minimálne deň vopred text želania – rozsah textu je
maximálne 30 slov. Doručíte tiež CD s piesňou, ktorá bude odvysielaná po prečítaní želania – maximálna dĺžka 5 min. Uhradíte
poplatok v pokladni miestneho úradu – jedno hlásenie 2 eurá.
Ponúkame vám aj oznam o konaní poslednej rozlúčky so zosnulým – bezplatne na miestny úrad doručíte text minimálne deň
vopred.
Neodvysielame príspevok, ak text alebo pieseň obsahuje neslušné
alebo hanlivé slová.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti, že každú stredu v čase
od 17.20 do 17.45 bude pristavený na parkovisku pri miestnom
úrade MLIEČNY EXPRES. Mliečny expres dodáva čerstvé mlieko z Poľnohospodárskeho družstva Lozorno. Cena za liter mlieka
je 0,80 eura.

Kontakt: kostkova@zahorskabystrica.sk

Čitáreň je otvorená
Vážení čitatelia, miestna knižnica bude pre vás k dispozícii aj
cez letné prázdniny. Pozývame vás oddýchnuť si do našej letnej
čitárne vedľa miestnej knižnice pri zaujímavej knižke. Nakúpili sme nové tituly, z ktorých si určite vyberiete. Ponúkame aj
staršie tituly knižiek za symbolické ceny. Letná čitáreň je prístupná verejnosti v čase otváracích hodín knižnice. Pondelok:
15.00 – 18.00, streda: 15.00 – 18.00, piatok: 14.00 – 18.00. Písať
môžete na adresu: kniznica@zahorskabystrica.sk, tel. kontakt:
02/642 877 57.

Súsedé súsedom – stretnutie susedov zo
Záhorskej Bystrice a z Marianky sa tento
rok bude konať na území Marianky v novovybudovanom amfiteátri pri futbalovom
ihrisku.

31. august – 1. september
Bystrické hrubé hody. Sobota 18.00 – 21.00
Záhorská v pohybe, fitnes program – profesionálny cvičiteľ bude cvičiť na Námestí
Rodiny, Hodový beh – orientačný beh po
ZB, podľa vekových kategórií alebo oba
súčasne. Vyhodnotenie behu počas programu.
Na nedeľu, v Deň Ústavy a výročia SNP
organizuje Mestská časť v spolupráci
s Miestnym odborom Matice Slovenskej
a Miestnou organizáciou Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov slávnosť. Miestom konania je Námestie Rodiny, začiatok
o 10.00. Pán starosta pozýva občanov na „ta-

nier národného guláša“ a pohár občerstvenia. Pri nepriaznivom počasí sa akcia uskutoční v Spoločenskom dome. 17.00 – 22.00
program S Bystričanma pri muzice na
Námestí Rodiny. Folklórny festival tento rok
organizujeme po dvadsiaty prvý raz. Plánujeme pokračovať v súťaži o Bystrický závin.
Počas programu bude vyhodnotenie súťaže
Hodového behu a Bystrického závinu.

na aj vo dvore Ľudového domu od 8.00 do
13.00. Súčasťou jarmoku bude divadielko pre
deti a vystúpenie folklórneho súboru. Predajný sortiment bude rôznorodý: zelenina,
ovocie, remeselné výroby, hračky, z Cechu
historických remesiel: drotári, košikári. Na
Jarmoku sa môžu prezentovať aj miestni občania s ponukou vlastných výrobkov.

2. september

Divadelné predstavenie - tento rok privítame v Spoločenskom dome divadelné predstavenie Lordi, začiatok o 19.00.
Vstupenky sa budú predávať na miestnom
úrade a v knižnici. Vstupenky sú bez miestenky, cena 10 eur. Hrajú: Maroš Kramár,
Jozef Vajda, Peter Šimun.

Svätá omša za účasti predstaviteľov mestskej
časti, popoludní koncert vo farskej záhrade
alebo v kostole sv. Petra a Pavla.

21. september
Bitka pri Lamači - Občianske združenie
BS-13/Stoh chystá spolu s Mestskou časťou rekonštrukciu Bitky pri Lamači, ktorá
sa uskutočnila v roku 1866. Bitka sa bude
odohrávať v našom katastrálnom území, na
poliach medzi Bratislavskou ul. a diaľnicou
D2.

21. september
Jarmok - sa bude konať na námestí sv. Floriá-

23. september

28. september
Slávnosti vína - Mestská časť v spolupráci
s Davidom Winterom majiteľom vinotéky
Winter v Záhorskej Bystrici plánuje z roka
na rok úspešnejšie podujatie Slávnosti vína.
Pripravujeme detský kútik, súťaž o najchutnejšiu nátierku a prešovanie muštu s ochutnávkou.
(bb)
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
tetan, Sedov,
Balat, alela, Abe,
le, IS

Vdova zašla na špiritistickú seansu
a nechala si vyvolať ducha svojho
manžela. Vypytuje sa ho: „Janko, máš sa
dobre?” „Áno, dušička.” „A je ti aspoň tak,
ako keď si žil so mnou?”„Nie, dušička,
mám sa lepšie.” „A kde si Janko?”…

2. časť
tajničky

Kantáta
L. Janáčka

Ruský fyzik

Autor:
JOZEF BLAHO

Zaslepene
(prísl.)

Mužské meno

Juhoamerická
Grécky ostrov
kukučka

Americká
mačkovitá
šelma

Zbila

Stŕpnutie Šije
(lek.)

Ples (hovor.)
Zolov román

Jedovatá
rastlina
Preto (prísl.)
Udieraj
Belgický
architekt
Stroskotaná
loď

MPZ áut
Islandu
Nech, po
česky

Previnenie
Druh palmy
Tromfv
kartách
Surovina na
výrobu piva

Česká plošná
miera
Výzva
Nástenný
gobelín
Psovitá šelma

Japonský
dramatik
Meno Eleny
To, po anglicky
Štvorček
(typ.)

1. časť tajničky
Berýlium
(zn.)

Popíjaj

Oblečenie

Párový gén,
alelomorfa

Otravné látky
(skr.)

Zaťala (expr.)

Sýrsky
kopytník

inzercia 3/11/2013

Nepláta

Francúzsky
člen
Báseň s tragickým koncom

Tropická
drevina

Stratiť sa

Orientálne
knieža

Značka
abvoltu

Cudzopasný
ker

Akže
Autonómna
Oblasť (skr.)

Čínsky
medený bicí
nástroj

Dolná časť
vlnovky

Meno Daniela
Iba

Samec (odb.)

Nerv (zastar.)

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Záhorská
Bystrica

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 2-2013 znie: „Kde len chcete, pán doktor.“

STUPAVA

12:00
,
nedela
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