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SPOLOČNÉ UPRATOVANIE

OTVÁRALI SME IHRISKO

Záhorská Bystrica je vďaka
usilovnosti mnohých z nás
čistejšia a upravenejšia.

Vymenené sú dopadové plochy pod atrakciami, kde štrk
nahradili gumové rohože.

VIAC NA STRANE Č. 2

OD ŠIBAČKY K STAVANIU MÁJA

Počas veľkonočných sviatkov ste sa
možno tiež zamýšľali nad symbolmi, ktoré ich sprevádzajú. Baránok je
symbolom obetovaného Krista. Oheň,
ktorý sa zapálil pred nedeľnou bohoslužbou, symbolizuje jeho víťazstvo
nad smrťou a svetla nad tmou. Sviečka, ktorá sa od tohto veľkonočného
ohňa zapaľuje, je znamením života,
preto sa aj ponára do krstnej vody a
zdobí písmenami alfa a omega – tie sú
zasa symbolmi začiatku a konca vekov
skrze Krista. Dokonca ešte aj veľkonočné vajíčko sa vykladá ako symbol
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal.
Podľa ľudových tradícií sa vajíčka darúvali kúpačom na Veľkonočný pondelok, preto sa aj krášlili maľovaním.
Dôvodom jedenia vajec počas veľkonočných sviatkov bolo, že v pôstnom
období sa jesť nesmeli. Dva ďalšie
veľkonočné symboly sú predkresťanské – zajačik má pôvod v pohanských
oslavách jari a takisto korbáč, ktorého
si záhorskobystrické ženy a dievčatá
pred pár dňami užili neúrekom.
Šibačku však muži ženám vynahradia
pozornosťou v nasledujúcom mesiaci,
veď iste nezabudnú, že máj je mesiac
lásky. Môžu to dokázať aj uplatnením
ďalších dvoch ľudových tradícií. Prvou je bozk pod rozkvitnutou čerešňou, po ktorom bude žena celý rok
oplývať krásou. Druhou je stavanie
mája pred oknom vyvolenej. Ak ho
stavať nebudú, môžu ju aspoň pozvať
na stavanie toho nášho, bystrického.
Kde a kedy, to sa dozviete na ďalších
stránkach.
Mimochodom, tešíme sa, lebo ste si
hneď všimli, že naše bystrické noviny
sú o čosi tenšie. Je to preto, lebo sa
z dvojmesačníka zmenili na mesačník, takže okrem letných mesiacov
ich nájdete v schránkach častejšie.
Príjemné čítanie!
Redakcia
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Spoločné jarné upratovanie

 Poľovníci na brigáde.

foto: Ján Hasoň

Jarná brigáda na vyčistenie verejných priestranstiev v intraviláne aj extraviláne našej obce sa konala 5. apríla. Záhorská Bystrica je vďaka usilovnosti
mnohých z nás čistejšia a upravenejšia.
S potešením môžeme konštatovať, že aj tento rok sa do jarnej brigády zapojili mnohé
organizácie pôsobiace v našej mestskej časti
a rovnako aj jej obyvatelia.
Spoločnostiam, ktoré u nás pôsobia a ktoré sa
zapojili do jarnej akcie, by sme sa radi touto cestou poďakovali. Sú to Poľovnícka spo-

ločnosť Záhorská Bystrica, Základná škola
s materskou školou Hargašova, Diagnostické
centrum mládeže, Dobrovoľný hasičský zbor,
Poľovnícka spoločnosť Sekýľ, Lesné pozemkové spoločenstvo, TJ Záhorák, Spoločnosť
priateľov stolného tenisu a pracovníci miestneho úradu.

Každá organizácia čistila pridelenú lokalitu
a okolie. Zamerali sme sa hlavne na Mariánsky potok, Mástsky vŕšok, cesty do Elektrovodu, Carpatie a Marianky, k dvom mostom, na
Brumovickú ulicu a na čierne skládky v poli
a v okolí lesa. Dobrovoľný hasičský zbor a obidve poľovnícke spoločnosti si zároveň robili
poriadok vo svojich objektoch.
Žiaci základnej školy prvého stupňa, materská
škola a rodičia čistili areál školy a okolia.
Taktiež touto cestou ďakujeme pánovi Bilačičovi a firme Trak – Bag, pánovi Lyžičiarovi
a firme Viaspol za poskytnutie mechanizmov
na nakladanie neporiadku.
Pre zber odpadov a upratovanie pre organizácie boli pristavené tri kontajnery od spoločnosti ASA Zohor. Z firmy OLO bol na tento
deň pristavený jeden veľkokapacitný kontajner
na BIO odpad v Základnej škole s materskou
školou. Pre zber papiera a drobného odpadu
boli pre organizácie zakúpené odpadové vrecia a pracovné rukavice.
Uprataním okolia svojich domov sme spoločne vytvorili prostredie, kde sa môžeme
všetci dobre cítiť. Pevne veríme, že každý
z nás obyvateľov Záhorskej Bystrice si uvedomuje zmysel tejto akcie a bude si udržiavať
a chrániť svoje životné prostredie v poriadku
a v čistote.
(dk)
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Vytlačíme burinu a šrot na okraj chotára?
Tak ako v minulosti, aj v tento rok sme
si pripravili Jarnú akciu pre obyvateľov
Záhorskej Bystrice.
Na jar minulého roka sme ako poslanci iniciovali prostredníctvom Miestneho úradu
v Záhorskej Bystrici rozmiestnenie tabuliek,
ktoré upozorňovali majiteľov pozemkov na ich
povinnosti pri udržiavaní čistoty a poriadku.
Povinnosti ukladá zákon, rozmiestnenie vyše
100 tabuliek po celej obci bolo komunikačnou kampaňou a krokom k čistote obce. Dnes
sme si istí, že treba pokračovať v úsilí vytlačiť
burinu zo susedstiev našich udržiavaných pozemkov a v snahe odpratať odpad tam, kam
patrí – do zberného dvora.
Viac ako pokuty, ktoré umožňuje zákon ukladať majiteľom zanedbaných, zaburinených
pozemkov plných šrotu, zaberajú pozitívne
príklady. Množstvo pozemkov, na ktorých sa

objavila tabuľa s názvom Neudržiavaný pozemok, zmenilo svoju tvár a na jar 2014 sú pre
svojich susedov príkladom hodným nasledovania. Ďakujeme za pochopenie, je nás opäť
viac poriadnych, viac tých, ktorým sa rakúske
obce a ich upratané okolie nielen páčia, ale
chcú to mať aj na Slovensku a niečo pre to
aj robia.
Úprimne nerozumieme správaniu ignorantov,
ktorí napriek upozorneniu a jasnému označeniu svojich pozemkov v našej obci nie sú
ochotní zobrať na svoje plecia náklady na pokosenie, upratanie, prípadne odvoz odpadu.
Týka sa to našich spoluobčanov v strede obce
oproti predajni potravín, týka sa to susedov
v okolí reštaurácie na Kapsohrade, týka sa to
mnohých majiteľov na ceste do Marianky, týka
sa to vrakoviska áut na hlavnej ceste pretínajúcej obec, a týka sa to aj vašich susedov.
A to Rakúsko je také pekné...
Nie sme bezmocní, máme na svojej strane zákon a sme aj trpezliví. Aj v roku 2014 sa objaví
na mnohých miestach v obci tabuľka s opätovnou výzvou na urobenie poriadku. Neporiadok nás totiž robí postupne ľahostajnými,
nedbanlivými a nevšímavými. A to je opačná
cesta, ktorou chceme ísť v Bystrici. Nie preto,
že máme 700 rokov od prvej zmienky o našej
obci, ale preto, že chceme, aby už zajtra bolo
v Záhorskej Bystrici krajšie žitie a bývanie.
Každý majiteľ buriniska dostal „vysvedčenie“,
keď tabuľku s výzvou na jeho pozemku prerástla žihľava. Skúste sa trpezlivo prihovoriť
susedovi, že mu požičiate vyžínač, prípadne
pomôžete s kosením. Robíme to pre seba, pre
Bystricu, pre krajší život. Zajtra môže byť všade krásna zelená tráva, a nemusíme pre ten
pohľad chodiť k susedom cez Moravu.
Ivan Bošňák

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
 Chlapci z DCM.

ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky

foto: Ján Hasoň

o Záhorskej Bystrici

GENERÁLNY
PARTNER:
 Vizitka obyvateľov. foto: Ján Hasoň

V rámci jarného upratovania sme na Námestí Rodiny zasadili
jedličku, ktorá bude každý rok vianočným stromčekom.

HLAVNÍ
PARTNERI:

PARTNERI:

MEDIÁLNI
PARTNERI:
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Záhoráci ochutnávali u Moravákov

Oblastná výstava vín v družobnej
obci České Brumovice sa konala
v sobotu 12. apríla. Ochutnávalo
sa 673 vzoriek vín – 377 bielych,
241 červených a 55 rosé. Do tejto
zbierky prispeli aj šiesti vinári zo
Záhorskej Bystrice: Milan Bilačič,
Martin Besedič, Jozef Besedič,
František Maroš, Milan Brštiak a
Emil Richter.
„V prvom rade zrakom určujeme senzorické vlastnosti, to znamená farbu a čírosť.
Potom vôňu vína a nakoniec chuťové vlastnosti,“ pomohol Martin Besedič stručným
rýchlokurzom tým, ktorí ešte s ochutnávkou vína skúsenosti nemali.
Počas ochutnávky sme sa pristavili pri
niektorých návštevníkoch, aby sa s nami
podelili o svoje dojmy. „Máme tu dobrých
priateľov, je tu príjemná atmosféra a ochut-

návame veľmi dobré víno,“ povedal nám
pán Emil Richter.
Prítomný bol aj starosta obce Brumovi-

ce, Antonín Košulič: „Je skvelé, že sa nám
výstavu podarilo uskutočniť so zatiaľ rekordným počtom vzoriek. Sú tu skvelé
vína, ktoré sa dajú dobre vychutnať. Vína
z minulého roka sú síce trochu viac v kyselinách, ale aj tak sú to veľmi dobré vína.“
Pán starosta si bol istý, že do večera príde
ešte veľa ľudí. „Pre mňa sú všetci hostia –
cezpoľní i domáci. No najvzácnejší sú samozrejme zo Záhorskej Bystrice, pretože je
to naša družobná obec. Prekvapilo ma, že
sú ochotní v takomto počte prísť k nám, do
Brumovíc. Takže veľmi ďakujem Záhorákom za to, že si Brumovčanov vážia.“
Na otázku, aké vína preferuje, pán starosta odpovedal: „Mám rád skôr mladé vína,
lebo v nich je ten krásny život a viem ich
lepšie vyhodnotiť. Je jedno, či červené alebo biele, hlavné je, aby boli dobré.“ Pred
našim odchodom sa pán starosta prišiel
s nami osobne rozlúčiť. Spoločne sa už tešíme na ďalšie stretnutie.
Petra Brštiaková
foto: Miloslav Sajan

Ochutnávka v Sokolovni.

inzercia 3/1/2014

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: 0949 828 293
Miesto prvého kontaktu – tel. číslo: 0948 828 294

SPOLOČNÝ PROJEKT FARNOSTI A MESTSKEJ ČASTI S PODPOROU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.
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Drevený Leo

a návšteva františkánov

Keď Duch Boží ma naplní, ako Dávid spievať chcem...
Túto pieseň som si pospevoval v sakristii kostola v Záhorskej Bystrici v jednu februárovú nedeľu, keď som
zrazu začul, akoby ma niekto volal po mene. Leeeooooo... Najskôr celkom potichu, preto som počúval, či sa
mi to náhodou nezdalo.
LEEEOOOO! Do mojich drevených uší sa opäť dostalo volanie
detského hlasu. Vždy, keď ma volajú deti, naplní sa radosťou moje
malé brezové srdiečko. Volám sa Leo, vystrúhali ma z dreva a niektorí vravia, že som iba obyčajná bábka ma špagátikoch. Mám však
naozajstné srdce a ako som už spomenul, je celé
brezové a radosťou tlčie najviac, keď môžem byť s deťmi.
A tak aj tentokrát, keď z detských úst
po tretíkrát zaznelo LEEEEOOOOO!!!, rezkým krokom som vykročil zo sakristie kostola a ocitol
som sa medzi milými ľuďmi, kde
ma už čakali deti s radostnými
iskričkami v očkách. Musím sa
za to poďakovať aj mojim priateľom, bratom františkánom,
ktorí ma pozvali do Záhorskej
Bystrice. Trochu som im pomáhal, keď zastupovali pána
farára, ten totiž musel odísť
mimo Bystricu na preskúmanie
jedného zázračného uzdravenia
na príhovor blahoslavenej Zdenky
Schelingovej.
Počas svätej omše sme sa s deťmi rozprávali o mnohých veciach – o tom, ako
poslúchajú rodičov, ako sa správajú k svojim
kamarátom, aj o tom, aké dobré skutky vykonali počas týždňa – a
tiež sme si spoločne zaspievali. To sa mi páčilo najviac! Keď budem
mať okolo cestu, určite prídem aj s mojimi dobrými priateľmi, bratmi františkánmi. Tak dovidenia nabudúce v Bystrici!
Text a foto: Martin Jurček
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Výnimočný deň pre učiteľov
Pre mnohých je 28. marec len jedným z prvých jarných dní. Ale pre nás,
učiteľov, je to deň, kedy si pripomíname narodenie učiteľa národov Jána
Ámosa Komenského, a kedy si možno viac ako inokedy uvedomíme dôležitosť aj náročnosť nášho povolania.

 Eva Danková, učiteľka materskej školy, bola
ocenená za tvorivú pedagogickú činnosť.
Slávnostnú atmosféru tohto dňa umocnil
koncert učiteľov a žiakov ZUŠ J. Kresánka.
V ich podaní odzneli diela klasikov, ale aj
novodobých autorov.
Všetkým prítomným sa prihovorila riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Zuzana Kaliariková.
Učiteľom poďakovala za ich prácu a zodpovedný prístup k nej, zaželala im pevné
zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej
práce a do budúcnosti popriala nekonečné množstvo úspechov. Slová poďakovania
prišli aj od pána starostu Ing. Jozefa Krúpu,
z ktorého rúk si prevzali ocenenie dve pani
učiteľky – Eva Danková a Mgr. Monika Zámečníková.
Eva Danková, učiteľka materskej školy, bola
ocenená za tvorivú pedagogickú činnosť.
Vo výchovno-vzdelávacej práci využíva
moderné a inovatívne metódy. Veľmi dobré výsledky dosahuje najmä v oblasti predčitateľskej gramotnosti. S 5- až 6-ročnými
deťmi realizuje projekty, ktoré im pomáhajú
pripraviť sa na vstup do školy. Prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít rozvíja
u detí tvorivosť a vzťah k umeniu.
Mgr. Monika Zámečníková bola ocenená
za ochotu, usilovnosť a zanietenosť pre
svoju prácu, vždy vynikajúco odvedenú.

Veľkú zásluhu má na otvorení novej školskej knižnice, na vydaní ďalšieho profesionálnejšieho čísla školského časopisu Pod
lavicou. Vynikajúco sa zhostila funkcie
triednej učiteľky žiakom 9. A triedy, vedie
krúžok nemeckého jazyka pre žiakov prvého aj druhého stupňa a ochotne pracovala
s bystrickými seniormi, ktorých učila pracovať s počítačmi.

V Primaciálnom paláci si z rúk
primátora Milana Ftáčnika prevzala ocenenie aj pani zástupkyňa
riaditeľky pre materskú školu Viera
Mazáčková.

Učiteľov tento rok takisto oceňoval primátor mesta Milan Ftáčnik. Z jeho rúk si v reprezentačných priestoroch Primaciálneho
paláca prevzala ocenenie pani zástupkyňa
riaditeľky pre materskú školu Viera Mazáčková, ktorá už 37 rokov svojou prácou
prispieva k rozvoju bratislavského školstva.
Svojím kladným prístupom k práci a neutíchajúcim záujmom, schopnosťou tvoriť, organizovať a vytvárať podmienky pre uplatňovanie variabilných foriem a metód práce
ju primátorovi hlavného mesta na ocenenie
navrhol starosta mestskej časti.
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Malí brigádnici prišli aj s rodičmi
V areáli školy a materskej školy na Hargašovej sa po predčasnom zobudení prírody zišla v sobotu 5. apríla takmer stovka detí so svojimi
rodičmi a starými rodičmi.

Tradičná brigáda urobí z areálu počas niekoľkých hodín akoby šibnutím čarovného
prútika školský park, ktorý nám závidia
v celej Bratislave. Tento rok nám prialo počasie, mnohí prišli aj s kosačkami, a tak sme
boli už o jednej popoludní s prácou hotoví, kontajner bol plný odpadu a pripravený
na odvoz. Deti si upratali pieskoviská a ich
okolie, pohrabali pri preliezkach, starší orezali konáre stromov, pokosili veľké plochy aj
zákutia pod stromami a mamičky pozametali všetky chodníky.
Netradične bolo občerstvenie v réžii per-

sonálu školy, čo bola dobrá voľba. Guláš
a žemľovka od Macánkovcov ich kvalifikovala aj do ďalších ročníkov a catering ostáva
na nich. Je potešiteľné, že napriek tomu, že
mnohí rodičia po odchode detí zo školy už
svoje ratolesti do areálu dennodenne nevozia, rodičia nových detí sú rovnako aktívni,
prichádzajú v hojnom počte a brigádu je
radosť organizovať.
Vďaka samozrejme patrí aj personálu školy
a materskej školy, ktorí si v sobotu predĺžili svoj pracovný týždeň a skrátili čas na
oddych.
Ivan Bošňák
rodič škôlkára
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Veľký krok k začiatku výstavby R7
opäť bližšie k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave
Rýchlostná komunikácia R7 je jedným z dlhoočakávaných projektov, ktorý zlepší
a odľahčí cestovanie v bratislavskom regióne. Pomôže najmä obciam Podunajské
Biskupice, Rovinka, Dunajská Lužná aj Šamorín.
„Všetci cítime a vieme, že R7 a D4 sú dva
projekty, ktoré môžu výrazným spôsobom
zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave. To
znamená obchvat okolo mesta D4 a R7 ako
riešenie toho najviac zaťaženého úseku od
Šamorína, ktorý je doslova plný áut,“ povedal župan Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol,
napríklad cez Prístavný most prejde
denne 120-tisíc áut, pričom pôvodne bol most dimenzovaný
na 50-tisíc áut. Rovnako je na
tom s vyťaženosťou aj cesta I/63,
po ktorej prejde denne viac ako
27-tisíc áut. „Cesta I/63 medzi
Bratislavou a Dunajskou Lužnou
je jedna z najvyťaženejších v hlavnom meste. Hlukom a exhalátmi
znehodnocuje životné prostredie,
ohrozuje bezpečnosť obyvateľov
a z dopravného hľadiska je to dlhodobo neudržateľná dopravná
situácia,“ zdôraznila vicežupanka
a starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová.
„Po vyše 10 rokoch máme vydané
územné rozhodnutie o umiestnení stavby z Dunajskej Lužnej
po križovatku s D4. Stavať by sa
malo začať koncom roka 2015
a výstavba by mala trvať asi dva
roky,“ uviedol Pavol Frešo. Zároveň vyzdvihol, že sa to podarilo
vďaka spoločnej snahe kraja, ministerstva dopravy, mesta Bratislava aj dotknutých obcí. V tejto
chvíli je to podľa neho vecou peňazí, či ministerstvo nájde na výstavbu finančné prostriedky. „To
je debata, ktorú s nimi budeme
ďalej viesť, ako v tomto môžeme
ako Bratislavský kraj pomôcť,“
dodal.
V územnom pláne BSK je R7
značený variant A, ktorý je najoptimálnejší. Zásah do prírody
je podľa župana minimálny, sú
rešpektované chránené územia.
Navrhovaná trasa je umiestnená
mimo zastavaného územia a napája sa na existujúcu a plánovanú
komunikačnú sieť hlavného mesta. Trasa R7 ide južne od Slovnaftu, obíde Podunajské Biskupice
a obchádza aj chránené územie
európskeho významu NATURA

2000, Ramsarskú lokalitu Dunajské Luhy
a CHKO Dunajské Luhy, obchádza biocentrum miestneho významu Lučina a jazierko Kamenný pasienok. Celková dĺžka trasy
je 8,425 km.
Predpokladané náklady na výstavbu sú 1,5
mld. eur. Vyššie náklady súvisia podľa mo-

toristického novinára Vladimíra Dimova aj
s tým, že plánovaná trasa obchádza chránené územia. „Mosty, ktoré prechádzajú
miestami, kde migruje zver a tak ďalej,
to veľakrát predražuje výstavbu takýchto
ciest. Mnohí sa pýtajú, prečo také náklady
treba mať na výstavbu takejto komunikácie. Aj kvôli tomuto. Býva to naozaj nemálo eur, ktoré sa investujú aj kvôli ekológii.
Ale sú to veci, ktoré sú nutné a ktoré sú
v Európe úplne bežné.“
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Na sklonku apríla už tradične postavíme na Námestí Rodiny vyzdobený máj

To je naša stuha...!
Rok 2014 je v našej Záhorskej Bystrici ovenčený rôznymi symbolmi a metaforami. Nečudo, veď oslavy 700 rokov od prvej písomnej zmienky sú mimoriadnou príležitosťou
k tomu, aby sme každou kultúrnou a spoločenskou udalosťou vplietli do spoločného
venca symboliky ďalší címer našej oddanosti a hrdosti na minulosť a prítomnosť našej
obce. Stavanie mája bude ďalšou ratolesťou
do tohto venca. Už tradične si týmto spôsobom uctievame v sprievode piesní, ospevujúcich tvorivú silu prírody, mýtus opakujúceho
sa boja a víťazstva jari so zimou a svoj máj
si ozdobujeme pestrofarebnými stužkami
a inými okrasami ako náš prejav radosti nad
týmto triumfom okolitej prírody.
V tomto výnimočnom roku 2014 naša obec

pripravila za účelom dekorácie mája celkom
14 špeciálnych stúh. Každá stuha bude mať
osobitú farbu. Tá bude losovaním kultúrnou
komisiou priradená k jedenástim, iba na tento účel určeným zónam Záhorskej Bystrice
a trom školským zariadeniam. Obyvatelia
týchto zón a školáčikovia z Hargašovej ulice
a zo škôlky blahoslavenej sestry Z. Schelingovej sa budú môcť na svoju stužku tesne
pred jej vyvesením na máj podpísať a vyjadriť tak spolupatričnosť k miestu, ktoré je ich
domovom. Ktovie, možno že sa z tejto našej
myšlienky stane tradícia a už v ďalšom roku
si máj ozdobíme stuhami aj iných komunít
a spoločenstiev, spájajúcich aj ďalšie putá, než
len hrejivé a bezpečné prístrešie domova.
(prok)

Stavanie mája streda 30. apríla
17:40
18:00
18:20

sprievod z Ľudového domu
akcia Stužka na máju
Stavanie mája

● Vystúpenie skupiny Jaroslava Moravčíka
● Spevom poteší súbor Bystričan
● Individuálna zábava a občerstvenie
● Skákacie atrakcie pre deti
● Vozenie na koči ťahanom koňmi

A ako sme pre túto príležitosť
našu mestskú časť
mimoriadne „rozkúskovali“?
Tu jeho prehľad rozdelenia
(Z = zóna obce):
Z1 ulice: Záhumenská, Záhorská, Trstínska, Kútska, Gajarská, Lozornianska,
Brumovická
Z2 ulice: Čsl. tankistov, Jána Raka, Nám.
sv. Petra a Pavla, Sv. Pia X., Pútnická
(dolný koniec)
Z3 ulice: Pútnická (horný koniec),
P. Blaha, J. Vachovského
Z4 ulice: Námestie Rodiny, Gbelská,
Štefana Majera, Š. Rosívala, Plk. Prvoniča,
Z5 ulice: Hargašová, Tatranská, Rošického
Z6 ulice: Tešedíkova, Zákutie, Na vlkovkách, Prídavková, Leopoldov majer,
Plavecká
Z7 ulice: Donská, Nevská, Kollárová,
Vrbánska, Sekýlska
Z8 ulice: Strmý vŕšok, Na Holom vrchu
Z9 ulice: Pri Vápenickom potoku, Na
Krčoch, Zárubová, Ota Holúska, Na
Krčoch, Barancová, A. Floreka, Kapsohradská, Čerencová, Lančárska, Málová
Z10 ulica: Bratislavská
Z11: Podkerepušky, Plánky, Devínske
jazero
Z12: Materská škola bl. Z. Schelingovej
Z13: Materská škola na Hargašovej ul.
Z14: Základná škola na Hargašovej ul.
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Otvárali sme zrekonštruované ihrisko

Pamätáte si na koncert Spievankovo v podaní Márie Podhradskej
a Richarda Čanakyho tu, v Záhorskej Bystrici? S podporou Miestneho úradu ho zorganizovali dve maminy, a zároveň sa s pánom
starostom Jozefom Krúpom dohodli na tom, čo by sa ešte dalo vylepšiť na detskom ihrisku pre väčšiu zábavu, ale aj vyššiu bezpečnosť
a pohodlie našich ratolestí.
Výťažok zo spomínaného koncertu bol teda určený práve na rekonštrukciu detského ihriska pri Miestnom úrade. Novozrekonštruované ihrisko bolo slávnostne otvorené 5. apríla za sponzorskej
podpory Tesco, ktoré zabezpečilo deťom pitný režim a sladkosti. Deti si vyskúšali nafukovaciu chobotnicu a trampolínu, kde
sa mohli do sýtosti vyskákať. Neuveriteľný záujem deti prejavili
o vyrábanie „kadečoho“ z nafúknutých balónov, niektoré sa pokúsili
aj o vytvorenie psíka či kvetinky.
Zmeny na ihrisku sa týkajú hlavne vymenených dopadových plôch
pod atrakciami, kde štrk nahradili gumové rohože. Rozšírilo sa aj
ohraničenie plochy ihriska a umiestnilo nové pieskovisko. V krátkej
dobe sa ešte môžeme tešiť na ošetrenie a namaľovanie všetkých
drevených častí detských preliezok.
Za všetkých rodičov a deti veľká vďaka.
Ľubomíra Jankechová
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Dobrovoľný hasičský zbor hodnotil uplynulý rok

Na februárovej výročnej členskej
schôdzi predložil Výbor Dobrovoľného hasičského zboru hodnotiacu správu o činnosti a hospodárení
za uplynulý rok.
V roku 2013 sa členovia zásahovej jednotky
s hasičskou technikou zúčastnili na likvidácii
troch požiarov a jednej živelnej udalosti. Tiež
sa pravidelne zúčastňovali na všetkých akciách usporiadaných mestskou časťou.
Hasičský zbor má v pláne vybudovať cvičisko
pri veži Poľný mlyn v spolupráci s DP Devín.
Slúžiť by malo na výcvik mládeže, nácviky súťažného družstva a zorganizovanie domácej
pohárovej súťaže. Vybudovanie cvičiska bude

závisieť aj od ochoty členov zboru zúčastniť
sa na brigádach.
Dôležitou súčasťou fungovania hasičského
zboru sú aj požiarno-asistenčné služby, lebo
okrem preverovania akcieschopnosti techniky a hasičov, sú aj finančným prínosom pre
jeho prevádzku. Požiarno-asistenčné služby
s výjazdom hasičských vozidiel boli potrebné
pri žatevných hliadkach, na Deň otvorených
dverí v TV Markíza, pri podujatí Súsedé súsedom, počas osláv SNP, pri zapaľovaní Vatry
zvrchovanosti Na plácku, a počas silvestrovských osláv.
Za aktívnu pomoc pri povodniach udelil podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr.
Róbert Kaliňák nášmu hasičskému zboru
pamätnú medailu tretieho stupňa. Spolu s ge-

nerálnym sekretárom Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Vendelínom Horváthom udelili
potom ďakovný list Tomášovi Antalovi, Bohušovi Bielovičovi, Jaroslavovi Hurbaničovi,
Filipovi Liďákovi, Dušanovi Prokopovi a
Vendelínovi Urdovičovi.
V uplynulom roku sme mali v zbore aj smutnú udalosť – vo veku 91 rokov zomrel náš
najstarší člen pán Rudolf Urdovič, ktorého
pôsobenie sme si pripomenuli na zasadnutí.
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru
touto cestou ďakuje všetkým svojim členom
za pomoc pri zabezpečovaní pracovných, ale
aj spoločenských aktivít, a za podporu a dobré vzťahy ďakuje Miestnemu zastupiteľstvu a
pánovi starostovi Jozefovi Krúpovi.
Margita Granecová, tajomníčka DHZ

Červený kríž: Darcov krvi bolo viac
„Niekedy stačí málo, aby fungovali veľké veci,“ povedala 6. apríla na výročnej členskej schôdzi
Červeného kríža predsedníčka
Anna Weinštuková.
Potom pani predsedníčka vyhodnotila činnosť organizácie za minulý rok. Poďakovala
sa členom za aktívnu prácu pri kultúrnych
podujatiach organizovaných mestskou časťou, na ktorých zabezpečujú prvú pomoc.
Zúčastnili sa takto na Stavaní mája, na Bystrických hodoch, na podujatí Súsedé súsedom, na Bystrických hrubých hodoch a na
ďalších akciách.
Pani Weinštuková vyzdvihla aj prácu Martinky Gašpárekovej za to, že viedla školenia
a preškoľovania, na ktorých si záujemcovia
vyskúšali poskytovanie prvej pomoci. Prednášku je stále možné zabezpečiť pre organizácie i pre obyvateľov. V decembri si ju
vypočuli aj žiaci základnej školy počas bezpríspevkového odberu krvi. V roku 2013

sa na odbere zúčastnilo viac darcov ako
v minulých rokoch.
Bohužiaľ sa skončia burzy detského šatstva
a hračiek, ktoré okrem predaja putovali aj
do krízového centra pre týrané matky Betánia v Malackách. Vďaka patrí pani Magdaléne Mišovskej, ktorá tejto činnosti s láskou
venovala voľný čas a námahu. Internetové
burzy však už ďalej neprejavovali relevantný záujem.

Členky a členovia Červeného kríža sa tiež
vzorne starajú o hroby zosnulých kňazov,
kaplnku na miestnom cintoríne a o okolie
sochy sv. Floriána.
Pre členov organizácie aj pre pravidelných
darcov krvi bola zorganizovaná plavba loďou po Dunaji s vystúpením Gizky Oňovej
a jej hostí, v septembri sa konala návšteva
moravských miest Mikulova a Ledníc.
Barbora Besedičová
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Koniec bratislavských ligových súťaží vo florbale
V predchádzajúcich dňoch sa v Bratislavskom kraji skončili takmer všetky oficiálne ligové súťaže

Najmenší florbalisti Tsunami Záhorská Bystrica.
V minulom čísle ste čítali o konečných umiestneniach v celoslovenských súťažiach Extraliga mužov – Tsunami Stupava 6. miesto, Extraliga juniorov – Tsunami Záhorská Bystrica 2. miesto. V apríli sa
rozhodlo o medailových priečkach mládeže pre TSUNAMI ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA.
V lige mladších prípravkárov sme až do poslednej chvíle v hre o me-

V nedeľu
13. apríla sa
uskutočnil
národný beh
Devín – Bratislava. Trasu 11,6
km bežalo viac
ako 6500 bežcov.
Skvelé výsledky
a osobné rekordy
našich reprezentantov dokazujú,
že početný tím
Záhorskej Bystrice pod vedením
pána starostu
Jozefa Krúpu
sa predstavil vo
veľkom štýle. Ďakujeme bežcom
za reprezentáciu
a ostatným za
povzbudzovanie. Už teraz sa
tešíme na budúci
ročník na ktorý
všetkých pozývame!

dailové umiestnenie. V tejto súťaži ostáva odohrať našim súperom ešte
dva zápasy, ktoré určia poradie na prvých troch priečkach. Slovenský zväz florbalu rozhodol o možnosti družstiev mladších prípraviek
z celého Slovenska zúčastniť sa na Majstrovstvách Slovenska v tejto
kategórii, čo určite chceme využiť.
Od kategórie staršej prípravky má právo účasti na Majstrovstvách
Slovenska družstvo, ktoré skončí svoju regionálnu súťaž na jednom
z prvých dvoch miest. Naša staršia prípravka obsadila vo svojej súťaži
tretie miesto, v tesnom závese za priamo postupujúcimi družstvami.
Teší nás však veľký počet záujemcov v tomto veku o florbal.
V tejto sezóne sa k našej stabilnej trénerskej dvojici Hvozdík-Dudík
pridali tréneri Rudolf Krušina a Stanislav Hujo, čo nám umožnilo pokračovať v poctivej príprave vo všetkých kategóriách mládeže. Rudo
a Stano viedli svoje dve družstvá – mladších žiakov a starších žiakov –
naozaj kvalitne, čoho dôkazom je potvrdenie účasti na majstrovstvách
v oboch týchto kategóriách z pekných strieborných pozícií, pričom
najmä starší žiaci s veľkým prehľadom zvládli svoje viac ako dve desiatky zápasov.
Opätovne sme sa predstavili aj v kategórii dorastu, v ktorej sme dominovali podobne ako v minulom ročníku. Hráči mali povinnosti
aj v iných, ich veku vyhovujúcich súťažiach, preto to tentoraz bola
priečka strieborná.
Po sérii turnajov v predchádzajúcich rokov pre rekreačných dospelých
hráčov – rodičov, fanúšikov florbalu – sme v tejto sezóne pod vedením
Jozefa Kubaského pripravili premiérový ročník súťaže pre túto skupinu priaznivcov florbalu pod názvom Legendárna liga Rekre. Súťaž si
v krátkom čase získala záujem aj iných, doteraz osamote hrajúcich
družstiev z hlavného mesta a jeho okolia, a už teraz sa do súťaže chcú

VOJNY SÚ ZLÉ, ALE BOLI TU!

FLORBAL Mladší žiaci U13 – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Tsunami ŠK Hargašova ZB : Snipers Bratislava
Tsunami ŠK Hargašova ZB : ŠK SeaHorses Bratislava
Tsunami ŠK Hargašova ZB : ŠK FBK Bogdau Stupava
Tsunami ŠK Hargašova ZB : Snipers Bratislava
Tsunami ŠK Hargašova ZB : FBC BlueBerries Modra
Legendárna liga REKRE finálový turnaj:
SF1 Tempest – Tsunami Záhorská Bystrica
o 3. miesto Metodka – Tsunami Záhorská Bystrica

Mladšia prípravka Tsunami Záhorská Bystrica.
prihlásiť ďalšie tímy. Naše štvrté miesto je len
potvrdením pohostinnosti organizátora.
Koniec bratislavských regionálnych súťaží
znamená pokračovanie vo florbalovom zápolení na Majstrovstvách Slovenska, ku ktorému
pridáme ešte aj účasť na rôznych domácich
a medzinárodných turnajoch – informácie

nájdete na našej internetovej stránke www.
tsunami2006.eu. Tam sa tiež dozviete, že náš
florbal nie je len športová radosť, ale pod
názvom TSUNAMI SCORE AND HELP /
SKÓRUJ A POMÁHAJ aj spolupráca s hlbším
významom.
Juraj Hvozdík a Šimon Dudík

● Ukážky historických uniforiem výstroja a výzbroje, stanový
tábor bojujúcich armád vojakov 2. svetovej vojny a oživenú vojenskú históriu.
● Ukážky adrenalínového športu simulujúceho reálne bojové
situácie v tréningu bojovej taktiky, tímovej akcie, až po prežitie
v boji.
Miro Prokop

2:14
12:2
5:7
11:1
7:1
4:9
1:3
1:16
3:7
14:3
9:5
3:1
11:0
8:7
8:5

FUTBAL
SENIORI – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
Team MFC Z. Bystrica odstúpil zo súťaže
V. ligy a nebude klasifikovaný
Mladší žiaci – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
ŠK Lozorno - MFC Z. Bystrica 4 : 0
FK Lamač - MFC Z. Bystrica 4 : 0
MFC Z. Bystrica – FK Vajnory 1 : 0
Mladší žiaci sú priebežne na 14. mieste v 16-člennej lige
Prípravka – Skupina A3 - BRATISLAVA MESTO
MFC Z. Bystrica – FK Lamač 4 : 1
TJ Čunovo – MFC Z. Bystrica 3 : 3
Prípravka je priebežne na 3. mieste v 10-člennej lige

Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke
www.futbalnet.sk

Z 1. miesta postup do vyššej ligy v stolnom tenise

Vo svojej 700.-ročnej histórii sa Záhorská Bystrica nevyhla ani
viacerým dejinným udalostiam z kategórie „vojnové“. Všetky
vojny sú zlé, ale boli tu...! Pri našom sedemstoročnom „účtovaní“ minulosti našej obce preto nemôžeme prehliadnuť jej údel
a ani osudy obyvateľov v ťaženiach „vojenchtivých kohútov“. Už
len preto, že vojny musia byť výstrahou, varovaním a ponaučením
pre všetky žijúce generácie Bystričanov.

OKREM INÉHO UVIDÍTE:

FLORBAL
FLORBAL Dorastenci U17 – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Tsunami ŠK Hargašova ZB : VŠK FTVŠ Hurikán BA Červení 12:10
Tsunami ŠK Hargašova ZB : VŠK FTVŠ Hurikán BA Bieli
23:0
Tsunami ŠK Hargašova ZB : FBC BlueBerries Modra
28:4
Tsunami ŠK Hargašova ZB : Snipers Bratislava
9:4

FLORBAL Starší žiaci U15 – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
FBC Lions Bratislava Bieli : Tsunami ŠK Hargašova ZB
Tsunami ŠK Hargašova ZB : Snipers Bratislava ,,B“
Tsunami ŠK Hargašova ZB : Snipers Bratislava ,,A“
Tsunami ŠK Hargašova ZB : TJ Sokol Gajary
Tsunami ŠK Hargašova ZB : FBC BlueBerries Modra ,,B“
FBC Lions Bratislava Bieli : Tsunami ŠK Hargašova ZB
ŠK Dragons Ružinov Bratislava : Tsunami ŠK Hargašova ZB
ZTHŠ Bratislava : Tsunami ŠK Hargašova ZB

Užitočná hra na vojakov

Mestská časť Záhorská Bystrica pripravuje v spolupráci so Special Airsoft Force Košúty, Klubom priateľov vojenskej histórie
Slovenska a s porozumením Poľovníckej spoločnosti Záhorská
Bystrica nielen pre všetkých „večných“ chlapcov dejepisnú, ale aj
súčasnú exkurziu, ktorá vás prenesie do čias a momentov, kedy
vojna dostala z ľudí to najlepšie, ale zároveň aj to najhoršie, čo
v nich bolo a je.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS / apríl 2014

Spoločenstvo priateľov stolného tenisu –
SPST v Záhorskej Bystrici si pripisuje ďalší
úspech v krátkej histórii od svojho vzniku
koncom roka 2009.
V roku 2012 po zvážení a prehodnotení
hráčskych kvalít našich členov sme požiadali Bratislavský stolnotenisový zväz o účasť
v bratislavskej lige stolného tenisu. Začali
sme jedným družstvom v ôsmej lige, kde sa
po druhej sezóne držíme v strede hracej tabuľky.
S jedlom rastie chuť, a tak po pristúpení kvalitných hráčov zo stupavského stolnotenisové-

ho združenia (Jaromír Šultys a Dušan Fusek),
po príchode Ondreja Matloviča a získaním
hráčky z Malaciek Ľubice Gogovej, rod.
Mládkovej (strieborná medailistka v zmiešanej štvorhre juniorov z ME v roku 1987),
ktorí sa stali našimi členmi, sme sa rozhodli
založiť ďalšie družstvo so vstupom do 7. ligy
v ročníku 2013/2014. S veľkou chuťou a nasadením sa k nim pridala i Zuzka Juríková,

ktorá hrala nielen za B družstvo, ale nemalou
mierou prispela i k výhram v A mužstve. Naším veľkým úspechom je, že A družstvo po
odohraní jarnej a jesennej časti ligy ročníka
2013/2014 postupuje z prvého miesta do šiestej ligy. B družstvo si oproti minulému ročníku tiež polepšilo a v tejto sezóne skončilo
v 8. lige na 7. mieste z 12 účastníkov.
Veľká vďaka patrí nielen hráčkam a hráčom
obidvoch družstiev, ktorí nás vo svojom voľne s radosťou reprezentujú, ale i tým, čo sa
o toto dianie starajú a v neposlednej rade
i tým, ktorí nám hranie stolného tenisu v Záhorskej Bystrici umožňujú a podporujú nás.
Našou odplatou je reprezentácia Záhorskej
Bystrice navonok na športovom poli, kde
sme sa úspešne pridali k našim florbalistom,
tenistom, moderným gymnastkám, ale aj
k mladým futbalistom. Naše ligové úspechy
sú dostupné na stránke Bratislavského stolnotenisového zväzu (www.bzst.sk alebo www.
pinec.info).
S pozdravom „Športu zdar“!
Miloslav Sajan
predseda OZ-SPST Záhorská Bystrica
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Podnikateľky nezaháľajú

Občianske združenie Zelená Ženám, ktoré prináša vzdelávanie
v oblasti podnikania, má už tento
rok za sebou niekoľko zaujímavých stretnutí.
Malá akadémia vzdelávania v podnikaní sa
28. februára v Stupave začala informáciami
o netradičných formách podnikania. Janka
Kováčová porovnala multilevel marketing
a franchising a Zuzka Staněková vysvetlila
chránené dielne. Pre mnohé účastníčky boli
tieto informácie úplne nové a rozprúdili živú
diskusiu. V Penati Clube sa 7. marca zasa
spustil projekt Rozvíjame podnikanie pri ra-

ňajkách, kde vo forme raňajkového worshopu Zuzka Kopáčiková-Štefanská a Veronika
Lukáčová ozrejmili, ako je to so ženskou komunikáciou v podnikaní.
Stretnutie 28. marca v Bratislave v salóne
Clematis pokračovalo e-marketingom, kde
Adelka Vráblová z agentúry Comm prezentovala možnosti tvorby webových stránok,
práce s newslettermi, ako aj využívanie facebooku za účelom podpory a propagácie.
No a na poslednom stretnutí 10. apríla sa
pokračovalo self-marketingom a trénovaním tzv. elevator speech – schopnosť pútavo
a zapamätateľne v priebehu minúty predstaviť seba a svoju podnikateľskú činnosť. V ten
istý deň sa účastníčky akadémie od Moniky

Dobrú chuť, Vendelín!
Divadielko Žužu predviedlo v Spoločenskom dome
predstavenie Dobrú chuť!
Deti pobavil a rozosmial
malý Vendelín, ktorému
veľmi chutilo nezdravé jedlo, a tak mu narástlo veľké bruško. Nakoniec však
všetko dobre dopadlo, pretože Vendelín sa poučil a už
jedol len zeleninu a ovocie,
ako mu poradili deti.
Text a foto: BB

Baldovič dozvedeli, ako si môžu pravidelným sporením zabezpečiť v dôchodku život
z renty.
Radi by sme touto cestou pozvali všetky
ženy, ktoré sa chcú rozvíjať, uvažujú o podnikaní, alebo začali podnikať, resp. už nejaký
čas podnikajú, aby prišli medzi nás. Našou
snahou je podpora komunitného podnikania
žien, vytváranie pôdy pre vzájomné podporovanie a odporúčanie, výmenu skúseností,
networking...
Najbližšie stretnutie združenia bude 15.
mája. Ďalšie informácie o termínoch stretnutí a raňajkových workshopoch nájdete na
www.zelenazenam.sk. Na vaše otázky radi
odpovieme na kontakt@zelenazenam.sk.
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70. výročie tragickej smrti
letca Antona Prvoniča
V roku osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky
o Záhorskej Bystrici si 15. mája pripomíname 70. výročie smrti vynikajúceho letca, príslušníka 312. československej stíhacej perute britského kráľovského
letectva Antona Prvoniča.
Životným osudom i vojenskej kariére tohto významného bystrického rodáka sme venovali väčší priestor vo februárovom vydaní novín Naša Bystrica. Pripomeňme však aspoň skutočnosť, že
Anton Prvonič patril k príslušníkom československých exilových
jednotiek a k emigrácii zo Slovenska ho primäla zmena politických
pomerov po rozpade Československa v roku 1939. Po náročnej
službe v Judejskej púšti a v egyptskej Alexandrii bol ako výkonný
letec na rozkaz česko-slovenskej exilovej vlády v Londýne prevelený do britského Cardiffu k jednotkám kráľovského letectva.
V auguste 1942 sa ako letec zúčastnil na známej výsadkovej operácii v Nemcami okupovanom severofrancúzskom prístave Dieppe
a až do svojho posledného dňa operoval vo vzdušnom priestore
nad Normandiou.
K tragickej zrážke jeho lietadla SPITFIRE IXC MK608 DU-D
s iným lietadlom 312. Československej stíhacej perute prišlo pri

rolovaní na pristávacej dráhe letiska v Manstone. Ťažko zranený
krátko po vyslobodení z lietadla následkom havárie podľahol. Spolu s ostatnými československými letcami odpočíva na cintoríne
v Brookwoode neďaleko Londýna.
(mb)

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU I.
Necelé dva mesiace po prezidentských voľbách nás od 22. do 25.
mája čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Krajiny Európskej
únie budú voliť 751 poslancov, z toho Slovensko bude voliť 13 poslancov.
Európsky parlament patrí medzi najdôležitejšie inštitúcie Európskej únie a je jedinou,
o ktorej zložení rozhodujú občania krajín
Európy v priamych voľbách. Medzi ďalšie
hlavné inštitúcie patrí Európska komisia,
zložená z 28 komisárov (na čele s bývalým
maoistom Josém M. Barrosom).
Komisárov, po dohode s predsedom komisie zvoleným parlamentom, navrhujú vlády
členských krajín a schvaľuje parlament. Úlohou Európskeho parlamentu je prerokúvať

AKÁ JE
NAŠA
BYSTRICA?
Mliečny expres prichádza s čerstvým mliekom, syrmi, jogurtmi, bryndzou a maslom každú
stredu v čase od 17:10 h pred
budovu miestneho úradu. Nech
sa páči, ochutnajte!

a schvaľovať zákony navrhnuté komisiou,
schvaľovať rozpočet a dohliadať na činnosť
komisie.
Medzi hlavné inštitúcie patrí aj Rada EÚ,
pozostávajúca z ministrov jednotlivých krajín. V jej predsedníctve sa v polročných intervaloch striedajú jednotlivé krajiny únie.
Tieto tri inštitúcie – Európsky parlament,
Európska komisia a Rada Európskej únie –
vytvárajú politiky a predpisy platné v celej
únii.

Okrem toho funguje ako hlavný politický
orgán Európska rada, ktorá je zložená z najvyšších predstaviteľov jednotlivých krajín
(predsedovia vlád alebo prezidenti) a predsedu (v súčasnosti Herman von Rompuy).
Vývoj krajín EÚ sa neuberá dobrým smerom. Namiesto proklamovanej prosperity
sú krajiny konfrontované s hospodárskou
stagnáciou, nezamestnanosťou a rastúcou
chudobou. Výrazný podiel na tomto vývoji
majú inštitúcie EÚ. Preto je dôležité, aby
si krajiny zvolili takých zástupcov do Európskeho parlamentu, ktorí dokážu záujmy
svojich občanov lepšie a kvalifikovanejšie
presadzovať.
Rudolf Požgay

VOĽBA PREZIDENTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
v Bratislave – Záhorskej Bystrici
dňa 29. 3. 2014
Počet zapísaných voličov – 3248
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb – 2140
Percento účasti – 66 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. – 551
KISKA Andrej, Ing. – 1589
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Alain, bipak,
paket, ET, nor,
arati, torana

Hovorí priateľ
priateľovi:
„Alkohol vraj
rozväzuje jazyk…”
„Tomu neverím,…
Balík (zastar.)

Okate (prísl.)

1. časť
tajničky

Francúzsky
skladateľ

Vstupná
brána pagody

Americký
bahniakovitý
vták

Cvičeniev
karate

Preber sa

Živočích
(kniž.)

Dávali do
súladu

3. časť
tajničky

Stromoradie

2. časť
tajničky
Gén, idant
Nejako, zhruba

Mongolskí
pastieri
Priateľ, po
francúzsky
Týčil sa

Morská ryba
Štikútal
Autonómna
oblasť (skr.)

Staročeské
zámeno
Tu máš
Zvratné
zámeno

Druh jaštera
Popíjal

Skratka
staršieho
Skratka
hektára

Básnik (kniž.)
Dvojfilm
Chodník v bani
Škoda

Udieraj
Názov

Charakter, ráz
Druh jeleňa
Epocha triasu
(geol.)

Vlk z Knihy
džungle

Drúk
Úhor, po
anglicky

4. časť
tajničky
Skratka
knokautu

Dieža

Vodná
elektráreň
(skr.)

Robil nápor,
útočil

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)
Autor:
JOZEF BLAHO

Okrasná
rastlina

Berýlium (zn.)
Ani (bás.)

Označenie
lietadiel Etiópie

Pravoslávny
obraz

Malé
množstvo

Ukazovacie
zámeno

Lasicovitá
šelma

Ženské meno

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 2-2014 znie: „To je jedno, aj tak mi spadne.“

POZVÁNKY NA APRÍL A MÁJ 2014
26. apríl

3. máj

25. máj

Jarná brigáda na detskom ihrisku v materskom centre

Záhorák open – organizuje TJ Záhorák
na tenisových kurtoch

Koncert Lúčnice – v kostole sv. Petra a Pavla

11. máj

Deň detí a rodiny – všetky deti pozývame do areálu Základnej školy s materskou
školou osláviť ich deň

27. apríl
Schôdza Klubu dôchodcov

Deň matiek – program našich detí, v Spoločenskom dome, začiatok o 15:00 h
Záhorská hokejka

30. apríl

24. máj

Stavanie mája – sprievodná akcia:
„Stužka na máju“

Voľby do Európskeho parlamentu –
v Spoločenskom dome

30. máj

31. máj
Air soft a vojenská história pre mladých – zaujímavosti z vojenskej histórie
na Plácku

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