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Milí Bystričania,
do rúk sa Vám dostáva
nový, rozšírený formát novín Naša Bystrica. Cenné
informácie, ktoré ste si
v tomto periodiku doposiaľ nachádzali, sme rozšírili o publicistiku – texty
o histórii, ale nájdete tu aj
rozhovory, ankety, články
o životnom štýle, poradňu – a ďalšie zaujímavé rubriky.
Verím, že nový obsah, ale aj obnovená grafická podoba Našej Bystrice Vás zaujme a že budete naše noviny
čítať s ešte väčšou obľubou ako doteraz.
Okrem tohto kultúrneho obohatenia nám však leto
2015 prinesie aj ďalšie pozitíva: plánujeme úpravu
parkov, spojenú s obnovou studní na Pútnickej ulici.
Intenzívne kosíme a kedže nám ide o krajšiu a čistejšiu Bystricu, rozmiestnili sme aj nové koše. Smajlík
na nich nás určite odmení, keď smeti dáme tam, kam
patria. Aj vďaka dobrým vzťahom s pánom primátorom
Bratislavy v priebehu augusta nanovo vyasfaltujú Záhorskú ulicu a vďaka dobrým vzťahom so župou, ktorej poslanci nám schválili 30 000 eur na rekonštrukciu
ciest, obnovíme ďalšiu ulicu. Stále prebieha výber dodávateľa na športovú halu. Napriek tomu, že jej financovanie presahuje momentálne možnosti mestskej
časti, tento projekt zostáva našou prioritou. Hľadáme
finančné zdroje, aby sme halu mohli v dohľadnej dobe
postaviť.
Popri realizácii väčších projektov sme sa aj spolu
s mojim zástupcom Martinom Besedičom s Vami začali mesačne stretávať na „Kávičke so starostom“ –
neformálne sa tu môžeme porozprávať o pozitívach
i negatívach života v Záhorskej Bystrici – a tak získavame cenné podnety na jeho zlepšovanie. Rozšírenie
smetných košov, kosenie, väčší dosah miestneho
rozhlasu či väčšia informovanosť v novinách: to sa na
základe vašich „kávičkových“ žiadostí stalo skutočnosťou.
Dovoľte, aby som Vám poprial krásne letné mesiace
a pekný čas voľna. Vychutnajte si horúce dni a naberte nové sily na ďalšie obdobie – či už na Slovensku,
alebo na zahraničných dovolenkách. Príležitosti na
relax sme Vám však pripravili aj u nás doma, kde sa
odohrajú viaceré podujatia: v nedeľu 26. júla už tradičný Bystrica Run v rámci Stupavského cyklomaratónu,
22. augusta Súsedé súsedom – a v posledný augustový víkend Bystrické hrubé hody.
Na všetky Vás srdečne pozývam – a želám pekný
prázdninový čas!
						
Jozef Krúpa
starosta

Našapodujatia
Bystrica
Naše

Aplauz pre Luciu Bílú
Dvadsiateho štvrtého mája 2015 sa v Kostole sv. Petra a Pavla uskutočnil koncert jednej z najvýznamnejších
predstaviteliek českej populárnej i muzikálovej hudobnej scény. Toto podujatie vzišlo zo spolupráce tunajšieho
miestneho a farského úradu. Pre Záhorskú Bystricu veľký sviatok. Vyše tristo vstupeniek sa vypredalo ani nie za dva dni.
Významné kultúrne podujatia v obciach,
mestách, či územných celkoch, sa často
uskutočňujú v chrámoch. Dôvodom nebýva
len dobrá akustika, akú väčšina kostolov poskytuje, ale rozhodnutie usporiadať koncert
práve v takomto prostredí má neraz podstatne vážnejšie dôvody.
Aké dôvody to boli v prípade koncertu pani
Lucie Bílej v našom kostolíku svätého Petra
a Pavla? Ako povedal starosta Jozef Krúpa,
chceme sa poďakovať za dar našich matiek.
Vďaka nim vieme robiť dobré veci a vďaka nim
sme sa naučili budovať si vzťahy – ako sa to
dnes ukazuje aj na spolupráci úradu s farou.
Správca farnosti, otec Ľudovít Pokojný, zdôraznil, že úmyslom koncertu, ktorý je v kontexte záhorskobystrických kultúrnych podujatí
celkom výnimočný, je poďakovať sa Pánu
Bohu za jeho lásku, starostlivosť a priazeň.
Poďakovať sa za dlhoročnú a plodnú spoluprácu medzi farnosťou a vedením mestskej
časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Farský
úrad s miestnym úradom nie sú si navzájom
konkurentmi, ale partnermi, ktorí sa vedia podržať, podporiť a kompetentne si pomôcť pre
dobro všetkých. Ďakujeme ďalej aj za deti –
povedal otec Pokojný – ktoré sa tešia na sväté omše a na svojich kamarátov; na mladých,
snívajúcich o lepších vzťahoch medzi ľuďmi
a nasadzujúcich sa pre ne. Ďakujeme za
mamy, ktoré sú blízke potrebám svojich detí
a ochote navzájom si pomáhať; ďakujeme
za otcov, ktorí sa usilujú prepojiť svoje každodenné povinnosti s hlbokým duchovným
životom i s praktickou pomocou farnosti;
a ďakujeme i za seniorov, ktorí sa tu, v našom
prostredí, nemusia cítiť odstrčení, ale úprimne docenení a prijatí. Dnes myslím na celé
naše farské spoločenstvo. Teším sa, že toto
spoločenstvo oslovuje mnohých, najmä ľudí,
ktorí sa do našej mestskej časti a farnosti pri-

sťahovali a chcú patriť medzi nás, aby sme tak
všetci boli súčasťou jedného veľkého príbehu. Je to príbeh Lásky, ktorý nás presahuje,
ale ktorý nás aj napĺňa, orientuje a potešuje.
A nakoniec ďakujem za tú niekoľkoročnú
a náročnú prácu pri obnove nášho kostola,
fary a farského areálu, ktorú sme ukončili
v pondelok 11. mája. Symbolické bolo, že
práve v ten deň večer sa v našich farských
priestoroch stretli po prvý krát obe naše sociálne komisie: farská i obecná; takmer ako Božie znamenie budúceho napredovania. Všetci vieme, že tento náš farský areál sa stáva
miestom vnútorného duchovného občerstvenia a upokojenia, rastu a dozrievania v láske,
ktorá dnes – ako vieme – sa spomedzi ľudí
vytráca. Dnešný koncert má byť vyjadrením
našej vďačnosti voči milému Pánu Bohu!
A prečo sme pozvali práve pani Luciu
Bílú? V prvom rade je ženou, a žena vďaka
schopnosti milovať zjednocuje, vie trpieť,
a preto obnovuje v láske. Pani Lucie Bílá
je osobou so silným vnútorným nadšením,

nemá problém priznať, že nevlastní recept
na perfektný život – a je odhodlaná nanovo začínať každý deň. Má úctu voči Bohu
i ľuďom, je úprimne otvorená charite a – ak
treba – nevyhýba sa ťažkostiam. Od Boha
dostala krásny hlas, ktorým rada potešuje
iných. Je stále vzácne stretnúť ľudí, ktorí sú
ochotní verejne prezentovať lásku, dobro
a umenie, ktoré povznáša. Veľmi sa teda teším, že prijala naše pozvanie. Dnes večer je
práve ona veľkým darom pre nás. A verím, že
aj my pre ňu. Toľko otec Pokojný.
Lucie Bílá si pripravila komorný recitál, pri
ktorom ju na klavíri sprevádzal pán Petr Malásek. Ich spoločné vystúpenie bolo celkom
zvláštnym spojením dokonalej muzikantskej
techniky, neobyčajnej sily výrazu – a charizmy. Program sa, prirodzene, usilovali prispôsobiť prostrediu, v ktorom sa koncert odohrával. Zazneli diela z piesňového repertoáru
Lucie Bílej, ale aj muzikálové čísla. A tiež
bravúrne sólistické inštrumentálne vstupy
Pavol Smolík
pána Maláska.

Lucie Bílá s členmi dobrovoľného hasičského zboru – veliteľom Antonom Urdovičom
a Dušanom Prokopom.
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Slávnosť
Naše podujatia

BYS3CA PICYGL 2015
Druhého mája sme v Záhorskej Bystrici oficiálne otvorili cyklistickú
sezónu. Prvý ročník športovej udalosti „BYS3CA PICYGL“ vyšiel
na výbornú. Kultúrna komisia v spolupráci s cyklistickou predajňou
Bike Wine pripravila na Námestí rodiny poobedie plné dobrej nálady a športu. Viac ako päťdesiat prevažne mladších cyklistov súťažilo
v rôznych disciplínach o hodnotné ceny. Jazda pomalosti, slalom
alebo rýchlostný závod preverili vytrvalosť a techniku mladých pretekárov. Môžeme len skonštatovať, že nám v Záhorskej Bystrici vyrastá
veľa mladých športových talentov. Cieľom tohto podujatia bolo posilniť u ľudí športového ducha, oprášiť staré bicykle a vybehnúť von
zašportovať si. Súčasťou akcie bola prezentácia najnovších modelov
značiek Dema a Kellys, ako aj bezplatná odborná prehliadka bicyklov s jednoduchým servisom.

Dar pre Záhorskú Bystricu
V nedeľu 3. mája sa veľká sála Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici naplnila publikom, ktoré sa prišlo
pozrieť na premiéru nového divadelného projektu. Chlapci a dievčatá z farského spoločenstva pri Farnosti
svätého Petra a Pavla pripravili autorský muzikál. V živote mestskej časti udalosť nie každodenná...

Podujať sa na taký projekt chce odvahu. Potrebné je vymyslieť príbeh, napísať text – a v tomto prípade síce nie vytvoriť, ale vybrať
vhodnú hudbu. Naštudovať hudobné čísla, „načítať“ texty, postaviť
inscenáciu s hercami, postarať sa o kostýmy a dekoráciu, a napokon
projekt ozvučiť a „nasvietiť“. Aby sa toto všetko zvládlo, za autormi
a interpretmi stála skupina dospelých, ktorá ich organizovala, animovala, viedla. Hlavou celého projektu, vedúcou hudobného naštudovania i režisérkou, bola pani doktorka Blanka Hofbauerová, vedúca
farského zboru. Práve ten sa stal interpretačným jadrom celej produkcie. Z neho vybrali inscenátori sólistov – a práve zbor po celý čas
podporoval scénické dianie. Kapelu vytvorili z mladých i dospelých
záhorskobystričanov.
Príbeh predstavenia, ktoré dostalo názov „Dar“, sa odohráva medzi
mladými hudobníkmi. Tí sa pripravujú na dôležité podujatie, ktoré má
byť odrazovým mostíkom pre ich ďalšiu kariéru. Požiadajú ich však,
aby vystúpili na dobročinnom koncerte. Problém je v tom, že ten je
naplánovaný na ten istý termín. Po dôkladnom zvažovaní sa členovia

kapely rozhodnú, že sa zatiaľ vzdajú svojich ambícií – a uprednostnia
charitu. Vystúpenie na charitatívnom koncerte má však taký úspech,
že na jeho základe dostane kapela ponuku natočiť vlastné CD.
Tento sujet mladí spracovali v dramatickom texte, ktorý potom aj
interpretovali. Vzniklo svieže predstavenie, po chvíli z hercov opadla
nervozita – a prevládla radosť zo spoločného výkonu. Piesne si síce
tento ansámbel „požičal“ od iných autorov, ale do deja veľmi vhodne
zapadali.
Okrem drobných chýb, aké sa prihodia aj skúsenejším hercom
a spevákom, predstavenie fungovalo výborne. Malo spád, atmosféru, ale tiež výborné publikum, ktoré interpretov „potiahlo“. Pekný zážitok, svedectvo mladých o zrelých životných postojoch, ďalší krok
v rozvoji našej komunity.
Opäť sa potvrdilo staré známe: odvážnemu praje šťastie!
–PS–

Našapodujatia
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Vítanie novonarodených občiankov

Deň matiek v Záhorskej Bystrici

Vítanie novonarodených občiankov je jednou z mnohých pekných tradícií, ktoré sa v Záhorskej Bystrici udržiavajú. Pán starosta Jozef Krúpa privíta detičky a ich rodičov v sobášnej miestnosti Spoločenského domu. Pre spestrenie podujatia vystupujú
deti zo Základnej umeleckej školy J. Kresánka s krátkym programom. Mamičkám pán starosta odovzdá domovský list s darčekom pre dieťatko. Podujatie ukončujeme želaním: „Veľa zdravia a šťastia v živote – a rodičom zasa veľa trpezlivosti a lásky!“

Oslava Dňa matiek sa v našom Spoločenskom
dome konala s oneskorením, až 17. mája. Čakalo
sa totiž, kým sa hlavní gratulanti vrátia zo školy
v prírode. Dlho očakávaný deň napokon prišiel.
Po príhovore pána starostu mestskej časti Jozefa
Krúpu žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka spolu s deťmi
zo ZŠ a MŠ Hargašova odovzdali mamám, starým
mamám a krstným mamám pestrú kyticu tancov,
básní a piesní.

Tak sa stalo aj v máji 2015. Dovoľte, aby sme vám predstavili
našich nových spoluobčanov:

Laura Krčmárová, Lukáš Hrdina, Anna Regis, Marko Vítek, Adela Pidaničová, Tamara Pitáková, Richard
Štefunko, Lukáš Vanek, Simona Nina Priecelová, Simona Barcajová, Richard Tkáčik, Michal Palaj, Anastázia
Brhelová, Tian Tatič, Tomáš Genszký.			
Vitajte u nás!

Stavanie mája
Na Námestí rodiny sa tak
ako aj po iné roky stretli
občania našej mestskej
časti, aby privítali
začiatok mája.
Vystúpil Folklórny súbor
Chasa a Spevácky zbor
Bystričan. Oslavy boli
tohto roku obohatené
o dražbu troch menších
májov, ktoré sa stali
ozdobou ulíc
v Záhorskej Bystrici.

Konferencier programu Miroslav Prokop za pomoci dcéry
Nicol a pani Čechovej všetkým pútavo priblížil históriu vzniku
tohto sviatku. Potom už miesto na pódiu patrilo nám, deťom.
V úvode sme ospievali našu prekrásnu Bystricu, keď sa v spoločnom čísle predstavili hudobníci, tanečníci i spevácky zbor
Kresánik. Škôlkari ako kačičky a lienky potešili svoje mamičky
pásmom básní a piesní. Starší školáci zasa poslali vo svojom
programe maminám „telegramy“. Najmenší tanečníci zo ZUŠ
Jozefa Kresánka sa roztancovali v choreografii Pes a mačka,
na ľudovú nôtu si zase zatancovali staršie dievčatá. Diváci
mohli vidieť klasický i moderný tanec vo vlastnej choreografii
dievčat, ktoré si dali záležať aj na pútavej vizáži. Predstavenie vyvrcholilo choreografiou najstarších žiačok na temperamentnú cigánsku hudbu. Na záver po svojom tanci farební
Gumi-mackovia privolali všetkých účinkujúcich na spoločnú
klaňačku – a celé pódium zaplnili pohybom!
Búrlivý potlesk bol poďakovaním nadšených a hrdých mám
svojim ratolestiam.
Jana Scheinerová, ZUŠ Jozefa Kresánka
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Naše podujatia

Uličné hody plukovníka Prvoniča

Slávnosť navštívil aj starosta mestskej časti Jozef Krúpa.
Obce a mestské časti oslavujú každoročne
hody, to je známa vec. Takéto slávnosti majú
v každej lokalite svoje špecifiká.
Ako sme však tento rok zistili, hody
môže mať aj ulica. V sobotu 16. mája sa
totiž odohrali prvé Uličné hody Plukovníka
Prvoniča. Nie je ťažké si domyslieť, že to
bolo na ulici, ktorá je pomenovaná práve
po tomto významnom záhorskobystrickom
rodákovi. Udalosť bola naplánovaná k stému výročiu jeho narodenia. Treba povedať, že Ulica plukovníka Prvoniča má pre
takéto podujatie ideálnu dispozíciu, keďže
je slepá – takže cez ňu neprechádzajú
autá. V tretiu májovú sobotu sa pozdĺž nej
tiahol dlhý stôl, pri ktorom sedelo niekoľko
desiatok hostí: ako kedysi na dedinských
svadbách. Nechýbal „dídžej“, ani bohaté
lukulské hody, o ktoré sa postarali miestni
gazdovia a gazdinky. A – keďže išlo o výročie dôstojníka – podujatie sa začalo denným rozkazom, ktorý predniesol pán profesor Jozef Masarik.

Príjemné posedenie sprevádzali aj prelety
dvoch lietadiel. Obe havarovali. Boli to, našťastie, len modely, ktoré po kolízii naložili
do auta a odviezli na opravu do dielne.
Organizátori, ktorých k myšlienke pripraviť „uličné hody“ priviedol pán Daniel Liďák
(on bol aj „otcom“ celého podujatia), mysleli

DENNÝ TÁBOR PRE DIEVČATÁ
I. turnus 6. 7. – 10. 7. 2015
II. turnus 13. 7. – 17. 7. 2015
Cena: 85 € (cena zahŕňa desiatu, obed,

olovrant, odmeny, materiál na zábavnú a športovú
činnosť, trénerov, telocvičňu)

Na denný Summer camp sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky na www.gymnastikazahorska.com. Športový klub
ŠK Hargašova po štvrtýkrát pozýva všetky dievčatá na denný
tábor modernej gymnastiky do Záhorskej Bystrice v telocvični
základnej školy. Aj tento rok otvárame gymnastický camp pre
gymnastky aj negymnastky, ktoré majú chuť si zacvičiť, naučiť sa
niečo nové, nájsť si dobré kamarátky a zabaviť sa.
V ŠK Hargašova na vás čaká svet športových hier, zábavy,
hudby, tanca, základov gymnastiky a mnoho prekvapení. Minulý
ročník sa každý deň venoval inej téme, keď sme spájali in-door
a out-door aktivity a aj tento rok sme pre Vás pripravili nové dobrodružstvá spojené s napätím a zábavou plné smiechu.

aj na ozdobu, ktorou sa stal malý máj. Ten
niekoľko dní predtým pre svoju ulicu vydražili vo verejnej dražbe na Námestí rodiny.
Nie je jednoduché pripraviť akciu, ktorá sa
pohybuje na hranici jemnej recesie – a naozajstnej, úprimne myslenej piety. Podarilo
sa. Po príjemnom stretnutí, na druhý deň
ráno, zaniesli niekoľkí účastníci hodov veniec
k rodnému domu plukovníka Prvoniča.

DENNÝ TÁBOR PRE CHLAPCOV
I. turnus 17. 8. – 21. 8. 2015 /
pre ročníky 2001 – 2004

II. turnus 24. 8. – 28. 8. 2015 /

pre ročníky 2005 a mladších
Cena: 139 € (cena zahŕňa desiatu, obed, olovrant,
pitný režim počas celého dňa, dres, trenky,
štucne Adidas, trénerov)
Na denný futbalový tábor sa môžete prihlásiť mejlom na
futbalzahorska@gmail.com alebo na čísle 0948 309 777
u Martina Kapustu.
V kempe dostanú deti príležitosť zlepšiť si svoje futbalové zručnosti pod vedením a dohľadom kvalifikovaných trénerov, vyskúšajú a otestujú si zručnosti aj v iných športových disciplínach.
Všetky aktivity sú zamerané na zlepšenie koordinácie, kondície
a všeobecných športových zručností. Doprajte deťom objaviť,
rozvinúť a zdokonaliť ich športový talent.

Naša
Bystrica
Rozhovor
Naše
podujatia

Starostovská
džemovačka
sa tohto roku konala 30. mája v rámci Gurmánfestu na dostihovej dráhe
v Petržalke. Teší nás, že vynikajúci bystrický jahodový džem opäť zvíťazil. Náš
tím v zložení Jozefína Jajcajová, Lenka
Sajanová, Saška Liďáková, Janko Hasoň, Vlado Kobielsky a Jozef Krúpa si
ako trofej pre našu mestskú časť odniesol paletu cukru a poukážku na dvesto
eur. Srdečne blahoželáme!

Bystrické Malé hody
Na Námestí rodiny sa v sobotu 27. 6. zišli
obyvatelia našej mestskej časti, aby oslávili
tradičné júnové hody. K nim neodmysliteľne patria kolotoče, stánky s pohostením
a so suvenírmi, ale aj gumené hrady na
skákanie, kde sa mohli vyblázniť deti. Pre
prítomných bol pripravený veľkoplošný
stan so stolmi – a celovečerný program.
Od piatej pekne vyhrávala Dychová hudba
Záhorienka, o siedmej vynikajúce zoskupenie hudobníkov Rag Time Jazz Band. Do
džezovej hudby sa občas primiešal rachot
motorov, ak práve prichádzali ďalšie z veteránov – Fordov Mustangov a iných, ktoré na slávnosti prezentoval Mustang Club
Slovakia. Tieto nádherné vozy zaujímavo
dotvárali atmosféru večera. Po ôsmej sa

začala Old Time Show – program, v ktorom
zazneli evergreeny prevažne zo šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych
rokov minulého storočia. Ich vynikajúcimi
interpretmi boli Ján a Jaroslav Hruškovci
a Veronika Hatala, ktorá večer aj moderovala. Choreografie pripravila Elena Zahoráková, tanečné vstupy v podaní poslucháčok Katedry hudby Pedagogickej fakulty
UKF z Nitry a RDS Company program zaujímavo dopĺňali. Večer bol veľmi príjemný,
tešilo nás, že počas koncertu sa k interpretom celkom spontánne pripojili deti, ktoré
tancovali pred javiskom. Atmosféra večera
akoby symbolizovala prívlastok našej mestskej časti: „Moderná v tradíciách“.
		
– ps –
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Škola

Spolupráca medzi materskými školami
Vieme, že spolupráca je systematická integrácia úsilia jednotlivcov pri dosahovaní spoločných cieľov. Pri tom sa nesmie
zabúdať, že integrácia, aby bola účinná,
potrebuje inklúziu duchovného i duševného bohatstva každej osoby. Preto cieľom
materských škôl je pripraviť deti nielen na
školské vzdelávanie, ale aj na život pre spoločenstvo, ba dokonca pre bratstvo medzi
ľuďmi, čo je najvyšší ideál výchovy. Toto
uvedomelé zaradenie dieťaťa do kultúry sa
konkrétne deje prostredníctvom jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností.
Ďalším atribútom spolupráce je prebudenie spoluzodpovednosti dieťaťa, k čomu
napomáha vzájomné otvorenie sa, výmena
skúseností, súčinnosť prejavená vtedy,
keď členovia skupiny súčasne pracujú na
určitej úlohe a chcú dosiahnuť spoločný
výsledok.

Okrem týchto všeobecných postojov je
pre kresťanov výzvou Boží pohľad. Boh nás
cez svoje slovo veľakrát pozýva k jednote,
vďaka ktorej sa napreduje ľahšie, pracuje
efektívnejšie a žije pokojnejšie. „Jednota
prichádza skrze spoluprácu“, uviedol minulý rok v rozhovore pre časopis Život víry
Lubomír Ondráček, predseda Kresťanskej
misijnej spoločnosti.
Pre naše spoločenstvo v MŠ blahoslavenej Zdenky Schelingovej je spolupráca dôležitá. Za krátke obdobie našej existencie
sme sa zapojili do siete kooperácie s inými materskými školami a inštitúciami na
Slovensku, ale aj v Chorvátsku, Slovinsku
a Taliansku. Okrem toho spolupracujeme
aj s členmi iných kresťanských spoločenstiev a rôznymi organizáciami. Ako konkrétne? Cez nový „projekt života“, založený na
úcte k druhým, spolužití v mieri, priateľstve

Deň detí a rodiny

Ľ. P. a J. H.
MŠ bl. Zdenky Schelingovej

V piatok 3. 6. 2015 bolo krásne slnečné počasie a školský dvor sa zaplnil hudbou, vravou
a zábavou. Deti s rodičmi mali možnosť zúčastniť sa zábavno-športových súťaží, pričom
mohli získať rôzne odmeny. Viacgeneračné
družstvá sa mohli zaregistrovať do trinástich
súťaží. Nechýbali ani tanečné vystúpenia.
Neskôr zaznela vďaka manželom Kollmannovcom aj živá hudba. Ďakujeme im za skvelé
vystúpenie! Čo by to bol za Deň detí bez nafukovacích hradov? Hneď po skončení súťaží
si mohli deti zaskákať a vyblázniť sa. Medzi
pavilónmi prichystali panie a páni kuchári
občerstvenie. Sme vďační aj im, že pripravili výbornú cigánsku – a že svoj čas venovali
deťom. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili
a pomohli tak urobiť tento deň nezabudnuteľným. Ešte raz veľká vďaka organizátorom za
skvelú atmosféru!
Eva Mečiarová, 8. A

Olympiáda pre najmenších
Druhý jún bol slnečný. No nielen to, bol to deň, keď sa v areáli ZŠ s MŠ
na Hargašovej ulici uskutočnila za účasti detí z tamojšej materskej školy
i detí z cirkevnej MŠ olympiáda.
Deň plný športu, súťaží, zdravej športovej
rivality, smiechu a dobrej nálady. Olympiádu
otvoril pochod jednotlivých družstiev, ozdobených vlastnými vlajkami. Po krátkom príhovore nasledoval sľub hlavného rozhodcu
a sľub športovcov. Zapálením olympijského
ohňa sa mohla olympiáda začať... Prekážková dráha, skok vo vreci, slalom na kolo-

a láske, prostredníctvom kultúry dávania,
kultúry prijatia a kultúry pokoja. A je to každodenná výzva pre každého člena nášho
spoločenstva, či je to už dieťa, zamestnanec škôlky, rodič alebo kňaz.
Jedným z konkrétnych výsledkov napríklad bolo, že pri príprave školských aktivít
sme sa na začiatku školského roka stretli
spoločne s vedením tunajšej štátnej materskej škôlky a naplánovali niektoré aktivity,
ako napr. doprava, vianočné vystúpenie,
divadlo O psíčkovi a mačičke či olympiáda
pre malých športovcov.
Vzájomnosť a vzájomná spolupráca je
dar, do ktorého sa vždy oplatí investovať
sily.

bežkách, skok do diaľky a iné disciplíny sto
päťdesiatim deviatim deťom spríjemnili a naplnili celé dopoludnie. Poďakovanie patrí
celému kolektívu MŠ na Hargašovej ulici,
študentkám Strednej pedagogickej školy
Bullova ul., kolektívu cirkevnej MŠ a fotografovi Samuelovi Slabeyovi. Športu zdar!!!
Mgr. Daniela Udvardyová

Škola

Voňavý Deň Zeme
Dvadsiaty druhý apríl je venovaný Zemi. Každý rok sa pripojíme k tomuto sviatku a v areáli našej školy
skrášlime ďalší kút. Tento rok spojili svoje sily ôsmaci a deviataci a pustili sa do pretvorenia nevzhľadnej
kopy stavbárskeho odpadu. Za dve hodiny sa toto miesto zmenilo na nepoznanie, rozkvitlo a rozvoňalo
sa príjemnými vôňami levandule, materinej dúšky, rozmarínu, mäty či pamajoránu. Ponúkame Vám malý
fotopríbeh, ako v školskom areáli vznikla pod brezou naša bylinková špirála.
Text a foto: Viera Bendíková, učiteľka

Stavbársky odpad pod brezou využitý
na založenie bylinkovej špirály.

Kopa kamenného odpadu získava tvar ulity slimáka.

Kvalitná zemina je pre krásne bylinky
nevyhnutná.

Na vrchole špirály sú suchomilné bylinky,
v spodnej časti obľubujúce viac vlahy.

Mulčovacia kôra pomôže v špirále udržať
vlahu.

Spokojní záhradníci s darčekom pre
našu Zem

Naši druháci získali víťazný pohár
Športový klub bratislavskej polície zorganizoval 13. mája 2015 v rámci desiateho ročníka podujatia Športom za duševné zdravie detí turnaj vo vybíjanej pre prvý a druhý ročník základných škôl,
ktoré sú na území Bratislavy. Žiaci druhej „A“ triedy pod vedením triednej pani učiteľky Heleny
Strakovej sa na turnaj poctivo pripravovali už dlhší čas a veľmi sa naň tešili. Súťaže sa zúčastnilo šesť základných škôl: ZŠ s MŠ Hargašova, ZŠ Mierová, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Jelenia, ZŠ
s MŠ M. Hodžu a ZŠ Turnianska. Odohralo sa 25 zápasov. Naša škola získala zaslúžene krásne
1. miesto. O víťazstvo sa zaslúžilo osem žiakov: kapitán Lukáš Križko a jeho hráči Alexej Kusin,
Martin Hauptvogel, Rastislav Ševčík, Mária Reľovská, Meggie Malíková, Karolína Jedináková
a Michaela Miškivová. Hrali výborne. Tešíme sa z ich úspechu a veľmi im gratulujeme.

Spoločne za rozprávkou
Vieme, že všetkým deťom je rozprávka
veľmi blízka. A tak, keď sme dostali ponuku z divadla Babadlo, aby sme prišli
na predstavenie O psíčkovi a mačičke,
neváhali sme ani chvíľu a pozvali sme aj
kamarátov z Cirkevnej škôlky blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Rozprávku
hrali v našom Spoločenskom dome.
Vo voľnom spojení viacerých príbehov z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke deti sledovali ukryté podobenstvo
o dvoch rozdielnych stvoreniach, ktoré
spolu žijú a snažia sa napriek svojej rozdielnosti prežiť krásne chvíle, pochopiť
jeden druhého, a pritom sa ešte aj potešiť. V predstavení účinkovali živí herci
i bábky.
Spoločná návšteva predstavenia je
pekným začiatkom spolupráce medzi
oboma materskými školami.
Lenka Kapustová
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Rozhovor

Priviedla ho „furmanka“
Keď pracoval na Ulici Februárového víťazstva v Dielenskom závode ČSAD, spriatelil sa tam s kolegom, ktorý bol
Bystričan. Pár krát ho navštívil v jeho rodnom dome – a tak sa po prvýkrát dostal do kontaktu s touto dedinou.
V závode okrem iného viedol učňov, stretával sa s veľa ľuďmi, a až na návšteve našej obce zistil, že pozná viacero
tunajších obyvateľov. Veci však získali spád až po tom, keď ho jedna záhorskobystričanka, Lydka, vtedy mohla mať
okolo pätnástich rokov, prišla poprosiť, či by pre jej rodinu neurobil „furmanku“: potrebovali doviezť kopu piesku.
Doviezol – a bola z toho láska na celý život.
Pán EMIL RICHTER

 Takže obyvateľom Záhorskej Bystrice ste od...
... od apríla1953. Vtedy som sa sem natrvalo presťahoval.
 Aká obec to bola?
Poľnohospodárska, ako väčšina iných. Na terajšej Donskej ulici,
teda „Kapsohrade“, bývali kedysi chudobní, dolu – poniže krčmy
U Iváka smerom k družstvu, zväčša sedliaci. Ľudia boli závislí od
pôdy. Situácia sa začala meniť spolu s rozvíjajúcim sa obchodom:
gazdovia začali chodiť na trhy, často do Bratislavy a Viedne – a tam
predávali to, čo dopestovali. Najžiadanejší bol záhorskobystrický
„gríncajch“ – teda zelenina, zvlášť „zelé“. Ak gazdovi zniesla sliepka
tri vajcia, jedno si nechal – a dve putovali na trh. Taký bol pomer, aby
to mohlo fungovať. Obchod priniesol ľuďom nejaké tie peniažky,
zväčšovala sa kúpna sila, mohli si dopriať veci, ktoré by si inak nedokázali sami zadovážiť. Záhorská Bystrica pritom patrila medzi bohatšie obce, čo bolo dané aj historickou prítomnosťou Károlyovcov
v tomto kraji. Tí vytvárali pracovné príležitosti: vznikali nové ponuky na
remeselnú prácu, robota pre tesárov, kolárov, práca v kameňolome,
ale aj v stupavskej cementárni. A pracovať sa dalo nielen na poli, ale
aj v tunajších lesoch, s drevom. Ale ešte lepšie než naša obec na tom
bol napríklad Mást a Zohor. Keď som prišiel do Záhorskej Bystrice,
aj tí chudobnejší mali svoj domček, kravičku, alebo aspoň kozu.
 Občianska vybavenosť v päťdesiatych rokoch podľa všetkého zodpovedala tej dobe.
Áno. Takmer úplne tu chýbala doprava: až po roku 1946 chodil do
Bratislavy autobus, Škoda 706 s vlečkou, ale len ráno – a druhý večer.
To bolo všetko. Zbieral ľudí po všetkých okolitých obciach. A Záhorská Bystrica mala celkom inú tvár, než dnes: Bystrický potok bol ešte

odkrytý, pretekal krížom cez ňu – od terajšej konečnej autobusu až
po dolný koniec pri družstve. Tam, kde sú dnes tenisové kurty, bolo
malé jazero, alebo skôr veľká mláka. Ako sa to vezme. Tam sa kúpali
kone – ale aj ľudia. No vládla iná atmosféra, než dnes. Akási veselšia.
Zvlášť v nedeľu na priedomiach posedávali starečkovia so starenkami,
iní sa pri nich pristavili, pozhovárali, zasmiali. Alebo aj povadili: ale dôležité bolo, že sa viac komunikovalo. Vládol väčší pocit vzájomnosti.
Z krčiem sa po večeroch ozýval spev.
 Bolo to iné, než vo vašej rodnej obci, teda v Horných Obdokovciach pri Topoľčanoch?
Bolo to podobné: akurát tam boli tvrdšie podmienky, a tak si ľudia
aj o čosi viac pomáhali. Boli na to odkázaní. Tu sa takáto pomoc
uplatňovala skôr v rámci rodín. Nebolo to len tak – prísť sem. V Záhorskej Bystrici sú veľkí patrioti. Trvá dlhší čas, kým vás prijmú medzi
seba. Ja som bol „žochar“, musel som sa adaptovať.
 Prísť z celkom iného prostredia a nájsť si nové vzťahy teda
nebolo jednoduché...
Ale my, mladí, sme sa dali veľmi skoro dohromady. Edo Hanúsek,
Tono Drahoš, Rudo Polák, neskôr Jožko Granec – a ďalší. V tých
časoch tu bol veľmi činný národný výbor. Čoskoro sa začalo stavať:
pribudla nová budova úradu MNV, stredná zdravotnícka škola, nová
základná škola i materská škôlka, zdravotné stredisko, potraviny
Jednota. Vystavali sa priestory na šport. Mimochodom – mali sme tu
výborný futbalový „manšaft“.
 Ste zanieteným poľovníkom. Táto vaša vášeň má tiež korene
v tých časoch?

Fotografia zachytáva rybník v staršom období: ale ľudia sa
v ňom kúpali ešte aj v päťdesiatych rokoch.

Áno. Spolu s Jožkom Havlíkom, Rudkom Hurbaničom, Karolom
a Štefanom Marošovcami a ďalšími sme to rozbiehali od roku

Naša/ Bystrica
Rozhovor
História
1959. Ale hnevala nás taká nespravodlivosť, že pre nás vyčlenili
na poľovnícke aktivity polia – a lesy ostali pre pánov – policajtov
alebo vtedajších pohlavárov. Neraz dokonca našim chlapcom z moci
úradnej odobrali zbrane, aby sme im nekonkurovali. Ale keď sa na to
pozriem dnes, tiež to nie je ideálne: veď ako poľovníci sme rozdelení
na štyri skupiny! A pritom by stačilo len trochu dobrej vôle. Sadnúť si
za stôl, vyjasniť stanoviská a dohodnúť sa.
 V päťdesiatych rokoch tu vzniklo poľnohospodárske družstvo.
Áno. Začiatkom päťdesiatych rokov takzvané „chudobné družstvo“ –
a neskôr, v sezóne 1957 – 1958, sa pretvorilo na „nové družstvo“, alebo
„druhé jednotné roľnícke družstvo“ – ako sme ho nazývali. Za päť-šesť
rokov sa pekne postavilo na nohy. Pracovali v ňom tunajší roľníci, ktorí
mali bohaté skúsenosti – a viedol ho Bystričan Rudolf Požgay, schopný,
sčítaný chlap, šikovný hospodár. Cukrová repa, kapusta, zemiaky, ale aj
iné druhy zeleniny – tej sa tu výborne darilo. Ale po čase začali prevládať
rôzne politické vplyvy: predsedov sem začali dosádzať odinakiaľ – a taký
človek, ktorý nepoznal tunajšie pomery, sa ťažšie orientoval. A prišlo aj
nariadenie – takzvaná Hospodársko-technická úprava pôdy. Tá predpisovala, čo treba pestovať. Tunajšie poľnohospodárstvo teda odkláňala
od práce s tými plodinami, ktorým sa tu prirodzene darilo. Zabrali nám aj
niektoré naše územia: napríklad „Froncúfy“ (teda pás zeme pozdĺž cesty
smerom k Lamaču, kde bývali sady) – tie pripadli družstvu, ktoré združovalo Stupavu, Mást a strojnotraktorovú stanicu; ale prišli sme aj o Lokvy,
ktoré zase získali Štátne majetky Stupava. To boli problémy.
 V mestách i obciach po celom Slovensku fungovali rozmanité kultúrne spolky, organizovali sa spoločenské podujatia. Ako
to bolo v Záhorskej Bystrici?
Spoločná práca nás dávala dohromady. Okrem poľovníckych
plesov sa organizovali napríklad aj plesy záhradkárov – a podob-

ne. Keď som sem prišiel, už tri roky fungovalo ochotnícke divadlo,
v ktorom pracoval Ferko Ivák, Janko Čech, Štefan Liďák, ... Pajan
– a ďalší. Hrávali Urbánkove hry, rôzne jednoaktovky – ale trúfli
si aj na Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu! To veru nie je ľahký kus!
Predstavenia bývali v zadnej miestnosti u Iváka, ale aj v pohostinstve
u Šrámka. Okrem divadla sa uplatnili aj rôzni ľudoví rozprávači. Ale
ľudia sa stretávali aj vo viechach. Mimochodom, mňa ako „horňáka“
spočiatku prekvapilo, aké dobré vínko tu mali! A o rozvoj kultúry sa
veľmi zaslúžili aj hasiči. Nielen tým, že organizovali povedzme hodové
zábavy, ale sa aj venovali mladým, viedli ich k disciplíne a k zdravej
súťaživosti. Pravidelne sa tu konali súťaže hasičov zo širokého okolia.
 Ako vnímate tunajší život dnes?
Najviac ma hnevá ako ochladli medziľudské vzťahy. Ľudia sa často
separujú, odsudzujú jeden druhého, povyšujú sa, rôznymi spôsobmi
ovplyvňujú druhých a oberajú ich o pokoj. Sociálne rozdiely rastú
a rozbíjajú vzťahy. Kedysi sa žilo akosi citlivejšie, otvorenejšie. Je mi
ľúto, keď vidím, že my, záhorskobystričania (veď som tu už šesťdesiaty piaty rok, tak to tak môžem povedať!), tak ťažko prijímame tých,
ktorí sa sem prisťahovali. V posledných rokoch je to veru veľmi veľa
rodín! Ale predsa: keď sú raz tu, tak sa stali našimi spoluobčanmi –
a sme povinní ich tak vnímať! A mrzí ma aj to, že medzi nami panuje
akási zvláštna skepsa. Ľudia si povedia – „čo už, aj tak nič neovplyvním, tak sa radšej o dianie okolo seba nebudem zaujímať.“ Ale to je
chyba! Máme demokraciu, tak by sme ju mali užívať. To predsa nie je
pravda, že by bol človek bezmocný!
 Ale – ako sa pozerám – tu, vo vašom dvore, komunita funguje!
Áno. Spolu so mnou tu žijú všetky tri moje deti. Keď sa zídeme,
je tu veru veselo! Tri deti, štyri vnučky a štyria vnuci, štyri pravnučky
a traja pravnuci! Z toho mám veľkú radosť!
–PS–

70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli sedemdesiate výročie ukončenia druhej svetovej vojny a víťaznej porážky nemeckého fašizmu a nacizmu. Sloboda zavítala do našich miest a dedín Slovenským národným
povstaním 29. augusta 1944 a Karpatsko-duklianskou operáciou, zahájenou 7. septembra 1944. Šiesteho októbra 1944 o šiestej hodine
prekročili československé jednotky Dukliansky priesmyk a otvorila sa
brána slobody. So všetkou cťou spomíname i po sedemdesiatich rokoch na tých, ktorí nám ju priniesli, najmä na tých, ktorí za našu slobodu
položili svoje životy.
Deň nášho oslobodenia pred sedemdesiatimi rokmi sa zlial s dňom
zavŕšenia víťazstva spojencov nad nacizmom a ukončením druhej svetovej vojny na európskom kontinente. Pre nás to znamenalo nielen koniec vojnového utrpenia, ale aj obnovenie česko-slovenskej štátnosti,
nezávislosti a slobody. Nemôžeme zabudnúť na tie najtragickejšie roky,
počas ktorých zahynulo takmer šesťdesiat miliónov ľudí na frontoch,
v zbombardovaných mestách, vo vypálených dedinách, v koncentračných táboroch a na desaťtisíce tých, ktorých následky vojny poznamenali na celý život. S hlbokým pohnutím spomíname na všetkých tých,
ktorí sa slobody nedožili.
Bola to najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva. Vtiahla do svojich
pazúrov sedemdesiat krajín s celkovým počtom 1 700 000 000 obyvateľov. Boje zachvátili územia štyridsiatich štátov na troch kontinentoch
– v Európe, Ázii a v Afrike. Na porážke nacistického Nemecka má podiel
celá protifašistická koalícia víťazných mocností. Na vojnových poliach
bojovalo až 110 miliónov vojakov. Počet padlých presiahol takmer 60
miliónov ľudí. Pri bombardovaní a ničení miest a dedín zahynulo vyše 20
miliónov žien, detí a starcov. Počet zranených a zmrzačených ľudí dosia-

hol 29,5 milióna. Viac ako 30 miliónov nevinných obetí sa z nacistických
koncentračných táborov nevrátilo.
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uskutočnili dňa 15. mája 2015 pietnu spomienku na ukončenie
druhej svetovej vojny položením kytice k pamätníku obetí oboch svetových vojen a venca k pamätnej doske letca britského kráľovského
letectva Antona Prvoniča na jeho rodnom dome pri príležitosti stého
výročia jeho narodenia a sedemdesiateho prvého výročia jeho tragickej smrti. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelil pri príležitosti sedemdesiateho výročia ukončenia vojny
Pamätný list oslobodenia Československa pani Rozálii Prvoničovej.
Na pietnej spomienke v Ľudovom dome sa prítomným prihovoril starosta Ing. Jozef Krúpa, priamy účastník SNP a zaslúžilý bojovník proti
fašizmu pán Emil Richter a predseda Miestnej organizácie Matice
slovenskej JUDr. Štefan Martinkovič.
V Liptovskom Mikuláši, kde sa konali ústredné oslavy sedemdesiateho výročia ukončenia druhej svetovej vojny, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vyjadril obavu z existencie
militaristických tendencií vo svetovej politike a zo síl, ktoré sa snažia
o vojnu aj dnes: „Štáty a národy sú povinné vykonať všetko, aby zabránili vzniku nových smrtiacich konfliktov.“
Klaniame sa pred všetkými mŕtvymi i živými za ich statočnosť,
nezištnosť a neskrotnú vôľu, vďaka ktorej môžeme my všetci žiť. Večná sláva hrdinom druhej svetovej vojny!
Emil Richter,
člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

11

12

Farnosť

Spoločné zasadnutie sociálnej komisie
farského úradu a mestskej časti
V pondelok 11. mája sa v zasadačke farského pastoračného centra uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie
farskej a mestskej sociálnej komisie.
Zasadanie s veľkou radosťou otvoril otec
Ľudovít Pokojný, ktorý pripomenul, že takéto stretnutie sa koná po prvýkrát. Nieslo sa
v duchu slov pápeža Františka, ktorý pred
pár mesiacmi vo svojom liste Evanjeliová radosť napísal, že „slovo ‘solidarita’ sa akoby
častým používaním opotrebovalo: znamená
totiž omnoho viac ako len občasný prejav
štedrosti. Vyžaduje si novú mentalitu, ktorá
dokáže premýšľať v termínoch spoločenstva“ (č. 188).
Obe komisie si tieto slová vzali za svoje: keďže v súčasnej spoločnosti u mnohých prevláda
trhovo-podnikateľská mentalita, čo sa odráža
v medziľudských vzťahoch a tým sa vytráca
citlivosť, pozornosť a počúvanie druhých, členovia komisií chcú rozširovať túto „novú mentalitu” – myslieť a konať pre skutočné dobro jednotlivcov i celého spoločenstva. Bolo to vidieť
aj na hodnotení životných situácií, ktorým čelia
niektoré osoby a rodiny v Záhorskej Bystrici; tu
sa ukázalo konkrétne nasadenie členov oboch
komisií pre dobro týchto ľudí, bývajúcich v našej farnosti a mestskej časti. Služba neziskovej organizácie Bystrický prameň, o ktorej sa
taktiež diskutovalo, sa v tejto línii ukázala ako
prorocký a účinný projekt.

Atmosféru priateľsko-pracovného stretnutia umocnili aj tieto slová pápeža Františka,
ktoré zúčastneným tlmočil správca farnosti,
a ktoré akoby otvorili horizont do budúcna:
„Túžime ešte po väčších veciach: náš sen
sa dvíha do väčšej výšky. Nehovoríme len
o tom, aby sa všetkým zabezpečila potrava,
alebo o ‘slušnej obžive’, ale aj o tom, aby sa

všetci mohli tešiť z ‘blahobytu a všestranného rozvoja.’ To znamená vzdelanie, prístup
k zdravotníckej starostlivosti a predovšetkým prácu; pretože v slobodnej, kreatívnej,
angažovanej a solidárnej práci ľudské bytie
vyjadruje i pozdvihuje dôstojnosť vlastného
života.” (č. 192). Treba len dúfať, že sa stále
viac ľudí zapojí do realizácie takéhoto sna.

Sviatok Božieho Tela
V nedeľu 7. júna si obyvatelia
Záhorskej Bystrice mohli všimnúť
sprievod, ktorý prechádzal od Kostola
sv. Petra a Pavla okolo sochy sv.
Floriána popred Pekáreň u Floriánka
– a späť po hlavnej ceste ku kostolu.
Bola to, tak ako aj po iné roky, procesia
na Sviatok Božieho Tela.
Podnetom zaviesť tento sviatok boli mystické
videnia augustiniánskej rehoľnej sestry Juliany
z Lutychu. Mala ich v roku 1209. Vyzývali ju,
aby sa spektrum kresťanských sviatkov obohatilo o taký, ktorý by bol oslavou Boha tajomne
prítomného v eucharistickom chlebe a víne.
Táto premena sa podľa kresťanskej viery odohráva pri každej omši. Na Julianino naliehanie
zaviedol biskup Robert z Lutychu v roku 1246
pre svoju diecézu Sviatok Božieho Tela a Krvi.
Neskôr pribudol ďalší mystický zážitok českého kňaza Petra, ktorý sa vydal na púť do Ríma
práve preto, aby sa zbavil pochybností o Božej
prítomnosti v Eucharistii. Na tejto jeho ceste,
v talianskom meste Bolsena, prišlo k udalosti (roku 1263), ktorá ho pochybností zbavila:
pri svätej omši sa hostia v kňazových rukách

Takto u nás oslavovali Sviatok Božieho Tela kedysi.
sfarbila krvou. Peter o tomto zvláštnom jave
informoval pápeža Urbana štvrtého. Podnety
sestry Juliany a kňaza Petra sa spojili s tradíciou úcty k Eucharistii, ktorá bola v období baroka veľmi rozšírená. Už o rok neskôr pápež
Urban zaviedol sviatok pre celú Cirkev – ale
jeho smrť všeobecné rozšírenie tohto sviatku
zdržala. Definitívne sa tento sviatok v našej tradícii zakorenil až po koncile vo Vienne (1311
– 1312), kde ho potvrdil pápež Klement V. Procesie k Sviatku Božieho Tela a Krvi sa rozšírili

po celej Európe: sprievody s kňazom nesúcim monštranciu, s ozdobným baldachýnom,
s deťmi sypúcimi lupienky kvetov a so spevom
a modlitbami veriacich pri štyroch oltárikoch,
rozmiestnených na verejných priestranstvách,
sa odohrávali v každom meste i obci. Táto tradícia prežíva už sedemsto rokov!
Ak sa teda dnes, v desaťročiach po období totality, vraciame na Božie Telo k usporadúvaniu sprievodov, nadväzujeme na bohatú
európsku duchovnú a kultúrnu kontinuitu.

Naša Bystrica
Farnosť

Stretnutia manželov

Navštívili nás priatelia z Talianska

Z iniciatívy duchovného správcu Farnosti sv.
Petra a Pavla otca Ľudovíta Pokojného sa začali konať stretnutia manželov. Význam takejto aktivity dokazujú aj slová pápeža Františka
na jednej z posledných generálnych audiencií: „... sme stvorení, aby sme milovali, ako
odzrkadlenie Boha a jeho lásky. V manželskom zväzku muž a žena uskutočňujú toto
povolanie v podobe vzájomnosti a plného
a definitívneho životného spoločenstva.
Vtedy, keď muž a žena slávia sviatosť manželstva, Boh sa v nich takpovediac odráža,
vtláča do nich vlastné črty a nezmazateľný
charakter svojej lásky. Manželstvo je ikonou Božej lásky k nám.“ Stretnutia pre manželov boli rozdelené do skupín – podľa toho
ako dlho spolu páry žijú. Táto nová forma komunikácie má byť vzájomným obohacovaním
sa manželov o cenné skúsenosti a postrehy,
ktoré sú závislé práve od trvania manželstva:
veď iné sú priority, povinnosti, problémy i radosti rodín, ktoré sa chystajú na prijatie detí,
iné rodín s malými deťmi, iná je zase situácia rodičov, ktorí formujú starších potomkov,
atď. Cieľom stretnutí je prehĺbiť svoj vzťah
k manželovi či manželke v zmysle biblického
chápania manželstva. Zúčastnené páry uvítali
takúto aktivitu v prospech manželov a prejavili záujem o ďalšie stretnutia. Veríme, že táto
snaha prinesie ovocie v podobe hlbšie prežívaných vzťahov vo vnútri rodín.

V stredu 10. júna medzi nás zavítali priatelia z talianskeho mesta Rocca di Papa pri Ríme:
Marco, Sameiro a kňaz otec Sandro. Spoznali sme ich minulý rok na celosvetovom stretnutí
mladých ľudí, ktorí sa cez rôzne aktivity podieľajú na oživovaní farských spoločenstiev, aby
tieto boli tým, čím majú byť: silnejšími centrálami prijatia, úcty a vzájomnej lásky medzi všetkými ľuďmi.
Najprv na svätej omši, ktorú naši mladí animovali svojím spevom, a potom pri opekačke
a futbale na farskom ihrisku mali naši priatelia možnosť spoznať našu veselú a rozmanitú
komunitu: od malých detí pri futbale a diskutujúcich mladých až po spokojných rodičov a radostných dôchodcov. Počas nasledujúcich dní si prezreli Bratislavu a následne Demänovskú
dolinu v Nízkych Tatrách, kde ich úlohou bolo „preskúmať terén“ na ďalšie stretnutie farskej
mládeže z celého sveta, ktoré sa plánuje na august 2016 práve v Demänovskej doline.

Púť do Marianky

Prvú nedeľu v mesiaci júni sa konala tradičná púť našej farnosti do Marianky. Slávnostnú
bohoslužbu celebroval arcibiskup - metropolita mons. Stanislav Zvolenský, spolu s ním
boli pri oltári hostitelia podujatia – bratia z Kongregácie Tešiteľov a náš otec Ľudovít.
V homílii otec arcibiskup zdôraznil dôležitosť rodiny pre rozvoj osobností žijúcich
v manželskom zväzku a pre ich deti, ale aj ako zdroj celospoločenskej prosperity.
Dôstojným sprievodom svätej omše bol spev miešaného zboru z Marianky a okolia.

Po prvýkrát k svätej spovedi
a svätému prijímaniu
V sobotu 30. mája bol náš kostol pripravený
na slávnosť Prvého svätého prijímania detí.
Tento rok ich bolo pätnásť a prípravovali ich
mladí členovia našej farnosti, pod dohľadom
niekoľkých dospelých. Po prvýkrát naša farská komunita teda pripravovala svojich členov
na prijatie sviatosti, čo je znamením jej rastu
a dozrievania. Rodičia i deti sa pravidelne
stretávali niekoľko mesiacov, aby táto slávnosť nebola iba „folklórom“, ale aby prehĺbila a zlepšila ich rodinný život. Ako je vidieť
aj zo skúseností v minulých rokoch, ak deti
majú kontinuálny vzťah s Bohom vo svojich
rodinách a na fare sa pravidelne stretávajú
pri modlitbe, hrách a sociálnych aktivitách
v prospech ľudí v núdzi, neuzavrú sa do samoľúbych radovánok prinášajúcich smútok
z chýbajúceho zmyslu života, ale sa radi zapoja do budovania bratstva medzi všetkými ľuďmi a naplno pri tom využijú všetky svoje dary
a schopnosti. S týmto úmyslom ich náš otec
Ľudovít viedol aj pri zasvätení sa Panne Márii
v bazilike v Marianke, kam sa na druhý deň
naša farská komunita vybrala na púť.
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Rozhovor

Vedec so zmyslom pre humor

Je znalcom športu
a jeho histórie, aj
autorom
s inteligentným
zmyslom pre humor.
Profesor JÁN GREXA
je Bystričan, ktorého
by ste mali poznať,
stojí za to stretnúť sa
s ním a pozhovárať sa.
O všetkom.
V Záhorskej Bystrici býva profesor Grexa
sedem rokov. Po rokoch opustil byt v Dúbravke a presťahoval sa sem. Ako k tomu
prišlo? „Starší syn mal v Záhorskej Bystrici
záhradku. Poskytol nám pozemok, a tak sme
sa s manželkou rozhodli postaviť si domček.
Objednali sme si montovaný rakúsky model,
trošku sme to prešpekulovali, no a teraz ho
máme,“ usmieva sa pán profesor, ktorý je
už spolu s manželkou Evou zabývaný na ulici Leopoldov majer. „Býva sa nám výborne
a medziľudské vzťahy sú dobré, až na jednu
výnimku.“
Žartuje, že domček je bezbariérový, takže keď vraj už nebudú vládať... „Keď bola
u nás na návšteve vozíčkárka, bola nadšená, že máme chodbu, v ktorej sa dá dobre
otáčať.“ Pán profesor Grexa vozíčkárov a ich
problémy pozná, sú to podľa neho ľudia plní
optimizmu a odhodlania. Raz do roka sa zúčastňuje charitatívnej akcie Cez Slovensko
na bicykli za päť dní, ktorú na pomoc hendikepovaným ľuďom organizuje Občianske
združenie Parasport24. Akcie sa okrem
vozíčkárov zúčastňujú aj známe osobnosti.
„Moderátori, herci, skrátka mediálne známe
tváre. No a jedna bývalá mediálne známa
tvár, to som ja,“ žartuje.

Z Brezna do Bratislavy
Keby ste na internete hľadali knihy, ktoré pán
profesor napísal, pri väčšine titulov nájdete
slovíčko Vypredané. Je jedno, či hľadáte
tie humoristické, alebo odborné, týkajúce

Nejde o to poznávať dejiny
len preto, že boli.
Treba z nich vedieť vybrať to,
čo bolo progresívne,
čo sa oplatí rozvíjať,
a ukázať na veci, ktoré by
sa opakovať nemali.
Hovorí sa, že z dejín máme
preberať oheň,
a nie popol.
sa histórie športu. Ako sa k písaniu dostal?
S knihami o športe to prišlo akosi samo. Pán
profesor Grexa vyštudoval slovenčinu a dejepis a od roku 1963 do roku 1968 učil na
strednej odbornej škole v Brezne.
„Lenže mal som malér ohľadom vstupu
sovietskych vojsk na naše územie, urobili zo
mňa hlavu kontrarevolúcie v Brezne a chceli ma vyhodiť. Našťastie, ešte kým sa začali
previerky, som dostal hlášku, že v Bratislave na fakulte telesnej výchovy hľadá docent
Perútka asistenta. Poznal ma, lebo kým som
študoval v Bratislave, hrával som volejbal za
dorastencov Slávie UK a on tam bol trénerom mužov.“
Pána profesora na fakultu prijal, a on, ako
hovorí, potichu na nej prečkal kádrovačky.
„Nebol som člen strany. Možno keby som

bol, boli by ma vyšmarili hneď. Docent Perútka mi hovoril, nevymýšľaj, nezavadzaj a potichu si pracuj. No tak som pracoval...“

Športové vzory
Trošku som zvedavá na históriu športu. Na tú
menšiu, osobnú športovú históriu pána profesora, aj na tú celoslovenskú. Ktorý okamih
on sám považuje za „naj“? „K vrcholovému
športu som nikdy nedorástol, ale úspechom
pre mňa osobne bolo, keď sme sa ako
mladší dorastenci z Brezna stali majstrami
Slovenska vo volejbale. No a čo sa týka dejín nášho športu, to je veľmi ťažké povedať.
Ale Emil Zátopek ma ohúril, keď v päťdesiatom druhom na olympijských hrách vyhral tri
zlaté medaily. Vtedy sme hneď všetci v škole
chceli behať! No a ľudsky mi je Zátopek blízky aj preto, že sa po vstupe vojsk na naše
územie tiež občiansky angažoval. Aj na to
chudák doplatil. Vyrazili ho z armády, robil
pri lopate a zatĺkali pred ním pozvania, ktoré
ako významná športová osobnosť dostával.
To sa stalo aj ďalšej športovkyni, Viere Čáslavskej, ktorá získala sedem zlatých medailí
a ktorú v rámci normalizácie takisto odstavili na vedľajšiu koľaj. K tomu sa jej pridala
osobná tragédia a zostala úplne psychicky
zničená. To sú podľa mňa dva výnimočné
športové charaktery, osudy a neprekonateľné príklady.“
Pána profesora však tešili a tešia aj ďalšie úspechy, či už československé, alebo
slovenské: „Ako študenti sme vyšli v noci

Rozhovor
v pyžamách oslavovať postup futbalistov
Československa do finále, keď v šesťdesiatom druhom bojovali o titul majstrov sveta.“
Alebo tie najnovšie, slovenské: zlato z majstrovstiev sveta v hokeji z roku 2002, či všetky medaily z olympijských hier a svetových
šampionátov.

Mladí potrebujú šport
Šport v Záhorskej Bystrici si profesor Grexa
zatiaľ hodnotiť netrúfa, natoľko o ňom vraj
zatiaľ prehľad nemá. Sám vstúpil len do Občianskeho združenia Spoločenstvo priateľov
stolného tenisu. Tu mu chýbalo, že o tento
šport sa prestali zaujímať mladí, ale verí, že
keď sa teraz organizovania detí pre stolný
tenis ujala pani inžinierka Juríková, tak sa
to rozbehne. Pretože šport má byť pre ľudí,
zvlášť pre mladých ľudí, dôležitou súčasťou
zdravého života. „Myslím, že nedostatok pohybu, ktorý vyplýva z civilizačného pokroku,
zo sedenia v škole a tak ďalej, treba kompenzovať aktívnou činnosťou. Nemusí to byť
výkonnostný šport, ale aspoň rekreačný.“
V tomto smere sa mu ľudia v Bystrici nezdajú veľmi aktívni. „Možno je to aj tým, že
v posledných rokoch chýba futbal dospelých, takže ani divácky šport sa natoľko
nepestuje. Pre športovú činnosť vždy treba
nadšených ľudí, ktorí chcú viesť deti, a tých,
ktorí chcú sami športovať a pomáhať k športu iným.“

Kultúrna Bystrica
Napriek tomu, že pán profesor nepochádza z Bratislavy a do Záhorskej Bystrice sa
prisťahoval pomerne nedávno, chce byť
skutočným Bystričanom, mať k Bystrici a jej
obyvateľom pozitívny vzťah. Keď sa pýtam,
či mu na živote v Záhorskej Bystrici niečo
prekáža, zamyslí sa a potom povie: „Taká večerná mŕtvosť. Ľudia sa vlastne stretávajú len
keď je nejaká kultúrna udalosť. Je pravda,
že vtedy je ľudí dosť. Pekné sú predstavenia
Slovenského národného divadla, novoročné
koncerty... Takže pokiaľ sú nejaké kultúrne
podujatia, funguje aj spoločenský život.“
Profesor Grexa sa však aj napriek tomu cíti
v Záhorskej Bystrici tak dobre, že „do mesta“, centra Bratislavy, už ani veľmi nechodí.
No ako podpredseda Slovenskej olympijskej
akadémie musí občas vycestovať do regionálnych olympijských klubov, ktorých je na
Slovensku dvadsať jeden.
Aj ako dôchodca pracuje pán profesor vo
výskume dejín športu na Slovensku. „Naposledy som sa okrem olympijskej tematiky venoval aj zhubnému pôsobeniu ŠtB v športe.
Je to téma, ktorú nikto nespracoval, len sa
to konštatuje. Iste, ľudia, ktorých v štúdiách
spomínam, nemusia byť nadšení, ak ich v časopise Pamäť národa čítali... Do histórie však
nepatria len slnečné dni, ale aj tie pochmúrne. Tak som si povedal, že keď už pomaly
končím so svojou vedecko-výskumnou prácou, ukončím ju touto obchádzanou témou.“

Prof. PhDr. Ján GREXA, CSc.
- narodil sa v roku 1941 v Brezne
- hrával volejbal za dorast v TJ Slávia Bratislava a futbal za TJ Mostáreň
Brezno
- v roku 1962 absolvoval FF UK Bratislava, odbor slovenčina – dejepis
- v rokoch 1969 – 2006 pôsobil na Fakulte telesnej výchovy a športu
UK, v rokoch 1990 – 1991 bol aj jej dekanom
- v roku 1973 získal doktorát z filozofie, v roku 1981 titul kandidáta
vied, o deväť rokov (1990) docentúru a v roku 1998 bol vymenovaný
za profesora
- v rokoch 1995 – 2008 bol predsedom Slovenskej olympijskej
akadémie, od roku 2009 je jej podpredsedom, za svoje pôsobenie
v oblasti olympizmu získal viacero ocenení
- v rokoch 2006 – 2012 pôsobil na Fakulte športových štúdií
Masarykovej univerzity v Brne
- k téme olympijského hnutia na Slovensku a v Československu vydal
tri monografické práce
- je autorom či spoluautorom vedeckých publikácií Naši olympionici,
Olympijské hnutie na Slovensku, Olympizmus a olympijské hry,
Olympijská abeceda, Olympijská výchova, Slovensko v znamení
piatich kruhov a Aké boli antické olympijské hry
- v médiách sa publicisticky vyjadruje k aktuálnym spoločenským
a politickým otázkam
- v literárnej oblasti je autorom troch satiricko-humoristických titulov:
Malé dejiny jednej slovenskej rodiny, Humorista na dereši a Tesanô
do kämeňa, ďalšie práce sú uverejnené v humoristických knižných
publikáciách, v rozhlasových a televíznych archívoch.
Predvídanie budúcnosti

História je aj humorná

Vraj každý, kto študoval a študuje dejiny,
získa nadhľad nad dennodenným dianím.
Získal ho aj pán profesor? „Som zástancom
myšlienky, že dejiny sa učíme pre budúcnosť. Že poznanie minulosti by nám malo
pomôcť formovať prítomnosť z prognostického pohľadu. Nejde o to poznávať dejiny
len preto, že boli. Treba z nich vedieť vybrať
to, čo bolo progresívne, čo sa oplatí rozvíjať,
a ukázať na veci, ktoré by sa opakovať nemali. Hovorí sa, že z dejín máme preberať oheň,
a nie popol.“
Dnes sa človek takmer ustavične potkýna o nejakého prognostika, ale podľa pána
profesora si len máloktorý historik trúfne
povedať, ako to bude najbližšie roky vyzerať.
„Iste, niektoré veci sa predvídať dajú, iné
nie. Mne sa napríklad nenaplnilo očakávanie
pri rozdeľovaní Československa v deväťdesiatych rokoch. Vzhľadom na ekonomickú vyspelosť a kultúrnu rozdielnosť oboch
republík sa všeobecne predpokladalo, že
Slovensko na rozdelenie šeredne doplatí.
Nedoplatilo. Vývoj ukázal, že to bolo lepšie,
než som očakával, ale zasa nie také dobré,
ako by som chcel. Slovenská republika, žiaľ,
nebola postavená na morálnych princípoch,
ale len na zásadách primitívneho kapitalizmu: uchmatni, čo sa dá. Teda žiadna morálka a múdrosť, len vypočítavosť a chytrosť,
maskovaná falošným vlastenectvom či primitívnym nacionalizmom.“

Pomáha historikovi zmysel pre humor, ktorého má profesor Grexa toľko, že sa oň s nami
delí aj prostredníctvom kníh? „Hlavne mi pomáhal, keď som prednášal na vysokej škole,
či už v Bratislave alebo v Brne. Pretože študenti, ktorí študovali telesnú výchovu, mali
obvykle skôr vzťah k fyzickým aktivitám, teória ich nudila. Tak aby nepospali, snažil som
sa o humoristickú interpretáciu dejín. Vďaka
tomu mali moje prednášky radi, len tragédia
bola, že z toho mali skúšky a to už ich humor
opúšťal.“
Ale pána profesora vraj neopúšťal, ani keď
písal knihy na odbornú tému. „Keď som pracoval na knižke Olympijské hnutie na Slovensku, zároveň som, obrazne povedané, ľavou
rukou písal paródiu na obnovenie olympijských hier, ktorých iniciátor žije v Čiernom
Balogu. Chcel som využiť čiernobalocké
nárečie, ktoré dokáže zmäkčiť aj písmeno
ef. Páči sa mi rovnako, ako záhorácke. Tak
vlastne vznikla kniha Tesanô do Kämeňa.“
Pán profesor stále píše do „šuflíka“, aj
preto, lebo ako vraví, písanie berie aj ako terapiu. „Keď sa už kvôli krížom nemôžem ohýbať v záhrade, tak sa ohýbam pri počítači.
Písanie je hra a je to cvičenie mozgu, aj ten
treba trénovať.“ V „šuplíku“ sú ukryté rôzne
postrehy, komentáre a aj poviedky, ktoré raz
možno uzrú svetlo sveta a my si ich s radosťou prečítame.
–mc–
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O geografickej polohe
Slávnosť

Záhorskej Bystrice
a jej urbanistickom ráze

Neformálny rozhovor pri pohári piva s doc. Ing. Petrom Černíkom a s Ing. arch. Františkom
Starým
Záhorská Bystrica ako obec s rozvinutou
poľnohospodárskou výrobou bola svojou geografickou polohou predurčená
stať sa obchodným prepojením medzi
Bratislavou a Záhorím. Ako môže túto zemepisnú pozíciu využiť dnes?
FS: Dnes sa poloha Záhorskej Bystrice zúročuje skôr v oblasti dopravy a dostupnosti. Táto mestská časť leží pri hlavnom ťahu
na západ, a to je veľká výhoda. A odkedy
máme dva diaľničné pripájače, ktoré môžeme použiť – teda lamačský i stupavský,
a k tomu tunel Sitina vedúci na obchvat, je to
takmer ideálne. Okrem toho sa plánujú dva
tunely cez Karpaty: ak sa uskutoční stavba
toho, ktorý má do horského masívu vstúpiť
medzi Mariankou a Stupavou, teda priamo
z diaľničného uzla Stupava, znamenalo by to
priamy kontakt so Svätým Jurom.
Možnosť rozvíjať infraštruktúru, stavať, ale
aj obchodovať, je dnes daná predovšetkým
dostupnosťou. A práve tá je pre Záhorskú
Bystricu veľkým bonusom.
PČ: Pokiaľ ide o polohu, zaujímavý je celý
kataster Záhorskej Bystrice, ktorý je veľký
– a územie orientované smerom na Moravu
má stále ohromný potenciál. Dnes tam stojí
Volkswagen, ale je isté, že postupne sa bude
využitie tejto plochy zhodnocovať. Pre Záhorskú Bystricu to bude znamenať ekonomické
výhody, ako aj nové pracovné príležitosti.
FS: Kedysi tieto plochy Záhorskú Bystricu zásobovali zbožím a boli jedným zo zdrojov jej
prosperity. A zvlášť v čase žatvy sa tam stre-

távali ľudia zo „záhorskej“ spolu so susedmi
z okolitých obcí. Okrem hospodárskeho to
malo veľký sociálny a kultúrny význam.
No a nakoniec, keď hovoríme o polohe
Záhorskej Bystrice, severozápadné vetry, na
ktoré sa tunajší obyvatelia neraz sťažujú, sú
tou najlepšou prirodzenou klimatizáciou, akú si
môžeme želať. Kvalita vzduchu u nás je z dlhodobého hľadiska nad bežným štandardom.
Ako by ste charakterizovali urbanistický
ráz súčasnej Záhorskej Bystrice – povedzme v porovnaní s inými obcami či mestskými časťami v okolí? Čím je špecifický?
PČ: V osemdesiatych rokoch úrady vyhlásili pre Záhorskú Bystricu stavebnú uzáveru.
To znamenalo, že sa tu nesmeli stavať nové
objekty, pretože sa počítalo s výstavbou panelových domov. Podobný scenár mal napríklad vývoj Devínskej Novej Vsi, ale aj iných
mestských častí. U nás sa, našťastie, výstavba panelákov neuskutočnila. A zásluhou
uzávery si Záhorská Bystrica zachovala svoj
dedinský ráz.
Z toho dnes my, čo tu bývame, máme
zjavný osoh: požívame výhody mestského
i dedinského spôsobu života zároveň. Všetko máme dostupné ako obyvatelia centrálnejších častí mesta, ale máme svoj pokoj.
A špecifické kultúrne niveau: zachovávajú sa
tu vzácne dedinské zvyky.
Hoci žijeme v Bratislave – ak sa vyberieme smerom ku Karpatom, okamžite sme
v lese – a na druhú stranu nás to zase privedie k rieke Morave, poprípade cez most
až k rakúskemu Schlosshofu (mimochodom,

mnohé starenky a starečkovia zo Záhorskej
Bystrice na tomto zámku kedysi slúžili).
FS: Pokiaľ ide o históriu obce, kedysi sa
ľudia stretávali predovšetkým pri kostole,
a v priestore, kde dnes stojí reštaurácia
U Muchu. Tam bolo vlastne námestie –
a pohyb sa sústreďoval celkom prirodzene
aj pozdĺž potoka, teda po línii terajších Čs.
Tankistov – ale aj vyššie, po Tešedíkovej. Situácia sa trochu zmenila po tom ako potok
skryli pod zem. V istej fáze života v Záhorskej
Bystrici to bolo nevyhnutné, keďže práve
v potoku sa zhromažďoval odpad z toaliet
a kúpeľní. Potok zapáchal a priamy kontakt
s ním predstavoval aj zdravotné riziká.
PČ: Dnes máme Námestie rodiny, ktoré vzniklo tam, kde boli kedysi role. Postaviť námestie
v oblasti, kde sa predtým ľudia spontánne
nestretávali, je určité riziko. Ale teraz už môžeme povedať, že sa tento projekt „uchytil“,
a Námestie Rodiny žije.
Ak teda máme stručne odpovedať na otázku, čím je Záhorská Bystrica špecifická, je to
práve prepojenie tradičného prostredia s moderným spôsobom života. „Moderná v tradíciách“ – tak sa koniec koncov prezentuje ak
navonok.
Čašníčka: Dobrý večer, prosíte si niečo
papať?
FS: Malý bifteček si dáme, mládenci, nie?
PČ: By som zomrel. Teraz o siedmej? Biftek?
(Čašníčke): Syreček. Nejaký. A po jednom
rezanom.

Rozhovor
Čo vnímate ako hlavný urbanistický
problém Záhorskej Bystrice?
FS: Kedysi bolo stanovené, že zastavaná
plocha pozemku smie byť najviac 25 percent. Dnes sa stávajú výnimky, ale nie je to
na prospech veci, pretože sa stráca prepojenie urbanizmu s prirodzeným rázom prostredia.
A myslím si, že problémom Záhorskej
Bystrice je do istej miery bezpečnosť: už
neraz sa stalo, že zlodeji vykradli napríklad
rozostavané rodinné domy, zmizli nové kotly
či okná. Dobrá by bola zjavnejšia prítomnosť
polície. Ak by sa po uliciach mestskej časti
niekoľkokrát za deň prešli pochôdzkari alebo motorizovaná hliadka, zlodejom by to iste
ich zámery skomplikovalo. Bezpečnosť tiež
súvisí s urbanizmom: priestor, ktorý nie je
celkom bezpečný, je menej atraktívny.
Hlavná prednosť?
FS: Vo vývoji urbanistickej stratégie v Záhorskej Bystrici bolo veľkou výhodou, že aj pokiaľ sa menilo personálne zloženie stavebných komisií, nezačínalo sa vždy odznovu,
ale prevládalo úsilie zachovávať kontinuitu.
A v stavebných komisiách sú už tradične skutoční odborníci, ktorí majú k veciam naozaj
čo povedať. To našu mestskú časť ochránilo
pred urbanistickým zmätkom a pred vznikom
nezmyselných stavieb. Seriózna regulácia tu
má svoju pevnú tradíciu.
Záhorská Bystrica má veľký extravilán
FS: Územie vymedzené štvoruholníkom
Lamač – Devínska Nová Ves – Stupava
– Záhorská Bystrica inšpiruje mnohých
urbanistov a architektov – práve kvôli svojmu
veľkému potenciálu. Pred časom, keď som
bol na tradičnom realitnom veľtrhu v Cannes, objavil som tam práve štúdiu o tom, ako
by sa dal tento priestor využiť. Vypracovali ju
americkí študenti.
PČ: Veľkú časť poľnohospodárskych pozemkov, ktoré obyvatelia Záhorskej Bystrice po osemdesiatom deviatom roku získali
v rámci reštitúcií späť do vlastníctva, odpre-

dali. Prostriedky, ktoré takto získali, investovali do zveľaďovania svojich nehnuteľností
a ich okolia vo vnútri mestskej časti – čo významným spôsobom prispelo k jej zušľachťovaniu.
Dobré je, že majitelia si pozemky „strážia“.
Záhorskú Bystricu to do istej miery chráni
pred príchodom investorov, ktorí by svojimi
zámermi rušivo vstupovali do jej urbanistického konceptu.
Záhorská Bystrica sa dnes „zlieva“ s Mariankou – a je predpoklad, že sa stavebne
čoskoro prepojí aj s Bratislavou – teda
smerom k Lamaču. Aké zmeny to do
mestskej časti prinesie? Nemôže z toho
vzniknúť legislatívny zmätok?
PČ: Spájanie štvrtí a obcí ako také je dnes
celosvetovým javom a nevidím v ňom problém. Aj keď stoja vedľa seba dva domy na
rozhraní obcí, ktoré sa „zliali“, každý z nich
predsa spadá pod istú samosprávu. Nevzniká teda žiadne „bezvládie“ či „územie
nikoho“. Otázne je skôr, či je správne, ak
okrajové štvrte mestskej časti nemajú vlastnú občiansku vybavenosť. Na druhej strane
to však spôsobuje, že tamojší obyvatelia
schádzajú častejšie do centra mestskej časti
– a tým sa upevňuje sociálne prepojenie
medzi obyvateľmi.
FS: Štvrte, ktoré vyrástli a vyrastajú na
okrajoch Záhorskej Bystrice, z nej robia
príťažlivé rezidenčné centrum. Veľká
časť tunajšieho obyvateľstva profesijne
významným spôsobom ovplyvňuje centrum
mesta, no títo ľudia bývajú tu, na jeho okraji.
V menšom mi to pripomína centrum Pelham
neďaleko New Yorku, kde žijú práve obyvatelia s významným vplyvom na New York, ale
sú chránení od ruchu veľkého mesta.
PČ: Na publicite Záhorskej Bystrice má
veľkú zásluhu aj Televízia Markíza. Tá dnes
mohla byť inde, možností bolo viacero – ale
v Záhorskej Bystrici sa vedeniu tohto média
ponúkli natoľko zaujímavé podmienky, že sa
rozhodli práve pre túto mestskú časť.

Občianska vybavenosť?
PČ: Tá sa tu rozrastá – a dvíha sa aj jej úroveň. Napríklad do záhorskobystrických podnikov prichádzajú nielen tunajší obyvatelia,
ale zbiehajú sa sem napríklad aj kulinári a milovníci dobrého vínka z Lamača, či Devínskej
Novej Vsi.
FS: Záhorská Bystrica mala kedysi celý rad
hostincov – Ivák, Šrámek, Jaroš, Horváth,
Bilačič, Pilárik, Mrázek, Blecha. Dnes je
reštaurácií, kaviarní a pohostinstiev ešte
viac: a pokrývajú celé spektrum dopytu –
od bežných podnikov s denným obedovým
menu a občerstvením až po reštaurácie, ktoré sú vyhľadávané napríklad ako miesta na
významné spoločenské podujatia.
PČ: No nejde, samozrejme, len o tieto podniky. Dnes tu máme základnú školu, dve
škôlky, športoviská, veľké pastoračné centrum, historický park pri kostole a tak ďalej.
Kvalitatívne dominantné architektonické
objekty?
PČ: Záhorská Bystrica je interesantná nielen
mnohými zaujímavými konceptmi rodinných
domov, ale aj priestormi a stavbami, ktoré
vytvárajú platformu pre rozvoj, udržiavanie
a prehlbovanie života v našej komunite:
Kostol svätého Petra a Pavla, Námestie rodiny, futbalové ihrisko, tenisový areál, ihrisko
pri škole s novým zastrešeným priestorom
na florbal, ale aj „Plácek“ a ďalšie. Tento
komplex centier – starých i nových, vytvára
cenný spoločenský potenciál, takže do istej
miery sa u niektorých z týchto objektov dajú
prehliadnuť aj isté nedokonalosti.
Tak. No a ja už pôjdem, chlapci. Včera
som na bicykli prešiel takmer sedemdesiat
kilometrov, potom som si dal pivo, dajaký
som zachrípnutý.
FS: Ja som ti hovoril, že ten šport ťa raz zabije.
(Čašníčke): Pani vedúca...
Čašníčka: Áno?
FS: Ten malý bifteček si prosím. Ďakujem.
–red–
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Šport

Športovec roka 2014

Športu sa v Záhorskej Bystrici darí vďaka
mnohým nadšencom, aktivistom, rodičom
a trénerom, ktorí sú svojím zanietením príkladom pre ostatných. Skúsme im pomáhať,
vytvárať také podmienky, aby sa nám deti netúlali po ulici, aby si deti mohli vyberať, akému športu sa budú venovať a aby mohli svoje
výkony zlepšovať. V provizórnych podmienkach, cestovaním po telocvičniach v okolí
a hľadaním voľného priestoru, kde našich
športovcov prichýlia, sa ďalej nedostaneme. Preto má zmysel v tak veľkej obci, akou
Bystrica je, starú telocvičňu zrekonštruovať
a deťom od útleho veku poskytnúť slušné
podmienky na telesné aktivity.
Pre Slovensko silný športový rok 2014 je
už za nami, a aj v Záhorskej Bystrici sme
si spomenuli na tých, ktorí svojím rodičom,
priateľom a fanúšikom robili v bystrických
športových kluboch radosť. Vo štvrtom ročníku podujatia ŠPORTOVEC ROKA, kde
oceňujeme najlepších športovcov, bola na
kandidátskej listine tlačenica. Tradične silnému florbalu výborne sekunduje futbal, ale aj
tenisti, stolní tenisti a gymnastky.
Ceny laureátom odovzdával Ján Švehlík,
futbalový majster Európy z roku 1976 a strelec gólu vo finálovom zápase. Okrem toho
mnohonásobný majster ligy so Slovanom
Bratislava,
vzorný
reprezentant-útočník
a dnes športový riaditeľ klubu belasých. Spolu s olympionikmi Antonom Urbanom (futbal)
a Máriou Mračnovou (atletika – skok do výšky) sme mali v prvom rade nielen výnimočných hostí, ale aj fantastické vzory pre všetky
deti, ktoré si vedia do svojho kalendára medzi
počítač, mobil a iné nástrahy moderného sve-

ta zaradiť aj športový tréning.
Laureátmi ocenenia ŠPORTOVEC ROKA
2014 sa stali kolektív a jednotlivci, ktorí robia Bystrici dobré meno po celom Slovensku, na ktorých hru a výkony sa chodí už
dnes pozerať množstvo divákov. Každý bojuje v tvrdej konkurencii svojich rovesníkov
z iných oddielov, prípadne aj z iných krajín.
Je mimoriadnym úspechom, že v Bystrici vyrastajú dnes aj reprezentanti SR. Radi sme
si spomenuli aj na tých, ktorí naháňali loptu
v minulých desaťročiach a oceneného Jána
Poláka ako legendu športu nemusíme Bystričanom predstavovať.
Laureátky gymnastky a karatistka prítomným
predviedli svoje vystúpenia, pani Mračnová,
pán Švehlík a Urban odovzdali ocenenia a večer pokračoval diskusiami na raute v reštaurácii Corona. Vďaka patrí sponzorom, spoločnosti ATCL, Mestskej časti ZB, OZ Bystrický
svet najmenších a BODY Energy Clubu za organizáciu a odmeny venované oceneným.

Záhorákopen, jar 2015

že pre zranenia chýbali viacerí účastníci
predchádzajúcich ročníkov. Dvanásť hráčov bolo rozlosovaných do štyroch skupín,
z ktorých prvé dve postupovali do štvrťfinále
– a ďalej sa už hralo vylučovacím spôsobom.
Vo finále zvíťazila narýchlo zostavená dvojica
Bilačič – A. Krúpa nad dvojicou Filipová –
Fillo (6:2). Na treťom mieste skončila dvojica
Pekarčík – Eškut.
Text a foto: Martin Fillo

V sobotu 16. 5. 2015 sa na dvorcoch TJ
Záhorák zišli priaznivci tenisu na ďalšom
ročníku tenisového turnaja Záhorákopen. Vo
štvorhre sa turnaja zúčastnilo dvanásť párov,
ženy tohoročný Záhorákopen vynechali,
lebo na druhý deň ich čakalo bystrické
derby Ružové – Modré. Samotný turnaj vo
štvorhre mal dobrú úroveň napriek tomu,

ŠPORTOVEC ROKA 2014 – laureáti
Deti a mládež – chlapci
Martin Kubovič, florbal / seniorský reprezentant SR
Deti a mládež – dievčatá
Kristínka Horváthová a Miška Abaffyová,
moderná gymnastika / vicemajsterky SR
Športový kolektív
Mladší žiaci ŠK Hargašova, florbal / vicemajstri Slovenska
Športovec z klubu mimo Záhorskej Bystrice
Alexandra Handiaková, karate / víťazka
Európskeho pohára
Aktívna osobnosť športu
Martin Kapusta a Jozef Prokop, futbal /
tréneri mládeže MFK ZB – ŠK Hargašova
Legenda športu v Záhorskej Bystrici
Ján Polák (Macejka), futbal
Športu zdar!
Ivan Bošňák, predseda komisie športu

Dvojnásobný úspech TJ
Záhorák v tenise seniorov
Majstrovstvá bratislavského regiónu v súťaži družstiev vyšších vekových kategórií
sa už skončili. V kategóriách nad 55 rokov a nad 65 rokov získali tituly majstrov
bratislavského regiónu práve hráči zo
Záhorskej Bystrice. Tým vlastne získali
možnosť reprezentovať našu mestskú
časť aj na majstrovstvách Slovenska. Treba ešte poznamenať, že takú širokú účasť
a takých kvalitných hráčov majstrovstvá
bratislavského regiónu ešte nemali.
V obidvoch kategóriách hralo šesť družstiev a hráči sa v celoštátnych rebríčkoch
umiestnili na popredných miestach.
Ostáva veriť, že sa družstvá TJ Záhorák
presadia aj na majstrovstvách Slovenskej
republiky, časť ktorých sa uskutoční práve na dvorcoch TJ Záhorák v septembri
tohto roku.
Martin Fillo

Naša Bystrica

Premiéra Záhorskej Bystrice
na premiére Európskych hier
Ako je známe, medzinárodné olympijské
hnutie je rozkošatené. Okrem Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a národných olympijských výborov (NOV) jednotlivých krajín existujú aj ďalšie olympijské
organizácie. NOV si v celosvetovom meradle
vytvorili Asociáciu národných olympijských
výborov (ANOC) a v rámci jednotlivých kontinentov aj vlastné združenia – Africkú olympijskú asociáciu (ANOCA), Olympijskú radu
Ázie (OCA), Panamerickú športovú organizáciu (PASO, španielska skratka ODEPA), Národné olympijské výbory Oceánie (ONOC),
Európske olympijské výbory (EOC).
Kontinentálne združenia organizujú aj
vlastné olympijské hry. Napríklad PASO/
ODEPA ako spoločný orgán Severnej i Južnej Ameriky organizuje od roku 1951 Panamerické hry. V Ázii sa pod patronátom MOV
od roku 1961 konajú Ázijské hry, ANOCA
organizuje Africké hry od roku 1965. Iba Európa zostávala bokom, ale práve tento rok sa
od 12. do 28. júna konali pod vlajkou s piatimi kruhmi prvé Európske hry v Baku.
Záhorskú Bystricu na týchto hrách reprezentoval „bažant“ Natália Pivarčiová, ktorá
v lete oslávi 15. narodeniny. Patrí k desiatim
reprezentantkám Slovenska, ktoré postúpili na Európske hry v synchronizovanom
plávaní. Tento olympijský šport predstavuje
kombináciu tanca, plávania a gymnastiky.
Od roku 1984 je zaradený do programu
olympijských hier, doteraz však súťažili iba
ženy – akvabely. Názov pochádza z latinčiny
(aqua - voda, bella – pekná). Ale na tohoročných majstrovstvách sveta už môžu štartovať
aj muži v zmiešaných pároch.

Cesta do Baku nebola pre naše „vodné
krásky“ ľahká, bolo treba prejsť sitom kvalifikácie, ktorá sa konala 13. – 15. februára
v Istanbule. V Turecku si reprezentantky Slovenska vybojovali desať miesteniek a v Baku
obsadili všetky štyri súťaže – sólo, duo, tím
aj voľnú kombináciu (kombo).
Natália Pivarčiová nie je tunajšej športovej
verejnosti celkom neznáma, v ankete najlepších športovcov Záhorskej Bystrice za
rok 2012 bola vyznamenaná v kategórii Deti
a mládež za mimoriadne výsledky.
Od Natálky sme sa dozvedeli, že synchronizovanému plávaniu sa venuje od svojich
piatich rokov. Momentálne vekom patrí do
kategórie staršie žiačky, ale zároveň s juniorskými reprezentantkami trénuje tímovú zostavu (cvičí osem pretekárok) i kombinovanú
zostavu (cvičí desať pretekárok).
Natálka svoju športovú púť začínala jednou
až dvoma hodinami tréningu, v súčasnosti už
trénuje šesťkrát do týždňa, čo znamená dvadsaťdva hodín driny vo vode. Okrem toho počas školského roku musí stihnúť aj mimoriadne sústredenia, ale napriek tomu sa jej darí
bez problémov zvládať školu aj bez individuálneho študijného plánu. Momentálne je tretiačkou na osemročnom gymnáziu Bílikova.
Sama prezradila, že sa veľmi tešila z víťazstva na Majstrovstvách Českej republiky 2015
v kategórii staršie žiačky v disciplíne sólo. Plávanie ju baví: „Keď nemáme tréning, neviem
sa dočkať ďalšieho dňa. Školu zatiaľ stíham,
snáď mi to vydrží... Som rada, že máme trénerov, ktorí z nás chcú dostať maximum, aj
keď niekedy už nevládzeme.“ Dodajme, že jej
trénerkou v kategórii staršie žiačky je Monika

Úspešný tím z kvalifikácie v Istambule, kde obsadil 6. miesto

Natália Pivarčiová chce čoraz vyššie
Türingerová, reprezentačnými trénermi junioriek sú Gábor a Nora Szauderovci.
Natália vo vekovej kategórii staršie žiačky
sólo súťaží na hudbu z filmu Requiem for the
dreams, v kategórii juniorky preteká v tímovej i v kombinovanej zostave. Výpočet športových úspechov našej mladej športovkyne
nie je malý.
Na Vianočnej cene Prahy v tomto roku
spomedzi dvesto pretekárok z jedenástich
krajín (Japonsko, Bielorusko, Grécko, Švédsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko) obsadila
v sólach ôsme miesto, v povinných figúrach
dvadsiate siedme miesto.
Na Memoriáli Míly Heršálkovej v Brne (január 2015) získala v povinných figúrach starších žiačok prvé miesto.
V pretekoch M. E. C. Cup Bratislava (január 2015) jej patrilo prvé miesto v tímoch
kombo juniorky, druhé miesto sólo junioriek.
Na Majstovstvách SR (február 2015) obsadila prvé miesto v povinných figúrach starších žiačok.
Úspešný bol aj tohoročný apríl. Na podujatí
Delfínik v Bratislave v povinných figúrach
starších žiačok trónila, nepredstihol ju nikto.
V Maďarsku na Orka cup obsadila Natálka
prvé miesto v kombinovanej zostave v kategórii junioriek. Na Hungarian national
champions ship open jej patrí spomedzi
109 súťažiacich v povinných figúrach starších žiačok deviate miesto, ako aj štvrté
miesto v sólo starších žiačok z trinástich súťažiacich, taktiež druhé miesto v tímovej aj
v kombinovanej zostave.
Na Majstrovstvách SR v povinných figúrach junioriek pomohla vybojovať so staršími
kamarátkami prvé miesto.
Teraz hovorí: „Mojím najväčším úspechom
je to, že sa náš juniorský tím, ktorého som
súčasťou, nominoval do Baku.“ Natália tam
bude súťažiť v kategórii družstiev vo voľnej
kombinácii, ako aj v tíme. Tak držme našej
vodnej víle a jej kamarátkam všetky palce.
Na záver jedna „pikoška“: Natálka toľko
potrebnú energiu načerpáva hlavne z vynikajúcich jedál, ktoré varia prvej olympioničke Záhorskej Bystrice podľa želania babka
a dedko Kubovičovci. Takže športu zdar
a kalóriám zvlášť!“
-jg-
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Hokejbal opäť spájal Bystričanov

Po preložení turnaja Záhorská hokejka kvôli
daždivému počasiu na sobotu 6. 6. 2015
sa na nás usmialo slnko. Zastrešenie ihriska
chránilo hokejbalistov tentokrát pred páliacim
slnkom. BKP Elektro sa z pracovných
dôvodov ospravedlnil (Džanés ako maskot
turnaja samozrejme nechýbal), ale ostatných
sedem tradičných tímov HC Bratislavská,
HC Trombón, Stará Školská, Kapsohrad,
HK Jamy, Fara Angels a Mariatálski kohúti
od deviatej zápolilo o pomyselné medaily.
Pomyselné preto, lebo medaily nemáme.
Máme 3 poháre, ktoré si tento rok vybojovali:
Stará Školská za 3. miesto, omladený tím

HK Jamy za 2. miesto a tradičný víťaz turnaja
HC Bratislavská. Víťazné tímy dostali okrem
pohárov aj fľašu sektu od Miestneho úradu
Záhorská Bystrica. Individuálne ocenení hráči
– najlepší strelec Lukáš Maroš, najužitočnejší
hráč Martin Novotný a najlepší obranca Milan
Bilačič boli odmenení poukážkami do relax
centra Body energy club. Máme radosť, že sa
do tímov zapája mladšia generácia. Staršia
generácia má stále menšiu účasť, a tak
vidieť bojovať otca so synom nie je zriedkavé
a umocňuje to radosť z tejto krásnej
kolektívnej hry. Zároveň tým stúpa kvalita
turnaja a vďaka mladým sa hra aj zrýchlila.

Hráči aj ich rodinní príslušníci a ďalší diváci sa mohli už tradične posilniť výbornou
pečienkou, kofolou alebo pivkom od Rasťa
Mečiara. A tradíciu dodržal aj gitarista Rudo
zo Šaštína, ktorý si okolo obeda naladil gitaru a vyhrával pre dobrú náladu všetkým
zúčastneným.
Za pomoc pri organizovaní turnaja ďakujeme všetkým brigádnikom, ktorí ihrisko na
turnaj pripravili (P. Kojda, R. Weinštuk, I.
Bošňák, J. Požgay, K. Kristl, M. Steinhübel),
Miestnemu úradu Záhorská Bystrica za
všestrannú podporu a firme BOBO Pubblicita za propagáciu.
Vladimír Kristl

Šesťkrát diplom a bodovanie pre Záhorskú Bystricu!

Naši mladí športovci s trénerkami (zľava) Táňou Forgáčovou, Ľubkou Gogovou
a Zuzanou Juríkovou

Dvadsiateho tretieho mája 2015 naši najmenší stolní tenisti reprezentovali Záhorskú Bystricu na turnaji v neďalekom Angerne, kam ich
pozval domáci klub Scorpions Angern. Spolu
hrali stolní tenisti zo štyroch krajín: Česka,
Maďarska, Rakúska a Slovenska.
Našu mestskú časť zastupovalalo v Rakúsku osem detí z OZ SPST Záhorská
Bystrica – detského King Kong ping pong
klubu: Hanka Stankovičová, Kika Bilačičová,
Miško Bilka, Samko Liďák, Samko Stankovič, Paľko Bilka, Viki Kohút, Miško Svoboda.
Všetky deti hrali zodpovedne a patrí im obrovská pochvala za ich húževnatosť a prístup
k zápasom. Z ôsmich súťažiacich detí šesť
zabodovalo a prinieslo ocenenia. A tú sú tí
najlepší:

Najmladší žiaci: 1. miesto Paľko Bilka,
3. miesto Viki Kohút, 3. miesto Miško Svoboda
Najmladšie žiačky: 3. miesto Hanka Stankovičová, 3. miesto Kika Bilačičová
Starší žiaci: 3. miesto Miško Bilka
Naši „ping-pongisti“ do dvanásť rokov si zaslúžia veľký obdiv a uznanie, podali famózne
výkony, a to všetci. Štyri mesiace trénovania
im stačili na to, aby dokázali obstáť v takej
náročnej konkurencii.
Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a členom klubu SPST, ktorí deti povzbudzovali počas zápasov a pomohli nám s ich
dopravou na turnaj.
Text a foto: Zuzana Juríková
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Martin ANTOŠ

– príklad novovekej kalokagatie

Predchodcom moderného športu ako systému výchovy a vzdelávania bol šport v starovekom Grécku.
Tam vytvorili ideál kalokagatie – súladu telesnej a duševnej krásy, harmónie športom vypestovaného krásneho
tela a ušľachtilej vzdelanej duše. Ako sa ukazuje, staroveký ideál v novoveku zosobňuje aj mladý obyvateľ
Záhorskej Bystrice Martin ANTOŠ.
Keď 17. 5. 2015 basketbaloví juniori MBK
z Karlovej Vsi dvíhali v Žiline nad hlavu
pohár pre majstrov Slovenska, v tíme sa
z prvenstva tešil aj Martin. Radosť chalanov bola pochopiteľná. Ako hovorí Martin,
do finálovej štvorky sa dostali ako poslední
a tam naplnili prorocké slovo, že „poslední budú prví“. Obhájiť víťazstvo býva ťažšie
ako ho získať, no juniorom Karlovky sa to
podarilo: obhájili titul z minulého roka. Samozrejme aj zásluhou Martina Antoša, ktorý
v klube pôsobil prvý rok v rámci hosťovania.
Martin nám o sebe prezradil, že basketbalu sa venuje jedenásť rokov a chce sa
mu venovať aj ďalej. Žilinské víťazstvo bolo
úspešným zavŕšením jeho mládežníckej kariéry. Odmalička sa venuje športom, cvičeniu, má rád pohyb a zdravý životný štýl. Pre
šport je typická súťaživosť a samotný Martin
o tom hovorí: „Keby bola jedna vlastnosť,
ktorou by som sa charakterizoval, tak by to
bola asi súťaživosť.“
K dobrej basketbalovej výkonnosti Martinovi pomohol aj ročný pobyt na strednej
škole v USA, ktorú takisto reprezentoval
v štátnej súťaži. V štáte Montana študoval
na Power high schol, ktorú samozrejme
reprezentoval v basketbale. Do zranenia
mal skvelé výkony napriek tomu, že hral na
inom poste, ako bol zvyknutý z domu. Najprv to bolo pre neho sklamanie, ale neskôr
dobrá skúsenosť. Podarilo sa mu byť najlepším strelcom tímu. Účinkovanie na americkej basketbalovej pôde bolo pre Martina
neuveriteľným zážitkom: „Na zápasy chodila cela komunita. Veľmi často bola plná
hala, čo predstavuje niečo cez päťsto ľudí.
V základnej časti sme sa umiestnili v TOP
päťke štátu, no po základnej časti sme mali
pár zranení a nepodarilo sa nám vyhrať titul.
Keď išlo do tuhého, niečo ako playoffs, ktoré sa u nich volajú turnamenty, ktoré boli organizované vo veľkých halách, chodilo okolo dva až tritisíc divákov, čo predstavovalo
neuveriteľnú atmosféru. Veľká škoda, že
sme súťaž nedotiahli do konca. Na jednom
OSPRAVEDLNENIE
Redakčná rada Našej Bystrice sa ospravedlňuje, že v predchádzajúcom čísle v článku na strane 17 omylom neuviedla ako autora článku „Pred tenisovou sezónou“ Ing.
Martina Filla a na strane 15 v príspevku
„Naše stolnotenisové talenty“ ako autorku
fotografií Ing. Zuzanu Juríkovú.

va, navštevuje prednášky v Spote Connecte
a cez leto plánuje ísť na nejaké workshopy
do Viedne. Taktiež študuje literatúru (aj na
internete) o startupoch a podnikaní. Sám
udáva: „Momentálne robím na svojom ešte
zatiaľ neexistujúcom startupe, ktorý chcem
finančne pokryť toto leto. Možno z toho niečo vznikne, neviem. Každopádne to bude
dobrá skúsenosť, ktorá ma posunie o niečo
ďalej. Mám prázdniny, takže času je dosť.“
Zároveň sa úspešný maturant snaží držať
tempo so všeobecným prehľadom a „makať“ tak na rozvoji vlastnej osobnosti. Pracuje na svojich projektoch, pričom samozrejme nezanedbáva ani šport a pohyb:
kalokagatia ako vyšitá!
Takže na záver: Martin, klobúk dole,
nech ti takéto obdivuhodné úsilie na poli
všestrannej sebarealizácie naďalej vydrží!
-jg-

Martin s pohárom juniorského majstra Slovenska
z posledných zápasov som sa zranil a bol
som vyradený na viac ako dva mesiace. Ale
aj to bola lekcia ako každá iná.“
Martin za „veľkou mlákou“ strávil jeden
rok, kde však nežil iba basketbalom. Tam
v podstate „zmaturoval” – úspešne ukončil
štúdium, pretože nastúpil do posledného
ročníka. Martin má momentálne viacero
možností isť do zahraničia na univerzity do
rôznych krajín v Európe i Amerike.
Ale vráťme sa domov. Martin v tomto
roku okrem basketbalového titulu juniorského majstra krajiny získal aj maturitné
vysvedčenie na bilingválnom gymnáziu.
Okrem basketbalu je jeho prioritou štúdium
na vysokej škole. Martin nezaspal na vavrínoch. Okrem športu ho veľmi zaujíma aj
biznis a podnikanie. Stále sa samovzdelá-

Martin Antoš v akcii

Zacvičte si na čerstvom vzduchu
Pri tenisovom areáli TJ Záhorák pribudol hneď za tenisovou stenou nový objekt –
outdoorové cvičisko s jednoduchým náradím na „precvičenie kostry“. Outdoorovým
športom sme predtým zvykli hovoriť športy v prírode, pretože sa vykonávajú vonku
v prírodnom prostredí. Využitie tohto cvičiska poslúži k fyzickým aktivitám, rozvoju
telesných síl, obratností a zručností. A zároveň poteší zo zmysluplného využitia voľného času.
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Bystrický futbal 2015

Mládežnícky futbal –

brigády, rekonštrukcie,
novinky

ročník 2014/15

Bystrické futbalové ihrisko od marca odpočívalo kvôli rekultivácii trávnika a mládežnícke
družstvá odohrali celú jarnú časť svojich súťaží v Marianke.
Spolu s rodičmi máme za sebou dve dlhé,
ale úspešné brigády, každodenné polievanie,
dozor nad prácami firiem a náročné organizovanie prác. Vďaka podpore miestneho úradu
sa podarilo dokončiť odvodnenie za ihriskom,
naviezť zeminu a začať s úpravou okolia. Finančná podpora súkromných sponzorov, 2%
od OZ Bystrický svet najmenších, umožnila
vymeniť okná na budove, položiť v chodbe
dlaždice a vymaľovať priestory budovy. Finančné prostriedky stačili aj na pokosenie
okolia a zarovnanie terénu. S pomocou brigádnikov, počnúc starostom, poslancami,
rodičmi a končiac deťmi, sme urobili po sobotách a večeroch kus roboty, vyzbierali v okolí
neskutočné množstvo odpadu a pripravili pre
mladých futbalistov príjemnejšie prostredie.
Z miestnych firiem potrebujeme poďakovať BKP okná-dvere, TRAK-BAG, KRISTL
Brány, pánovi Breitschaftovi, Bilačicovi
a Maťošovi za ochotu spolupracovať, práce
vzájomne koordinovať a prípadne robotu
svojich ľudí zobrať na vlastné triko, internacionálom za guláš a Pekárni u Floriánka za
pečivo a chlieb, maminám za koláče.
Trošku sa ešte trápime so závlahou a čakajú nás práce v priestoroch šatní, ale elán
nám nechýba. Pán Veselý dáva do poriadku
susediacu prevádzku bufetu, ktorý dostal
v obchodnej súťaži do prenájmu. Na hody
koncom leta bude všetko pripravené.
Nové prostredie sme otestovali náborom
mladých futbalistov 13. júna a deti sa po ihrisku preháňali napriek 35 stupňovým horúčavam do neskorého večera.
Futbal spája a v Bystrici sa pomaly rodí
priestor a ihrisko, na ktorom budú mať možnosť deti a aj ich rodičia naháňať loptu väčšinu roka. Držte nám palce.
Ivan Bošňák,
predseda komisie športu a CR

Posledným zápasom sezóny mladších žiakov 14. júna 2015 sa skončil súťažný ročník
2014/15 všetkých družstiev MFK Záhorská
Bystrica, registrovaných pod klubom ŠK
Hargašova.

Mladší žiaci – U12
Mladší žiaci ukončili sezónu pod vedením
Jozefa Csabiho s bilanciou 11 víťazstiev
a 17 prehier. Sezóna bola pre chlapcov
dlhá a náročná, odohrali až 28 zápasov.
Napriek tomu sa s ňou popasovali, vydržali
až do konca a Bystrici robili dobré meno.
Spomedzi 15 účastníkov sa umiestnili na
11. mieste.
Najlepší strelci: Alex Pavlikovský 9 gólov,
Samuel Lučenič 7 gólov, Benjamín Švec 5
gólov.

Staršia prípravka – U11
Pre mnohých hráčov posledná sezóna v tejto kategórii, v ktorej vyhrali všetko, čo sa

Staršia prípravka – U11 víťaz ligy BFZ – PMA2
Horný rad zľava – Piaček Filip, Morávek
Tomáš, Kapusta Martin – tréner, Lupták Filip,
Slaný Matúš, Ševčík Oskar, Požgay Dennis,
Horváth Krištof, Prokop Jozef- tréner, Prokop
Samuel Dolný rad – Kubaský Alan

dalo. Začali víťazstvom v zimnej halovej lige
o pohár predsedu OBFZ Bratislava.
V ligovej súťaži pod vedením Martina Kapustu obsadili konečné 1. miesto. Je to fantastický úspech bystrického futbalu, ktorý
nemá v Záhorskej Bystrici obdobu. Víťazstvo
je výsledkom troch rokov svedomitej práce
trénerov Kapustu a Prokopa s týmito chlapcami. V prvej sezóne dosiahli 5. miesto,
o rok skončili tretí a v tejto sezóne sa stali
absolútnymi majstrami svojej súťaže.
V osemnástich zápasoch našli premožiteľa iba v prvom kole sezóny, odvtedy ťahali
šnúru 17 zápasov bez porážky. S bilanciou
16 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra, s impozantným skóre 121:29 v súťaži dominovali
a zaslúžene ju vyhrali.
Najlepší strelci: Alan Kubaský 35 gólov,
Oskar Ševčík a Filip Lupták 26 gólov.

Mladšia prípravka – U10
Naši najmladší futbalisti sa v prvej súťažnej sezóne nestratili a ukázali, že budú
prínosom do budúcnosti. V zimnej halovej
lige obsadili konečné 6. miesto a toto
umiestnenie zopakovali aj v ligovej súťaži.
V osemnástich zápasoch sa tešili z víťazstva
celkovo osemkrát, raz sa rozišli so súperom
s remízou a v deviatich prípadoch bol súper
nad ich sily. Najlepší strelci mladšej prípravky: Matej Ďurica 14 gólov, Filip Piaček 12
gólov a Oskar Ševčík 10 gólov.
Bystrickému futbalu už na domácom rekonštruovanom ihrisku držte palce. Futbal
spája!
Text: Jozef Prokop,
tréner mládeže ŠK Hargašova
Záhorská Bystrica, foto: Ľuboš Požgaj
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Kávička so starostom
Viac sa dozvedieť
a viac pomôcť
Pán starosta, s občanmi organizujete
pravidelné zhromaždenie raz ročne
v Spoločenskom dome, teraz ste sa začali stretávať aj na pravidelnej mesačnej
kávičke. Sú potrebné obe takéto akcie?
Jozef Krúpa:
Tie stretnutia v Spoločenskom dome sú
fajn, ale zbehne sa tam veľa problémov na
jednom mieste, preto som sa rozhodol chodit do jednotlivých častí či lokalít Záhorskej
Bystrice a vypočuť si, aké sú starosti ale aj
radosti tamojších obyvateľov – a to sa robí
lepšie v komornejšej, priateľskej, neformálnej atmosfére. Je totiž niečo iné predniesť
pripomienku na hromadnom mítingu – a iné
pri stole. A aj mesačná frekvencia stretnutí
je dôležitá – veď prináša do komunikácie
operatívnosť. Vzájomne sa o sebe dozvieme viac – a to je veľmi dôležité.
Antónia Moková
„Stretnutie na kávičke
so starostom považujem za milé bezpros
tredné stretnutie, na
ktorom majú ľudia bližší neformálny kontakt
so starostom Jozefom
Krúpom. Dalo by sa to
nazvať ako milé „rodinné“ stretnutie. Každý so zúčastnených mal možnosť povedať, aký postrehol problém v rámci lokality, v ktorej býva, a každému bol umožnený
vstup do diskusie.“
Manželia Veruzábovci
„Sme veľmi spo
kojní, páči sa
nám štýl starostu, každý mal
možnosť povedať
čo ho trápi. Na
mnohých problémoch sme sa ako susedia zhodli. Jedinú pripomienku, ktorú
môžeme mať, je dĺžka vstupov. Z celého
stretnutia môžeme hodnotiť, že náš pán
starosta má pozitívny prístup k občanom,
je z neho cítiť veľká ľudskosť, srdečnosť
a vzťah k ľuďom. “
Alžbeta Važanová
„Bolo to super, pochvaľovali si všetci obyvatelia, ktorí sa zúčastnili.
Bolo to príjemné rodinné stretnutie. Teraz
však očakávame, či
podnety, ktoré sme
na stretnutí predniesli,
budú naplnené.“

Pýtali sme sa
Položili sme niekoľko otázok Martinovi Besedičovi,
poslancovi za Mestskú časť Bratislava-Záhorská
Bystrica a zástupcovi starostu
Stále sme na začiatku vášho funkčného
obdobia poslanca za Mestskú časť Bratislava-Záhorská Bystrica. Aké sú Vaše
priority, ktoré budete presadzovať?
Moje priority korešpondujú s názormi
prevažnej časti poslaneckého zboru.
V prvom rade si uvedomujem význam primárneho a predprimárneho vzdelávania
v našej mestskej časti a som pripravený
podporovať všetky kroky smerujúce k rozšíreniu priestorov existujúce materskej
školy a vybudovaniu nového, moderného
a potrebám školy, ale aj verejnosti zodpovedajúceho športového stánku na mieste
terajšej telocvične. V súčasnosti zastávam
funkciu predsedu komisie kultúry a budem sa snažiť okrem prípravy kvalitných
spoločenských podujatí pokračovať v nastavenom programe obnovy kultúrneho
dedičstva a pamätihodností. V minulom
roku sedemstého výročia prvej písomnej
zmienky o Záhorskej Bystrici sa aj prostredníctvom vydanej publikácie podarilo
pokročiť v spoznávaní dejín našej obce,
pamiatkovou obnovou prešiel Pamätník
padlých pred kostolom, na jar tohto roka
sa podarilo zrealizovať obnovu sochy svätého Floriána. V komisii pripravujeme tiež
revitalizáciu Ľudového domu a remeselného dvora. Výzvou do budúcnosti, ktorá
iste presiahne toto volebné obdobie, je
obnova a hľadanie adekvátneho využitia
takzvného Richtárskeho domu.
Má práca v zastupiteľstve našej mestskej časti nejaké špecifiká? Aké pozitíva môže priniesť?

Sme možno jedna z mála mestských častí Bratislavy, v ktorej poslanci nehľadeli na
svoju politickú príslušnosť, alebo zaradenie
do volebných zoskupení, ale snažili sa pri
všetkých dôležitých rozhodnutiach sledovať
spoločný cieľ a vzájomnou diskusiou a spoluprácou k nemu dospieť. Tento trend sa
podarili potvrdiť aj pri schvaľovaní rozpočtu
na rok 2015, ktorý poslanci po mnohotýždňových konzultáciách a predkladaní vlastných návrhov jednohlasne podporili a vedeli sa zhodnúť na prioritách mestskej časti.
A to je v mojich očiach najväčším pozitívom
– vzájomná spolupráca. Špecifikom Záhorskej Bystrice je tiež úzka prepojenosť občanov-voličov na svojich volených zástupcov,
častý vzájomný kontakt a mimoriadny záujem o veci komunálne.
V tomto funkčnom období ste sa stali
aj zástupcom starostu. Spojenie poslaneckého mandátu s touto funkciou pre
vás iste znamená nové výzvy a možnosti. Aké?
Je to predovšetkým väčšia miera zapojenia sa
do správy záležitostí obce a možnosť byť informovaný a získavať širší prehľad o aktuálnych
problémoch a o ich riešení. Mám v súčasnosti aj viac príležitostí stretávať sa s občanmi
na spoločenských i oficiálnych podujatiach.
Cennou skúsenosťou sú pre mňa každomesačné stretnutia „Kávička so starostom“, na
ktorých sa zúčastňujem. Oceňujem najmä
záujem občanov o bezprostredné okolie a ich
návrhy na zlepšenia a inovácie, s ktorými
v priateľskej atmosfére prichádzajú a o ktorých neformálne diskutujú.

Záhorská Bystrica – Moderná v tradíciách
V týchto dňoch uzrel svetlo sveta krátky filmový dokument
o Záhorskej Bystrici, ktorý bude zrkadlom života v tejto
mestskej časti. Zachytiť našu obec v celej kráse, s jej zvykmi
i tradíciami, ale aj bohatým kultúrnym a spoločenským životom,
bolo náročné. Počas desiatich mesiacov natáčania sa tím
vedený pánom Miroslavom Marcišom snažil zaznamenať to
najpodstatnejšie, čo v Záhorskej Bystrici máme. Či sa im to
podarilo, posúdite sami.
Dokument bude dostupný na oficiálnej stránke našej
mestskej časti od júla 2015.
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Ako ďalej so škôlkou?
Záhorská Bystrica získala od ministerstva školstva dotáciu vo výške 60 000 eur na rozšírenie kapacity
Materskej školy na Hargašovej ulici o jednu triedu. Túto dotáciu je nutné vyčerpať do konca roka 2016.
Na postup prác sme sa opýtali starostu Jozefa Krúpu.
Každoročne nedokážeme prijať do škôlky
deti všetkých Bystričanov. Uvedomujeme
si, že to musíme zmeniť, preto sme aj žiadosť podali. Aktívne som sa snažil, aby sme
dostali dotáciu. Žiadali sme 350 000 eur,
tak ako to vyžadoval projekt na rozšírenie
škôlky o štyri až päť tried. Dostali sme len
60 000 eur a 4 000 eur od župy, čo, žiaľ,
nevystačí ani na rozšírenie o jednu triedu,
pretože s nárastom počtu detí musíme automaticky zväčšiť aj jedáleň.
Kedy sa dočkajú deti a rodičia ďalšej
triedy?

Hneď potom, ako som dostal informáciu, koľko prostriedkov získame, stretli sme sa s pani
riaditeľkou, s autorom projektu a kolegyňami
z odboru výstavby a dohodli sa, že architekt
projekt upraví. Potom začneme súťaž na výber dodávateľa – a ja poslancom prednesiem
požiadavku na navýšenie rozpočtu. Kedže samotná stavba može prebiehať iba počas letných prázdnin, aby nebola obmedzená prevádzka škôlky, tento rok sa to už, žiaľ, stihnúť
nedá. Využiť dotácie však môžeme do konca
roka 2016; takže počas budúceho leta rozšírime škôlku o jednu triedu a budeme môcť
zobrať o dvadsať detí viac.

Vysielače
na Strmých Vrškoch
V poslednom období sa niektorí občania
pýtali, či novo inštalované vysielače na
Strmých Vrškoch nie sú zdraviu škodlivé.
Uvádzame stanovisko vedenia spoločnosti
Orange Slovensko k tejto veci:
„Pre obec Záhorská Bystrica zabezpečovala
doteraz signál pre mobilné telefóny základňová
stanica 1035BR na Strmom Vŕšku 8033/33. Vzhľadom na požiadavky majiteľa pozemku a budovy sme sa rozhodli presťahovať stanicu na
jestvujúci stožiar Slovak Telekomu. Táto stanica bola postavená na základe dokladov potrebných v rámci legislatívy SR, t. j. uzatvorenej nájomnej
zmluvy s vlastníkmi nehnuteľnosti, súhlasu Stavebného úradu, súhlasu
úradu verejného zdravotníctva ako aj iných požadovaných dokladov. Následne po jej uvedení do prevádzky bude odstránená doterajšia základňová stanica na Strmom Vŕšku, takže celkový počet staníc sa nemení.
Zároveň sa skvalitní možnosť poskytovania našich služieb v tejto lokalite,
či už telefonovanie alebo mobilný internet. Vo všeobecnosti podotýkame, že výstavba a prevádzka základňových staníc pre siete mobilných
telefónov podlieha prísnemu legislatívnemu rámcu, totožnému alebo
veľmi podobnému v SR aj v EÚ. Tak isto normy ICNIRP, predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie boli implementované v plnom rozsahu
do zákonov platných na území SR. Súhlas s prevádzkou akéhokoľvek
zdroja elektromagnetického vyžarovania z telekomunikačných stavieb
vydáva Útvar Vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – odbor špecializovaných činností a štátneho
zdravotného dozoru na základe schváleného Prevádzkového poriadku
a merania vykonaného autorizovaným laboratóriom. Všetky potrebné
merania môžu pre nás vykonávať akreditované laboratóriá, nielen pri
uvedení stanice do prevádzky, ale aj pri modifikáciách a každé tri roky
tak, ako predpisuje legislatíva. Treba si uvedomiť, že iba Orange Slovensko má napr. v Bratislave cca 200 staníc. Napriek tomu kumulatívne merania autorizovaných laboratórií preukazujú hodnoty na zlomkovej úrovni
zákonom povolených limitov. V menej husto zastavaných lokalitách je to
ešte menej.
V záujme korektných vzťahov s majiteľmi nehnuteľností, kde máme
umiestnené svoje zariadenia, ako aj v snahe minimalizovať obavy
obyvateľstva z elektromagnetického vyžarovania, Vám ponúkame
možnosť pri najbližšom plánovanom meraní rozšíriť meracie body
v okolí stanice na naše náklady v primeranom rozsahu. V prípade
sprístupnenia bytov môžeme vykonať meranie aj v týchto miestach“.

Nastupujú populačne silnejšie ročníky.
Ako je to s dostatkom tried v základnej
škole?
Už nastávajúci školský rok musíme otvoriť
dve šieste triedy, čo znamená jednu triedu
pridať. Kedže chceme naďalej podporovať
aj mimoškolskú činnosť detí, dohodli sme
sa s pani riaditeľkou školy, že zachováme
takzvanú tanečnú miestnosť pre ZUŠ. Tá sa
časom presunie do pripravovanej športovej haly (telocvične) – a triedu vytvoríme zo
zborovne, kedže učitelia môžu mať spoločné porady aj v riaditeľni.

Mestský poslanec informuje
 Naša mestská časť je jednou z obcí, ktorá dostala dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výzvu vydalo ministerstvo v januári 2015, a príspevky boli udeľované na základe žiadostí
o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl. Ministerstvo prijalo celkovo 426 žiadostí. Bolo dobré, že naša mestská časť na túto výzvu reagovala a žiadosť včas a riadne podala.
Na pravidelnom stretnutí poslancov o tom informoval pán starosta,
a súčasne ma ako mestského poslanca vyzval na spoluprácu a pomoc pri jej získavaní. Vzhľadom na situáciu, ktorá v našej mestskej
časti niekoľko rokov pretrváva, som sa veľmi rád chytil iniciatívy.
O vážnosti situácie som hovoril aj s pani riaditeľkou základnej školy,
ktorá konštatovala, že tento rok môže byť z celkového počtu 105
žiadostí prijatých maximálne 44 detí. Zúčastnil som sa na viacerých
stretnutiach na rôznych úrovniach, a som rád, že aj vďaka kontaktom získaným na pôde mestského zastupiteľstva a silnej podpore
Klubu pre Bratislavu, ktorého som v MsZ členom, sa podarilo našej
mestskej časti uspieť a získať dotáciu na účely prístavby materskej
škôlky vo výške 60 000 eur.
Bohužiaľ, tieto finančné prostriedky nebudú stačiť na celú prístavbu. Bude teraz záležať aj na vôli ostatných našich poslancov, aby
v rozpočte našli a vyčlenili ďalšie financie nevyhnutné na jej realizáciu. Samotná prístavba musí byť dokončená najneskôr do konca
roka 2016.
Som presvedčený, že všetci zainteresovaní nájdeme v tejto veci
zhodu. Ide predsa o spoločnú dobrú vec – spokojnosť rodičov, obyvateľov Záhorskej Bystrice.
 Druhá informácia sa týka toho, že som sa ako poslanec mestské
ho zastupiteľstva stal členom Komisie grantového programu hl.
mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Z tejto
pozície ponúkam všetkým občianskym združeniam a neziskovým
organizáciám našej mestskej časti možnosť zapojiť sa a podať žiadosť na poskytnutie grantu z rozpočtových zdrojov hlavného mesta.
Všetky informácie o možnostiach a podmienkach podania žiadosti
sa dozviete na stránkach mesta:
www.bratislava.sk/volny-cas-sport-a-socialne-aktivity/d-11035521/
p1=11050368
Roman Weinštuk,
poslanec MsZ Bratislava
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NAŠE PODUJATIA
na júl, august a začiatok
septembra

26. 7.

Bystrica Run
22. 8. 2015

Súsedé súsedom
28. – 29. 8.

Bystrická raketka
28. 8.

Deň ústavy
a výročie SNP
29. 8.

Bystrické hrubé hody
Beh o pohár starostu,
Futbalová turnajová sobota,
Slávnostný galavečer

4. 9.
Divadelné predstavenie
„Kto zhasol svetlo“

Diskusia o výstavbe univerzitnej nemocnice
Organizátorom prvej odbornej diskusie na
tému výstavby a realizácie novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá by bola
koncovou nemocnicou pre celý bratislavský región, bol Bratislavský samosprávny
kraj. Kraj tak reagoval na zámer Ministerstva zdravotníctva SR zrekonštruovať areál
Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke a vybudovať tu špičkové univerzitné
a nemocničné pracovisko. Zámer ministerstva však doteraz nebol prerokovaný so
zástupcami Hlavného mesta SR Bratislavy,
či priamo s Lekárskou fakultou UK, ktorá
by práve v tejto nemocnici mala pripravovať
študentov na prax, či venovať sa výskumu.
Prvej odbornej diskusie sa zúčastnili zástupcovia odbornej verejnosti, akademickej obce, krajskí poslanci, ale aj študenti
Lekárskej fakulty UK a študenti stredných
zdravotníckych škôl a gymnázií v pôsobnosti kraja. „Nová nemocnica na Slovensku sa nestavia každý deň, dokonca ani
v Bratislave sa nemocnica nestavia každý deň a nemôže nám byť jedno, akým
spôsobom ovplyvní naše budúce desaťročia, jednak výučbu študentov, jednak
vedecký výskum a jednak poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti,“
povedal lekár samosprávneho kraja MUDr.
Valerián Potičný, MPH. Nemocnica by pod-

ľa neho mala fungovať ako celok a malo by
to byť to najšpičkovejšie na Slovensku, čo
môže vzniknúť. „Je veľká obava z toho, či
súkromný investor dokáže vôbec tieto
požiadavky na novú nemocnicu skĺbiť
a dodržať, keďže je to finančne náročné,“
doplnil Valerián Potičný. Ako zároveň dodal,
pred tridsiatimi rokmi, keď sa počítalo s výstavbou Rázsoch, boli deklarované viaceré
veci, a to: nemocnica, univerzitné pracoviská, kampus ako zázemie pre študentov,
vedecké pracoviská a možnosť rozvoja oblasti, pretože sme nevedeli, ako bude zdravotníctvo vyzerať o dvadsať-tridsať rokov.
Odbornej diskusie sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce i odbornej verejnosti: zástupcovia z Ministerstva zdravotníctva SR, Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Slovenskej
akadémie vied, Lekárskeho odborového
združenia, Slovenskej komory sestier
a pôrodných asistentiek, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR,
bratislavského magistrátu a tiež zástupca
Health Policy Institute.
Odborné fórum organizované BSK bolo
prvou možnosťou pre Ministerstvo zdravotníctva SR, aby dostalo spätnú väzbu od viacerých zainteresovaných subjektov.
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Zmena územného plánu – Krče

Prehľad niektorých uznesení
zo zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva BratislavaZáhorská Bystrica z dní
13. apríla , 28. apríla
a 27. mája 2015
SCHVÁLENIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE:
KRČE
MZ schválilo zmeny v územnoplánovacej
dokumentácii v lokalite Krče v znení dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1/2014
územného plánu zóny Bratislava-Záhorská Bystrica – Krče, sektor A,C“. Zároveň
schválila Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie.
ZASTUPITEĽSTVO ZOBRALO
NA VEDOMIE
- Správu o hospodárení Základnej
školy s materskou školou za rok
2014
- Správu Dobrovoľného hasičského
zboru za rok 2014
- Správu o činnosti Klubu dôchodcov
za rok 2014
ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO
- Rozpočet základnej školy
s materskou školou na rok 2015

Schéma regulácie, územie Krče
Sektor A – Obytné územie rodinných domov a územie občianskej vybavenosti
V regulačnom bloku a1 – a8 je prípustná výstavba izolovaných rodinných domov.
V regulačnom bloku a9 je záväzná výstavba polyfunkčných budov pre občiansku
vybavenosť maximálne trojpodlažných.
Sektor C – Obytné územie bytových a rodinných domov a územie občianskej
vybavenosti
V regulačnom bloku c1 – c8 je prípustná výstavba izolovaných rodinných domov.
V regulačnom bloku c9 je záväzná výstavba polyfunkčných budov pre občiansku
vybavenosť maximálne štvorpodlažných s ustúpeným podlažím, respektíve s podkrovím.
Sektor D – Územie občianskej vybavenosti
Sektor E – Obytné územie rodinných domov
Sektor F – Obytné územie bytových domov a budov pre občiansku vybavenosť
Sektor H1 – Záväzná výstavba izolovaných a radových rodinných domov
Sektor H2 – Záväzná výstavba malopodlažných bytových domov
Sektor H3 – Záväzná výstavba izolovaných a radových rodinných domov
Sektor I – Záväzná výstavba izolovaných a radových rodinných domov
Sektor J - záväzná výstavba izolovaných rodinných domov
Sektor G1 – Záväzná výstavba malopodlažných bytových domov a výstavba
izolovaných rodinných domov
Sektor G2 – Záväzná výstavba izolovaných rodinných domov
Sektor K – Nezastavateľný pozemok určený pre verejný priestor

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
MZ schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na pozemku KN „C“ parc. č. 1138/2, k.
ú. Záhorská Bystrica, zapísanom na liste
vlastníctva č. 4995 a na pozemku KN „C“
parc. č. 1138/14, k. ú. Záhorská Bystrica, zapísanom na liste vlastníctva č. 6310
v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava, pre uloženie rozvodov
NN v rámci stavby „Obytný súbor Vlkovka,
I. etapa“ za odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom.
VYHODNOTENIE VOS
NA PRENÁJOM NEBYTOVÉHO
PRIESTORU
Po úspešnom priebehu verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov futbalovej klubovne MZ
schválilo uchádzača M. Veselého ako
víťaza na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte futbalových šatní so súp. č. 7255, zapísaných na LV č. 4995 pre kat. úz. Záhorská Bystrica o výmere 61,59 m²; výška
nájomného je 1,- €/m2/rok. Nájomné
sa uzatvára na dobu 5 rokov.
Zvukové záznamy zo zasadnutí MZ
a texty zápisníc a materiálov z rokovaní
nájdete na: www.zahorskabystrica.sk.
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Schôdza OZ Klubu dôchodcov

Sociálny taxík v Záhorskej Bystrici
má už štyri roky. Ako sa osvedčil?

Dňa 25. 4. 2015 sa uskutočnila vo
veľkej sále Spoločenského domu
v Záhorskej Bystrici verejná členská
schôdza OZ Klubu dôchodcov.
Za účasti skoro dvesto členov klubu vystúpila pani Moková s hlavnou
správou o činnosti za uplynulý rok
2014. V správe vyhodnotila všetky akcie, ktoré boli pre členov zorganizované od apríla 2014 do apríla 2015.
Pripomenula pravidelné podujatia:
fašiangová zábava, dvakrát v roku oslava jubilantov, Deň matiek,
oslava Mesiaca úcty k starším občanom, vianočné posedenie.
Pani Moková oboznámila prítomných so stavom členskej základne. Minútou ticha sme si uctili pamiatku zomrelých členov,
ktorých bolo za posledný rok desať. S financiami v klube sa nakladalo veľmi hospodárne. V správe boli spomenutí sponzori, podporujúci činnosť klubu finančnou hotovosťou, ale aj materiálne:
Pekáreň u Floriánka, bezplatné služby rodiny Kubovičovcov, preplatenie časti občerstvenia pánom starostom Krúpom a ďalšie.
Na záver sa pani Moková krátkym príhovorom rozlúčila, nakoľko
funkciu predsedníčky klubu po členskej schôdzi už kvôli vysokému veku nebude vykonávať.
Po tomto príhovore bol zvolený nový výbor v tomto zložení:
Eva Čechová, Anna Habalová, Ján Hasoň, Ľudmila Krajčírová,
Božena Kubíková, Miroslav Mackovič, Viera Marošová, Anna
Mikletičová, Magdaléna Mišovská, Mária Nespalová, Štefánia
Papšíková, Anna Poláková, Dušan Prokop, Peter Prvonič, Rozália Zárecká. Jednotlivé funkcie boli rozdelené nasledovne:
Viera Marošová, predsedníčka (na snímke)
Božena Kubíková, tajomníčka
Ján Hasoň, koordinátor
Anna Poláková, pokladníčka
Ľudmila Krajčírová, predsedníčka revíznej komisie
Ľudmila Moková, čestná predsedníčka
Schôdzu spríjemnili veľmi pekným vystúpením členovia
Detského folklórneho súboru KLNKA pod vedením manželov
Saňkovcov. Novozvolenému výboru želáme veľa úspechov pri
organizovaní podujatí pre členov klubu – a členom klubu prajeme, aby boli s týmito podujatiami spokojní.

Pri príležitosti štvrtého výročia od spustenia
bystrického taxíku do prevádzky sme klientom tejto
služby položili rovnakú otázku.

Ako vnímate projekt Senior taxi?
KURELOVÁ EDITA
„Ja som veľmi spokojná a som rada, že takéto niečo v Záhorskej Bystrici existuje a človek
si môže zariadiť či už nákup alebo lekára. Bez
starosti.“

KUBICOVÁ ANNA
„Môžem hovoriť len v superlatívoch. Som veľmi spokojná, lebo ťažko sa mi chodí. Vždy si
zavolám dopredu a taxík si objednám. Lepšia
vymoženosť pre starších ľudí ani nemôže byť.
Som rada, že obec vychádza v ústrety starým
a chorým ľuďom. Nedá mi nespomenúť aj pani
Mihalovičovú, ktorá je šoférkou senior taxi. Som jej vďačná, je vždy
ochotná, usmievavá a vie zaobchádzať s ľuďmi. Počas celých štyroch rokov som ju nevidela nahnevanú. Vyžaruje z nej spokojnosť.“

Starosta Jozef Krúpa, jeden
z autorov myšlienky zaviesť
sociálny taxík, spolu so
šoférkou Evou Mihalovičovou
pri novom vozidle.

Naši jubilanti
Oslava jubilantov za prvý polrok 2015 sa
uskutočnila dňa 21. júna 2015 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici veľmi príjemným spoločenským podujatím.
Stretnutie otvorila nová predsedníčka OZ
Klubu dôchodcov pani Viera Marošová.
Všetkým jubilantom, ktorí sa dožili významných narodenín a manželských jubileí, poblahoželal zástupca starostu pán Martin Besedič a pán dekan Ľudovít Pokojný.
Naši jubilanti :
90 roční – Blecha Ján, Sklenková Viktória,
Iváková Katarína, Krajčír Peter, Hutárová
Pavla, Oreničová Helena;
85 roční – Požgayová Anna, Mok Štefan,
Plško Eduard, Mikuličová Anna, Mišovská

Albína, Marošová Božena, Lackovičová
Anna, Pilárik Stanislav, Muškátová Emília,
Masnovičová Jozefína;
80 roční – Bilačičová Jozefína, Šišovič Viliam, Šteková Marta, JUDr. Pajanová Alena,
Krchňák Ľudovít, Švecová Ľudmila, Máderová Jozefína, Špačinská Valéria, Ing. Juračič
Ján, Haraslín Alojz;
75 roční – Jánošíková Mária, Gašparík Tibor, Buchtová Bernardína, Ľiďáková Helena,
Bilačičová Štefánia, Jánošová Mária, Ing.
Fillo Martin, Maroš Anton, Bošnák Ivan, Poláková Anna, Polák Anton, Pospiš Jozef, Sajanová Mária, Mackovičová Mária, Horváth
Rudolf, Struhár Pavel;
70 roční – Mišík Ivan, Pospíšová Anna, Mok
Milan, Hrmová Ľudmila, Besedič Ján, Ivák
Rudolf, Pilárik Jozef, Vidi Juraj, Hanusová

Zapísala Božena Kubíková
Anna, Weinštuk Miroslav, Iváková Emília;
65 roční – Malaník Miroslav, Mackovič Miroslav, Haraslínová Viera, Marošová Anna,
Habalová Anna;
60 ročný – Nespala Miroslav.
Manželské jubileá:
60 rokov – Jozef Pokorný a manželka Genovéva Pokorná, Milan Bilačič a manželka
Pavlína Bilačičová;
55 rokov – Stanislav Ščepka a manželka
Terézia Ščepková, Jozef Bielovič a manželka Bernardína Bielovičová;
50 rokov – Ladislav Vachálek a manželka
Jozefa Vachálková.
Viera Marošová
predsedníčka OZ KD
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P O Z I T Í V U M opäť na cestách
Po úspešnom absolvovaní tohtoročnej Akadémie tretieho veku, na základe veľkého úspechu predchádzajúcich
zájazdov a na podnet členov občianskeho združenia POZITÍVUM V NÁS, sa uskutočnili dva autobusové zájazdy
s cieľom spoznať krásy nielen našej vlasti, ale aj blízkych krajín.
Tak sa dňa 18. 4. 2015 uskutočnila návšteva zámku Svätý Anton (Antol) a mesta
Banská Štiavnica. Naša cesta viedla priamo
na zámok Svätý Anton, kde sme od skvelej
sprievodkyne dostali vyčerpávajúci výklad
o vzniku a histórii zámku, ktorú písali hlavne
Coburgovci a Kohariovci – majitelia a mecenáši. Spolu sme absolvovali veľký okruh
prehliadky zámku s nádhernými historickými
exponátmi, pozreli sme si kaplnku i poľovnícku expozíciu. Zaujal nás tu salón s benátskymi zrkadlami a dômyselne riešený systém
vykurovania miestnosti z chodby.
Zo zámku Svätý Anton viedla naša cesta
do mesta Banská Štiavnica, kde program
pokračoval prehliadkou centra. Videli sme
aj drevený betlehem dlhý desať metrov, zobrazujúci všetky profesie a remeslá, ktoré
kedysi v banskom meste vykonávali.
Čas ostávajúci do ďalšej prehliadky sme využili na dobrý obed a načerpanie síl pred náročným výstupom na Starý Zámok s dômyselnou vstupnou bránou, ktorý slúžil ako obranná
pevnosť pred Turkami. V súčasnosti prebieha
jeho rekonštrukcia. Prezreli sme si nádvorie
so studňou, ktorá vraj slúžila aj ako úniková
cesta, archeologickú expozíciu zachytávajúcu
históriu a vývoj baníctva, expozíciu historických
zbraní, expozíciu zvonov, mučiareň a originály
výjavov z krížovej cesty z Kalvárie nad mestom,
ktoré sem preniesli, aby ich ochránili pred zlodejmi. Zvyšok času sme strávili individuálnou
prehliadkou mesta, či posedením pri kávičke v príjemnom prostredí historických kaviarničiek. Za zorganizovanie tohto zájazdu
patrí vďaka pani magistre Lidke Malinovskej
a Lenke Janatovej.

Druhý náš zájazd sa uskutočnil 16. 5.
2015. Jeho cieľom bolo hlavné mesto našich južných susedov – Budapešť.
Už počas príjemne plynúcej cesty nás
pani sprievodkyňa Katka Musziková zasypala množstvom informácií a údajov o Maďarsku, o jeho histórii i súčasnosti. Keď sme
sa približovali k Budapešti, podávala nám informácie o samotnom meste, dozvedeli sme
sa, že jeho názov vznikol pri spojení dvoch
mestských častí – Buda a Pest, ktoré sú
predelené Dunajom, že je tam sedem mostov, na ostrov Margit Sziget sa dá dostať len
pešo a tak ďalej.
Návštevu mesta sme začali prehliadkou
pevnosti Citadela, ktorá je postavená na
vápencovom kopci Gellert. Ten je známy
množstvom chodieb a veľkých priestorov
v podzemí. Tu nás očaril nádherný výhľad na
takmer celú Budapešť.

Z Gellertu viedla naša cesta cez most
Erzsébet Híd na druhú stranu do Pešti, kde
sme mohli vidieť významné stavby – múzeum, Szécsenyiho kúpele, Milenium Park,
parlament, operu, synagógu a ďalšie. Zlatým
klincom bola prehliadka Námestia hrdinov
so súsošiami uhorských panovníkov.
Veľkým zážitkom bola aj návšteva Baziliky
Svätého Štefana. Túto časť prehliadky sme
ukončili výstupom na hradný vrch a pohľadom na panorámu Budapešti.
Po dobrom obede sme sa presunuli autobusom za našim posledným cieľom, ktorým
bolo Tropikárium, nachádzajúce sa v nákupnom centre Campona. Je tu najväčšie
morské žraločie akvárium v strednej Európe
s objemom 1,4 milióna litrov slanej vody.
Čas, ktorý nám ostával do odchodu, sme
využili na prehliadku obchodného centra,
osvieženie a oddych pred približne trojhodinovou cestou domov, ktorá vďaka pánovi
vodičovi prebehla veľmi príjemne.
Môj osobný postreh (a myslím si, že nielen
môj) z obidvoch zájazdov: je veľmi dôležité
mať fundovaného sprievodcu pre danú lokalitu, čo sa v prípade Budapešti potvrdilo pri
prehliadke z autobusu, ktorá prebehla bez
najmenších problémov. Rozhodla veľká znalosť terénu pani sprievodkyne i vodiča.
Dovoľte mi aby som poďakoval pani inžinierke A. Janatovej za perfektne zorganizovaný zájazd a pani inžinierke M. Starej za
zabezpečenie sprievodkyne.
Poďakovanie patrí i všetkým účastníkom
za priateľskú atmosféru a dochvíľnosť pri dohodnutých stretnutiach.
Už teraz sa teším, kam nás zavedie najbližšie naša túžba za poznaním. Veď poznávanie je koniec koncov dôvodom, prečo
občianske združenie POZITÍVUM vzniklo.
Pavel Malinovský
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Obnova kamennej plastiky svätého Floriána
Nevieme, kto dal v Záhorskej Bystrici postaviť sochu sv. Floriána, ani kto ju zhotovil, nezachoval sa o tom žiadny písomný záznam,
ani zriadená fundácia. Z nápisu na podstavci
sochy je však zrejmé, že sa tak stalo pred
dvesto rokmi, teda v roku 1815. Práve toto
významné okrúhle výročie bolo podnetom na
celkovú obnovu tejto plastiky.
Vznik sochy sa viaže k obdobiu po nepokojných napoleónskych vojnách, počas
ktorých sa dnešná Záhorská Bystrica stala
viackrát svedkom presunu rakúskych, ale aj
nepriateľských francúzskych armád. Keďže
väčšina vtedajších obydlí a hospodárskych
stavieb mala slamenú strechu, výskyt požiarov bol mimoriadne vysoký a neraz zničil
veľkú časť obce. Bystričania sa preto utiekali
pod ochranu svätého Floriána a vyprosovali
si od neho pomoc pred ohňom a vodou.
Svätý Florián sa narodil v rímskej provincii Noricum, na území dnešného Rakúska.
Bol dôstojníkom rímskej armády, v rodnej
provincii zastával vysokú administratívnu
funkciu. Mučeníkom sa stal za čias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“
hovoria o tom, ako sa v roku 304 postavil
na obranu štyridsiatich uväznených kresťanských legionárov. Za pokus o ich oslobodenie ho miestodržiteľ Aquiliánus odsúdil na smrť. Poprava s uskutočnila 4. mája
304 na brehu rieky Enns. Vojaci Floriána
dvakrát zbičovali, spolovice zodrali z kože,
posadili do ohňa a nakoniec ho s kameňom na krku hodili do rieky Enns. Preto je
aj svätý Florián vzývaný ako ochranca pred
ohňom a vodou a patrónom hasičov a záchranárov. Kult svätého Floriána sa v stredoveku rozšíril do celej strednej Európy
najmä zásluhou benediktínov a augustiniánov, všeobecná úcta k tomuto svätcovi
rástla najmä v 13. storočí, po objavení jeho
ostatkov.

Obnovu pieskovcovej sochy svätého Floriána realizovali v apríli 2015 bratia Peter
a Marián Jamrichovci. Z monumentu, pozostávajúceho z dvoch farebne odlišných druhov pieskovca, boli v prvom rade odstránené
nánosy nečistôt a zvyšky starších olejových
náterov, ktoré pokrývali sochu ešte pred
predošlou čiastočnou obnovou v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Keďže
na mnohých miestach bol objekt poškodený, porušené časti zaplombovali a doplnili
ich kamennou hmotou. Opätovne bolo potrebné pripevniť pravé zápästie sochy, ktoré
sa časom uvoľnilo. Doplnené časti farebne
zjednotili s prírodným kameňom a obnovený
bol aj nápis na podstavci sochy. Lem plášťa, čižmy a prilbu zvýraznili 23,75 karátovým
zlatom. Súčasne bol očistený aj sekundárny
betónový sokel – a poslednou fázou obnovy
bola fixácia a impregnácia pieskovca. Ešte
pred samotnou obnovou bola z bezprostrednej blízkosti sochy odstránená nevyhovujúca zeleň a v priebehu prác sa okolie sochy

dotvorilo štýlovo zodpovedajúcou kamennou
dlažbou. V blízkej dobe pribudne k soche aj
nová kovaná ohrada.
Investorom obnovy bola Mestská časť
Bratislava-Záhorská Bystrica. Veľký podiel
na rekonštrukcii vzácnej pamätihodnosti má
pán inžinier Ernerst Veruzáb, ktorý sa už
štyri desaťročia spolu s manželkou o sochu
stará, a inicioval aj jej terajšiu obnovu. Spolu s pánom Jánom Smolinským odpracovali
pri obnove sochy a jej okolia desiatky hodín.
Materiálne, i morálne sa o obnovu sochy
svätého Floriána pričinila aj miestna farnosť,
firma Viaspol pána Jozefa Lyžičiara, firma
Dekos pána Laurenčíka i rodina Františka
Maroša.
Obnovenú sochu požehnal 3. mája 2015,
deň pred sviatkom sv. Floriána, za prítomnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici a starostu Mestskej
časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozefa Krúpu, pán dekan Ľudovít Pokojný.
Martin Besedič

Bystrickí hasiči slávili a spomínali
Tak ako sú neoddeliteľnou súčasťou
Záhorskej Bystrice dobrovoľní hasiči, tak
je neoddeliteľnou súčasťou osláv svätého
Floriána aj prítomnosť bystrických hasičov
na výročnej svätej omši. Inak to nebolo ani
v nedeľu 3. 5. 2015, keď sa veriaci zišli
v Kostole svätého Petra a Pavla, aby si pripomenuli sviatok svätého Floriána, patróna hasičov. Dobrovoľní hasiči v plnej paráde pod
vedením pána Antona Urdoviča vpochodovali do kostola hneď za týčiacou sa vlajkou,
ktorú niesol Pavel Liďák. Keďže takáto sláva
sa nevidí každý deň, aj na tvárach detičiek,
ktoré boli na omši, bolo vidieť nadšenie. Veď

koľkí z chlapcov by chceli byť tiež hasičmi!
Tradícia hasičov žije v Bystrici od nepamäti,
no už len tí starší si pamätajú, ako to bolo kedysi. Dnes je okolo oltára vidieť nové mladé
tváre: nielen hasičov, ale aj hasičky. Sú to tí,
ktorí prebrali štafetu, aby táto krásna tradícia
nezanikla. Po svätej omši sa všetci spoločne
presunuli k soche svätého Floriána, kde pán
Martin Besedič porozprával niečo z histórie
tohto pamätníka, ale aj o živote svätého Floriána. Tento deň bol výnimočný aj tým, že pán
dekan Ľudovít Pokojný posvätil nové hasičské
auto Iveco Daily. Kľúče od tohto úplne novučkého vozu prevzal predseda DHZ Anton

Urdovič spolu s pánom Pavlom Liďákom 27.
februára 2015 od podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka. Pán starosta Jozef Krúpa vyjadril vo svojom príhovore
pri soche svätého Floriána prianie, aby bystrickí hasiči používali toto nové auto viac pri
oslavách, než pri požiaroch. A to je aj želanie
všetkých nás, aby Záhorskú Bystricu požiare
a povodne len obchádzali!
Po ukončení cirkevných obradov sa hasiči odobrali do zasadačky v hasičskej zbrojnici, kde sa konala tradičná slávnostná členská
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
v Záhorskej Bystrici. Prítomných tridsiatich

Hasičský
Naša Bystrica
zbor

Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici
V poslednú májovú nedeľu otvoril Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici brány
hasičskej zbrojnice našim deťom. Oslávenci (veď sa blížil Medzinárodný deň detí!) si
mohli pozrieť interiér všetkých hasičských
áut, pustiť majáky – a dokonca použiť aj
vysielačky. Tí odvážnejší vyliezli na strechu
veľkej požiarnickej Tatry a vyskúšali si ako
funguje vodné delo. Na základni, ktorú používa naše súťažné družstvo pri tréningoch
a súťažiach v hasičskom športe, si nielen
chlapci, ale aj dievčatá vyskúšali zapájanie
hadíc a savíc; a okúsili, aký ťažký je rozdeľovač či prúdnica. Na priebeh akcie dohliadali
mladé hasičky, ktoré detičkám ochotne vysvetľovali, ktorá vec je na čo – a ako funguje.
V interiéroch hasičskej zbrojnice deti sprevádzal predseda zboru p. Anton Urdovič. Tu
si deti mohli pozrieť historické vlajky, poháre
zo súťaží, uniformy, ale mohli si vyskúšať aj
ozajstnú zásahovú hasičskú helmu. Pre deti
a dospelých bolo pripravené občerstvenie
zdarma: výborný guláš z diviny, hranolčeky,
čapované nápoje, sladkosti a v neposlednom rade dobrý domáci jablkový koláč. K vydarenej akcii dopomohlo aj krásne počasie.
text a foto: Nina Martinčičová

dvoch členov DHZ prišli pozdraviť a poďakovať im za dôstojný priebeh osláv aj pán starosta Jozef Krúpa a pán dekan Ľudovít Pokojný. Sviatok svätého Floriána, ktorý chráni
všetkých hasičov, je časom aj na to, aby sme
si spomenuli na dlhoročných bystrických hasičov, ktorí už nie sú medzi nami: Bilačič Jozef
starší i mladší, Osuský Peter, Ivák Ján, Urdovič Rudolf, Liďák Pavol, Liďák Miroslav, Ralbovský Rudolf, Ščepka Stanislav ml., Granec
František. Na schôdzi bolo udelené ocenenie
in memoriam Pavlovi Liďákovi za šesťdesiat
rokov členstva v DHZ Záhorská Bystrica. Do
rúk manželky Heleny Liďákovej ho odovzdal
predseda DHZ Anton Urdovič.
Nina Martinčičová
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Slávnosť
Poradňa

Alergie. Sme proti nim bezmocní?
Na otázky odpovedá MUDr. Dagmar Cingelová
Čo je to alergia?
Alergia je neprimeraná hypersenzitívna reakciu imunitného systému na viaceré faktory
nášho okolia.
Je alergia dedičné ochorenie? Čo všetko
ju môže spúšťať?
Áno, alergia je dedičné ochorenie, ak je
jeden z rodičov alergik, riziko vzniku alergického ochorenia u ich potomkov kolíše od 30
do 60 percent, ak sú alergici obaja rodičia,
riziko je vyššie – 60 až 80 percent.
Okrem genetiky sa zúčastňuje na spúšťaní
alergickej reakcie vnútromaterničná senzibilizácia dieťaťa (parazity – mrle, škrkavka),
čo je podmienené chovaním zvierat takmer
v každej domácnosti. Ďalej je to fajčenie,
strava so zvýšeným obsahom alergénov (vaječný bielok, ryby, tropické ovocie), krátke
dojčenie, prineskoré zavádzanie jednotlivých potravín – ako je múka, vajíčka, bielkoviny kravského mlieka – do stravy dojčaťa. A tiež príliš včasný pobyt v kolektívnom
zariadení.
Vplyvy na vznik alergie sa môžu deliť na
vplyvy vnútorného prostredia s nadmerným
vplyvom roztočových alergénov, plesní, švábov, domácich zvierat (pes, mačka...), a na
vplyvy mimo domu: bývanie v blízkosti rušnej
dopravy a v priemyselnej oblasti a vplyvy vonkajšieho prostredia (znečistenie ovzdušia
– oxidy síry a dusíka, ozón, kovy, výfukové
plyny dieselových motorov, znečistenie pôdy
(olovo, polychlorované zlúčeniny).
Aké sú najčastejšie druhy alergických
ochorení?
Alergické ochorenia delíme na potravinové alergie s výskytom 2-8 percent z celej
populácie, alergické ochorenia dýchacieho
systému (astma 2,5 až 6 percent a alergická
nádcha 15-20 percent), alergia na jed proti
hmyzu (0,4-1,2 percenta), alergia na lieky
a vakcíny (1-3 percentá), kožná alergia –ekzém (10-12 percent).
Ako sa prejavujú jednotlivé druhy alergických ochorení?
Alergia na potraviny sa prejaví najčastejšie
na koži (žihľavka, svrbenie kože), zažívacom
trakte (bolesti brucha, zvracanie, hnačky),
na dýchacích cestách – zvýšená zahlienenosť, sťažené dýchanie, svrbenie nosa
a opuch sliznice.
Alergia na kontaktné alergény sa najčastejšie prejaví žihľavkou.
Alergia na inhalačné alergény zasa dýchacími ťažkosťami (kašeľ, sťažené dýchanie,
opuch sliznice nosa, slzenie očí, kýchanie).
Aké sú najčastejšie spúšťače jednotlivých druhov alergických ochorení?

Najčastejším spúšťačom alergie na potraviny u detí sú: mlieko, vajcia, arašidy, orechy
(lieskové a vlašské orechy, mandle), sója,
múka (pšenica, jačmeň, kukurica), ryby,
konzervačné látky a farbivá. U dospelých
sú to potom opäť arašidy, orechy (lieskové
a vlašské, pistácie, mandle), ryby, krevety,
kraby, homáre, zelenina (celer, rajčiny, uhorky a zemiaky), ovocie (jablká, hrušky, slivky,
banány, broskyne, citrusové plody), konzervačné látky.
Spúšťačom kontaktnej alergie sú: pracie
prostriedky, kozmetika, kovy, čistiace prostriedky a rôzne chemikálie.
Medzi spúšťače alergických ochorení dýchacích ciest patria sezónne alergény: peľ
brezovitých stromov (február-máj), tráv (májjúl), burín (júl-september) plesní (júl-október)
a celoročné alergény – roztoče, plesne. Alergie vyvoláva aj kontakt s domácimi zvieratami.
Môže alergia spontánne odoznieť, alebo
sa aj zhoršiť?
Spontánny ústup alergie je len zriedkavý,
skôr dochádza k zhoršeniu pri jej neliečení. U malých detí tým, že sa nevyspia, málo
jedia, potom sú nervózne – a vyčerpanosť
vedie k oslabeniu imunity a k častým infekciám. U neliečenej alergie je častý prechod
alergickej nádchy do astmy (40 percent pacientov s alergickou nádchou trpí na astmu
a viac ako 80 percent astmatikov trpí na alergickú nádchu). Neliečená alergická nádcha
s opuchom sliznice vedie k nesústredenosti
u detí v škole, ale aj u dospelých v práci,
sliznice dutín hlavy opuchnú a spôsobujú
bolesti hlavy, pretrvávanie alergického zápalu je živnou pôdou pre vírusové a bakteriálne
infekcie.
Aké sú diagnostické a liečebné možnosti
alergických ochorení?
Aby sme pacienta správne diagnostikovali
a liečili, je vhodné odoslať ho na odborné
imunoalergologické vyšetrenie, podrobný
popis príznakov: teda kedy, kde a aké sú
prejavy alergie, aké má pacient stravovacie
zvyky. Treba stanoviť špecifické protilátky
proti jednotlivým alergénom, v pokojnejšom
štádiu doplniť kožné testy a podľa výsledkov
nariadiť špecifickú liečbu.
Liečba sa má začať čo najskôr. Jej povaha závisí od klinických príznakov. U alergickej
nádchy pri vodnatom sekréte sa podávajú
celkovo i lokálne antihistaminiká, pri opuchu
sliznice nosa zase lokálne kortikoidy, vhodný
je výplach nosovej sliznice slanými roztokmi
a inhalácia slaných roztokov. U alergickej
astmy sa pacient nastaví na inhalačnú liečbu
kortikoidmi, antileukotrienmi. Pri potravinovej
a liekovej alergii prichádza na rad ako prvá

eliminácia alergénu
– a potom nasleduje celkové podávanie antihistaminik.
U ekzematikov je vhodné premasťovať kožu
antialergickou kozmetikou a používať olejové
preparáty do kúpeľa. Neodporúčajú sa bylinkové kúpele, ktoré môžu nález na koži zhoršiť.
Aká je prevencia jednotlivých druhov
alergických ochorení?
V rámci prevencie proti sezónnej alergickej
nádche je dôležité strániť sa alergénov, na
ktoré je pacient citlivý, a to v období najvyššej koncentrácie peľu v ovzduší (vyhýbať sa
rannému behaniu). Pobyt vonku je vhodný po daždi, keď je peľ zo vzduchu vymytý. Z pohybových aktivít je vhodné kúpanie
a lesná turistika. Alergik nemá spať pri otvorenom okne, lebo peľ je v ovzduší aj v noci,
dobré je používať peľové okenné sieťky.
Miestnosti vetrať krátko, najlepšie po daždi.
Vyhýbať sa sušeniu bielizne vonku. Von nosiť čiapku a okuliare, po príchode domov sa
osprchovať a opláchnuť vlasy. V aute i doma
mať peľové filtre, používať vysávač s hepafiltrom. Vhodný je pobyt pri mori.
V rámci prevencie celoročnej alergickej
nádchy treba: používať syntetické materiály,
odstrániť čalúnený nábytok, koberce a závesy, vymeniť perové paplóny za protialergické
vankúše, eliminovať plyšové hračky, vysávať
často a používať vysávač s hepafiltrom, utierať prach na vlhko, v miestnostiach udržiavať
vlhkosť 45-50 percent.
U detí s alergickou nádchou a astmou je
vhodné absolvovať liečenie, pobyty pri mori
s rannou inhaláciou. V období výrazných
alergických prejavov je vhodná zmena prostredia: teda presunúť sa do inej oblasti s nižšou koncentráciou daného alergénu.
Najlepšia prevencia proti potravinovej
alergii u detí do dojčenie. V súčasnosti sa
upúšťa od podávania hypoalergénneho mlieka, ktoré má zabrániť rozvoju alergie na mlieko. Ak sa u dieťaťa takáto alergia potvrdí, je
nutné podávať mlieko bez obsahu bielkoviny
kravského mlieka. Vhodné je postupné zavádzanie jednotlivých potravín do jedálnička.
U detí a dospelých eliminovať alergizujúcu
potravinu.
U ľudí s ekzémom vylúčiť potraviny s vysokým obsahom histamínu (čokoláda, kakao,
citrusy, rajčiny, kečup, kyslé potraviny –
kapusta, kyslé uhorky).
Proti alergiám bezmocní určite nie sme.
Dôležitá je však prevencia a včasná liečba
alergických ochorení: tak môžeme zabrániť
vzniku závažných komplikácii, ako aj zmierniť
priebeh alergií.

Záhradka

Výzva na zabezpečenie údržby pozemkov
v Záhorskej Bystrici – kosenie

Krása letnej záhrady

Pripomíname vlastníkom nehnuteľností v Záhorskej Bystrici,
aby si udržiavali svoje nehnuteľnosti pokosené.
Vlastník nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je
alebo nie je oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie pozemku do
začiatku kvitnutia, najneskôr však do 30. 5. kalendárneho roka.
Zoznam inváznych druhov rastlín ustanovilo Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o ochrane prírody a krajiny.
Taktiež vlastník nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom je povinný susediace verejné priestranstvo na vlastné náklady udržiavať, kosiť a čistiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na verejné
priestranstvo od oplotenia nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky
(v prípade, ak nehnuteľnosť nie je oplotená, 1,5 m od krajnice vozovky nachádzajúcej sa pred nehnuteľnosťou), t. j. na spevnené
plochy, pásy zelene, chodníky, brehy a odvodňovacie rigoly.
Termín na pokosenie pozemkov bol do 30. 5. 2015. Po tomto termíne bude mestská časť splnenie uvedenej povinnosti kontrolovať.
Vlastníkov žiadame, aby vykonávali iba také práce, ktoré
nerušia nedeľný pokoj.

Nechajte rozkvitnúť svoju letnú záhradku a naplňte
ju tými najkrajšími vôňami. Máme pre vás niekoľko
tipov ako to dosiahnuť.
Honosné hortenzie
Hortenzia je vhodným darom, ktorým možno vyjadriť úprimnosť,
či vďaku za porozumenie. No etymológia tohto slova poukazuje
skôr na „márnivosť“. A naozaj, vzhľad tejto rastliny pôsobí úprimne
– v jednoduchosti čistej krásy, a zároveň márnivo – honosne. To
záleží od toho, o ktorú z veľkého množstva odrôd tejto dreviny ide,
a taktiež od toho, či sa o ňu správne staráme. Väčšinou má kvety
v odtieňoch ružovej, modrej, fialovej a bielej farby. Ak chceme,
aby nám robili radosť, treba ju zasadiť na polotienisté miesto do
rašeliny. Potrebné je tiež kvietky po odkvitnutí zrezávať a na jar
vykonať hlboký rez celej rastlinky.

KOSENIE POZEMKOV
POLÁK

splňte sen Miestnemu úradu a dajte si
pokosiť Váš pozemok, či už s veľkou
KOSENIE POZEMKOV POLÁK
burinou alebo nízkou trávou
splňte sen miestnemu úradu a dajte
www.kosenietravy.eu
si pokosiť Váš pozemok, či už s veľkou
Čsl.
tankistov
burinou alebo
nízkou
trávou121
0905 560 348
www.kosenietravy.eu
Čsl. tankistov 121
0905 560 348

Kvitnúce trvalky a voňavé bylinky
Je čas, keď si môžeme v záhradke spraviť radosť aj vysadením
kvitnúcich trvaliek, napríklad krásnoočky, astry, fakľovky, veroniky, okrasných tráv a rôznych skalničiek. Ich veľkým plus je (ako aj
vyplýva z názvu), že po odkvitnutí nám zostanú natrvalo v záhradke
aj po ďalšie roky. Je veľmi dôležité, aby ste ich zasadili na správne
miesto. Ich rast ovplyvňuje kvalita pôdy, množstvo slniečka, vetra,
zálievky, povaha rastlinného spoločenstva a inej vítanej (včielky,
motýle) či nevítanej (slimáky, domáce zvieratká) spoločnosti. Ak
tieto okolnosti správne zohľadníme, ušetríme si starosti. Trvalky
nepotrebujú veľa miesta – a vedia spríjemniť pobyt v záhrade i na
balkóne. Návštevu celkom iste zaujmú už pri vstupe. Medzi trvalky sa zaraďujú aj bylinky (levanduľa, mäta, rozmarín, oregano...),
o ktorých využití, účinkoch a kráse sa píšu celé knihy. Dokonca aj
taká bazalka, s ktorou sa stretávame skôr v rajčinovej omáčke, sa
môže stať kvitnúcou, voňavou okrasou.
Ak v záhrade nemáte na pestovanie byliniek dostatok slniečka, odporúčame využiť sortiment tieňomilných (Ajugareptans
– zbehovec, Astilbearendsii, Hostasp) alebo polotieňomilných
(Heucherasp, Aqulegiavulgaris – orlíček, Digitalissp – náprstník, Lupinus – vlčí bôb) trvaliek.
Prajeme vám veľa krásnych letných chvíľ strávených vo
vašej záhrade. Nech sa vám záhradka stane miestom na
tvorenie, snívanie, na príjemné stretnutia v rodinnom kruhu – a hlavne: nech je vám zdrojom pozitívnej energie!
Článok pripravili milovníci prírody zo Siky Gardens – nového
záhradníctva za Markízou. Radi vám poradia ako spestriť
aj vašu záhradku. Vybrať si tu rastlinky, náradie či zeminu
môžete každý deň v týždni od ôsmej do šiestej. Ste vítaní.

www.sikygardens.sk
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Krížovka

„Drahá, som doma! Nevolal
niekto, kým som bol u rodičov?”
... (odpoveď je v tajničke)

Lifestyle



Slnko a vlasy

Palec hore

Parkovanie na Gbelskej ulici

Milé dámy,
je čas leta, konečne nám hreje slniečko a my začíname „riešiť
dovolenky“: čo zbaliť a na čo nezabudnúť. Na vlasy si však pritom
často ani nespomenieme, a tak problém riešime až na poslednú
chvíľu. Na základe dlhoročných skúseností mi dovoľte dať vám
pár tipov, ako si vlasy ošetriť a zachovať ich kvalitu počas pobytu pri mori, ale aj na dvore či záhrade. Vlasy si nikdy nafarbite
a nemelírujte tesne pred pobytom pri vode. Tam si ich chráňte
čiapkou. Skôr, než vyjdete na slnko, vlasy prestriekajte vlasovým
sprejom, ktorý na vlasoch urobí jemný film, a tak ich chráni pred
„krepovaním“ a vysušením. Tak či tak si vlasy hlavne v lete (ak
sú príliš suché, tak aj počas roka) pred bežným umývaním so
šampónom aspoň na hodinu naolejujte vlasovým olejom. Ten
do nich votrite (nie do korienkov, ale skôr na konce), nechajte
pôsobiť a potom bežným spôsobom umyte.
Nakoniec vám poradím jeden „babský recept“, ktorý môžete
využiť tak raz za mesiac. Ide o vlasový zábal, na ktorý potrebujete:
1 žĺtok (na výživu vlasových korienkov), trocha rumu (na sýtosť
farby), šťavu z polovice citróna (na lesk vlasov). Všetko dobre
zmiešať! Zábal si robte tak, že už na umyté vlasy, ktoré vysušíte uterákom, nanesiete zábal, vlasy prikryjete mikroténovým
vrecúškom a príjemne mäkkým froté uterákom. Tento zábal by
ste mali mať minimálne pol hodinu. Potom vlasy opláchnite už
len teplou vodou (čo najteplejšou – akú znesiete) a bežným spôsobom si vlasy upravte.
S týmito skromnými radami sa vám prihovára vaša kaderníčka 
Mária Sajanová

Kuchynka

V záujme zabezpečenia bezpečného prejazdu linky MHD po
Gbelskej ulici mestská časť poverila zástupcov mestskej polície,
aby táto dohliadala na dodržiavanie cestného zákona spôsobom
na to určeným.

Smetné nádoby
Pracovníci mestskej časti umiestnili na
verejných priestranstvách obce tridsať
nových smetných košov. V tomto trende
budeme pokračovať aj naďalej a podľa potreby budeme rozmiestňovať ďalšie nádoby
na odpad. Zároveň ďakujeme všetkým občanom za ich používanie.

Zasadenie čerešne
Na Námestí rodiny medzi bytovkami sme v spolupráci s organizátormi novovzniknutého projektu Čerešne zasadili v rámci podujatia Stavanie mája okrasnú čerešňu.

Odrazky na prechode pre chodcov
Na základe požiadavky občanov
mestskej časti a rokovaní s magistrátom hlavného mesta sa nám
podarilo zabezpečiť nainštalovanie
odraziek pri priechode pre chodcov na Bratislavskej ulici. Dúfame,
že to zvýši bezpečnosť obyvateľov
najmä vo večerných hodinách.

Odstránenie búdy
V rámci revitalizácie parku pred Rezidencou Záhorská Bystrica
sa nám podarilo odstrániť búdu na predaj rýchleho občerstvenia.



„Jestliže někdo bere na lehkou váhu jídlo, bere
na lehkou váhu i svůj budoucí život v nebi.“

Magdaléna Dobromila Rettigová

Hrachová polievka
Najvhodnejší je lúpaný hrach bez šupky, ten je aj skôr uvarený.
Mäkký hrach pretrieme cez sito, zasmažíme cibuľovou zásmažkou, osolíme, pridáme trocha octu. K polievke podávame opečené kúsky chleba pokrájané na drobné kocky.

Čerešňové alebo višňové rezy
Miešame 15 dkg masla, 3 žĺtky, 20 dkg práškového cukru, trocha citrónovej kôry, pridáme z 3 bielkov sneh, 28 dkg múky,
½ balíka prášku do pečiva. Cesto vylejeme do pomasteného,
múkou vysypaného plechu, posypeme čerešňami alebo višňami
a pečieme.

Slovenská ľudová kuchárka
Autor: Žela Inovecká

Palec dole

Nefungujúca fontána na námestí
Mnohí z vás sa pýtajú, prečo nefunguje fontána na Námestí rodiny. Odpoveď je jednoduchá: kvôli nezodpovedným rodičom! Aj
napriek upozorneniam zamestnancov miestneho úradu dovolia
rodičia svojím deťom hádzať do nej kamienky, tie fontánu upchávajú a tým ju kazia. Preto vás prosíme, rodičia, aby ste dohliadali
na svoje deti a nedovolili im hádzať kamene do fontány.

Psie exkrementy
Už dlhý čas bojujeme v našej mestskej časti so znečistenými
chodníkmi. Napriek košom určeným na psie exkrementy, ktoré
sú rozmiestnené po uliciach, i napriek platnému všeobecne záväznému nariadeniu o dodržiavaní čistoty, sa s týmto problémom
stretávame stále. Preto žiadame vás, milý „psíčkari“, aby ste neporiadok po svojich miláčikoch upratovali a neznechucovali ostatným obyvateľom životné prostredie.

Zničený basketbalový kôš
Po ukončení osláv MDD a Dňa rodiny si niektorí zo žiakov siedmej
triedy nevedeli nájsť inú zábavu
– a zničili basketbalový kôš na
školskom ihrisku. Pravdepodobne zabudli, že má slúžiť aj iným
deťom!
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Listujeme v albume

Bystričania so šalátovými uhorkami na železničnej stanici v Stupave v roku 1946

Kosenie obilia v roku 1953

Primičná slávnosť p. Tomáša Rudolfa Iváka, CCG
v júli 1939
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