
DVOJMESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA • 2017/ č. 3 • BEZPLATNE

Bystričania  
sa stretávajú radi

Máme za sebou úspešný polrok
Bystrické malé hody 2017

Nalukefest
Na návšteve u keramikov Petra Lužáka 
a Tatiany Homolayovej-Hanzelovej

Aktivity našich seniorov 
Talentovaní žiaci  

navštívili starostu



2 Naša Bystrica

Letný editorial

Naša Bystrica, dvojmesačník. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-
Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny I, Bratislava, IČO: 00 604 887. 
Dátum vydania: 21. 7. 2017, poradové číslo 3/2017, siedmy ročník. 
Číslo ISSN 1339-1399. Evidenčné číslo: MK SR EV 4401/11. 
Predsedníčka redakčnej rady: Mgr. Marcela Jedináková. Redakčná 
rada: Mgr. Martin Besedič, PhD., Petra Brštiaková, prof. PhDr. Ján 
Grexa, PhD., Ing. Ján Janata, PaedDr. Zuzana Kaliariková, Ing. Jozef 
Krúpa. Šéfredaktor: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. Spolupráca: 
Mgr. Barbora Besedičová. Kontakty na redakciu: +421 2 6595 
6210, nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Inzercia: nasabystrica@
zahorskabystrica.sk. Staršie čísla novín si môžete prečítať na 
webstránke Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica a v miestnej 
knižnici. Redakcia si vyhradzuje právo texty prispievateľov 
upraviť. Redakcia nezodpovedá za grafickú a gramatickú 
stránku inzercií.

OBSAH
3 Mestská časť informuje 

Máme za sebou úspešný polrok

5 Naše podujatia
Bystrické malé hody 2017, NALUKEFEST, Keď varia 
chlapi, Vítanie občiankov

8 Škola
Športom a zábavou sme vzdali hold rodine a deťom, 
Talentovaní žiaci na návšteve u pána starostu, Nauč 
sa pomáhať kamarátom, Enviromentálne aktivity  
v materskej škole

10 Šport
Nie je chôdza ako chôdza, Siedmy ročník Záhorskej 
hokejky ovládli mladí majstri, Tenisti zahájili letnú 
sezónu

12 Portrét
Na návšteve u keramikov Petra Lužáka a Tatiany 
Homolayovej-Hanzelovej

14 História
Záhorská Bystrica a južné Záhorie  
v období šírenia reformácie

15 Farnosť
Naši mladí úspešne reprezentovali Záhorskú Bystricu

16 Naši seniori
Oslava jubilantov za prvý polrok 2017, Návrh na cenu 
Senior roka (výzva), Aktivity seniorov – turistov, Krásny 
deň v Hainburgu, Májové posedenie pri muzike

18 Úspech našich hasičiek, Deň otcov

19 Inzercia, pozvánky, samospráva  

24 Listujeme v albume

Foto na titulnej strane zo stretnutia organizovaného Poľovníckym zdru-
žením Sekýl na Banďovej: Jozef Krúpa

Milí Bystričania,

rád sa stretávam s ľuďmi. Rozprávam sa s nimi o té-
mach bežného života a popritom sa ich často pýtam, 
ako žijú. Jedna odpoveď sa v poslednom čase, hlavne 
pri mladšej generácii, opakuje často: „Máme sa dobre, 
ale akosi rýchlo.“ Áno, súčasný život je naozaj hektický. 
Sme v kolotoči pracovných povinností, výchovy detí, za-
bezpečenia potrieb našich rodín. Častokrát si ani neu-
vedomíme, ako dni rýchlo plynú jeden za druhým. Žije-
me naozaj v dynamickej dobe a preto ma  o to viac teší, 
že si dokážeme nájsť na seba čas. Spoločne sa vieme 
zabaviť, zdieľať radosti, pomáhať si, budovať príjemnú 
priateľskú atmosféru a súčasne uchovávať autentické, 
tradičné zvyky.  

Záhorská Bystrica žila od začiatku roka intenzívnym 
spoločenským životom. Oslávili sme spolu výročia na-
šich mamičiek a babičiek, pripravili sme program pre 
naše oslavujúce deti. Spolu sme sa zabavili na podujatí 
Stavanie mája, potešili zo vzájomnej prítomnosti na Bys-
trických malých hodoch. Spoločne sme povzbudzovali 
športovcov a tešili sa z ich  športových úspechov, najmä 
z víťazstiev našich majstrovských florbalistov, ale aj mla-
dých stolných tenistov a futbalistov. Veľmi sa teším, že sa 
nám darí v Bystrici budovať pekné a cenné vzťahy, ktoré 
vytvárajú silné komunity susedov a priateľov. Je to naša 
spoločná zásluha v dnešnom hektickom svete.

Druhá vec, ktorú si často všímam, je to, že naša komu-
nita sa postupne mení. Starších spoluobčanov dopĺňa  
mladá generácia, ktorá na stretnutia a akcie prichádza 
so svojím potomstvom. Je to niekedy až neuveriteľné, 
koľko mladých ľudí si v Záhorskej Bystrici zakladá rodiny 
a vychováva svoje deti. Úprimne sa tomu teším. Zároveň 
si však uvedomujem, že si  nemôžem dovoliť ja, ani naši 
poslanci, „zaspať na vavrínoch.“ Je potrebné aj  pre novú 
bystrickú krv pripraviť čo najlepšie podmienky. Preto sa 
intenzívne venujeme dostavbe školských i predškol-
ských zariadení, pokračujeme vo výstavbe multifunkčnej 
športovej haly. Ale  pracujeme aj na bežných prácach 
ako je kosenie, čistenie, či údržba. 

Milí priatelia, spolu sme sa prehupli do druhej polovice 
roka. Hoci sú prázdniny a leto je horúce, práce v mest-
skej časti bežia ďalej. O všetkých aktivitách vás budem 
naďalej dôsledne informovať , či už na webovej stránke, 
na facebooku alebo v  Našej Bystrici. 

Teším sa na stretnutia s vami v letných uliciach Záhor-
skej Bystrice, pri návštevách miestneho úradu alebo na 
našich akciách. Všetkým  želám krásne leto. Užite si ho 
v pohode a dobrej nálade so svojimi rodinami, blízkymi, 
susedmi a priateľmi! 

Jozef Krúpa
starosta Záhorskej Bystrice
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Rozhovor so starostom MČ BA-Záhorská Bystrica  
Jozefom Krúpom

Máme za sebou úspešný polrok
Leto nás prelaďuje do prázdninového a dovolenkového režimu. Napriek 
letnému spomaleniu sa v Záhorskej Bystrici pracuje intenzívne ďalej. 
Pokračuje sa v začatých projektoch a plánujú sa ďalšie. O tom, ako hodnotí 
prvý polrok aktivít v Záhorskej Bystrici, o aktuálnom stave ich realizácie, 
ale aj o plánoch na najbližšie obdobie, sme sa porozprávali so starostom 
mestskej časti Jozefom Krúpom.

Prvá polovica roka je za nami. Aká bola?
Dynamická a z pohľadu dokonče-

ných, ale aj rozbehnutých aktivít úspeš-
ná. Súčasne plná príjemných stretnutí 
s obyvateľmi a priateľmi Bystričanmi. Som 
veľmi rád, že sa nám darí  pokračovať 
v rozširovaní kapacít školských zariadení. 
Začiatkom roka sme odovzdali do užíva-
nia ďalšie priestory materskej školy, začali 
sme verejné obstarávanie na rozšírenie 
základnej školy o dve triedy a pustili sme 
sa do výstavby novej viacúčelovej  špor-
tovej haly.

Rozoberme si to na drobné. Ako pokra-
čuje zvýšenie kapacít v materskej škole?

Prvú etapu, v ktorej sme odovzdali do 
užívania jednu priestrannú triedu, rozší-
rené sociálne zariadenie a veľkú vstupnú 
halu, sme ukončili vo februári. Mohli sme 
tak prijať 20 nových škôlkárov. V druhej 
etape chceme dobudovať významnú časť 
objektu škôlky o ďalšie dve triedy, rozšíriť 
jedáleň a zvýšiť tak kapacity škôlky o ďal-
ších 40 miest. Verím, že budeme úspešní  

v projekte o získanie financií z eurofondov, 
lebo bez nich to nedokážeme. Už sme 
v záverečnom výberovom kole a ak bude-
me úspešní, stavbu uskutočníme na bu-
dúci rok. Týmto sa zavŕši rozširovanie ka-
pacít súčasnej materskej školy.

Začala sa aj výstavba viacúčelovej 
športovej haly. Stará budova už nesto-
jí, ako budú pokračovať práce na no-
vej?

S výstavbou multifunkčnej športovej 
haly, ktorá bude slúžiť aj ako telocvičňa 
žiakom základnej školy počas školských 
aj mimoškolských aktivít, sme začali za-
čiatkom mája. Priestory športovej haly 
budú k dispozícii aj  športovým klubom 
a záujmovým organizáciám na tréningy, 
zápasy a iné aktivity. Bystričanom zabez-
pečíme priestor na aktívny oddych a kva-
litné športové vyžitie. Realizácia projektu 
je naplánovaná na obdobie štrnástich me-
siacov. To znamená, že do užívania by mal 
byť odovzdaný na jeseň budúceho roku.

Ako je zabezpečené financovanie 
haly?

Výstavba športovej haly je jednou z in-
vestičných priorít mestskej časti. Roz-
hodnutie o jej výstavbe bolo podporené 
všetkými poslancami ešte v roku 2012. 
Súčasné mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
v apríli o čerpaní úveru vo výške 750 ti-
síc eur. Zvyšnú časť nákladov doplatíme 
z mestského rozpočtu. Ide o finančne 
nákladnú realizáciu, preto som o finančnú 
podporu požiadal listom aj premiéra, 
predsedu parlamentu a ministra školstva. 
S požiadavkou o podporu som sa obrá-
til aj na Bratislavský samosprávny kraj, 
magistrát hlavného mesta, veľké firmy 
a podnikateľov. 

Rozbehli ste aj verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa dobudovania základ-
nej školy, v akom štádiu sa projekt 
nachádza? 

V marci sme spustili verejnú súťaž na 
dodávateľa stavby dvoch vyučovacích 
tried. Napriek veľkej snahe sa proces vý-
berového konania posunul. Zhotoviteľ za-
tiaľ nie je vybratý, a tak výstavbu musíme 
posunúť až na budúci rok. Som veľmi 
rád, že vedenie našej školy našlo rieše-
nie a jednu triedu zatiaľ vytvorí z jazykovej 
a druhú z výtvarnej učebne.

Nielen rozširovanie stavby, ale aj 
údržba školských priestorov si vyžadu-
je svoje.

Pravidelne a dôsledne sa staráme aj o ich 
údržbu a riešenie havarijných situácií. V mi-
nulých mesiacoch sa nám podarilo opraviť 
zatekajúcu strechu na druhom pavilóne 
základnej školy. Som veľmi spokojný, že 
vďaka dobrej spolupráci s investormi sa mi 
podarilo získať sponzorsky dar, pomocou 
ktorého sme opravu zrealizovali a tým sme 
ušetrili mestskej časti 12 000 eur.
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Dopravným projektom sa venoval tiež 
významný priestor. Križovatka Brati-
slavská – Čsl. tankistov je hotová. 

Po vybudovaní dvoch kruhových križo-
vatiek, jednej pred krematóriom pri OBI 
a druhej na vstupe do Záhorskej Bystrice 
pod Billou, sa realizovaním tejto svetelnej 
križovatky zavŕšila jedna etapa mojej sna-
hy riešiť dopravu na hlavnom ťahu do cen-
tra Bratislavy. Veľmi sa teším, že sa nám 
to podarilo. Primátorovi som ešte adreso-
val požiadavky mnohých vodičov a chod-
cov, aby sa prehodnotil zákaz odbočenia 
zo Stupavy smerom ku kostolu a aby sa 
osvetlili prechody pre chodcov.  

Ako ste pokročili vo vyjednávaniach 
s magistrátom o novej autobusovej linke?

Opakovane musím skonštatovať, že prí-
stup magistrátu je nepochopiteľný. Vede-
nie mesta zatiaľ na moju opätovnú žiadosť 
aj s argumentmi a výpočtom nákladov na 
prevádzku linky neodpovedalo. Podnikám 
ďalšie kroky, aby sme mali novú autobu-
sovú linku v dohľadnej dobe a mohli tak 
obslúžiť smer na Dúbravku  cez Bory Mall. 
Linku chceme najmä kvôli deťom, ktoré 
chodia do škôl v Dúbravke a Karlovej Vsi. 
Okrem toho by sme radi napojili autobuso-
vú trasu na električkovú radiálu. Zriadením 
novej linky zlepšime aj interval na Strmé 
vŕšky. 

Máte za sebou aj rokovania o riešení 
nepriaznivej situácie s neprimeraným 
zahustením dopravy v čase doprav-
ných špičiek. Pohli sa veci ďalej?

Rokovania o nespoplatnení diaľničné-
ho úseku od Lamača po stupavský výjazd 
na diaľnicu stále prebiehajú. Oslovil som 
priamo ministerstvo dopravy s požiadav-
kou o vyňatie zo spoplatnenia, aby sa 

neúnosná situácia stabilizovala. Napriek 
tomu, že minister dopravy Érsek žiadosť 
zamietol, hľadáme ďalšie riešenia a verím, 
že ich dotiahneme do úspešného konca. 

Prvý polrok bol bohatý aj na tradičné 
a vychýrené kultúrne a spoločenské 
akcie. 

Som skutočne veľmi rád, že sa nám 
v Bystrici darí uchovávať tradičné akcie 
a zvyky a získavať pre ne aj čoraz väč-
šiu podporu Bystričanov. Aj tento rok 
sme, okrem iného, pripravili Jarnú akciu 
s rozdávaním štepov kríčkových ruží, ktoré 
dnes kvitnú v záhradách Bystričanov. Oslá-
vili sme spolu Medzinárodný deň detí a ro-
diny, uctili sme si naše mamy, staré mamy, 
ale aj všetky Bystričanky počas ich ženské-
ho sviatku a Dňa matiek. Máme za sebou 
tradičné a veľmi obľúbené Stavanie mája, 
ale aj Bystrické malé hody. Prialo nám nie-
len krásne letné počasie,  ale úspech zožal 
aj pestrý program.

Je tu čas dovoleniek. Ako oddychuje 
starosta?

Starosta je v stálej službe, ak nie som 
na úrade, tak som na telefóne, e-maili či 
facebooku. Samozrejme, aj ja si vyhradím 
pár dní na oddych s rodinou. Rád relaxu-
jem pri behu, cvičení, alebo v lese. No už 
počas leta budeme pripravovať nemenej 
zaujímavé aktivity, na ktoré sa môžeme te-
šiť počas nasledujúcich mesiacov. V rám-
ci Stupavského cyklomaratónu sa 30. júla 
stretneme na tradičnom behu Záhorská 
Bystrica Run a koncom augusta nás čaka-
jú zase Bystrické hrubé hody, na ktorých 
nebude chýbať hudba, šport a obľúbené 
Letné kino.                                        –red–

Vizualizácie novej športovej haly

Opravená strecha druhého školského pavilónu
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Bystrické malé hody 2017
Patrónmi Mestskej časti Bratislava-Záhor-

ská Bystrica sú svätí Peter a Pavol. Pri príleži-
tosti spomienky na týchto významných svät-
cov mestská časť každoročne koncom júna 
organizuje Bystrické malé hody. V tomto 
roku sa hody konali posledný júnový víkend. 

V predvečer hodov, teda v piatok 23. 6., 
sme si na Námestí Rodiny pozreli film v rám-
ci podujatia Letné kino. Teplý letný večer pod 
holým nebom má svoje čaro pre všetky vekové 
kategórie. Videli sme rozprávku Spievaj. V za-
ujímavom príbehu zorganizuje Koala Buster 
Moon ako riaditeľ divadla, ktoré speje k záni-
ku, spevácku súťaž, no tá nedopadne podľa 
prvotných predstáv. Nakoniec sa všetko dobre 
skončí a súťažiaci dokážu svoju lásku k spevu. 

Sobotňajším programom nás sprevádzala 
moderátorka Simona Kačmárová. Pozva-
nie na účinkovanie prijali hostia so Srbska, 
z obce Báčsky Petrovec. Predstavili sa pies-
ňami v slovenskom jazyku Hody, Veselá 
píšťalka, Niekde medzi dúhou...

Pán starosta Jozef Krúpa v príhovore privítal 
všetkých prítomných na Námestí Rodiny. Po-
zvanie na slávnostný deň prijal aj Rudolf Kusý, 
starosta Nového mesta, ktorý zaň poďakoval 
a poprial všetkým pekné spoločné chvíle.

Program otvorila detská hiphopová sku-
pina Elastic, v ktorej tancujú aj deti zo Zá-
horskej Bystrice. Na pódiu sa predstavili ako 
veľkí profesionáli.

Hlavným účinkujúcim bolo známe tanečné 
zoskupenie Old School Brothers. Diváci im 
fandili a choreografie Miroslava Žilku v podaní 
tanečníkov z jeho tanečnej školy zožali obrov-
ský aplauz. Úspech mala aj škola tanca pre 
návštevníkov Bystrických malých hodov, rovna-
ko ako battle – súboj tanečníkov. Ten vyhrala 
slečna Alexandra. Na záver členovia Old Scho-
ol Brothers zatancovali v upravených ľudových 
krojoch na ľudovú hudbu, no v štýle hip hop!

Tanečným programom, teda skôr drezú-
rou zvierat, ktorej dali názov Dog Dancing, 

sa predstavili dve sympatické majiteľky psí-
kov spolu so svojimi miláčikmi: Orion a Joey 
dokázali, že sú šikovní tanečníci. 

V programe sa predstavili aj dve talento-
vané sestry Alexandra a Ester Handiakové 
– obyvateľky Záhorskej Bystrice, ktoré popri 
svojich úspešných športových výkonoch ve-
dia aj krásne spievať. 

Počas Bystrických malých hodov vystúpil 
tiež klavirista Richard Rikkon. Hrou na klavíri 
sprevádzal speváka Berca Balogha. Na pó-
diu im robili spoločnosť tanečnice z Dance 
Company. 

Sobotňajší večer opäť ukončilo premietanie 
v rámci Letného kina. Organizátori vybrali zaují-
mavý český film Teória tigra v hlavných úlohách 
s Jiřím Bartoškom a Eliškou Balzerovou.

V nedeľu sa konala ďakovná svätá omša 
v kostole sv. Petra a Pavla. Na omši sa zúčast-
nili aj naši hostia zo Srbska. Po jej skončení 
nasledovala emotívna rozlúčka. Pani Krivá-
ková, vedúca súboru zo Srbska, povedala: 
„Keď sme sem išli, nevedeli sme, čo nás 
čaká. Teraz sa lúčime, ako keby sme sa po-
znali už dlhé roky. Ďakujeme za pozvanie.“ 

Pre športových priaznivcov bol v nedeľu 
pripravený na futbalovom ihrisku guláš. Ani 
nepriaznivé počasie nezastavilo plánovaný 
futbalový zápas medzi MKF Slovan Záhorská 
Bystrica a ŠK Kaplna. Naši vyhrali 6:3. Po-
ďakovanie patrí organizátorom – výkonnému 
výboru na čele s prezidentom MKF Jánom 
Blechom, ako aj poslancovi miestneho za-
stupiteľstva Miloslavovi Sajanovi a zástupcovi 
ŠK Kaplna Jozefovi Rovenskému.

Kultúrny program Bystrických malých 
hodov 2017 ukončilo vystúpenie skupiny 
Pollák Band zo Stupavy. 

Text: Barbora Besedičová
Foto: Barbora Besedičová, Pavol Bohunický

Členovia zboru zo Srbska sa v Záhorskej 
Bystrici cítili dobre. Foto: -pb-

Old School Brothers prekvapili v krojoch. Foto: -pb-

Dog Dancing spestrili príjemný večer. Foto: -pb-

 Letné kino a film Teória tigra. Foto: -bb-

Berco Balogh a Richard Rikkon prišli s výbornou muzikou.  
Foto: -pb-

Hralo sa ako v prvej lige. Foto: -jk-



Slávnosť6

NALUKEFEST
V sobotu 27. mája sa na Poľovníckej chate na Plácku uskutočnil 

nultý ročník podujatia NALUKEFEST. Organizátormi tejto akcie boli 
manželia Noskovci s veľkou pomocou pána Milana Brštiaka. Zabaviť 
sa prišlo vyše dvesto ľudí, dospelých aj detí, ktorí sa začali postupne 
stretávať už na obed. Na lúke sa hádzalo frisbee, deti sa hrali rôzne 
loptové hry a súťažili o najkrajší obrázok lúky nakreslenej pod pódiom 
kriedou.

Oficiálny program sa začal cvičením jogy s Lenkou. Nasledova-
la diskusia o liečivých bylinkách s odborníkom Petrom Maté z firmy 
Agave – záhradný servis. Hostia si pochutili na dobrých koláčoch. 
Varil sa divinový guláš a chata na Plácku sa postarala o cigánsku, 
pivo, kofolu a o ďalšie občerstvenie. Prítomní si mohli vyskúšať do-
mácu kozmetiku

Workshop s africkými  bubnami, takzvanými djembe, vedený ka-
pelou Djembe Brothers, pripravil hostí na očakávaný koncertný ve-
čer. Popri Djembe Brothers na bubnoch hrala aj skupina Maribondo. 
Program pokračoval vystúpením kapely Happy Prisoner, v ktorej hrá 
aj organizátor Paľo Nosko, a kapely Elegant Imigrant. Koncertné „ko-
lečko“ zavŕšilo vystúpenie formácie Orcana.

Denisa a Paľo Noskovci sú veľmi aktívni ľudia a keď sa im narodila 
dcérka, rozhodli sa vymyslieť akciu, na ktorú  by ju mohli vziať so se-
bou a zároveň sa stretnúť aj s priateľmi. „Tak vznikol NALUKEFEST 
ako párty pre našich kamošov, či už sú, alebo nie sú rodičmi“ – 
povedala Denisa Nosková. „Stretávame sa s pozitívnymi ohlasmi 
na našej facebookovej stránke. Veľmi nás teší, že mala akcia taký 
úspech. Pevne veríme, že o rok sa nám podarí znova ju zorgani-
zovať.“

Petra Brštiaková

Keď varia chlapi
Začiatkom júna opäť zorganizovali poľovnícki nadšenci stretnutie na chate Poľovníckeho 

združenia Sekýl na Banďovej. Špeciality kuchárov a ich tímov boli výborné, lesom sa niesla 
vôňa grilovaných kurčiat, pečených rýb aj jahňacieho guláša. Podujatie navštívili náhodní 
okoloidúci aj stáli hostia. Príjemnou hudbou sa do kulinárskeho dňa zapojil Mišo Jaško, Ervín 
Kostka a Edo Blecha.                                                                        

Text: -bb-, foto: Jozef Krúpa

Tím Michala Prokopa pražil ryby
Tím BKP griloval kurčatá

Tím Dana Liďáka pripravoval 

 bažantiu polievku

Naše podujatia6

Koncert zoskupenia Orcana mal svojich 
fanúšikov

Strhujúce vystúpenie kapely Maribondo

Workshop s africkými bubnami zaujal.



Vítanie občiankov
Pán starosta Jozef Krúpa privítal v pondelok 12. 6. 2017 nových 
malých spoluobčiankov. 

Spolu s rodičmi a rodinnými príslušníkmi boli pozvané tieto detičky:
Dievčatká: Sára Svetská, Hana Graňačková, Anna Jemalová, Tereza Míková, 

Daniela Kleindlerová, Agáta Lorencová, Luna Kompanová, Hana Hanková
Chlapci: Michal Škrabák, Krištof Kubík, Tomáš Macko, Damian Katina, Ja-

kub Čerman, Samuel Kmeť, Samuel Henček, Samuel Tomčala

Pán starosta Jozef Krúpa každému odovzdal Domovský list, malú hrač-
ku a mamičke kvetinku.  Povedal: „Želám vám veľa šťastia, lásky, zdravia 
a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove.“ Slávnostný program spestrili deti zo 
základnej školy svojím spevom a recitovaním básní. 

Vitajte v Záhorskej Bystrici!  
Text a foto: -bb-

Tím Filipa Zátopka pražil langoše

K výbornému jedlu patrí výborná hudba 

Tím Jána Kučeru varil jahňací guláš

7Naše podujatia

Strhujúce vystúpenie kapely Maribondo

Workshop s africkými bubnami zaujal.
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Športom a zábavou sme vzdali 
hold rodine a deťom

Začiatkom júna, ako iste všetci vieme, 
oslavujeme Medzinárodný deň detí.

A my sme ho aj patrične oslávili, ako je už 
zvykom, v areáli našej školy. Okrem tohto 
sviatku sme si zároveň pripomenuli aj Deň 
rodiny.

Na úvod nesmelo chýbať slávnostné otvo-
renie aj prostredníctvom krátkych príhovo-
rov zástupcu starostu Martina Besediča, či 
pani riaditeľky ZŠ s MŠ Zuzany Kaliarikovej 
– a rytmických tancov detí zo ZUŠ Jozefa 
Kresánka. 

Neuveriteľne krásny pohľad sa naskytol 
na zúčastnené rodiny, šťastne hopsajúce 
deti, či na hravosť a súťaživosť kamarátov 
a súrodencov. Zábavy a športu bolo nado-
stač každému. Pripravené boli rôzne stano-

vištia – napríklad stolný tenis, lietajúci tanier, 
vojenská dráha, petang  a mnohé iné...

Hladný nik neostal, naporúdzi boli stánky 
s rôznym občerstvením.

Naši najmenší si mohli vyskúšať jazdu na 
poníkovi, vytváranie obrázkov z piesku alebo 
si mohli nechať namaľovať niečo pekné na 
tvár. Po skončení súťaží nasledovala disko-
téka, ktorá bola pekným zavŕšením celého 
Dňa detí a rodiny.

Dúfame, že ste si spolu s nami tento deň 
užili a tí, čo ste prísť nemohli, určite o rok 
príďte! Zabavíte sa spolu s nami. Tešíme sa 
na vás.

 Ema Kopčáková, Kristína Kližanová, 8. A

                

Talentovaní žiaci na návšteve u pána starostu 
V stredu, deň po uzatvorení známok za školský rok 2016/2017, privítal pán starosta Jozef Krúpa talentovaných 
žiakov na miestnom úrade. Žiakov ocenil za školské aj športové úspechy.

Ocenení žiaci: 
Lucian Bernát – za úspechy v ľadovom hokeji a získanie ocenenia 

za najproduktívnejšieho hráča tímu
Martin Straka – za úspešnú reprezentáciu školy a obce v stolnom 

tenise, výborné vyučovacie výsledky
Lillian Požgay – za veľmi aktívny prístup pri organizovaní triednych 

prezentácií školských projektov a za priateľský prístup k spolužiakom
Alexandra Miškivová – za úspešnú reprezentáciu školy na rôznych 

súťažiach a olympiádach vo vyšších postupových kolách 
Kristína Kližanová – za aktívnu prípravu a sprievodné slovo pri príleži-

tosti Dňa detí a rodiny, za prispievanie do školského časopisu a za veľ-
kú zaangažovanosť pri príprave a realizáciu akcie Noc s Andersenom

Ema Kopčáková – za aktívnu prípravu a sprievodné slovo pri prí-
ležitosti Dňa detí a rodiny, za prípravu akcie Noc s Andersenom, za 
nezištnú angažovanosť pri organizovaní triednych akcií a priateľský 
prístup ku všetkým spolužiakom, za 3. miesto v okresom kole Olym-
piády z biológie

Oceneným blahoželáme!
Zároveň želáme všetkým žiakom krásne prázdniny. 

Redakcia

Ocenení žiaci s predsedom Komisie školstva MČ ZB Miloslavom Sajanom, pani 
riaditeľkou Zuzanou Kaliarikovou a pánom starostom Jozefom Krúpom

Foto: Denisa Kiszel

 Jedna zo súťažných disciplín, lietajúci tanier
Foto: Dominika Hanzlíková

Radosť na poníkoch
Foto: Dominika Hanzlíková

Naši malí tanečníci
Foto: Dominika Hanzlíková
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Nauč sa pomáhať kamarátom

V spolupráci s pánom Kimijanom, otec-
kom detí navštevujúcich našu školu, získali 
sme podporu Nadácie Pontis na projekt 
Nauč sa pomáhať kamarátom. Cieľom toh-
to projektu je interaktívne prepojiť deti z na-
šej materskej školy so zdravotne postihnu-
tými deťmi z MŠ Mokrohájska.

Na úvod sme pozvali pani učiteľky z Ma-
terskej školy Mokrohájska na návštevu 
našej materskej školy, aby sa zoznámili 

s deťmi a pani učiteľkami z triedy Lastovič-
ky. Rozprávanie o živote a hrách zdravot-
ne postihnutých detí pani učiteľky spestrili 
prezentáciou  prostredia Materskej školy 
na Mokrohájskej ulici, dokonca si deti 
mohli pozrieť a vyskúšať vozík postihnuté-
ho dieťaťa. Deti z triedy Lastovičky poslali 
po pani učiteľkách novým kamarátom svoje 
kresby znázorňujúce ich hru v našej mater-
skej škole.

O niekoľko týždňov sme prijali pozvanie 
do Materskej školy na Mokrohájskej uli-
ci. Na „Panstve Mokré háje“ nás privítala  
hradná pani so zbrojnošom. Po zozná-
mení sa s deťmi a prehliadke materskej 
školy odišli sme spoločne do telocvične. 
Deti vytvorili zmiešané družstvá z oboch 
materských škôl a za povzbudzovania 
svojich kamarátov súťažili nielen v športo-
vých disciplínach. Spoločne prežité pred-
poludnie zanechalo v deťoch, aj v nás 
dospelých, príjemný pocit a lúčili sme sa 
s presvedčením, že takéto stretnutie v bu-
dúcnosti určite zopakujeme.

V rámci tohto projektu spoločne navští-
vime aj predstavenie divadla Alkana Letná 
show, ktoré finančne podporilo aj OZ RZ 
pri ZŠ s MŠ Hargašova.
                                        Viera Mazáčková

Enviromentálne aktivity  
v materskej škole
Jedným z cieľov výchovy a vzdelávania v našej materskej 
škole je vytvoriť deťom podmienky na získavanie 
poznatkov o životnom prostredí a viesť ich k vytváraniu 
vlastných hodnôt  a schopností  na jeho ochranu.

V rámci plnenia tohto cieľa deti z tried Lienky, Lastovičky a So-
vičky navštívili bratislavskú Spaľovňu odpadu, kde sa dozvedeli 
ako sa odpad triedi, ďalej spracúva a využíva. Na návšteve vo Vo-
dárenskom múzeu naši predškoláci získali poznatky o využití vody, 
o jej ochrane a šetrení. Oboznámili sa aj s kolobehom vody, ktorý 
si v triede Lienky overili na vlastnom pokuse a v triede Sovičky si 
vyskúšali rôzne spôsoby čistenia vody. V mesiaci máj a jún Inšti-
tút aplikovanej ekológie Daphne sprostredkoval deťom zážitkovou 
a hravou formou ekovýchovné programy Na lúke a Príbeh starého 
stromu. Získali tak elementárnu predstavu o ochrane života na lú-
kach a v lesnom prostredí.

V triede Lienky si deti vyskúšali celoročnú prácu s knihou Chrá-
nime našu planétu. Spolu s pánom Zeleným sa učili chrániť život-
né prostredie, recyklovať odpad, šetriť energiou, chrániť vzduch 
a vodu.

                                   Eva Danková, Radka Turnerová                  
                                     ZŠ s MŠ Hargašova

Radosť na poníkoch
Foto: Dominika Hanzlíková
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Ako ste sa dostali k Nordic Walkingu?
Kvôli mojim zdravotným problémom, 

zapríčineným nesprávnou životosprávou 
a hlavne nedostatkom pohybu, čo ma pri-
viedlo až na Kramáre. V nemocnici som 
mal dosť času porozmýšľať ako ďalej. Uve-
domil som si, že potrebujem úpravu stravy 
a hlavne pohyb. Pečivo a chlieb nahradili 
knackebroty, vysadil som sladkosti ako čo-
koládu, cukríky a keksy. A prestal som jesť 
čokoľvek vysmážané – syr, rezeň, hranolky, 
ale aj karfiol. S jedlom to bolo jednoduché, 
zložitejšie to bolo s pohybom. Začal som 
surfovať. Nie na vlnách, ale po internete. 
Nikoho, kto by za  mňa makal v posilňov-
ni a ja za neho schudol, som nenašiel. 
Ale keď som pred dvoma rokmi objavil 
Nordic Walking, už nebolo čo riešiť. Kúpou 
prvých paličiek a absolvovaním základné-
ho kurzu v centrále Slovenskej Asociácie 
Nordic Walkingu v Tatrách som odštartoval 
novú kapitolu svojho života. 

Čo konkrétne vám priniesla táto nová ka-
pitola?

S Nordic Walkingom som doteraz prešiel 
takmer 6000 km, zúčastnil som sa rôznych 
súťaží a výziev, mám aj najcennejšiu medailu 
z Majstrovstiev Slovenska družstiev 2016. 
Zašlo to tak ďaleko, že po dvojročných skú-
senostiach a potrebnom zdokonaľovaní sa 
v technike som absolvoval akreditovaný kurz 
inštruktora Nordic Walkingu. Momentálne 
odovzdávam  svoje vedomosti a zručnosti 
tým, ktorí majú záujem o severskú chôdzu, 
lebo chcú zlepšiť svoj zdravotný stav. Nad 
našou Bystricou máme nespočetné množ-
stvo turistických chodníkov, ktoré sú pre 
Nordic Walking vhodné počas celého roka.

 

Poďme teda na koreň veci. Čo treba ešte 
povedať o Nordic Walkingu?

Nordic Walking je ozdravno-športová akti-
vita naozaj pre všetkých: mužov i ženy, rekre-
ačných i vrcholových športovcov a nezáleží 

ani na veku. Tento šport má svoju špecific-
kú techniku, ktorú treba zvládnuť, lebo len 
vtedy vyťažíme z neho všetky zdravotné vý-
hody. Na rozdiel od behu a chôdze totiž do 
pohybu zapájame celú hornú polovicu tela. 
K dosiahnutiu správnej techniky chôdze nám 
pomáhajú špeciálne paličky, určené pre túto 
aktivitu. 

Na mojich turistických túrach v okolí Zá-
horskej Bystrice stretávam veľa ľudí s pa-
ličkami, aj ja ich používam, ale sú iné, ako 
tie, čo ste mi ukázali. Robíme teda Nordic 
Walking, alebo je to niečo iné? 

Zrejme robíte treking, turistickú prechádz-
ku, ale medzi trekingom a Nordic Walkingom 
je podstatný rozdiel. Pri Nordic Walkingu 
sa používajú špeciálne paličky. Hlavný roz-
diel je v takzvanej „rukavičke“, pútku, ktoré 
obopína celú dlaň a je s ňou pevne spojené. 
Na trekových paličkách je len jednoduchý 
popruh. Dĺžka paličiek na Nordic Walking 

Nie je chôdza ako chôdza
Dlhoročný obyvateľ Záhorskej Bystrice Jozef Kokeš je nadšencom pomerne 
mladého športu Nordic Walkingu – severskej chôdze. Tento šport vznikol vo 
Fínsku v osemdesiatych rokoch minulého storočia ako letná tréningová metóda 
pre bežcov na lyžiach. Ide o chôdzu so špeciálnymi palicami, pri ktorej je 
zapojených až 650 svalov v tele, pričom horná časť tela odľahčuje prácu nôh 
od záťaže. Je to šport vhodný pre každého, lebo je finančne nenáročný a pritom 
efektívny na udržiavanie kondície. O tomto športe sme sa porozprávali práve 
s pánom Kokešom, ktorý je akreditovaný inštruktor Nordic Walkingu.

Siedmy ročník Záhorskej hokejky ovládli  
mladí majstri

V sobotu 13. mája 2017 sa opäť ziš-
lo osem tímov, aby si zmerali sily v športe, 
pri ktorom ako deti vyrastali a doteraz ho 
nezabudli hrať – v hokejbale. Turnaj tento 
rok spestrili dve nové mužstvá. Naši mla-

dí z diagnostického centra a o niečo starší 
hráči zo Stupavy. Veľká vďaka za každoroč-
nú účasť patrí mužstvám Mariatálski kohúti, 
BKP Elektro a Angels.

Po veľmi vyrovnaných zápasoch postú-
pili do finále Sta-
rá Školská a HC 
Trombón. Prvýkrát 
v histórii turnaja sa 
tak do finále nedo-
stala Bratislavská. 
Ku cti im slúži, že 
napriek tomu, že 
obaja finalisti boli 
posilnení čerstvý-
mi majstrami Slo-
venska vo florbale 
a navyše po jed-
nom hokejistovi, 
nemali voči po-

rušeniu zásady vekového priemeru žiadne 
námietky. Nie je totiž náhoda, že vo finále 
na hokejbalovom ihrisku sme videli hrať pre-
važne po troch hráčoch do 25 rokov, ktorí 
aktívne hrajú florbal alebo hokej. My starší 
sme sa tak väčšinou len prizerali technic-
kému majstrovstvu a rýchlosti našich detí. 
Bolo krásne vidieť vo finále dvojice otcov so 
synmi: Marošovci, Šteinhüblovci a Kojdovci. 
Tento turnaj tak spájal nielen Bystričanov 
z rôznych kútov našej obce, ale aj členov ro-
dín. Víťazný pohár si napokon po výhre 2:0 
zaslúžene odniesli hráči HC Trombón. 

Po športovej stránke mal tento ročník 
najvyššiu úroveň. Organizátori turnaja však 
do budúceho ročníka musia porozmýšľať, 
ako skĺbiť čoraz vyšší počet mladých hráčov 
s pôvodnou myšlienkou turnaja pre generá-
ciu ich otcov, ktorí tento šport hrávali len na 
ulici.

Víťazný tím HC Trombón s tromi dvojicami otec&syn: Kojdovci, 
Antošovci a Šteinhüblovci

Nočné preteky okolo Štrbského plesa v pred-
večer Majstrovstiev SR a Európy 2016, J. 
Kokeš s číslom 556
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Tenisti zahájili letnú sezónu
Tradičný jarný tenisový turnaj Záhorákopen 2017 sa uskutočnil 

17. júna za účasti 11 dvojíc zo Záhorskej Bystrice a okolia. Je to podu-
jatie, ktorého sa zúčastňujú rekreační hráči zo Záhorskej Bystrice, Ma-
rianky, ako aj Stupavy. Medzi nimi ako hosť nechýbal ani veľký priaznivec 
tenisu a legendárny skladateľ a spevák Pavol Hammel. Športová úroveň 
turnaja bola vysoká. Hralo sa v troch skupinách a ďalej už vyraďovacím 
spôsobom. Tretie miesto obsadili zhodne P. Mikula s M. Bilačičom a P. 
Eškut s M. Pekarčíkom. Finále malo dramatický priebeh, zvíťazili  v ňom 
T. Beleš a I. Sivák nad dvojicou R. Jánoš, M. Kocúr. Záhorákopen mal  
dobrú spoločenskú atmosféru, počasie doprialo dohrať celý turnaj.

Text: Martin Fillo, foto: Jozef Krúpa

vytvára v lakti maximálne pravý uhol, čo sa 
pri trekingu nerieši. Pri trekingu máme palice 
pred sebou a ruky ohnuté v lakťoch, takže sa 
pohybujú iba pred telom, pri Nordic Walkin-
gu je to opačne. Čím viac dáte ruku za telo, 
tým viac sa aktivuje horná polovica tela a tým 
viac rozhýbeme vnútorné svalstvo okolo na-
šej chrbtice. A to je to najpodstatnejšie.

Prináša Nordic Walking aj ďalšie zdravot-
né benefity?

Pri dodržaní správnej techniky sa dá získať 
obrovské množstvo výhod. Nordic Walking 
pomáha pri prevencii kardiovaskulárnych 
ochorení, infarktu, pri chorobách pohybové-
ho aparátu. Pomocou paličiek odľahčíme kĺby 

a dolnú polovicu tela zhruba o 30%, vyrovnáva 
sa pritom chrbát. Ďalej sú to priaznivé účinky 
v oblasti predchádzaniu neurologickým ocho-
reniam ako je Parkinsonova či Alzheimerova 
choroba, alebo skleróza multiplex. Pri tejto 
chôdzi zapájame obe mozgové hemisféry. 
Nordic Walking pomáha aj po operácii kar-
cinómu prsníka, je dobrou prevenciou oste-
oporózy, zlepšuje imunitu organizmu, znižuje 
depresie, pomáha odstraňovať obezitu, po-
ruchy učenia u detí, diabetes druhého typu, 
zvýšený cholesterol, pomáha pri chorobách 
dýchacích ciest, astme alebo alergii.

Tak to je paráda. Ako často treba „wal-
kovať“?

Najvhodnejšie je to dva až trikrát za týž-
deň, nie v rýchlom, ale v mierne rýchlejšom 
tempe. Stačí, keď zrýchlime len natoľko, 
aby sme ešte vládali súvisle rozprávať. Vy-
žaduje to však presnú techniku, potrebné 
je správne držanie tela, zapájanie ramien, 
dlaní, brucha, panvy. Na zvládnutie základov 
stačí 6 – 7 lekcií s inštruktorom. Podotýkam, 
že Nordic Walking nie je len o chôdzi, ale 
aj o hrách, koordinačných, posilňovacích, či 
balančných cvičeniach. 

Presvedčili ste ma. Ako teda začať?
Najskôr si treba nájsť inštruktora, tých 

akreditovaných sú už po celom Slovensku 
desiatky. Lebo ja som osobne začal zle, učil 
som sa z YouTube. Potom som sa musel 
dlho odúčať zlozvyky. Preto je veľmi dôležité 
s akoukoľvek otázkou obrátiť sa na odborní-
ka – akreditovaného inštruktora. Ten poradí 
pri výbere vhodných paličiek, čo je vlastne 
jediná investícia do Nordic Walkingu.  

Čo by ste nám povedali na záver?
Držím všetkým záujemcom o tento šport 

palce. Neváhajte kontaktovať ktoréhokoľvek 
akreditovaného inštruktora, ich zoznam náj-
dete na stránke www.snwa.sk alebo na mo-
jej stránke www.nwrelax.sk.
Pán Kokeš, v mene redakcie ďakujem 
za rozhovor a odbornú propagáciu tejto 
ozdravno-športovej aktivity.

foto: archív J. Kokeša
Rozhovor viedol –jg–

K popularite hokejbalu určite prispeje aj tretia zlatá medaila 
v rade z Majstrovstiev sveta (stalo sa tak tesne pred uzávierkou toh-
to čísla).

Za nový veľký baner a prehľadné tabuľky ďakujeme firme BOBO 
PUBBLICITA a za veľkú pomoc pri organizovaní turnaja Miestnemu 
úradu Bratislava-Záhorská Bystrica.

Text a foto: Vladimír Kristl

Strieborný tím Stará Školská s mladými posilami

Polmaratón 21,1 km Poprad – Svit – Poprad, 
J. Kokeš s číslom 769
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Na návšteve u keramikov Petra 
Lužáka a Tatiany Homolayovej-
Hanzelovej
Ak sa prechádzate po Pútnickej ulici, iste vás ničím zvláštnym neupúta dom stojaci oproti 
cintorínu. Teda – navonok neupúta. Pokiaľ však máte to šťastie a môžete nahliadnuť dnu, 
do keramickej dielne, čaká vás vskutku zaujímavý zážitok. Nuž a keď som tam už sedel, 
využil som vzácnu príležitosť popýtať sa majiteľa na čo-to z jeho života a tvorby.

Pán Lužák, pokiaľ viem, vy ste umelcom 
v slobodnom povolaní. Odkedy?    

Od roku 1993 mám tu na Pútnickej ulici 
samostatnú prevádzku. Ale s individuálnou 
tvorbou som začal už skôr, v osemdesiatom 
ôsmom. 

Čo bolo predtým?
Predtým som sa vyučil na povestnej kera-

mickej učňovke v Modre, odkiaľ vzišiel celý rad 
významných majstrov. Po skončení som nie-
koľko rokov pracoval v štátnom podniku, istý 
čas som spolupracoval tiež na výrobe kachlí, 
ale cítil som potrebu osamostatniť sa. Túto šan-
cu využila aj moja bývalá spolužiačka Tatiana 
Homolayová-Hanzelová, ktorá už mnoho rokov 
pracuje spolu so mnou tu, v Záhorskej.

Vieme, že história i technológia  keramic-
kej tvorby, to je celá veda. Akej keramike 
sa venujete vy?  

Habánskej. Jej dejiny sú nesmierne za-
ujímavé. Habáni boli novokrstencami, ktorí 
k nám na západné Slovensko prišli z Nemec-

ka a zo Švajčiarska a čoskoro si získali dobré 
meno ako šikovní a poctiví remeselníci. Ne-
venovali sa len výrobe keramiky – boli medzi 
nimi kachliari, kováči a zástupcovia ďalších 
remesiel. Pokiaľ šlo o keramiku, venovali sa 
majolike a fajanse. Tie sa dajú identifikovať 
najmä farbou črepu, s ktorým sa pracuje. 
K majolike patrí červený, fajansa pracuje 
s bielym črepom. Habáni bývali v komuni-
tách na takzvaných habánskych dvoroch; 
boli to spoločenstvá so spoločnou kasou, 
radou starších a racionálnou deľbou práce. 
Inšpirovali sa podľa všetkého niekdajšími ko-
munitami prvých kresťanov.

Zohrávala viera veľkú úlohu v ich živote?
Áno. Boli to silne veriaci protestanti, ktorí 

k nám prišli v 16. storočí. Ich viera im neu-
možňovala stvárňovať zvieracie alebo ľudské 
postavy, preto sa ich tvorba hlavne spočiat-
ku prísne viazala len na rastlinné motívy. Po-
stupne sa však asimilovali s naším obyvateľ-
stvom – a v ich dielach sa začali objavovať aj 
maľby postáv. 

Čím sa okrem prevahy rastlinných 
motívov vyznačuje habánska keramika?  

Farebnosťou, ale aj technológiou výroby. 
Používala sa žltá, zelená, modrá a fialová plus 
kontúra. Červená sa ako farba smrti vylučo-
vala. Veľkú tradíciu má habánska keramika 
napríklad v Sobotišti či vo Veľkých Levá-
roch. Odtiaľ napríklad poznáme aj špecifiká 
jej výroby: z hliny sa vymodeloval povedzme 
džbán alebo tanier, dal sa vysušiť, potom išiel 
prvýkrát do pece rozohriatej na približne tisíc 
stupňov, takto vypálený výrobok (prežah) sa 
oglazoval, ručne namaľoval a potom šiel opäť 
do pece. Habánske kúsky boli veľmi kvalit-
né a preto sa po čase začali hlavne v Holíči 
využívať aj ako napodobeniny porcelánu pre 
zámožnejších zákazníkov. Dekor sa mierne 
menil podľa lokality: ... významnými okrem 
Modry boli napríklad lokality Dechtíc alebo 
Košolnej, odkiaľ pochádzal významný sloven-
ský keramik Ignác Bizmayer. 

Ako vyzerali začiatky modernej výroby 
keramiky?    

V súvislosti s nimi treba spomenúť meno 
Lansfeld. To bol zakladateľ Majoliky Modra, vý-
robného družstva. V istej fáze mal tento podnik 
ohromný význam pre širšie etablovanie nášho 
umeleckého odboru – veď na tejto škole učili 
výborní pedagógovia a vzišli z nej viacerí výni-
moční umelci. Ale časom sa niektorým z nás 
videlo, že tamojšia výroba je príliš továrenská. 
Preto sme odtiaľ po čase odišli. 

Mali Habáni korene aj priamo v Záhor-
skej Bystrici? 
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Priamo tu nie. Ale neďaleko, vedľa v Stupa-
ve, na ich kultúru napríklad nadviazal význam-
ný slovenský výtvarník Ferdiš Kostka. Stupava 
má svoju vlastnú džbánkarsku tradíciu. 

Ako ste sa tu teda ocitli?
Pochádza odtiaľto moja babička.    

Tak jej teda vďačíme za to, že tvoríte prá-
ve tu. Venujete sa voľnej tvorbe, alebo 
skôr prácam na objednávku?

Robíme najmä voľnú tvorbu – ale tú trochu 
prispôsobujeme požiadavkám trhu, využíva-
me najžiadanejšie habánske vzory. A popri 
tom trochu experimentujeme – to koniec 
koncov tiež patrí k habánskej tradícii. Dnes 
je najžiadanejšie modrobiele prevedenie, 
ktoré bolo predtým menej známe. Robíme 
taniere, džbány, hrnčeky, kávové súpravy, 
misy, svietniky, koreničky, tienidlá na lustre, 
záujem je dostatočný. Okrem toho tvoríme 
kúsky v rámci nášho „bodkovaného progra-
mu“.

Čo je to?
Jednoduché motívy s bodkami pripomí-

najúce modrotlač. Pôsobia veľmi prosto 
a asi práve preto sú obľúbené. Takže aj náš 
„habánsky“, ale aj bodkovaný „nehabánsky“ 
program sa teší obľube. 

Máte veľa práce?
Každý rok tak od mája do septembra sú 

to samé folklórne slávnosti a remeselné trhy, 
na ktoré musíme mať pripravený kvalitný 
tovar. Potom sa treba pripraviť na Vianoce. 
No a od začiatku roka máme už len štyri 
mesiace na to, aby sme sa pripravili zasa na 
ďalšiu sezónu. Je to vskutku kolotoč.   

Vyrábate aj priamo na objednávky?
Áno. Na svadby, na výročia – s rôznymi 

nadpismi. A nadpisy sa uplatnia aj na 
keramických doštičkách – napríklad – „Kde 
Boh hospodári, tam sa dobre darí“. 

A darí sa teda dobre?
Nie je to také jednoduché. Štát nevytvára 

živnostníkom ideálne podmienky a je naozaj 
ťažké pretĺcť sa cez systém, ktorý človeku 
hádže pod nohy polená. 

Ale veď ste hovorili, že ľudia majú o vašu 
tvorbu záujem...

To áno. Dokonca si ju už aj viac vážia ako 
kedysi, uznajú, že je to umenie a ako také 
musí byť primerane ohodnotené. Ale kúpna 
sila obyvateľstva je malá – takže napokon je 
to aj tak ustavičný boj o prežitie.

Svitne na lepšie časy?
Pokiaľ ide o majstrov keramikárov, tak to 

už asi nie. Väčšina z mojich kolegov sa voľ-
nej tvorbe venuje už len ako hobby. Pritom je 
to veľká škoda – veď nás na škole formovali 
takí umelci ako pán Polkoráb, tvorba kerami-
ky spĺňala vysoké umelecké kritériá, povyšo-

vala takzvané úžitkové umenie na špičkovú 
úroveň. Na Slovensku a v Čechách sme 
boli veľmocou vo výrobe keramiky, mali sme 
výborné technológie, boli sme lídrami od vý-
roby toaletných mís až po karlovarský por-
celán. 

Toto všetko teda odíde do minulosti?
Asi áno. Ja osobne by som do toho naprí-

klad  už dnes nešiel – keď viem, čo všetko si 
treba v slobodnom povolaní preskákať – a že 
vlastne ani zďaleka až také slobodné nie je... 

Hm. Skončíme teda pesimisticky?
Ale nie. Robím pre ÚĽUV, pre pána prezi-

denta keď treba nejakú reprezentačnú a re-
prezentatívnu kolekciu – a pripravujem veci 
na hromadu iných inšpirujúcich príležitostí. 
Pivnicu mám plnú pekných vecí. A z každé-
ho spokojného zákazníka sa poteším. 

Môžeme zbehnúť do tej pivnice?
Samozrejme.

Tak to si veľmi rád pozriem. A ďakujem 
za rozhovor.

Zhováral sa Pavol Smolík 
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Záhorská Bystrica a južné Záhorie  
v období šírenia reformácie
Martin Besedič

V roku 2017 si kresťanský svet pripomína 
500. výročie začiatku cirkevného a ná-
boženského hnutia, ktoré sa po vystú-

pení augustiniánskeho teológa Martina Luthera 
v roku 1517 rozšírilo v nasledujúcich dvoch sto-
ročiach najmä v západnej a severnej Európe. 
Nové reformačné hnutie sa zameralo na kritiku 
pomerov v katolíckej cirkvi, prechádzajúcej na 
sklonku stredoveku morálnou, organizačnou 
a intelektuálnou krízou. Po vzore Martina Luthe-
ra postavili predstavitelia reformácie do stredu 
svojej viery a náboženského života výhradne 
Sväté písmo. V praktickej rovine sa to prejavilo 
zjednodušením cirkevných obradov, výzdoby 
kostolov a oslabením mariánskeho kultu. Zákla-
dy nového vierovyznania formuloval na ríšskom 
sneme ako prvý v roku 1530 Filip Melanchton 
v dokumente známom ako Confessio Augusta-
na (Augsburské vyznanie). Umiernená Luthe-
rova reformácia presadzovala prijímanie pod 
oboma spôsobmi, odmietla povinnosť osobnej 
spovede, zredukovali sa pôsty, odstránil sa po-
vinný celibát duchovenstva, uctievanie relikvií 
svätých, aj učenie o očistci. Neuznanie tohto 
vierovyznania viedlo v Nemecku k vypuknutiu 
náboženských vojen, ktoré ukončil až mier 
medzi cisárom Karolom V. a ríšskymi protes-
tantskými stavmi v roku 1555. Uznaním legi-
timity evanjelickej konfesie sa porušila jednota 
západného kresťanstva, pretrvávajúca až do 
dnešných dní.

Vyústením snáh o vnútornú reformu a ob-
novu katolíckej cirkvi, ako aj odpoveďou na 
šíriace sa reformačné hnutie, bolo zvolanie 
celocirkevného koncilu. Po dlhých diploma-
tických prípravách sa začal v decembri 1545 
v severotalianskom Tridente a jeho zasadania 
trvali s prestávkami až do roku 1563. Koncilo-
vé dekréty v oblasti vierouky znovu jasne de-
finovali učenie katolíckej cirkvi a vymedzili sa 
voči novému protestantskému učeniu, najmä 
doktrínou o ospravodlivení, dedičnom hriechu 
a rovnocennosti Svätého písma a Tradície ako 
prameňov Zjavenia. Koncil venoval značnú 
pozornosť aj nápravám vnútornej organizácie 
cirkvi.

Biskupom nariadil sídliť vo svojich diecé-
zach, pravidelne navštevovať farnosti a dbať 
na vzdelanostnú a morálnu formáciu vo vlast-
ných diecéznych seminároch. Kňazi mali po-
vinnosť viesť vo farnostiach katechézy a každú 
nedeľu a vo sviatok kázať. Koncil nanovo po-
tvrdil sedem sviatostí a v dekréte o Eucharistii 
potvrdil učenie o reálnej prítomnosti Ježiša 
Krista v Eucharistii. Na základe nariadenia záve-
rov koncilu sa vo farnostiach začali viesť matriky 
pokrstených, zosobášených a pochovaných. 
Ovocím koncilu v oblasti liturgie bolo aj vydanie 
nového Misála a Breviára, ako aj reforma litur-
gickej hudby.

Na území dnešného Slovenska sa pod vply-
vom humanistickej vzdelanosti nové myšlienky 
reformácie udomácnili už v prvej polovici 16. 
storočia. Šírili sa najmä v mestskom prostredí 
so silným zastúpením nemeckého obyva-
teľstva. Zásluhu na tom mali predo-
všetkým študenti a učitelia, ktorí 
prichádzali zo škôl v Nemecku. 
V polovici 16. storočia  na Slo-
vensku prevládla umiernená Lu-
therova reformácia, opierajúca 
sa o Augsburské vyznanie z roku 
1530. Nové vierovyznanie defi-
novali postupne farári miest, kto-
ré prešli k Lutherovej reformácii 
v Confessio Pentapolitana piatich 
východoslovenských miest, Con-
fessio Montana siedmich stredo-
slovenských banských miest a napokon v roku 
1569 uverejnili svoje Confessio Scepusiana 
aj farári spišských miest. Na juhu Slovenska 
prišlo tiež k rozšíreniu kalvínskej reformácie, 
v mnohých sídlach predovšetkým na západ-
nom Slovensku mali zastúpenie anabaptisti – 
habáni. Ruka v ruke s novým náboženstvom 
sa šírila vzdelanosť prostredníctvom mest-
ských, cirkevných a šľachtických škôl. Novým 
impulzom vo vzdelávacom procese bolo popri 
latinčine používanie jazykov národností žijúcich 
na Slovensku. K postupu reformácie napomá-
hali a k novému vyznaniu sa pridávali aj význam-
ní magnáti, ako František Révai, Peter Kostka, 
Peter Peréni a iní.

O náboženských pomeroch na Stupavskom 
panstve, do ktorého patrila Záhorská Bystrica, 
a postupnom prenikaní myšlienok reformácie 
nám v mnohom vypovedajú kanonické vizitácie 
farností pod správou bratislavského prepoštstva 
z rokov 1561 a 1562, z čias, keď na ostrihom-
skom arcibiskupskom stolci sedel Mikuláš Oláh. 
Obe vizitácie sú svedectvom neutešeného sta-
vu katolíckej cirkvi na juhozápade dnešného 
Slovenska. V roku 1561 vizitátor navštívil vyše 
100 farností, z ktorých vyše polovica nemala 
kňaza. V celom prepoštstve žilo len 43 kňazov. 
Z uvedeného počtu kňazov žilo 31 v celibáte 
a 12 kňazov bolo ženatých. Nedodržiavanie 
celibátu však nemožno jednoznačne považovať 
za znak odpadnutia od katolíckej cirkvi. Cisár 
a kráľ Ferdinand I. i katolícka hierarchia krajiny 
sa u pápeža dožadovali zrušenia povinného ce-
libátu pre kňazov v Uhorsku. V tejto viere mnohí 
kňazi uzatvárali manželstvá a zakladali si rodiny. 
Keď však celibát zrušený nebol, mnohí kňazi 
sa radšej pridávali k reformátorom a odmietli 
svoje manželky a rodiny opustiť. Práve po roku 
1564, keď na synode v Trnave začal arcibiskup 
Oláh uskutočňovať obnovu katolíckej cirkvi na 
základe záverov Tridentského koncilu, prišlo 
k rapídnemu nástupu protestantizmu na území 

dnešného Slovenska. V roku 1562 vizitoval bis-
kupský vizitátor 97 farností bratislavskej prepozi-
túry a opäť konštatoval veľký nedostatok kňazov. 
Z celkového počtu 42 kňazov sa 34 pridržiavalo 
katolíckeho učenia, 6 kňazov už prešlo na stra-
nu reformácie a v prípade dvoch kňazov sa s ur-
čitosťou vyjadriť nevedel. Spomedzi 34 kňazov, 
ktorí boli jednoznačne katolícki, až deviati nežili 
v celibáte a mali manželky alebo konkubíny. Na 
niektorých miestach kňazi podávali sv. príjímanie 
pod obojím spôsobom. 

Reformačné hnutie našlo najskôr živnú 
pôdu v malokarpatských mestách Pezinok, 
Modra a Svätý Jur, kde bolo najviac nemec-
kého obyvateľstva.

Na skutočnosť, že reformácia v sídlach 
Stupavského panstva nenašla silnejšiu odozvu, 
vplývalo viacero faktorov. Majitelia stupavského 
panstva, poslední grófi zo Svätého Jura a Pez-
inka, ako aj Šerdiovci, stáli v bojoch o uhorský 
trón a zápasoch s Turkami na strane kráľa Fer-
dinanda I. Habsburského a z pohľadu svojho 
patronátneho práva nad farnosťami nedovoľovali 
pôsobenie duchovných inklinujúcich k evanje-
lickému učeniu. Významným faktorom bola aj 
výrazná prítomnosť nového chorvátskeho obyva-
teľstva v priestore, ktoré prišlo z pôvodnej vlasti 
nepoznačené reformačným hnutím a vyznačo-
valo sa silnou vierou v duchu katolíckej tradície. 
Spomedzi všetkých obcí stupavského panstva  
sa chorvátsky element najsilnejšie prejavil práve 
v Záhorskej Bystrici. Zásluhou ich prítomnosti 
sa už v prvej tretine 16. storočia výrazne zvýšil 
počet obyvateľstva a ako retrospektívne uvádza 
kanonická vizitácia z roku 1634, prišlo v roku 
1534 k stavbe kostola sv. Petra a Pavla na mies-
te dovtedajšej kaplnky sv. Petra. Zároveň sa ob-
novila aj samostatná farnosť, keďže istý čas bola 
Bystrica kvôli malému počtu obyvateľov filiálkou 
stupavskej farnosti. Najvýznamnejšie svedectvo 
o náboženskom živote obce v tom období nám 
poskytujú práve dve vyššie spomínané kánonic-

Vizualizácia západného priečelia kostola sv. Petra 
a Pavla v polovici 16. storočia
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ké vizitácie bratislavského prepoštstva z rokov 
1561 a 1562. Chorváti už boli v obci natoľko 
početní, že mali vlastného kňaza chorvátskeho 
pôvodu Matiasa Nojema, narodeného prav-
depodobne ešte v starej vlasti. Matias Nojem 
bol hlaholita, slúžiaci sv. omšu podľa rímskeho 
misála, ale v chorvátskom jazyku. Za kňaza ho 
vysvätil v Trnave pomocný záhrebský biskup 
a prepošt záhrebskej katedrálnej kapituly Pavol 
Zondy (Paulus Szondy, Zondinus, Zandinus). 
Vizitátori sa o Nojemovi zmieňujú ako o kňazovi 
dobrej povesti, svedomia a príkladného života, 
majúceho dobrú kňazskú formáciu. Príkladne 
zachovával celibát, nemal kuchárku, konku-
bínu, ani manželku, žil len so svojou matkou. 
Sviatosti vysluhoval podľa obyčají Svätej matky 
cirkvi. Možno predpokladať, že výrazný vplyv na 
kňazskú osobnosť Matiasa Nojema mal práve 
biskup Zondy. V roku 1536 bol vymenovaný za 
pomocného biskupa v Záhrebe a s veľkou ne-
vôľou sa pozeral na šírenie reformačných myš-
lienok a protestantizmu v Uhorsku. Preto sa ako 
prepošt záhrebskej kapituly v roku 1553 zasadil 

za zriadenie Uhorsko-Ilýrskeho kolégia v Boloni 
po vzore Nemeckého kolégia v Ríme. Študovali 
na ňom klerici z Uhorska a Chorvátska, aby sa 
v talianskom prostredí nezasiahnutom vlnou re-
formácie pripravovali na pôsobenie v prevažnej 
miere už protestantskom Uhorsku. Na čele ko-
légia stál biskup Zondy ako rektor do roku 1558 
a možno predpokladať, že aj bystrický farár Ma-
tias Nojem bol jedným z absolventov kolégia. 

Významný vplyv na náboženský život v re-
gióne južného Záhoria i samotnej Záhorskej 
Bystrice mala aj prítomnosť rehole Pavlínov 
v susednej Marianke, najmä po roku 1515, 
keď sa severovýchodná časť obce dostala 
od svätojurských grófov do majetku rehole. 
Od polovice 16. storočia sa mariatálsky kláš-
tor stal sídlom generálneho predstaveného 
rádu, ktorý sa tu uchýlil pred Turkami. Najmä 
po reforme rádu ostrihomským arcibisku-
pom kardinálom Petrom Pázmáňom (1570 – 
1637) sa mimoriadne vzdelaní pavlínski kňazi 
stali popri Jezuitoch hybnou silou postupnej 
rekatolizácie Uhorska v 17. storočí. 

Naši mladí úspešne 
reprezentovali Záhorskú Bystricu 

Čitatelia si iste pamätajú na premiéru autorského muzikálu 
s názvom Projekt, ktorý v decembri minulého roku uviedli mladí 
zo speváckeho zboru pri farnosti sv. Petra a Pavla, vedeného 
zbormajsterkou Blankou Hofbauerovou, spolu s tímom senio-
rov – rodičov a ďalších spolupracovníkov. V apríli a júni s týmto 
úspešným predstavením vycestovali za hranice našej mestskej 
časti: nie síce ďaleko, ale zato na zaujímavé miesta. Tým prvým 
bola Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku. Pri 
predstavení, v hľadisku ktorého sedeli pacienti hospitalizovaní 
v tejto nemocnici, vznikla veľmi srdečná a priateľská atmosféra. 
Ohlas bol mimoriadne priaznivý. Teší nás, že toto podujatie, zdá 
sa, bolo na osoh všetkým zúčastneným: pacientov sme trochu 
potešili a rozptýlili – a my sme si zase uvedomili, že voči druhým 
ľuďom neslobodno mať predsudky a že pomáhať treba nielen 
tým, ktorých bolí telo, ale aj tým, čo majú „chorú dušu“. A že 
nielen my im, ale aj oni nám majú čo dať.  

Druhým vystúpením bolo „hosťovanie“ v partnerskej farnosti 
na Trnávke.

Na oboch podujatiach sa naši mladí opäť preukázali ako ši-
kovní interpreti – a znovu sa trošku podarilo zviditeľniť našu milú 
Záhorskú Bystricu.                                                                   -red-

Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh

Koľko ráz ...
(Ján Diškanec)

Koľko ráz ešte môžem padnúť,
koľko ráz ešte môžem vstať, 
koľko ráz oči zavrieť, 
po toľkých pádoch milovať...

Len Ty mi nádej dávaš
brodiť sa cestou života, 
len Ty mi silu dávaš 
pomáhať všade, kde treba.

Pohľadom na Tvoj kríž ma vedieš stále blíž
ku všetkým, čo ma potrebujú a skromné 
srdce otvárajú – pre dobro lásku, nehu – 
a pritom tak málo majú!

Možno ešte raz príde čas, čo ľady roztápa, 
čo  zatvrdnuté a pyšné srdcia na vľúdnosť, 
nežnosť premieňa.

Možno tí, čo teraz neprajú nám, budú 
stáť pod tým istým krížom a prosiť: Pane, 
zachráň nás, aj keď padli sme toľko ráz!
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Návštevná kniha na predstavení v Pezinku sa čoskoro zaplnila 
priaznivými ohlasmi.



Oslava jubilantov za prvý 
polrok 2017

V nedeľu 18. 6. 2017 sa uskutočnila v Spoločenskom dome 
oslava jubilantov za  prvý polrok roku 2017. Zišli sa na nej naši 
seniori, ktorí oslávili svoje 65., 70., 75., 80., 85., 90., 92., 93. 
a 97. narodeniny. Nechýbali ani početní gratulanti. Oslavu otvorila 
predsedníčka klubu dôchodcov pani Viera Marošová. Všetkých 
prítomných  hostí  srdečne privítala . 

Všetkým 62 oslávencom a 5 manželským párom, ktoré oslávi-
li  zlatú a smaragdovú svadbu, srdečne zablahoželal pán starosta 
Ing. Jozef  Krúpa a pani  Dr. Dagmar  Cingelová. Po odovzdaní dar-
čekov a slávnostnom zápise do kroniky si členovia klubu priateľsky 
posedeli pri dobrej hudbe a občerstvení.                                 -vm-

Jubileum oslávili:

Zlatá svadba – 50 rokov manželstva
1. Miroslav Weinštuk a Anna rod. Žužičová 2. 1. 1967
2. Milan Besedič a Helena rod. Kralovičová 20. 5. 1967
3. Ľubomír Zárecký a Rozália rod. Krajčírová 17. 6. 1967

Smaragdová svadba – 55 rokov manželstva 
1. Štefan Pilváň a Violeta rod. Vilémová   24. 2. 1962
2. Ján Mihalovič a Genovéva rod. Bilačičová   29. 4. 1962
3. Ján Drahoš a Helena rod. Mikletičová   7. 5. 1962

Narodeniny
65 rokov
Ľudmila Krajčírová, Anna Orthová, Marta Ščasná, Pavlína Turan-
ská, Mária Nespalová, Sladina Dubová

70 rokov
Žofia Bednárová, Vladimír Bezák, Jozef Bielovič, Peter Boskovič, 
Peter Čech, Marta Geričová, Ján Hasoň, Eva Chlebovičová, Mária 
Chmelová, Mikuláš Jung, Rudolf Krajčír, Anna Martinkovičová, Da-
niela Pogačová, Jozef Tóth, Daniela Volleková

75 rokov
Oľga Demčáková, František Dobrovodský, Marcela Fillová, Her-
man Havránek, Jozef Chmela, Irena Jánošová, Peter Kohaut, 
Helena Kotlebová, Jozef Kršek, Milan Madleňák, Anna Matúško-
vá, Jozef Mračna, Júlia Opaterná, Albina Poláková, Pavel Šrámek

80 rokov
Oľga Besedičová, Anna Butkovičová, Helena Haraslínová, Ľudmila 
Krchňáková, Rozália Pajanová, Mária Zámečníková, Lýdia Ďurišová

85 rokov
Jozef Mader, Ružena Matlovičová, Hana Petriková, Viktória Plško-
vá, Štefan Polák, Jozef Liďák, 

90 rokov
Melánia Čechová, Rudolf Drahoš, Žofia Fabiánková, Viera Mihalo-
vičová, Albína Rácová, Slavenka Smolíková, Jozefína Jamrichová

93 rokov 
Katarína Iváková

97 rokov 
Ján Blecha
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Jubilujúce páry v spoločnosti pani Cingelovej, predsedníčky sociálnej 
komisie, a pána starostu Jozefa Krúpu        

Foto: Nina Martinčičová

Návrh na cenu Senior roka (výzva)
Primátor Hlavného mesta SR Bratislava 

vyhlasuje výzvu na podanie návrhu na cenu 
Senior roka, ktorú udelí na slávnostnom 
galaprograme 12. októbra 2017 v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho paláca. Ocenenie 
sa tradične udeľuje v októbri, ktorý je Me-
siacom úcty k starším. 

Návrhy je potrebné posielať v elektronic-
kej forme na mailovú adresu senior@brati-
slava.sk alebo v písomnej forme poštou na 
adresu Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Pri-
maciálne  nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. 

priniesť do podateľne magistrátu osobne 
do 8. septembra 2017.

V návrhu je potrebné uviesť:
– meno a kontaktné údaje navrhovaného 

(dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail), 
– kontaktné údaje navrhovateľa,
– stručné odôvodnenie podania návrhu 

s uvedením dosiahnutých úspechov a vý-
sledkov v danej aktivite, v ktorej navrho-
vaný výrazne reprezentuje mesto v oblasti 
občiansko-spoločenskej, kultúrnej, špor-
tovej, prípadne vedecko-výskumnej, a to aj 
v seniorskom veku.

Titul Senior roka patrí medzi jedno z naj-
vyšších samosprávnych ocenení. Udeľuje 
sa Bratislavčanom, ktorí počas aktívneho 
výkonu profesie prispievali a aj v senior-
skom veku prispievajú k rozvoju mesta 
v niektorej z oblastí, ktoré sú definované 
ako kategórie: občianska angažovanosť 
vo veciach verejných,  kultúra, šport,  veda 
a výskum.

Primátor Bratislavy každoročne oceňuje 4 
– 6 laureátov, ktorých nominovala verejnosť.

Návrh môže podať jednotlivec alebo 
organizácia – samospráva, kultúrna, špor-
tová, alebo vedecká inštitúcia, občianske 
združenie a pod. 

Pani Žofia Fabiánková, pán starosta Jozef Krúpa a pani doktorka 
Dagmar Cingelová                                       Foto: Nina Martinčičová
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Krásny deň v Hainburgu
Ľudia v produktívnom veku si často kladú 

otázku – čo budem robiť na dôchodku. No 
seniori v Záhorskej  Bystrici nemajú prob-
lém s využívaním voľného času. Väčšina 
pracuje na svojich záhradkách, keď treba, 
sú nápomocní svojim deťom, opatrujú vnú-
čatá a podobne. Sú i takí, ktorí nezabúdajú 
na svoje zdravie a okrem uvedených aktivít si 
nájdu čas aj na prechádzky po turistických 
chodníčkoch. Radi navštevujú okolie Brati-
slavy a niekedy idú aj za jeho hranice.

Tak to bolo i v stredu 10. mája na celo-
dennej túre, ktorej sa zúčastnilo 13 vytr-
valých účastníkov. Rozhodli si spríjemniť 
tento deň výletom do rakúskeho mestečka 
Hainburg.

Z Bratislavy sa išlo autobusom až na 
miesto. Asfaltka sa zmenila na príjemnú 
nenáročnú lesnú cestičku popri Dunaji, 
miestami doplnenú schodmi. Postupne 
sme sa oboznamovali s krásou okolitej 
prírody a pozostatkami niekdajšieho 
majestátneho hradu Hainburg. K dobrej 
nálade a unaveným nohám patrí i kávič-
ka, ktorú sme si vychutnali v kaviarni na 
brehu Dunaja. K tomu všetkému nám 
po celý deň výlet spríjemňovalo krásne 
slnečné májové počasie. Lúčili sme sa 
s pocitom dobre stráveného dňa v milej 

spoločnosti, spokojní a obohatení 
novými poznatkami.

Touto cestou sa chceme úprimne poďako-
vať predovšetkým organizátorom turistických 
aktivít za takú skvelú myšlienku a popriať im, 
aby vydržali pokračovať v tejto tradícii.

Oznamy OZ Klubu  
dôchodcov pri MČ 
Bratislava-Záhorská 

Bystrica

V novembri 2016 bola založená spe-
vácka skupina LIMACH. Spievame ľu-
dové slovenské, moravské, záhorácke 
piesne s láskou, od srdca, pre radosť 
svoju aj iných. Nacvičujeme v klube dô-
chodcov (Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici, každý pondelok o 15.00 hod).

Pozývame všetkých, čo majú záujem 
zaspievať si, alebo len posedieť, príďte 
medzi nás.

Magdaléna Mišovská

Z výletu na Salaš Stupava

Seniori zo Záhorskej Bystrice  
na hrade Hainburg
Foto: Miroslav Mackovič

Aktivity seniorov – turistov
V prvom polroku 2017 sme prešli spolu 110 km:
Poobedňajšie nedeľné prechádzky – Kačín, Borinka 8 x 5 km  

(5 – 8 ľudí)
Celodenné turistické výlety
4 x 10 – 25 km (13 – 16  ľudí)
- Koliba, Snežienka, Kačín, Záh. Bystrica
- Malý Slavín, Marianka, Záh. Bystrica
- Hainburg, Záh. Bystrica
- Stupava, Biofarma, Červený domček, Obora, Stupava, Záh. Bys-

trica. Tieto výlety boli sčasti spojené s cestovaním autobusom.

Účastníci výletu na 
Malý Slavín

Pozývame všetkých, 
ktorým to dovoľuje 
zdravotný stav, 
pridajte sa k nám!

Dušan Prokop  
a  Magdaléna 

Mišovská
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Poďakovanie Žofii Fabiánkovej 
Drahá mama Žofia,
po strastiplnej ceste životom 
Ti, maminka, Boh doprial
dožiť sa krásneho veku 90 rokov.
Vychovala si nás štyroch
od útleho detstva sama.
Touto cestou Ti, maminka, chceme poďakovať za život, ktorý 
sme prežili a prežívame s Tebou a popriať Ti zdravíčko.

Tvoje deti, vnuci, pravnuci, nevesty a zaťovia

Foto: archív rodiny

Májové posedenie pri muzike
Občianske združenie Klub dôchodcov 

pri Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica podľa časového plánu činnosti 
pripravilo pre svojich členov aj nečlenov  
druhý ročník májového spoločenského  
posedenia pri muzike, ktoré sa konalo dňa 
21. 5. 2017 o 15.00 hod. v Spoločenskom 
dome. K príjemnej atmosfére prispela mu-
zika Pollák BAND, ktorá so svojím reper-
toárom krásnych pesničiek roztancovala 
prítomných hostí. Dobrá nálada im vydržala 
až do 19.00 hod. 
                                        -vm- Foto: Ján Hasoň 

Deň otcov
Občianske združenie Hlas nádeje, ktoré pôsobí v Záhorskej 

Bystrici, už tradične spolu s mladými z farnosti sv. Petra a Pavla 
zorganizovalo Deň otcov na farskom ihrisku. Nechýbali súťažné 
disciplíny pre oteckov a deti, fotenie oteckov v krásnych krava-
tách, ktoré im vyfarbili ich ratolesti. Po skončení súťaží rodiny pri-
jali pozvanie na opekačku, ktorú pripravili šikovní oteckovia. Strá-
vili sme krásne slnečné popoludnie pri hrách, opekaní a futbale. 

Úspech našich hasičiek
Tím žien z DHZ 
Záhorská Bystrica 
sa dňa 17. 6. 2017 
zúčastnil postupovej 
súťaže v hasičskom 
športe. V okresnom 
kole získali krásne prvé 
miesto a to im zaistilo 
postup do krajského 
kola. Držíme im palce, 
aby sa dostali čo 
najďalej.

Kapela sa postarala o dobrú náladu.

Tím žien DHZ Záhorská Bystrica hľadá posily 
do svojho športového tímu.  
Máš rada šport? Máš viac ako 15 rokov? 
Nebojíš sa vody?  
Tak hľadáme práve teba. 
Kontakty: facebook DHZ Záhorská Bystrica 
Email: dhzzb.ba@gmail.com
Tel. kapitánky tímu 0902 091 899

Na parkete bolo príjemne.
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Kultúrne a športové akcie organizované 
Mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica

28. 7.  Premietanie Letného kina na Námestí Rodiny – 
rozprávka Trollovia – 20.30 hod.

30. 7.  Bystrica Run, štart na Námestí Rodiny. 
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online 
registráciu do 27. 7. 2017. Po online registrácii 
je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou 
na prezentáciu.

13. 8. Koncert v Letnej čitárni – 18.00 hod.  

1. 9. Deň Ústavy a výročie SNP na Plácku, 17.30 hod.

  Premietanie Letného kina na Námestí Rodiny, 
20.30 hod. 

2. 9.  Bystrické hrubé hody – 10.00 hod. Beh o pohár 
starostu, 17.30 hod. kultúrny program na 
Námestí Rodiny: SZ Bystričan, Ján Hangoni 
a YPS, umelecký súbor Andalucia, premietanie 
Letného kina na Námestí Rodiny

Po Letnom kine vás pozývame na Latino party 
Americano, uvádza Peter Drahoš z Reštaurácie 
Corona bar

3. 9.  Bystrické hrubé hody – 10.00 hod. sv. 
omša,16.00 hod. divadelné predstavenie 
v Spoločenskom dome, 19.00 hod. Rag Time 
Jazz Band na Námestí Rodiny

Počas Bystrických hrubých hodov plánujeme aj 
športový víkend na futbalovom ihrisku.

9. 9.  Turešina fest – kukuricové dobroty, súťaže na 
farskom ihrisku – 16.00 hod.

23. 9. Stolnotenisový turnaj 

23. 9.  Slávnosti vína na Námestí Rodiny, 16.00 hod.

25. 9.  Divadelné predstavenie francúzskej komédie 
Meno, 19.00 hod.

Pierre Garaud žije aj s manželkou Elisabeth v Paríži naoko 
usporiadaným životom. Keď Elisabethin brat Vincent 
so svojou tehotnou ženou Annou a rodinným priateľom 
Claudom prídu ku Garaudovcom na večeru, spustí sa séria 
dohadov o tom, aké meno chcú dať budúci rodičia svojmu 
dieťaťu. Nevinné priateľské rozhovory pri večeri napokon 
vyústia do odhaľovania tajomstiev, ktoré zásadne zasahujú 
do života celej rodiny. 
Inscenácia Meno alebo Komédia, ktorá sa našťastie 
nestala vám zaručene pobaví každého diváka vďaka 
mimoriadnemu obsadeniu a prostredníctvom skvelého 
situačného humoru.       
Obsadenie: Ady Hajdu, Lucia Hurajová / Kristína 
Greppelová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard 
Stanke 
Réžia: Jakub Nvota

Vstupenky si môžete zakúpiť na miestnom úrade od  
21. 7. 2017, cena vstupenky je 10€eur. 
 Info: 0901 795 498

Pozvánky / Inzercia

20/3/2017
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Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku 
za jediný deň! Sedačková lanovka vás 
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku 
(alebo späť) za osem a pol minúty. 
Na kilometrovej trase prekoná 
prevýšenie 186 metrov. 
Urobte si výlet s deťmi a pokojne 
so sebou vezmite svojich štvornohých 
priateľov alebo bicykel!

Vážení Bystričania, 

dovoľujeme si vás 
informovať, že v letných 
mesiacoch vyjde špeciálne 
číslo periodika Naša Bystri-
ca – Špeciál, ktoré sa bude 
prioritne venovať jednodu-
chým pozemkovým úpravám 
v časti katastrálneho územia 
Záhorská Bystrica a v čas-
ti katastrálneho územia 
Devínska Nová Ves. 

Účinné triky proti komárom a muchám
 

Invázia komárov a múch je čochvíľa v plnom prúde. Obzvlášť 
komáre nám vedia znepríjemniť nielen nočný spánok, ale aj 
posedenie na terase. V horúcich dňoch si môžete jednoducho 
pomôcť aj prírodnou lekárňou. Kvetináče s levanduľou, tymia-
nom alebo paradajkovými rastlinami vytvoria v záhrade, na te-
rase alebo pod oknami vonnú ochrannú bariéru pred hmyzu. 
Komáre navyše nemajú rady vitamín B, nadobudnúť ho môžete 
jeho užívaním vo forme tabliet, kvasnicami, alebo pohárom piva. 
Zväzky čerstvej žihľavy pri otvorenom okne zase nevoňajú dotie-
ravým domácim muchám. Taktiež môžete rozkrojiť jednu alebo 
dve limetky a zapichnúť do nich klinčeky, či položiť do stredu 
stola pár strúčikov olúpaného cesnaku. Funguje to.

26/3/2017

Milé deti, vonku je teplo, sú 
prázdniny, ale my už myslíme na 
predvianočný čas. Pripravili sme pre 
vás muzikálové predstavenie Ľadové 
kráľovstvo. V hlavných úlohách sa 
predstavia: Andrea Somorovská 
ako Elza a Katarína Ivanková/Lenka 
Debnárová ako Anna. 

Frozen – Ľadové kráľovstvo 
uvidíme v našom Spoločenskom 
dome v Záhorskej Bystrici  

15. decembra 2017. 

Vstupenky na predstavenie 
budú v predaji už na jeseň. Túto 
muzikálovú produkciu organizuje 
Mestská časť Bratislava-Záhorská 
Bystrica v spolupráci s Agentúrou 
Prima. 
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19/3/2017

23/3/2017

25/3/2017

Vážení občania, ponúkame zeminu z výkopových 
prác na zásyp. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 
miestnom úrade na Oddelení výstavby a dopravy. Tel.: 
02/65957128
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Kritický podnet  
od čitateľa

Milovníci túlavých mačiek „skrášľujú“ trávnik 
pri kontajneroch na ul.Štefana Majera.

Ľudia dávajú ku kontajnerom v dobrej 
vôli jedlo pre mačky, ktoré tam potom ne-
chajú umelohmotné nádobky ležať. Zvyš-
né jedlo a zápach priťahuje aj potkanov. 

SPOLU ŠETRÍME ENERGIOU!
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica sa v súvislosti so Svetovým dňom 
Zeme zapojila do šetrenia energiou. Okrem separovania odpadu či 
použitých batérií chceme na miestnom úrade rôznymi formami znížiť 
spotrebu elektrickej energie, prispieť tak k ušetreniu financií a motivovať 
k tomu aj ostatných obyvateľov. Deň Zeme vznikol ako reakcia na 
rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia 
a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady 
Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov, ktoré na nej žijú. Do redakcie sme dostali milú 

správu a výzvu od čitateľa
Dobrý deň.

V potoku, ktorý preteká popri Prídavko-
vej ulici (časť Včelín) sa opäť objavili raky. 
V jeden večer som ich na krátkom úseku 
potoka napočítal až sedem! Je potrebné, 
aby sa obyvatelia v tejto časti vyvarovali 
zásahov do riečiska potoka a všetkých 
činností, ktoré narušujú kvalitu a čistotu 
potoka.

Martin Jurášek

Prehľad uznesení a rozhodnutí zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Bratislava- 
-Záhorská Bystrica (MZ) zo dňa 28. apríla, 29. mája a 20. júna 2017

SCHVÁLENIE ÚVERU
- zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru 

na výstavbu školskej telocvične so športo-
vou halou vo výške 750.000,- EUR  od Slo-
venskej sporiteľne  a.s. s dobou splatnosti 
15 rokov a s výškou úroku 1,31%

PRENÁJOM PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo:
- uzatvorenie Zmluvy o nájme nebyto-

vého priestoru pre nebytový priestor nachá-
dzajúci sa v budove Zdravotného strediska 
na Gbelskej ulici, pre žiadateľa IMUNO & 
ALERGOmed, s.r.o., vo výmere s podlaho-
vou plochou  69 m2 za cenu 25,- €/m2/rok 
na 5 rokov

- ponechanie umiestneného bankoma-
tového prístroja vo vstupnom vestibule neby-
tového priestoru Zdravotného strediska na 
Gbelskej ulici a  uzatvorenie Zmluvy o nájme 
priestoru nevyhnutného pre obsluhu prístroja 
pre žiadateľa Slovenská sporiteľňa a.s., za 
cenu 950,- €/ bez DPH/rok + 300,-€/spotr. 
elektrická energia/rok na dobu neurčitú

PREDAJ POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo:
- predaj nehnuteľností vo vlastníctve Hl. 

mesta SR Bratislavy v správe Mestskej čas-
ti Bratislava-Záhorská Bystrica – pozemkov 
reg. „C“ KN parc č. 3935/186, orná pôda 
o výmere 485 m2 a parc. č. 3935/226, za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, 
k. ú. Záhorská Bystrica vedené Správou ka-

tastra pre Hl. mesto SR Bratislavu na liste 
vlastníctva č. 7186 spoločnosti Volkswagen 
Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Brati-
slava v zmysle § 9 a ods. 8, písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom 
znení ako prípad hodný osobitného zreteľa za 
cenu 140,-€/m2

VZN č. 2/2017 o určení ob-
vodu Základnej školy s mater-
skou školou, Hargašova 5

V pôvodnom VZN ako školský obvod Zák-
ladnej školy s materskou školou Hargašova 
5 v Bratislave-Záhorskej Bystrici sa určilo 
územie Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej 
školy a územie obce Marianka pre žiakov 5. 
až 9. ročníka základnej školy.

Rast počtu obyvateľstva má však v po-
sledných rokoch stúpajúcu tendenciu, čo 
je zapríčinené mohutnou výstavbou v širších 
lokalitách Záhorskej Bystrice. Pre lepšiu 
predstavu nárastu počtu obyvateľov uvádza-

me spracovaný graf za posledných 6 rokov 
(2010 – 2016).

Z uvedeného dôvodu zastupiteľstvo pristú-
pilo k prijatiu nového nariadenia, v ktorom za 
školský obvod bolo určené výlučne územie 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. 
Zároveň mestská časť vypovedala zmluvu 
s obcou Marianka.

ÚPRAVA ROZPOČTU
- zastupiteľstvo schválilo úpravu roz-

počtu, kde zohľadnilo prijatie úveru, spolufi-
nancovanie pri zapojení sa mestskej časti do 
vyhlásenej výzvy na výmenu umelého trávni-
ka na ihrisku v areály ZŠ a nové zariadenie 
novej telocvične

Pozvánky na zasadnutia Miestneho za-
stupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc 
a materiálov z rokovaní Miestneho zastu-
piteľstva môžete nájsť na webovej stránke 
mestskej časti www.zahorskabystrica.sk
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Slávnosť

kolisky.sk

OSLOBOĎTE SA
OD STEREOTYPOV

BÝVANIA

Bývajte tam, kde sa budete cítiť slobodne. Na mieste, kde sa nebudete 
báť pustiť deti von. Kde si vypestujete vlastnú zeleninu v komunitných 
záhradkách. Kde si môžete kedykoľvek zacvičiť priamo vo dvore na 
crossfitovom ihrisku alebo vybehnúť do lesov za domom. Bývajte v 
Kolískach.

KOMFORT 
MESTSKÉHO BÝVANIA,
čaro skutočného Záhoria

NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD
pre najnáročnejších
klientov

UZAVRETÉ IHRISKO  
pre bezpečnú hru
vašich detí
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Naša Bystrica 

POD ZÁŠITOU DESTINAČNÝ PARTNER

www.stupavskymaraton.sk

S PODPOROU

MTB 105 km/2 850 m 
 MTB 76 km/1850 m 
MTB 42 km/900 m
MTB 25 km/480 m

UNICYCLE 17 km/350 m
BYSTRICA RUN 17 km/370 m

 BYSTRICA RUN 8 km/180 m

JUNIOR MTB TROPHY

DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK

BYSTRICA RUN

ROZTOČME TO SPOLU
AJ V STUPAVE! 2 0 1 7

2 0 1 7

Na našich tréningoch sa naučíte ako sa ubrániť voči útočníkovi použitím 
jednoduchých a účinných techník. 

Techniky sú ľahko zapamätateľné a hneď si ich osvojíte. 
 

Taktiež sa naučíte: 
 
• Ako sa správať v stresových situáciách 
• Ako sa vyhnúť rizikovým miestam a situáciám 
• Ako predvídať 
• Ako sa správať pri konfrontácii s útočníkom 
• Ako sa brániť voči ozbrojenému útočníkovi 

 
Sebaobrana je určená pre fyzicky aktívne, ale aj neaktívne osoby, pre ženy 

všetkých vekových kategórii. Či už ste matka na materskej dovolenke, 
pracujete v kancelárii alebo v stresovom prostredí... 

 
OTVORILI SME NOVÉ TERMÍNY V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 

NEVÁHAJTE A PRIDAJTE SA K NÁM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tréningov sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov!! 
 

Bližšie informácie: info@ubransa.sk, 0948 820 423, www.ubransa.sk  

 
 
 
 

Kde a kedy? 
 

Tanečné štúdio Záhorská Bystrica 
 

Streda- 20:00-21:00, Piatok- 19:00-20:30, Nedeľa- 19:00-20:30 
 

Termíny sú orientačné, pre bližšie informácie nás kontaktujte 

S E B A O B R A N A  P R E  Z E N Y  
N E S T A N  S A  O B E T O U  

U B R Á N  S A ! ! !  
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24 Listujeme v albume

Školský výlet detí, okolo 1940

Zájazd družstevníkov do Južných Čiech, 1965

Výlet bystrických družstevíkov do Bojníc, 60. roky 20. stor.

Výlet do jaskyne Domica, 1964

Výlet na hrad Pajštún, okolo 1940

Zájazd družstevníkov na Krásnu Hôrku, 1964


