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ČIERNA STAVBA NA STRMÝCH 
VŔŠKOCH JE ODSTRÁNENÁ

MULTIFUNKČNÁ HALA ZAŽILA 
AJ SVOJU KULTÚRNU PREMIÉRU

STÁL PRI ZRODE NOVEJ, 
MODERNEJ ZÁHORSKEJ BYSTRICE

ANI V LETE NEZAHÁĽAME

 Medzi športovou halou a ostatnými   
 športoviskami vyrástol nový betónový múr. 

Leto je síce časom oddychu, prázdnin a do-
voleniek, ale mestská časť si rozhodne 
žiadny oddychový čas nezobrala. Vyno-

voval sa najmä areál školy – vybudovali sa nové 
chodníky, obnovili lavičky a dokončila sa vý-
stavba oporného múru medzi športovou halou 
a ostatnými športovými plochami. Rekonštrukč-
né práce stáli takmer 46-tisíc eur. Deti teda po 
prázdninách prídu do vynoveného areálu.

Podľa harmonogramu pokračuje aj nad-
stavba MŠ, takže to vyzerá, že sľúbené ter-
míny sa naplnia. 

Počas letných prázdnin, kedy športovis-
ká oddychujú od sezónnych zápasov, sme 
zabezpečili na našom futbalovom ihrisku 
veľkú údržbu. Pieskovanie spolu s aerifi-
káciou a hnojenie. 

Naša nová športová hala sa takisto poma-
ly pripravuje na súťažné zápasy. Predne-
dávnom sme do nej zabezpečili florbalové 
mantinely. Vo výrobe máme a čoskoro už 
očakávame aj tribúnu pre fanúšikov. 

Okrem toho naši pracovníci z našej ekočaty 

upravovali zeleň, orezávali konáre tak, aby ne-
zasahovali do elektrického vedenia a aby na 
Donskej bol lepší prejazd motorových vozidiel. 

Nezanedbali sme ani  detské ihrisko na 
Strmých vŕškoch. Pokosili sme celý areál, 
aj jeho okolie. 

K zveľadeniu Záhorskej Bystrice prispelo 
aj mesto, keď dokončilo rekonštrukciu po-
slednej časti Bratislavskej ulice od Slovnaf-
tu až po výjazd na D4.
 Text: (sv) / Foto: archív redakcie

 Nadstavba materskej školy finišuje. 
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NAŠA BYSTRICA

LETNÉ ZAČIATKY

Pripadla mi neľahká úloha zhostiť sa úvodných riadkov prázdninového 
vydania novín Naša Bystrica. Ako sa na nasledujúcich stranách sami pre-
svedčíte, opäť obsahovo pestrých, veď aj posledné týždne boli v našej 

mestskej časti bohaté na aktivity a významné udalosti. 
Zvonček v škole doznel, deti sa viac či menej spokojné s vysvedčením rozpŕchli 
na prázdniny, ale to nemusí znamenať len zaslúžený koniec povinností a odda-
nie sa sladkému ničnerobeniu. Môže to byť aj čas nových začiatkov.
Len si skúste spomenúť, koľko významného vo vašom živote sa začalo alebo 
udialo práve v lete. Na čo alebo na koho spomínate radi a s vďakou. Na svojich 
blízkych, spoločné zážitky, na prvé samostatné kroky v živote. Možno ste sa 
práve v lete zoznámili s budúcim životným partnerom, nasťahovali sa do no-
vého domu alebo ste čakali príchod vášho prvého dieťaťa. A nejednému z nás 
práve v tomto čase vstúpilo do života poslanie, ktorému sme sa naplno oddali 
a zostali mu desaťročia verní.
K začiatkom sa v rozhovore vracia aj prvý ponovembrový starosta Anton Beleš. 
V  jeho slovách sa iste nájde generácia našich seniorov, ktorá bola pri ožive-
ní kultúrnych tradícií,  spoločenského života a začiatkoch veľkého stavebného 
rozvoja Záhorskej Bystrice v deväťdesiatych rokoch.
V horúci júnový večer sa uskutočnilo aj slávnostné otvorenie našej dlho oča-
kávanej viacúčelovej haly, ktorá už stihla privítať tak súťaživých športovcov, 
ako aj talentovaných umelcov. Nesporne veľkým začiatkom bude aj septem-
brový prvý extraligový zápas našich florbalistov v domácom prostredí tohto 
športového stánku.
Želám všetkým našim čitateľom a obyvateľom Záhorskej Bystrice krásne letné 
dni plné oddychu, zážitkov z cestovania, objavovania nepoznaného, odhodlania 
púšťať sa do nových projektov a realizácií vlastných túžob.

Martin Besedič
zástupca starostu, člen redakčnej rady novín Naša Bystrica
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V súvislosti so sťažnosťami niektorých obyvateľov, že v nie-
ktorých, najmä vyššie položených, častiach Záhorskej 
Bystrice, je nedostatočný tlak a výpadky pitnej vody vo 

večerných a ranných hodinách, sme požiadali o stanovisko Brati-
slavskú vodárenskú spoločnosť. (BVS)

Vyberáme z neho:
„Registrujeme výpadky v dodávke pitnej vody v podvečerných ho-
dinách v dňoch 9., 10. a 11. 6. Štandardne je Záhorská Bystrica 
vrátane spomínanej lokality celoročne riadne zásobovaná z ve-
rejného vodovodu bez významnejších prerušení dodávky vody. 
Žiaľ, v tomto období vzhľadom na extrémne zvýšenú nárazovú 
spotrebu vody najmä pre napĺňanie bazénov a polievanie trávni-
kov nie je možné zabezpečiť optimálne tlakové pomery pre loka-
litu Strmé vŕšky a priľahlé ulice, nakoľko zásobovanie je limito-
vané automatickou tlakovou stanicou“. Pravdou však je, že vlani 
v lete takéto problémy s vodou neboli. Príčinu hľadala aj BVS 
a príčinu zrejme odhalila. „V spomínaných dňoch došlo k extrém-
nemu prekročeniu maximálnej hodnoty čerpacej stanice z 12 l/s 
na 33 l/s. Takýto stav nie je možný zvýšenou spotrebou cez vo-
dovodné prípojky, ale podľa nás jedine neoprávneným odberom 
cez hydrant verejného vodovodu.“ Vyzerá to teda tak, že problé-
my s tlakovou nerovnováhou a tým aj nedostatkom vody spôsobil 
niekto, kto si vodu odoberal nelegálne, priamo z hydrantu. 
Toľko časť stanoviska BVS, ktorého celé znenie je na konci správy.
 
 Niektorí z vás dôvody vidia v novej výstavbe, že jej novým pripo-
jeniam nestačí kapacita vodovodu. 
Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol 
schválený 31. 5. 2007 a nové stavby boli a sú povoľované len v sú-
lade s týmto dokumentom. Na území Pod Vŕškami je schválený 
navyše aj Územný plán zóny Bratislava, Záhorská Bystrica 

– Krče z roku 2006 a tento záväzne rieši zásady a regulatívy 
umiestňovania stavieb. Územný plán zóny bol verejne prero-
kovávaný s obyvateľmi Záhorskej Bystrice, ako aj s vlastník-
mi dopravného a technického vybavenia územia. K napojeniu 
tejto zóny sa kladne vyjadrila aj BVS a. s., ako aj všetky dotknuté 
orgány. Mestská časť BA-ZB v spolupráci s vlastníkom pozem-
kov v obytnej zóne nad tzv. protihlukovou stenou dokonca 
požiadala o zmenu funkcie tohto územia z „obytné územie 
bytových domov“ na „obytné územie rodinných domov“. Táto 
zmena bola schválená zastupiteľstvom dňa 13. 4. 2015. 

Treba zdôrazniť, že povoľovanie stavieb a pôsobnosť stavebného 
úradu je preneseným výkonom štátnej správy a tunajší úrad mô-
že povoliť bez záväzného stanoviska len jednoduché stavby (ro-
dinné domy – jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie) a to 
len v územiach s platným územným plánom. Všetky väčšie stavby 
potrebujú aj záväzné stanovisko magistrátu, ktorý potvrdí súlad 
stavby s územným plánom. 
V každom konaní prebiehajúcom na tunajšom úrade bolo predlo-
žené kladné stanovisko BVS a.s. a možnosť pripojenia na verejný 
vodovod bola touto spoločnosťou odsúhlasená. 

V súvislosti s rozvojom stavebný úrad v Záhorskej Bystrici na zákla-
de žiadosti BVS vydal v roku 2017 územné rozhodnutie na výstavbu 
vodojemu, prívodného a zásobného potrubia v lokalite medzi Str-
mými vŕškami a Holým vrchom. Okresný úrad Bratislava, odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie dňa 24. 7. 2018 vydal na túto stavbu 
stavebné povolenie. Spoločnosť BVS a. s. môže stavbu realizovať. 
Keďže zatiaľ máme horúce a suché leto, BVS vyzýva všetkých Bra-
tislavčanov, aby šetrili vodou, nepoužívali pitnú vodu na zalieva-
nie a aby uvážili aj výmenu vody vo svojich bazénoch.
 (sv)

Nie je žiadnym tajomstvom, že čierne stavby sú celosloven-
ským problémom. Hoci sa často podarí nariadiť odstrá-
nenie takejto stavby, s výkonom takéhoto nariadenia to už 

také jednoduché nie je. Je to dôsledok starého stavebného zákona, 
ktorý vymožiteľnosť komplikuje.
Záhorská Bystrica čierne stavby takmer nepozná. A predsa sa 

STANOVISKO BVS A MESTKEJ 
ČASTI K VÝPADKOM 
V DODÁVKE PITNEJ VODY

ČIERNA STAVBA NA STRMÝCH 
VŔŠKOCH JE ODSTRÁNENÁ

TÉMA
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TÉMA

Budú sa meniť intervaly týchto autobusov? Ktorá linka by 
mala zachádzať do lokality Pod vŕškami? To všetko je stále 
otvorenou témou na diskusiu medzi našou mestskou čas-

ťou a mestom, resp. dopravným podnikom. Dôležitý je však aj ná-
zor samotných obyvateľov Záhorskej Bystrice. Ešte predtým, než 

AKÉ ZMENY 
ČAKAJÚ 
AUTOBUSOVÉ
SPOJE č. 36 a 37?

jednou musela v posledných mesiacoch zaoberať. S úspešným vý-
sledkom – časť stavby, 3. NP je odstránená. O čo išlo? Na Strmých 
vŕškoch, v lokalite, ktorá je podľa územného plánu určená na vý-
stavbu rodinných domov, začal vyrastať dom s nepovoleným tre-
tím nadzemným podlažím. Stavebník síce požiadal o zmenu stavby, 
no v rámci celého posudzovania konania, vyhodnotenia petície ob-
čanov a vyhodnotenia súladu s územným plánom stavebný úrad 
vydal dňa 27. 2. 2019 rozhodnutie, ktorým nariadil stavebné úpra-
vy stavby spočívajúce v kompletnom odstránení 3. nadzemného 
podlažia v zmysle upravenej projektovej dokumentácie.
Celý proces odstraňovania čiernej stavby mal na slovenské pomery 
celkom rýchly spád a dnes je tretie nadzemné podlažie rodinného 
domu už odstránené. A to aj napriek tomu, že ste tomu mnohí ne-
verili, aj vďaka aktivite miestneho úradu a stavebníkovi, ktorý na-
riadenie rešpektoval. V opačnom prípade by nedostal kolaudačné 
rozhodnutie. „Som rád, že sa to podarilo. Zákonné lehoty nepustia 
a nevznikli žiadne nepredpokladané prieťahy. Hoci mestská časť 
jednotlivé stavby pravidelne monitoruje, často pomáhajú aj upo-
zornenia občanov. Ide opäť o jeden z príkladov, že v Záhorskej Bys-
trici veci naozaj fungujú a teda funguje aj úspešné a odstraňovanie 
čiernych stavieb,“ dodal starosta Jozef Krúpa.
 (sv)

bude na túto tému verejná diskusia, sme zorganizovali anketu 
s otázkou: Mala by do lokality Pod vŕškami, po ulici pri Vápe-
nickom potoku, chodiť linka 36 alebo 37?
Dostali sme 432 platných odpovedí. Medzi ne sme nerátali tie, 
ktoré chceli, aby do spomínanej lokality chodili oba spoje. Eko-
nomicky to totiž nie je efektívne. Anketa sa skončila tesným „ví-
ťazstvom“ linky č. 36, za ktorú hlasovalo 224 obyvateľov, kým za 
linku č. 37 „iba“ 208 obyvateľov.
„Výsledky tejto ankety budú pre nás podkladom na ďalšie roko-
vanie s magistrátom. Do konca leta by sme sa na základe pred-
chádzajúcich rokovaní mali dozvedieť, na aké zmeny v trasovaní 
a zhustení intervalov bude mať dopravný podniky financie,“ po-
vedal starosta Jozef Krúpa.
 (sv) / Foto: archív
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Na Tešedíkovej sú vraky automobilov odstavené pria-
mo pri ceste a na chodníku. Majitelia vozidiel na vý-
zvy o odstránení nijako nereagovali.

TRIEDITE SPRÁVNE BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD? 
Hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný odpad slúžia výhrad-
ne na ukladanie zeleného odpadu z údržby záhrad, ako napr. 
pokosená tráva, lístie, menšie konáre, ovocie zo záhrady, kvety 
a iné. Do týchto nádob nepatria zvyšky jedál ani zvieracie ex-
krementy. Ak je do hnedých nádob vhadzovaný nesprávny druh 
odpadu, znemožňujeme jeho ďalšie spracovanie na kompost.
Ako správne triediť biologicky rozložiteľný odpad môže-
te vidieť na obrázku: 

V MÁJI BOL ZVÝŠENÝ POČET 
HLIADOK MESTSKEJ POLÍCIE 
MČ Záhorská Bystrica na základe viacerých oznámení obyvateľov v jarných 
mesiacoch o nedodržiavaní verejného poriadku vyzvala mestskú políciu na 
zvýšený počet hliadok. Mestská polícia vykonala v máji 27 kontrol zamera-
ných na dodržiavanie verejného poriadku na problematických miestach – 
v uličke medzi Tešedíkovou a Pútnickou ulicou a v školskom areáli. Kontroly 
boli vykonávané vo večerných a nočných hodinách. Výstup z mimoriadne 
vykonaných kontrol hliadok ani v jednom prípade nepreukázal porušovanie 
verejného poriadku. V správe sa uvádza, že na problémových miestach sa 
v čase kontrolovania nenachádzali žiadne osoby a tak nedochádzalo k na-
rúšaniu verejného poriadku. V súčasnosti sme vyzvali na posilnenie hliadok 
mestskej polície v školskom areáli a to z dôvodu, že sa tam pri bytových do-
moch zdržiavajú maloletí, ktorí požívajú alkoholické nápoje a vo večerných 
hodinách púšťajú nahlas hudbu. Veríme, že aj takýmto spôsobom zvýšime 
bezpečnosť a dodržiavanie verejného poriadku v našej mestskej časti. 
 Text a foto: (dn)

Na Plaveckej ulici sme si všimli, že aj zo starej pneu-
matiky sa dá spraviť dekorácia, ktorá môže skrášľo-
vať verejný priestor pred domom.  

INFORMÁCIE Z MESTSKEJ ČASTI
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SAMOSPRÁVA

Jozef Krúpa ako člen peňažného fondu na podporu športu 
navrhol dotáciu z financií hlavného mesta vo výške 175-tisíc 
eur na výstavbu športovej haly. Na júnovom rokovaní mestskí 

poslanci túto dotáciu schválili. „Túto dotáciu považujem za vý-
razný finančný úspech pre našu mestskú časť na podporu našich 
aktivít za prvý polrok tohto roka. Preplatí nám mnohé náklady, 
ktoré pri výstavbe vznikli,“ povedal starosta Jozef Krúpa.

Vďaka jeho aktivite sa z mestského rozpočtu tiež dokončila rekonštruk-
cia poslednej časti Bratislavskej ulice od Slovnaftu až po výjazd na D4.

Jozef Krúpa okrem iného podporil aj parkovaciu politiku, ktorá bu-
de základom systému parkovania v celom meste. „Záhorská Bystrica 
bude súčasťou tohto systému a o vytvorení konkrétnych parkovacích 
zón budú rokovať naši, miestni, poslanci,“ dodal Jozef Krúpa.

MESTSKÁ ČASŤ JE DOBRÝ 
HOSPODÁR, BUDE VIAC 
PEŇAZÍ NA ROZVOJ

Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci 
okrem iného rokovali o záverečnom účte a rozpočtovom 
hospodárstve za rok 2018. Starosta Jozef Krúpa pozitívne 

skonštatoval, že mestská časť vlani hospodárila s prebytkom takmer 
387-tisíc eur. Z neho 10 % presunuli na rezervný fond a zvyšok po-
nechali na účte fondu rozvoja mestskej časti. Bude teda viac peňazí 
na zveľadenie Záhorskej Bystrice. Poslanci záverečný účet schválili, 
rovnako ako 1. zmenu tohtoročného rozpočtu. V rámci úpravy roz-
počtu sa vyčlenili peniaze napr. na vybudovanie chodníkov v areáli 
ZŠ. Podrobnosti o konkrétnych zmenách nájdete na webovej stránke.

JOZEF KRÚPA AKO 
MESTSKÝ POSLANEC

Poslanci schválili aj VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. V MŠ sa 
po novom bude platiť 50 eur za jedno dieťa za mesiac, za druhé 
30 eur a za tretie a každé ďalšie dieťa 20 eur. Príspevok za pobyt 
v školskom klube detí bude 30 eur. Doterajšia výška poplatkov 
bola totiž oveľa nižšia, ako je priemer v okolitých mestských čas-
tiach, obciach a mestách a neodrážala reálne náklady na pobyt 
detí v spomínaných zariadeniach. 

Poslanci schválili zámenu pozemkov pod futbalovým ihriskom za 
náhradné pozemky, čím bola úspešne dokončená prvá časť vy-
sporiadania pozemkov pod futbalovým ihriskom. Ide práve o tie 
najproblematickejšie pozemky priamo pod trávnikom, kde došlo 
k zhode s vlastníkmi pozemku, ktorí si našli náhradné a mestská 
časť s touto zámenou súhlasila.

Poslanci prerokovávali aj stanovisko k žiadosti o prenájom po-
zemku na Valove, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta. Neod-
poručili, aby mestská časť dala kladné stanovisko k tomuto pre-
nájmu a požiadali starostu, aby rokoval s primátorom o zverení 
tohto pozemku do správy mestskej časti.

 Text a foto: (sv), archív
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SLOVO POSLANCA
Čo sa z vášho pohľadu a v rámci vašej agendy v MČ za prvý 
polrok od volieb podarilo a čo nás ešte do konca roka čaká?
Túto otázku sme položili všetkým miestnym poslancom. 
Postupne budeme uverejňovať ich odpovede. Dodnes nám ich 
poslali títo poslanci: 

VLADIMÍR KRISTL:
Po voľbách pozorne sledujem, ktoré témy z volebných diskusií sa stá-
vajú realitou. Potešil ma návrh a aj schválenie konsolidácie pozemkov 
pod futbalovým ihriskom, čo je dlhodobá téma. S ňou súvisí aj schvá-
lenie kúpy časti pozemku za ihriskom a vyrovnanie sa s developerom 
tak, aby sme získali priestor pre výstavbu školského zariadenia v mies-
te mohutnej výstavby bytoviek a rodinných domov. Som zásadne proti 
nadstavovaniu I. a II. pavilónu v školskom areáli na Hargašovej, kam sa 
už viac žiakov nezmestí. Ani škôlkárov, ani školákov. Zanedbaný prob-
lém dostavby tried je dnes vypuklý a riešenie mimo areálu Hargašova 
je potrebné. Po voľbách téma SOU už opakovane zaspala (obecné voľby 
2014, župné 2017 a obecné 2018), reálny a financovateľný plán nám 
prezentovaný vedením obce nebol, a tak je rozumné hľadať iné riešenia. 
Držím palce a rád podporím v hlasovaní akýkoľvek rozumný návrh.

ROMAN WEINŠTUK:
Som nesmierne rád, že sa tento rok podarilo dokončiť športovú halu. o jej 
nevyhnutnosti som hovoril na zastupiteľstve pre šiestimi rokmi s tým, že 
by mala slúžiť nielen žiakom základnej a materskej školy, ale aj športov-
com každého veku. Rozumiem, že jej vybavenie a práce v okolí si budú 
ešte vyžadovať nemalé finančné prostriedky. Potrebujeme všetko dokon-
čiť. Ako mestský poslanec som v minulom období pripravil a v komisiách 
prerokoval dotáciu pre našu MČ na dostavbu športovej haly. Na komisi-
ách schválená dotácia bola v tomto roku dotiahnutá do konca a finan-
cie (175 000 eur) sa objavili v rozpočte magistrátu, čo ma potešilo. Som 
rovnako rád, že sme v diskusiách a v samotnom rozpočte neopomenuli 
bystrický dom smútku a financie potrebné na projektovú dokumentáciu 
k jeho rekonštrukcii. Vo volebnom programe som to mal už pred mnohý-
mi rokmi a potreba kultivácie tohto zariadenia je dnes akútna.

IVAN BOŠŇÁK:
Agenda všetkých poslancov zastupiteľstva je rovnaká. Veľmi neskoro, až 
5 mesiacov po voľbách, sme prijali rozpočet MČ. Je nezmyselne rozšafný, 
nepodarilo sa mi presadiť striedmy nárast počtu zamestnancov úradu. 
Medziročne idú mzdové náklady hore o 30%, čo kopíruje rast platu sta-
rostu MČ. Je to nezodpovedné a pre mňa neprijateľné. Môj názor: nepo-
trebujeme na plné úväzky marketing a PR referenta, novinárku, ďalšieho 
referenta na správu športovísk k už existujúcemu a k tomu samostatnú 
referentku kultúry a športu a ďalšiu silu do kancelárie prvého kontaktu. 
Posilniť potrebuje stavebný úrad. Takto sa s daňami občanov nehospodá-
ri. v základnej škole nevieme obsadiť kľúčové miesta učiteľov, dobrí nám 
odchádzajú. MČ na financovanie miezd učiteľov dnes prispieva sumou 
rovnajúcou sa 1% ich platov. Úlohou obce je školu dofinancovať tak, aby 
bola pre učiteľov atraktívnym miestom, čo dnes ale nie je prioritou.

DAGMAR CINGELOVÁ
Hlavnou náplňou činnosti sociálnej komisie je pokračovať v za-
bezpečovaní odľahčovacej a opatrovateľskej služby. Túto oby-

vateľom Záhorskej Bystrice poskytujú pracovníci v zariadeniach 
opatrovateľskej služby Slnko a Gerion. Opatrovateľskú službu v do-
mácnosti zabezpečuje NO opatrovateľka pre 4 občanov Záhorskej 
Bystrice. Na odľahčovaciu aj na opatrovateľskú službu môžu obyva-
telia dostať finančný príspevok z rozpočtu mestskej časti.

Na jeseň minulého roka a na jar tohto roka komisia zorganizovala 
zbierku šatstva a hygienických potrieb pre sociálne slabých ľudí 
žijúcich na východnom Slovensku. Na tejto akcii úzko spolupraco-
vala so sociálnou komisiou pri Farnosti sv. Petra a Pavla v Zá-
horskej Bystrici. 

Úlohou sociálnej komisie bolo zabezpečiť nového dodávateľa obedov 
pre dôchodcov žijúcich v Záhorskej Bystrici, kde príspevok MČ je 0,80 € 
na každý obed v prípade, že občan poberá nižší dôchodok ako 480 € 
mesačne. Túto službu využíva v súčasnosti 15 občanov. V spolupráci 
s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža chceme byť ná-
pomocní pri zorganizovaní bezpríspevkového odberu krvi v Záhorskej 
Bystrice a v októbri sa budeme spolupodieľať pri organizovaní akcie 
„Deň zdravia“, a to meraním krvného tlaku, cholesterolu a cukru v krvi. 

Hoci mojou prioritou je sociálna oblasť, ako poslankyňa sa zaují-
mam aj o iné oblasti. Som rada, že už druhé volebné obdobie môžem 
podporovať veľké projekty, akými nepochybne sú výstavba viacúče-
lovej športovej haly či dokončenie nadstavby materskej školy.

Snahou našej sociálnej komisie je naďalej podporovať služby so-
ciálneho taxíka. Komisia vypracovala stanovisko k jeho oprávne-
nému fungovaniu. Sociálny taxík slúži na prepravu starých, cho-
rých, ZŤP občanov, žijúcich v Záhorskej Bystrici a pre matky s deťmi 
na materskej dovolenke.

JOZEF MASARIK:
Od začiatku funkčného obdobia pracujeme na plnení programu, s kto-
rým sme išli do volieb. Ako predseda finančnej a člen školskej komisie na-
píšem pár postrehov z týchto oblastí. Pripravili sme prebytkový rozpočet, 
ktorý zohľadňuje všetky rozvojové priority a takisto zabezpečuje plnenie 
všetkých úloh samosprávy. Rozpočet je koncipovaný tak, aby podobne 
ako minulý rok, aj tento rok mestská časť hospodárila s prebytkom. Po-
zitívne hodnotím dokončenie viacúčelovej haly a aj kultúrne podujatie 
s tým spojené. Nielen v súvislosti so športovou halou, ale aj s inými pro-
jektmi sa nám darí získavať významné finančné čiastky na rozvojové 
projekty mestskej časti. Podľa plánu pokračuje rekonštrukcia a rozširo-
vanie materskej školy a pripravená je nadstavba pavilónu základnej ško-
ly. Pripravujeme tiež projekt na nadstavbu jedálne, ktorý bude alternatí-
vou k nadstavbe druhého pavilónu školy. Takisto reálne kontúry začína 
nadobúdať projekt využitia bývalého stredného odborného učilišťa pre 
uspokojenie rastúcich požiadaviek na školské a predškolské vzdelávanie. 
Do úspešného konca boli dotiahnuté dlhodobo nedoriešené súdne spory 
mestskej časti a pokrok sa dosiahol aj vo vysporiadaní pozemkov pod ih-
riskom. V rámci finančných možností sme takisto navýšili podporu našim 
dobrovoľným hasičom a mladým futbalistom. Som rád, že podpora na-
šich spoločenských a športových občianskych združení patrí, percentuál-
ne k výške rozpočtu, k najvyšším v celom bratislavskom kraji.
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AKTUALITA

Nová multifunkčná športová hala zažila svoju predpremiéru 
už v máji 2019, kedy sa v nej strieľali góly a hrala sa vybíjaná, 
ale sa aj tancovalo a spievalo.

K jej slávnostnému otvoreniu došlo 21. júna a krstnými 
otcami boli náš starosta Jozef Krúpa, bratislavský župan 
Juraj Droba a viceprimátor pre šport Juraj Káčer. Pri tej-

to príležitosti vytvoril akademický sochár Vít Bojňanský  časovú 
schránku, do ktorej vložili zástupcovia našich športových klubov 
prvé dokumenty. Stolná tenistka Hanka Stankovičová priniesla 
prvý projekt haly, futbalista Samo Prokop listinu odovzdania ha-
ly základnej škole a florbalista Alan Kubaský pamiatku na sláv-
nostné otvorenie haly. Potom už zaplnené hľadisko k častému po-
tlesku privádzali poslucháči Katedry hudby Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s predstavením svetozná-
meho muzikálu Jesus Christ Superstar. 
Takže nová hala od zrodu plní svoje multifunkčné poslanie a otvára 
náruč pre školskú telesnú výchovu, aktívny šport i kultúrne poduja-
tia. Len ignorant sa pýta, ako môžu takéto aktivity bývať pod jednou 
strechou.Tak si pripomeňme, že skutočne férový šport je nielen sú-

časťou kultúry, ale aj samotnou kultúrnou hodnotou. Či nie sú ume-
ním napr. krasokorčuľovanie alebo moderná gymnastika, slávnost-
né ceremoniály alebo hromadné telovýchovné vystúpenia?
Šport  i kultúra sú výchovným procesom telesného a mravné-
ho sebazdokonaľovania človeka. Obidve spĺňajú svoje kultúrne 
poslanie ako umenie, veda či náboženstvo. Sem preto patrí aj roc-

MULTIFUNKČNÁ HALA ZAŽILA 
AJ SVOJU KULTÚRNU PREMIÉRU

AKTUALITA
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kové evanjelium Jesus Christ Superstar od britských autorov A. L. 
Webbera a T. Ricea, ktoré rozpráva (vlastne spieva) o poslednom 
týždni Ježišovho života. V súlade s multifunkčnosťou haly išlo ta-
kisto o symbiózu spevu, hudby a tanca.  
Nemienim odborne posudzovať umeleckú úroveň predstavenia, no 
potlesky divákov určite neboli výrazom chladnej zdvorilosti. Treba 
mi však spomenúť, že režisérom muzikálu je náš spoluobčan, prof. 
Pavol Smolík, ktorý okrem iných bohatých aktivít od roku 2007 pe-
dagogicky pôsobí na Katedre hudby Pedagogickej fakulty na nitrian-
skej univerzite. Preto som mu položil zopár zvedavých otázok.

1. Ste „multifunkčnejší“ ako naša nová hala – operný a rozhla-
sový režisér, dramaturg, scenárista, pedagóg a aj redaktor 
„Našej Bystrice“. Ako to všetko stíhate? A na úkor čoho?
Usilujem sa byť aktívny, vždy som mal vzťah k slovu, hudbe a di-
vadlu, tak sa s tým snažím pracovať. Ale to všetko dohromady je 
vlastne jedna profesia, teda dramatická, resp. hudobnodramatická 
tvorba. Všetky svoje aktivity sa pokúšam stíhať na „úkor“ rôznych 
zbytočných činností, ktoré by sa mi inak asi natlačili do života.

2. Počas pôsobenia v SND ste režijne naštudovali rad predsta-
vení a počas doterajšej kariéry spolu päť desiatok operných, 
operetných a muzikálových inscenácií. Alebo sa mýlim? 

V SND som režíroval šestnásť inscenácií. Dramaturgicky a režijne 
som pripravil napríklad aj galakoncert k otvoreniu novej budovy 
SND a ďalšie podujatia. Okrem predstavení v rôznych iných di-
vadlách som niekoľko rokov robil Bratislavské korunovačné sláv-
nosti, množstvo eventov, ale aj okolo 150 rozhlasových relácií.

3. Čo vás priviedlo k naštudovaniu práve tejto rockovej opery 
so študentmi fakulty?
So študentmi pravidelne pripravujeme veľké hudobnodramatic-
ké projekty, zapájajú sa do nich  dobrovoľne. Tento muzikál sme 
si vybrali ako zvláštnu výzvu: pre postavu Judáša a Krista sú tu 
napísané jedny z najťažších vokálnych partov v celej muzikálovej 
literatúre, ale neobyčajne náročné je celé dielo. No a téma Ježišov-
ho pôsobenia je mi bytostne blízka.

4. Za veľa práce nebýva vždy veľa koláčov. Ale dostali ste Cenu 
FraAngelica, udeľovanú konferenciou biskupov Slovenska za 
osobitný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Sloven-
sku. Sú aj iné pocty a ich počty?
Tú cenu si veľmi vážim. A vážim si, keď kolegovia ocenia, ak sa mi 
pri spoločnej tvorbe podarí inšpirovať prajnú a priateľskú atmo-
sféru, pretože takáto „človečina“ je podľa mňa rovnako dôležitá 
ako samotný výsledok tvorby.
  Text: Ján Grexa / Foto: Pavol Bohunický
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NAŠE PODUJATIA

Patrónmi Mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica sú Pe-
ter a Pavol. Pri tejto príležitosti mestská časť každoročne 
koncom júna organizuje Bystrické malé hody. 

V piatok doobeda si deti prevzali svoje vysvedčenia a ofici-
álne sa im začali prázdniny.
Podvečer sme otvorili Bystrické malé hody Zumbovaním 

na Námestí rodiny. Zumbovanie pripravilo Občianske združenie 
City Kids, ktoré nenavštevuje nielen veľa detí, ale aj mamičiek. 
Cvičiteľka Lenka si pripravila zaujímavú choreografiu zumby, po-
stupne sa pridávalo viac a viac cvičiteliek. 

Po zotmení sa premietal krátky film o viacúčelovej športovej hale 
a potom životopisný film o Freddym Mercurym – Bohemian Rhapso-
dy. Teplý letný večer prilákal k ocenenému filmu množstvo divákov.
 
Sobotňajší program opäť otváralo Občianske združenie City 
Kids, tento raz to bola moderná gymnatika s Miškou, tanečné 
vystúpenie s Ninkou, hip hop Born To Dance s Paťom. Zatancovali 
nám aj latino tanečníčky z La Dansa School. Program pre deti po-
kračoval zábavou Sníčka Huga z TV RIK s veselými pesničkami. 

Hosťom Bystrických malých hodov sa prihovoril aj starosta Jo-
zef Krúpa. Všetkým zaželal príjemnú zábavu a pekné prežitie 
letných prázdnin. 

Program pokračoval v sprievode moderátorky Barbory Chlebco-
vej a Tomáša Horvátha. Zaspievali nám hity Elvisa Presleyho, Kar-
la Duchoňa či Karla Gotta. Záver sobotňajšieho programu patril 
legende hudobnej scény, skupine The Beatles. 

V sobotu sa hraj aj hodový zápas, v ktorom si zmerali futbalové 
zručnosti Starí páni Záhorská Bystrica vs. Old Boys ČH Bratislava. 
Naši sa nenechali zahanbiť a priateľský zápas vyhrali. 

V nedeľu sme sa poďakovali patrónom Záhorskej Bystrice, sv. Pet-
rovi a Pavlovi. Hodovú svätú omšu svojím vystúpením obohatili 
huslistka Andrea Benická a Miroslav Dvorský. Pán farár Ľudovít 
Pokojný zdôraznil posolstvo sv. Petra a Pavla ako pilierov našej 
obce. Po omši vystúpili aj zástupcovia Slovenskej Charity – kto-
rí poďakovali za poskytnuté dary počas Veľkej noci. Zdôraznili, 
že v súčasnosti je medzi nami chudoba ducha, aj preto sa snažia 
do sveta individualizmu vložiť ľudom nádej. Starosta Jozef Krúpa 
a predsedníčka sociálnej komisie Dagmar Cingelová poďakovali 
farárovi Ľ. Pokojnému za 10-ročnú činnosť vo farnosti v Záhor-
skej Bystrici a zaželal mu ešte veľa splnených projektov. 

Bystrické malé hody pokračovali popoludní programom na Ná-
mestí rodiny. Najskôr zatancovali ľudové tance členovia fol-
klórnych súborov Čečinka a Čečina, DFS prišiel s vlastnou cim-
balovkou. Folklórny súbor oslavuje neuveriteľných 40 rokov od 
svojho založenia. Cimbalová kapela Salón Orchestra pokračovala 
v ľudovkovom duchu, večer nám najväčšie hity skupiny QUEEN 
zaspieval dvojník Freddyho Mercuryho – Peter Paul Pačuta. 
V roku 2018 získal ocenenie Las Vegas Producers Choice Honors 
za najlepší hlas roka 2018. Bystrické malé hody ukončila domáca 
jazzová kapela Ragtime Jazz Band. Oba dni nás programom vý-
borne sprevádzala Barbora Chlebcová.

Návštevníkov Bystrických malých hodov určite potešili aj koloto-
če, občerstvenie a stánky. 
Ďakujeme vám, že ste sa v hojnom počte zúčastnili na Bystrických 
malých hodoch 2019.

Za zapožičanie, montáž aj demontáž pódia so zastrešením ďakuje-
me Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku. BKIS 
v nedeľu poskytlo aj oddychovú zónu pre deti. Za finančnú podporu 
ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju. 
 Text: (bb) / Foto: Nina Martinčičová 

BYSTRICKÉ MALÉ HODY 
SÚ UŽ ZA NAMI
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 Začínajúci bystriclý “živnostník”  
 Matyáš Líška ponúkal výborné limonády 
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NAŠE PODUJATIA

Dnes už nevedno, čí to bol nápad. Jedno je však isté – Gastro 
Banďová vzniklo z potreby stretnúť sa, zabaviť sa, po-
chváliť sa svojím kulinárskym umením, veď veľa ľudí 

zo Záhorskej Bystrice má „svoju“ špecialitu.

Tento rok sa pri chate Poľovníckeho združenia Seký konal už sied-
my ročník Gastra Banďová. K dobrej nálade prispela hudba Erví-
na Kostku, gitaristi Jozef Krúpa a Slavomír Slabey, aj harmonikári. 
A že bolo čo ochutnávať, to vidno aj z našich fotografií. 
A aké dobroty sa varili? 

NA BANĎOVEJ SME 
SI TO OPÄŤ UŽILI

 4 

 3 

 2 

 1 
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 Gastro Banďová bolo aj tento rok super.  
 Potvrdia to všetci, ktorí sa zúčastnili.  

 5  6 

Tím Kasana pripravil zabíjačkovú špecialitu. Tím Kučera sa pochvá-
lil morkou na barackovici (foto č. 1). Medialónky z kuracích pŕs, 
bravčovej panenky a vyprážané oloumoucké syrečky od Františka 
Jaroša nesmierne chutili (foto č. 2). Špecialitou tímu Dana Liďáka 
boli vyprážané dubáky (foto č. 3). Tím BKP robil grilované kurča-
tá na pahrebe. Tím Michala Prokopa sa pochválil pečenými a úde-

nými rybami (foto č. 4). Pán Béla z južného Slovenska, ktorý je na 
Gastro Banďová pravidelným hosťom, piekol dunajské ryby. Tím 
Filipa Zátopka pripravil divinové hot dogy a langoše (foto č. 5). Tím 
dôchodcov, ktorí tvorili manželia Marošovci a pani Čechová, zase 
pripravil skvelý divinový guláš (foto č. 6). 
 Text: (sv) / Foto: (jk) 
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Po vlaňajšom premiérovom ročníku Bystrického majálesu or-
ganizátori skonštatovali, že to má zmysel. Podujatie nielen 
pobavilo úctyhodné množstvo hostí, ale zároveň splnilo účel. 

Keďže Milan Bilačič, Majo Herceg, Bobo Blecha, Stano Bilačič aj Dža-
nes sú bývalí futbalisti, tak sa rozhodli výťažok z majálesu venovať 
bystrickým mladým futbalistom na prázdninové kempy.
Tohtoročný majáles za predošlým ničím nezaostal. Naopak, urobil 
veľký krok vpred. Či už v organizácii, kvalite programu, hudby, 
ale hlavnú zásluhu na tom mali hostia, ktorí tento raz boli oveľa 
odvážnejší. Prišli v skutočne unikátnych a krásnych kostýmoch 
z rôznych období minulého storočia. Bolo na nich vidieť, že sa na 
podujatie veľmi tešili a dali si skutočne záležať. 
Pri hudbe skalického Tip Top Bandu sa v skvelej nálade veľká väčši-
na zabávala do skorého rána. Nijako nezaostala ani bohatá tombola. 
Nechýbali atraktívne ceny. Víkendové pobyty, „bavorák“ na víkend, 

„Slépky s kohútem» a mnoho ďalších, ale najviac želanou výhrou 
bola tá prvá. Tentoraz ňou bola zrenovovaná Babeta, ktorú venovali 
organizátori a prešla zlatými rukami Maja Hercega a vyzerala sku-
točne do detailu tak, ako keby práve vyšla z kolárovskej fabriky.
Poďakovanie patrí vám všetkým, ktorí ste sa prišli zabaviť a podporili 
ste bystrické deti, aby sa mohli futbalovo rozvíjať a aby mali možnosť 
robiť vo voľnom čase to, čo ich baví. Ďakujeme mestskej časti Záhor-
ská Bystrica za poskytnutie priestorov a za predpredaj vstupeniek. 
Ďakujeme za podporu BKP elektro, Trak-Bag, Corona Bar, Bobo 
pubblicità, Mäsiarstvo s.r.o., Auto palace Bratislava a agentúre 
Prim za podporu a výbornú spoluprácu.
Ďakujeme všetkým za venované ceny do tomboly. Už teraz sa na vás 
tešíme o rok. A nezapomeňte sa opýtat kamarádú, tak jak sa v Bystrici 
patrí: „Byus na majálesi? Já ano! a velice dobre byuo. Šak tak, jak dycky.“
 Bobo Blecha / foto: Pavol Bohunický

JAK BYUO NA MAJÁLESI?  
VELICE DOBRE. JAK DYCKY.

NAŠE PODUJATIA



15

Privítali sme najmenších 
spoluobčanov

V letnej čitárni privítal starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa 
30 jej najmenších obyvateľov. Slávnostnú atmosféru umocnilo vy-
stúpenie detí z našej materskej a základnej školy. Program s nimi 
pripravili učiteľky Lenka Kapustová a Helena Ostertágová. Naši 
najmenší občiankovia dostali Domovský list, finančný príspevok 
a hračku. Ich mamičky si z tohto stretnutia odniesli ružu a rodičia 
sa podpísali do pamätnej knihy. Naši najmladší spoluobčania: Nina 
Hurbaničová, Oliver Móric, Angelina Kováč, Sofia Mančič, Natália 
Skýpalová, Martin Hejnus, Kristina Remišová, Veronika Magyar, 
Diana Alezárová, Michal Mikita, Klária Pétiová, Lillien Rebeka Šnaj-
nárová, Stella Štrbáková, Dominik Vaniher, Oliver Danko, Karolína 

Kone cválali na námestí

Na našom najväčšom námestí v Záhorskej Bystrici sa začiatkom 
prázdnin prechádzali kone. Vyskúšali si aj cval po dlaždiciach v su-
chom aj mokrom počasí v špeciálnych návlekoch na konské kopy-
tá. „V septembri sa konajú Bratislavské korunovačné dni. V tejto 
súvislosti sme potrebovali vyskúšať gumené návleky na kopytá 
koní, aby sme v prípade potreby mali dosť času na ich vylepšenie, “ 
povedal Lukáš Vravník z programového úseku Bratislavského kul-
túrneho a informačného strediska, ktoré Bratislavské korunovač-
né dni dramaturgicky aj produkčne pripravuje. Kone aj s jazdcami 
si u nás vyskúšali cval a svojou prítomnosťou potešili okoloidúce 
deti a rodičov. Text a foto: Barbora Besedičová 

AKTUAL PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA • 2019/ Č. 3 • BEZPLATNÉ

Ftáčková, Michaela Horská, Alexander Varga, Viktorie Pogáčová, 
Oliver Kočiščák, Jozef Kavec, Maximilian Poláček, Adela Ducárová, 
Linda Švihlová, Viktor Günter, Samuel Kovács, Maxim Havlík, Eliška 
Potoková, Elena Dudíková a Mia Andits. Text a foto: (dk)

Malí poľovníci súťažili

Deti zo ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici sa pod hlavičkou MsO SPZ Bra-
tislava a PS Záhorská Bystrica zúčastnili na okresnej súťaži krúžku 
mladých priateľov prírody a poľovníctva (KMPPP) v Trnovci nad 
Váhom, ktorú organizovala okresná organizácia SPZ a SPK zo Šale. 
Zúčastnili sa na nej dve družstvá z nášho krúžku. Súťaž pozostáva-
la z testov, stopy zveri, streľby, zoológie, poznávania psov, zvukov 
zveri, poznávania trofejí, rastlín, druhov zbraní. Fyzickú zdatnosť 
si preverili na chodúľoch. Po skončení súťaže si pochutnali na dob-
rom občerstvení. Z našej skupiny sa najlepšie umiestnil Teo Mišík. 
Aj keď sme sa na takejto súťaži zúčastnili prvý krát, deti preuká-
zali svoje vedomosti a poznatky na veľmi dobrej úrovni, za čo boli 
odmenené medailami a darčekmi. Chcem sa poďakovať môjmu 
pomocníkovi pri vedení krúžku a organizovaní súťaže, Mariáno-
vi Bilačičovi a za bezpečnú dopravu na súťaž Vladkovi Liďákovi 

a Marekovi Šimonovi. Deti mali pekný zážitok a všetko nové, čo sa 
dozvedeli, určite uplatnia pri ďalšej činnosti krúžku a poznávaní 
prírody. Text a foto: Ing. Rudolf Hurbanič, vedúci krúžku
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Navštívili sme kováčsku dielňu
Koniec školského roka je bohatý na výlety, zábavné akcie pre deti, 
zaujímavé exkurzie. Deti MŠ z triedy Sovičiek a Lienok využili vzde-
lávací potenciál Záhorskej Bystrice a absolvovali exkurziu v miestnej 
kováčskej dielni. Získali nové poznatky o využití kováčskeho remesla 
v minulosti a v súčasnosti. Obohatili si svoj slovník o nové výrazy ako 
napr. vyhňa, nákova či utínka. Na vlastné oči videli, ako sa horúce 
železo mení na klinec pod rukami pána Hanúska. V stálej expozícii 
Ľudového domu pani Marošová deťom priblížila spôsob ľudového 
bývania a dejiny Záhorskej Bystrice a oboznámila ich s využitím hos-
podárskeho dvora. Text a foto: Lenka Kapustová

Starosta ocenil žiakov

Už tradične si na konci školského roka pozval starosta Jozef Krú-
pa žiakov ZŠ, ktorí dosiahli úspechy v mimoškolských aktivitách. 
Tento rok to bola Ivana Kováčová z 5.A, ktorá vyhrala matematic-
ké olympiády v kategóriách Z5 a Z6. Marek Kulíšek zo 6.A dostal 
ocenenie za 1. miesto v „župnom“ kole v súťaži Slávik Slovenska 
2019, čím postúpil do celoslovenského finále. Matej Ševčík zo 6.B 
vyhral okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z6 a po-
stúpil do regionálneho kola IQ olympiády.
Ďalším oceneným bol Pavol Bilka zo 7.B, ktorý skončil na 2. mieste na 
Majstrovstvách SR v stolnom tenise v kategórii mladší žiaci vo štvor-
hre a na Majstrovstvách SR v zmiešanej štvorhre v rovnakej kategórii 
obsadil 3. miesto. Jakub Kapánek z 9.A získal ocenenie za 1. miesto 
v krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii C. Text a foto: (dk)

Medzinárodný deň detí 
sme si naozaj užili 
Po upršanom máji sa organizátori rozhodli presunúť oslavu Me-
dzinárodného dňa detí na 14. 6. Tento piatok síce nepršalo, ale sl-
niečko poriadne pripekalo. Popoludní sa futbalové ihrisko začalo 
zapĺňať učiteľmi, ktorí si pre deti pripravili rôzne súťaže. Každý, 
kto si prevzal súťažnú kartičku a navštívil stanovisko, dostal samo-
lepku. Kto nazbieral všetky samolepky, dostal odmenu. Súťažilo sa 
v kategóriách: futbal, florbal, vojenská dráha, lietajúci tanier, vytr-
valostný beh, čašník, kotúľanie lôpt po dráhe a bicykle.

Miestna organizácia Červeného kríža pripravila stánok s poskyto-
vaním prvej pomoci. Deti si na figuríne vyskúšali, ako sa správne ro-
bí dýchanie z úst do úst, ako sa správne obväzuje ruka či noha. Dob-
rovoľníčky z Červeného kríža im rady odpovedali na každú otázku.
Naši dobrovoľní hasiči pripravili „hasenie kolkov“. Rodičia pumpo-
vali vodu z hasičského auta a deti hasili. Okrem toho deťom ukázali 
požiarne autá, povedali im, ako sa zapája hadica a ako čo funguje. 
Do programu sa zapojili aj naši stolní tenisti. Deti si vyskúšali ten-
to čoraz populárnejší šport. 
Po súťažiach všetci posedávali pod troma vŕbami a užívali si 
piatkový podvečer. Deťom sa veľmi páčilo aj osvieženie pri za-
vlažovaní trávnika. A tak sa futbalové ihrisko na chvíľu zmenilo 
na veľkú sprchovaciu párty.
Za organizáciu Medzinárodného dňa detí ďakujeme komisii škol-
stva pri Miestnom zastupiteľstve MČ BA ZB, učiteľkám a učiteľom 
z našej základnej školy, všetkým zúčastneným občianskym zdru-
ženiam: Spoločenstvu priateľov stolného tenisu, Hlasu nádeje, 
Cyklo klubu koliesko, našim dámam z Červeného kríža aj pánom 
z dobrovoľného hasičského zboru. 
Milé deti, prajem vám krásne prázdniny. 
 Text a foto: BB
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Ako bude od septembra 
fungovať materská škola?

Zdá sa, že sa „škôlkárske provizórium“ končí. Dodávateľ staveb-
ných prác na nadstavbe škôlky prisľúbil ukončiť práce tak, aby 
od septembra mohli fungovať minimálne 4 triedy na prvom nad-
zemnom podlaží. Ako to bude s ďalšími triedami, ukážu najbližšie 
týždne. Rodičia novoprijatých detí (ako im bolo oznámené spolu 
s informáciou o prijatí) sa dozvedia najneskôr do15. augusta, či 
ich deti budú môcť nastúpiť do škôlky už od septembra, alebo 
v neskoršom termíne. (sv), Foto: (jj) 

Medzinárodný deň jogy 
sme oslávili cvičením
Každý rok je 21. jún nielen letným slnovratom, ale v tento deň sa osla-
vuje po celom svete aj Medzinárodný deň jogy. Tento jedinečný druh 
cvičenia, ktorý je vhodný pre každého a spája ľudí na celom svete, 
spojil v tento deň aj našich občanov Záhorskej Bystricie. Pri tejto prí-
ležitosti sme zorganizovali spolu s Jogou Záhorská Bystrica športovú 
akciu na futbalovom ihrisku, kde sa cvičilo na tráve. Zapojila sa širo-
ká skupina ľudí od najmenších až po staršie vekové skupiny, ženy aj 
muži. Veríme, že ste si cvičenie užili a čoskoro sa uvidíme na ďalších 
spoločných podujatiach alebo aj na pravidelných hodinách jogy v Zá-
horskej Bystrici vždy v utorok a štvrtok (počas leta vonku na outdoo-
rovom ihrisku za tenisovými kurtmi). Text a foto: (kh)

Silné stroje potešili ockov
Aký iný darček by si muži želali, než silné a pekné auto? Miest-
ny úrad im to splnil. Na Deň otcov, 16.6., pozval na Námestie 
rodiny naozaj silné stroje. Neboli to poľnohospodárske stroje, 
ale parádne štvorkolesové mustangy! Kolóna pätnástich táto-
šov si po ceste z Čiech u nás oddýchla a pokračovala ďalej do 
svojich garáží. Autá obdivovali muži všetkých vekových ka-
tegórií, zvedavé však bolo aj nežnejšie pohlavie, veď dnes už 
autá nie sú len výsadou mužov! Text a foto: BB

Koncert v Letnej čitárni

V letnej čitárni pri Miestnej knižnici v Záhorskej Bystrici sa v ne-
deľu, 14. júla, podvečer koncertovalo. Pri krásnych melódiách 
dychovej skupiny Častovanka, pri ktorej si zaspievali aj náv-
števníci podujatia a aj naše odvážne speváčky p. Budkovičová, p. 
Čechová a p. Mihalovičová. Krásne slovenské a moravské ľudové 
pesničky navodili príjemnú atmosféru prítomným návštevní-
kom. Dúfame, že každý návštevník tohto podujatia odišiel v dob-
rej nálade. Text : VieraMarošová , foto:  Barbora Besedičová
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Bystričan spieval v Závode

V sobotu, 29. júna, sa v obci Závod uskutočnilo vydarené kultúrne 
podujatie pod názvom Bez chleba hody, organizované Malokarpat-
skou komunitnou nadáciou. Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej 
Bystrice sa na tomto podujatí zúčastnil v súťaži speváckych súborov. 
Mali sme možnosť konfrontovať svoje spevácke umenie so šiestimi 
ďalšími súbormi, ako sú Leváranky z Veľkých Levár, Loza z Lozorna, 
Stupavjan zo Stupavy, Malinka z Malaciek, Spevule z Bratislavy a Vi-
ničiar z Viničného. Okrem toho ako hostia vystúpili detské súbory FS 
Gerulata – Rusovce, FS Štvrtčan – Pl. Štvrtok, DFS Klnka -Bratislava,  
FS Hasprúňan – Studienka, DFS Tancujúce slniečko – Viničné, FS Stu-
dienka – Bratislava. Spevácky zbor Bystričan obstál v súťaži so cťou, 
keď sa medzi siedmimi súbormi umiestnil na druhom mieste. Pod ve-
dením, vokálnej úprave a s akordeónovým sprievodom zbormajstra 
Štefana Martinkoviča zaspievali bystričanskí speváci úspešné piesne 
vybraté zo svojich troch CD: Na mej milej dvore, dve á capella spieva-

11. 8. l 18:00 l Letná čitáreň
MIX-KVARTET – koncert, organizuje MČ BA ZB

30. 8. - 1. 9. 
BYSTRICKÉ HRUBÉ HODY 
Koncom augusta budeme v Záhorskej Bystrici opäť osla-
vovať. Bystrické hrubé hody štartujú v piatok, 30. augusta 
a končia sa v nedeľu, 1. septembra.

V piatok, 30. 8., starosta Jozef Krúpa, predseda miestnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov Miroslav Rác a predseda miestneho odboru Matice 
slovenskej Štefan Martinkovič   položia vence k pamätní-
kom padlých I. a II. svetovej vojny. Potom spoločne  v areáli 
na Plácku zapália Vatru zvrchovanosti. Podvečer pripra-
vujeme na Námestí rodiny premietanie letného kina – 
tentokrát spravíme radosť deťom s kreslenou rozprávkou 
Leo Da Vinci: Misia Mona Líza. 

Sobota, 31. augusta, je okrem hodového programu spo-
jená so 140. výročím založenia Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Záhorskej Bystrici. Dobrovoľný hasičský 
zbor pripravuje ranný budíček jazdou po obci s historickou 
ručnou striekačkou, aj otvorenie hasičskej zbrojnice pre 

verejnosť spojenou s výstavou hasičských predmetov a in-
formáciu o histórii DHZ v Záhorskej Bystrici. Sobotu ukon-
čia hodovou zábavou v hasičskej zbrojnici.  

Športová komisia opäť organizuje čoraz populárnejší Beh 
o pohár starostu. Registrácia účastníkov je ráno na Ná-
mestí rodiny. Cez víkend sa môžete tešiť na napínavý fut-
balový zápas.

Pre najmenších pripravujeme program SEMAFORKO 
o tom, ako si dávať pozor na cestách. Poznáte muzikál 
o vznikoch chlapčenských skupín BOYBAND? Pesničky 
z tohto muzikálu nám zaspievajú hlavní hrdinovia. Hodový 
večer ukončíme kapelou Sokoly a ich hosťami Monikou 
Kandráčovou, Jurajom Bačom a Tomášom Bezdedom. 

Hodovú slávnosť si v nedeľu, 1. septembra, pripomenie-
me svätou omšou v kostole sv. Petra a Pavla. Popoludní 
pokračujeme v hudobnom programe, na ktorom si pripo-
menieme dvadsiate výročie uzatvorenia družobného pria-
teľstva s moravskou obcou Brumovice. 

Počas hodov nebudú chýbať kolotoče, stánky s občerstve-
ním aj so suvenírmi.

Vy sa pýtate, my odpovedáme
Viacerí z obyvateľov Záhorskej Bystrice sa pý- 
tajú, kedy bude „optika pre internet“ v našej  
mestskej časti. Zisťovali sme teda, ako pos-
tupuje Slovak Telekom. Investor začal v na-
šej mestskej časti budovať telekomunikačnú 
líniovú optickú stavbu na základe územného 
rozhodnutia z 3. 8. 2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 20. 10. 2016.

né piesne Žitka zeleňajú a Už je to regrúti, potom opäť so sprievodom 
akordeónu V síni dolinečka, žartovnú pieseň Preneščasná hruštička, 
Za naším huménkem a svoje súťažné vystúpenie ukončili rezkou sva-
dobnou piesňou Veselú mamičko. Text: Eva Frťalová, Foto: archív 

Firma Heizer Optik s.r.o., ktorá stavbu pre Slovak Telekom buduje, 
nám spresnila úseky, na ktorých už ukončila výstavbu a tiež úse-
ky, kde sa výstavba ešte len začne.

Vybudované úseky, na ktorých sa už služby môžu objednávať: 
Pavla Blaha, Jozefa Vachovského. Vybudované úseky, kde je pred-
poklad spustenia objednávania služieb od 1. 7. 2019: Pútnická 
(od trafostanice smerom hore), Na vlkovkách. Plánované úseky 
budovania od 17. 6. 2019: Rošického, Kollárova, Vrbánska, Pla-
vecká, Prídavková, Tešedíkova, ČSL tankistov. Text: (jl)

PO
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Sme klub založený v roku 2007 milovníkmi motoriek a klubo-
vého života. Klub rokmi prešiel viacerými zmenami a formo-
vaním jadra klubu a dospel do svojej finálnej podoby, v ktorej 

sa nachádza dodnes. Traja chalani zo Záhorskej Bystrice a traja 
z blízkeho okolia. Ide nám hlavne o jazdenie a stretávanie sa s iný-
mi motorkármi a klubmi. Baví nás práca s motorkami, ich prerába-
nie a upravovanie. Radi na motorkách cestujeme a spoznávame no-
vých ľudí a nové krajiny. Cieľom klubu je podporovať motorkársky 
život na Slovensku, šírenie dobrého mena slovenskej motorkárskej 
scény, ako aj propagácia našej obce doma i v zahraničí. Chceme tiež 
ponúknuť nové miesto, kde sa budú môcť schádzať, zhovárať, spo-
znávať a zabávať všetci motorkári a milovníci jednej stopy.

Ako každý klub vznikajúci na slovenskej motoscéne, aj my sme sa mu-
seli nejako označovať. Označenie sa nosí na koženej veste, v malej forme 
na ľavej strane na hrudi a vo veľkej forme na chrbte. My sme sa rozhodli 
stať sa Pretoriánmi (Pretorians). A prečo? Táto otázka má jednoduché 
vysvetlenie. Väčšina z nás je hasičmi. Dobrovoľnými aj tu, v Záhorskej 
Bystrici, ale aj profesionálnymi. Prví hasiči v starovekom Ríme boli rím-
ski dôstojníci a pretoriáni, koniec koncov stačí si spomenúť na sv. Flo-
riána. A preto máme v logu pretoriánsku prilbicu ako symbol odvahy. 
Lebka v prilbici symbolizuje, že pozemský život nie je večný, ale dobrí 
a statoční ľudia, ako aj ich skutky, ostanú v pamäti naveky.

KἉždoročne v júli organizujeme motorkársku párty za pomoci pria-
teľov, sponzorov, ale aj miestneho úradu pre širokú motorkársku 
a nemotorkársku verejnosť, ktorá sa chce dobre zabaviť a pomôcť 
šľachetnej veci. Tento rok to bol už štvrtý ročník. Zišlo sa nás cca 
350 a bolo sa na čo pozerať. Mali sme spanilú, asi 70-kilometrovú 
jazdu, ktorá prechádzala aj cez našu obec a potom ďalej pokračovala 
cez Záhorie. Po výjazde sme mali pre účastníkov pripravené štyri 
kapely, súťaže a zábavu do skorých ranných hodín. Prišli nás podpo-
riť priatelia motorkári z Čiech, Chorvátska, Srbska aj Ukrajiny. 

Nakoľko nám utrpenie druhých nie je ľahostajné, venujeme sa rôz-
nym charitatívnym aktivitám. Minulý rok v júni sme boli spríjemniť 
MDD deťom z detského domova Macejko v Malackách tým, že sme 

ich povozili na motorkách. Tohtoročný výťažok z dobrovoľného 
vstupného zo štvrtej motopárty Pretorians Moto Klubu činil 607,97 
eura a bude do posledného centu, ako každý rok, použitý pre onko-
logicky choré detičky na Kramároch pri príležitosti Moto Mikuláša, 
ktorý tento rok už štvrtýkrát organizujeme a máme v pláne v tom 
pokračovať. Chceme vyčariť úsmev na tvárach detičiek, ale aj rodi-
čov a podporiť ich v ich ťažkom boji. 
 Text a foto: (mm)

KTO JE PRETORIANS MOTO KLUB?

PREDSTAVUJEME
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PREDSTAVUJEME

Bol prvým ponovembrovým starostom. 
Zakladal novodobú samosprávu obce, 
za jeho éry sa modernizovala infra- 
štruktúra, oživila sa výstavba rodin-
ných domov, ale aj ľudové tradície. Za 
jeho éry prišla do Záhorskej Bystrice 
televízia Markíza. O minulosti dávnej-
šej i nedávnej, ale aj o súčasnosti sme sa 
rozprávali s Antonom Belešom.

Čo priviedlo Stupavčana do Záhorskej 
Bystrice?
Práca. V roku 1963 na miestnom družstve 
potrebovali zootechnika a napokon sa po 
rôznych dohadovaniach rozhodli pre mňa. 
Mal som na to síce vzdelanie, skončil som 
Vysokú školu zemědělskú, lesnícku a veteri-
nárnu v Brne, ale viac zrejme zavážila repu-
tácia môjho otca, ktorý bol v tom čase vážený 
kováč. Odvtedy som telom i dušou Bystričan 
a tejto obci som zasvätil celý svoj život.

Za vašej éry sa z tunajšieho JRD stalo 
veľmi prosperujúce družstvo.
Ľudia tu odjakživa mali vzťah k pôde 
a k zvieratám, JRD sa na konci päťdesiatych 
rokov nerodilo ľahko. Napokon sme ale do-
siahli veľké renomé v chove plemenných oší-
paných. Zásobovali sme nimi celé Slovensko. 
Ja som sa stal celoslovenským predsedom 
chovateľov ošípaných. Pozdvihli sme aj chov 
hovädzieho dobytka. V zušľachťovaní chovu 
ošípaných sme dosiahli vynikajúce výsledky 
v rámci celej vtedajšej Československej re-
publiky. Dodnes mi je ľúto, že poľnohospo-
dárstvo nielen v Záhorskej Bystrici, ale aj na 
celom Slovensku, zakapalo.

Ako sa zo zootechnika a predsedu JRD 
stal starosta?
Nikdy som nemal politické ambície. Ani tie 
komunálne. Nahovoril ma na to kamarát 
z Demokratickej strany. Tak som to skúsil. 
Bolo nás šesť kandidátov a najväčšie šance 
mal rozhodne Jožko Budkovič. Volil som ho 

aj ja. Vtedy ešte voliť samého seba nebola 
móda. Napokon sa stalo, čo možno čakal len 
málokto. Starostovské voľby som vyhral.

Bola to náročná ponovembrová doba...
To veru bola. Neboli žiadne skúsenosti so sa-
mosprávou, žiadne zákony, nevedeli sme, ako 
spraviť rozpočet, bolo treba schváliť hranice 
obce... Mal som to šťastie, že som bol pri tvor-
be samosprávnych zákonov, keď sa tvoril roz-
počet, štatút hlavného mesta, delili sa kompe-
tencie. Celú samosprávu Záhorskej Bystrice 
vtedy tvorilo sedem ľudí, z toho dvaja „vépe-
eskári“. Dva roky som mal plat 2 500 korún...

Napriek neľahkým začiatkom sa vám  
podarilo Záhorskú Bystricu neuveri-
teľne pozdvihnúť.
A to sme dostali z mestského rozpočtu len 
3,5 milióna korún. Sotva to stačilo pokryť 
základné činnosti. Ak sme chceli Bystricu 
rozvíjať, museli sme si pomôcť sami. Ako 
prvá mestská časť sme spravili prvú ak-
tualizáciu územného plánu obce, kolektív 
doc. Kaliskej z Fakulty architektúry a ur-
banistiky SVŠT nám vypracoval vynikajúcu 
štúdiu rozvoja, ktorá kopírovala moju víziu 
modernej Záhorskej Bystrice. Aby z nej bola 
príjemná mestská časť s dedinským cha-
rakterom, ale v nových intenciách. Začala 
sa výstavba rodinných domov na Krčoch, 
v Ivánciach a Vlkovkách. Táto výstavba ale 
predpokladala menšiu hustotu zastavanosti 
s modernou požiadavkou urbanizácie.

Výstavba si však vyžadovala aj novú in-
fraštruktúru. Kde ste na ňu vzali financie?
Najväčším problémom bola kanalizácia. 
Z rozpočtu by sme ju nevybudovali, tak sme 
museli nájsť investora. Napokon sa nám to po-
darilo. V prvej fáze sa do kanalizácie pripojilo 
tak 60 – 70 % domov. Hoci jedna prípojka stá-
la 30-tisíc korún, oni za ňu neplatili nič. Takto, 
s pomocou investorov, sa nám v Záhorskej 
Bystri podarilo investovať 23 miliónov korún. 

Podarilo sa vám oživiť aj ľudové 
tradície.
Áno. Inšpiroval ma kamarát z Matice sloven-
skej. Ani som netušil, aký veľký potenciál sa 
v mojich spoluobčanoch skrýva! Ale s nadše-
ním sa dali dokopy a po tri roky sme na námes-
tí organizovali pravý Záhorácky jarmok. Aj 
s dobytkom, aj s handlovaním. A potom podu-
jatie s Bystričanma pri muzice. Vrcholom však 
určite bola Záhorácka svadba. Všetky tieto 
akcie boli vizitkou spolupatričnosti a vzťahu 
k Záhorskej Bystrici. Žiaľ, už nie sú nasledov-
níci, ktorí by s takou chuťou ľudové tradície 
a zvyky udržiavali. Ale zase v Záhorskej Bystri-
ci máme inú kultúru. Tú v podaní profesionál-
nych umelcov, čo za mojich čias nebývalo. 

Za vášho starostovania prišiel do 
Záhorskej Bystrice vtedajší prezident 
Michal Kováč, aj televízia Markíza.
Michala Kováča som podporoval v prezi-
dentských voľbách a jeho návštevu si dodnes 
veľmi vážim. A že tu máme sídlo úspešnej te-
levízie? Pôvodne mali americkí vlastníci vyty-
povaných dvanásť lokalít, do finále sa dostala 
Astorka na Suchom mýte a my. Lenže Astorka 
mala málo miesta na parkovanie. Keď prišli 
Američania k nám, na vedľajšom pozemku, 
o ktorý mali záujem, sme chovali ošípané. 
Vietor fúkal akurát tak, že ich bolo poriadne 
cítiť. Americký šéf, pamätám sa, že sa volal 
John, potiahol nosom a povedal, že mu to pri-
pomína jeho ranč. A bolo všetko jasné...

Starostom ste boli dve volebné obdobia. 
Potom ste už nekandidovali?
Počas starostovania som dostal infarkt, 
myslím, že aj preto, že som spočiatku robil 
súčasne aj predsedu družstva, zomrela mi 
manželka.  Napriek tomu som kandidoval aj 
v ďalšom volebnom období, chcel som dokon-
čiť víziu, ktorá vyplývala z vyššie spomínanej 
urbanistickej štúdie a ktorá sa prerokovávala 
v Kultúrnom dome podľa jednotlivých etáp za 
obrovskej účasti občanov s ich súhlasným hla-

STÁL PRI ZRODE NOVEJ, 
MODERNEJ ZÁHORSKEJ 
BYSTRICE
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sovaním. Pred voľbami do tretieho volebného 
obdobia mi istá skupinka vtedy najsilnejšej 
politickej strany vyslovila nedôveru a vo voľ-
bách som prehral o 10 hlasov .V komunálnej 
politike som však zostal ako poslanec hlavné-
ho mesta ešte 3 volebné obdobia.

Naplnila sa vaša vízia o príjemnej, 
modernej, dedinskej mestskej časti?
Žiaľ musím povedať že nie. Rodinné domy sa 
stavajú už nie na väčších pozemkoch, ale men-
ších, niekedy 4-árových, bez ladu a skladu, bez 
akéhokoľvek architektonického cítenia. Hlav-
ným narušením myšlienky výstavby modernej 
mestskej štvrte s dedinským charakterom je vý-
stavba niekoľkoposchodových budov s veľkým 
nárastom počtu obyvateľov, ktorý sa vymyká 
plánovanej infraštruktúre, či je to kapacita 
kanalizačnej siete, nárast dopravy, zdravot-
níckeho zariadenia, ale najmä výstavba pred-
školských a školských zariadení, ktoré sú už 
v súčasnosti na neúnosnej úrovni i keď sa plá-
tajú tieto nedostatky rôznou nadstavbou tried 
nad existujúcimi školskými budovami. S týmto 
rozvojom sa rátalo vo vtedajšej Aktualizácii 
územného plánu hl. m. SR Bratislavy a bolo úlo-
hou potenciálnych investorov tieto požiadavky 
rozvoja Záhorskej Bystrice rešpektovať. Žiaľ, 
nestalo sa tak. Nasledujúca samospráva zmeni-
la pôvodnú aktualizáciu územného plánu a vý-
sledok môže posúdiť každý občan Záhorskej 
Bystrice. Závidím vyspelým krajinám, kde sta-
vebníci rešpektujú krajinu a prírodu a tak sa aj 
správajú. Bude treba spraviť ďalší kanalizačný 
zberač, postaviť novú školu atď. To všetko chce 
peniaze. Držím palce súčasnému starostovi, ale 
i tým ďalším,  aby sa im to podarilo.
 
Aký život vedie dôchodca Anton Beleš?
Musím povedať, že vynikajúci. Nemám už 
prakticky žiadne povinnosti ani zodpoved-
nosť, už si život naozaj len užívam. Chodím 
na ryby a to nielen u nás, doma, ale bol som 
na rybačke aj v Nórsku, s kamarátmi chodí-
me raz aj dvakrát za rok na výlety po celej 
bývalej republike, cez víkendy, keď počasie 
dovolí, na vychádzky po okolí. A stále sa 
oháňam motykou na záhrade. To ma stavia 
na nohy. A aj moja rodina, ktorá ma vždy 
podporovala a podporuje dodnes. Som rád, 
že mám okolo seba ľudí, najmä svoju rodi-
nu, deti, vnúčatá, s ktorými sa dobre cítim 
a mám ich rád. Som večný optimista a teším 
sa na ďalšie roky. Len aby zdravie vydržalo 
a aby sme sa na seba stále usmievali.
 Za rozhovor ďakuje: Silvia Vnenková     

Niektorí sa s ňou lúčili len na dva me-
siace, niektorí však nadobro. Preto na 
slávnostnom ukončení školského roka 
nechýbala ani nostalgia, ani smútok, ba 
ani slzičky. Deviatakom bude základná 
škola, učitelia a spolužiaci evidentne 
chýbať. A vyzeralo to tak, že aj oni jej. 
Prevažovala ale radosť z dvoch mesia-
cov voľna bez školských povinností.

Starosta Jozef Krúpa zaželal žiakom 
aj učiteľom krásne prázdniny, ocenil 
celoročnú prácu pedagógov, ale aj 

výborné výsledky žiakov v škole aj v mi-
moškolských aktivitách. 

A že máme naozaj šikovné deti, o tom svedčí 
42 knižných odmien, 38 pochvál riaditeľky 
školy a 154 pochvál triednym učiteľom. Sa-
mé jednotky malo na vysvedčení 182 žiakov 
a s vyznamenaním prospelo 231. A to je zo 
475 žiakov slušný výsledok, však? Okrem 
toho starosta Jozef Krúpa ocenil piatich 
najaktívnejších (píšeme o nich na inom 
mieste).

Riaditeľka školy Zuzana Kaliariková 
poďakovala za dobrú prácu svojim ko-
legom, učiteľom, spomenula, čím bol 
práve skončený školský rok jedinečný. 
Prvýkrát sa testovali pohybové zdatnosti 
prvákov, začala sa nadstavba materskej 
školy, otvorením multifunkčnej haly ško-
la získala modernú a kvalitnú telocvič-
ňu. Predovšetkým kvôli výstavbe nebol 
posledný štvrťrok jednoduchý. Zuzana 
Kaliariková sa preto poďakovala nielen 
kolegom, ale aj rodičom a starostovi za 
spoluprácu a ústretovosť. A tiež zaželala 
všetkým krásne prázdniny.

Oceňoval sa však nielen prospech a ak-
tivita, ale aj zber papiera. Pani učiteľka 
Beáta Hromeková odmenila najlepšiu trie-
du aj jednotlivcov. Spolu všetci odovzdali 

10 629 kíl papiera. Najaktívnejšia bola 
5. B, ktorá vyzbierala 311,5 kg papiera.
Ceny boli rozdané a nezostávalo nič iné, 
len sa rozlúčiť s deviatakmi. Alan Kubaský 
a Viktória Remeníková, ktorí sa osvedči-
li ako moderátori, ohlásili posledný bod 
programu – deviatacku prezentáciu. Milé 
a vtipné poohliadnutie za rokmi v „zéeške“, 
za ich záľubami, ale aj túžbami do budúcna 
ukončilo toto slávnostné predpoludnie.

Tak teda – krásne prázdniny a úspešný 
ďalší školský rok!
 Text: (sv) / Foto: (sv, bb) 

VESELO – SMUTNÁ 
ROZLÚČKA  
SO ŠKOLOU

ŠKOLY
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Súčasťou každého jubilea je aj obzretie 
sa do minulosti a Dobrovoľný hasičský 
zbor má bohatú históriu a významné 
miesto v dejinách Záhorskej Bystrice. 

V historických záznamoch z polo-
vice 18. storočia bol vo vtedajšej 
„Bistriczi“ uvedený výrazný nárast 

obyvateľstva a s tým spojenej výstavby 
prevažne drevených roľníckych obydlí. 
Časté požiare, nedostatok hasebného ná-
radia, vody a tiež neznalosť a chaotické 
hasenie malo pre obyvateľstvo zväčša ka-
tastrofálne následky. Blízkosť Bratislavy 
a Viedne a tiež rozvoj priemyselnej výroby 
výrazne ovplyvňovali pokrokové myslenie 
obyvateľov Bystrice a prinášali do ich živo-
ta nové, nevyhnutné zmeny. Jednou z nich 
bola potreba vzniku hasičského zboru. 
A tak bol (v septembri) v októbri 1879 
založený „Spolok dobrovoľných hasičov 
Bratislavská Bystrica“ a patril medzi prvé 
v obciach pri Bratislave a na Záhorí. Zakla-
dateľmi a prvými funkcionármi boli: syn 
obecného notára Pavel Masarovič – ktorý 
bol aj prvým veliteľom hasičov, učiteľ Peter 

Matulay – bol prvým predsedom, mlynár 
František Orth a ďalších asi 15 občanov. 

Hlboké kresťanské tradície a uctievanie 
svätého Floriána ako patróna hasičov zna-
menalo pre hasičské spolky veľkú podpo-
ru u cirkvi a kňazi mali vzhľadom k svojej 
vzdelanosti veľkú autoritu, preto boli často 
na čele spolkov. Bystrických hasičov výrazne 
podporili kňazi: ThDr. Štefan Rosíval, Alojz 
Kofrányi, ktorý bol známy svojimi technic-
kými vynálezmi a patentmi a Anton Florek, 
ktorí boli neskôr predsedami spolku. V na-
šej obci máme tri sochy patróna hasičov – 
sv. Floriána, prvú z roku 1815 na malom ná-
mestíčku za farou, druhú umiestnenú v roku 
1905 na oltár v kostole a tretia je od roku 
2014 na priečelí hasičskej zbrojnice. 

Prvú zástavu (vtedy prápor) daroval ha-
sičskému spolku v roku 1881 pán Prí-
leský, tá sa však nezachovala. Ďalšie dve 
zástavy, ktoré hasičom darovali občania 
v roku 1922 a 1932, sa zachovali dodnes 
a nechýbajú na žiadnej slávnostnej udalos-
ti. V roku 1883 bola zakúpená prvá ručná 

striekačka a neskôr 30-členný hasičský 
zbor dostal od obce prvé rovnošaty, zvané 
„cvilichové“, opasok a „bajlu“ (sekerku). 
Vzhľadom k veľkej požiarovosti bola v ro-
ku 1905 zakúpená štvorkolesová ručná 
striekačka na konský poťah. Po ničivom 
požiari v roku 1906, kedy v obci zhorelo 11 
roľníckych domov aj s hospodárskymi ob-
jektmi, sa zakúpila druhá, „modernejšia“, 
dvojpiestová, štvorkolesová striekačka, 
ktorá je najvzácnejším historickým expo-
nátom bystrických hasičov. 

Vybavený a vycvičený hasičský zbor ne-
priaznivo zasiahlo obdobie 1. svetovej voj-
ny, najmä odchod hasičov do vojenských 
útvarov. V medzivojnovom období, najmä 
po vzniku prvej Československej republiky 
v roku 1918, dochádza k postupnému oži-
veniu činnosti Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) v našej obci. Podnet k posilne-
niu spoločenského postavenia hasičov dal 
vznik Slovenskej zemskej hasičskej jedno-
ty v Trenčíne v roku 1922. Povojnový roz-
voj priemyslu prinášal okrem pracovných 
možností aj technický pokrok, a tak napr. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ 
ZBOR V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 
OSLAVUJE 140 ROKOV

JUBILEUM



23

elektrifikácia obce v roku 1928 a úprava 
a rekonštrukcia hospodárskej nádrže – ryb-
níka – v roku 1931 prispeli k zníženiu rizika 
požiarov a k urýchleniu hasenia.

Obdobie 2. svetovej vojny zasiahlo našu 
obec, vzhľadom k väčšej vojenskej útočnej 
sile, omnoho viac. Najmä záverečné boje 
spojené s náletmi na Bratislavu si vyžiadali 
aj päť ľudských obetí. Materiálna základňa 
zboru bola takmer zruinovaná, veď sa vyu-
žívala pri vojnových požiaroch až po hrani-
cu únosnosti a podľa archívnych záznamov 
DHZ v rokoch 1928 – 1948 vykonal až 53 
hasebných zásahov.

Obnova a významný rozvoj dobrovoľného 
hasičstva v povojnových rokoch umožnil 
našej obci v roku 1948 zakúpiť prvé moto-
rové vozidlo so striekačkou a kompletným 
vybavením zn. Aero 150. V roku 1950 vzni-
kol Československý zväz požiarnej ochrany 
a dobrovoľní hasiči vykonávali svoju činnosť 
v rámci Verejného požiarneho zboru, ktorý 
riadil Miestny národný výbor (MNV). Ďalším 
dôležitým medzníkom v histórii hasičského 
zboru je výstavba hasičskej zbrojnice v ro-
koch 1957 – 1960, do ktorej pribudlo nové 
cisternové požiarne vozidlo Praga-RN. Toto 
auto sa zachovalo dodnes. K rozšíreniu zása-
hovej oblasti prispel vznik Jednotného roľníc-

keho družstva v roku 1957 a k bezpečnosti 
pri žatevných prácach prispelo od roku 1965 
výkonnejšie cisternové požiarne vozidlo Zill 
s dvojkolesovou motorovou striekačkou DS-
16. Postupný rozvoj a skvalitnenie požiarnej 
ochrany v obci prinieslo každé ďalšie získa-
nie modernejšej techniky (i keď vyradenej 
od profesionálnych hasičov) a to: požiarneho 
mot. vozidla TATRA 148 CAS-32, AVIA, pre-
nosných motorových striekačiek PPS-8, DVS-
12 a PPS-12 a vozidla Karosa-LIAZ CAS-25, 
niektoré nám slúžia dodnes. Finančné zabez-
pečenie zo štátnych prostriedkov umožnilo 
náš zbor vybaviť potrebnými hasiacimi látka-
mi a stále dokonalejšou špeciálnou výzbrojou 
a ochrannými prostriedkami pre požiarnikov. 

Požiarovosť v obci sa po roku 1950 znižova-
la vďaka výrobe bezpečnejších stavebných 
materiálov a najviac po roku 1976, kedy bola 
dokončená plynofikácia obce a minimalizo-
valo sa riziko požiarov pri vykurovaní do-
mácností. Zaznamenané sú len dva požiare 
veľkého rozsahu a to miestneho kina v roku 
1966 a novopostaveného klimatizačného 
skladu ovocia a zeleniny JRD v auguste 1972. 

Preto bola činnosť DHZ zameraná hlavne 
na prevenciu, výchovu a výcvik požiarnych 
družstiev. Hasiči sa vždy zapájali do diania 
v obci napr. brigádami pri výstavbe školy, 

vodovodu, miestneho národného výboru, 
kultúrneho domu a prístavby požiarnej 
zbrojnice v roku 1992.

Účinnou propagáciou sa vytvorili súťažné 
družstvá mládeže, ktoré sa zúčastňovali na 
súťažiach mladých požiarnikov – hry Pla-
meň. Postup z regionálnych kôl až do najvyš-
šej celoštátnej súťaže dosiahli v rokoch1998, 
1999, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2011. Nie-
ktorí odchovanci z týchto mládežníckych 
družstiev sa po dovŕšení plnoletosti stali 
členmi DHZ. Hasiči si svoju akcieschopnosť 
preverovali na 24 ročníkoch našej domá-
cej súťaže, ktorá sa až do roku 2009 konala 
na futbalovom štadióne. Vďaka podpore 
miestneho úradu sme získali nový priestor 
a posledné dva ročníky boli na cvičisku pri 
Poľnom mlyne, kde sme opäť mohli privítať 
družstvá z okolitých hasičských zborov. 

Dobrú prípravu, výcvik členov, starostlivú 
údržbu požiarnej techniky a aktuálne tren-
dy v hasičskej činnosti nám pomáhajú udr-
žať najmä niektorí naši členovia, ktorí boli 
alebo ešte sú profesionálni hasiči. Vysokú 
úroveň a pohotovosť preukázali naši hasiči 
napr. pri likvidácii rozsiahlych lesných po-
žiarov v okrese Malacky v lete 1992, 2014 
a 2017 alebo pri povodniach na riekach 
Morava a Dunaj v roku 2002 a 2013, za čo 
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bola nášmu DHZ vyslovená pochvala od 
Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v SR, primátora hlavného mesta SR Brati-
slavy a udelené vyznamenanie 3. stupňa 
ministra vnútra SR R. Kaliňáka. 

K zabezpečeniu rýchlej a účinnej pomoci pri 
podobných mimoriadnych situáciách bolo 
našim hasičom zapožičané v roku 2015 od 
Ministerstva vnútra SR nové hasičské vo-
zidlo IVECO Daily – CAS 15 a prívesný vozík 
s protipovodňovým vybavením.

Spolupráca s profesionálnymi hasičmi je 
nevyhnutná pri náročných zásahoch, akým 
bol tohtoročný aprílový požiar vo firme na 
spracovanie odpadu ASA v Zohore, ktorý 
naši hasiči v extrémnych podmienkach po-
máhali hasiť dva dni. 
 
Náročnosť plnenia úloh hasičského zbo-
ru sa odzrkadlila v častých zmenách vo 
vedúcich funkciách a tak za 140 rokov sa 
vystriedalo 18 predsedov, 20 veliteľov a 16 

tajomníkov. Najdlhšie – 26 rokov, vyko-
náva funkciu predsedu Anton Urdovič. Vo 
funkcii veliteľa bol najdlhšie – 23 rokov – 
Miroslav Liďák a teraz pokračuje jeho brat 
Pavel Liďák. V súčasnosti má Dobrovoľný 
hasičský zbor 43 členov, z toho 18 žien. 

Je ťažké vybrať do jedného článku všetky 
dôležité medzníky a udalosti z takej bohatej 
histórie a tak ešte len v skratke pripome-
niem, kde všade ste sa mnohí s bystrickými 
hasičmi stretli. Nezištne poskytujú pomoc 
nielen pri požiaroch, ale aj pri mimoriad-
nych živelných udalostiach, akými sú na-
pr. odčerpávanie prívalovej vody z pivníc 
a studní občanov, preplach kanalizácie, od-
stránenie polámaných stromov, ale aj pri 
skvalitnení životného prostredia, napr. po-
lievaním verejnej zelene. Nechýbajú ani pri 
spoločensko-kultúrnych podujatiach – na 
plesoch, pri stavaní mája, na dni detí, na Dni 
otvorených dverí TV Markíza, pri stretnu-
tiach susedov Záhorskej Bystrie a Marianky 
a tiež na cirkevných obradoch na sv. Floriána 

a Božie telo. Činnosť DHZ bola vyznamena-
ná aj počas slávnostného podujatia k 700. 
Výročiu založenia Záhorskej Bystrice.

Výsledkom stálej podpory hasičov miest-
nym zastupiteľstvom je aj modernizácia ha-
sičskej zbrojnice a to výmena okien a dve-
rí v roku 2015 a výmena garážových brán 
a zateplenie fasády v tomto roku.

DHZ počas svojej 140-ročnej histórie zjed-
nocoval svojich členov bez ohľadu na sta-
vovskú, náboženskú, politickú a národnost-
nú príslušnosť a slúžil ľuďom v ohrození 
života aj majetku. Mnoho bystrických rodín 
je do činnosti v Dobrovoľnom hasičskom 
zbore zaangažovaných po celé generácie. 
Preto je našim dôležitým poslaním za-
chovať históriu a mnohoročné skúsenosti 
odovzdávať mladej generácii, ktorá neuvidí 
v hasičskej práci iba vzrušenie v akčných si-
tuáciách, ale aj mnoho nezaujímavej a pred-
sa veľmi užitočnej práce.
 M. Granecová, tajomníčka DHZ

PÁNSKA JAZDA NA RYBAČKE
Už po tretí raz sa vybrala trojčlenná 
chlapská partia zo Záhorskej Bystrice na 
lov rýb do severozápadného Nórska, do 
fjordu Snillfjord Krokstadora. Na tomto 
dobrodružnom výlete sa pravidelne zú-
častňuje aj Ján Hasoň z nášho miestneho 
úradu. Podelil sa s nami o svoje zážitky.

„Hoci nie som rybár, nechal som sa zlákať 
kamarátmi a urobil som dobre. Ten pokoj 

sa nedá ničím zaplatiť. Veď celý štrnásťki-
lometrový fjord máme len pre seba. Teda 
– nie iba my traja, ale štyridsiati členovia 
celého zájazdu. Dobrá partia je základom, 
že si lov rýb naozaj užívame.“

Ako sám povedal, najnamáhavejšia na 
celom výlete bola 43-hodinová cesta au-
tobusom, vlny vo fjorde boli oproti tomu 
drobnosť. V tejto časti Nórska bola v tom 

čase polárna noc. „Veľmi rýchlo sme sa 
jej prispôsobili. Naopak, bolo to pre nás 
výhodou, lebo na more sme vyrážali oko-
lo ôsmej večer, v čase prílivu, ktorý sa tu 
strieda s odlivom každých šesť hodín. 
Preto sme na mori strávili vždy tých 5 – 
6 hodín, aby sme sa aj pohodlne vrátili,“ 
spomína Ján Hasoň.

Na motorovom člne bola štvorčlenná po-
sádka, z ktorej bol jeden kormidelník 
a dvaja – traja sa striedali v lovení. Za osem 
dní, ktoré strávili na mori, chytili spolu 132 
rýb. Tie si sami vyčistili, niektoré nechali 
vcelku a niektoré nakrájali na filety a dali 
do mraziaceho boxu, aby vydržali až do-
mov, do Záhorskej Bystrice.

„Tento rok nám prialo aj počasie. Bolo prí-
jemne, bez dažďa, dokonca sme sa mohli 
pred chatkou, v ktorej sme bývali, aj opaľo-
vať. Teším sa, že si to o rok zase zopakuje-
me,“ dodal Ján Hasoň. 
 

 Text: (sv) / Foto: Ján Hasoň 
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V skoré ráno v sobotu, 25. mája, bolo pri fare v Záhorskej Bys-
trici neobvykle rušno. Postupne prichádzali ľudia obťažkaní ba-
tožinou a pristavený autobus dával tušiť, že sa ide na výlet. Teda 
presnejšie – na púť do ruských, na históriu bohatých miest Pet-
rohradu a Moskvy. Po krátkom lúčení sa autobus vydal na ces-
tu. Pätnásť pútnikov zo Záhorskej Bystrice doplnila pri hlavnej 
stanici ďalšia skupinka a autobus nabral smer letisko Budapešť.

Do Petrohradu sme šťastlivo dorazili vo večerných hodinách. 
Radosť z bezproblémovej cesty nám trošku pokazil iba fakt, 
že batožina „nedorazila“ rovnako šťastlivo ako my. Čo už, po 

podaní reklamácie sme sa vybrali do hotela do centra Petrohradu. 
Program počas všetkých dní zájazdu bol mimoriadne bohatý a ná-
ročný, preto bolo potrebné nabrať nové sily. Hneď na druhý deň ráno 
sme sa vybrali na návštevu Petrodvorca. Kochali sme sa nádherou 
paláca aj parkového komplexu z 18. až 19. storočia, kde je umiest-
nených viac ako 170 fontán. Popoludní sme strávili v meste Puškin, 
kde sme si prezreli Cárskoje selo s nádherným palácom Jekateriny 
a svetoznámou Jantárovou komnatou. Aj ďalšie dva dni v Petrohrade 
boli mimoriadne zaujímavé. Videli sme druhú najväčšiu pravosláv-
nu katedrálu na svete, Chrám sv. Izáka, prezreli sme si Petropavlov-
skú pevnosť a, samozrejme, sme boli aj v známej Ermitáži, kde sú 
umiestnené svetoznáme umeleckého pamiatky. Počas zájazdu sme 

mali jedno veľké šťastie. Práve počas nášho pobytu mesto oslavovalo 
výročie svojho založenia. Preto mnohí z nás neveriacky krútili hlava-
mi pri unikátnej umelecko-hudobno-akrobatickej šou, ktorá sa pri 
tejto príležitosti konala v centre mesta v nočných hodinách. 
Plní zážitkov sme sa vybrali do Moskvy. Sľúbené stratené kufre na 
letisku našlo iba pár šťastlivcov, a tak sme pokračovali v dovolenke 
bez batožiny. Nevyhnutné náhradné oblečenie a lieky sa podari-
lo zaobstarať. Najviac nás mrzelo „tekuté prískočné“, ktoré zostalo 
v kufroch mnohých z nás. Dovolenkovú náladu nám to však nepoka-
zilo. Naopak, ešte viac sa zlepšila po prehliadke najväčších pamiatok 
v Moskve. Okrem iného sme navštívili Kremeľ, Chrám Vasila Blaže-
ného, Katedrálu Krista Spasiteľa, Tretiakovskú galériu. Výnimočným 
zážitkom bola aj návšteva mesta Posad, ktoré vzniklo okolo kláštora 
Najsvätejšej Trojice, duchovného centra Ruskej pravoslávnej cirkvi. 
Naša púť bola po siedmich dňoch na konci. A mala ešte jeden 
šťastný koniec. Na letisku v Moskve sme pred odletom našli aj na-
še stratené kufre... :-)
V piatok, 31. mája, sme v nočných hodinách šťastlivo dorazili do-
mov, plní silných zážitkov a nových skúseností. Ďakujeme všet-
kým organizátorom púte, hlavne nášmu dekanovi Ľudovítovi 
Pokojnému, za cenné informácie, duchovnú podporu ako aj prak-
tickú pomoc pri riešení stratenej batožiny. 
 Text a foto: (vk)

„BAĽŠAJA RUS“  
PRIVÍTALA PÚTNIKOV  
ZO ZÁHORSKEJ BYSTRICE
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Na tému Nórska možno povedať nejeden superlatív či zaujíma-
vý fakt. Nás, osemdňových pútnikov zo Záhorskej Bystrice, 
združených pod hlavičkou Pozitívum v nás, zaujala predo-

všetkým príroda, ktorá je tu neuveriteľne rozmanitá. A čím je Nórsko 
známe? No predsa rybolovom, sušenými treskami a lososmi. Ale aj ťaž-
bou ropy, zemného plynu a turizmom. V lesoch i popri cestách možno 
zhliadnuť sobov, jeleňov či srncov. Nechcite sa však stretnúť s poltono-
vým losom. Zriedkavo sa tu vyskytuje medveď, aj keď vypchatý ľadový 
medveď vás často víta v obchodoch so suvenírmi a v múzeách.

Našu posádku čakal po prílete do Osla autobus s poľským entuzias-
tickým šoférom Januszom, ktorý nás neustále povzbudzoval k spevu 
a staral sa o našu dobrú náladu. Vždy presný a spoľahlivý. Obhliadku 
centra Osla sme začali Kráľovským palácom, cestou sme videli Ná-
rodné divadlo, Nobelovo mierové centrum v malebnom zálive fjordu 
a modernú, funkcionalistickú budovu Nórskej národnej opery a ba-
letu z bielej žuly, kararského mramoru a zo skla, postavenú priamo 
v prístave. Podľa zámeru architektov má pripomínať potápajúcu sa 
ľadovú kryhu. V mestskej radnici sme sa v sieni zdobenej freskami 
nórskych umelcov vžili do atmosféry udeľovania Ceny mieru A. Nobe-
la, vo Frognerparkusme žasli nad naturalistickými súsošiami Gustava 
Vigelanda. Súťaž o „naj“ sochu u nás vyhral Zurvalček.

Pôsobivé bolo múzeum FRAM, prezentujúce úspechy expedícií 
polárnych bádateľov. Prehliadka lode Gjøa, na ktorej sa v rokoch 1903 
– 1906 plavil na Sever Roald Amundsen, nám pomohla vžiť sa do živo-
ta vtedajších námorníkov. Ani jeho loď Fram z plavieb k južnému pólu 
(1910 až 1912) neušla našej pozornosti. Dokumentárny film o Ark-
tíde a ostrovoch Lofoty nám odporučil náš sprievodca Pavol Plesník 
a dobre urobil. Bol jedinečný. Rovnako ako interaktívne Nórske ná-
morné múzeum, svedok dvetisícročnej histórie námorníctva v Nór-
sku. Múzejnú trojicu zavŕšilo Múzeum dvoch plavidiel Ra II a Kon-Tiki, 
na ktorých sa plavil nórsky výskumník Thor Heyerdal.

Olympijské mestečko Lillehammer ležiace na pobreží najväčšieho 
nórskeho jazera Mjøsa bolo našou ďalšou zastávkou. Okrem lyžiarske-
ho skokanského areálu Lysgårdsbakken sme navštívili neďaleký škan-
dinávsky skanzen Maihaugen, s dvoma stovkami historických stavieb. 
Dozvedeli sme sa, že drevený kostol Garmo kúpil zubár Anders San-
dvig len preto, aby ho vzápätí rozobral a znova poskladal v skanzene. 
K Lillehammeru patrí podzemný olympijský štadión vytesaný v cen-
tre mesta Gjøvik do skaly z ruly. Je najväčším podzemným auditóriom 

NÓRSKO 
ZOSTANE 
POZITÍVNE 
V NÁS

na svete, s halou pre 5 830 divákov. Na výstavbu štadióna bolo použi-
tých 170 ton výbušnín a vyvezených 140 tisíc kubíkov hornín.

Cestou k fjordom sa striedali nezabudnuteľné výhľady už pomaly také 
nudné, aké boli stretnutia Toma Hanksa s americkými prezidentmi vo 
filme Forest Gump. Scenérie okolo fjordov Geiranger i Sognefjord patria 
údajne k najkrajším na svete, preto boli zaradené do Zoznamu svetové-
ho dedičstva UNESCO. Kolmé, nedostupné skalné steny, burácajúce vo-
dopády, ale aj tenulinké stružky rozbúrenej vody padajúcej z vysokých 
končiarov. Cesta Trollov prekonávajúca takmer 180-stupňové serpen-
tíny nám pripomenula magické ľudské bytosti žijúce v severských 
lesoch, ktoré nesmie zazrieť ľudské oko (a nie preto, lebo sú nízke 
a tučné a majú iba štyri prsty), ale preto, lebo pod zrakom človeka 
by skameneli. Cestou orlov sme zas putovali k druhému najväčšiemu 
nórskemu mestu Bergen, známom hanzovou architektúrou a rybím 
trhom s famóznou rybou polievkou. Kochali sme sa drsnou náhornou 
plošinou Hardangervidda, najrozsiahlejšou v Európe, preplavili sme sa 
cez časť Sognefjordu, údajne najdlhšom a najhlbšom fjorde na svete.

Čo povedať na záver? Ľadovec sme síce nevideli, neprekročili sme ani 
polárny kruh, ale niečo si predsa musíme nechať aj nabudúce. Pozi-
tívny duch v nás je. To sme dokázali svojou dochvíľnosťou (až na tie 
zabudnuté mobily, páni) a trvalo udržateľnou dobrou náladou. Prečo 
už dnes nerozmýšľať o ďalších plánoch? 
 Text: Svetlana Hlavčáková / Foto: Pavol Plesník
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Mladí futbalisti MFK Záhorská Bystrica absolvovali ďalšiu 
sezónu a za celý ročník 2018/2019 odohrali dovedna 
úctyhodných 118 majstrovských stretnutí.

A to nie je všetko, do štatistiky nie sú zarátané mládežnícke tur-
naje (zimné – halové a turnaje na prírodnej tráve), k tomu musí-
me prirátať zimnú halovú ligu a prípravné stretnutia.

Našu obec reprezentovalo 80 registrovaných hráčov v piatich ka-
tegóriách.

Okrem zápasov sa aj trénovalo, od najmenších ( 2-krát), po 
starších, ktorí sa okrem víkendového zápasu stretávali na ih-
risku 4-krát v týždni. V našom klube je takmer 120 aktívnych 
športovcov.

MLÁDEŽ ŠPORTUJE, RASTIE, ZLEPŠUJE SA
V porovnaní s konkurenciou v skromných podmienkach klub 
dohral bez väčších problémov ročník 2018/2019, udržal si člen-
skú základňu, v niektorých kategóriách aj narástla a vo svojich 
kádroch má niekoľko výrazných talentov. Futbalový klub MFK 
dáva 120 deťom priestor 2 až 4-krát do týždňa organizovane, pod 
dozorom a zdravo tráviť voľný čas.

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY
U6 – predprípravka, naši najmenší pod vedením trénerky M. Ble-
chovej zatiaľ iba trénovali. Teší nás veľký záujem o futbal v tejto 
vekovej kategórii (5 – 6-ročných). Na jeseň začínali so šiestimi 
hráčmi, momentálne trénuje až 20 hráčov.

U8 – najmladšia z troch prípraviek, ktorú viedol tréner V. Ko-
zubík, si okrem trénovania skúsila, ako chutia súťažné zápasy. 
Bola zaradená do súťaže PMD riadenej bratislavským futbalo-
vým zväzom, kde vo svojej skupine v konkurencii ďalších troch 
tímov (Stupava, DVN, Dúbravka) odohrala 24 zápasov s bilan-
ciou 14 víťazstiev, 3 remízy a 7 prehier. V konečnom poradí 
obsadili výborné prvé miesto.

U10 – mladšia prípravka – tréner R. Rehák. Začiatok práve ukon-
čenej sezóny bol, čo sa týka výsledkov, lepší ako jej záver. Príčinou 
bol odchod, resp. posun viacerých hráčov do vyššej kategórie. No, 
čo sa týka progresu celého tímu, tak tam vládne spokojnosť. Ká-
der sa postupne stabilizoval a už teraz sa tešíme, čo nám títo mla-
díci ukážu v ďalšej sezóne. Vo svojej súťaži PMB2 odohrali 18 
stretnutí s bilanciou 5, 1, 12 čo im napokon stačilo na pred-
posledné miesto. Najväčší úspech však zaznamenali po skončení 
súťažných zápasov a to na turnaji v Malinove, kde sa tešili z celko-
vého prvenstva. Vo finále porazili silný Senec 3:1.

U11 – staršia prípravka pod vedením trénera M. Jakubíka obsa-
dila v súťaži PMA2 pekné 3. miesto, pričom získala toľko bodov, 
čo druhý tím, no o umiestnení rozhodovali vzájomné zápasy. Zá-
ver sezóny im nevyšiel podľa predstáv, tri kolá pred koncom bo-
jovali o celkové prvenstvo, no nezvládli záver súťaže. V priebehu 
sezóny sa ani oni nevyhli problémom. Odchod viacerých hráčov 
z nešpecifických dôvodov výrazne ovplyvnil plány U11. Nebyť 
odchodu týchto hráčov, určite by dosiahli na celkový triumf. Po-
stupne boli zabudovaní do kádra hráči z mladšej prípravky, ktorí 

UPLYNULÁ FUTBALOVÁ 
SEZÓNA V ČÍSLACH

  Prípravka U8 – Kalinkovo Cup  

  Prípravka U9 – víťaz turnaja  

  U13 – Malinovo Cup  
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Na záver sezóny a vyvrcholením 
športového roka sa od 14. 6. do 
16. 6. konali Majstrovstvá Sloven-

skej republiky v stolnom tenise najmlad-
šieho žiactva vo Valalikoch, kde sa hralo za 
ťažkých podmienok, ktoré spôsobili veľké 
horúčavy. Hralo sa až do večerných hodín. 
Pitný režim sme strážili doslova v minúto-
vých intervaloch.

Naša Hanka Stankovičová z TTC Záhor-
ská Bystrica podala výborné výkony, ktoré 
si zaslúžili pozornosť celého publika v hale.

V prvý deň vo štvorhrách dievčat a rovna-
ko aj v singloch postupovala bez straty čo 
len jedného jediného setu!!!

Prebojovala sa medzi špičku hráčok na 
Slovensku a stala sa treťou najlepšou 
stolnou tenistkou v republike v sezóne 
2018/2019.

Do Bratislavy tak ako jediná z mladých 
stolných tenistiek z kraja priniesla dvakrát 
bronz, v súťaži jednotlivcov a rovnako aj 
v súťaži štvorhier dievčat.

Hanke patrí veľká pochvala za výkony 
a prístup a poďakovanie za vzornú repre-
zentáciu Bratislavského kraja.

 Text a foto:  
Ing. Zuzana Juríková, 

 TTC Bratislava

Naši futbalisti z MFK Slovan Záhorská Bystri-
ca postúpili zo základnej súťaže ligy do naj-
vyššej oblastnej kategórie. Stalo sa tak nie-
len preto, že naši dospelí futbalisti sú „borci“, 
ale aj vďaka podpore starostu Jozefa Krúpu 
a poslancov miestneho zastupiteľstva. 

Chcem sa poďakovať nielen súčasným hrá-
čom a môjmu kolegovi Alfrédovi Bauerovi, 

ale aj všetkým hráčom, ktorí v našom klu-
be pôsobili od jeho začiatku a zaslúžili sa 
o prebudenie futbalu v Záhorskej Bystrici. 
Rád by som sa dožil spojenia mužov s mlá-
dežníkmi. To však chce ochotu všetkých 
zainteresovaných. 
 Ján Blecha,
 prezident MFK Slovan  
 Záhorská Bystrica

FAMÓZNY ÚSPECH 
V STOLNOM TENISE!

POSTUP AJ VĎAKA PODPORE

budú tvoriť kostru tímu v ďalšej sezóne. Pre viacerých hráčov to 
bola posledná sezóna v tejto kategórii, v tej nasledujúcej budú 
bojovať v súťaži mladších žiakov.

U13 – mladší žiaci – tréner J. Prokop. Jeseň bola lepšia ako jar. V kon-
kurencii 16 tímov obsadili mladší žiaci konečné 6. miesto, ktoré 
je trochu sklamaním. Po jesennej časti sme figurovali na 3. mieste, 
no jarná časť nám nevyšla podľa predstáv. Nezvládli sme kľúčové 
zápasy, v ktorých sme ťahali za kratší koniec povrazu. Tento tím mal 
určite na viac, ako napokon skončil. Za najväčší úspech práve ukon-
čenej sezóny môžeme považovať 3. miesto v zimnej halovej lige 
„O pohár predsedu BSK“ a dve druhé miesta, ktoré sme dosiahli na 
turnajoch v Malinove a Kalinkove , ktoré sa hrali na tráve.

U15 – starší žiaci – tréneri J. Prokop, L. Požgay. Prvotný ciel 
splnený. Sezóna bola poznačená viacerými zraneniami opôr tí-
mu. Do sezóny sme vstupovali s cieľom postúpiť zo základnej 
10-člennej skupiny A, medzi najlepších 5 a vybojovať si mies-
tenku v nadstavbovej časti, kde by sme si merali sily s prvými 
piatimi zo skupiny B, čo sa nám aj napokon podarilo. V nadstav-
bovej časti sme nemali veľké oči, keďže sme kvôli zraneniam 
postupne prišli o viacero opôr. Bez nich to bolo veľmi ťažké. 
Napriek tomu si myslím, že sme zanechali dobrý dojem a han-
bu sme si neurobili. V skupine o titul sme napokon obsadili 
8. miesto. Najväčší úspech U15 bolo 3. miesto v zimnej halovej 
lige, ktorá sa konala v Malackách.
 Text a foto: (jp)
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Bystrické hody spestril aj sobotňajší futbalový zápas old-
boys tímov medzi mužstvami Záhorskej Bystrice a Čer-
venej hviezdy Bratislava. V horúcom počasí podali obe 

mužstvá výkony hodné obdivu, diváci si prišli na svoje a zápas bol 
zároveň peknou propagáciou futbalu v Bystrici. Rôzne generácie 
Bystričanov mali možnosť zaspomínať si na staré časy a na dobu, 
kedy bolo naše futbalové ihrisko centrom diania v našej obci. 

Toto stretnutie bolo akýmsi reštartom alebo obnovením tradície 
hodových zápasov, ktoré boli vždy v Bystrici samozrejmosťou, ale 
postupom času sa vytratili. 

Výber nášho hodového hosťa nebol vôbec náhodný. V „Čer-
venke“ totiž v minulosti vyrastalo mnoho šikovných fut-
balistov z Bystrice, alebo prešlo rôznymi vekovými ka-
tegóriami v tomto klube. Spomeniem Pavla Malinovského, 
bratov Ivana a Petra Mazancovcov, z o niečo mladšej ge-
nerácie to boli Stano Orth, Milan Bilačič, bratia Fatykovci, 
Bohuš Pilváň, ďalej bratia Piačekovci, Roman Gašpárek, 
Robo Tóth, Roman Weinštuk, Bobo Blecha, dnešný tréner 
bystrickej mládeže Jožo Prokop a ďalší... ospravedlňujem 
sa, ak som niekoho nespomenul, tých mien by bolo určte 
omnoho viac. Treba spomenúť aj to, že dlhoročným funk-
cionárom a prezidentom klubu bol Bystričan Edo Pokorný. 
Tento kedysi tradičný bratislavský futbalový klub bol dl-
horočným účastníkom Československej ligy a pohyboval 
sa na popredných miestach ligovej tabuľky. V roku 1959 sa 
dokonca stal majstrom Československa. V roku 1962 klub 
zanikol a jeho hráči prešli do Interu. Po znovuzaložení klu-
bu boli futbalisti ČH Bratislava pravidelným účastníkom 
I. SNFL. Po roku 1989 bol klub premenovaný na Športový 
klub polície a presťahoval sa na nový štadión v Dúbravke. 
Najznámejšími osobnosťami z radov ČH Bratislava boli Titus-

Buberník, Kazimír Gajdoš, Vladimír Weiss najstarší, bratia 
Ján a Jozef Čapkovičovci, Vlado Weiss starší, Štefan Maixner, 
Tibor Jančula a mnoho ďalších výborných futbalistov.

Zápas otvorili slávnostným výkopom čestní hostia sobotňajšieho 
popoludnia, dlhoroční hráči Slovana Bratislava a československej 
reprezentácie, niekoľkonásobní majstri Československa, víťazi 
Československého pohára, víťazi Pohára víťazov pohárov z roku 
1969 – člen klubu ligových kanonierov (100 gólov) Ján Čapkovič 
a jeho brat, účastník pamätného Belehradského finále a majster 
Európy z roku 1976 Jozef Čapkovič. 

Pozvanie prijal aj dlhoročný futbalista Interu Bratislava a repre-
zentant Československa, rodák z neďalekého Zohoru, Milan Hrica.

Všetkých hostí a prítomných divákov sme privítali aj príhovo-
rom starostu MČ BA – Záhorská Bystrica Jozefa Krúpu a zápas 
sa mohol začať.

Návrat k tradícii hodových zápasov sa určite vydaril, bolo to cí-
tiť z dobrej atmosféry a dobrej nálady všetkých zúčastnených. 
Výsledok zápasu, ktorý sa skončil víťazstvom domáceho tí-
mu v pomere 6:4, nebol dôležitý tak, ako spoločenská hodno-
ta tohto športového popoludnia. Futbal bol v Bystrici vždy fe-
noménom, budeme robiť všetko preto, aby to tak bolo opäť.  
Ďakujem kolegom z Komisie Športu pri MU za pomoc a spoluprá-
cu, miestnemu úradu za poskytnutie priestorov štadióna, našim 
„starým pánom“ za zodpovedný prístup k organizácii zápasu, 
hosťom z ČH Bratislava za návštevu.
 Bobo Blecha
 Foto: Nina Martinčičová 
Partneri:
MČ BA ZB / BOBO pubblicita

HODOVÝ ZÁPAS SME VYHRALI
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AKTUALITASENIORI

Občianske združenie Klub dôchodcov tak, ako každý 
rok, aj tento rok pripravilo pre svojich členov guláš 
párty, ktorá sa uskutočnila 9. júla v peknom prostre-

dí na Plácku. Doprava pre členov bola zabezpečená vozidlom 
nášho Dobrovoľného hasičského zboru, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Na akcii sa zúčastnilo cca 100 členov. Sponzorom, 
rodine Kubaských, klub ďakuje za dobrý chlebík ku gulášu. 
Guláš pripravovali osvedčení kuchári – Evička Čechová, Miro-
slav Mackovič, Ján Hasoň a Dušan Prokop. Členovia klubu si 
výborný guláš pochvaľovali. Nálada bola veľmi dobrá. Tešíme 
sa na ďalšiu podobnú akciu.
 Výbor OZ KD / Foto: Viera Marošová

V kultúrnom dome sa stretli tí naši 
spoluobčania, ktorí v prvom polro-
ku oslávili svoje životné jubileá, ale 

aj manželské páry, ktoré v tomto období 
oslávili smaragdovú, či dokonca diamanto-
vú svadbu. Na oslave si 38 jubilantov pri-
pomenulo svoje „okrúhliny“ – 65, 70, 75, 

80, 85, 90, 91, 92 a 94 rokov. Vzácne jubileá 
si pripomenuli aj po dva manželské páry. 
Jubilantom zablahoželala predsedníčka 
klubu dôchodcov Viera Marošová a staros-
ta Jozef Krúpa. Jubilanti dostali aj pekné 
darčeky, zapísali sa do kroniky a priateľsky 
si posedeli pri občerstvení a dobrej hudbe. 

Kto oslavoval?
65 rokov – Margita Granecová, Anna 
Štumpfová, Mária Hurbaničová, 70 ro-
kov – Miloslav Sajan, Margita Jánošíková, 
Irena Nespalová, Mária Kovačičová, Marta 
Karlovská, Pavol Kubovič, Pavla Pavlíková, 
Peter Kaprálik, 75 rokov – Štefan Jánoš, 
Genovéva Mihalovičová, Katarína Ragasová, 
Agneša Švecová, Mária Pošgayová, Marta 
Horváthová, Marta Urbaničová, Božena Ta-
damová, Marie Prokopová, Dušan Prokop, 
Jozef Rác, Anna Belzarová, 80 rokov – Hele-
na Kralovičová, Jozefína Bilačičová, 85 ro-
kov – Pavlína Bilačičová , Rudolf Miklatič, 
Antónia Šrámková, Drahomíra Liščáková, 
90 rokov – Anton Drahoš, Miroslav Hara-
mija, Marta Hodemarská, Františka Sčasná, 
91 rokov – Ján Kaiser, Mária Hrdinová, 92 
rokov – Rudolf Drahoš, Jozefína Jamricho-
vá, 94 rokov – Helena Oreničová. 

Smaragdová svadba (55 rokov) – Štefan 
a Štefánia Turanskovci a Emil a Magdaléna 
Kubaskovci.

Diamantová svadba (60 rokov) – Ján a Má-
ria Juračičovci František a Rozália.
Všetkým jubilantom gratulujeme! 
 Text: (m) / Foto: (pb)

STRETNUTIE JUBILANTOV

 Naši kuchári: Ján Hasoň, Eva Čechová,  
 Miroslav Mackovič, Dušan Prokop. 

GULÁŠ PÁRTY



SUSEDSKÁ STUPAVA OPÄŤ O ČOSI EKOLOGICKEJŠIA

Senior taxi je služba určená predovšetkým občanom nad 60 rokov a ZŤP 
občanom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Službu môžu využívať 

aj ostatní občania Záhorskej Bystrice. Senior taxi je v prevádzke  
v pracovných dňoch od 7:00 – 14:30 h. prípadne podľa dohody. 

Spoločný projekt Mestskej časti a farnosti Bratislava Záhorská Bystrica 
s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Lokalita Sociálna cena Cena
Záhorská Bystrica, Marianka 0,50 €/ 1 cesta 2,00 €/1 cesta

Stupava, Lamač 0,50 €/1 cesta 3,00 €/1 cesta

Borinka 1,50 €/1 cesta 5,00 €/1 cesta

Ostatné MČ BA 3,00 €/1 cesta 10,00 €/1 cesta

Stojné 2,00 €/30 min. 2,00 €/ 30 min.

s e n i o r  t a x i
0949 828 293

Záhorská Bystrica

Bystrický pramen

Bystrický pramen

Bystrický pramen

Podporujú:
hlavné mesto slovenskej republiky

Už aj Stupava sa môže pochváliť 
predajničkou, ktorá svojím dielom 
pomáha chrániť naše životné pros-

tredie. V centre mestečka, v budove bývalej 
Tatrabanky, zboku od parkoviska, bol otvo-
rený nový priestor s názvom ekotočka.

Konať ekologicky a bezodpadovo – to sú 
najdôležitejšie zásady ekotočky. V sorti-
mente sú ekologické, podľa druhu tovaru 
90 -100% odbúrateľné pracie a čistiace 
prostriedky a kozmetický drogériový tovar. 
Tento si navyše zákazník môže načapovať 

do vlastnej alebo v obchode zdarma po-
núkanej nádoby. Tak neprodukuje takmer 
žiaden plastový ani chemický odpad.
Nadšení autori myšlienky otvoriť v Stupa-
ve takýto obchodík veria, že na zmenu 
vo svete stačí, keď zmeníme svoje sprá-
vanie, či už spotrebiteľské alebo nákupné. 
Keď začneme od seba, krok za krokom. 
Toľko, koľko je v našich silách.

A preto ekotočka vznikla. Aby nám všet-
kým pomohla urobiť aspoň krôčik k lep-
šiemu, čistejšiemu svetu. 

ČAPOVANIE, RECYKLOVANIE, 
SEMINÁRE A EKO-VÝZVY
Recyklovanie odpadu tiež nie je ľuďom z eko-
točky ľahostajné, vyvíjajú viaceré aktivity aj 
v tomto smere. Priniesť k nim môžete použi-
té kartónové škatule, ktoré vám doma zava-
dzajú. Tak neskončia v preplnenom kontaj-
neri, ale zrecyklujú sa a budú znova využité. 
Rovnako môžete v ekotočke odovzdať aké-
koľvek zubné kefky, ktoré predstavujú veľké 
množstvo ťažko recyklovateľného plastové-
ho odpadu. Z kefiek sú v spolupráci vyrába-
né koše na triedenie odpadu, ktoré potom 
ako dar putujú do slovenských škôl.
V obchodíku načerpáte aj troška energie, zá-
kazníkom radi ponúknu slovenskú kávičku 
a v horúcich dňoch sa osviežite vodičkou, 
ktorá je vám tiež k dispozícii. Nechýba ani od-
dychový a detský kútik pre vás a vaše detičky.
Súčasťou činnosti ekotočky je aj organizo-
vanie besied a seminárov na rôzne témy 
o ochrane životného prostredia, spoločné 
eko-výzvy, napr. na zber odpadu (FB - Uprac-
me si Stupavu) a ďalšie sympatické aktivity. 
Veľa zaujímavého nájdete tiež na facebooko-
vej stránke facebook.com/nasaekotocka/.
 Ekotočka, Ľubica Beláňová
 Foto: archív autora

INZERCIA
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Naša
Bystrica sorta hrozna 1  ženské  

meno (16.2.) tenká doska Naša
Bystrica

filmový mi-  
mozemšťan 

kovová 
ochrana okna, 
veľká mriežka

usadenina 
(zast.)

     J. Tuwim:  

     „Povedz človeku, že na nebi je    
     978301246569987 hviezd, a uverí ti. 
     Polož na lavičku lístok s oznamom...”  

     (záver je v tajničke)
vyvaľoval oči austrálsky 

pštros

nuž, no

chumáč trávy
grécke pís-

meno

Pomôcky: 
Aare, Erato, 

ný, ylem
dvojné číslo 3 meno Márie

s výnimkou

grécka múza 
ľúbostnej 

poézie

čiarový kód

budovaAlaska 
Volcano Ob-  

servatory

lesná stráž 
(skr.)

2 trochu odpi

biograf kapustovitá 
zelenina

Oddelenie 
technickej 

kontroly (skr.)

trhal,  
šklbal

dvojkoleso-  
vý vozík

odovzdáva vražda  
(zast.)

Naša
Bystrica

videoprehrá-  
vač (hov.)

cudzopasná 
rastlina meno Cha-  

čaturjananástroj  
na kosenie 4

robím,  
činím

aromatická 
zlúčenina

zosilnený 
súhlas

mužské  
meno 5.12. darovala

sprav novým

oblej vriacou 
vodou

vyháňaj,  
žeň

krstná matka 
(hovor.)

vyhreší,  
nadá

zvratné 
zámeno

obrazy na-  
hých postáv

dvojica,  
pár

severské 
zviera míňaj peniaze

rakúsky šiling  
(býv. kód)

prechod  
cez rieku praplazma

obraz zemské-
ho povrchu

prchavá 
tekutina

Naša
Bystrica

značka star-  
ších pračiek zápasisko vyrobený  

s použitím 
prírodných 

látok

dlžoba,  
debet

listnatý strom vzduch,  
po latinsky

rozhovor, 
výmena 
názorov

meno Otílie baud  
(zn.)

EČV Senice Česká 
republika

utorok  
(skr.) 5

hlas ovce švajčiarska 
rieka

dravý soko-  
lovitý vták


