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NOVÉ VEDENIE ŠKOLY
ZŠ bude mať nové vedenie. Viac
v rozhovore so starostom Jozefom Krúpom
VIAC NA STRANE 5

Milí Bystričania,

BYSTRICKÉ HRUBÉ
HODY
Všetkých Vás srdečne pozývame 2.-4.9.2011
VIAC NA STRANE 8, 9

MÁME NOVÉ TABULE

čo myslíte, nájde sa medzi nami niekto, kto dobrovoľne a „pri zmysloch“ odhodil mobilný telefón, zrušil internet či daroval televízor v záujme častejšieho
osobného kontaktu s „naozajstnými ľuďmi“?
Utópia, však?
Nechcem spochybňovať
praktickosť spomenutých
technických vymožeností, len polemizovať o ich
poslaní slúžiť na komunikáciu medzi ľuďmi. Ľudia
strávia v práci s mobilom
a internetom viac času
než s kolegami. A ak aj
nie, vo firmách sa sotva
môžete so spolupracovníkmi pozhovárať o niečom
inom než o pracovných záležitostiach. V podstate
ich ani nemáte kedy spoznať – s výnimkou teambuildingov či firemných večierkov.
A tak nejako to chodí aj tam, kde žijeme. Obec sa
rozrastá, pribúdajú noví obyvatelia. „Starí“ by ich aj
radi spoznali, ale nevedia ako na to. „Noví“ sa uzatvárajú a žijú si svoj život. Ľudia v produktívnom
veku dnes takmer celý deň prežijú v práci a večer sú
radi, keď nájdu pokoj za múrmi svojho domu. Málo
sa navzájom stretávame a zoznamujeme.
Pamätám si, ako nám s kamarátkami išli na nervy
zvedavé tváre, čo sa nenápadne mihali za záclonami keď sme išli po ulici. Alebo „tetky“, čo nám už
ako 14-ročným pubertiačkam vyberali ženíchov. O
každom vedeli kde býva, z ktorej je rodiny, aj v čom
je šikovný. Teraz na to s pobavením spomínam. Už
totiž pomaly ani nepoznám ľudí z našej ulice.
Čo si myslíte vy, milí Bystričania – je dôležité stretávať sa a spoznávať nových spoluobčanov? Stojíte o to?
Je lepšie vedieť o sebe čo najviac alebo nechať tých
druhých, nech si robia čo chcú? Sú dnešné vzťahy
medzi ľuďmi v našej obci lepšie či horšie než kedysi?
Napíšte nám to na nasabystrica@zahorskabystrica.sk
alebo nechajte vaše postrehy v schránkach s nápisom „Naša Bystrica“. Tešíme sa na vaše názory!
Denisa Pogačová
šéfredaktorka

Na stretnutí s občanmi po uplynutí
prvých sto dní svojho „úradovania“
avizoval starosta našej mestskej časti
Jozef Krúpa, že v našej obci onedlho
pribudnú tabule, ktoré ohraničia jej
začiatok a koniec. A tak sú tu – patróni
Záhorskej Bystrice sv. Peter a Pavol v
znaku obce vítajú každého, kto k nám

prichádza, ale aj vyprevádzajú tých, čo
odchádzajú. Vitajte v Záhorskej Bystrici, cíťte sa tu ako doma. Odneste
si od nás zopár milých spomienok a
vráťte sa onedlho späť. Dovidenia! Tabuľami sú označené aj časti Záhorskej
Bystrice - Podkrepušky a Plánky.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Hody majú od nepamäti široký
spoločenský rozmer
Začiatok i koniec leta sa v Záhorskej Bystrici nesú v znamení hodov.
O pôvode a význame tohto sviatku sme sa pozhovárali s dekanom
bystrickej farnosti Ľudovítom Pokojným.
 Na hodových oslavách sa zúčastňujú veriaci
i neveriaci, no hody sa považujú za cirkevný
sviatok. Môžete priblížiť ich význam? Čo vlastne hody predstavujú a prečo takéto oslavy
vznikli?
Hody sa v minulosti viazali na najdôležitejšiu udalosť obce: sviatok kostola ako miesta
zjednotenia ľudí. Každý kostol má v skutočnosti dva sviatky: sviatok svojho patróna
a pripomienka dňa, kedy bol posvätený. O
hodoch sa skutočne hovorí, že sú sviatkom
veriacich. Lenže hody nikdy nemali a ani
v súčasnosti nemajú iba náboženský, ale aj
spoločenský, rodinný i obecný rozmer. Počas hodov sa totiž spájala celá obec: upratovali sa ulice, domy, umývali sa okná, čistili
sa dvory a predzáhradky, prichádzali tzv.
„kolotočári“, komedianti, aby sa ľudia zabavili. Touto slávnosťou žila celá dedina.
Slávnosť spájala všetkých ľudí, veriacich či
neveriacich, a preto spoločenský rozmer
hodov platí dodnes – ľudia sa stretávajú a
oslavujú vo svojich domácnostiach. Pre deti
a súrodencov, ktorí sa odsťahovali s rodinami niekam inam, bolo akousi nepísanou
povinnosťou, že sa vracali domov práve na
hody. Išlo totiž o príležitosť, kedy sa stretávala celá rodina. Ľudia prichádzali na hody
so zámerom utužiť priateľstvá, vzťahy, a
ukázať, akí sú šikovní, na čo slúžili aj jarmoky. A zasa večery, najmä v prípade mladých, sa niesli v znamení zábav, na ktorých
mali možnosť nájsť si vhodných partnerov
do manželstva. Na druhý deň sa počas slávnosti v kostole opäť všetci zišli okolo oltára,
aby spoločne oslávili príležitosť konania hodov a ďakovali Bohu za jeho priazeň.
 V našej obci sa slávia hody dvakrát do roka
– v júni a auguste. Mnohí, najmä mladší ľudia, však možno ani nevedia, prečo. Na aké
konkrétne udalosti sa viažu, prípadne s akými
osobnosťami sa spájajú?
V Záhorskej Bystrici máme hody naozaj
dvakrát: na sviatok patrónov nášho kostola
a celej obce, sv. Petra a Pavla, a 31. augusta,
kedy oslavujeme posviacku nášho kostola,
čo bolo v roku 1834. Už tradične sa zvyknú
nazývať aj malé hody a veľké hody. Malé
hody boli naviazané na patrónov kostola a

veľké hody boli oslavou posviacky kostola. Vtedy sa stretávala celá obec v radosti z
prítomnosti Božieho príbytku medzi nimi.
A práve s týmto je spojený spomínaný spoločenský rozmer hodov – stretávanie sa,
návraty k rodine, jarmoky,
zábava a pod.

Bystrický prameň začal prevádzkovať
službu Senior taxi, zatiaľ vo forme akciových poukážok zdarma pre občanov

nad 60 rokov a pre ZŤP občanov. Vydané boli členské karty
na meno + akciové poukážky,
ktoré boli distribuované do
schránok podľa trvalého bydliska. Ak predsa len niekto nedostal preukaz aj napriek tomu,
že spĺňa podmienky (nad 60 r.,
ZŤP + trvalé bydlisko v ZB) a
má záujem o naše služby, nech
zavolá na tel. č. +421 948 82 82
94 a my mu následne preukaz
vydáme. Pretože pri distribúcii
sa tiež prihodilo, že sme daného
človeka nenašli, prípadne nemal
označený dom, schránku alebo
sme sa nedostali napr. do bytových domov; ozvať sa treba aj v týchto prípadoch.

Senior taxi využíva za týždeň približne 8
ľudí, najčastejšie na cesty do nemocnice,
na nákup, prípadne do Marianky.
Tešia nás pozitívne ohlasy občanov, hlavne od tých, ktorí nemajú auto a na svoje
cesty by museli využiť komerčný taxík.
Senior taxi parkuje pred Ľudovým domom.
Miesto prvého kontaktu
Ako sme avizovali v minulom čísle, pod
hlavičkou NO Bystrický prameň začne
čoskoro pracovať miesto prvého kontaktu pre občanov. V súčasnosti sa upravujú
zmluvné podmienky a ukončujú sa ďalšie
administratívne kroky. O jeho otvorení
budeme občanov informovať.

Spýtali sme sa taxikárky Evy Letná čitáreň
Mihalovičovej:
 Ako si ľudia zvykajú na služby sociálnej taxislužby?
Služba funguje necelé dva mesiace a to je krátky čas na hodnotenie. Môžem však povedať, že sa rozbieha dobre, veľa ľudí službu skutočne využilo a vyhovuje im aj „kupónový“
systém. Práve pred chvíľou som odviezla klientku do lekárne, kde bolo niekoľko starších
žien, ktoré veľmi oceňovali, že takéto niečo u nás vzniklo a tvrdili, že aj ony budú taxík
využívať.

 Prvý dátum hodov je určený posviackou kostola. Ako
je to ale s patrónmi – prečo sú patrónmi bystrického
kostola práve sv. Peter a sv.
Pavol?
Rozhodnutie postaviť kostol vzíde vždy z
vôle spoločenstva veriacich, ktorí chcú mať
medzi sebou prítomnosť Boha. Tú predstavuje práve kostol ako miesto modlitby a
zároveň miesto zmierenia: uchováva sa v
ňom Eucharistia. Práve ľudia sa s pomocou
biskupa rozhodnú, akého patróna si vyberú. Toto rozhodnutie ale určitým spôsobom určuje sociálny aj náboženský rozmer
farnosti a obce. U nás máme patrónov sv.
Petra a Pavla, niekto má sv. Martina. Ako
vieme, Peter ochraňuje vieru, aby bola čistá, utužuje ju, a Pavol ju rozširuje. Napr. sv.

POUKAZY NA SENIOR TAXI

Martin má význam sociálneho rozmeru
viery, sociálneho konania z viery. Takže my,
Záhorská Bystrica, sme povolaní svedčiť o
rozmere viery, ktorý reprezentujú sv. Peter
a sv. Pavol. Utužovať vieru a povzbudzovať
v nej tak ako Peter, a zároveň ako Pavol ju
rozširovať pri každej príležitosti. Keď to
zoberieme z pohľadu dekanátu alebo diecézy, s inými farnosťami vytvárame veľmi rozmanitý obraz spoločenskej bohatosti viery

Zdôraznil by som ešte jeden rozmer hodov, snáď
ten najdôležitejší: očistenie duše. Na strednom a
východnom Slovensku sa
hody ešte aj dnes nazývajú – odpust. Tento rozmer zdôrazňuje samotné
meno. To znamená, že
hody sú preto, aby sme
získali odpustenie a odpustenie dali. Odpustenie
našich vlastných hriechov
a tresty, ktoré si za ne zasluhujeme, ale aj odpustenie pre tých, ktorí nám
ublížili. Je to príležitosť na
znovuobnovenie nielen
stavu vlastnej duše, ale aj
urovnanie sporov. Práve
toto je ten najväčší dar
hodov, malých alebo veľkých: zmierenie sa medzi
ľuďmi.
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AKTUALITY

 Kto vás volá najčastejšie a kam klientov vozíte?
a všetci ho formujeme v duchu posolstva,
ktoré nám zanechali títo svätci.
Na záver by som rád predniesol prianie,
aby tohtoročné hody v našej obci prispeli k
očisteniu našich duší, k obnove nášho vnútorného nasadenia za dobro za každú cenu,
v ktorom nás Ježiš, náš Boh, povzbudzuje.
Vnímajme tieto hody, sviatok posvätenia
nášho chrámu, ako radostnú oslavu z toho,
že Boha máme medzi nami.
Eva Bednárová

Sú to najmä starší chorí ľudia, ktorým sa ťažko chodí a nemá ich kto odviezť – najčastejšie
k lekárovi. Viezla som klientov na rehabilitácie či na vyšetrenie do bratislavských nemocníc – do vojenskej, štátnej, na Antolskú, na polikliniku do Karlovej Vsi či do Stupavy. Ale
aj ku kaderníčke do Marianky.
 Odveziete ich aj späť domov?
Pravdaže. Ľudia si ma zavolajú, prídem pre nich, odveziem ich na miesto a ak nemám
ďalšiu jazdu, priveziem ich späť. Som s nimi stále v telefonickom spojení.
 Využil už niekto taxík aj komerčne?
Zatiaľ nie.

Začiatkom leta starosta MČ Jozef Krúpa a riaditeľka miestnej knižnice Viera
Marošová symbolicky prestrihli pásku a
otvorili tak Letnú čitáreň pre všetkých,
ktorí sa radi odpútajú od bežných starostí nad knižkou v príjemnom prostredí. Počas celého leta si môžete posedieť
v tieni stromov či pod slnečníkom s časopisom či dobrou knihou. A navyše – s
nejakým zaujímavým literárnym dielom
môžete aj odísť domov – ak si ho zakúpite za symbolickú cenu počas aktuálne
prebiehajúceho výpredaja.
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ROZHOVOR

Predstavujeme komisiu kultúry
S predsedníčkou Komisie kultúry MČ
Záhorská Bystrica Martinou Gašpárekovou
 Kultúrna komisia pracuje v novom zložení
pomerne krátko – od volieb. Ako sa tím „zapracoval“?
Práve preto, že sme nový tím, rozhodli sme
sa získať skúsenosti „zažitím“ úspešných akcií z minulých rokov. To znamená, že sa na
nich zúčastňujeme od prípravnej fázy cez
realizáciu až po osobnú aktívnu účasť počas
ich konania. Je to pre nás cenný spôsob ako
zistiť, čo kde „drhne“ a čo sa dá zmeniť k
lepšiemu. V ďalšom období sa na základe
toho budeme snažiť naplánovať a rozšíriť
kalendár kultúrnych podujatí v našej obci.
Máme už za sebou realizáciu väčších akcií
ako oslavy Dňa rodiny, stavanie mája či
hody, verím, že s úspechom, ale to musia
posúdiť naši spoluobčania. Okrem toho
sme na našich doterajších zasadnutiach
riešili problematiku názvov nových ulíc
či organizačné otázky týkajúce sa činnosti niektorých kultúrnych zariadení v našej
obci.
 Je šanca presadiť nejakú novinku, ktorá by
sa mohla stať novou tradíciou?
Iste, naším cieľom je celkovo skvalitňovať
kultúrny život v obci. Čo sa týka podujatí,
mnohé sa konajú pravidelne a majú fixné
miesto v kalendári podujatí (hody, deň rodiny), iné sú tradíciou z predchádzajúcich
rokov (slávnosti vína). Hoci momentálne
je program podujatí pestrý takmer po celý
rok, treba si priznať, že nie všetky akcie našli u občanov žiadanú odozvu. To je pre nás
výzva a postupne budeme ponúkať nové
zaujímavé veci s potenciálom zaujať a aktivizovať aj mladých ľudí. Radi by sme napríklad zaviedli tradíciu vystúpení známych
populárnych interpretov, ak sa nám podarí
uspokojivo doriešiť otázku financií.
 Stretli ste sa už pri práci v komisii s nejakým
problémom?
Ako istý problém vnímam, že na podujatia
chodia zväčša tí istí ľudia. Menej sa nám
darí nadväzovať kontakty s odľahlejšími
časťami obce ako Podkerepušky, Strmé
Vŕšky a pod. To zrejme neplatí len o činnosti našej komisie, ale o živote v obci
všeobecne. Môžem len povedať, že náš záujem je pritiahnuť k spolupráci čo najširší
okruh občanov z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Je podľa mňa dôležité, aby sa ľudia
navzájom chceli poznať, môže to pomôcť

zlepšiť vzťahy a napokon aj priniesť novú
inšpiráciu nielen do medziľudských vzťahov ale celkovo do rozvoja obce.
 Majú spoluobčania zo širšieho okolia šancu
dozvedieť sa o dianí v obci?
Je to o obojstrannom záujme. Človek, ktorý
žije v odľahlejšej časti obce a pozná len svoju ulicu, pretože chodí len ráno
do práce a večer z práce, si sám
obmedzuje možnosť dostať sa
k informačným zdrojom, ktoré
v obci sú (informačné tabule,
pošta a pod.). Na druhej strane ak chceme v ľuďoch vzbudiť záujem o dianie v obci, a
nielen o to kultúrne, musíme
im vedieť niečo ponúknuť. Ak
budú ľudia vedieť, že v obci
nakúpia všetko čo potrebujú
– od potravín až po drogériu,
že sú tu príjemné reštaurácie,
kaviarne a iné služby, zžijú
sa s ňou. No kým budú ľudia
nakupovať v meste, nikdy tu
potrebné služby nebudú. Občania by teda sami mali tlačiť
na vznik zázemia v obci, ktoré
budú môcť využívať a ktoré
vytvorí priestor na stretávanie
sa a spoznávanie.

formácie o podujatiach, aj o možnostiach
kultúrneho vyžitia.
 Čo čaká komisiu v najbližšom období ?
Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva
predložíme návrh názvov ulíc v časti Pod
vŕškami. V čase publikovania tohto čísla
Našej Bystrice budeme mať za sebou obľú-

Náplň práce komisie
- podieľa sa na ochrane kultúrnych a
historických pamiatok a hodnôt v mestskej
časti
- navrhuje a spracováva koncepcie
rozvoja života v mestskej časti z hľadiska
kultúry
- zaujíma stanoviská k udržiavaniu a

zriaďovaniu pomníkov, pamätných tabúľ
a objektov
- vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu a
fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich v mestskej časti na úseku kultúry
- organizuje a riadi spoločenské a kultúrne podujatia v mestskej časti
- vyjadruje sa k návrhom o pomenovaní

majú možnosť prihlásiť všetci záujemcovia,
ktorí splnia predpísané právne a ostatné
náležitosti. Prihlášky prijímame do 16. 9.
2011.

Denisa Pogačová
Zloženie komisie
Predseda:
Členovia:

Martina Gašpáreková
Mgr. Martin Besedič
Mgr. Denisa Pogačová
Miroslav Marciš

Z mojich stretnutí s ľuďmi počas predvolebnej kampane vyplynula istá nespokojnosť
rodičov s úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Na základe mandátu od
voličov sme spolu s novými členmi zastupiteľstva považovali za potrebné situáciu v
škole zmapovať. Vykonali sme nielen kontroly týkajúce sa ekonomických záležitostí,
ale v spolupráci s školskou komisiou sme
urobili aj anketu spokojnosti rodičov – s
výsledkom bola verejnosť oboznámená na
webových stránkach mestskej časti i školy.
Už počas prípravy ankety vznikali rôzne
emocionálne situácie, jeden z rodičov zriadil na základe osobných skúseností internetové fórum a celková atmosféra dostala až
erupčný náboj. To viedlo k tomu, že deväť
členov rady školy vrátane predsedu sa postupne vzdalo svojho členstva a následne sa
vzdala funkcie aj riaditeľka.
 To sa udialo v júni. Aká je situácia v súčasnosti?
K 30. 6. 2011 bol ukončený pracovnoprávny
vzťah s riaditeľkou PaedDr. Alenou Jančekovou a vedením školy som do 31. 10. 2011
poveril jej zástupkyňu Mgr. Annu Chrenkovú. Na webovej stránke mestskej časti a
v periodikách s celoslovenskou a bratislavskou pôsobnosťou, ako aj v periodikách
jednotlivých mestských častí sme zverejnili
výberové konanie na nového riaditeľa ZŠ s
MŠ Hargašova. Do výberového konania sa

školy i rodičov. Ja osobne z pozície starostu
budem trvať na tom, aby zostava rady školy
za rodičov zodpovedala skutočnej vôli rodičov, aby bola transparentná a aby v nej bolo
čo najširšie a najlegitímnejšie zastúpenie.
 Kedy očakávate, že bude situácia v škole
stabilizovaná?
Predpokladáme, že do 16. 9. 2011 bude vytvorená kompletná rada školy. To je zároveň
termín ukončenia prijímania prihlášok do
výberového konania na riaditeľa. Na prelome septembra a októbra by som mohol na
základe odporúčania rady školy vymenovať
nového riaditeľa.

 Pán starosta, môžete stručne opísať situáciu, ktorá vyústila do súčasných zmien vo vedení školy?

bené podujatie Súsedé súsedom, na ktorom
práve intenzívne pracujeme v spolupráci so
susednou obcou Marianka. Už teraz môžem
pozvať všetkých čitateľov 3. septembra na
Hrubé hody, ktoré prinesú zopár atraktívnych noviniek – v predpoludňajších hodinách to bude prvý ročník Antonovho behu,
neskôr si budú môcť gazdinky porovnať
svoje kuchárske umenie v súťaži o najlepší
bystrický závin. Príďte, neoľutujete!

ulíc a iných verejných priestranstiev
- vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie
informačných, reklamných a propagačných zariadení
- zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia
objektov za kultúrne pamiatky
- zaujíma stanoviská k návrhu vyhlásenia
objektov za kultúrne pamiatky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BUDE
MAŤ NOVÉ VEDENIE
Základná škola s materskou školou na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici bola dlhší čas zdrojom diskusií, polemík i emócií
medzi občanmi. Ku koncu školského roka
ukončila svoje pôsobenie riaditeľka školy
Alena Jančeková a niektorí členovia rady
školy sa vzdali svojho členstva. O momentálnej situácii na ZŠ sme sa pozhovárali so
starostom mestskej časti Záhorská Bystrica
Jozefom Krúpom.

 Ako všeobecne podľa vás vyzerá kultúrny život v Záhorskej
Bystrici? Čo všetko môžu ľudia v
tomto smere v obci využívať?
Trochu som to charakterizovala v predchádzajúcej odpovedi.
Myslím, že pre ľudí so záujmom o kultúrno-spoločenské kontakty sa
počas roka konajú rôzne pútavé podujatia,
ktoré sa budeme snažiť obohatiť o novinky.
Myslím, že naši občania sú kultúrymilovní,
o čom svedčí niekoľko kultúrnych zariadení a aktívnych skupín. Napríklad zaujímavé
možnosti ponúka ľudový dom. Expozícia v
ňom je otvorená v utorok a štvrtok od 13.00
do 16.00 h. Pôsobia v ňom detské tanečné
štúdio Chasa, Spolok zamatového kladiva,
hudobná škola. Okrem toho v obci pôsobí
MO Matice Slovenskej, spevácky zbor Bystričan, detský folklórny súbor Ribinki. Aj
milovníci literatúry sa majú kam obrátiť – v
miestnej knižnici iste budú mať z čoho vyberať. Ak sa chcú „utrhnúť“ od domácich
povinností, môžu sa zašiť v práve otvorenej letnej čitárni. Každý, kto má záujem o
kultúru v obci, dozvie sa viac na webovej
stránke mestskej časti, kde sú všetky in-
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ROZHOVOR

 Evidujete už nejaké prihlášky?
Nemáme zatiaľ žiadnu konkrétnu prihlášku do výberového konania, no zaznamenali
sme záujemcov, ktorí žiadali informácie telefonicky. V každom prípade majú záujemcovia do polovice septembra ešte čas.
 Čo sa týka rady školy, z pôvodného zloženia
ostali dvaja členovia – p. poslanec Pavelčík a
p. poslanec Besedič. Kedy sa uskutočnia nové
voľby?
Ako zástupca zriadovateľa mám právo
delegovať štyroch členov do školskej rady.
Dvoch, krorí zostali, doplnili po júnovom
zastupiteľstve profesor Jozef Masarik a pracovnička miestneho úradu Alena Marošová.
Obidvaja sú obyvatelia Záhorskej Bystrice.
Nové voľby do rady školy za zamestnancov
školy i rodičov bola kompetentná urobiť
vtedajšia riaditeľka školy, na čo som ju
písomne vyzval. Z hľadiska voľby rodičov
však v tom období nebolo možné voľby
zrealizovať do ukončenia školského roka.
Z hľadiska voľby za zamestnancov školy
doložila bývalá pani riaditeľka písomné
doklady, že urobila tri pokusy o voľby, no
nikto zo zamestnancov neprejavil záujem.
Preto som vyzval poverenú riaditeľku Mgr.
Chrenkovú, aby do 16. 9. 2011 urobila novú
voľbu členov rady školy za zamestnancov

Budem sa snažiť, aby všetky kroky vedúce
k stabilizácii situácie v škole zodpovedali
kritériám etiky, ľudskosti a transparentnosti. Takisto budem vplývať na zlepšenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je pre
žiakov to najpodstatnejšie.
 Niektorí rodičia možno pod vplyvom predchádzajúcich udalostí stratili dôveru k tunajšej základnej škole, niektorí možno zvažujú
umiestniť dieťa do inej školy.
Chcel by som vyzvať rodičov, aby nerobili
unáhlené rozhodnutia. V zásade došlo k
odchodu jedinej osoby, pani riaditeľky. Čo
sa týka učiteľského zboru, ten je podľa mojich informácií stabilizovaný a pripravený
pracovať tak ako doteraz, s plným nasadením. Škola bude od septembra normálne
fungovať a pevne verím, že rodičia budú
minimálne rovnako spokojní ako predtým.
Celý tento proces mal dramatický priebeh, pre niektorých bol iste nepríjemný a
hektický, no som presvedčený, že na jeho
konci bude pozitívny výsledok s prínosom
pre deti i pre rodičov. Pevne verím v dobré
výsledky školy pod novým vedením a som
presvedčený, že dokážu časom spojiť všetky
tábory, ktoré sa v uplynulom vyhrotenom
období vytvorili.
Denisa Pogačová
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POZVETE NÁS ĎALEJ?

Bystrické hody plné zážitkov Country Reg

TRI SESTRY „ČECHOVÉ“
Čechovci žili neďaleko starej školy (dnešný diagnostický ústav)
odjakživa. Na tom istom mieste a v tom istom dome dnes žijú dve z troch
sestier – stredná Mária a najmladšia Margita. Tá najstaršia, Genovéva,
má síce trvalé miesto bydliska v Bratislave –Ružinove, no napriek tomu je
takmer stále v Záhorskej Bystrici so svojimi sestrami. Samozrejme, dnes
sa už ani jedna z nich Čechová nevolá...
Dve staršie sestry sa kedysi zahľadeli do
dvoch bratov, za ktorých sa postupne vydali, a tak sú obe Liďákové. Najmladšej Margite zostalo po bývalom manželovi priezvisko Granecová. Nesmieme však zabudnúť,
že sympatické sestry majú ešte brata Víta,
ktorého osud zavial na Liptov – najskôr
ako študenta vojenskej školy a potom aj
ako vojaka z povolania. „Brat nadovšetko
miluje hory a tvrdí, že život tu, na rovine,
si už predstaviť nevie. Spolu s rodinou žije v
Liptovskom Mikuláši a jeho najväčšou záľubou je lezenie po skalách,“ hovoria s pochopením sestry.

Spomínajú na veci, ktoré kedysi patrili k
životu Bystrice a ktoré si dnes pripomenie
len málokto: „Ja som prežila časť života v
poľnohospodárskom družstve, kde som pracovala ako účtovníčka ,“ hovorí Margita.
„Myslím, že je škoda, že družstvo zaniká a
polia pustnú.“ „Chýbajú nám aj obchody,

Ony samotné dávajú prednosť menej adrenalínovým koníčkom – pani Genovéva
miluje záhradku a pani Gita spolupracuje
s bystrickými hasičmi, pre ktorých zabezpečuje ekonomické i organizačné veci.
Pani Mária rada lúšti krížovky – no ako s
úsmevom dodávajú jej dve sestry, najradšej
sa realizuje upratovaním. Pravdupovediac,
chvíle oddychu sú pre pani Máriu vzácnosťou. Práve na nej je totiž takmer celé
bremeno starostlivosti o domácnosť. Rovnako ako Genovéva, aj ona pred rokmi z
rodného domu odišla. „Keď sme sa vydali,
tu sme zostať nemohli, nebolo toľko miesta.
Presťahovali sme sa do Bratislavy ako väčšina mladých, pretože v Bystrici bola stavebná
uzávera.“ V dome zostala s rodičmi Gitka,
no keď pomreli, Mária sa vrátila, aby bola
sestre nablízku, pretože je od mladosti na
invalidnom vozíku. Na starosti má aj ťažko
chorého manžela, no nesťažuje sa. Naopak,
medzi sestrami cítiť súdržnosť a súlad. Vzájomnú pomoc považujú za samozrejmú a
nedokážu si predstaviť, že by mali žiť jedna
bez druhej.
Hoci Genovéva býva v Bratislave, so životom v Bystrici nikdy nestratila kontakt.
„Zvykli sme si na to, že sme vždy spoločne
chodili pomáhať rodičom spolu .“ Dnes spolu s obľubou chodia do Klubu dôchodcov a
na mnohé bystrické akcie. „My sme Bystričania stále,“ hovorí pani Genovéva, „nikdy
sme sa nestali mešťanmi.“
Život v Bystrici je v neustálom vývoji. Sestry to vnímajú aj cez skutočnosť, že ich kedysi tichá ulica ožila nečakaným ruchom.

ktoré boli kedysi na Gbelskej ulici – domáce potreby, obuv,“ dopĺňa pani Genovéva s
tým, že dnes by asi neprosperovali, pretože
ľudia si zvykli nakupovať v obchodných
centrách. „A mali sme tu aj kino, ktoré bolo
kedysi každú sobotu a nedeľu plné. Postupne
ho pre nezáujem museli zavrieť.“
Sestry sú na jednej strane hrdé, že sa obec
rozrastá, no na druhej strane majú pocit,
že sa začína priveľmi približovať mestu.
Na mysli majú predovšetkým medziľudské
vzťahy. „Keď sa v minulosti človek prešiel po
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UDIALO SA

dedine, napríklad ako bolo zvykom v nedeľu poobede, vždy stretol množstvo ľudí. Navzájom sme sa pozdravili a pristavili na kus
reči, dozvedeli sme sa, kto má čo nové. Dnes
je to tu takmer ako vymreté. Len sem-tam
stretnete mladý pár s kočíkom, to je všetko.
Nemáme ani možnosť spoznať sa s novými
susedmi z ulice, pretože po nej iba prefrčia
na aute. Mne to chýba, pretože u nás doma
to vždy žilo,“ hovorí pani Gitka a pokračuje
spomienkou na otca. „Otec robil na železnici
kuriča. Bola to namáhavá práca, no keď prišiel domov z nočnej, nikdy si nešiel oddýchnuť. Čakalo ho šrotovanie, práca na záhrade,
vo vinohrade, chodieval aj rezať drevo do
rodín. Bol to veľký ,pracant‘, vedel pomôcť,
pliesť košíky a všeličo iné,
dokonca aj strihal strojčekom chlapov v okolí.
Preto k nám stále chodili
nejakí ľudia, dvere boli
každému otvorené a ani
nás nenapadlo zamykať
bránu.“ Sestry jej dávajú
za pravdu – v minulosti
bolo samozrejmé, že sa
v dedine všetci poznali
a navzájom si pomáhali. Keď sa staval dom,
na stavbe robili všetci
. „Naši rodičia mali záhradu, roľu a vinohrad a
keď sa povedalo, že sa idú
okopávať zemiaky, tak
prišli aj ,mestskí‘ a išlo sa
na pole. Mama bola prísna a čo povedala, to bolo
sväté, neexistovali nijaké
výnimky. Medzi ľuďmi
panoval rešpekt a jeden
druhého si vážili. Dnes sa
ľudia uzatvárajú, dokonca aj v rodinách. Mnohí
príbuzní sú rozhnevaní,
alebo sa nevidia aj celé
roky, to je pre nás úplne
nepochopiteľné.“
Aj tri sestry „Čechové“
sú príkladom toho, ako rýchlo sa život
mení a ako ovplyvňuje postoje a správanie
človeka. Kým boli ľudia chudobní, mali k
sebe bližšie než dnes, možností na vzájomné stretávanie a spoznávanie. „My tri sme
väčšinou spolu – či už doma alebo vonku.
Často sa nás pýtajú – a to sa vôbec nehádate? No veru nie, nehádame sa. Tak nás viedli
rodičia,“ dodávajú s úsmevom sestry Genovéva, Mária a Gitka.
DP, EB

režisér a kameraman dokumentárnych filmov, akademický maliar Milan Kubíček zo
Stupavy, spisovateľ Jozef Moravčík i arabista
prof. Janko Paulíny.

Začiatok leta sa v Záhorskej Bystrici nesie
v znamení hodov pri príležitosti patrónov
miestneho kostola svätého Petra a Pavla.
Tento rok sa oslavy začali vernisážou výstavy fotografií Jozefa Zimmermanna „Mojím
pohľadom – Bystrica v minulosti i dnes“.
Na vernisáži sa zúčastnili pozvaní hostia
starostu Jozefa Krúpu i blízki priatelia autora fotografií. Čas na príjemné stretnutie
v Spoločenskom dome si urobili starosta
Devínskej Novej Vsi Milan Jambor s manželkou, úspešný prírodovedec a autor knihy o Slovensku Milan Tesák, Emil Fornay,

Day

Hodová oslava pokračovala v duchu zábavy
a relaxu na Námestí Rodiny, kde nemohli
chýbať kolotoče, „skákacie“ atrakcie, lepkavá cukrová vata či čerstvá cigánska. Starosta
Jozef Krúpa privítal divákov a o vytvorenie tej správnej nálady sa postarali skupiny

Mini Band a Eminent, odvážlivci si mohli
vyskúšať jazdu na vozidle segway. Počasie
zábave prialo, a tak sa Bystričania zabávali na námestí až do zotmenia. Hody majú
predovšetkým duchovný rozmer, preto nedeľa sa niesla v znamení slávnostnej svätej
omše, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia mestskej časti. Po omši sa konalo agapé
pri kostole. Kus príjemnej sviatočnej atmosféry si občania Záhorskej Bystrice odniesli
domov aj napriek studenému a veternému
počasiu.

Denný letný tábor „Nádej“

Tento pojem kedysi v Anglicku znamenal Handrový deň, keď študenti
zbierali peniaze či oblečenie na charitu,
neskôr v Kanade sa stal dňom stretnutí
susediacich farmárov, kde sa rodinami
pripravené jedlo predávalo a výťažok
šiel na podporu rodiny, ktorá to najviac
potrebovala. Nuž a v Záhorskej Bystrici na Plácku sa stal Reg Day novou
tradíciou rodinnej akcie pre všetkých,
čo majú radi prírodu, šport, country
hudbu, vôňu dreva, ohňa, pečenej klobásky či posedenie pri vatre. Vydarenú
akciu majú na svedomí organizátori z
OZ Bystrický svet najmenších a všetci,
ktorí im pomáhali. Kto to zažil, príde
aj o rok!

Kováčske
rockovanie
Denný letný tábor „Nádej“ organizuje OZ
Hlas nádeje pod vedením Moniky Antalovej. Prvý turnus mal aj niekoľko krásne
slnečných dní, počas ktorých sa deti mohli
osviežiť v bazéne a vyšantiť na ihrisku. Vďaka sponzorovi Tour4U si deti pozreli historické centrum Bratislavy na vláčiku Prešporáčiku. Keď pršalo, v centre sa maľovalo a
vyrábalo. Na pamiatku si odniesli výtvarné

práce. Výborne sa zabavili pri hre Človeče
nehnevaj sa! Aj napriek neustálemu mrholeniu si deti vyskúšali svoje schopnosti na
prekážkovej dráhe. Našli si nových kamarátov, s ktorými sa rozlúčili diskotékou. OZ
Hlas Nádeje sa chce poďakovať sponzorom:
p. starosta Ing. Krúpa, p. farár Pokojný,
Tatra banka, Tour4U, rodinám Turanskej,
Oravcovej a Bošňákovej.

Spolok zamatového kladiva, ktorý združuje nadšencov kováčskeho remesla,
zvykne vo svojom sídle v Ľudovom
dome organizovať zaujímavé akcie spojené s možnosťou vyskúšať si toto ťažké
umenie vlastnými rukami. Tentoraz si
členovia spolku pozvali kapelu Korben Dallas a sami sa zhostili kreatívnej
tvorby – vytvorenia železnej plastiky
na hudobnú tému. Ku gitare z minulého roka tak pribudol mikrofón. Čo to
bude o rok?
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POZÝVAME VÁS

POZÝVAME VÁS NA BYSTRICKÉ
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POZÝVAME VÁS

HRUBÉ HODY

Dobrovoľný hasičský zbor
pozýva všetkých na zábavu
3. septembra 2011 od 19:00
pred hasičskú zbrojnicu na
Gbelskej ulici.

Záhorská Bystrica 2.-4. a 9. september 2011
Program:

NÁMESTIE RODINY

2. september
piatok
Záhorská v pohybe o 16.00 – 1.
ročník, športovo spoločenská akcia
na Námestí Rodiny, akciu organizuje Proper Life, s.r.o. v spolupráci s
MČ.
3. september
sobota
Hodový beh, štart o 10:00
Štart je pred Ľudovým domom.
Každý bežec dostane číslo a zvolí si
obtiažnosť trate. Červená je obtiažna, modrá – menej obtiažna. Pobeží
sa cez Záhorskú Bystricu. Cieľ je na
Tenisových kurtoch, kde sa môžu
účastníci občerstviť. Víťazi budú
slávnostne ocenení na Námestí Rodiny o 16:40 h.

Piatok, 9. september, 19:00
divadelné predstavenie Rozhodcovia v Spoločenskom dome

PONÍK
PÓDIUM
PROGRAM OD 16:00
ZBIERANIE

SKÁKACIA
ATRAKCIA
PRE DETI

FONTÁNA

Sprievodné akcie:
16.00 - 20:00 na Námestí Rodiny
Jazda na poníkovi
Skákacie atrakcie
Segwaye
nedeľa
4. september
Kostol sv. Petra a Pavla
10:00 hodová sv. omša
Po omši agapé pri kostole

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
TOALETY

Jarmok na Námestí Rodiny od 14:00
do 20:00
S Bystričanma pri muzice od 16:00
do 22:00

BYSTRICKÝCH
ZÁVINOV
14:00-14:30

NA TELO

MIESTNE ORGANIZACIE

16:00 – 22:00 program
16:00 mažoretky TINA
16:06 príhovor starostu
16:10 Gerulata – detský folklórny
súbor z Rusoviec
16:40 vyhodnotenie súťaže v pečení
Bystrického závinu, vyhodnotenie
Hodového behu, odovzdanie cien,
diplomov
17:00 Ribinky zo Záhorskej Bystrice
17:10 Divadielko- Drevený tato
18:00 Disco Jarka- program pre
deti
18:30 Zlaté husle a sólisti z Lúčnice
19:30 Spevácky zbor Bystričan
20:00 Dychová hudba Záhorienka

Nenechajte si ujsť!

Najnovšia komédia Zoltána Egerssyho Rozhodcovia s výborným obsadením. Hra postavená na iskrivom humore a trefných dialógoch
nás zavedie do šatne rozhodcov,
kde ide o všetko. V hlavných úlohách uvidíme: Vladimíra Kobielskeho, Tomáša Maštalíra, Bratnislava Bystrianskeho. Réžia: Peter
Mankovecký
viac informácií:
www.zahorskabystrica.sk

STÁNKY
S REMESLAMI

O
B
E
R
S
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I
E

Súťaž o Bystrický závin – syrovník, orechovník, makovník – každej gazdinke, ktorá chce ukázať svoju šikovnosť a napečie
chutný závin z kysnutého cesta do súťaže
o najlepší Bystrický závin v dĺžke min. 50
cm venuje mestská časť 5 € na ingrediencie. Záviny sa zbierajú nakrájané po 1 cm
od 14:00 do 14:30 v spoločenskom dome,
kde bude prebiehať aj súťažná ochutnávka. Koštovacia skupina, určí najlepší závin.
Víťaz bude slávnostne vyhlásený starostom o 16:40 na Námestí Rodiny.

PARKOVANIE PRE STÁNKAROV
VOZENIE
NA
SEGWAYOCH

Predaj vstupeniek od 22.8.2011 v
knižnici na Čsl. tankistov 134, na
Miestnom úrade Záhorská Bystrica, cena vstupenky: 9,90- €.

GBELSKÁ UL.

Viete prečo sú druhé Bystrické
hody hrubé ?
Druhé Bystrické hody sú viazané k dátumu 31.8. kedy bol
konsegrovaný kostol sv. Petra
a Pavla v Záhorskej Bystrici.
Dalo by sa povedať, že náš kostol oslavuje narodeniny. Názov
hrubé je vlastne synonymum
slova veľké.
Pozývame všetkých, ktorí by
chceli predávať na Jarmoku dňa
3.9.2011 v čase od 14.00 na Námestí Rodiny, aby sa prihlásili u
pani Besedičovej do 19.8.2011.
besedicova@zahorskabystica.sk,
0911 213 270.
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KULTÚRA

BYSTRICA POHĽADOM
JOZEFA ZIMMERMANNA

IDE NÁM O DÔVERU ĽUDÍ
V minulom roku zaznamenalo lesné pozemkové spoločenstvo (LPS)
v Záhorskej Bystrici pokusy o zrušenie urbára. Hoci u samotných
urbárnikov nenašlo toto úsilie odozvu, bolo zjavné, že ho spôsobila
tiež nespokojnosť s dovtedajším vedením urbára. Preto z iniciatívy
vtedajšieho predsedu LPS p. Blechu bolo koncom roka 2010 zvolané
valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 72 % známych urbárnikov.
Vzišlo z neho nové, mladšie vedenie urbára a nový predseda – Jozef Rác.

Pri pohľade na štíhleho vrtkého chlapíka, ktorý na vernisáži pôsobil
neuveriteľne skromne, by len málokto tipoval, že sa narodil v roku 1940.
A predsa, rodák zo Záhorskej Bystrice Jozef Zimmermann mapuje
fotoaparátom svoju dedinu už od roku 1953, teda celých 58 rokov.
niaze kúpil prvý fotoaparát značky Pionier.
Ako sám hovorí, v žiadnej fotografickej škole nestrávil ani minútu. Vzdelával sa sám,
z literatúry vyhľadávanej v antikvariátoch
a kníhkupectvách, obdarený talentom a
zmyslom pre zachytenie toho pravého okamihu. V rodnej obci dokumentoval rodinné
udalosti, i výjavy, ktoré oku okoloidúceho
zväčša unikali. Už šieste desaťročie neustále zachytáva premenu Záhorskej Bystrice.
Svoje práce vystavoval ako člen fotoklubu
Roland v Bratislave, vo Vsetíne, v Ružomberku. Tvorbu s tematikou Záhorskej Bystrice po prvýkrát predstavil svojim rodákom v roku 2004 na samostatnej autorskej
výstave Miznúci svet.
Tentoraz prišiel fotograf Jozef Zimmermann
s výstavou, z ktorej už cítiť menej nostalgie
za Bystricou, ako ju poznal a objektívom
zachytával v rokoch svojej mladosti. Zámerom výstavy je ponúknuť návštevníkovi
prierez dokumentárnou, ale
aj umeleckou tvorbou autora s pohľadom upreným
na Záhorskú Bystricu a jej
obyvateľov pred desiatkami
rokov i dnes. Štúdie detských
hier, výjavy zo sedliackych
dvorov, oddych po práci vo
vinohrade, detské šibalstvá,
portréty jemu blízkych ľudí
s úmyslom vystihnúť jedinečnosť a neopakovateľnosť
danej chvíle. Svoje zábery in-

Pri pohľade na štíhleho vrtkého chlapíka, ktorý na vernisáži pôsobil neuveriteľne
skromne, by len málokto
tipoval, že sa narodil v roku
1940. A predsa, rodák zo Záhorskej Bystrice Jozef Zimmermann mapuje fotoaparátom svoju dedinu už od roku
1953, teda celých 58 rokov.
Začiatky jeho celoživotnej
lásky k fotografii siahajú hlboko do detstva, kedy si ako
trinásťročný za ušetrené pe-
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„Boli sme si vedomí, že nás čaká práca podobná veľkému upratovaniu. Urobili sme
kompletný prehľad zmlúv, ktoré boli podpísané za posledných 15 rokov, prehľad všetkých
účtov, ku ktorým bolo možné sa dostať, aby
sme videli, ako sa hospodárilo. Teraz bude
nasledovať analýza týchto zistení, v podstate
komplexný audit. Pomáhajú nám odborníci na ekonomické a právne záležitosti, napríklad Ing. Pokorný a JUDr. Medveczká,“
hovorí predseda LPS Jozef Rác. Dopĺňa ho
člen výboru Ing. Jozef Mok: „Nikto z nás
nebol v predchádzajúcom vedení, všetci sme
tu noví a ľuďom na zhromaždení sme sľúbili,
že im o stave urbára nebudeme nič zatajovať. Výbor je zvolený na 5 rokov a budeme
sa snažiť, aby sme mohli pred ľudí po roku
predstúpiť s konkrétnou správou o stave
spoločenstva. Chceme, aby boli urbárnici o
všetkých našich krokoch informovaní, preto
sme vytvorili aj webstránku, na ktorej sa
ľudia dozvedia o našej činnosti viac. Popri
tom, ako sa oboznamujeme s problematikou,
pokračujú ťažba dreva, predaj palivového
dreva, výsadba nových stromov a iné veci
súvisiace so správou urbára.“ V oblasti ťažby a výsadby spolupracuje LPS s odborným
lesným hospodárom, ktorý navrhuje plán,
a podľa neho sa po schválení Obvodným
lesným úradom postupuje nasledujúcich
päť rokov.

scenuje len zriedkakedy, a to dodáva jeho
fotografiám pravdivosť aj dynamiku. Čaro
tradičnej architektúry, zdanlivá samozrejmosť všedného dňa, bezstarostnosť detstva i krásny pokoj v tvári starého človeka.
Zachytáva chvíle samoty, rodinné oslavy
a stretnutia ale aj spoločenské podujatia
v obci a cirkevné slávnosti. Autor ponúka
porovnanie starého s novým, po rokoch sa
nanovo vracia k témam i objektom, ktoré
v minulosti spracovával. Cez jeho pozorný
pohľad môžeme vnímať tajomstvá premeny Bystrice, ale občas i spravodlivý hnev a
výčitku nad ľahostajnosťou k prostrediu, v
ktorom žijeme a k hodnotám, ktoré ľahko
strácame.
Martin Besedič, DP

„Snažíme sa o to, aby sa pozemky, ktoré patrili do urbára, dostali na náš list vlastníctva. Takto sa nám podarilo dať do poriadku
Pasienky. Aj ďalej budeme robiť geometrické
plány ďalších častí urbára a zapisovať ich na
listy vlastníctva registra ,C‘. Všetky záležitosti súvisiace s našim úsilím dať urbár do
poriadku komplikuje aj náročné zisťovanie
majiteľov a ich dedičov,“ približuje Ing. J.
Mok.

súd im dal za pravdu a urbár ako taký zrušil, no nové vedenie LPS sa odvolalo. Do
právoplatného rozhodnutia odvolacieho
súdu je všetko v pôvodnom stave, čiže tak
ako určilo valné zhromaždenie vlastníkov.
Súd tiež určil, že likvidátorom urbára bude
zákonný správca – teda súčasný Výbor LPS.
„Ak sme chceli zabrániť tomu, aby pozemky
zobral nejaký štátny podnik a aby ľudia prišli
o svoj majetok, museli by sme znovu založiť
nový urbár,“ hovorí Ing. J. Mok. „Je smutné,
že títo ľudia, takisto vlastníci urbára, vyvíjajú aktivity proti nám, prakticky vlastne proti sebe a všetci musíme vynakladať nemalé
prostriedky a energiu na riešenie sporov,
ktoré by nemuseli byť. Súčasné vedenie LPS,
ktoré vzišlo z posledného valného zhromaždenia je o svojej právoplatnosti presvedčené.
Okrem tohto prípadu máme ešte ďalších 18
súdnych sporov, ktoré sme zdedili a tie sú takisto nákladné. Predložili sme preto našim
oponentom výzvu na zmier a vyzvali sme ich
na spoluprácu. Ak chcú energiu a prostriedky
vynaložiť naozaj na správnu vec, nech prídu
– je tu množstvo práce. Sú to takisto urbárnici, takže majú právo vidieť akýkoľvek výsledok našej práce. Našou podmienkou však
je stiahnutie žaloby.“

Skupina osôb, ktorá chcela zrušiť pôvodný
urbár, zažalovala predchádzajúce vedenie za
to, že nemajú možnosť hospodáriť so svojím
majetkom a žiadali zrušenie urbára. Odôvodňujú to tým, že založenie LPS nebolo
úplne v zmysle zákona. Od založenia LPS
uplynulo viac ako pätnásť rokov a je veľmi
ťažké rekonštruovať tieto udalosti vo vzťahu
k vtedy platným predpisom. Prvostupňový

Ako zdôrazňujú J. Rác a Ing. J. Mok, Záhorská Bystrica bola vždy bohatou dedinou
a má množstvo lesov, z ktorých profitujú
nebystričania. Vlastníci z nich nemajú to,
čo by mohli, aj pre nevýhodné zmluvy o
prenájmoch na 99 rokov či využívanie urbárskych pozemkov záhradkármi, ktorí si
tu vybudovali domy na celoročné bývanie,
neplatia nájomné a pod.

Výbor spoločenstva je presvedčený, že ďalšie vyplácanie podielov môže nastať až po
ukončení auditu. 70 % vlastníkov je známych, resp. hlásia sa o svoje podiely, zvyšných 30 % môže kedykoľvek prísť a prihlásiť
sa o svoje právo. „S tým treba pri ďalšom
vyplácaní počítať. Pri bývalom vedení sa vyplácali podiely asi v troch vlnách, z každej z
nich sa nejaké prostriedky z rôznych dôvodov
vrátili, no my ich nemôžeme vyplatiť nikomu
inému. Treba zmapovať, kto peniaze dostal
a kto nie.“
Cieľom nového vedenia je dať súčasný stav
urbára do poriadku. Nie je to jednoduché
a nebude to zajtra. Treba sa prehrýzť papiermi, zorganizovať všetkých urbárnikov,
urobiť prehľad v zmluvách, účtoch, dokončiť elektronickú evidenciu. „Ide nám o to,
aby boli ľudia spokojní a mohli nám dôverovať. Chceli by sme vyzvať všetkých, ktorí
chcú uplatniť svoje právo – príďte aj s listom
vlastníctva, stačí výpis listu vlastníctva z internetu. Dedičské konanie je nedostačujúce,“
zdôrazňujú predseda LPS Jozef Rác a člen
výboru Ing. Jozef Mok.
LPS Záhorská Bystrica
Výbor:
1. Jozef Rác – predseda
2. Miloslav Blecha
3. Emil Jaderko – v súčasnosti sa z
vlastného rozhodnutia nezúčastňuje
na práci vo výbore
4. Jozef Mok
5. Milan Rác
6. Rudolf Požgay – v súčasnosti sa z
vlastného rozhodnutia nezúčastňuje
na práci vo výbore
7. Eduard Pokorný
8. Leonard Vlček
9. Jozefína Žernovičová
10. Jozefína Neradovičová – náhradníčka
Dozorná rada:
1. Mikuláš Beník – predseda
2. Bohuš Blecha
3. Milan Bilačič
Zmierovacia komisia:
1. Jozef Blecha – zomrel
2. Jozef Malinovský – predseda
3. Štefan Turanský
Pre viac informácií o činnosti LPS
Záhorská Bystrica kliknite na:
www.urbar-zahorska.meu.zoznam.sk
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RETAIL PARK „INTRO“
V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Po úspešnom otvorení Obchodno-administratívneho komplexu Storeland a Baumax
plánuje spoločnosť Property Investment
realizovať obchodné centrum „RETAIL
PARK INTRO“. Kým novootvorený Storeland a Baumax je zameraný predovšetkým
na stavbu a „všetko pre bývanie“, plánovaný
retail park má vytvoriť obchodné centrum,
ktoré svojou funkčnou náplňou rozšíri ponuku služieb o módu, šport, služby a zábavu
v spojení so supermarketom BILLA.

Správna cesta bystrického tenisu
„Nepýtaj sa čo ti dala obec, ale pýtaj sa čo
si spravil pre obyvateľov obce,“ tak by sa
dal na naše podmienky parafrázovať výrok
prezidenta J. F. Kennedyho. U florbalistov
a tenistov musí byť odpoveď na túto otázku
pozitívna. Keď v roku 2006 pár jednotliv-

Riešené územie sa nachádza v susedstve
Baumaxu a Storelandu pri zjazde z dialnice smer Brno.
Základnou filozofiou návrhu bolo vytvoriť
obchodné centrum samostatných obchodných prevádzok prístupných z vonkajšieho
prostredia bez vnútornej pasáže. Obchodný areál sa skladá z troch častí. V dvoch
krajných častiach sú osadené dvojpodlažné
objekty obchodov a služieb, ktoré sú osadené kolmo na Hodonínsku ulicu ako aj
na vrstevnice terénu. V strednej časti jevytvorené „vnútorné námestie“, ktoré je položené na dvoch terénnych úrovniach. Na
spodnej úrovni sú pod časťou parkoviska
umiestnené obchody a služby, čím sa vytvára priestor v tvare písmena U. Na „hornej“
úrovni je parkovisko čiastočne nad obchodmi a čiastočne nad terénom. Z tejto úrovne
sú obchody prístupné vonkajšou prekrytou
galériou. Obe parkovacie úrovne sú prepojené rampami. Táto stredná časť zároveň
slúži na optické uvoľnenie zástavby, aby z
pohľadov z diaľnice a z Hodonínskej cesty boli priehľady do krajiny. Na strechách
dvojpodlažných hmôt sú kompozične rozhodené hranoly, ktoré rozbíjajú horizontálnosť objektov a spolu s atypickým rie-

šením schodísk dodávajú
architektúre obchodného
centra atypickosť.
Prvý obchodný objekt je
trojpodlažný. Prízemie objektu je čiastočne zapustené
do terénu. Zo strany z parkoviska sú situované prenajímateľné priestory. Jednotlivé obchodné priestory
sú v zadnej časti dispozície
prepojené chodbou, ktorá
slúži pre zásobovanie obchodov a je zároveň únikovou chodbou. Na 1.
poschodí, v časti, ktorá sa nachádza bližšie
k Diaľnici D2 sú situované prenajímateľné
priestory, ktoré sú prístupné z exteriérovej
galérie. Z južnej strany je situovaný nájomný priestor, určený na gastroprevádzku.
Obchodný objekt – 2 je jednopodlažný ob-
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cov usporiadalo tenisový turnaj detí, najprv to vyzeralo len na športové vyplnenie
prázdnin. Ich záujem a nadšenie z tejto hry
priviedlo družstvo TJ Záhorák do súťaže
dorastu bratislavského regiónu. Po nich

sa prihlásili do súťaží aj seniori a muži. A
tak každoročne v máji a júni prebiehajú
súťaže tenisových družstiev bratislavského
regiónu. V tomto roku už z družstva dorastencov medzi mužov postúpili J. Krúpa,
J. Lipčák a M. Jurík – všetko odchovanci
našej TJ Záhorák. Družstvo dorastencov má
však aj ďalších Bystričanov: F. Hobinka, A.
Krúpa, P. Lipčák, ktorí
tvorili základ družstva
v tohtoročnej sezóne.
A počínali si pomerne
úspešne, keď z 8 účastníkov II. triedy skončili
na peknom 4. mieste.
Potešiteľné je, že hrať za
TJ Záhorák prejavili aj
mladší (12 až 14-roční
chlapci) súčasní obyvatelia Záhorskej Bystrice.
Dobrá práca s mládežou sa prejavila už aj
v súťaži mužov. Káder
družstva tvoria skúsení „harcovníci“, ale
aj tí, ktorí v r. 2006 sa prihlásili na detský
turnaj. Toto družstvo pod vedením trénera
Paluša zvíťazilo v II. triede bratislavského
regiónu a zabezpečilo si postup do I. triedy,

čo je súťaž hneď za II. ligou. Hráči i priaznivci tohto bieleho športu to považujú za
významný krok k ďalšej popularizácii tenisu v Záhorskej Bystrici. Seniori 60+ patria
dlhodobo medzi najlepšie družstva bratislavského regiónu. V tomto roku skončili
na 2. mieste, hneď za Tenisovou školou Petržalka, keď v dramatickom finále prehrali
1:2, a tak sa zopakoval výsledok z vlaňajška.
Účasť na Majstrovstvách Slovenska v tejto
vekovej kategórii im unikla o vlások. Treba
poznamenať, že káder víťaza tvoria bývalí
aktívni ligoví hráči. Seniori sa presadzujú aj
individuálne: Ondruška (75+) získal striebornú medailu na Majstrovstvách Slovenska v dvojhre, Hlaváč (65+) bol vo štvorhre
tretí a Fillo (65+) vedie rebríček tenistov vo
štvorhre v bratislavskom regióne. Tenis je
náročný šport, nielen fyzicky či technicky,
ale aj finančne. Výstroj, oblečenie, platenie
trénerov, prenájom kurtov – to všetko si
hradia samotní hráči resp. ich rodičia. V
tomto roku po prvý raz pokryl náklady na
loptičky pre majstrovské zápasy Miestny
úrad. A tak poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na tom, že na mieste stavebného odpadu vyrástol tenisový areál,
ktorý obdivujú všetci jeho návštevníci, ale
najmä priniesol mnohým Bystričanom veľa
radosti z aktívneho oddychu.

Stolný tenis v Záhorskej Bystrici
jekt zapustený v teréne. Všetky vstupy sú
orientované do „nádvoria“. V objekte sa
nachádzajú obchodné prevádzky prístupné z terénu. V rámci objektu sú dve jednosmerné rampy pre osobné autá, ktoré sú
v exteriéri. Týmito rampami sa návštevníci
dostávajú osobnými autami na poschodie,
kde je zabezpečené parkovanie na streche
(140 parkovacích miest).
Obchodný objekt – 3 je trojpodlažný, na
malej časti štvorpodlažný. Suterén objektu
je čiastočne zapustený. Nachádza sa v ňom
garáž pre zamestnancov (31 parkovacích
miest). Na prvom a druhom poschodí sú
situované prenajímateľné priestory prístupné z parkoviska alebo exteriérovej pasáže.
Do spádovej oblasti projektu patria blízke
mestké časti ako Dúbravka, Lamač, Devínska nová Ves, Záhorská Bystrica a Stupava
v počte cca 110 000 obyvateľov. Projekt je
koncipovaný ako retail park so zameraním
na priestory od 150 - 2000 m2. Pripravovaný komplex rozšíri nákupné plochy v Bratislave o ďalších takmer 30-tisíc štvorcových
metrov.

Spoločenstvo priateľov stolného tenisu
Záhorská Bystrica úspešne pokračuje vo
svojej činnosti pre občanov Záhorskej Bystrice nielen organizovaním Novoročných
turnajov a exhibície pánov Orlowského a
Pánskeho, ale i turnajom pre deti a mládež,
ktorý úspešne prebiehal za podpory MČ
Bratislava Záhorská Bystrica 18. 6. 2011,
termínovo načasovaného i k blížiacemu
sa dňu otcov 19. 6. 2011. Turnaj bol rozdelený do dvoch vekových kategórií od
9 rokov do 12 rokov a od 13 rokov do 15
rokov. V staršej kategórii mali zastúpenie
aj dievčatá vďaka Slávke Tomšovej, ktorá
peknou a koncentrovanou hrou skomplikovala postup nejednému protihráčovi. Pre
všetkých štartujúcich hráčov boli pripravené hodnotné darčeky a pre víťazov krásne
poháre, diplomy a životopisná publikácia
bývalého reprezentanta Československa v
stolnom tenise, ktorý je zapísaný v športovej sieni slávy a ktorý tieto publikácie venoval, pána Štefana Kollárovitsa. Priniesol
ich síce osobne, žiaľ z rodinných dôvodov
sa na podujatí nemohol zúčastniť. Po pri-

vítaní a otvorení turnaja starostom MČ
Bratislava Záhorská Bystrica Ing. Jozefom
Krúpom a poslancom Milošom Fatykom
za športovú komisiu, ako i výborom OZ i
členov a sympatizantov, ktorí sa spolupodieľali na príprave tohto pekného podujatia, sa deti s nadšením pustili do súbojov o
postup a prvenstvá. Deti hrali s maximálnym nasadením, dokonca u niektorých sa
sem-tam objavili i slzičky. Preto by sme do
budúcnosti radi organizovali turnaje pre
deti každoročne a nadviazali tak na tradíciu Novoročných turnajov pre mládež
od 16 rokov a dospelých. Turnaj prebiehal
na vysokej organizačnej úrovni a po celom
priebehu a vyhodnotení s odovzdávaním
cien víťazom sa všetky deti občerstvili
chutnou pizzou a minerálkami. Každý, kto
sa zúčastnil, či už my organizátori, deti a
ich rodičia, odchádzal po skončení turnaja
s pocitom príjemne stráveného predpoludnia. Do budúcnosti si želáme, aby záujem
detí s podporou ich rodičov o tento druh
športu v našej mestskej časti narastal. Ktovie, možno raz z našich detí vzíde úspešný

reprezentant nielen našej mestskej časti, ale
i celého Slovenska. V kategórii od 9 do 12
rokov sa stal víťazom turnaja Matúš Gajdoš
a v kategórii od 13 do 15 zvíťazil Richard
Šrámek. Aj touto cestou im gratulujeme,
rovnako ako ostatným hráčom na druhých
a tretích miestach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili. Veríme, že druhý ročník bude ešte kvalitnejší a vo väčšom
zastúpení štartujúcich hráčov s podporou
ich rodičov.
Miloslav Sajan
Predseda OZ SPST-Záhorská Bystrica
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Riešenie Grmolínského potoka
Vážení Bystričania, obyvatelia Pútnickej
ulice a Vlkoviek . Rád by som vám predložil návrh riešenia prejazdu cez Grmolínsky
potok. Urobil som tak na základe vašich
podnetov z osobných stretnutí a petície,
v ktorej ma žiadate, aby som zamedzil
zneužitiu pútnickej turistickej cesty zo Záhorskej Bystrice do Marianky a zabránil
prechodu áut cez Grmolínsky potok. Som
presvedčený, že realizácia uvedeného návrhu bude prijateľným riešením pre obidve
zainteresované strany, tak pre obyvateľov
Záhorskej Bystrice ako aj pre obyvateľov
Marianky. Konkrétnu vizualizáciu riešenia
nájdete na www.zahorskabystrica.sk. Informácie môžete získať aj osobne na miestnom
úrade u Ing. Kataríny Macákovej, ktorej
môžete adresovať aj svoje prípadné pripomienky či námety. Napísať ich môžete aj na
moju mailovú adresu krupa@zahorskabystrica.sk. Pokiaľ sa Vám navrhnuté riešenie
bude páčiť a splní vaše predstavy, začneme
ho realizovať v septembri tohto roku.
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Križovatka Stupava –juh otvorená!
takmer po celej dĺžke budovaného úseku.
Po odkrytí základovej škáry násypov bola
zistená vysoká hladina spodnej vody podmáčajúca podložie. Preto bolo potrebné
pod budúcimi násypmi vybudovať roznášaciu geodosku a v niektorých miestach aj
odvodňovacie rebrá. Nedalo sa vyhnúť ani
úprave založenia mostných objektov.

Ani dážď v prvý augustový deň nedokázal
znepríjemniť náladu tým, čo prišli na slávnostné otvorenie dlho očakávanej križovatky Stupava – juh. Slávnostný príhovor
predniesol 1. podpredseda vlády a minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR Ján Figeľ, medzi hosťami boli predstavitelia NR SR, spoločností realizujúcich stavbu, Bratislavského samosprávneho kraja i
miestnych samospráv – medzi nimi aj starosta MČ Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

Ing. Jozef Krúpa
starosta

OZNAMY

Novú súkromnú
ŠKÔLKU
v Záhorskej Bystrici otvoríme pre Vaše
detiĀky už v septembri.

Kontakt: 0918 581 131

tipy z domácej kuchyne

Recept sestier „Čechových“
STRATENÉ JABLKÁ
Keďže je čas dozrievania skorých odrôd jabĺk, prinášame
recept p. Márie Liďákovej na jednoduchý, rýchly a hlavne
chutný jablkový koláč. My ho voláme „stratené jablká“ a
ak si ho upečiete, uvidíte prečo.
Postup:
Vymiešame 35 dkg práškového cukru + 1 bal. vanilkového
cukru, 4 celé vajcia, 1,5 dcl oleja. Pridáme 30 dkg polohrubej
múky zmiešanej s 1 kávovou lyžičkou sódy bikarbóny, 1 kávovou
lyžičkou škorice a 2 polievkovými lyžicami kakaa. Nakoniec vmiešame 40 dkg strúhaných jabĺk. Vylejeme na vymastený a múkou alebo kokosom vysypaný plech a
pečieme asi 30 minút pri teplote 160-170 stupňov. Upečený koláč môžeme potrieť
džemom a posypať kokosom alebo poliať čokoládovou polevou.

Naši jubilanti
V júni oslávili významné
životné jubileum:
75 rokov
• Kráľovičová Antónia, Bratislavská ulica
70 rokov
• Mašek Dušan, Donská ulica
55. výročie svadby
• Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. a manželka
Viktória, rod. Cingelová, Donská ulica

V júli oslávili významné životné
jubileum:
85 rokov
• Anna Fumačová, Prídavková ulica
80 rokov
• Ján Čech, Pútnická ulica
• Mária Mihalovičová, Ulica čsl. tankistov
• Milan Bilačič, Trstínska ulica
70 rokov
• Ing. Ernest Veruzáb, Pútnická ulica
• Danka Madová, Pútnická ulica
• Pavla Diškancová, ulica Na Vlkovkách
• Marta Gašparíková, Hargašova ulica
65 rokov
• Margita Mišovská, Hargašova ulica
• Anna Weinštuková, Tatranská ulica
60 rokov
• Božena Kubíková, Vrbánska ulica

Jubilantom srdečne
blahoželáme!

Mestská časť Bratislava – Záhorská
Bystrica MIESTNA KNIŽNICA, Československých tankistov 134, 841 06
Bratislava,
Čas poskytovania služieb: Knižnica a
Letná čitáreň
Pondelok: 15.00 – 18.00
Streda:
15.00 – 18.00
Piatok:
15.00 – 19.00
Telefónne číslo: 02/64 287 757
kniznica@zahorskabystrica.sk
Zákaz vypaľovania a pálenia
Podľa zákona 314/2001 Z. z. vypaľovanie
a pálenie porastov a iného materiálu je
striktne zakázané. Zakázané je:
-vypaľovanie porastov a trávy,
-spaľovanie trávy, buriny, krí
kov, haluziny a podobne,
-zakladanie ohňa v priestoroch
a miestach, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu.
Za porušenie zákona môže fyzická
osoba dostať pokutu 331 € v blokovom
konaní na mieste. Preto žiadame občanov, aby sa zbavili biologického odpadu
kompostovaním alebo využitím služby
na zberných dvoroch.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Križovatka zabezpečí rýchle a bezpečné dopravné prepojenie Bratislavy so Záhorskou
Bystricou, Mariankou a Stupavou, čo odľahčí preťaženú cestu I/2 a takisto pomôže
k lepšiemu využívaniu diaľnice D2. Súčasne
sa zlepší aj dopravné prepojenie Volkswagenu Slovakia a. s. s priemyselným parkom
na Záhorí, kde dôjde k skráteniu trasy
približne o 12 km. Hoci bolo ukončenie
výstavby pôvodne avizované už na marec,
nečakané komplikácie spôsobili jej predĺženie. Dôvodom bolo neúnosné podložie

Zberný dvor EKO-CENTRUM Záhorská Bystrica
Nachádza sa na dolnom konci ulice Čsl.
tankistov smerom k družstvu DP Devín
Zodpovedný vedúci: Dušan Kadlečovič,
prevádzková doba:
Po-Pia: 8.00-15.00 h, So: 8.00-12.00. h
Činnosť zberného dvora sa riadi pri
zbere odpadu týmito pravidlami:
A) bezplatný zber odpadu od obyvateľov Záhorskej Bystrice
Na základe poukazu vydaného Miestnym úradom môžu obyvatelia Záhorskej
Bystrice bezplatne odovzdať do zberného dvora tento odpad v objeme do 100
kg ročne:
Drobný stavebný odpad – odpad z
drobných stavebných úprav
Veľkorozmerný odpad – rozobraný
nábytok, dosky v dĺžke max. 2 m a šírke
1m
Pneumatiky – len z osobných automobilov
Sklo – z okien, fľaše (nie autosklo a
lepené sklo)
Biologicky rozložiteľný odpad – lístie,
tráva, burina, konáre zo stromov
Pri odovzdaní odpadu nad 100 kg sa
uhrádza poplatok za skládku.
B) zber a výkup odpadu od občanov a
aj podnikateľských subjektov
Elektrošrot – chladničky, práčky, televízory, počítače, elektronáradie – odoberá
sa bezodplatne!

Mosty:
- 3 mosty na diaľnici
- 2 mosty nad diaľnicou
- 1 most na ceste I. triedy
Križovatky:
- križovatka „Stupava – juh“ na diaľnici D2
- križovatka „Devínska Nová Ves“ na
ceste II/505
- križovatka „Záhorská Bystrica“ na
ceste I. triedy – neúplná

Akubatérie – výkup
Kovový odpad a farebné kovy – výkup
Papier – výkup
Informácia o podmienkach realizácie
európskeho programu potravinovej
pomoci pre najodkázanejšie osoby
V tomto roku sa SR prvýkrát zapojila do
tohto programu, ktorý je financovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a
záručného fondu. Hlavným cieľom je
pomôcť osobám v núdzi distribúciou
základných potravín (pšeničná múka
a bezvaječné cestoviny) charitatívnymi
organizáciami. V spolupráci s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou sa stanovil okruh ľudí,
ktorí môžu túto pomoc získať. V našej
mestskej časti sa vzťahuje na:
- fyzické osoby, ktoré sú pobera
teľmi dávky v hmotnej núdzi a
príspevku k dávke
- osoby na hranici životného minima
(rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané
dotácie)
-poberatelia dôchodku, ktorých výška
dôchodku nepresahuje 303,00 € mesačne (nepracujúci poberatelia starobného,
predčasného, invalidného dôchodku)
Kontaktná osoba na MÚ Záhorská
Bystrica: Božena Kubíková, tel: 02/65 95
61 10
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KRÍŽOVKA/POZVÁNKY
Pomôcky:
Zio, danio,
anamirta,
Ur, avos,

Dedo Jozef sa pýta lekára:
Pán doktor, môžem ešte
v mojom veku bez újmy
na zdraví milovať?
Lekár sa usmeje a povie:

1. časť
tajničky

Vyčerpajú

Alelomorfa

Český maliar

Rieka v Chile

Česká plošná
Syn Penelopy
miera

Potešenie

Skratka pre
anno Domini
Povaria

Rieka
v Španielsku
Zlá vec
Francovka

Omotal
Čiastková jednotka meny
v Macau
Skratka valuty

Severský boh
meča
4. časť
tajničky
Pohromade
Napríklad
(skr.)
Syn boha
Hefaista

Jestvuje
Rímskych 950

Ukrajinský
strunový
brnkací
nástroj

3. časť
tajničky

Krehký bledosivý kov

Rieka
v Rakúsku
Mužské meno
Buď
pozdravený
( z lat.)
Tlak krvi(skr.)

Americký
papagáj
Lámka

Poplach
(zastar.)
Dekoltáž
(hovor.)
Starorímska
minca

2. časť
tajničky

Starogermán

Popevok

Popíjal

Ázijská
jedovatá
rastlina

Staroegyptský
boh slnka
Nemecký
súhlas

Pozoroval

Naša Bystrica
Francúz.
šľachtic(hist.)
MPZ áut
Moldavska

Bočka

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Autor:
JOZEF BLAHO

Akváriová
rybka

Otravné
látky (skr.)
Starobabylonské mesto
Hovoria znova

Judejský kráľ

Vidina
v spánku

Čapkov román

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 3 znie: „Pani Veselá sa chystá do kúpeľov: Deväťročný Janko ju varuje: Mama, mala by si zostať doma. Otec s ujom sa chcú biť. Ako si na to
prišiel?“ „Hovorili, že keď odcestuješ, tak si dajú do nosa.“

POZVÁNKY
Mestská časť Bratislava – Záhorská
Bystrica
Miestny odbor Matice slovenskej Záhorská Bystrica
Miestna organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
Záhorská Bystrica
vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu pri príležitosti štátnych
sviatkov
Dňa Ústavy Slovenskej republiky a výročia Slovenského národného povstania

VÝBEROVÉ

dňa 1. septembra 2011 o 10.00 pred
Miestny úrad MČ Záhorská Bystrica.
Zároveň prijmite pozvanie starostu Jozefa Krúpu na „tanier národného guláša“.
Podrobný spoločenský a kultúrny
program na plagátoch!
V prípade nepriaznivého počasia sa
slávnostná akadémia uskutoční v spoločenskom dome na Gbelskej ulici.
24.09.2011 vás srdečne pozývame na
slávnosti vína, ktoré sa uskutočnia na
Námesti Rodiny

KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy s materskou školou,
Hargašova 5, Bratislava – Záhorská
Bystrica
Kompletnú informáciu o pracovnej
pozícii ako i predpoklady, požiadavky
a kritériá si môžte stiahnut:
www.zahorskabystrica.sk
Prihlášku do výberového konania zasielajte do 16.9.2011 na adresu:
Miestny úrad Bratislava – Záhorská
Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57
Bratislava 48
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