DVOJMESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV ZÁHORSKEJ BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA • 2013/č.4 • ZADARMO

BEZ ZÁKAZNÍKOV
BY OBCHOD NEFUNGOVAL

HRUBÉ HODY SA VYDARILI

Počasie nám prialo, ruské kolo
sa stále točilo plné, ľudia sa
dobre zabávali.

Daniel Liďák obchodu venoval
všetok svoj čas.

VIAC NA STRANÁCH Č. 2-4

VIAC NA STRANÁCH Č. 6-7

Začal sa školský rok
Pred nami je opäť desať mesiacov plných
školských povinností, ale verím, že ich
spoločnými silami hravo zvládneme.
V tomto školskom roku nastúpilo do materskej školy 44 nových detí a do prvého
ročníka 50 prvákov. V materskej škole budeme mať 5 tried, v základnej škole 15.
Cez prázdniny sme v škole okrem bežných letných prác urobili aj väčšie opravy
niektorých tried. Keďže máme v základnej škole o dve triedy viac, zmenili sme
výtvarnú učebňu a knižnicu na kmeňové triedy. Pre knižnicu sme našli nové
priestory. V týchto miestnostiach boli vymenené podlahové krytiny, nová maľovka stien a soklov. V niektorých triedach
pavilónu B boli zrenovované hygienické
kútiky, vymenený obklad s umývadlom
a vodovodnou batériou.
S pomocou pána starostu a miestneho
zastupiteľstva sme zrekonštruovali ďalšiu
triedu materskej školy s terasou a opravili vlhnúcu stenu v jedálni MŠ. Prebieha
prvá etapa rekonštrukcie školskej jedálne, kde sa v priebehu septembra vytvoria
nové priestory pre záujmovú činnosť.
Aj vďaka sponzorovi sme vymenili zvyšné okná materskej školy za plastové a tiež
pôvodné vstupné plastové dvere za hliníkové. Dúfam, že sa nám čo najskôr podarí
vymeniť okná aj na budovách základnej
školy, ktoré sú ešte v horšom stave.
Vďaka Občianskemu združeniu rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ sme zariadili
dve triedy ZŠ novým nábytkom, školskú
knižnicu novými stolmi, stoličkami a kobercom. V materskej škole sme z nášho
rozpočtu zakúpili nové lehátka. V pavilóne A boli vďaka sponzorovi, tiež spomedzi našich rodičov, nainštalované tri
nové interaktívne tabule.
Nech je tento školský rok ešte lepší ako
minulý, aby pedagógovia svoju prácu vykonávali s radosťou a chuťou, aby nás rodičia podporovali a aby sme sa spoločne
snažili urobiť naše deti šťastnými.
PaedDr. Zuzana Kaliariková,
riaditeľka ZŠ a MŽ Hargašova

NAŠI NOVÍ PRVÁČIKOVIA

Tak, majú to za sebou! Prvý týždeň v škole
znamená pre 50 našich prváčikov celkom
nové obdobie života. Prajeme im, aby sa im

darilo a to isté želáme aj všetkým ostatným
žiakom školy a deťom materskej škôlky.
(r) foto: archív školy

Obnovili sme tradíciu

Pri príležitosti osláv Dňa ústavy SR a SNP
vzdali česť padlým vojakom starosta Jozef
Krúpa, Emil Richter za ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a Štefan

Martinkovič za MO Matice slovenskej. Zapálením vatry v areáli Na plácku sa mestská
časť vrátila k tradícii osláv oboch sviatkov
práve tu.
(r) foto: bb
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Bystrické hrubé hody sa vydarili

Prvé boli júnové hody
V piatok 28. júna sme zahájili Bystrické
hody programom pre deti v miestnej
knižnici. Príjemný podvečer deti strávili
v spoločnosti pani učiteľky Evičky Dankovej a našej pani knihovníčky Vierky
Marošovej a Magdy Mišovskej. Pani
učiteľka malých čitateľov oboznámila
s výrobou papiera a tiež mala pripravené
pekné súťaže. Deti si čítali z rozprávkovej
knižky, kreslili a nakoniec všetky dostali
malý darček.
Sobotný podvečer už patril dobrotám,
zábave a kolotočom na Námestí Rodiny.
V Spoločenskom dome si návštevníci
vypočuli džezový koncert Kolobeh dňa

Tento rok prijali pozvanie na hody naši európsky spoluobčania z talianskej obce Riese Pio X, ktorá je našou družobnou obcou.
foto: Martin Jurček

Zvolení zástupcovia farskej
rady skladajú sľub. Na hodovej sv. omši sa zúčastnil aj
otec arcibiskup.

Hostia na Námestí Rodiny.

a noci v interpretácii Pavol Bodnár tria
a Moniky Masarovičovej. Čo je galetka
a ako vyzerá vodová lavička, sme si pripomenuli na výstave Z domácnosti starých
materí. Dobrovoľníčky z Červeného kríža
mali pripravené súťaže pre deti. Dospelí si
do sýtosti zatancovali na Hasičskej hodovej zábave pred požiarnou zbrojnicou.
V nedeľu popoludní sme sa opäť stretli na
Námestí Rodiny, k dobrej nálade prispela
aj Veselá muzika zo Stupavy.
Veríme, že sa Bystrické hody 2013 vydarili a strávili ste spolu s nami príjemný prvý
prázdninový víkend.
(bb)
foto: Martin Jurček, Barbora Besedičová

foto: Barbora Besedičová

foto: Martin Jurček

Hodová omša k patrónom sv. Petrovi a Pavlovi.

Taliani pricestovali v piatok. Pán starosta
s pánom farárom ich v mene občanov Záhorskej Bystrice privítali popoludní na Námestí
Rodiny. Večer sa im o program postarali naši
poľovníci – zorganizovali poľovačku na strelnici Na Plácku. V sobotu člen športovej komisie
Tomáš Lendel pripravil Hodový beh o pohár
starostu. Boli sme prekvapení účasťou, prihlásilo sa 63 bežcov v kategóráich muži, ženy,
mládež a deti. Ceny pre bežcov zabezpečilo
športové centrum Fajn club a Tomáš Lendel.
Popoludní sa chlapi stretli v čisto chlapskej hre
– zmerali si sily vo futbale. Futbal bol divácky
lákavý, veď na trávniku behali naši manželia a
tatkovia. Na Námestí Rodiny sa zbiehali stán-

Takto bojovali dospeláci.
kari s balónmi, palacinkami, cigánskou, pivom,
cukrovou vatou, keramikou. Gazdinky prinášali svoje záviny na súťaž o Bystrický závin.
Tento rok sa nám aj vďaka lukratívnej výhre –
wellness pobytu od cestovnej kancelárie Royal
travel, prihlásilo až 9 súťažných závinov. Najviac chutil závin od pána Ábika.

Orient aj rock
Programom nás sprevádzala usmievavá moderátorka Veronika Hatala. Po tradičnom
vystúpení speváckeho zboru Bystričan sa
mikrofónu ujal starosta Jozef Krúpa. Privítal
hostí z Riese Pio X., pána predsedu BSK Pavla
Freša, primátora hl. mesta Milana Ftačnika a

starostov okolitých meských častí. Všetkým
zaželal príjemný večer a dobrú zábavu.
Po oficialitách na pódium vystúpili orientálne
tanečnice zo skupiny Irina dance group. Ich
ladné tanečné kreácie by sa chcela naučiť azda
každá žena. Veľmi krásne bolo vystúpenie s
vejármi, na ktorých sú pripevnené šatky.
Tento rok sme pre prítomných pripravili aj
malú tombolu do ktorej darčeky venovali
okolitý predajcovia. Rocková kapela Aragon
to poriadne rozbalila, takže mladí skákali
pred pódiom a poriadne si zavrieskali známe
rockové hity. Ako posledná vystúpila dychová
hudba Vištučanka. Ich valčíku a tangu niektorí neodolali a s chuťou si zatancovali.

Ruské kolo.

foto: Peter Šteffek

Plné námestie

V nedeľu sa v Kostole sv. Petra a Pavla konala slávnostná hodová sv. omša, ktorú celebroval arcibiskup
Stanislav Zvolenský. Po omši bolo krátke agapé pri
kostole. Taliani sa po spoločnom obede poďakovali
za pozvanie a vydali sa na cestu domov.
Podvečer na Námestí Rodiny svoj koncert odohrala
jazzová skupina Ragtime jazz band v ktorej hrajú aj
naši Bystričania. Koncert bol príjemnou bodkou za
tohtoročnými Bystrickými hrubými hodmi.
Tohtoročné hody dopadli veľmi dobre - počasie nám
prialo, ruské kolo sa stále točilo plné, ľudia sa dobre
zabávali a ešte okolo polnoci bolo Námestie Rodiny
stále plné. Dovidenia o rok!
Barbora Besedičová

Rozprávkový večer v knižnici.

foto: Peter Šteffek

foto: Peter Šteffek

Aragon - rocková kapela.

foto: Martin Jurček

Vištučanka.

Koštovka Bystrických závinov.

foto: Barbora Besedičová

Aj najmenší bežali, ako vládali.

Kolotoče nemohli chýbať.

Deťom sa venovali aj dobrovoľníčky z Červeného kríža.
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Obnovili sme tradíciu hodového futbalu
Komisia športu spolu s komisiou kultúry zorganizovali na 31. augusta I. ročník hodového futbalového turnaja.

Červení - Marianka, pásikaví - farnosť, bieli - Taliani. Mužstvo mestskej časti je práve v šatni.
Na Hrubé hody v Záhorskej Bystrici sa
občania tešia kvôli bohatému kultúrnemu
programu, kolotočom, oslavám vo farnosti
a už roky počúvame, že kedysi bol ich súčasťou aj hodový futbal.
Tento rok sa nám ho podarilo usporiadať
na miestnom „veľkom futbalovom ihrisku“.
Stav okolia, šatní, toaliet – celkovo zázemia
si vyžiadal v priebehu prázdnin relatívne
veľké úsilie dobrovoľníkov z radov rodičov
športujúcich detí, technickej čaty Miestneho úradu. V upravenom a vyčistenom areáli sa popoludní rozbehol turnaj štyroch
družstiev a zápas nádejí Záhorskej Bystrice.
K dispozícii bol divinový guláš (sponzorsky
od poľovníkov, pekárne u Floriánka pána
Kubaského a komisie športu), cigánska pečienka, kofola, limo a pivo Stupavar. Tak,
ako to má na futbale byť.

Unavení Taliani
Korením boli samozrejme góly, hlavne
stretnutie Záhorskej Bystrice proti mužstvu
hostí z družobnej obce z Talianska Riese Pio
X.. FC Angels (farské družstvo) prehralo
s Maríankou 0:3 a tak sa o 3. miesto pobili
prevažne „cyklisti“ z Riese a FC Angels. Po
desiatich minútach bolo rozhodnuté a una-

Starosta sa teší po tom,
čo dal gól Talianom.

foto: Martin Jurčo

foto: Ivan Bošňák
Pohoda v prestávke medzi zápasmi.
vení Taliani sa najviac tešili záverečnému
hvizdu rozhodcu p. Príkopu.
Vo finále potom hostitelia z Bystrice remizovali 1:1 s FC Mariánka a na pokutové
kopy vyhrali naši hostia 5:4. Všetky pokutové kopy boli krásnymi strelami, dokonca
aj tá Milošova do spojnice brvna a tyčky.
Jožko Cere z FC Angels skončil s kotníkom
na Kramároch po prvom dotyku s loptou,
ale inak sa nič nestalo a dokonca sme nezmokli.
Pri slušnej návšteve okolo 250 divákov sme

foto: Peter Šteffek

si pozreli aj dve družstvá detí v zápase nádejí Bystrice pod vedením trénerov Jozefa
Prokopa a Martina Kapustu. Pri vystúpení
mažoretiek niektorí diváci vstúpili na ihrisko, čo ale trojica rozhodcov zhovievavo
tolerovala.

Ocenení
Poháre podľa umiestnenia odovzdali kapitánom Jožkovi Slezákovi z Marianky Štefan Jánoš a Milošovi Fatykovi Štefan Pilváň.
Obaja Štefanovia sú laureátmi ceny Legenda športu v Záhorskej Bystrici v posledných
dvoch rokoch. Ivan Kamhal prebral cenu za
III. miesto od vice-starostu Romana Weinštuka a za organizátorov odovzdal „grazie
mille!“ kapitánovi Gianni-Luigimu z Giese
Ivan Bošňák.
Ostáva dúfať, že na miestne futbalové ihrisko si nájdu budúci rok cestu viacerí, či
už v tímoch súťažiacich, alebo ako podpora
v obecenstve. Plánujeme aj mini-turnaj detí
a tak všetkým želáme veľa chuti do tréningu
a určite ich pozveme aj o rok.
Ivan Bošňák, Vladimír Kristl
komisia športu a kultúry
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SportFest v Göttlesbrunne: Ako sa to má robiť
Koncom júla organizujú v našej družobnej obci v Rakúsku príjemné podujatie. SportFest je celovíkendová
záležitosť, propaguje šport, pohyb, telesnú aktivitu a je tiež spoločenskou udalosťou.

Bystrická delegácia na Sportfeste.
Zo Záhorskej Bystrice vyrazila do Rakúska
skupinka cyklistov, ostatní účastníci nasadli
do autobusu a všetci spolu sme sa zúčastnili
na nedeľnom futbalovom popoludní s obedom a so svätou omšou na ihrisku.
Tejto milej udalosti sa z asi 1 400 obyvateľov
Göttlesbrunnu zúčastnilo niekoľko stoviek.

Proste všetci, čo mohli. Nie že by
hrali futbal, ale prišli, akciu podporili, doniesli koláčik, venovali
cenu do tomboly, mamičky si zaRadosť zo zápasu. Franz Schwarz (vicestarosta),
hrali v zápase proti svojim deťom...
Franz Glock (starosta) a Jozef Krúpa (starosta).
Uprednostnili miestnu akciu pred
kúpaliskom, výletom, dovolenkou. V Bystrici sme
Šport pre celú obec
radi, že na obecných akciách Galériu fotografií miestneho areálu neuveje účasť rovnako hojná ako v rejňujeme zámerne. Treba sa ísť pozrieť, ako
Göttlesbrunne a v tomto sme sa o zverený majetok obce s jej pomocou
rovnakí. Príjemné zistenie.
má starať zodpovedný hospodár (spomína-

Všetci spolu

Bystrické a lamačské nádeje pred zápasom.

Odmena pre hráčov po zápase - 5 litrov LIMO.

Deň sa začal v areáli miestneho
futbalového oddielu, na veľkej
terase pohostinstva pre 300
ľudí, svätou omšou. Nie všetci
v Göttlesbrunne sú kresťania,
tak ako nie všetci sú futbalisti, ale pár slov povzbudenia
do športovania od miestne
slúžiaceho poľského kňaza,
dokonca s niekoľkými vtipmi,
určite nikoho neurazilo. Miništrantom bol miestny krčmár
a tiež šéf futbalového oddielu –
3 v jednom a stíha! V tomto je
Slovensko iné a je to o nás, Slovákoch. Mne sa tento príklad
spolužitia páčil, a to boli obrad
a hovorené slovo v nemčine,
ktorej nie úplne rozumiem.
Verím, že vieme pripraviť niečo
podobné aj u nás.

ný miništrant), ako má byť vedený futbalový klub a ako môže vyzerať reštauračné
zariadenie pri štadióne. Človek pochopí, že
v Göttlesbrunne rodičov a deti baví chodiť
športovať na miestny štadión.
V zápase mamičiek proti deťom padol kopec gólov, skórovali hlavne deti. V dôležitom zápase Bystrických nádejí, posilnených
o pár chlapcov z Lamača (ďakujeme) sme
proti „rovesníkom“ o dva roky starším ukázali, že pred začiatkom sezóny musia trošku
potrénovať.
Zápas dospelých mužstiev z Göttlesbrunnu
bol dôstojnou ukážkou futbalu, na ktorom
sa bavilo pol obce. K tejto téme sa vrátime
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas, merali
cestu z Bystrice bicyklom, alebo sadli ráno
do autobusu. V Göttlesbrunne-Arbesthale
sme boli na základe pozvania pána starostu
a podľa reakcií obyvateľov vítaní.
Ivan Bošňák
foto: autor
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Bez zákazníkov by obchod nefungoval
DANIEL LIĎÁK viedol dvadsať rokov obľúbené záhorskobystrické potraviny
ESKO na Tešedíkovej ulici. Keď ich nedávno zatvoril, nezostal mu takmer žiaden tovar. To sa tak často nestáva.

Oslava 1. mája.

Každý, kto sa zaoberal súkromníčením a obchodom zvlášť vie, že po celé tie roky to pán
Liďák nemal vôbec jednoduché. Sám rozpráva, že obchodu venoval všetok svoj čas. Teraz,
keď bystrické potraviny ESKO, ktoré viedol,
zívajú prázdnotou a dvere sa už pre zákazníkov neotvárajú, je vraj čas na poďakovanie.
„Chcel by som sa srdečne poďakovať všetkým
zákazníkom, ktorí ku mne po celé roky chodili. Som im naozaj vďačný, lebo bez nich by
obchod nefungoval. A ja som zasa pre nich
robil to najlepšie, čo som vedel.“
Určite to bolo na spokojnosť Bystričanov, pretože sa tak často nestáva, aby obchod, ktorý sa
zatvára, zostal úplne prázdny. „Zostalo v ňom
tovaru možno za sto eur,“ hovorí pán Liďák
s úsmevom. Vie, že to je tiež prejav vernosti
a spokojnosti jeho zákazníkov. „Doslova do

poslednej hodiny chodili ešte nakupovať, hoci
už ani veľmi nebolo čo. Ešte raz ďakujem.“

Začiatky
Daniel Liďák pracoval najprv pri koňoch, ktoré
sú dodnes jeho láskou, jedného pretekárskeho
si ponechal dodnes. Nejaký čas jazdil s koníkmi a kočom po Bratislave, vozil turistov,
svadobčanov, no veľmi to nevynášalo a keď si
založil rodinu, bolo treba rozmýšľať, ako ju čo
najlepšie zaopatriť. „V deväťdesiatom prvom
som utiekol od koní, chvíľu som bol maloroľník. Najjednoduchšie by možno bolo prebrať
mamin fach a venovať sa gastronómii, ale
prenájom espressa bol na tú dobu privysoký,
tak som sa rozhodol pre obchod. Prvé malé
potraviny som otvoril v dome starých rodičov.
Sestra vo dvore predávala zmrzlinu a ja som

 Najprv masiarstvo a od roku 1992 potraviny Esko.

Prevezte sa v koči.

pomaly rozbiehal obchod. Mama mi so svojimi
skúsenosťami pomáhala pri prvých objednávkach, otec zase s tovarom.“
Ako sám hovorí, k tridsiatke si dal darček
- podarilo sa otvoriť veľké potraviny ESKO,
v ktorých už Bystričania mohli nájsť všetko, čo
potrebovali, vrátane mäsiarstva Jožka Piačeka.
A k tomu milý, ochotný personál, ktorý si pamätal, o aký sortiment majú záujem a po čo do
potravín prichádzajú.

Pomoc rodiny
Okrem vďaky zákazníkom si pán Liďák nadovšetko cení aj pomoc svojej rodiny. Už to
je pekné, že dokázali roky žiť pospolu štyri
generácie a navzájom si trpezlivo pomáhať.
Nad to všetko však vyniká obetavosť manželky pána Liďáka, Jarky. Často vídavala manžela

1. máj. Tu zastal čas.

Vážne aj veselo

Vážený pán Daniel Liďák,
rád konštatujem, že ESKO sa vďaka Vám
stalo neodmysliteľnou súčasťou našej mestskej časti. Počas uplynulých vyše 20 rokov
ste obyvateľom Záhorskej Bystrice prinášali
vysokú kvalitu služieb, ochotu a ústretovosť
zo strany personálu. A nielen to. Popri Vašom pracovnom nasadení ste si našli čas
aktívne pomáhať, Vašu pomoc privítali
členovia Klubu dôchodcov, športové kluby,
poľovnícke združenia, školy a ďalší. Prispeli
ste finančne alebo vecnými darmi na nemalý počet kultúrnych a spoločenských
podujatí. Veľmi oceňujem Vašu pomoc,
pretože umožnila mestskej časti zorganizovať podujatia na kvalitatívne vyššej úrovni.
Patrí Vám za ňu moja srdečná vďaka.
S úctou starosta Ing. Jozef Krúpa
len neskoro večer, sama sa starala o domácnosť
i o deti, Danielu, Sašku a Samuela. S otcovskými povinnosťami ho zaskakoval dedko.
Bežný deň bol v potravinách od pondelka do
nedele, sviatky nevynímajúc. Keď dcéry podrástli, pomáhali v sobotu a v nedeľu otcovi
v potravinách, ale na ich detstvo spomína trochu s rozpakmi. „Musím to priznať, dcéry ma
ako malé snáď ani poriadne nepoznali. Keď
vstávali, už som bol preč a keď som sa vracal,
už spali. Na dovolenke sme boli spolu trikrát,
so synom som bol prvý raz pred tromi rokmi.“

Základom dobrého obchodu
je dokonalá logistika.
Na výber však nebolo. Teraz, po rokoch, konštatuje čosi iné: „Treba vtedy skončiť, keď to ide,
nie, keď to nejde. Na tridsiatku som potraviny
otvoril, na päťdesiatku zavrel,“ konštatuje s veselým zábleskom v očiach.
A pretože sa teraz nedíva ďaleko dopredu
a nerobí si žiadne náročné plány, keď sa obchod
definitívne uzavrie, tak možno konečne príde
viac času pre rodinu. „Vyskúšam si, aké to je
nikam sa neponáhľať, pospať si, dať si štamperlík... Proste vyskúšam normálny život.“
K tomu normálnemu životu ale patrí aj nakupovanie. Kto teraz nakupuje? „No, máme doma
prázdnu chladničku. V takejto situácii sme ešte
nikdy neboli. Po dvadsaťjeden rokoch máme
prázdnu chladničku. Preorientovať sa bude
chvíľu trvať.“

Napokon sa mi pána Liďáka podarí presvedčiť, aby porozprával aj nejaké príbehy
z obchodu. Často natrafil na zlodejov? Veru
áno. „Raz sa mi tam obšmietali čudné existencie, dve ženy sa správali zvlášť podozrivo.
Tak som zamkol potraviny aj so zákazníkmi
a zavolal policajtov. Tí ich prehľadali a ukázalo sa, že pod oblečením mali celé telo obložené čokoládami Milka. No, veľa z nich už
nezostalo, topili sa im na telách.“ Inokedy
zadržali v obchode pri krádeži babku, ktorá
vraj mala pri sebe toľko dolárov, že v obchode
taká tržba nebola ani za mesiac.
Takto zasiahol viackrát, mal skrátka na zlodejov nos a nikdy sa neukázalo, že by niekoho
podozrieval neprávom. Lenže nechránil takto
len svoje potraviny. Raz pred Vianocami napríklad naháňal úplne cudzieho zlodeja, ktorý susedom ukradol z dvora motorovú pílu.
Keď ju od neho vymohol, vrátil ju majiteľom,
ktorí o krádeži na Štedrý deň ani nevedeli.
Okolo potravín ESKO sa vždy niečo dialo.
Pán Liďák má rád ľudí, rád sa s nimi zhovára, zabáva, hostí ich, organizuje podujatia.
Hádam každý si pamätá neuveriteľnú oslavu,
ba vlastne paródiu na komunistický 1. máj.
„To bola akcia, ktorú asi nikto neprekoná,“
smeje sa pán Liďák. „Prišla celá dedina, bolo
to famózne. Pre mňa boli všetky tieto akcie
formou poďakovania sa zákazníkom.“
Text: (mc) a foto: (mc) a archív dl
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LETNÝ TÁBOR

Leto s gymnastikou v rytme hudby

30 dievčat a 5 tréneriek na spoločnej fotografii.

Letný summer camp 2013 sa v telocvični Základnej školy
Hargašova konal počas druhého júlového týždňa.

vystúpení pre rodičov predviedli, čo sa v priebehu týždňa naučili.
Moderné gymnastky zasa predstavili svoje súťažné zostavy pre
nadchádzajúcu sezónu spoločných skladieb.
Bystričankám držíme palce na súťažiach a touto cestou pozývame
všetky dievčatá, ktoré túžia stať sa modernými gymnastkami, na
naše tréningy. Viac informácií o jesennom nábore nájdete na webových stránkach: www.gymnastikazahorska.com
Monika Lamošová,
trénerka ŠK Hargašova
inzercia 4/14/2013

Cvičenie so stuhami počas tábora.
Už tretí ročník denného tábora patril nielen gymnastkám, ale
všetkým dievčatám, ktoré si chceli zacvičiť a vyskúšať si prácu
s gymnastickým náčiním. Mohli cvičiť so stuhou, obručou, loptou
aj s kuželkami. Strávili tak pekné dni hraním sa v rytme hudby.
Na tábore sa zúčastnilo 30 dievčat zo Záhorskej Bystrice a z ostatných častí Bratislavy, z Malaciek, Marianky a zo Stupavy. Dievčatám sa venovala až pätica tréneriek modernej gymnastiky, baletu
a tanca. Pripravili im zaujímavý program: pohybové hry, tematické súťaže vrátane miss, divadelno-tanečné choreografie sa striedali s tréningmi všeobecnej a modernej gymnastiky. Dievčatá boli
rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti. V záverečnom
inzercia 4/17/2013

Cenník služieb
Senior taxi

Nezisková organizácia
BYSTRICKÝ PRAMEŇ n. o.
Sv. Pia X. 1, SK-84106
Bratislava – Záhorská Bystrica
IČO: 45 735 891

Záhorská Bystrica, Marianka
Stupava, Lamač
Borinka
Ostatné mestské časti BA

Seniori nad 60 rokov
a ZŤP s trvalým pobytom
v Záhorskej Bystrici
0,50 €/1cesta
0,50 €/1cesta
1,50 €/1cesta
3,00 €/1cesta

Obyvatelia Záhorskej
Bystrice pod
60 rokov
2,00 €/1cesta
3,00 €/1cesta
5,00 €/1cesta
10,00 €/1cesta

Senior taxi obsluhuje p. Mihalovičová - tel. číslo: +421 949 82 82 93
Kancelária prvého kontaktu – Sv. Pia X. 1, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica tel.č.: +421 948 82 82 94
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PODUJATIE

Súsedé boli k súsedom
priateľskí aj prefíkaní
Stretnutie susedov sa na pozvanie našich priateľov konalo na území
Marianky. Konkrétne v novovybudovanom amfiteátri pri futbalovom
ihrisku.

Futbalový tím.
Počasie sa umúdrilo a mohli sme fandiť
svojmu futbalovému mužstvu. Futbal to
bol naozaj napínavý a našťastie sa nikto
nezranil a všetci zvíťazili.
Spevácky zbor Bystričan svojím spevom
navodil príjemnú atmosféru. Starostovia
Radovan Jurika a Jozef Krúpa pozdravili
hostí a mohli sa začať súťaže. Všetky deti,
ktoré súťažili, dostali odmenu.
Pán Jurika sa predstavil ako kamarát, keď
sa na súťaž v pití piva prihlásil do družstva
Záhorskej Bystrice. Divácky zaujímavá
súťaž bola v predávaní fľaše – prítomní ju
nazvali „prefinaká“. Ide o to čo najrýchlejšie „predať“ plastovú fľašu ďalšiemu členovi
v tíme medzi kolená bez pomoci rúk. Pre
deti bolo zaujímavé aj hasičské auto, na ktoré mohli vyliezať. Niektoré deti prekonali
svoju hanblivosť a s radosťou si zatancovali
na tanečnom parkete.
Zábava pokračovala diskotékou hitov súčasných aj minulých.

Diskotéka.

(bb)
foto: Peter Šteffek

Nové priateľstvá z tábora
Denný tábor Nádej v priestoroch Materského
centra mal aj tento rok veľký úspech. V dvoch
turnusoch sa vystriedalo viac ako 15 detí. Zažili
sme spolu kopec zábavy. Išli sme na výlet na Stupavský salaš a do bratislavskej ZOO. Aj keď nás
občas navštívil dážď, nestrácali sme úsmev a vymysleli sme program vnútri. Navštívili sme kino,
pozreli si rozprávku, deti vyrobili vlastné tričká,
v ktorých sme sa spolu všetci odfotografovali.
Posledný deň hľadali deti poklad a samozrejme
ho aj našli. Všetci sme získali nové priateľstvá a
spomienky.
Michaela Trgová
foto: archív OZ Hlas nádeje

Súťaž v pití kofoly.
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Z FARNOSTI

V zdravom tele zdravý duch!

Mariánske športové hry
priniesli našim škôlkárom veľa radosti.

Máj v našej Materskej škole blahoslavenej
Zdenky Schelingovej patril Mariánskym

olympijským športovým hrám. Do priestorov školy ich presunulo nepriaznivé poča-

sie, no deťom to nijako neprekážalo. Aj tak
s radosťou behali a skákali cez prekážky,
hádzali na cieľ, skákali, liezli, udržiavali
rovnováhu...
V júni sa u nás konali dve podujatia. Deň
otcov organizovaný Materským centrom a
Týždeň detskej radosti pripravený našou
Materskou školou. Na obe podujatia sme
využili zakúpené pohybovo-didaktické pomôcky z grantu sponzora, ktoré aj naďalej
budú slúžiť vo výuke našich detí.
Všetky akcie prispeli k súťaživosti detí
v rôznych športových disciplínach. Tak
napĺňame jeden z cieľov nášho výchovno-vzdelávacieho procesu – formovanie
pozitívneho vzťahu detí k pohybu a kolektívnym športom. Mariánske športové hry
sme pripravili v spolupráci s Materským
centrom v Záhorskej Bystrici a OZ Hlas
nádeje. Tiež ďakujeme za podporu finančným grantom Slovenskej sporiteľne.
Sr. Kristína Hublová
Materská škola bl. Zdenka Schelingovej

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HLAS NÁDEJE
Materské centrum blahoslavenej sestry Zdenky
Sv. Pia X. 1, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

Pozývame deti, rodičov a starých rodičov na TUREŠINAFEST, ktorý sa uskutoční dňa:

7.9.2013 O 16:00 HOD.
na ihrisku BLAHOSLAVENEJ SESTRY ZDENKY
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PODUJATIE

Naši hasiči ďakujú

Už sme si zvykli, že naši hasiči sú na mieste, keď treba v obci zasiahnuť pri požiari, že vykonávajú požiarno-asistenčné služby a ich
hliadky tradične vykonávajú dozor na kultúrno-spoločenských akciách – na plesoch, diskotékach, poľovníckej zábave či cirkevných
obradoch. Radi sledujeme ich snaženie a úspechy v hasičských súťažiach a oceňujem ich účasť na brigádach.
Náš Dobrovoľný hasičský zbor však tiež organizuje Tradičnú hodovú hasičskú zábavu s voľným vstupom. Aj tento rok sa konala
29. júna na sviatok patrónov Sv. Petra a Pavla. Na priestranstve
pred hasičskou zbrojnicou sa stretli všetci, čo majú radi spontánnu
zábavu. Dopomohli k nej aj hudobná skupina Mini band, chutné
občerstvenie a tombola. Touto fotografickou spomienkou sa členovia hasičského zboru chcú poďakovať sponzorom za celoročné
i hodové dary.
(r)

ĎAKUJEME SPONZOROM,

ĎAKUJEME OBČANOM,
ktorí podporili činnosť bystrického Dobrovoľného hasičského zboru finančným darom v priebehu roka.
Belzarová Anna, Mihalovič Ján, Turanský Štefan, Mihalovičová
Mária, Sládok Viktor, Mgr. Knoško Milan, Kafková Genovéva,
Ing. Potocký Vladimír, Prokop Dušan, Kasana Eduard, MUDr.
Olexová Alžbeta, MUDr. Stankovičová Sabina, Poláková Anna,
Zárecký Luboš, Lakatošová Diana, Mrázek Ján, Ing. Bošňák
Ivan, Butkovičová Františka, Slov. zväz záhradkárov, Polák
Štefan, Liďák Emil, Miklík Pavol, Prvonič Peter, Ing. Pospiš
Ján, Ivánková Hana.

ktorí prispeli cenami do tomboly na hodovej hasičskej zábave.
Právnické osoby / firmy: Autoservis – p. Mišovský, BKP Elektro, s.r.o. – p. Bilačič, BKP Okná a dvere – p. Máťoš, Dekos –
p. Laurenčík, FARBOL – p. Urban, JJJ BUILD – BRAMAC –
p. Juríková, Kaderníctvo – p. Gulabová, Kvetinárstvo – p. Kralovičová, Kvetinárstvo Vôňa ruže - p. Fabianková, Kodem –
p. Nagy, Lekáreň sv. Anny, Lekáreň Rozadol, Patrónsky Pivovar, Pekáreň u Floriánka - Ing. Kubaský, Pizzeria Pohoda – p.
Kralovič, Pohostinstvo u Iváka - p. Mečiar, Pokojne s.r.o. – p.
Starý, Potraviny ESKO – p. Liďák, Potraviny Sisa – p. Bobáková,
Radiolan, Reštaurácia KOHÚTIK - p. Šrámek, Salón Life Style,
Textilná galantéria Lintex – p. Linder, Vinotéka Révum, Zelovoc
ERIKA – p. Lučanič, Miestny úrad Záhorská Bystrica
Fyzické osoby: Bilačič Stanislav, Bohunický Pavol, Drahoš Miroslav, Hurbanič Branislav, Kafka Marek, Kašák Anton, Kubaský Emil, Moková Antónia, Moravec Dušan, Polák Michal,
Prokop Michal, Smolinský Ján, Turanský Marian.
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Z OBCE

Otázka starostovi
Čo všetko sa počas letných mesiacov podarilo v obci zrealizovať?

Vyústenie Ulice Čsl. tankistov.

foto: Jozef Krúpa

 Nádvorie Ľudového domu.

foto: Jozef Krúpa

„Tohtoročné počasie praje stavbárom a
som preto veľmi rád, že sa nám podarilo
dokončiť zámery, ktoré sme si na toto leto
predsavzali. Popri výmene plynovodov
na dolnom konci Ulice Čsl. tankistov, na
ktorej sa vymenila väčšia časť asfaltového
povrchu, ale hlavne jej vyústenie na Bratislavskú ulicu, ktoré patrilo k najhorším
cestným úsekom v celej Záhorskej. Aj na
začiatku Donskej ulice sme vyasfaltovali
krajnice. Nádvorie ľudového domu aj za
prispenia spoločnosti Billa zmenilo nepohodlný kameň za zámkovú dlažbu.
Dokončila sa rekonštrukcia ďalšej triedy
v naše materskej škole a aj s pomocou
sponzorov má materská škola nové zvyšné
okná a vstupné dvere. Prebieha prvá časť
rekonštrukcie školskej jedálne a dobudovala sa zvyšná časť osvetlenia pri Vápenickom potoku. No a čomu som veľmi rád je,
že sa začalo s výstavbou Billy a premenou
bývalých potravín Esko na Tesco expres.
(r)

 Osvetlenie cesty pri
Vápenickom potoku.
 Nové okná na zrekonštruovanej terase v škôlke.

foto: Jozef Krúpa

foto: Ivan Bošňák

OZNAM
Oznamujeme organizáciám pôsobiacim v mestskej časti, ktoré majú záujem požadovať dotáciu na rok 2014, aby svoje žiadosti podali
do termínu 15. 10. 2013 do podateľne miestneho úradu.
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ŠPORT

Bystrická raketka: štyri tituly ostali u nás
Na kurtoch TJ Záhorák sa v sobotu 24. augusta konal nultý ročník turnaja seniorov pod názvom Bystrická
raketka.

Víťaz v kategórii 45+ Čepka
Je to turnaj zaradený do oficiálnej termínovej
listiny Slovenského tenisového zväzu v kategórii B - vyššie sú už len majstrovstvá Slovenska. Dvojhry sa hrali v štyroch vekových
kategóriách (35+; 45+; 60+; 65+), štvorhra sa
stihla odohrať len v kategórii 35+.
Okrem bratislavčanov boli na turnaji hráči z Malaciek, Piešťan, Starej Turej, Novej
Dubnice a Trenčína. Hráči TJ Záhorák dosiahli potešiteľný úspech, keď v jednotlivých
kategóriach zvíťazili Paluš (35+), Strempek
(60+), Blahutiak (65+) a dvojica Paluš - Antálek (35+). Len v kategórii 45+ „ušiel“ titul
do susedných Malaciek, kde sa víťazom stal
Čepka, ktorý porazil Karela (TJ Záhorák).
V ženskom turnaji zvíťazila Chovanová
pred Kostovičovou, Kovárovou a Slobodovou. Hráčky TJ Záhorák urobili za posledný
rok nevídaný pokrok v kvalite hry.
Treba poznamenať, že nultý ročník bol aj
ponaučením pre organizátorov podujatia –
v budúcom ročníku by bolo lepšie rozdeliť
turnaj na dva termíny alebo umeistniť do
inej lokality.

Účastníčky ženskej súťaže.

Hráči Tj Záhorák seniori 60+
Martin Fillo

V Záhorskej Bystrici budú Majstrovstvá Slovenska
V dňoch 6. až 8. septembra sa u nás konajú Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov a na dve z troch
kategórií sa kvalifikovali aj reprezentanti TJ Záhorák.
Je to družstvo seniorov nad 35 rokov
a družstvo seniorov nad 60 rokov. TJ Záhorák je jediný tenisový oddiel na Slovensku, ktorý má zastúpenie v dvoch seniorských vekových kategóriách vo finále
Majstrovstiev Slovenska.
Seniori 35+ si vybojovali účasť na MS,
keď vyradili aj Slovan Bratislava na čele
s Dominikom Hrbatým. Družstvo budú
reprezentovať hráči Antálek, Derzsi,
Chren, Švarc, Vavro, Benci, Karel, Paluš
a Hromec. Ambície tohto tímu sú dosť

vysoké a v prípade víťazstva na MS by reprezentovali našu vlasť na Majstrovstvách
Európy.

6. septembra o 8.00 h. Budú to vôbec prvé
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konajú v
našej mestskej časti.

Seniori 60+ také vysoké ambície nemajú
a veľkým úspechom by bolo medailové
umiestnenie. Reprezentovať nás budú
Strempek, Hafner, Hausner, Fabian a Fillo. Chýbať budú opora teamu Blahutiak a
vynikajúci deblista Kubiš, ktorý nás nedávno náhle navždy opustil. Táto súťaž sa
uskutoční u nás v Záhorskej Bystrici na
Záhorskej ulici so slávnostným otvorením

Turnaj je oficiálne rozdelený na tri hracie dni, ale podľa požiadaviek družstiev
sa môžu zápasy skončiť už v sobotu.
Účastníkmi Majstrovstiev Slovenska
v tejto kategórii sú ZZO Čadca, TKM
Trenčín, Tenisová škola Petržalka a TJ
Záhorák.
Redakcia športu
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inzercia 4/15/2013

Prežite leto spoznávaním kraja,
zapojte sa do fotosúťaže
Do druhého ročníka fotosúťaže Život
v bratislavskom regióne – Ukáž leto
v kraji, sa môže zapojiť každý, kto má
chuť spoznať krásy kraja a prežiť zvyšok leta aktívne. Z troch súťažných
kategórií si vyberú tí, ktorých zaujíma
kultúra či ľudia, ale aj milovníci vína
či adrenalínu. Fotosúťaž odštartovala
na portáli www.ephoto.sk 1. augusta
a potrvá do konca septembra.
„Ukázalo sa, že s pomerne nízkym rozpočtom dokážeme urobiť veľmi slušný výsledok, to znamená vtiahnuť množstvo ľudí do
spoznávania Bratislavskej župy a do jej propagácie. Nám sa to osvedčilo v zime, kedy
sme robili prvú fotosúťaž a stretli sme sa s
obrovským záujmom zo strany fotografov,“
povedal predseda BSK Pavol Frešo, ktorý
prevzal záštitu aj nad druhým ročníkom fotografickej súťaže.
Fotografickú súťaž vyhlasuje krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region
Tourism, aby spropagovala atraktívne miesta a podujatia regiónu a tým podporila jeho
návštevnosť. Po úspešnom prvom ročníku,
ktorý sa konal v zime, sa KOCR BRT a BSK
rozhodli spustiť pokračovanie fotosúťaže.
V zime sa do súťaže zapojili stovky nadšencov, ktorí prihlásili spolu vyše 600 fotografií.

Kategórie súťaže
Druhý ročník fotosúťaže má kraj ukázať ako
miesto, ktoré je atraktívne aj v lete, preto sú

kategórie prispôsobené práve tomuto obdobiu. Fotografi sa môžu zapojiť do kategórií

Moje mesto, moja obec – architektúra, ľudia,
kultúrne podujatia, Vinárstvo a vinohrady –
život vo vinohradoch, práca s vínom, otvorené pivnice... A do kategórie pre milovníkov
adrenalínu Ukáž leto v kraji. V tejto kategórii
sa nebude hodnotiť striktne kvalita fotografií,
ale skôr emócia, ktorú zachytávajú. Bratislavský kraj ponúka množstvo aktivít nabitých
energiou. Možno skúsiť rafting, MTB, hydrospeed, wakeboard alebo windsurf, pri akcii sa odfotiť a ostatným ukázať, ako sa dá
zabiť nuda v kraji. Kategória je podporená
aj akčným videom na propagáciu aktivít
v kraji: http://www.youtube.com/watch?v=lBEbmbM6hAM
Fotografie bude aj tentoraz hodnotiť porota
zložená z profesionálnych fotografov a zástupcov organizátora, ako aj minuloročného
víťaza fotografickej súťaže. Na najlepších fotografov čakajú atraktívne ceny a po ukončení fotosúťaže je plánovaná vernisáž víťazných
fotografií. Podrobné informácie možno nájsť
na: www.ephoto.sk/leto.
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Z HISTÓRIE

K pôvodu názvov našich nových ulíc
Stavebný rozvoj Záhorskej Bystrice priniesol so sebou potrebu pomenúvať novovzniknuté ulice. Jedným z prameňov sú pri tom osobnosti, ktoré zasiahli do dejín Záhorskej Bystrice.
Štefan Majer s prvákmi v školskom roku 1946-47

Ulica Štefana Majera
Štefan Majer bol v roku 1908 cirkevnou
radou zvolený za učiteľa a riaditeľa bystrickej rímskokatolíckej školy. Dovtedy pôsobil tento rodák z Veľkých Levár ako učiteľ
a organista v Sološnici. O prvých rokoch
jeho činnosti vypovedajú početné písomné pramene uložené vo farskom archíve.

Ulica Štefana Majera

Dôkazom ocenenia jeho kvalít je i korešpondencia medzi farárom Alojzom Kofrányim a uhorským ministerstvom školstva,
v ktorej žiadal Kofrányi štátny príspevok
na zvýšenie platu riaditeľa školy Majera
a jeho pomocného učiteľa. V službách
farnosti zastával Štefan Majer funkciu
organistu a kantora. V roku 1929 prišlo
pod jeho vedením k transformácii školy
na Obecnú ľudovú školu. Zaslúžil sa aj o

vybudovanie novej školskej budovy Na
rybníku, v ktorej sa začalo vyučovať od
septembra 1937.
Majer sa angažoval v mnohých oblastiach
kultúrneho a verejného života Záhorskej Bystrice, po 1. svetovej vojne pomáhal konsolidovať jej správu. Od októbra
1918 do jari 1919 bol obecným notárom

Ulica Jozefa Vachovského
Jozef Vachovský bol prvým bystrickým
učiteľom, ktorého podľa mena poznáme.
O jeho pôsobení sa dozvedáme z Galgóciho
vizitácie z roku 1755. Podľa vizitátora bol
katolíkom dobrých mravov. Vlastnil lúku
v Hajpróde oproti Marcheggu, nazývanú Špic. Vachovského, rodáka zo Zohoru,
spomína aj vizitácia z roku 1782, kedy bol
zároveň obecným notárom. V Bystrici pôsobil od roku 1748 do roku 1799, vyše 51
rokov. Svoje dni dožil u syna, kaplána v Záhorskej Vsi.
Vachovský býval v dome, ktorý bol do roku
1751 farou. Boli v ňom dve spálne, izba, kuchyňa a maštaľ, pod ktorou bola murovaná
pivnica. Obrábal malú záhradku pri múre
cintorína. Okrem ročného učiteľského platu
141 zlatých a 31,5 denára, dostával od panstva každoročne šesť siah dreva. Povinnosťou obce bolo mu drevo narezať, priviezť
a poukladať na dvore.
Z kroniky malackých františkánov sa dozvedáme, že v roku 1785 vykonal Vachovský
opravu organu vo františkánskom chráme
v Malackách, ktorý pri búrke zasiahol blesk
a zničil ho. Vachovský bol aktívny aj ako
hudobný skladateľ a dirigent. V jeho pozostalosti sa zachovali skladby pre čembalo, aj
cirkevná figurálna hudba. Dá sa teda predpokladať, že aj v Záhorskej Bystrici zneli pri
výnimočných príležitostiach nielen spev

Ulica Jozefa Vachovského

a dočasne riadil aj poštový úrad. V medzivojnovom období stál za rozmachom
kultúrno-osvetovej činnosti, najmä ochotníckeho divadla. V roku 1919 založil spolu s farárom Antonom Florekom Krúžok
miestnych divadelných ochotníkov, od
roku 1923 viedol Dorast miestnej Roľníckej besedy. Učiteľom v Záhorskej Bystrici
bol až do prevzatia moci komunistami v
roku 1948.

a organ, ale aj s prizvanými hudobníkmi
z Bratislavy a Malaciek aj klariny s tympanmi a husle.
Martin Besedič
foto: archív autora
V sérii článkov chceme predstaviť aj ďalšie
osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice
v našej mestskej časti.
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Electronic Open Air
Strawberry Production a Effective team v
spolupráci s kultúrnou komisiou predstavili v
areáli na Plácku známe talenty elektronickej
hudby. S krásnym počasím a v príjemnom
prostredí sa v štýloch Trance, House, Progressive, Electro, DnB, Tech-house a Tech-

no predstavili: MIKE CANYROD, LUCAS
DEAR, LUKAS DALOOP, VOLTON VEGMA, PETOFY, SQUEEZER a KALI (TEKFORCE 23). O masívny zvuk, aký Záhorská
Bystrica ešte nezažila, a ktorý takáto párty
vyžaduje, sa postarala firma JOKT Sound &

Light, ktorej ďakujeme. Zároveň sa ospravedlňujeme niektorým obyvateľom za rušnú
noc. Veríme, že v budúcnosti vytvoríme podmienky pre spokojnosť všetkých. Ďakujeme
zúčastneným za skvelú atmosféru a tešíme sa
na stretnutie opäť o rok!
(mm)

POZVÁNKY
Majstrovstvá Slovenska v tenise – tenisové kurty Trstínska ulica

a techniky) a taktiky armád zúčastnených
v Prusko-rakúskej vojne 1866. Vzdanie
úcty padlým vojakom obraňujúcim Bratislavu. Organizuje O.z. BS-13/Stoh

7. september

21. september

Turešina fest – kukurica na rôzne spôsoby, farská záhrada, organizuje OZ Hlas
nádeje, začiatok o 15:30 h

Jesenný jarmok pri Ľudovom dome
– začiatok o 8:00 h, divadielko pre deti,
v prípade záujmu o predaj kontaktujte
p. Besedičovú 0901 795 799

6. - 8. september

20. - 22. september
Bitka pri Lamači – na poliach medzi
diaľnicou a Hodonínskou ulicou. Rekonštrukcia bitky pri Lamači priblíži obdobie
19. storočia v Európe a v Bratislave.
Predstaví odlišnosti výstrojov (výzbroje

28. september
Slávnosti vína – 15:00 h, Námestie Rodiny, vstup voľný

12. október

23. september
Divadelné predstavenie Lordi – začiatok
19:00 h. Spoločenský dom, lístky si môžete
zakúpiť na miestnom úrade a v knižnici,
cena lístka: 10 €

Detský a mládežnícky stolnotenisový
turnaj 3. ročník - Spoločenský dom, info
na plagátoch

18. október
Bystrický rokový kolototoč – 20:00 h
v Spoločenskom dome, viac na plagátoch.

26. október
Záhorácky country bál – info na plagátoch

2 % daní z príjmu
pre základnú školu s materskou školou
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova ďakuje všetkým za poukázanie 2 %
z daní z príjmu za rok 2012. Celková výška predstavuje spolu sumu

18 093,- eur.
Tieto finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nového detského ihriska
v areáli základnej školy, zakúpenie nábytku do knižnice,
lavíc a stoličiek pre žiakov 1. ročníka a na podporu jazykového vzdelávania.

ĎAKUJEME!

OZ RZH
Mária Okálová
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica malo pravidelné zasadnutia 25. júna a 8. augusta 2013.

ÚPRAVA VZN č. 2/2008
Zastupiteľstvo súhlasí s prípravou zmeny VZN č. 2/2008, ktoré upravuje niektoré
podmienky držania psov na území mestskej časti tak, že značky Zákaz vstupu so psom
budú zmenené na Zákaz voľného pohybu so psom.

ODPREDAJ POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov v správe mestskej časti – parc. č. 3231/61
o výmere 130 m² p. Ondrejovi Grossányimu za cenu 100 €/m².

PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo nájom:
· pozemkov parc. č. 1593/2 o celkovej výmere 714 m² na dobu 5 rokov za cenu 0,33 €/m²/
rok p. Ondrejovi Belkovi s manželkou.
· časti pozemkov parc. č. 2708/3 a parc. č.2708/11 o celkovej výmere 181 m² na dobu
5 rokov za cenu 4,50 €/m²/rok firme PIESOK s.r.o.

PRENÁJOM PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov:
· v jedálni pri ZŠ Hargašova firme PINO–Tomáš Meszároš do doby uzatvorenia zmluvy
o dodávke stravy do ZŠ Hargašova o celkovej výmere 120 m² za cenu 10 €/m²/rok.
· v budove zdravotného strediska firme EL PICOTEO s.r.o., o celkovej výmere 9 m² za cenu
30€/m²/rok na dobu 5 rokov.
· v budove zdravotného strediska firme Bc. Veronika Horková Šandorová - SHERIFF
o celkovej výmere 46 m² za cenu 50 €/m²/rok na dobu 10 rokov.

ZASTUPITEĽSTVO
vzalo na vedomie:
· Informáciu o pripravovaných akciách v rámci Kultúrneho leta 2013.
· Informatívnu správu o stave príspevkov na inžinierske siete za rok 2012 a žiada kontrolóra
o jej dopracovanie.
schválilo:
hospodárenie MČ za rok 2012 bez výhrad (záverečný účet za finančný rok 2012) a použitie
prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške € 59 198. Tejto téme sa venujeme
detailne na strane 19.

ODPREDAJ MAJETKU
Zastupiteľstvo schválilo zámer predať majetok mestskej časti Bratislava – Záhorská
Bystrica pozostávajúci z kanalizačných zberačov na Tatranskej, Gbelskej, Donskej ulici,
Strmé vŕšky a Pri Vápenickom potoku o celkovej dĺžke 3 031,80 m. Majetok mestskej
časti sa bude odpredávať formou verejnej obchodnej súťaže, pričom poslanci stanovili
ako podmienku najnižšej ceny zostatkovú hodnotu predmetného majetku mestskej časti
k 31. 12. 2012 vo výške € 209 880,31.

ZAKÚPENIE KOMUNÁLNEHO VOZIDLA - SCHVÁLENIE
PODMIENOK
Zastupiteľstvo schválilo podmienky zakúpenia nového komunálneho vozidla –
multikára formou leasingu v celkovej hodnote € 76 728. Nové technické vozidlo by malo
mestskej časti začať slúžiť od začiatku septembra 2013 a nahradí pôvodnú multikáru,
ktorá má už 18 rokov a je v zlom technickom stave.
Materiály zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva nájdete na www.zahorskabystrica.sk

Ďalšie zastupiteľstvo bude 17. 09. 2013

VÁŽENÍ OBČANIA,
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici, Vám
oznamuje, že 14. septembra 2013 sa
v Spoločenskom dome na Gbelskej ulici
uskutoční Valné zhromaždenie LPS.
Na zhromaždenie boli členom zaslané
riadne pozvánky, ale niektorí členovia
nám neoznamujú zmenu adresy, preto sa nám niektoré listy s pozvánkou
vracajú ako nedoručiteľné. Ide hlavne
o pozvánky zasielané mimo Záhorskej
Bystrice.
Vzhľadom na prijatie nového zákona
o pozemkových spoločenstvách je
účasť členov na zhromaždení nutná.
Na zasadnutí musí byť nadpolovičná
väčšina majiteľov podielov. Žiadame
Vás preto, aby ste sa v rodinách dohodli a aby sa na rokovaní zúčastnil
aspoň jeden splnomocnený člen rodiny. Tlačivá na plné moci sú prílohou
pozvánky.
V prípade, že sa na zhromaždení nezúčastní nadpolovičná väčšina, bude
LPS k 1. 3. 2014 v zmysle zákona zrušené.
inzercia 4/15/2013
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Vzorný výsledok hospodárenia
Záhorskej Bystrice
Hospodárenie obcí na Slovensku je súčasťou hospodárenia verejnej správy, do ktorej spadaju centrálna
vláda a sociálna a zdravotné poisťovne. Verejnosť je posledné roky bombardovaná hlavne správami
o ich deficitnom hospodárení, ďalšom zadlžovaní a neveselých vyhliadkach do budúcnosti. Hospodárenie
Záhorskej Bystrice ako mestskej časti je z iného súdka. Miestne zastupiteľstvo schválilo v júni 2013
predložený záverečný účet za finančný rok 2012 a pre občanov je jeho čítanie dobrá správa.
Hospodárenie Mestskej þasti Záhorská Bystrica (v Euro “000“)

2012

2011

2010

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok / (Deficit) bežného rozpoþtu

1 571
1 453
118

1 418
1 392
26

1 306
1 442
(136)

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

158
217

154
54

479
419

Prebytok / (Deficit) kapitálového rozpoþtu

(59)

100

60

59

126

(76)

(55)

(55)

(55)

Prebytok / (Deficit) bežného a kapitálového hospodárenia
Výdavkové finanþné operácie – splátky bankového úveru

Celkové hospodárenie v roku 2012
s prebytkom
Mestská časť dosiahla v roku 2012 prebytok hospodárenia v oblasti bežného a kapitálového účtu vo výške € 59 tisíc. Od roku
2011 musia na základe zákona hospodáriť obce na bežnom účte
vyrovnane alebo s prebytkom. Táto zákonná úprava prešla parlamentom hladko, ale na podobnú úpravu hospodárenia štátu si asi
budeme musieť počkať.

Príjmy rozpočtu
Bežné príjmy z titulu počtu obyvateľov a počtu detí v MŠ a v ZŠ
(podielové dane od štátu), z titulu dane z nehnuteľností a daní za
psa, zber odpadov, z prenájmu budov a pozemkov, z poplatkov
a z podujatí organizovaných mestskou časťou rástli medziročne
o 10 %. Udialo sa tak medzi rokmi 2010 a 2011 a skok bol aj
v roku 2012. Rastúce bežné príjmy sú základom dobrých vyhliadok do budúcich rokov, nakoľko nie sú jednorazovou, ale stabilnou položkou rozpočtu. Prihlásenie sa na trvalý pobyt a prihlásenie detí do miestnej MŠ a ZŠ sú predpokladom rastu týchto
príjmov v budúcich rokoch.
Kapitálové príjmy závisia od množstva a hodnoty predaných pozemkov, prípadne budov vo vlastníctve mestskej časti a tiež od
grantov a darov pre mestskú časť od subjektov, ktoré tu hodlajú
stavať ako fyzické a právnické osoby. Je opäť potešiteľné, že do Záhorskej Bystrice prichádzajú ľudia podnikať a bývať so zámerom
pomôcť obci pri infraštruktúrnych projektoch. Posledné dva roky
sa kapitálové príjmy pohybujú okolo € 150 tisíc, čo zakladá možnosť obec zveľaďovať, rekonštruovať cesty a opravovať obci zverené
budovy (MŠ, ZŠ, Spoločenský a Ľudový dom a podobne).

Výdavky rozpočtu
Naša obec hospodári s prostriedkami takmer € 500 na rok na
1 občana. Z týchto prostriedkov je potrebné starať sa o základné

vzdelávanie v obci, poskytovať sociálne služby, starať sa
o bezpečnosť, o narábanie
s odpadmi, o kultúru, o rozvoj športu a občianskej vybavenosti, o podporu občianskych združení a aktivít
občanov. Mestská časť tiež
musí udržiavať komunikácie v dobrom stave v lete aj
v zime a nakoniec aj financovať chod miestneho úradu.

Bežné výdavky sú vďaka dobrej práci vedenia mestskej časti pod kontrolou a v posledných
3 rokoch na úrovni pod € 1,5 milióna s generovaním prebytku,
ktorý umožňuje v nasledujúcich rokoch tento použiť na investičné výdavky v projektoch v našej mestskej časti. Väčšina z € 217
tisíc kapitálových výdavkov bola v roku 2012 použitá na stavbu
a opravu komunikácií, osvetlenia, vybavenie Spoločenského
domu, opravu športových ihrísk a priestorov MŠ a ZŠ.

Úver
Naša obec ma jednu z najnižších úverových zadlžeností medzi mestskými časťami v Bratislave. Zostatok úveru vo výške €
157 tisíc v roku 2013 opäť klesne, v prepočte bude asi € 25 na
obyvateľa a hlavne je nízky v pomere k príjmom mestskej časti.
V rokoch 2011 a 2012 skončilo hospodárenie s prebytkom € 187
tisíc, z ktorého sú ročne splácané úroky a istina (spolu: € 55 tisíc ročne) investičného úveru (nadstavba Spoločenského domu)
z minulých období.

Fondy
Miestne zastupiteľstvo tiež schválilo prídel do rezervného fondu a
zriadenie účelových fondov Mestskej časti Záhorská Bystrica. Mestská časť začala rok 2013 s celkovým stavom finančných prostriedkov vo výške € 543 tisíc, z čoho je zostatok rezervného fondu približne € 140 tisíc a ostatné finančné prostriedky vo výške približne
€ 400 tisíc môžu slúžiť na splatenie úveru a rozvoj Záhorskej Bystrice v budúcich rokoch.
Ostáva dodať, že rozpočet na rok 2013 bol zostavený konzervatívne s vyrovnaným bežným účtom a miernym deficitom na účte
kapitálovom, nakoľko v Záhorskej Bystrici budú v roku 2013 rekonštruované hlavne miestne komunikácie.
Ivan Bošňák
poslanec MZ
Viac o hospodárení MČ nájdete na www.zahorskabystrica.sk
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Sluter, vola,
Aim, Redol,
Adom, ep, el

Rozpadol
sa

3. časť
tajničky

Osadapri rieke
Jordán

Ponor

Holandský
sochár
14. -15. stor.

Skratka
staršieho
Druh citary

Meno Kristíny

Matka Romula
a Rema
2. časť
tajničky
Poplach
(zastar.)

Značka
decilitra
Španielsky
člen

Český
skladateľa
zbormajster

Čierny austrálsky vták
Latinská
predložka (od)

Stromoradia

Palica (hovor.)

Cudzokrajný
dravý vták
Veľa, po
nemecky

Skratka
slečny
Vesmír
Položenie
Chumáč trávy

Portugalský
spisovateľ

Francúzsky
člen

Lietadlo
(hovor.)
Sú na nohách

Americký
lovec

Meno Eleny
Planétka
Na, navrch
(lek.)
Otravné látky

Utvárajú
Predložka

Strašia značka
žiletiek

Popevok

Rozum
Sibírske kunovité šelmy

Ženské meno

Kým
Skratka
doktora

Kričať
(expr.)

Žltokvetá
bylina

Strážili

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Vytýčený
smer

Dlaň (lek.)

Ukázal sa

Pýta sa krčmár
svojej ženy:„Janka,
písala si hosťom čiarky
za každé pivo?…

Autor:
JOZEF BLAHO

Aréna, po
anglicky

1. časť
tajničky
Nech, po
česky

Polotuhá látka

Nočný vták

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 3-2013 znie: „V pekle, miláčik.“

Milí Bystričania,
starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica
Jozef
Krúpa
Bratislava - Záhorská
Bystrica
- Jozef Krúpa
a poslanci miestneho zastupiteľstva
Vás pozývajú na:

„Verejnézhromaždenie
zhromaždenie s občanmi“
„Verejné
s občanmi“
Program: Informácia o zrealizovaných aktivitách v tomto roku, Priority na najbližšie obdobie, Diskusia

Hostia: Župan Bratislavského samosprávneho kraja - Ing. Pavol FREŠO
Primátor mesta Bratislava - doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.

23. novembra 2011 o 18-tej hodine
18. septembra 2013 o 18.30 hod.
Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici
Všetci ste srdečne vítaní!
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