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MÁJ, VIAC NEŽ LEN
TRADÍCIA
Tohtoročný máj zdobilo
14 špeciálnych stúh.
VIAC NA S. 2

Oceňovali sme
Športovca roka

Športovec roka, obľúbené podujatie Bystričanov, bolo v apríli opäť milým
stretnutím troch generácií športovcov, olympionikov, jednotlivcov, ale
aj veľkého kolektívu našich futbalistov. V olympijskom roku, ešte keď
sme sa tešili zo zlatej medaily Anastasie Kuzminovej v biatlone v Soči,
sme aj v Záhorskej Bystrici pripravili športovú slávnosť. Už III. ročník
odovzdávania cien pre tých z našej obce, ktorí neváhajú tráviť svoj
voľný čas inak ako za počítačom, pri iPade alebo na mobile.

Viac si prečítate na strane 9

BRIGÁDA NA IHRISKU
Spoločne sme zveľadili
ihrisko blahoslavenej sestry
Zdenky Schelingovej.
VIAC NA S. 5
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PODUJATIE

Rok sa s rokom
minul a my
sme sa opäť
stretli na Námestí
Rodiny, aby sme
si tradične
v posledný aprílový
deň za sprievodu
piesní oslavujúcich
tvorivú silu prírody
ozdobili a postavili
máj.

Máj, viac
než len
tradícia
Jeho stavanie malo odnepamäti predovšetkým veľkú duchovnú hĺbku a v našich
moderných dejinách najmä silný spoločenský rozmer. Tohtoročné vztýčenie vysokého, štíhleho smrekového mája bolo
o to mimoriadnejšie, že sme si ho postavili v roku osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky o našej obci.
Stavanie mája je najčastejšie spájané
s individuálnou poctou mládencov k ich
obdivovaným a milovaným dievčatám,
o ktoré sa uchádzali. Máj z brezového
stromu bol zasa vždy považovaný za ko-

lektívnu poctu a spoločný dar mládencov
všetkým dospelým dievčatám obce. Nech
je každý máj, ktorý odteraz bude na Námestí Rodiny, považovaný vždy za jeden
z darov obce všetkým Bystričanom, ktorých chce aj takto symbolicky spájať.
Kultúrna komisia našej mestskej časti pripravila na zdobenie mája celkom
14 špeciálnych stúh osobitých farieb,
a to podľa zón vytvorených na tento účel.
Stuhy za všetkých obyvateľov Záhorskej
Bystrice slávnostne priniesli zástupcovia
všetkých troch generácií: deti zo Základnej

školy s materskou školou na Hargašovej
ulici a Materskej školy blahoslavenej sestry
Z. Schelingovej, delegáti z radu poslancov
miestneho zastupiteľstva a vybraní zástupcovia seniorov z bystrického Klubu dôchodcov. Ak sa z tejto myšlienky stane tradícia
a už v ďalšom roku si máj ozdobíme stuhami aj iných komunít a spoločenstiev, ktoré
spájajú aj ďalšie putá, než len príslušnosť
k miestu, kde sa nachádza náš domov.
Svojím programom pri stavaní mája nás
potešili Spevácky zbor Bystričan a Tanečná
skupina Jaroslava Moravčíka.
(prok)

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky
o Záhorskej Bystrici
GENERÁLNY PARTNER:

HLAVNÍ
PARTNERI:

TÉMA

PARTNERI:
LZ Projekt s.r.o.

MEDIÁLNI
PARTNERI:
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Deň matiek po bystricky

Aj napriek chladnému a upršanému počasiu sa Veľká sála Spoločenského domu
v Záhorskej Bystrici v nedeľu 11. mája popoludní začala plniť.
Najskôr prišli účinkujúce deti, neskôr
mamy, staré mamy, krstné mamy – jednoducho všetci, ktorí prijali pozvanie na oslavu Dňa matiek.
Všetky ženy boli hneď pri príchode obdarované kvietkom a keď sa pohodlne usadili, slova sa ujal Ing. Miroslav Prokop, ktorý
celým programom sprevádzal. Pán starosta
v tom čase putoval s ostatnými Bystričanmi

po stopách sv. Pavla, a tak ho pri tradičnom
príhovore zastúpil Ing. Roman Weinštuk. Po
ňom už zaujali priestor na pódiu najmladšie
dievčatá a chlapci zo ZŠ s MŠ Hargašova 5,
ktorí mamám zarecitovali a zaspievali tie
najkrajšie mamičkovské verše a melódie.
Po nich spoločenský dom roztancovali
dievčatá a chlapci z Tanečného odboru ZUŠ
Jozefa Kresánka na nôtu ľudovú, španielsku,

filmovú ale aj nestarnúci rock ‘n‘ roll. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie najmladšej skupiny tanečníkov DFS Čečinka
pri ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorí do Záhorskej
Bystrice priniesli Záhorácke hry. Búrlivý potlesk na záver bol poďakovaním nadšených
a pyšných mám svojim ratolestiam, veď pre
mnohé bolo práve toto vystúpenie prvým
na ozajstnom pódiu!
Miriam Trgová

OPÝTALI SME SA STAROSTU
Máj v znamení
stavebných prác
■ Na zimnej údržbe sa vďaka miernej zime
ušetrilo okolo 5 000 eur. Na čo tieto prostriedky
využijete?
Rozhodli sme sa na to opýtať priamo
obyvateľov Záhorskej Bystrice, a tak
o tom v uplynulých týždňoch hlasovali
na webstránke mestskej časti. Rozhodli, že peniaze pôjdu na úpravu zelenej
plochy pred rezidenciou (bytovky na
hlavnej Bratislavskej ulici) a na opravy
prepadlín na chodníku pred poštou.
■ Kedy sa budú úpravy realizovať?
Prepadliny pred poštou sme už stihli
urobiť. Čo sa týka zelene pred rezidenciou, momentálne sa pripravuje architektonický návrh. Na zelenej ploche by
mali pribudnúť stromy, kvety a lavičky.
Konečnú podobu parku budeme
konzultovať s obyvateľmi rezidencie pri
hlavnej ceste.

Starosta Jozef Krúpa so zástupcom
stavebníka Romanom Olejníkom.
Foto: Doprastav a.s.

Vizualizácia prestrešenia.

■ Stavebné práce sa začali aj pri križovatke
pred Baumaxom. O čo ide?
Na tomto dopravne mimoriadne
frekventovanom úseku sa začala výstavba kruhovej križovatky s pracovným názvom OK 5. Momentálne sa prekladajú
inžinierske siete a následne sa začne
s jeho výstavbou. Kruhová križovatka
bude dvojpruhová, tzv. turbo, a pomôže
zvýšiť plynulosť a bezpečnosť tohto kritického úseku. Bude hotová do konca
novembra. Chcel by som poprosiť motoristov o trpezlivosť počas výstavby.

■ Aké ďalšie aktivity pripravujete v jarných mesiacoch?
Začali sme práce na prestrešení
hokejbalového ihriska. Práce by mali byť
hotové do konca júla. Prekrytá športová
plocha bude slúžiť nielen športovcom,
ale aj žiakom základnej školy a verejnosti. Prestrešením sa zlepšia podmienky
pre športovcov a hala bude môcť byť
využívaná bez ohľadu na počasie prakticky po celý rok – na hokejbal, florbal
či iné športy.
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Cech amatérskych hudobníkov koncertoval
Členovia Cechu amatérskych hudobníkov pozvali vo štvrtok 10. apríla svojich priaznivcov
na druhý koncertný večierok, kde predviedli ukážky zo svojho repertoáru.
Po dvoch rokoch činnosti cechu v Záhorskej Bystrici (fungujúceho vďaka podpore obce) sa repertoár detí a spoluúčinkujúcich dospelých pomaly rozrastá. Blok
aranžmánov známych vianočných skladieb
bol prvým programom tejto kapely, ktorá si
teraz buduje repertoár inšpirovaný filmovou
hudbou.
Líder cechu, jazzový klavirista a aranžér
Pavol Bodnár, aj tentoraz pripravil zaujímavé aranžmány piesní a tém z populárnych
filmov – z českej Popolušky, posledného
Jamesa Bonda, jedného z vydaní Shreka
či z nesmrteľnej indiánskej klasiky, Winnetoua.
Komorné stretnutie v Sobášnej sieni
Spoločenského domu, kde členovia Cechu
amatérskych hudobníkov pravidelne hrávajú
každý štvrtok, malo milú a neformálnu atmosféru. Deti – Pavlínku a Jasmínku Kožikové (zobcové flauty), Filipa Rebra (trúbka)

a Matúša Križka (husle)
– už tradične podporili
dospelí (Karol Šipoš na
trúbke, Lenka Šipošová na priečnej flaute a
Andrea Serečinová na
husliach), hosťujúca
speváčka Ela Tolstova a
najmä spoluúčinkujúci jazzmani: klavirista
Pavol Bodnár, bicista
Milan Ruček a kontrabasista Jozef Brisuda.
Práve spolupráca
amatérov s aktívnymi
profesionálmi je hlavnou myšlienkou Cechu
amatérskych hudobníkov a pre muzicírujúce deti zriedkavou príležitosťou. Prítomní
ale ocenili aj improvizované spoluúčinkovanie len 2-ročnej Olivie Šipošovej, ktorá

trvala na hraní so svojimi rodičmi, a aranžmán Pavla Bodnára tak dostal nový nečakaný „part“. Skrátka, toto skladateľ nevymyslí,
to je život.
(as)

Obnovená historická hasičská striekačka
Na deň svätého Floriána – patróna hasičov – bola súčasťou slávnostných cirkevných
obradov, venovaných najmä vďake za ochranu hasičov, vystavená pri bystrickom kostole
zreštaurovaná ručná hasičská striekačka.

Vzácny historický exponát je vlastníctvom Dobrovoľného hasičského zboru
v Záhorskej Bystrici od roku 1906. Táto
výkonnejšia štvorkolesová, dvojpiestová

ručná striekačka na konský poťah bola
vyrobená v Šoproni a zakúpená zo zbierky členov hasičského spolku, občanov
a s podporou obecného úradu. Stalo sa tak

po ničivom požiari, pri ktorom zhorelo 11
roľníckych domov aj so zariadením, lebo
prvá ručná štvorkolesová striekačka z roku
1905 na tak rozsiahly zásah nestačila.
Vďaka záujmu o historickú techniku
a dobovú výstroj dobrovoľných hasičov
sa predseda zboru pán Anton Urdovič
podujal tento vzácny exponát zreštaurovať. Následkom neodbornej údržby a dlhoročného nevhodného uskladnenia bolo
náročné odhaliť a zachovať pôvodné precízne remeselné prvky. Výsledok niekoľkomesačného úsilia si po posviacke p. dekanom Pokojným občania nielen pozreli, ale
niektorí ocenili aj drobným príspevkom
do pokladničky hasičského zboru, za čo
im ďakujeme.
Najväčším prínosom je však záchrana
vzácneho „svedka“ bohatej histórie Záhorskej Bystrice, do ktorej od roku 1879 patria
aj dobrovoľní hasiči. V súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce aj na historickej
vlajke z roku 1932, s ktorou sa bystrickí
hasiči zúčastnia na blížiacich sa oslavách
135. výročia Dobrovoľného hasičského
zboru a 700. výročia obce.
Margita Granecová
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Brigáda na detskom ihrisku
Napriek nepriazni počasia sa 26. apríla stretli ochotní
rodičia i naša mládež, aby spoločne zveľadili ihrisko
blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, aj park.

Na brigáde sa nám podarilo vymeniť
starý piesok za nový, pretriediť hračky do
piesku, opraviť šmykľavky, vysadiť kvety,
vybetónovať základy pod svetlá v parku a
mnoho ďalšieho. Deti sa asi najviac potešili

novým lanovým hojdačkám, ktoré vystriedali pôvodné staré. Ďakujeme všetkým tým,
ktorí prišli a pomohli, aby bolo naše ihrisko
opäť bezpečnejšie a krajšie.
Ing. Janka Liďáková, Foto: Martin Jurček

Pred 60 rokmi vyhlásili
za svätého Pia X.
Na sklonku mája uplynulo 60 rokov od svätorečenia pápeža Pia X.,
slávneho rodáka z talianskeho Riese
Pio X., družobného mesta našej Záhorskej Bystrice. Slávnostnú omšu
vtedy (29. mája 1954) v bazilike sv.
Petra celebroval pápež Pius XII.
pred zástupom 800 000 veriacich a
cirkevných predstaviteľov. Pius X.
sa stal prvým pápežom, ktorý bol
kanonizovaný od 17. storočia.
Pápež Pius X., civilným menom Giuseppe Melchiorre Sarto, označovaný
mnohými ako Ignis Arden – Blčiaci
oheň, zomrel pred sto rokmi 20. augusta 1914. Už o dva roky po jeho
smrti sa ozvali hlasy, ktoré chceli, aby
bol vyhlásený za svätého. Beatifikačný
proces sa začal v roku 1923, ale pre
komplikácie bol skončený až v roku
1951.
V roku 1944 bola truhla s telom pápeža exhumovaná a vystavená v Kaplnke Svätého kríža v Bazilike sv. Petra
na kánonické skúmanie. Keď truhlu
otvorili, objavili telo v zachovalom
stave napriek tomu, že ležalo 30 rokov
pochované a nebolo predtým zabalzamované. Pius XII. udelil Piovi X. titul
Ctihodný služobník Boží. Jeho telo
bolo vystavené 45 dní, kým bolo opäť
uložené do hrobky.
Beatifikačný proces pokračoval, požadovaný bol aspoň jeden zázrak,
ktorý by pripísali Piovi X. Nakoniec
sa vyskytli dva. Prvý sa stal sestre Marie-Françoise Deperras, ktorá mala
rakovinu kosti a vyliečila sa v roku
1928 počas novény, keď jej položili na
hruď relikviu Pia X. Druhý sa prihodil sestre Benedette De Maria, ktorá
mala tiež rakovinu. V roku 1938 bola
uzdravená, keď sa dotkla relikvie Pia
X. Pius XII. tieto zázraky odobril 11.
februára 1951. Napokon 3. júna 1951
pred 23 kardinálmi, stovkami biskupov a arcibiskupov a pred zástupom
100 000 veriacich vyhlásil Pia X. za
blahoslaveného.
Počas procesu bol deklarovaný ako
„pápež Eucharistie“. Tak ako v roku
1944, ani v roku 1951 nebolo jeho telo
porušené. Telo najvyššieho pontifika
bolo uložené do preskleného sarkofágu a vystavené pre veriacich. O tri
roky neskôr Pia X. kanonizovali, keď
boli uznané ďalšie dva zázraky, ktoré
mu mohli byť pripísané.
(prok)
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Svetový deň Zeme v škole aj v škôlke
K Svetovému dňu Zeme sa pripojila naša škola týždenným projektom pre škôlkarov
a výsadbou vresoviska v školskom areáli.
V materskej škole sme v triede Sovičiek
venovali tejto téme týždenný projekt Zem
– miesto pre život. Deti si vypočuli príbeh
Lienky Bodkulienky o nešetrnom zaobchádzaní ľudí s prírodou. Potom postupne
prinášali obrázkový materiál a vytvorili pojmovú mapu prírodných biotopov. O vode,
porastoch, lesoch a zvieratách toho deti vedia veľa, ale dokážu navrhnúť aj to, ako sa
musíme správať k prírode, aby sme s ňou
žili v harmónii aj v budúcnosti.
Rozprávali sme sa aj o nutnosti separovania odpadov a o ich následnom využití. Deti vymysleli a nakreslili značky na
ochranu živej prírody a na záver vyhľadávali
a porovnávali časti živej a neživej prírody.
Sprievodnou aktivitou tohto týždňa bolo
pozorovanie húseníc, ich zakuklenie a prerod na motýle.
Do práce v školskom areáli sa zasa s chuťou pustili žiaci z 8. A triedy. Zakladanie
vresoviska nebolo jednoduché, ale žiaci trpezlivo urobili všetky prípravné práce, vymenili pôvodnú pôdu za rašelinu a opatrne
vysadili šesť druhov exotických rastlín. Nechýbali dobrá nálada a nadšenie
z toho, že rododendron, azalky,
pieris aj vresy si našli nové miesto
medzi budovami našej školy. Za
túto úprimnú snahu urobiť pre
naše prostredie niečo viac sa nám
o týždeň rastliny odmenili nádhernými kvetmi. Tie sme v našich myšlienkach venovali Zemi
s predsavzatím, že sa budeme snažiť využívať jej drahocenné zdroje
s úctou a efektívne.
Viera Bendíková
učiteľka, II. stupeň ZŠ

Škola v prírode 2014
Žiaci a učitelia od 4. do 9. mája absolvovali školu v prírode. Miestom pobytu bol
hotel Biatlon v Osrblí, v okrese Brezno.
Na pobyte sa zúčastnili druháci, tretiaci
a zopár prváčikov. Po raňajkách sme sa
každý deň – dokonca aj 8. mája, kedy mali
iné deti voľno – venovali učeniu, aby sme
nevyšli z cviku. Ostatný čas sme trávili v
prírode, počasie nám prialo a užili sme si
dni plné slniečka.
Program bol náročný. Okrem vstrebávania nových informácií hravou a nevtieravou formou sa deti venovali pohybovým

a športovým aktivitám. Večer o vesmíre
i vedomostné súťaže boli zaujímavé. Diskotéka mnohých aktívnych tanečníkov unavila
a vyčerpala.
Na prechádzke po dedine sme sa dozvedeli, že miestnych detí nie je veľa – 30
a navštevujú školu, ktorá je odtiaľ vzdialená
8 km. Aj miestny obchod s potravinami bol
iný ako supermarket. Ľudia boli milí, ochotní a zvedaví, hneď sa nám prihovárali, odkiaľ sme a ako sa nám páči. Spestrením po
ceste domov bol výlet v Bystrianskej jaskyni.
Deti boli spokojné, šťastné a vysmiate.
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Deň matiek v materskej škole
V každodennom zhone plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako plynie čas a čo
pre nás znamenajú tí najbližší.
Tradíciou v našej materskej škole je práve v období sviatku Dňa
matiek vytvoriť deťom priestor na to, aby mohli svojim mamičkám
povedať, ako ich majú rady a poďakovať sa im za všetko, čo pre
nich urobili.
Aj v tomto roku si pozvali deti svoje mamičky do jednotlivých
tried Kačičky, Lienky, Včielky, Lastovičky a Sovičky, aby im spevom,
tancom a dramatickými pásmami vyčarili úsmev na tvári. A tak sa
priestormi škôlky ozývali melódie piesní: Viažem si kytičku, Červené jabĺčko, Letí, letí pesnička... Svoju lásku vyznali prostredníctvom
slov: „Dnes má sviatok moja mama, kytičku jej z lásky dám, aby sa
vždy usmievala na líčko ju pobozkám.“
Na záver deti darovali mamičkám vlastnoručne vytvorené drobné darčeky.
Po vystúpení bola nejedna mamička dojatá a sem-tam sa vykotúľala aj slzička. Veď dieťa, to je ich najkrajší a najvzácnejší dar.
Viera Mazáčková
ZŠ s MŠ Hargašova 5

LEGOSRDIEČKA

inzercia 4/15/2014

www.radiolan.sk

V materskej škole často
využívame stavebnice LEGO
vo výchovno-vzdelávacej
činnosti na rozvoj
predstavivosti, logického
myslenia, tvorivosti, zručnosti
i upevňovanie vizuálneho
vnímania.
Keď sme sa dozvedeli, že materská škola na Bulíkovej ulici v Bratislave organizuje tvorivé dielne LEGO
pod názvom Ľúbim svoju mamičku,
neváhali sme ani chvíľu a prijali sme
pozvanie.
Trojčlenné družstvo detí pod vedením p. učiteľky Daniely Udvardyovej
reprezentujúce našu materskú školu
spolu s deťmi petržalských materských
a základných škôl a materskej školy
z Rusoviec sa 14. mája zúčastnilo na
týchto tvorivých dielňach.
Deti konštruovali podľa nákresu
a fantázie srdiečka a darčeky pre
mamičku. V individuálnych doplnkových aktivitách podľa záujmu kreslili,
modelovali a riešili rôzne úlohy. V tejto
tvorivej atmosfére deti prežili príjemné
predpoludnie, ktoré bolo zavŕšené
výstavou všetkých detských prác.
Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Viera Mazáčková
ZŠ s MŠ Hargašova 5
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Pracovný. Rodinný. Oddychový.
Rýchly a dostupný internet aj v Záhorskej Bystrici.
Spýtajte sa na možnosti pripojenia až do rýchlosti 18 MB/s aj vo vašej lokalite.

info:

02 / 3300 4000
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ZO ZASADNUTÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica malo pravidelné
zasadnutie 29. 4. 2014.

kladnej školy s materskou školou Hargašova.
Doba prenájmu je na 14 mesiacov za cenu
€ 200 mesačne.

ODPREDAJ POZEMKOV

MIESTNY FUTBALOVÝ KLUB

Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov časti pozemkov: parc. č. 3764 diely 103
a 104 v podiele 1/2 a parc. č. 2942 diely 262,
263, 264, 265, 266 a 267 v podiele 5/8 pre
Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. za cenu
€ 69,99/m².

Zastupiteľstvo schválilo návrh poslanca
Ing. Bošňáka na zrušenie členstva MČ v občianskom združení Miestny futbalový klub
v Záhorskej Bystrici z dôvodu nespokojnosti a nespolupráce klubu s mestskou časťou.
Klub v rokoch 2011–2014 nezvolával pravidelne podľa stanov členskú schôdzu a správnu radu, nepredkladal materiály týkajúce sa
chodu klubu, má neuhradené záväzky voči
Slovenskému futbalovému zväzu a rozhodnutím zväzu má zastavenú športovú činnosť, má
odstavenú dodávku plynu a elektriny z dôvodu neuhradenia faktúr a v neposlednom rade
nevyúčtovalo poskytnutú dotáciu z mestskej
časti. Zastupiteľstvo zároveň schválilo ukončenie nájmu nehnuteľností a pozemkov v občianskom združení Miestny futbalový klub
v Záhorskej Bystrici pre neplnenie si povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy.

PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo neschválilo prenájom pozemkov parc. č. 2664/44, 2664/45, 2665/76
a 2665/77 o celkovej výmere 269 m², ktoré
mali slúžiť na vybudovanie dažďovej kanalizácie pri Vápenickom potoku a časti vyústených objektov pre Obytnú zónu Boháčky pre
žiadateľa fi Tirrellus a.s. Poslanci miestneho
zastupiteľstva navrhujú žiadateľovi o prenájom prehodnotiť podanú žiadosť a zmeniť ju
na žiadosť o predaj.
Zastupiteľstvo schválilo prenájom častí pozemkov zapísaných na LV 3891 k.ú. Záhorská
Bystrica pre žiadateľku Ing. Zuzanu Juríkovú
pre účel vybudovania športovej haly.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov školskej jedálne pre žiadateľa firmu EUREST, víťaza súťaže vo verejnom
obstarávaní na výber služby zabezpečenia
stravovania pre žiakov a zamestnancov Zá-

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Zastupiteľstvo schválilo podmienky
poskytovania finančných prostriedkov na
zabezpečenie opatrení sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe
tohto nariadenia má mestská časť možnosť
finančne pomôcť rodičovi, ktorý prejaví záujem o stretávanie sa s dieťaťom, a to prepla-

tením cestovných nákladov. Okrem poskytovania finančných prostriedkov na dopravu
máme možnosť prispieť k úprave a obnove
rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových
a tvorby úspor dieťaťa.
Zastupiteľstvo schválilo úpravu podmienok predaja výrobkov a poskytovanie služieb
na trhových miestach na území mestskej
časti. Určili sme trhové miesta, trhové dni,
predajný a prevádzkový čas, osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby
na trhových miestach, druh predávaných
výrobkov a poskytovaných služieb, ako aj
podmienky prenájmu.

VYHLÁSENIE
Starosta a poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica vyjadrujú nesúhlas a pobúrenie nad
neadekvátnym správaním poslanca Vladimíra Pavelčíka, MBA, ktorý neustále urážlivo
napáda zástupcov miestneho zastupiteľstva,
vyjadruje sa hanlivo a nekompetentne k rozhodnutiam miestneho zastupiteľstva, starostu, a taktiež sa hanlivo vyjadruje o MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, ako i o Slovenskej
republike. Poslanci miestneho zastupiteľstva
sa dištancujú od akýchkoľvek vyjadrení pána
Vladimíra Pavelčíka, MBA a odsudzujú jeho
správanie a vyjadrenia, ktoré poškodzujú
dobré meno mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo má ďalšie rokovanie
v utorok 24. júna. Materiály z rokovaní nájdete
na www.zahorskabystrica.sk.

inzercia 4/13/2014

Podporujeme región, v ktorom žijete
Záleží nám na každom z vás
Nadačný fond ZSE Živá energia do konca roka 2013 pomohol viac ako
60 projektom v rámci celého Slovenska v celkovej hodnote 300 000 EUR.

www.zse.sk | Kontaktné miesta | 0850 111 555

Pamatna brozura 250x170mm.indd 1

5.5.2014 16:49
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Tenisová sezóna sa začala
Koncom apríla a začiatkom mája sa začína letná sezóna
tenistov. V Záhorskej Bystrici sa naplno rozbehli súťaže
družstiev.
TJ Záhorák ich má 8 v oficiálnej súťaži
Bratislavského regiónu (dorast, 2x muži,
1x seniori 45+, 2x seniori 60+ a 2x seniori
65+). Zatiaľ si úspešne a bez prehry vedú
seniori 45+ (zdolali Slovan 5:0) a bez prehry je aj po jednom družstve v kategóriách
60+ a 65+. V kategóriách 35+ a 60+ by radi
tenisti obhájili účasť na Majstrovstvách Slovenska.

Na poli rekreačného tenisu neprialo počasie populárnemu turnaju Záhorákopen,
a tak bol termín preložený na druhú polovicu mája. Do súťaže neregistrovaných žien
– Ladies Záhorák Master sa opäť prihlásilo päť družstiev, z toho dve zo Záhorskej
Bystrice.
Súťaž sa začína v polovici mája a potrvá
až do konca septembra.
Martin Fillo

Športovec roka 2013
Laureátmi ocenenia Športovec
roka sa stali osobnosti, na
ktoré sme v Bystrici právom
hrdí a na ktorých umenie
sa už chodí pozerať mnoho
divákov. Sú to športovci, ktorí
sa dokážu presadiť v tvrdej
konkurencii svojich rovesníkov
z iných oddielov.
Po Márii Mračnovej, úspešnej atlétke-výškarke so IV. miestom z olympiády v Montreale z roku 1976, prijal tento
rok pozvanie na odovzdávanie ocenenia
Športovec roka 2013 Anton Urban, kapitán reprezentácie futbalistov z olympiády
v Tokiu v roku 1964, ktorý do Záhorskej
Bystrice priniesol striebornú olympijskú
medailu. Oceneným, aktivistom, rodičom a prítomným Bystričanom pripomenul, že šport je krásne hobby, že fair-play
a čestnosť zdobia víťazov aj porazených
a že svedomitosť a drina v príprave na
preteky a súťaže sa nakoniec premenia na
radosť a potešenie, veľakrát s medailou na
krku a víťazným pohárom v ruke.
„Športu v Bystrici sa snažíme vytvárať

také podmienky, aby bol pre deti, mládež, ale aj dospelých zábavou,“ zdôraznil
starosta Jozef Krúpa a čo-to poodhalil aj
o plánoch postaviť v obci multifunkčnú
športovú halu.
Poďakovanie zaznelo pre Komisiu športu aj pre rodičov, trénerov a dobrovoľníkov, učiteľov základnej a materskej školy
i pre občianske združenia. Bez ich snahy,
času a finančných prostriedkov by sa deti
športu venovať nemohli. Vďaka tiež patrí
sponzorom, spoločnosti ATCL, Mestskej
časti ZB, OZ Bystrický svet najmenších
a BODY Energy Clubu za organizáciu
a dary venované oceneným.
Športu zdar!
Ivan Bošňák, predseda komisie športu

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
APRÍL – MÁJ 2014
FLORBAL
Mladší žiaci U13 Majstrovstvá Slovenska – striebro pre našich chlapcov
Finále:
ŠK Hargašova Z. Bystrica vs. ŠŠK Stars Lipany
3:4 po SN
Semifinále:
ŠK Hargašova Z. Bystrica vs. Mladosť Trebišov
4:3
Základná skupina:
ŠK Hargašova Z. Bystrica vs. ŠK Victory Stars N. Dubnica
2:2
ŠK Hargašova Z. Bystrica vs. FBC Grasshoppers Žilina
4:2
ŠK Hargašova Z. Bystrica vs. ŠŠK Stars Lipany
4:1

Starší žiaci U15 Majstrovstvá Slovenska – celkové poradie:
1. miesto
ATU Košice
2. miesto
Florbalový klub Michalovce
3. miesto
FBC Shadows – Snipers Bratislava „A“
4. miesto
Tsunami ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA
po prehre so Snipers Bratislava 4:6
FUTBAL - BRATISLAVA MESTO
Mladší žiaci – V. LIGA
Záhorská Bystrica – SDM Domino Bratislava
0:4
FK Scorpions – Záhorská Bystrica
6:0
Záhorská Bystrica – FKM Karlova Ves (B)
2:3
Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na 14. mieste v 16-člennej lige
Prípravka – Skupina A3
Záhorská Bystrica – FK Lamač Bratislava
4:1
Záhorská Bystrica – ZŠ Kalinčiakova
3:2
MFK Rusovce - Záhorská Bystrica
5:3
FK ŠK Danubia Bratislava - Záhorská Bystrica
2:1
Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na tesnom 5. mieste z v 10-člennej lige

Rozpis zápasov a výsledky nájdete na webovej stránke www.futbalnet.sk
Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame na zápasy MFC Záhorská Bystrica
STOLNÝ TENIS
SENIORI – VII. LIGA – BRATISLAVA
Družstvo SPST A Záhorskej Bystrice postúpilo do VI. ligy
ako víťaz súťaže – gratulujeme!
Z

V R

P

Skóre

ŠPORTOVEC ROKA 2013 – laureáti
Deti a mládež – chlapci
Deti a mládež – dievčatá
Športový kolektív
Športovec z klubu mimo ZB
Aktívna osobnosť športu
Legenda športu v Záhorskej Bystrici

Oliver Kubaský, florbal
Kristínka Bartošová, futbal a florbal
Prípravka MFC Z. Bystrica, futbal
Martin Matušek, triatlon
Juraj Hvozdík, ŠK Hargašova, florbal
Štefan Mihalovič, futbal

B

1. Záhorská Bystrica A
20 18 1 1 233:127 75
2. Tora A
20 16 0 4 227:133 68
3. Čataj B
20 15 3 2 245:115 68
4. Zálesie A
20 12 1 7 203:157 57
5. Vinosady B
20 9 3 8 183:177 50
6. Bernolákovo C
20 8 1 11 164:196 45
7. Blatné C
20 5 3 12 156:204 38
8. DNV D
20 5 3 12 144:216 38
9. D.Lužná B
20 5 2 13 151:209 37
10. Stupava B
20 4 2 14 140:220 34
11. Viktória D
20 2 3 15 134:226 29
SENIORI – VIII. LIGA – BRATISLAVA
Družstvo SPST B Záhorskej Bystrice obsadilo 7. miesto v 12-člennej lige

Šimon Dudík a Milo Sajan
pri odovzdávaní cien
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TÉMA

Pozitívum v Prahe
Občianske združenie Pozitívum v nás
zorganizovalo v dňoch 27. a 28. apríla
autobusový zájazd do Prahy pre svojich
členov, doplnených obyvateľmi Záhorskej
Bystrice.
Počas dvoch slnečných dní si 51 účastníkov pozrelo a navštívilo
najnavštevovanejšie historické a kultúrne pamiatky Pražského hradu a Prahy. Začalo sa prehliadkou Hradčian, konkrétne Chrámu
sv. Víta, ďalej Klenotnicou, Vladislavským sálom, Zlatou uličkou
a pokračovalo sa prechádzkou po Malostranskom námestí, cez Karlov most do historického centra Prahy, na Staromestské námestie
s prehliadkou Orloja a Múzea voskových figurín.
Svoje zážitky z prvého dňa sme rozoberali v družnej debate
v príjemnom prostredí Hotela Starý Pivovar a naberali sme sily na
nasledujúci deň. Voľný čas prvého dňa využili niektorí na návštevu
príbuzných a známych, alebo na stretnutie s priateľmi, s ktorými sa
nevideli dlhú dobu.
Druhý deň sme začali prechádzkou krásnymi Petřínskými
záhradami, vyhliadkou na Prahu z Petřínskej veže, návštevou
Štefánikovej hvezdárne, bludiskom krivých zrkadiel, pokračovali
sme pešou prechádzkou historickými ulicami Prahy, Václavským

V Klube dôchodcov sa 27. apríla opäť konala
výročná členská schôdza.
Za účasti vyše 200 členov klubu a pozvaných hostí, medzi
ktorými nechýbali starosta Jozef Krúpa, predsedníčka sociálnej komisie Martina Gašpáreková a predsedníčka sociálnej
komisie pri Pastoračnej rade Farnosti sv. Petra a Pavla MUDr.
Dagmar Cingelová, Klub dôchodcov zhodnotil uplynulý rok
2013.
Predsedníčka klubu pani Ľudmila Moková podrobne
opísala všetky podujatia realizované v roku 2013 a oboznámila s plánom činnosti na tento rok. Poďakovala za sponzorské
dary, ktoré klub nadobudol od štedrých sponzorov. Vyzdvihla
najmä veľmi dobre pripravenú akciu v septembri 2013, kedy
si členovia klubu pripomenuli 25. výročie založenia svojej
organizácie. V hlavnom programe vtedy vystúpila Cimbalová
skupina Gracia z Moravy so spevákom ľudových piesní
Jožkom Černým.

POZÝVAME všetky deti a dospelých:
Užitočná hra na vojakov
31. mája 2014, od 9.00 h, v Záhorskej Bystrici Na Plácku
UVIDÍTE: Autentické tábory armád nemeckej brannej moci
a sovietskej Červenej armády z roku 1945. Výstavu dobových
a airsoftových zbraní, uniforiem, predmetov osobnej potreby,
doplnkovej výstroje. Expozíciu rôznych informácií, predmetov,
nálezov z okolia obce z obdobia prusko-rakúskej bitky, z 1. a 2.
svetovej vojny. Ukážky vojenského výcviku v taktike, v streľbe
na cieľ a simuláciu boja. Ukážky manipulácie a streľby z dobových a airsoftových zbraní.

námestím a zakončili výborným obedom v Plzenskej reštaurácii
Obecného domu. Cesta domov prebiehala vo výbornej veselej
a spevavej nálade.
Veľká vďaka patrí Ing. Alene Janatovej, predsedníčke združenia, za zorganizovanie a zabezpečenie celej akcie, a Mgr. Ľudmile
Malinovskej za sprievodcovskú pomoc. Vďaka patrí aj všetkým
účastníkom za ich prístup a správanie, čím prispeli k vydarenému
priebehu zájazdu.
Ing. Pavel Malinovský
Foto: Ing. Ivan Mišík

Súčasťou správy bolo zhodnotenie hospodárenia s financiami klubu v roku 2013 a schválenie Stanov klubu dôchodcov, ktorý sa od 15. marca stal samostatným právnickým
subjektom a funguje ako občianske združenie.
Pán starosta v príhovore pochválil činnosť našej seniorskej komunity a jej členom poprial, aby sa im všetky akcie aj
v tomto roku vydarili, aby z nich odchádzali spokojní.
Súčasťou schôdze bola prednáška na tému Ochorenie na
cukrovku. O tomto závažnom ochorení, najmä ľudí v staršom
veku, prednášala p. Anna Lazarová, predsedníčka ZO Zväzu
diabetikov Slovenska Bratislava. Upozornila, že pri včasnom
diagnostikovaní tohto ochorenia má pacient viac možností
zmenou životosprávy na správnu kompenzáciu, dlhšie sa
vedieť o seba postarať a nezaťažovať svoje okolie.
Pred začiatkom rokovania p. Lazarová so svojimi kolegami
zo združenia merali občanom glykémiu a potrebným rozdávali glykomery.
Želáme členom klubu dôchodcov, aby sa im darilo aj
v roku 2014 organizovať samé dobré podujatia.

VYSKÚŠATE SI: Airsoftovú výstroj a výzbroj. Streľbu z dobových zbraní 2. svetovej vojny a súťažnú streľbu z moderných
airsoftových zbraní na cieľ. Dráhu s branno-športovými prekážkami a úlohami. Traja najlepší súťažiaci v streľbe na cieľ budú na
konci podujatia odmenení cenami od sponzorov S.A.F. Košúty
OCHUTNÁTE: Sladkú kašu a čaj, ktorú jedávali ruskí aj nemeckí vojaci počas 2. svetovej vojny z originálnej vojenskej
poľnej kuchyne.
ÚČINKUJÚ: Special Airsoft Force Košúty, Klub priateľov vojenskej histórie Slovenska.
Kultúrna komisia MČ Záhorská Bystrica
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Opäť sa nám chodí ľahšie...
... tentoraz po chodníku na Ulici čsl.
tankistov, ktorý bol v našej mestskej
časti považovaný za jeden z najhorších. Samospráva vyčlenila v rozpočte
peniaze na jeho rekonštrukciu a pred
kultúrnym podujatím Stavanie mája
tak mohol starosta Jozef Krúpa spolu
s obyvateľmi ulice oficiálne uviesť
chodník do užívania. „Som rád, že
postupne rekonštruujeme a budujeme
chodníky a cesty v našej mestskej časti,
v letných mesiacoch urobíme chodník
na Tešedíkovej ulici,“ vyjadril sa starosta. Po malom občerstvení sa obyvatelia
presunuli na Námestie Rodiny a pokračovali v oslavách stavania mája.. (dk)
Foto: Ján Hasoň

Charitatívna zbierka hnutia Humana
Predstavitelia charitatívneho hnutia
Humana People to People Slovakia o.z. sa
poďakovali zástupcom mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za ústretovosť pri
realizácii zbierky. Vďaka patrí predovšetkým
obyvateľom našej mestskej časti, ktorí svojím aktívnym prístupom, darovaním použitého šatstva, obuvi, bytových textílií
pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.
Za rok 2013 darovali 10 150 kg a za prvý
štvrťrok 2014 darovali 2 400 kg.

Hnutie Humana zberom použitého šatstva podporuje projekty na pomoc ľuďom
v Afrike, Južnej Amerike, Ázii a i. Poverení
pracovníci šatstvo starostlivo vytriedia, časť
priamo odošlú do určených destinácií, časť
predajú a nepoužiteľné šatstvo recyklujú.
Získané finančné prostriedky použijú na
financovanie rozvojových projektov, ktoré
sú zamerané najmä na vzdelávanie, hygienu, ochranu pred HIV a AIDS a potravinovú bezpečnosť.

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

Z ušetrených peňazí na zimnej údržbe sa
opravili prepady chodníka pred poštou.

inzercia 4/14/2014

K plynu aj k elektrine od ZSE
máte navyše služby pre ľahší život

ZSE Asistuje

ZSE Klub

ZSE Zdravie

Uhradíme opravy
a havárie
do 150 EUR

Zľavy na stovky
produktov
až do 35 %

Zabezpečíme
lekára na telefóne
24 hodín denne

Tešíme sa na vás v ZSE Centrách
www.zse.sk
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Nátan, ma, ri,
Araja, Ra, kar,
Alas, Alaman

„Prečo si celý mokrý,
Janko?“„Vieš,
mamička, hrali
sme sa na psov.“
„Nerozumiem...“
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Chvíľu nosil

Remeň

5. časť
tajničky

Stromoradie

Mesto
na Považí

Pulz

4. časť
tajničky

Maškrta
(expr.)

Starogermán

Taliansky
operný
skladateľ

Trpasličia
palma

Značka kiloampéra
Plátala (hovor.)

Smerom dolu
(prísl.)
Lomoz (expr.)
Kýva

Somár
Straší
1. časť
tajničky

3. časť
tajničky
Starozákonný
prorok
Vpíjali
Dravý nočný
vták
Juhoamerický
vták

Španielsky
spisovateľ
Mužské meno

Tam
Česká TV
stanica

Ostrý výsmech

Niktoš (hovor.)
Ľadovcový
kotol (geol.)

Druh papagája
2. časť
tajničky

Odlievacia
forma
Japonská
dĺžková miera

Cukornatá
plodina

Rímska
štvorka

Hovoril znova

Skratka slečny
Staroegyptský
boh slnka

Slabo horela

Okolo, vôkol
(bás.)

Urobila

Investičný
kupón (skr.)
Zvratné
zámeno

Autor:
JOZEF BLAHO

Jeden za
druhým
(prísl.)

TÉMA

Značka
kozmetiky
Starorímska
minca

Citoslovce
prekvapenia

Rozhovor
viacerých
ľudí

Americký
bahniakovitý
vták

Čínska droga

Ázijské kyslé
mlieko

Saním načerpal

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 3-2014 znie: „Veď moja žena vôbec nepije.“

POZVÁNKY NA MÁJ A JÚN 2014
 30. máj – MDD a Deň rodiny –
areál ZŠ Hargašova
 31. máj – Program pre deti Na
Plácku – Air soft
 7. jún – Den otevřených sklepů
Brumovice
 8. jún – Jubilanti KD
 14. jún – Country rag day
 15. jún – Deň otcov

 19. jún – Hurá na prázdniny !
 21. jún – Na kovárni sa zas kalí
(kováčska Oldies Party)
 28. jún – Hasičská hodová
zábava
 29. jún – Slávnostná sv. omša
v Kostole sv. Petra a Pavla
 29. jún – Hodové oslavy na
Námestí rodiny

Zmena programu vyhradená.
Viac na: www.zahorskabystrica.sk, sme aj na facebooku

Oznam Miestneho úradu
Vážení občania, vyhlasujeme zber
starého železného náradia.
Môžete ho priniesť pred požiarnu
zbrojnicu denne do 15. júna. Jednotlivé kusy budú pospájané a zakuté do
nápisu „Záhorská Bystrica“, ktorý
bude umiestnený do kruhového objazdu na začiatku Záhorskej Bystrice.
Ďakujeme.
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