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PORTRÉT

NOVÉ

Novú materskú školu bl. sestry
Zdenky už zaplnil džavot detí.

Hanka Juríková, zapálená vedkyňa aj
dobrodružná cestovateľka.

Aká je naša Bystrica? Taká, akú si ju
urobíme!

VIAC NA STRANÁCH 4 - 5

VIAC NA STRANÁCH 6 - 7

Viac na STRANE. 23

foto Viera Bendíková

Oslávili sme 50. narodeniny našej školy!

V živote človeka je päťdesiatka zrelý vek.
Je to tak aj v živote školy? V piatkový
podvečer 26. októbra sa zdalo, že áno.
S vekom prichádza múdrosť, a tej má pani
riaditeľka spolu s učiteľmi Základnej a
materskej školy Hargašova dosť. Myslia
si to aj rodičia detí a tešia sa z jej stúpajúcej úrovne. Dôkazom toho boli podľa
nich vydarené oslavy výročia, akadémia,
na ktorú žiaci pripravili krásny program.

Dali si na ňom záležať a nacvičovali ho
niekoľko týždňov. Hostí zabávali a tešili
tancom, poéziou, humornými scénkami,
módnou prehliadkou a dokonca aj ukážkami gymnastiky a florbalu. „Pán starosta
povedal hneď po programe, že bol pekný
a rodičia tvrdili, že bol úžasný,“ povedala
pani riaditeľka Zuzana Kaliariková. „Ak
sú ich slová úprimné, tak sa teším. Ale
zasa nejako veľmi sa tešiť nevládzem, pre-

tože sú pred nami ďalšie úlohy a problémy, ktoré treba riešiť.“ No predsa len mala
pani riaditeľka radosť, lebo úsmev jej pri
povzbudzovaní detí a pri rozhovoroch
s učiteľmi a návštevníkmi osláv z tváre neschádzal. Určite ho tieto fotografie z akadémie vyčaria na tvári aj vám... A škole, pani
riaditeľke a všetkým pedagógom želáme
ďalšie a ďalšie úspešné roky!
Redakcia
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foto Martin Jurček

Vzácne a poctivé bystrické víno
¡¡Na Námestí Rodiny sme sa pri dobrom vínku stretli aj porozprávali

Ochutnávali sme kráľovský mok

Tohtoročné Slávnosti vína sa vydarili. Aj preto, že ich navštevuje stále viac ľudí, ktorí rozumejú alebo
chcú porozumieť dobrému vínu. Uhádnete, koľko sme vypili a zjedli?
NAJLEPŠIE VÍNA SLÁVNOSTÍ
Biele: 1. miesto Schulz - Junger, 2. miesto
PD Mojmírovce - Müller Thurgau,
3. miesto Bott Frigyes - Pinot Blanc,
3. miesto Vinidi - Tramín červený

¡¡Večer ochutnávka pokračovala vo veľkom stane
Záhorská Bystrica po štvrtýkrát privítala vinárov na jesennom podujatí Slávnosti vína.
Tento rok odštartovali piatkovým Gastrovečerom v Reštaurácii pri Kaplnke. Hostia
ochutnali dobroty pripravené špeciálne na
tento večer. Chuť jednotlivých jedál umocnilo vínko, ktoré podávali degustátori z družobnej rakúskej obce Göttlesbrunn.
V sobotu popoludní sa v stane na Námestí
Rodiny predstavili vinárske firmy Vinidi,

¡¡Súťažné pagáče. Vyhrali tie, ktoré vám
chutili najviac?
Elesko, Bott Frygies, Terra Parna, Mojmírovce, Víno Dudo, Víno Nichta, Fine Wines, El Picoteo, Vi Pef, Pavelka, Karpatská
perla, Zlatý strapec, z Göttlesbrunnu Schulz
a Markowitsch, a prišli aj naši „nevinári“ –
Chocolates.sk s čokoládami a Kozí vŕšok so
syrmi.

Pochúťky a hudba
Mimo stanu si návštevníci pochutili na gu-

láši od Poľovníckej spoločnosti Záhorská
Bystrica, alebo okoštovali guláš od Priateľov
stolného tenisu. Na cigánsku pečienku od
Univy siahal rad až po skalické trdelníky a
chutili aj dobroty od Neziskovej organizácie
Opatrovateľka. Veľmi pozitívny ohlas mal
detský kútik, ktorý zabezpečilo Materské
centrum bl. sestry Zdenky.
Hudobným programom nás sprevádzala
naša obyvateľka – moderátorka Marcela Jedináková. Postupne nás bavili folklórna skupina Chasa, rockové duo Double Trable a
cimbalovka Dudíci. Kvalita hudby sa vyrovnala kvalite vína, v dôsledku čoho nadšení
diváci nechceli muzikantov pustiť z pódia.
Medzi vystúpeniami nám someliér z vinotéky Winter, ktorá bola
aj spoluorganizátorom tohtoročných slávností, odborne predviedol správnu degustáciu vína.
V nedeľu slávnosti pokračovali
ochutnávkou v reštauráciách
U Muchu a Kohútik.

Červené: 1. miesto Víno Nichta - Dunaj, 2. miesto El Picoteo - Rioja Crianza, 3. miesto Schulz - Blau burgurder,
3. miesto PD Mojmírovce - Cabernet
Sauvignon Rosé
Organizátorom slávností bola Mestská
časť Bratislava-Záhorská Bystrica. Hlavnými spoluorganizátormi boli majitelia
vinotéky Winter Wine Club z Bratislavskej ulice. Sponzor: UNIMEDIA, s. r. o.
Špeciálne poďakovanie patrí BKP elektro
Záhorská Bystrica.
Víťazkou sa napokon stala pani Butkovičová. Ešte raz gratulujeme!

ako sme slávili

Počas štvrtého ročníka podujatia sa
predalo cca 700 pohárov s logom Slávností vína, viac ako
200 litrov gulášu, asi
600 kusov cigánskej
pečienky a niekoľko
O najlepší pagáč
sto litrov „kráľovského
nápoja“. Veríme, že stáPagáče sú hádam najtypic- ¡¡Mňam
!K
le zvyšujúca sa úroveň
kejšou drobnou pochúťkou kému mu to by odolal slad
štu?
učSlávností vína privíta do
pri popíjaní vína, preto
našej Záhorskej Bystrice
Kultúrna komisia pripravila
na budúci ročník ešte viac
súťaž v ich pečení. Hlasovanie o najlepšiu
zo štyroch skvelých pekárok – pani Evy priaznivcov tohto lahodného nápoja.
Kristlovej, Jany Orolínovej, Márie Liďáko- Na zdravie! Uvidíme sa opäť 28. septembra
vej a Františky Butkovičovej – bolo veľmi 2013!
tesné, lebo všetky pagáče boli vynikajúce.
Barbora Besedičová

O záhoráckych vínach koluje naozaj veľa vtipov. Niekedy právom, spravidla sú to však len predsudky
nadobudnuté pri návšteve nie veľmi šikovného a poctivého vinára.
z hrozna „spoza hor“ vyrábajú a
múdro a zanietene o ňom pri poháriku rozprávajú.

Mosí to byt dobré

ca, Emila Richtera, Milana Brštiaka, Mira
Ráca, Ruda Hurbaniča, či profesora Masarika svedčia o dlhoročnej vášni, vinárskom
kumšte a láske k hroznovému moku.
Aké je teda bystrické víno? Je ho málo –
preto vzácne. Súdkov a demižónov je po
pivničkách neúrekom – preto pestré. Robíme ho pre seba s láskou, preto poctivé a
dobré.
Martin Besedič
foto: Martin Besedič, Jozef Zimmermann

„Vedem si takúto písanku od sedemaosemdesátého. Je tam šecko, co
sem kedy s vínem robiu. Zasvjeciu
sem do teho aj syna Janka,“ hovorí
pán Rudolf Mikletič a vyťahuje s heverom zo súdka ešte kvasiaci rizling.
„Kyselinek má dost, to je pro víno
¡¡V klenbovej pivnici Martina Besediča. Víno v nej
základ,“ múdro ma ako mladšieho
robil dedo, otec Jozef so strýcom Janom, priúča sa už
vinára poučuje. „A ešče síra, ale
aj malý Jožko
s tú opatrne.“
Vínko dorábajú Bystričania najmä
Keď sa však bližšie rozhliadneme po chotári
Záhorskej Bystrice a uprieme pohľad sme- pre potrebu vlastných rodín a priateľov.
rom k hradu Pajštún, kde sa na úpätí kopca „Je to pro nás, mosí to byt dobré,“ púšmedzi Stupavou a Mariankou rozprestierali ťa do pohárika mladé, ešte nevyčistebystrické vinohrady, prídeme k záveru, že né Chardonnay, pán Milan Bilačič. Je
vínka z tak unikátnej polohy predsa len ne- z hrozna od vnuka Slávka, priženeného
mohli byť až také zlé. Dolná hora, Vrchná do Veľkých Pavlovíc. No a vedľa moravHora, Zlatá hora, Grefty, Kopuňáky, či sme- ského samozrejme aj sud z rezkým bys- ¡¡U pána Rudolfa Mikletiča
rom k Bratislave Dievčí hrádok a Krče boli trickým veltlínom.
lokality, kde sa rodilo bystrické vínko, ako Ak chcete vedieť, ako sa treba starať o vinohrad, treba vidieť vinicu bratov Mihaloho už, žiaľ, nepoznáme.
SamoroDák
vičovcov medzi Prídavkovou a Pútnickou
O tom, čo sa pestovalo na svahoch Maulicou. Janko so Štefanom spolu v zime
Kultúra vína
lých Karpát v minulosti, sa dozvedáme
režú, na jar vyplievajú, včas striekajú, no a
len z archívnych prameňov. Obrovská
Zásluhou zmien v poľnohospodárstve za na oberačke sa u nich vždy zíde celá rozvetepidémia fyloxéry, ktorá zasiahla Európu
čias socializmu, rozmachu výstavby v okra- vená rodina. Korene v ich starom vinohrade
jových častiach i zmeny životného štýlu sa dávajú vždy zmesku plných chutí. Kedysi
na konci 19. storočia, mala na svedomí
dnes v porovnaní s minulosťou pestuje vinič mali vínko v starej klenbovej pivnici pod
nielen takmer úplné vyhynutie pôvodv Záhorskej Bystrici na veľmi malých výme- rodným domom na Pútnickej ulici, dnes je
ných odrôd, ale i zánik európskeho virách. V prevažnej miere len v záhradách do- ich víno bližšie k vinici. V starých bystricnohradníctva.
mov, ucelených plôch nájdeme len zopár.
kých dvoroch by sme takých zopár pivníc
Východiskom bola výsadba priamo roVinice sú vedené na drôtenkách, obrábané ešte našli, vínko však už v máloktorej.
diacich hybridov (samorodákov). Rozšímalou mechanizáciou alebo ručne, aj pri
rili sa v našich vinohradoch a pretrvali až
spracovávaní ide výlučne o malovýrobu.
S priateľmi do polovice dvadsiateho storočia, keď ich
Lisuje sa na mechavína
postupne nahrádzali dnes známe odrody
nických alebo hydraulických lisoch.
prevažne nemeckej a rakúskej vinohradAj poľovníci majú
Po s tup om č a s u
radi dobré víno. Práníckej tradície, štepené na amerických
výrobcovia upúšve oni v posledných
podpníkoch.
ťajú od kvasenia
rokoch obnovili
Na Slovensku, ale i na našich svahoch a
a uskladňovania
každoročné ochutv záhradách, prevládli Veltlín zelený, Silvína v drevených
návky, ktoré v miván zelený i už takmer vyhynutý červený,
súdkoch, vo väčšej
nulosti vo väčšom
Rizlingy rýnsky i vlašský, Müller, z modmiere sa presadzuje
rozsahu organizopán
vinič
je
pestu
om
dom
za
rých najmä Frankovka. Zvláštne „čaro“
ade
záhr
V
¡
sklo či moderné an¡
val Slovenský zväz
Milan Bilačič
tvrdých bystrických samorodákov – „latikorové nádoby.
záhradkárov. Ich
Kultúra vína je spozimná degustácia mladémačákov, francuzákov, jahoďákov, izabel,
ločenský fenomén, pre pestovateľov i vý- ho vína svedčí o tom, že drobní pestovatelia
otellov, či dalmacínov“ odišlo do nenárobcov celoživotnou láskou a vášňou, ktorá a výrobcovia sa navzájom radi pochvália,
vratna a napiť sa dobrého „puocáka“ zo
sa v mnohých bystrických rodinách dedí vymenia si skúsenosti a ochutnajú svoju
samorodu ťahajúceho sa po plote je už
z generácie na generáciu. A hoci viacerí pestrú produkciu.
skutočným sviatkom.
už ani sami vinič nepestujú, dobré vínko Vínka pána Jožka Kršeka, Jožka Gran-
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BL . Z D E N K A : Z A M R A KM I J E NA Š E M I L OVA N É SL N KO !
Brána materskej školy blahoslavenej Zdenky Schelingovej sa 1. októbra 2012 otvorila pre tých najmenších. Práve materská škola je prvou skutočnou „školou“, ktorú dieťa začína navštevovať,
preto sme si dali záležať, aby jej prostredie bolo pre deťúrence príjemné. A o to sa postarajú najmä učiteľky v škôlke, tri rehoľné sestry, a tiež tri civilné zamestnankyne.
Vznik novej materskej školy v Záhorskej
Bystrici chce byť reálnou ponukou pre
rodičov v ich slobodnom výbere prvého
vzdelávania svojich detí. A tak sa realizácia
myšlienky vychádzajúcej z tejto požiadavky stala skutočnosťou a pre mnohé rodiny
a celé farské spoločenstvo radostnou udalosťou. Hlavnou patrónkou materskej školy je prvá blahoslavená Slovenka – sestra
Zdenka Schelingová z Inštitútu Milosrdných sestier Svätého kríža. Práve sestry z
tejto rehoľnej rodiny pracujú v pedagogickom zbore, ale aj v prevádzke a vo vedení
materskej školy. „Chceme, aby vaše deti
spolu s nami objavili nový a kvalitnejší projekt života plný pochopenia, úcty k
druhým. Rady budeme využívať výhody
spolužitia, mieru, priateľstva a lásky.“

Poslanie materskej školy
Pri hlavnom vstupe do budovy sa nachádza sklenená vitráž. Vyjadruje poslanie a
život v materskej škole. Je vytvorená z kúskov skla zliatych v peci pri teplote 820 °C.
Známy výrok blahoslavenej Zdenky: „Veď
za mrakmi je naše milované Slnko,“ dominuje v celému obrazu. Dvaja klauni (Gibi
a Dibi) kráčajú po lúčoch slnka, každý po
tom svojom, ale držia sa za ruky. Kráčajú vedľa seba, tak ako aj my žijeme vedľa
seba – pozvaní si navzájom pomáhať. Starší
klaun ukazuje cestu za svetlom mladšiemu.
V živote sú aj ťažkosti, pred ktorými sa ani
my nechceme skrývať, ale naopak hľadať
vždy pozitívne riešenie. Veď za mrakmi je
naše milované Slnko... Preto aj náš Školský
vzdelávací program má názov:

Cesta slnečného lúča
Všetci vo svojom živote, okamih za okamihom, kráčame po lúči odlišnom od lúčov
našich blížnych. Predsa však všetky lúče sú
lúčmi slnka, čiže Božou vôľou. A tak, ako
slnečné lúče vychádzajú zo slnka a sú jedno so slnkom, tak aj Božia vôľa a Boh sú
v zhode a tvoria jedno. Skúsme neprestajne
kráčať v tomto lúči, byť ním každodenne
osvecovaní a ustavične zotrvávať v Božej
vôli prítomného okamihu tak, ako sa to
podarilo Zdenke, patrónke škôlky. Aj my
chceme prispieť k vytvoreniu novej, humánnejšej a spravodlivejšej spoločnosti.
Základným výchovným nástrojom je pre
nás dialóg, ktorý podporuje vzájomnú lásku vo všetkých vzťahoch.
sr. Samuela Sarnecká

¡¡Každý po svojom lúči a všetci spolu do stredu Slnka, ktorým je Boh

„Pre nás je to dôkaz, že pri realizovaní
čohokoľvek nie sú rozhodujúce len peni
aze.
Ďakujeme za myšlienky a úsilie všetkým
,
ktorí sa spolupodieľali na tomto proj
ekte, pretože je z každého priestoru úpln
e
jasné, že v prvom rade pri tom mysleli
na
deti. Potvrdením je aj naša Lucka, ktor
á
sa od prvého dňa do škôlky veľmi teší.
“
rodičia Hauptvogelovci

„Pre nás bolo vyslyšaním modlitieb za
Barborku, keď sme videli, že sa tu chystá
škôlka, čo sme sa dozvedeli asi v júni. Je
krásna. Deti sa tu naučia veľa dobrého.
Básničky, pesničky, všeličo. Nech sa Vám
dobre darí.“
rodina Kurdelová

vyhriate triedy
„Vyvoňané a slniečkom
mi, že škôlka
ma naozaj ohúrili. Páči sa
, kde sa všetky
je ako taká väčšia rodina
o odovzdávam
deti poznajú. Každé rán
pani učiteľke,
Žofku do rúk usmiatej
kamoškami a
ona mi zakýva, uteká za
pokoj na duši,
ja mám celý deň hrejivý
je, spokojné a
e
že moje dieťa je tam, kd
šťastné.“

„Sme veľmi radi, že sa podarilo zrealizovať také krásne dielo, akým je otvorenie
cirkevnej materskej školy. Naša dcérka
chodila ešte okolo rozostavanej škôlky a
každému tvrdila, že to je jej škôlka, lebo
do nej bude chodiť. A naozaj môžeme
povedať, že sa vďaka prístupu sestričiek
a pani učiteliek vo „svojej škôlke cíti ako

mamina Koláriková

„Potešilo nás, že sa v našej blízkosti
otvorila škôlka, ktorej poslaním je
učiť deti vzájomnému porozumeniu.
Priestor y aj personál na nás urobili
skvelý dojem a Šimonko sa do nej
každý deň teší. Je sklamaný vždy, keď
náhodou musí zostať doma.“
rodina Barančoková

dšené až tak,
„Naše deti sú škôlkou na
s nami rozlúčiť.
že sa niekedy zabudnú
plné plánov a
a
Hlavičky majú od rán
lke udeje. Teočakávaní, čo nové sa v škô
u a program,
šia sa na sestričku, p. učiteľk
nám predvedú
ktorý ich očakáva. Večer
kresbičku a pomodlitbičku, pesničku,
tešia nás.“
rodičia Tóthovci

doma.“

¡¡Sestra Mariana, Sestra Samuela a pani učiteľka Evka (sprava) s prvými deťmi farskej materskej školy.

¡¡Nielen výhľad, ale aj okienko je krásne

¡¡Pane, požehnaj tieto naše dobroty...

rodina Liďáková

¡¡V takejto kúpeľničke sa čistotnosti učí s radosťou

Obnova farského areálu sa pod dozorom
Ľudovíta Pokojného, dnes bystrického
farára, začala pred dvomi rokmi. Areál
sa má stať lepšie využiteľný pre dnešnú
i budúcu generáciu obyvateľov Záhorskej
Bystrice. „Veľmi sa teším, že sa podarilo
toto veľké dielo. Je výsledkom hľadania
toho, čo Boh dnes chce pre Záhorskú
Bystricu. Ohlasy ľudí potvrdzujú, že
Cirkev je schopná ponúknuť aj pre túto
dobu zaujímavé a mienkotvorné riešenia,
skutočnosti, ktoré priťahujú a sú silné.
Mladí by povedali „husté“ povedal nám
s úsmevom pán dekan Pokojný.
Materská škola bl. Zdenky
Personál tvoria tri rehoľné sestry a tri civilné zamestnankyne, ktoré chcú nasledovať sestru Zdenku v úprimnej ochote a
radostnej službe najmenším deťom. Materskú školu navštevuje 40 detí od troch
do štyroch rokov. Je dvojtriedna, s vlastným špecifikom – má účelovo usporiadané miešané triedy tak, aby v nich deti žili
ako v rodine, mladší so staršími.
Formácia detí prebieha v troch oblastiach:
Kultúra dávania
snažiť sa dávať to, čoho máme najviac –
nielen materiálne veci, ale aj úsmev, čas,
ticho, priestor... lebo sme šťastní, keď
dávame
Kultúra prijatia
prijať a mať v úcte iné dieťa – jeho kultúru, vieru, prípadný hendikep... ako aj
dospelého – starkého, možno nevládneho, lebo sme šťastní, keď sa navzájom
prijímame
Kultúra pokoja
objaviť a pocítiť pokoj v sebe, pokoj
s ostatnými, pokoj s prírodou a pokoj
s Bohom, lebo sme šťastní, keď sme plní
pokoja
Kontakt
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej
ulica Sv. Pia X. č.1/A
841 06 Bratislava IV
Mobil: 0910 842 062
Email: skolka@farabystrica.sk
www.farabystrica.sk
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V CECHU MÔŽE MUZICÍROVAŤ AJ CELÁ RODINA

DUŠIČKOVÁ

foto Martin Jurček

Tak ako vlani, aj tento rok sa v jedno sobotné septembrové
popoludnie zišli rodiny s deťmi na slávnostiach kukurice. Park pri
kostole sv. Petra a Pavla ožil veselým smiechom.

Tento rok bol Turešinafest o to krajší, že ho
pomáhali organizovať mladí ľudia zo Záhorskej Bystrice, ktorí sa postarali o súťaže
a zábavu pre mladšie deti a v mnohých prípadoch aj pre ich rodičov. :-)
Detičky putovali po stanovištiach, mladí
organizátori bodovali, niekedy pomáhali
a nakoniec zapisovali výsledky detičiek. Po
absolvovaní všetkých stanovíšť vhodili deti
svoje výsledky do osudia, z ktorého boli vyžrebovaní traja šťastlivci – OZ Hlas nádeje
ich obdaroval peknými cenami.
Vyvrcholením tohto príjemného jesenného
podujatia bola disciplína hľadania ukrytých
balíčkov pukancov. Chvíľami park vyzeral
ako jedno veľké mravenisko: všetky deti

hľadali poklady našej prírody, samozrejme,
v upravenej forme. Behali krížom-krážom,
kričali, tešili sa... Čo je viac, ako vidieť naše
deti „jednoducho“ šťastné?
My väčší sme boli pohostení varenou kukuricou, ktorej bolo neúrekom, ale aj pečenými koláčikmi šikovných mamičiek, a potom
nájdenými pukancami z parku. Tie určite
chutili najviac!
Touto cestou by som chcela veľmi pekne
poďakovať za organizovanie Turešinafestu
2012 OZ Hlas nádeje, a hlavne mladým farníkom zo Záhorskej Bystrice, ktorí sa spojili a urobili pre nás všetkých jedno krásne
podujatie. Uvidíme, čo si pripravia nabudúce.
Ľubomíra Jankechová

PAVOL BODNÁR nedávno založil občianske združenie Cech amatérskych hudobníkov, ktoré v Záhorskej
Bystrici otvorilo svoje prvé Tvorivé centrum. Pozhovárali sme sa s ním o jeho ceste k jazzu, ale aj k
amatérskym hudobníkom.
XX Istý čas ste študovali na žilinskom Konzervatóriu klasický klavír, no nakoniec ste sa naplno
oddali jazzu. Prečo?

Sedím si pohodlne a lenivo v kresle
a v ruke zvieram šálku s obľúbeným
čajom. Medzi dúškami ho zajedám
„čerstvým“ koláčom, ktorý pre naše
pohodlie upiekol neďaleký supermarket. Uvažujem nad jednou myšlienkou.
Je krásna, povznášajúca a velebná. Veď
posúďte sami: „Šesť dní budeš pracovať
a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je
deň Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš
konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn
alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo
tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo
za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more
a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však
odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.“
A tak teda žiadnu prácu nekonám.
Vonku už nadobro vládne sychravá jeseň.
Toto pravidlo striedania ročných období vidno aj na zostatkoch bielych nitiek
babieho leta. Ešte v polovici októbra sa
prichytili o vetvičky mojich ťahavých ruží
povedľa terasy. Ranné mrholenie na ne
prilepilo drobné kvapôčky vody. Tie sa
presvietené lúčmi popoludňajšieho zubatého slnka podobajú náhrdelníku z miniatúrnych lesklých sklenených guľôčok,
ktorý kedysi nosila moja mama.
Takto krásne sa vyzdobila „dušičková“
nedeľa. Ako kedysi moja mama.
Spomínam si, že nedeľa pri nej vždy nádherne voňala. Voňali jej šaty, v ktorých
s nami chodila do kostola, obrus na sviatočne prestretom stole, aj jedlo na ňom.
Voňavé bolo aj to, keď našu rodinu zvolala ku spoločnému obedu. Voňalo celé
nedeľňajšie ovzdušie.
Tie nasledujúce dni budú určite rozvoniavať po sviečkach. Budem ich zapaľovať tichou spomienkou a ony budú horieť
v modlitbe za spásu jej duše. Tam hore –
v nebi u Pána, nášho Boha.
Miroslav Prokop

Od detstva som obdivoval bluesové cítenie
amerických jazzmanov, virtuozitu niektorých černošských umelcov, ich schopnosť
hrať vo zvláštnom „swingovom“ frázovaní
a improvizovať. Možnosť improvizácie sa
mi vždy spájala symbolicky so slobodou
vyjadrenia svojich názorov a pocitov. Táto
sloboda mi v klasickej hudbe chýbala, takže
mi voľnejší prístup v jazze vyhovoval. Takisto jazz nahrádzal moju túžbu po politickej
slobode v čase socialistickej normalizácie
v 70. rokoch.

foto Peter Žákovič

Krajší Turešinafest 2012

7

rozhovor

XX Ktoré momenty vo vašej doterajšej kariére
vnímate ako kľúčové?
Určite je to účasť vo finále kompozičnej
súťaže v Monaku tesne po revolúcii, návšteva Berklee College of Music v Bostone
začiatkom 90. rokov a vydanie piatich CD,
ku ktorým patrí i môj profilový album Ecce
Jazz. Nemenej je významné tiež moje nájdenie sa okrem koncertnej a skladateľskej činnosti aj v role pedagóga. Zistil som, že mi
komunikácia so žiakmi a spoločné tvorenie
prinášajú značné uspokojenie.

¡¡Špičkový jazzman Pavol Bodnár. Chcete si
zahrať v jeho Cechu?
rodiča, či mu nevadí, že musí komunikovať
so svojím dieťaťom na jeho úrovni. Takže
odpoveď je, že ak chcem zažiť radosť so spoločného rastu s mojimi zverencami, potom
mi to nesmie prekážať.

XX V tomto roku ste založili občianske združenie
Cech amatérskych hudobníkov. Prečo sa špičkový profesionál rozhodne venovať amatérom?

XX Prvé tvorivé centrum Cechu amatérskych hudobníkov vzniklo v Záhorskej Bystrici. Pre koho
je určené?

Vzťahy medzi amatérmi – teda tými, čo sa
hudbe venujú len zo záľuby, nie kvôli zárobku – sú často čistejšie a pravdivejšie než
tie profesionálne. Etymológia slova amatér
hovorí, že ide o „milovníka“ hudby. Nevnímajme teda toto slovo v jeho často dehonestujúcom význame akéhosi „neprofesionalizmu“. Amatéri v našom ponímaní majú
iné povolanie, majú bezpochyby i talent, no
rozhodli sa živiť niečím iným než hudbou.
To im dáva slobodu, slobodu naložiť s hudbou podľa vlastného uváženia, neprispôsobovať sa trendom, ktoré sú im proti srsti.
U amatéra nebýva potreba a nutnosť prvoplánovo sa zapáčiť druhým. Môže si dovoliť byť sám sebou. Je to veľký zdroj slobody.
Na druhej strane, amatér potrebuje vedenie,
profesionálny nadhľad či dozor, aby mohol
napredovať. Tu je ten bod, kde môžem do
procesu vstúpiť ja ako profesionál. Pýtali sa ma, či mi neprekáža, že sa znižujem
na nižšiu interpretačnú úroveň amatérov.
Tá otázka má asi takú váhu ako otázka pre

Pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, ktorí
majú voľný čas a záujem muzicírovať. Môžu
to byť deti, dospelí a aj dôchodcovia z obce
Záhorská Bystrica, prípadne z iných mestských častí. Naším cieľom je vzbudiť záujem
o spoločné muzicírovanie v rôznych hudobných ansámbloch podľa vlastného výberu,
od sláčikových skupín cez populárnu či
rockovú skupinu, dychovku či veľké obecné
hudobné teleso. Najdôležitejším predpokladom pre budúcich adeptov je túžba hrať
v skupine a zažívať z takejto činnosti radosť.
XX V čom budú aktivity cechu jedinečné napríklad v porovnaní so sieťou Základných umeleckých škôl, ktorá už roky dobre funguje?
Systém výučby v ZUŠ je za desaťročia dôkladne prepracovaný a má svoje dôležité
miesto v hudobnom školstve. My ponúkame
hlavne to, čo ľudia v ZUŠ nenájdu – flexibilný individuálny prístup bez inštitucionálnej
zviazanosti. Dávame príležitosť pravidelne

hrať v hudobných telesách doslova každému, bez rozdielu hráčskej úrovne.
XX Ako sa to dá realizovať?
Naši aranžéri pripravia každému členovi
súboru part šitý na mieru. Takže nebudeme „hľadať“ ľudí schopných zahrať nejaký
jestvujúci hudobný part, ale prispôsobíme sa
hráčskej úrovni každého člena. To je naozaj
v našom prístupe výnimočné. V súboroch
sa tak môžu bez problémov stretnúť priatelia, členovia rodiny, ktorí chcú spolu tráviť
voľný čas – aj napriek tomu, že dosahujú
rôznu muzikantskú úroveň. Chcem preto zdôrazniť, aby sa prípadní záujemcovia
nebáli ozvať, opýtať sa na čokoľvek. Máme
celoročne otvorený systém prijímania, takže
ak má ktokoľvek chuť zrealizovať svoj dávny
sen zahrať si spolu s kamarátom, susedmi
alebo členmi rodiny nejaký konkrétny repertoár – napríklad skladby obľúbenej rockovej kapely, stráviť raz do týždňa zmysluplne čas koncentrovaným nácvikom pod
vedením skúseného profesionála, potom je
Cech amatérskych hudobníkov presne tým
miestom, na ktoré by sa mal obrátiť.
XX Môžu si v cechu zahrať aj celé generácie?
Generačne zmiešané ansámble zložené
z detí a dospelých práve uvítame. Keď deti
vidia dospelého nadšenca, začnú aj oni
prikladať hudbe väčšiu váhu. Budú ju považovať za dôležitú. Deťom môže hranie
s dospelými pomôcť zabezpečiť pocit prijatia a akceptácie zo strany starších.
Netreba zabudnúť ani na to, že hudobná
skupina je kolektív, v ktorom pri nácvikoch, skúškach i vystúpeniach platia určité pravidlá, všeobecne platné i pre dobré
fungovanie spoločnosti ako takej. Hranie
v kolektíve tak má rôzne výchovné a ozdravné momenty, čo potvrdia všetci, ktorí to už
niekedy zažili.
(as)
Pavol Bodnár na Slovensku pozbieral tie
najprestížnejšie ocenenia – Cenu Hudobného fondu (1996) a Cenu Aurel (2006).
Tvorivé centrum, ktoré založil v Záhorskej Bystrici vytvára príležitosti pre amatérske muzicírovanie pod profesionálnym
vedením.
Viac o Cechu amatérskych hudobníkov
nájdete na: http://cah.mjuzik.eu a mjuzik@mjuzik.eu a na 0905 397306.
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HANKA JURÍKOVÁ: ZRAZU SOM SA ZOBUDILA V TANZÁNII

Skúma prešibané opice, potápa sa s nevyspytateľnými žralokmi, hľadá nové druhy vtákov a neodradia ju ani ťažké podmienky. Sotva prekročila dvadsiatku a už má dobrodružný život ako málokto.
nie je jednoduché, voľného času mám naozaj iba málo a neustále cestujem. Ale človek
si tak nejako zvykne...“
Možno ste sa s Hankou stretli na besede,
ktorá sa v Záhorskej Bystrici konala začiatkom októbra. Ak nie, dozviete sa o nej niečo
viac z týchto riadkov.

Prebdené noci

¡¡Trochu ako kozmonaut, ale morský

MSc. Hana Juríková (1989)

Do školy chodila v Záhorskej Bystrici
a na Bilíkovu, tam tiež na Gymnázium.
V septime bola rok v Kanade (Vancouver). Po skončení gymnázia (2007)
išla študovať na Univerzitu A. Ruskina
v Cambridge, odbor biológia so zameraním na život v divočine a v mori, kde
získala titul MSc. – Master of Science.
Na základe dobrých výsledkov pri výskumných projektoch školy jej ponúkli
výskumnú prácu v Tanzánii, v Národnom parku Mikumi. Po ukončení misie
bola pri Durbane sledovať život žralokov
v Indickom oceáne. Začiatkom októbra
ukončila postgraduálne štúdium na Univerzite v Barcelone. Okrem materskej
slovenčiny hovorí po anglicky, nemecky,
španielsky, katalánsky a svahilsky. Univerzita A. Ruskina jej ponúkla ďalšiu
spoluprácu v Mikumi. Od roku 2005 je
držiteľkou medzinárodného potápačského preukazu, od r. 2006 držiteľkou čierneho opasku v karate.
(mf)
Záhorskobystričanka Hanka Juríková (23)
vôbec nie je „obyčajná“. A dá sa uvažovať aj
nad tým, nakoľko je obyvateľkou Záhorskej
Bystrice. Ona sama sa ňou cíti, hoci je vlastne svetobežníčka. „Pravdupovediac, doma
som len pár týždňov do roka, oveľa menej,
ako by som chcela. Bohužiaľ, veľa času mi
nezvýši. Rodina mi veľmi chýba, ale na druhej strane – takto sme si aspoň vzácnejší keď
sa občas vidíme. S osobným životom to tiež

Pamätá sa na okamih, keď sa rozhodla študovať v Cambridge? Bolo na to treba veľa
¡¡So študentmi s univerzity SUA v Morogoro nad
¡¡Pavián žltý – samec čistí samičku
sloním trusom a semienkami rastlín v ňom
odvahy, sebadôvery? „Pamätám si, ako väčvidieť, spoznať, pracovať tam. „Možšina ľudí zdvíhala obočie, keď som sa jedno ich je až priveľa,“ smeje sa. „Láka
ktorý sa zaoberal uhlíkovým a dusíkovým
ného dňa zobudila a podala si prihlášku na
ma
vidieť
a
spoznať
akúkoľvek
novú
krajinu.
izotopickým zložením oceánov sveta.“ Teraz
univerzitu Anglia Ruskin v odbore Morská
Samozrejme, záleží od ponuky práce a pro- sa už Hanka chystá naspäť do Tanzánie, kde
biológia/biológia divočiny. Vlastne ani ja
jektu, ale podobnú prácu, akej sa venujem, bude pokračovať v predošlej práci a dúfa,
som predtým, než som tam začala študoby som asi dlho nezvažovala v hociktorej že sa jej podarí rozšíriť pôvodné projekty a
vať poriadne nevedela, čo to presne všetko
krajine sveta.“
posunúť tak výskum dopredu.
obnáša, ale bola som presvedčená o tom,
Asi
pred
mesiacom
skončila
Hanka
aj
maHanka Juríková – vedkyňa je odvážna a
počasí
každom
v
i
opicam
Za
¡
¡
že to je to, čo chcem. A počas štúdia som
gisterské štúdium Oceánografie a manaž- nebojácna. Ale aký je človek? Ako by chasi môj odbor každým dňom zamilovávala
systém, iné mentu morského prostredia na barcelonskej rakterizovala samu seba? „Ťažko povedať.
viac a viac.“
každodenné
fungovanie,
ale
má
to neuve- univerzite. „Je to síce celkom odlišné od Kamaráti hovoria, že som taká Tarzanka
Lenže takéto náročné štúdium v zahraničí
riteľné
čaro.“
Pre
Hanku
bolo
najúžasnejpráce v Tanzánii, ale vždy som túžila štu- skrížená s bláznivým vedcom Dexterom
znamená určite prebdené noci, zarábanie si
šie žiť uprostred národného parku, vidieť, dovať presne tento odbor. Počas roka som z kreslenej rozprávky Dexter Laboratory.
na seba a štúdium, zvykanie si na cudziu
ako sa jej pre búdkou premávajú voľne ži- sa venovala najmä fyzike, chémii, biológii Ale inak som vraj ako každá správna baba
krajinu, zvyky, na povestnú britskú chladjúce druhy živočíchov. „Tá vôňa rastlinstva oceánov a mojím záverečným projektom, v mojom veku,“ smeje sa.
nokrvnosť... Odporučila by Hanka našim
počas meniacich sa sezón, či čierňava noci
študentom, aby sa tiež pustili do podobza novu mesiaca, všetky tie zvuky príroného dobrodružstva? „Študovať to, čomu
dy... Najsmutnejšie je, keď si človek uvedosom sa venovala ja alebo podobné odbory,
mí, že takéto
by som asi neodporučila. Pravda totiž je,
Na besede v Spoločenskom dome sme sa 5. októbra od Hanky
že to nie je štúdium pre každého. Buď sa
dozvedeli zaujímavé informácie, napríklad, že slon nezomiera
tomu človek venuje na sto percent, alebo ¡¡Samica s potomkami
na prirodzené príčiny a že jednou z metód výskumu je aj
nijako. Prebdených nocí v knižnici bolo za
partie roky viac ako tých doma v posteli. Mám
skúmanie slonieho trusu.
ku. Vtedy som vždy vstávala
veľa priateľov, ktorí študovali rôzne odbopytliakmi. „Ich cieľom je mäso a slonie
ry na rovnakej univerzite a v dobrom mi pred svitaním, okolo piatej ráno,
kly. Tiež zakladajú ohne a vypaľujú
aby
som
ich
zavčasu
našla.
Počaro môjho štúdia či práce závidia. Ale keď
územia. Niekoľkokrát sme z cesty odtom
som
sa
s
nimi
pohybovala
potom vidia aj čas, ktorý tomu venujem,
nášali zrazené, mŕtve zvieratá. V Afrike
celý
deň
až
do
súmraku
a
okolo
podmienky, v ktorých niekedy pracujem a,
nie sú cesty osvetlené a autá v noci tiež
osemnástej som sa vracala na stavýplatu, tak si to trikrát rozmyslia.“
nemusia byť osvetlené. Tým dochádza
nicu. Po večeroch sme zapisovali
k smrteľným zraneniam zvierat, ktoré
dáta a venovali sa administratíve,
Prebudenie v Tanzánii
prechádzajú v noci cez cestu. Takéto
varili sme a keď nám zostal čas a
Hanka hovorí, že na štúdium samo osebe energia, stretávali sme sa s miestzviera – napríklad nosorožca, odvlečieme ďalej od cesty, kde sa oňho postarajú
sa dajú zohnať štipendiá, za prospech jej nymi obyvateľmi. Chodievali sme
požierači mŕtvych zvierat.“
niektoré výdavky uhradila v Anglicku aj do dediny na doplnenie zásob ale„Sledujem správanie paviánov a pohyb
Na besede sme sa naučili aj africký poBarcelone škola a veľmi jej pomáhali najmä bo sme cestovali po parku a skúmali
slonov po území,“ povedala nám Hanka, zdrav „Asante!“ a Hanka nám so smierodičia, no aj tak na polovičný úväzok pra- skupiny slonov a ich
ktorá
zvieratá sleduje spolu s kolegyňou chom prezradila aj svoj najnovší profesijcovala. Len takto sa to finančne dalo utiah- pohyb, či druhy vee v teréne
utie počas prác
tn
miesta
stále
viac
ubúdajú
a
že
re
St
¡
pešo.
Obe
rešpektujú divoké zvieratá – ne- ným sen: „Ísť na Mars!“ Možno sa jej splní,
¡
nuť. Hankino úsilie sa však takmer ihneď getácie.“
pravdepodobne skôr či neskôr
jedia pred nimi, nekŕmia ich, nedotýkajú ale momentálne ja zaujatá najmä výskuvyplatilo, pretože po ukončení štúdia mala Lenže nie je vždy
z našej planéty vymiznú...“
sa ich, nepozerajú im do očí a nestavajú mom vody. „Baví ma študovať, ako funguprácu okamžite. „Tri dni po poslednej skúš- veselo, ani ľahko.
sa im do cesty. „Stále máme na mysli, že jú oceány, ako v nich prebieha život.“
ke ma hneď poslali do Afriky. Všetko sa to Afrika je skrátka
my sme hosťami v ich území a musíme sa V čase besedy Hanka práve končila štúzomlelo veľmi rýchlo a akoby zrazu som sa iný svet, iný život,
správať tak, aby sme nenarušili ich priro- dium v Španielsku. Všetci ZáhorskobysSprávna
baba
zobudila v Tanzánii. Na výskumnej stanici ale všetku námahu
dzené návyky.“
tričania jej želáme veľa šťastia v ďalšom
sme pracovali na viacerých projektoch, takže dokáže bohato vy- ¡¡Obdobie dažďov, ľahko je zapadnúť v bahne. „Tr- Hoci Afrika Hanke veľmi učaŽivot
v
divokej
Afrike
nie
je
vždy
bezosobnom i pracovnom živote!
dni neboli vždy rovnaké, ale väčšinu týždňa nahradiť: „Človek si valo pol dňa, kým sme sa vyhrabali a vrátili sa po rovala, netají sa, že je ešte veľa
pečný.
Stretávajú
sa
aj
s
nevyspytateľnými
(bb)
miest
na
svete,
ktoré
by
chcela
“
sme venovali paviánom v odľahlých častiach musí zvyknúť na iný železných rebríkoch späť na výskumnú stanicu.

Asante, Hanka!
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Po cyklomoste prešli tisícky ľudí
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podujatia

ZáhorákOpen mal vyššiu úroveň
Najprv sa zdalo, že počasie turnaj zmarí, ale tí, čo prišli, prekvapili kvalitnou hrou a bojovnosťou.

Po novom cyklomoste, ktorý spája Devínsku
Novú Ves s rakúskou obcou Schlosshof, sa počas slávnostného otvorenia v sobotu 22. septembra prešli tisícky ľudí. Na slovenskej strane
odhalili pri nájazde na most aj pamätnú tabuľu
s názvom mosta – Cyklomost slobody. Pripravený bol celodenný program s piknikovou
atmosféro u a návštevníci sa mohli občerstviť
v stánkoch so zdravou výživou.

¡¡Víťazky kategórie dvojhra ženy: v strede Viera Krúpová (1. miesto),
vpravo Vladimíra Filová (2. miesto), vľavo Zuzana Slobodová ¡¡Víťazi mužskej štvorhry so starostom Jozefom Krúpom. Vľavo Ján
Oravkin, vpravo Jozef Straňák
(3. miesto.)
foto – archív Tenisového klubu

Slovenský a rakúsky breh po vyše 60 rokoch
opäť spája most ponad rieku Morava. Bratislavský župan Pavol Frešo to označil za historickú
udalosť, ktorá spája národy, regióny i ľudí. Ako
uviedol, tento deň vytvára v spoločnom slovensko-rakúskom regióne novú budúcnosť. „Hlboko v duši som veril, že keď vyvinieme veľký
tlak, keď ľudí presvedčíme a budeme nadšení
pre takéto dielo, tak sa podarí. Toto je vecou
všetkých inžinierov, architektov a robotníkov,
ktorí most postavili.“
Podľa predsedu dolnorakúskej vlády Erwina Prölla má cyklomost pre oba regióny nielen symbolický, ale aj výrazný ekonomický význam. Označil ho za nový druh spolupráce. Súčasťou
slávnostného otvorenia bolo aj pokrstenie knihy o 33 najkrajších cyklistických okruhoch na západnom Slovensku.
Cyklomost môže verejnosť využívať od polovice augusta. V sobotu 22. septembra sa počas jeho slávnostného otvorenia konala
ďalšia pikniková akcia v rámci projektu Piknik&Bike zameraná
na aktívne trávenie voľného času v prírode. Určená je pre rodiny
s deťmi, ale aj pre cyklistov. Cieľom akcie je jednak spropagovať
cyklotrasy v Bratislavskej župe, zároveň má poukázať na zdravý
životný štýl, tzn. aj na kvalitné stravovanie.
Výstavba cyklomosta sa začala vlani v septembri, vybudovalo
ho konzorcium Ingsteel a Doprastav. Most je postavený na historickej trase a slúži na dopravu cyklistov, peších turistov a pre
záchrannú službu. Cyklisti pri jazde mostom prekonajú výškový
rozdiel sedem metrov. Výška mosta nad hladinou Moravy umožní
bezpečnú plavbu po rieke. Most je dôležitým spojovacím článkom
regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás.

¡¡A toto sú naši tenisti. Zľava hore Miroslav Polakovič, Peter Maťašek, Vladimír Lexa, Alexander Lipšic, Dušan Matliak, Vladimír Frecner,
Martin Fillo, Dušan Petráš, Miroslav Prokop a Michal Jurík. Zľava dole: Juraj Slávik, Peter Hanulík, Jozef Krúpa, Tomáš Krčula, Ivan Sivák
Veterná noc a nie veľmi priaznivé počasie
odradili niektorých tenistov-amatérov od
účasti na tohtoročnom jesennom ZáhorákOpen. Na turnaji sa zúčastnilo desať dvojíc mužov a päť žien. V tomto prípade však
bola kvantita nahradená kvalitou.
Počasie sa v priebehu dňa vylepšilo, hráči
podávali dobré výkony, a tak sa bolo na čo
pozerať. Väčšina zápasov mala vynikajúcu
úroveň, čo vidno aj z toho, že napríklad niekoľkonásobní víťazi Záhorákopen, dvojica
Maťašek – Polakovič, sa nedostali ani do
semifinále. A takých dobrých dvojíc bolo
viac.
Zápasy mužskej štvorhry sa hrali v dvoch
skupinách po päť účastníkov, ženy hrali

systémom každý s každým. V mužskej súťaži v A-skupine najviac prekvapili hostia
z Karlovej Vsi (Hanulík – Fiala), ktorí porazili dvojicu Lipčák – Lexa, a taktiež Maťaška
s Polakovičom.
V B-skupine bola vyrovnanosť v boji
o postupové miesto, keď o postupujúcom
z druhého miesta rozhodovali až posledné
fiftíny. Straňák s Oravkinom však vyhrali
nad skvelou dvojicou Petráš – Frecer 6:4 a
do semifinále lepším skóre postúpili bratia
Lendelovci.

Víťazi
Záverečné zápasy mali tiež vysokú úroveň

a vo finále vyhrali Straňák – Oravkin nad
Lendelovcami 9:7. Tretie miesto obsadili
Lexa – Lipčák, štvrtá skončila dvojica Hanulík – Fiala. V súťaži žien dosť nečakane
zvíťazila Krúpová, pred Filovou a Slobodovou.
Je radostné konštatovať, že kým v predchádzajúcich ročníkoch to bolo len akési prehadzovanie lopty cez sieť, v tomto ročníku
bola úroveň o niekoľko stupňov vyššia.
K vydarenému športovému dňu nesporne
patrilo aj občerstvenie od firmy Jurišta.
Placky a cigánska nemali chybu!
Martin Fillo,
TJ Záhorák
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ORGANOVÝ FESTIVAL ZNEL
		 AJ V NAŠOM KOSTOLE
Milovníkom organovej hudby a odbornej verejnosti z oblasti
organovej hry a organárstva netreba renomovaný festival
Slovenské historické organy zvlášť pripomínať. Na prelome
augusta a septembra písal už svoju 21. kapitolu.

Ján Vladimír Michalko (1951)
Hru na organe študoval na Konzervatóriu v Bratislave, na Hochschule für
Musik v Mníchove a na VŠMU v Bratislave. Absolvoval štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (1974). Od roku 1983 pôsobí na
VŠMU, v rokoch 2000 – 2007 zastával
funkciu dekana Hudobnej a tanečnej
fakulty VŠMU. Je predsedom Spolku
koncertných umelcov a organizátorom
Medzinárodného hudobného festivalu
Slovenské historické organy. Patrí k popredným znalcom a interpretom diela
Césara Francka. Pravidelne sa predstavuje na významných organových festivaloch doma i v zahraničí.
Organ Rieger opus 908
Postavila ho budapeštianska filiálka krnovskej firmy bratov Riegerovcov v roku
1902. Pätnásťregistrový dvojmanuálový
organ s pedálom a pneumatickou výpustkovou traktúrou je jeden z prvých
pneumatických nástrojov na území Slovenska. Počas 1. svetovej vojny v roku
1917 zrekvirovali prospektové píšťaly
principálového registra. Organ po vojne
zrekonštruovala firma Rieger z Krnova.
Poslednú veľkú generálnu opravu vykonal v rokoch 2009 a 2010 organár Dalibor
Lipka z Krnova. Kompletne zreštauroval
vzdušnice, traktúry, hrací stôl a mech.
Nepôvodné zinkové píšťaly principálového registra nahradil novými píšťalami
z organového kovu. Organovú skriňu
zreštaurovali Tomáš Molnár a Peter Hrachovský z Pezinka.

Každoročne sa organizátorom zo
Spolku koncertných umelcov podarí
pritiahnuť na festival Slovenské historické organy renomovaných domácich
aj zahraničných interpretov, aby napĺňali hlavný cieľ podujatia – propagovať
cenné slovenské historické nástroje a
ich staviteľov.
Festival umožňuje porovnávať tradíciu organárstva s okolitými krajinami,
ktoré mali v minulosti pre rozvoj tohto
umeleckého remesla lepšie materiálne
predpoklady. Spravidla sa na festivale predstavujú nástroje, ktoré prešli
v nedávnej minulosti nákladným reštaurovaním a vrátili sa často po rokoch „nehrateľnosti“ do stavu, kedy sú po všetkých
stránkach pripravené na interpretáciu aj
náročnejšej organovej literatúry.
Podujatie tiež vytvára rámec pre odbornú
debatu o spôsoboch financovania i odborných postupoch pri záchrane množstva cenných nástrojov roztrúsených po kostolných
chóroch miest i obcí na Slovensku.
Po otváracom koncerte festivalu v Záhorskej Bystrici umelci zo Slovenska, Poľska,
Talianska a z Francúzska účinkovali postupne na historických nástrojoch v Žiline,
Stupave-Máste, Jablonovom, Bratislave-Rači
a v Dolných Salibách.

Charitatívne
Spievankovo
foto Martin Jurček

Skúsime modernú školskú jedáleň?

Prestávku septembrového miestneho zastupiteľstva sme si spestrili návštevou školskej jedálne pri
Základnej a materskej škole Hargašova.

Názor starostu
Jozefa Krúpu

Posledný septembrový týždeň zavítali
k nám do Záhorskej Bystrice Spievanka a Zahrajko so svojimi kamarátmi
z kufríka. Koncertom pre deti spríjemnili jesenné popoludnie detičkám
aj ich rodičom.
Všetci sme sa 27. septembra o 17.00 stretli v Spoločenskom dome a nevedeli sme
sa dočkať, kedy už na pódium vystúpi
šikovná dvojica umelcov – Mária Podhradská a Richard Čanaky, ktorí spievajú
hlavne pre malé detičky.
Na koncert sa prišiel pozrieť aj garant tejto myšlienky, náš pán starosta Jozef Krúpa. Po krátkom príhovore sa poďakoval
všetkým rodičom za zakúpenie vstupeniek, nakoľko koncert mal charitatívny
charakter. Výťažok z neho, aj z verejnej
zbierky počas trvania koncertu, je určený na rekonštrukciu detského ihriska
v správe našej mestskej časti.

¡¡Poslanci a starosta Záhorskej Bystrice obedujú v školskej jedálni

Martin Besedič

Pretože sa lístky na koncert stihli vypredať veľmi rýchlo už v predpredaji, zostalo
veľa detských dušičiek za dverami koncertnej sály. A tak sme sa rozhodli zorganizovať ďalšie vystúpenie. Kedy? Nechajte
sa prekvapiť!
Ľubomíra Jankechová

s pánom starostom miestnu školskú jedáleň.

Čo vylepšiť

¡¡Útulná, ale malá

Koncert profesora
Michalka
Početnému publiku sa 27. augusta v kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici
predstavil popredný slovenský interpret a
organový pedagóg, profesor Ján Vladimír
Michalko. Romantickej dispozícii nástroja
prispôsobil aj výber organovej literatúry,
ktorá na koncerte zaznela v jeho bravúrnej interpretácii. Priblížil diela skladateľov
18. a 19. storočia – T. Grünbergera, J. G.
Töpfera, A. F. Hesseho, J. N. Lemmensa a
J. G. Rheinbergera. Výnimočnosť koncertu
podčiarkovala skutočnosť, že po prvýkrát
v histórii festivalu zaznel organ s pneumatickými traktúrami (tónovou a registrovou).
V minulosti boli pneumatické nástroje často
zaznávané, po stránke technickej a zvukovej
však predstavujú významnú skupinu slovenských historických organov.
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¡¡Výmena za plastové okná by pomohla

Po prvé, je to z Miestneho úradu na skok, po
druhé, obišli sme dobre – lístok sme kúpili
za 3 Eurá a bravčové s tarhoňou nám pripomenulo naše školské obedy. Miloš Fatyka
a Vlado Kristl sa dokonca pamätali, v ktorom rohu sedávali a spomenuli aj pár huncútstiev, ktoré svojim učiteľkám vyvádzali.
Ale nie kvôli tomu navštívili poslanci spolu

Videli sme, že jedáleň je pomerne
vkusne zariadená
zvnútra, ale videli
sme ju aj zvonka
– 50-ročné okná,
neoddelené tzv.
čisté a nečisté
priestory, jedny
vstupné dvere, ktoré slúžia
aj ako východ z jedálne,
priestory prenajímané tretím stranám hneď vedľa
priestorov na stravovanie.
Jedáleň by tiež mohla byť
riešená ergonomickejšie a
kapacita by mala byť vzhľadom na počet žiakov väčšia. Od roku 2011 sa počet
detských stravníkov zvýšil zo 110 na takmer 150,
k čomu je potrebné pripočítať ešte asi 20 dospelých,
členov personálu základnej školy. Pri vydávaní obedov sa vytvárajú dlhé rady a potom
si s nimi niet kam sadnúť.

Do rozpočtu
Toto všetko asi postaví mestskú časť pred
výzvu čo najskoršej rekonštrukcie školskej
jedálne. Zákon o štátnej správe v školstve

Podpora a rozvoj školských a predškolských zariadení v našej mestskej časti
tvorí významnú časť mojich priorít.
Postupne sa ich snažím aj napĺňať. Na
základnej škole sa podarilo tento rok
zrekonštruovať tri triedy na moderné
učebne, urobiť opravy v priestore školského ihriska. V materskej škôlke sme
začiatkom septembra tiež zrekonštruovali jednu triedu a vonkajšiu terasu. Aj ja
vnímam potrebu opravy a rekonštrukcie
jedálne v základnej škole. Preto urobím
všetko preto, aby sme na tento účel vyčlenili finančné prostriedky tak, aby sa
oprava mohla zrealizovať počas letných
prázdnin a deti sa už na budúci školský
rok mohli stravovať v novoupravených
priestoroch.
– 596/2003 jasne hovorí, že to nie je povinnosťou školy, ale zodpovednosťou obce.
Pomerne jednoduchou rekonštrukciou vnútorných priestorov, okien a vstupov by bolo
možné vytvoriť moderný priestor s väčšou
rozlohou, so zázemím pre hygienu a vešiakovú šatňu.
Ostatný priestor by sa dal využiť na dve-tri
oddelené miestnosti, ktoré by mohli slúžiť
pre mimoškolské aktivity detí, či na dlhodobý prenájom súvisiaci s výchovno-vzdelávacím procesom.
Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že pri
tvorbe rozpočtu na rok 2013 sa vieme tejto
výzve venovať a navrhnúť riešenie. Prezentovaný pohľad na problematiku školskej jedálne je mojím osobným názorom.
Ivan Bošňák,
poslanec mestskej časti
inzercia 23/5/2012
HM REAL s.r.o. Ing. Hana Mindáková
–REALITNÁ KANCELÁRIA. Ak predávate nehnutelnosť, kontaktujte nás. Vypracovanie kúpnych, darovacích zmlúv,
inžinierska činnosť z oblasti stavebníctva,
vybavenie stavebných-kolaudačných povolení. 0903457008, mindakova@stonline.sk, kancelária: Čsl. tankistov 134,
bývalý Miestny úrad ZB
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica malo pravidelné zasadnutie
4. septembra a dve mimoriadne zasadnutia 28. septembra a 12. októbra 2012.
+ ÚZEMNÝ PLÁN
HLAVNÉHO MESTA
SR Bratislavy

ROZPOČET
Po prerokovaní plnenia príjmov a výdavkov v prvých šesť mesiacov pristúpilo zastupiteľstvo k schváleniu úprav v rozpočte mestskej
časti na rok 2012. Prehľad celkových schválených úprav je zhrnutý
v nasledujúcej tabuľke:

Niekoľko otázok z verejného 			
zhromaždenia starostovi

Verejné zhromaždenie sa v Spoločenskom dome konalo 19. septembra. Okrem starostu, poslancov
a občanov sa na ňom zúčastnil aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Najpodstatnejšie otázky, ktoré na
zhromaždení odzneli, pre noviny opäť zodpovedal starosta JOZEF KRÚPA.

Zastupiteľstvo schválilo návrh predložených zmien
a doplnkov k Územnému
plánu Bratislavy, ktoré budú
následne prerokovávané a
zapracované do tohto plánu. V návrhu sú zapracované
zmeny funkčného využitia
siedmich lokalít v katastrálnom území Záhorskej Bystrice, a tiež je navrhované
ich preklasifikovanie.
Nakoľko ide o významné
zmeny dotýkajúce sa lokalít
Devínske jazero, záhradkárska osada Strmé vŕšky, územia areálu bývalého Elektrovodu-SOU, územia od Hodonínskej
cesty po chatovú oblasť Podkerepušky, územia susediaceho s pozemkami Markízy a územia časti Františkovho majera, budeme sa
tejto téme venovať podrobnejšie v niektorom z ďalších čísiel Našej
Bystrice.

Som rád, že sa začalo s výstavbou kruhového objazdu. Vyrieši sa tým plynulosť, bezpečnosť aj estetická stránka vstupu do Záhorskej Bystrice. Kruhový objazd by mal byť
dokončený do konca novembra tohto roku.
Ďalej sa podarilo kompletne zrekonštruovať
a upraviť prechod do Marianky – Grmolízsky potok. Znížila sa tým premávka na
Pútnickej ulici a zároveň prišlo ku kultivácii

Prostredie pre život, Administratíva a mzdová agenda na Miestnom a stavebnom úrade MČ ZB. Vedenie MČ navrhlo aj zvýšenie
prostriedkov v kapitole šport a výrazne boli navýšené kapitálové
výdavky súvisiace s dokončením osvetlenia v lokalite Strmé vŕšky,
rekonštrukciou komunikácií, hlavne Trstínskej ulice a rekonštrukcie
spojenia Záhorskej Bystrice a Marianky pri Grmolízskom potoku.
Miestne zastupiteľstvo sa potenciálne k úpravám rozpočtu a k dofinancovaniu priorít MČ ZB vráti po vypracovaní závierky finančného plnenia príjmov a výdavkov po troch štvrťrokoch 2012.

¡¡Verejné zhromaždenie

XX Na stretnutí s občanmi ste
hovorili aj o pripravovaných
aktivitách. Mohli by ste spomenúť niektoré z nich?

OBSADENIE KOMISIÍ
V súvislosti so zmenou obsadenia poslaneckého mandátu MZ poslanci schválili za predsedov komisií p. Miloša Fatyku – komisia
výstavby a dopravy, Vladimíra Kristla – komisia kultúry a Ivana
Bošňáka – komisia športu a cestovného ruchu.

Lepší ako očakávaný vývoj dane z príjmov fyzických osôb, dane
z nehnuteľností a grantov na rozvoj infraštruktúry MČ viedli k
úprave a navýšeniu týchto položiek príjmov rozpočtu.

Mestské zastupiteľstvo
- zobralo na vedomie správu o hospodárení ZŠ s MŠ Hargašova za
prvých 6 mesiacov 2012. Zároveň poverilo prednostku MÚ v ZB
zabezpečiť sumarizáciu technických nedostatkov v ZŠ s MŠ. Tento
materiál bude vstupnou informáciou do diskusie o programovom
rozpočte pre ZŠ s MŠ na obdobie 2013-2015.
- schválilo Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku rodiča
dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí. Mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov týchto zariadení boli zvýšené z 13
na 15 eur v prípade školského klubu detí a z 13 na 18 eur v prípade
materskej školy.

VÝDAVKY

PLÁNOVANÉ ZASADNUTIE

Navýšené boli hlavne bežné výdavky súvisiace s haváriou vodovodného potrubia, vybudovaním špecializovaných učební a s krytím
miezd v Základnej škole. Viac prostriedkov dostanú aj programy

foto pavol bohunický

XX Vo vašom vystúpení ste hodnotili uplynulé
obdobie. Ktoré zrealizované aktivity považujete
za kľúčové?

ZÁKLADNÁ A MATERSKÁ ŠKOLA HARGAŠOVA

PRÍJMY
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Miestne zastupiteľstvo má v pláne najbližšie rokovanie v rámci riadneho zasadnutia v utorok 30. októbra 2012.
(ib)

Pozvánky na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc a materiálov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva môžete
nájsť na webovej stránke mestskej časti www.zahorskabystrica.sk

tohto priestoru. Za dôležitú považujem aj
rekonštrukciu troch tried v základnej škole
a jednej triedy v materskej škole, ktorá sa
zrealizovala ešte pred začiatkom školského
roka.
XX Viacerí občania sa zaujímali o prekládku plynového potrubia, najmä o harmonogram ukončenia prác, ktoré momentálne komplikujú život
v Záhorskej Bystrici.
Viem, že rozkopávky neprispievajú k pohode v obci. Výmenu plynového potrubia je
však potrebné urobiť, hlavne kvôli bezpečnosti. Všetky rekonštrukcie, ktoré sa robia
v súvislosti s výmenou potrubia na Vrbanskej, Kollárovej, Tešedíkovej a Čsl. tankistov, budú ukončené do 20. novembra tohto
roku. Preto prosím o trpezlivosť.

V týchto dňoch sa začína
komplexná rekonštrukcia
dvoch ulíc – Trstínskej a
Záhumenskej. Preto tu
dôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy. Výsledkom by však mali byť
dve úplne nové cesty. Pokiaľ bude stavbárom počasie priať, Záhumenská bude dokončená
do konca tohto roka a Trstínska vzhľadom
na jej dĺžku a problémy s odvodnením, do
konca marca budúceho roka. Za dobrú
správu pre Záhorskú Bystricu považujem aj
to, že na jar budúceho roku bude otvorená
nad novým kruhovým objazdom moderná
Billa.
XX Primátor Milan Ftáčnik dostával otázky
najmä ohľadom komunikácií, chodníkov,
osvetlenia a verejných priestranstiev, ktoré sú
v správe mesta a sú v zlom stave. Má mesto
na ich opravy?
Hlavné mesto je, žiaľ, v zlej ekonomickej situácii, čo pán primátor viackrát spomenul.
Nemôže sa teda v plnej miere starať o svoj
majetok a nemá peniaze ani na jeho údržbu.

Preto budeme musieť tie najviac problematické veci riešiť a platiť z rozpočtu mestskej
časti. Týka sa to napríklad vodorovného
značenia ciest, sami budeme musieť riešiť
aj opravu chodníkov a ciest a zabezpečiť poriadok na verejných priestranstvách.
(r)
inzercia 20/5/2012
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FINANCOVANIE OBCE:
DÔLEŽITÝ JE POČET OBYVATEĽOV

V sérii krátkych článkov sa budeme snažiť objasniť, od čoho závisia príjmy obce. Tento raz sa venujeme
závislosti financií od počtu obyvateľov Mestskej časti Záhorská Bystrica.
Financovanie obcí na Slovensku je na základe decentralizácie verejnej správy od roku
2004 jasne definované, legislatívne upravené a medziročne nepodlieha významným
zmenám. Obcou je zo zákona Bratislava a
Záhorská Bystrica je jednou z jej menších
mestských častí. Malé mestské časti majú
v hierarchii Bratislavy určité privilégiá a
tešia sa pozornosti Magistrátu hlavného
mesta Bratislava pri jeho finančnej podpore
z titulu „svojej malosti“.

je na jednotlivé mestské časti podľa troch
koeficientov:
1. podľa počtu obyvateľov
2. podľa počtu žiakov
3. podľa počtu ľudí starších ako 62 rokov.
Každá mestská časť sa snaží na úkor iných
mestských častí získať vyšší počet obyvateľov s trvalým pobytom na svojom území,

Daňové príjmy
Hlavným príjmom obce sú daňové príjmy, ktorých významnou zložkou je štátom centrálne
vybraná a na obce presunutá daň
z príjmov fyzických osôb –
DPFO (zamestnancov a živnostníkov), daň z nehnuteľností
– DZN (50 % z výberu) a dane
za tovary a služby (pes, automaty, odvoz odpadu).

Nedaňové príjmy
Druhou významnou skupinou príjmov sú
nedaňové príjmy z prenájmu pozemkov a
objektov, z administratívnych poplatkov,
prípadne príjmy vyberané od rodičov v zariadeniach, kde je mestská časť zriaďovateľom (materská škola, školský klub).
Daňové a nedaňové príjmy tvoria v rozpočte obce pravidelný zdroj financií, s ktorými
môže obec narábať v rámci uhrádzania svojich bežných výdavkov.

Transfery
Štát okrem vyššie uvedených financií ešte
posúva na obce zdroje na financovanie administratívnych funkcií (matrika, stavebný
úrad, základné školstvo), ktoré musí obec
v plnej miere použiť na vymedzené účely.

Kapitálové príjmy
Obec si ešte môže pomáhať predajom
majetku (pozemkov a budov), prípadne
grantmi a darmi fyzických a právnických
osôb, pričom tieto tvoria jednorazové príjmy obce.
Medziročne je premennou zložkou príjmov
už spomínaná daň z príjmov fyzických
osôb. Magistrát Bratislavy ju prerozdeľu-

mať väčší počet žiakov v zariadeniach vo
svojej pôsobnosti (ZŠ, MŠ, ŠKD, stravníci
v ŠJ) a jej podiel na prerozdelenom objeme
financií stúpa aj s rastúcim počtom obyvateľov nad 62 rokov.

Trvalý pobyt obyvateľov
Z rozdeľovaného balíka financií v roku 2012
vo výške 43,6 milióna eur bolo 55 % prideinzercia 19/5/2012

lených mestským častiam na základe počtu
obyvateľov s trvalým pobytom.
V Záhorskej Bystrici počet obyvateľov významne rastie a na počte obyvateľov veľkej
Bratislavy (432 000) máme podiel 0,8 %.
Vďaka tomu nám je v roku 2012 pridelených
190 000 eur, čo je asi 56 eur na obyvateľa.
Približne táto istá suma bude našej mestskej časti prideľovaná za každého občana
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici
v budúcich rokoch. Preto sa vedenie obce snaží o registráciu čo najväčšieho počtu obyvateľov žijúcich
v Záhorskej Bystrici na trvalý pobyt
v našej obci. V prípade 4-člennej rodiny ide za 5 rokov o 1 000 eur.
Prehľad nárastu počtu obyvateľov
Záhorskej Bystrice ukazuje graf.
Posledný medziročný nárast o 300
obyvateľov sa premietne v obecnom
rozpočte nárastom daňových príjmov
o 16 500 eur. Dane z príjmov fyzických osôb nie sú na obce posúvané
podľa miesta registrácie fyzických osôb, ale
na základe priemernej výšky vybranej dane
v SR na počet obyvateľov SR.
Mestská časť Záhorská Bystrica sa aj naďalej
bude usilovať o čo najrýchlejšiu registráciu
trvalého bydliska u všetkých tu žijúcich obyvateľov, lebo len tak je možné zvýšiť financie
slúžiace tu žijúcim občanom.
Ivan Bošňák,
poslanec MZ
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PÝTATE SA
Otázka č. 1:

Dobrý deň,
touto cestou chcem vyjadriť svoju veľkú
nespokojnosť s cestovaním MHD do ZB
autobusom č. 37, ktorá zachádza do obce
Marianka. Na zástavke Patrónka v čase o
15.22 nie je možné dostať sa do tohto autobusu alebo len so „širokými lakťami“. Podotýkam, že pravidelne. Kultúra cestovania
sa absolútne znížila po tom, čo začal tento
autobus zachádzať do obce Marianka. Linka
č. 37 je plne využívaná aj návštevníkmi Krematória po zrušení linky Magistrátom mesta BA, ktorá bola na trase Patrónka – Krematórium. Na mieste je otázka: Je skutočne
linka č. 37 určená pre Bystričanov? Verím,
že posúdite moju sťažnosť ako oprávnenú a
my, občania Záhorskej Bystrice, nebudeme
nútení využívať svoje autá pri každodennej
ceste do práce. Za skorú odpoveď vopred
ďakujem.

Odpoveď č. 1:

Na základe viacerých sťažností obyvateľov
Záhorskej Bystrice využívajúcich bratislavskú mestskú hromadnú dopravu, mestská
časť už pred prázdninami upozornila dopravný podnik na preplnenosť linky č. 37, a
to predovšetkým v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky na linkách, ktoré
zachádzajú do Marianky. Našou snahou je
túto situáciu v spolupráci s dopravným podnikom riešiť. Dopravný podnik už niekoľkokrát robil prieskum vyťaženosti linky, avšak
výsledky boli doteraz v medziach normy, a
tak nedošlo k posilneniu kritických liniek,
ako sme požadovali. Preto pán starosta navrhol dopravnému podniku iné riešenie –
zriadenie novej linky, ktorá by jazdila po
navrhovanej trase Marianka – Bratislavská
– Elektrovod – Lamač – Tesco – Vojenská
nemocnica. Linka č. 37 by opäť jazdila len
po svojej pôvodnej trase.

Zástupcovia Dopravného podniku tento návrh pokladajú za prijateľný a pokiaľ s ním
budú súhlasiť aj mestskí poslanci, je nádej,
že začiatkom budúceho roku by táto linka
mohla začať premávať. V súčasnosti chceme
požiadať dopravný podnik o opätovné vykonanie prieskumu vyťaženosti linky č. 37
v prvom októbrovom týždni a na základe
výsledkov požiadať o posilnenie kritických
časov.

Otázka č. 2:

Dobrý deň,
nie je plánovaná inovácia oblasti internetového pripojenia? Napr. na Prídavkovej
ulici máme možnosť len cez telefónne
káble (zastarané/pomalé) a satelit (drahé/
pomalé). Myslím, že kvalitné internetové
pripojenie by určite malo byť súčasťou inovácie obce.

Odpoveď č. 2:

Investorom elektronických komunikačných
sietí nie sú mestské časti, ale prevádzkovatelia optických sietí ktorých je v súčasnej
dobe už značný počet. V auguste požiadalo
Občianske združenie Aramis, ktoré pôsobí
v oblasti zavádzania vysokorýchlostného internetu o súhlas využiť nadzemné rozvody
miestneho rozhlasu na umiestnenie optických káblov.
Uvedená požiadavka bola prerokovaná na
komisii Školstva školstva, mládeže a informantizácie dňa 20.8.2012.(stanovisko
komisie si môžete nájsť na internete www.
zahorskabystrica.sk)
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa telekomunikačného zákona je možné v súčasnosti
optické káble viesť najmä v zemi k realizácii
nedošlo.
Mestská časť má záujem hľadať riešenie a
v snahe vyjsť v ústrety svojim obyvateľom,
zabezpečila bezplatné pripojenie WiFi
na Námestí Rodiny.

Otázka č. 3:

Dobrý deň,
v roku 2012 mestská časť vydala rozhodnutie o určení súpisného čísla pre objekt Pod
vŕškami, kde vznikla nová Ulica Ota Holúska. Slovenská pošta na túto adresu zatiaľ
odmieta doručovať s tým, že daná ulica nie
je označená (predpokladám, že na samotnej
budove). Do koho kompetencie to spadá?
Ak do kompetencie mestskej časti, kedy by
mohlo byť označenie vykonané?

Odpoveď č. 3:

Výroba a umiestňovanie tabúľ označujúcich
názvy ulíc sú v kompetencii Magistrátu hl.

m. SR Bratislavy. Tabule s názvami nových
ulíc podľa oznámenia magistrátu budú
umiestnené v najblišších dňoch.

Otázka č. 4:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či pretrvávajúce „výmole“
až diery na hlavnej ceste smerom do Bratislavy budú ničiť autá všetkých vodičov až
do opravy komunikácie, alebo sa to upraví
v bližšom čase na úroveň hodnú podmienok
Európskej únie.

Odpoveď č. 4:

Nakoľko predmetná komunikácia je v správe hlavného mesta, za stav komunikácie a
priebeh akýchkoľvek prác na nej zodpovedá
Oddelenie cestného hospodárstva Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. V prípade, že im
máme oznámiť nedostatok na komunikácii
a požiadať ich o jej odstránenie, je potrebné,
aby ste spresnili miesto, kde sa predmetné
výmole nachádzajú.
Na našu telefonickú otázku, keďže sme
nevedeli konkrétne uviesť miesto, nám
oznámili, že v rámci prebiehajúcej výstavby sa priebežne dočasný stav vozovky
kontroluje.

Otázka č. 5:

Dobrý deň,
rada by som sa informovala, ako postupovať v prípade prihlásenia novorodenca na
trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici. Synček
sa narodil tento rok a na matrike v mieste
narodenia mu bol automaticky pridelený
trvalý pobyt podľa môjho miesta trvalého pobytu mimo Bratislavy. S priateľom
však už rok bývame tu v Záhorskej Bystrici, kde priateľ vlastní byt. On má však
trvalý pobyt taktiež v mieste rodiska – nie
v Záhorskej Bystrici. Veľmi radi by sme
však synčeka prihlásili na trvalý pobyt do
Záhorskej Bystrice, kde si neskôr zmení
trvalý pobyt aj môj priateľ. Prosím Vás
o radu, ako v takomto prípade postupovať. Stačí prísť s rodným listom dieťaťa
a listom vlastníctva bytu, ktorý vlastní
priateľ?

Odpoveď č. 5:

Dobrý deň, dieťaťu môže zmeniť trvalý
pobyt zákonný zástupca, teda otec alebo
matka.
Treba prísť k nám s rodným listom, listom
vlastníctva použiteľným na právne úkony a
s občianskym preukazom.
Na otázky odpovedali zamestnanci miestneho úradu.
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FUTBAL BOL PRE MŇA VÁŠEŇ

Výsledkový servis
– sept.-okt.

Futbalista telom i dušou od chlapčenských rokov až podnes, aj keď už po trávniku nebehá.
ŠTEFAN PILVÁŇ si zakopal aj v Áčku nášho najslávnejšieho klubu a rád spomína na výbornú partiu
záhorskobystrického mužstva.
dajších horlivcov
ako páni Záblacký, Orth, Pokorný,
neskôr futbalový
funkcionári páni
Liďák, Horínek,
R. Polák, či po
vzniku JRD mimoriadne obetavý
a starostlivý pán
Arnold Turanský.
Ale tých aktívnych
pánov bolo oveľa
viac... Ako mladý
dorastenec som v
roku 1954 začínal
v seniorskom
mužstve pod vedením trénera
Cyrila Tomanoviča a mojimi
spoluhráčmi boli
Joko Liďák, Horín, Klinček a
ďalší. Boli to pekné časy.
XX Zakopali ste si
aj cez vojenčinu?

XX Aké boli vaše futbalové začiatky v Záhorskej
Bystrici?
Začal som hrávať v jedenástich rokoch.
Hrávali sme už na mieste, kde stojí súčasný futbalový štadión, len trávnik tam ešte
nebol. O vybudovanie vtedajšieho ihriska
sa postarali naši otcovia, vášniví milovníci
futbalu. Ako chlapec si spomínam na vte-

V bratislavskej
Dukle, tam bol
výborný futbalový
manšaft. Hrávali
sme v tzv. Malej
bratislavskej lige.
Ako vojaci sme
boli príslušníci protivzdušnej
obrany štátu. Keď
však vyhlásili poplach, než sme sa
dostali k svojim
delám – batériám,
nepriateľskí piloti
už boli osprchovaní (smiech).
V tomto období
ma lanárili aj viaceré slovenské kluby, napríklad Podbrezová,
Detva a mnohé ďalšie, ale mne sa nechcelo
ísť z domu.
XX A po „vojne“ opäť futbal v Bystrici?
Nie. Počas vojenskej služby si ma vyhliadol
Jano Grešo, ktorý trénoval Slovan a v roku

FUTBAL – sezóna 2012 / 2013
Slávia Ekonóm – MFC Záhorská Bystrica
MFC Záhorská Bystrica – FKM K. Ves
SENIORI – 5. liga 2012 / 2013 Z

1 TJ Jarovce Bratislava
2 Štart Nepočujúci
3 FKM Karlova Ves
4 Slávia Ekonóm
5 FC Volkswagen
6 FK Dúbravka
7 ŠK Krasňany
8 ŠK Hamuliakovo
9	MFC Záhorská Bystrica
10 FK Tre Dragons

ŠTEFAN PILVÁŇ
sa narodil v roku 1937 v Záhorskej
Bystrici. V roku 2012 bol vyhlásený za
Športovú legendu našej mestskej časti.
Profesiou automechanik, neskôr taxikár.
Od detstva až do dôchodku hrával futbal, pre ten bystrický urobil veľmi veľa,
doteraz chodí ako jeden z mála pozerať
na bystrické zápasy.
1960 som sa na pol roka dostal do kádra
A mužstva nášho najslávnejšieho klubu.
Mužstvu sa neveľmi darilo, vyhrávalo málo,
a tak bol náš tréner rýchlo odvolaný. Tým
skončilo aj moje účinkovanie v A mužstve.
Dostal som sa do B-čka, tam som pod vedením trénerov Dr. Chodák – Anton Bulla
strávil štyri roky. Až potom som sa vrátil
späť do Záhorskej Bystrice, kde vtedy trénoval Dr. Malinovský. A tu som hral až do
svojich 35 rokov.
XX Ako si spomínate na toto obdobie?
Bola tu výborná partia, samí príjemní a veselí ľudia, s ktorými bola radosť tráviť čas
na ihrisku i mimo neho. Kostru mužstva
tvorili predovšetkým Bystričania, Peter Mazanec, Jozef Fatyka, bratia Ján a Štefan Mihalovičovci, Rudolf Matúšek, Ján Polák, Ján
Besedič, František Bielovič, Štefan Jánoš a
ďalší. K tomu parádna atmosféra na štadióne.
V tomto období sme hrávali tzv. oblasť, oblastnú súťaž, a našim súperom bola napríklad
i Senica. K nedeli doobeda patrili bohoslužby
v kostole a poobede futbalový zápas. Bežná
návštevnosť bola okolo 200 ľudí. Ak hrala
u nás Stupava, prišlo ďalších 200. Raz sa podarilo bystrickým funkcionárom, ktorí pracovali na
futbalovom zväze, vybaviť zápas s maďarským
Vörös Lobogó – to bol veľký klub. Prišlo neuveriteľných 3 000 divákov. Na súťažné zápasy
na ihriskách súperov nás vozil autobus i s prívesom, ktorý zaplatili fanúšikovia, aby mohli ísť
s nami.
XX V tom čase ste už boli ženatý?
Áno. S manželkou Violkou sme sa zosobášili v roku 1962 a krátko na to sa nám narodil
syn Bohuš a neskôr dcéra Alenka. Potom
sme dva-tri roky stavali s pomocou kamarátov náš rodinný dom a niekoľko ďalších som
chodil „odrábať“ ich pomoc. Raz mi prišlo
na stavbu 18 chlapov, ani som im všetkým
nemal čo dať robiť (smiech).

XX Takže najkrajšie futbalové roky ste prežili
v rodnej Bystrici?
Tu som prežil nezabudnuteľné roky, ale tie
najkrajšie prišli, keď som začal v 35. rokoch
hrávať za „starých pánov“ Slovana Bratislava. Slovan bol pojem a vtedajší režim nám
vďaka tomu dovolil cestovať na západ. Napríklad, keď sme išli hrať do Anglicka autobusom, zastavili sme sa v Rakúsku
na jeden zápas, potom
v Nemecku
a takto sme
precestovali
kus západnej Európy.
To sa podarilo málokomu.
Samozrejme,
že sme mus e l i st r pi e ť
od zástancov
vtedajšieho
režimu rôzne previerky
a overovania
spoľahlivosti.
Takmer každý rok sa stalo, že niekomu
z nás neumožnili vycestovať.
Našťastie nikto
neemigroval,
lebo tým by naše
výlety asi skončili.
XX Čo pre vás futbal znamenal? Pomohol vám
aspoň čiastočne sa ekonomicky zabezpečiť?
Kdeže. Pracoval som v Matadorke až do
roku 1968. Potom som dlhých 34 rokov pracoval ako taxikár. Futbal bol však pre mňa
vášeň, hral som ho z láskou a využil som
každú príležitosť zahrať si ho. Ak by bolo

treba tak aj za kominárov (smiech). Popri
tom som trénoval v Bystrici všetky kategórie: od žiakov až po A-čko. Dlhé roky sme
patrili k účastníkom štvrtej ligy. Pravidelne
rekreačne som hrával až do šesťdesiatky.
XX Aký je rozdiel medzi bystrickým futbalom vašej mladosti a tým súčasným?
Rozdiel je obrov ský. Ke ď
som pred 30.
rokmi trénoval
mládež, mali
sme v každej
mládežníckej kategórii
mužstvo A
aj B. Dnes je
problém nájsť
11 detí. Majú
viac učenia,
p o d s t at n e
viac možn o s t í a ko
tráviť voľný
čas a máme
tu aj dobre
fungujúci
florbalový
klub, ktorý
asi prilákal
väčšinu
„športuchtivých“ detí.
Som smutný zo súčasného stavu futbalu
v Záhorskej Bystrici. V časoch, keď som
hrával ja, boli v zostave väčšinou len Bystričania, dnes nie je v A-čku ani jeden. Tomu
zodpovedá aj návštevnosť. Zídeme sa tam
vždy tí istí štyria. Ani vínko si tam nemáme
kde kúpiť. Kedy sa toto vyrieši?
Vladimír Kristl
Roman Weinštuk
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FLORBAL – Muži v II. celoštátnej lige
FBC Grasshoppers Žilina B - Tsunami Z.BYSTRICA
VŠK Hurikán Bratislava B - Tsunami Z.BYSTRICA
VPV FbO Lipany - Tsunami Z.BYSTRICA
Tsunami Z. BYSTRICA - ŠK Slávia SPU DFA Nitra
P Názov tímu

PZ V

1 TJ Nižná
4
2 ŠK 1. FBC Trenčín „B“
4
3 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 4
4 VŠK Hurikán Bratislava „B“ 4
5 FBC Grasshoppers „B“
4
6 ŠK LIDO Prírodovedec 4
7 TJ Sokol Gajary
4
8 N - Sport Zvolen
4
9 CVČ Šala
4
10 VPV FbO Lipany 09
4
11	ŠK Hargašova Z. Bystrica 4
12 SALMING Team Trenčín 4

4
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0

R

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0

P

0
0
0
0
1
2
3
3
3
3
3
4

24
21
18
17
14
12
9
7
5
3

13:4
7:3
4:4
8:10

Sk		B

43:15		
33:18		
31:21		
28:19		
27:13		
29:22		
24:34		
19:31		
17:32		
16:22		
19:34		
193:38		

8
8
7
7
6
4
2
2
2
1
1
0

STUPAVA CUP 26.-29. sept.
- medzinárodný turnaj, kategória 1996 a

mladší), „Záhoráckooravské hviezdičky“
družstvo organizované hráčmi Záhorskej
Bystrice v družstve 11 hráčov - z toho 7 z ŠK
HARGAŠOVA: Sedláček (b), Balog (b), Haraslín(O), Kubaský (ú), Kubovič (ú), Jakubík
(ú), Kovaľ (ú)
Záhoráckooravské hviezdičky – SC Vítkovice		
Záhoráckooravské hviezdičky – ŠK Hurikán		
Záhoráckooravské hviezdičky – Rebels Topolčany
Záhoráckooravské hviezdičky – Sokol Gajary
Záhoráckooravské hviezdičky – Slovan Havířov
P Názov tímu

1
2
3
4
5
6

Záhoráckooravské hviezdičky

SC Vítkovice
Slovan Havířov
Sokol Gajary
Rebels Topolčany
ŠK Hurikán

PZ V

6
6
6
6
6
6

6
5
3
1
1
0

R

0
0
0
1
0
1

P

0
1
3
4
5
5

5:4
11:0
10:0
7:0
6:1
Sk		B

39 : 5		
24 : 8		
27 : 18		
16 : 30		
7 : 26		
6 : 32		

10
8
6
3
2
1

n aj l e p š í h r á č t u r n aj a M . Ku b ov i č
(ŠK HARGAŠOVA Z. Bystrica)

13. okt. Cartoon Heroes Budapešť, kat.
1999 a ml.
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“:)
ŠK Hargašova Z.Bystrica - IBK Cartoon Heroes 3:5
ATU Košice - ŠK Hargašova Z.Bystrica 7:2
SZPK Nokia Komárom - ŠK Hargašova Z.Bystrica 0:1
ŠK Hargašova Z.Bystrica - Debrecen (DEAC) 2:5
1. ATU Košice
2. SZPK NOKIA Komárom
3. IBK Cartoon Heroes
4. Debrecen (DEAC)
5. ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
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šport

Za malou loptičkou sa nabehali

VÍTANIE OBČIANKOV

Na druhom ročníku stolnotenisového zápolenia pre deti a mládež bolo plno a rušno. Aj vďaka
mohutnému povzbudzovaniu rodičov a divákov podávali mladí obdivuhodné výkony.

Jednou z milých povinností pána starostu
je vítanie občiankov narodených v našej
mestskej časti. Pri tom poslednom sa krásnym programom prezentovali deti z našej
materskej a základnej školy. Rodičom no-

vonarodených detí gratulujeme a
želáme veľa radosti a trpezlivosti
pri ich výchove.
Domovský list si domov odniesli:
Matyáš Líška, Laura Bučeková,
Leonard Štefek, Kristína Tekeľová, Adam Kamhal, Eliška
Bruteničová, Elisa Padoan, Nina
Grancová, Oliver Hanko, Linda
Kolařová, Dominika Maderová,
Patrik Šujanský, Adam Čarnoký,
Andrej Gejdoš, Stanislav Jurček,
Tamara Cíbiková, Alica Várossová, Šarlota Šestáková.
Text a foto: (bb)

Miestny úrad v spolupráci
s Mestskou políciou vzhľadom
k nadchádzajúcemu zimnému
obdobiu a bezproblémovému
vykonávaniu zimnej údržby
komunikácií miestnej časti
žiadajú občanov, aby neparkovali so svojimi motorovými
vozidlami na cestách.
Parkovaním vo dvoroch a na
vyhradených miestach bude
zabezpečená bezproblémová údržba a zjazdnosť
ciest.

Mesto Bratislava v spolupráci s bratislavskou Obchodnou akadémiou usporiadali v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami Internetovú školu pre seniorov. V dňoch 24. až 27. septembra 2012 boli žiakmi školy aj naši seniori, členovia klubu dôchodcov –
p. Ľudmila Hrmová, p. Peter Prvonič a Ing. Ernest Veruzáb. Byť zasa v škole
sa im veľmi páčilo, oboznámili sa s novými základnými technológiami
komunikácie medzi ľuďmi a privítali by aj pokračovanie kurzu pre svoje
ďalšie zdokonalenie.
(r)

Deň otvorených
dverí vo Fajnclube
¡¡Víťazi detskej kategórie
¡¡V bojovom zápale

Víťazi sa museli
činiť

Spoločnosť priateľov stolného tenisu sa dlhodobo venuje aj mládeži, pre ktorú organizuje turnaje. Druhý ročník detského a
mládežníckeho turnaja sa konal 6. októbra
v spoločenskej sále kultúrneho domu. Počet prihlásených detí dával tušiť, že pôjde o
napínavú súťaž a po ukončenej registrácii
bolo jasné, že uspieť v takom počte súperov
nebude jednoduché. Priebeh zápasov to len
potvrdil a snaha vyhrať bola tou najlepšou
motiváciou. Súťažilo sa opäť v kategóriách
od 6 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov. Každý účastník vložil do hry svoje maximum.

POLÍCIA INFORMUJE

Vzdelávať sa dá stále

¡¡Počet prihlásených dával tušiť, že pôjde o napínavú súťaž

rie
¡¡Víťazi mládežníckej kategó
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mozaika

Systém hier v základných zápasoch bol každý s každým
v rámci vylosovanej skupiny
na dva víťazné sety. Po sčítaní
víťazných zápasov postúpili
do ďalšieho kola vždy dvaja
zo skupiny. Víťazné dvojice
potom podľa hracieho kľúča
hrali vyraďovacím spôsobom na tri víťazné
sety až po konečné finále. Finálové zápasy
svojou dramatickosťou poskytli pre rodičov
a fanúšikov lahôdku v podobe neopakovateľného zážitku z napätia až do poslednej
loptičky. Aby bol priebeh súťaže korektný,
pri každom hracom stole bol delegovaný
rozhodca.
V detskej kategórii zvíťazili: 1. miesto Tomáš Trutz, 2. miesto Nina Straňáková,
3. miesto Andrej Onduško. V mládežníckej
kategórii: 1. miesto Marek Vaňo, 2. miesto
Martin Kalina, 3. miesto Samuel Straňák.

Každý štartujúci už pri prezentácii dostal
drobný darček vo forme školských potrieb.
Víťazi získali pohár a diplomom. Neumiestnení si odniesli aspoň cenu útechy – šiltovú čiapku s logom občianskeho združenia.
V priebehu turnaja sa mohli súťažiaci občerstviť lákavými nápojmi a čerstvou pizzou.

Aj ďalšie podujatia
Stolní tenisti v našej mestskej časti sú radi,
že ich aktivity a snahy robiť niečo viac pre
športové vyžitie Bystričanov nie sú zbytočné
a nachádzajú u nich pozitívny ohlas. Rovnako ako účasť v bratislavskej lige, na ktorej
Záhorskú Bystricu celomestsky zviditeľňujú
pri každom zápase.
Podrobné informácie o bratislavskej lige, ale
aj o ostatných aktivitách, nájdete na stránke
www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk. Všetci
členovia združenia Spoločnosť priateľov
stolného tenisu ubezpečujú sympatizantov
hry s malou loptičkou, že budú naďalej organizovať aj ďalšie úspešné podujatia ako je
detský a mládežnícky turnaj.
Stanislav Vaňo

Športové centrum Fajnclub v Markíze
pozýva Záhorskobystričanov 11. 11. 2012
na svoj, v poradí už tretí, Deň otvorených dverí. V túto novembrovú nedeľu
si budete môcť prísť do Fajnclubu zahrať
squash, alebo si v posilňovni zacvičiť
úplne zadarmo. Jediné, čo potrebujete,
je športové oblečenie a chuť sa trochu
rozhýbať – dospelí, deti i celé rodiny.
Zdarma sa vám budú venovať aj squash
a fitnes tréneri, špeciálny program bude
pripravený aj pre najmenších.
Dôkaz o tom, ako sa Fajnclub vie postarať o návštevníkov, podal aj na tohtoročných Záhorských hrubých hodoch, na
ktorých sa hneď ráno konal orientačný
beh. Ceny pre víťazov aj pitný režim
počas akcie zabezpečilo práve športové
centrum Fajnclub, a tiež aj poobedňajší
športový program. Plánované outdoorové cvičenie na námestí síce vtedy zrušilo
zlé počasie, teraz to však chce Fajnclub
vynahradiť všetkým, ktorí si doň na Deň
otvorených dverí prídu zacvičiť. Viac informácií nájdete na www.fajnclub.sk.
(tl, le)

Starosta mestskej časti Ing. Jozef Krúpa pozýva osamelých občanov Záhorskej Bystrice na štedrovečernú večeru dňa 19. decembra 2012 o 15.00 h vo veľkej sále spoločenského domu, aby čase adventu spoločne zažili atmosféru prichádzajúcich Vianoc
a potešili sa z darčekov pod stromčekom.
Občania, ktorí sa chcete na spoločnom posedení zúčastniť, prineste na Miestny úrad
v Záhorskej Bystrici vyplnenú prihlášku do 5. decembra. Podmienkou je, že na adrese
trvalého pobytu žijete sami a nie sú tam prihlásení žiadni Vaši príbuzní.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIHLÁŠKA
Prihlasujem sa na predvianočné posedenie so starostom Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica dňa 19. 12. 2012 o 15.00 hod.

Meno a priezvisko:

...................................................................................................

Adresa:		

...................................................................................................

			

vlastnoručný podpis

.............................................
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napísali ste

Červený kríž v rakúskom Carnunte

foto Eva Matyášová

Záhorskobystrický spolok Červeného kríža ponúkol v sobotu 8.
septembra svojim členom, ich rodinám i priateľom celodenný
výlet do rakúskeho archeologického parku Carnuntum.

Návšteva v Carnunte nám dnes sprítomňuje
Rimanov prostredníctvom majstrovských
diel dobovej architektúry, romanticky stvárnených ruín a vzácnych pokladov. To všetko
len polhodinu jazdy z Bratislavy.
Na ceste tam sme absolvovali aj prehliadku
starobylého kostola sv. Mikuláša, prešli sme
sa naboso po chodníku zdravia a poklonili
sa pri soche Panny Márie.
Potom už prišiel na rad samotný cieľ
nášho výletu. Odborným výkladom nielen historických udalostí z obdobia okolo
4. st. n. l. nám sprievodca priblížil aj obraz bežného života vtedajšej spoločnosti
v Carnunte, ktorá bola súčasťou tisícročnej Rímskej ríše.
Fascinujúce je, že v tej dobe bola väčšina
obyvateľstva gramotná a učiteľ mal päťkrát
vyšší plat ako dobre platený legionár. Politických a štátnych úradníkov volili najviac

na jeden rok a za výkon funkcie neboli
platení. Navyše sa očakávalo, že zo svojho
súkromného majetku podporia verejné
potreby. Okrem toho úsporne nakladali
so surovinami, dbali na využitie odpadu a
mali vybudovanú kanalizáciu aj podlahové
kúrenie.
Obohatení o zaujímavé informácie o múdrosti, šikovnosti a vyspelosti našich predkov
sme sa všetci premiestnili späť do nášho obdobia. Po chutnej spoločnej večeri v Petržalke sme sa vracali domov s myšlienkami na
to, ako asi bude o niekoľko storočí vyzerať
svedectvo o našej dobe...
Za nezabudnuteľné zážitky ďakujeme
všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, Miestnemu úradu, spoločnosti Aprocon Insurance, s. r. o. a službe toppoistenie.com.
Anna Weinštuková

Nezatvárajme oči,
ide o život
foto – Štefan Pogáč

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto
ho potrebuje, ak je v tvojej moci urobiť
dobre.“ Kniha prísloví 3, 27 - 35
Dovoľujeme si podeliť sa s vami o znepokojujúce zistenie, že so stúpajúcim
počtom obyvateľov v Záhorskej Bystrici
paradoxne klesá počet darcov evidovaných pri odbere krvi. Smutná skutočnosť
donútila nás, členov Miestneho spolku
slovenského Červeného kríža v Záhorskej
Bystrici, požiadať vás všetkých o prípadné pripomienky k pôsobeniu nášho spolku a o podnety, ako túto situáciu vylepšiť.
Adresujte ich prosím pani predsedníčke
Anne Weinštukovej na mailovú adresu
a.weinstukova@azet.sk.
Všetci členovia Miestneho spolku Červeného kríža sú dobrovoľníci, ktorí sú
podľa svojich možností darcami krvi, zúčastňujú sa na zabezpečení prvej pomoci
na verejných akciách, vzdelávajú žiakov
základnej školy v poskytovaní prvej pomoci a propagujú aj zdravú životosprávu. Okrem toho každoročne zabezpečujú
účasť na kultúrnom podujatí, organizujú
poznávací zájazd, venujú pozornosť charite aj svojim jubilujúcim členom.
Každého, kto sa rozhodol prijať našu
výzvu k dobročinnosti, s radosťou privítame spolu s Národnou transfúznou
službou, ktorá zabezpečí

odber krvi
v utorok 4. decembra 2012
od 8.00 do 12.00 h
v Kultúrnom dome
na námestí Rodiny
v Záhorskej Bystrici.
Vďaka sponzorovi dostane každý darca
krvi fľašku červeného vína.
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nové/pozvánky

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?
Milí obyvatelia Záhorskej Bystrice!
Toto je nová rubrika Našej Bystrice, v ktorej Vám chceme ukázať tie miesta našej mestskej
časti, ktoré sú jej ozdobou, ale aj tie miesta, ktoré ju podľa nášho názoru špatia. Fotografie
bližší komentár, ani miesto určenia nepotrebujú, iste sa zorientujete aj sami.

PRIPRAVUJEME PRE VÁS
11. novembra sprievod sv. Martina – lampiónový sprievod v uliciach Záhorskej Bystrice, 17.00 h bohoslužba slova v kostole
sv. Petra a Pavla k sv. Martinovi, sprievod
s lampiónmi z kostola na ul. Čsl. tankistov – dolný koniec a späť na farské ihrisko
pri kostole, kde bude pripravený teplý čaj a
krátke divadelné predstavenie s tematikou
sv. Martina.
18. novembra Oslava jubilantov
24. novembra Poľovnícky ples – Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica Vás pozýva
na tradičný Poľovnícky ples do Spoločenského domu na Gbelskej ulici so začiatkom
o 19.00 h. Informácie na t. č. 0905 400 738,
predpredaj vstupeniek od 19. novembra, na
večeru možnosť výberu z troch jedál, výborná hudba, originálna tombola.
30. novembra a 1. decembra výroba adventných vencov – v Materskom centre bl.
sestry Zdenky v nových priestoroch fary.
Adventné vence si môžu deti s rodičmi vytvoriť podľa vlastnej fantázie za dobrovoľný
finančný príspevok.
6. decembra sv. Mikuláš – 17.00 h sv. omša
v kostole sv. Petra a Pavla, pozývame všetky
deti do kostola!
2. decembra privítanie Adventu – popoludnie na Námestí Rodiny.
4. decembra Mikulášska kvapka krvi –
Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža VYZÝVA všetkých zdravých
dospelých na darovanie nenahraditeľnej

Podarilo sa nám!

tekutiny, ktorá je vždy potrebná. Dobrý
skutok – darovanie krvi – môžete uskutočniť v priestoroch Spoločenského domu na
Gbelskej ulici od 7.30 do 11.00 h.
12. decembra divadelné predstavenie
Imigranti – Mladá Argentínčanka odišla za
láskou na Slovensko. Nezabudla si so sebou
vziať svoje tanečné topánky, ktoré sa stávajú
„leitmotívom“ činohry šiestich postáv v obsadení – Lucia Siposová, Jana Valocká, Bibiana Ondrejková, Mako Hindy, Gitarista a
Miro Málek. Scenár: Michaela Strnad. Réžia: Václav Púčik. Po skončení divadelného
predstavenia v Spoločenskom dome budú
mať diváci možnosť ochutnať exotické jedlá
imigrantov a zúčastniť sa na krátkom kurze
argentínskeho tanga.
15. decembra Vánoce pod Krispánkem –
prezentácia miestnych organizácií vo dvore
Ľudového domu, vianočná atmosféra.
16. decembra Vianoce v Klube dôchodcov
18. decembra Dudíci v Bystrici – cimbalovka ako ju nepoznáte, koncert rozmanitých hudobných skladieb, Spoločenský dom
na Gbelskej ulici.
25. decembra Jasličková pobožnosť –
krásne stvárnenie najznámejšieho príbehu
o Ježiškovi si pripravili naše deti. Pozývame Vás do kostola sv. Petra a Pavla, začiatok
o 18.00 h.
31. decembra Silvester na Námestí Rodiny.

Bližšie informácie nájdete na plagátoch vo vývesných skrinkách a na webstránke Záhorskej Bystrice.

Blížil sa koniec prázdnin, deti s rodičmi
sa pomaly vracali z dovoleniek. Ruch
v materskej škole neutíchal, skôr naopak.
Kým pani učiteľky už pripravovali deťom
triedy, v triede Žabiek vládol ešte stále
stavebný ruch. Murárov vystriedali maliari a neskôr pani upratovačky a ochotní
rodičia. Stavebné práce sme síce nestihli
ukončiť do začiatku školského roku, ale
s o to väčšou radosťou sme triedu odovzdali deťom v polovici septembra.
Nevyhnutnou sanáciou múrov a celkovou
rekonštrukciou priestorov a príslušnej
terasy získala materská škola modernú
triedu. Spĺňa nielen všetky hygienické a
estetické požiadavky, ale vznikli priestory
zodpovedajúce potrebám detí. K zvýšeniu kvality edukačného procesu prispeje
aj interaktívna tabuľa, ktorú sme získali
vďaka sponzorom.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným,
ktorí prispeli k tomu, aby deti materskej
školy prežívali v príjemnom prostredí
krásne chvíle, na ktoré budú rady spomínať.
Viera Mazáčková,
zástupkyňa pre MŠ
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krížovka/inzercia
Pomôcky:
Ler, Ebert, Elil,
tras, LT, ti,

Skopala

Obliekala

Loos, alália, le,

Vnučka vraví babke:
„Babka, ja toho Jana nechcem,
je ryšavý!”
„Ale, Zuzka, to sa vyrieši,…
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

1. časť
tajničky

Zaobula

Írsky boh
mora

Africký teak

Skratka
valuty

Pravoslavný
obraz

Národ,
národnosť

Napodobňovali hodiny

Nemota (lek.)

Osobné
zámeno
Uchvátilo
(expr.)

Meno Otílie
Typ fiata
3. časť
tajničky

Stará bodná
zbraň
Odroda tufu
Francúzsky
člen
Mačkovitý
dravec
Šarkan
Diskusia,
rozhovor
4. časť
tajničky

Tam
MPZ áut Litvy

Babylonský
boh búrky
Rakúsky
architekt

Slovenská
republika(skr.)
Šúchal

Hlasovali
Zhotovoval
tkaninu

Otvory v sieti
2. časť
tajničky

Park kultúry
a oddychu (skr.)

Mužské meno
Univerzita
Komenského

Meno Juraja

Meno Ireny

Stupňovitý
vodopád

Krídlo (odb.)

Nemecký
spisovateľ

Darovala

5. časť
tajničky

Popevok
Stará čínska
flauta

Autor:
JOZEF BLAHO

Náuka
o morálke

Hliník (zn.)
A podobne
(skr.)

Otravné látky
(skr.)

Ďalekohľad
(zastar.)

Rozrývali

Tu máš

Dookola (prísl.)

Syčia

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 3 znie: „Zasa pohrýzli mojho psa.“

inzercia 18/5/2012

Kvalita

v cenách pre všetkých
FENESTRA GENEO 3+

Spýtajte sa na výhody a úspory u našich predajcov:
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Žitná 25, BA – Raca, tel.: 02/49 20 72 55, email: ba@fenestrask.eu
FENESTRA Sk, spol. s r.o. Mánesovo nám. 3, BA – Petržalka, tel.: 02/62 25 06 65,
email: petrzalka@fenestrask.eu
* info na www.fenestrask.eu
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