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ZA DŽEM SME ZÍSKALI
OBE HLAVNÉ CENY!
Najväčší odborníci na džem
sú v Záhorskej Bystrici.
VIAC NA S.11

COUNTRY RAG DAY
Podujatie bolo pozvánkou
pre dospelých a deti na
lúku plnú hier a zážitkov.
VIAC NA S. 12

Slávnosť svätých Petra a Pavla
Opäť tu máme hody a hodovanie. Zvláštne hodové slávnosti sú pre nás v Záhorskej
Bystrici dve: 29. júna na slávnosť svätých
Petra a Pavla, tzv. „malé hody“, a 31. augusta, tzv. „veľké“ alebo „hrubé hody“. Obe tieto slávnosti sa týkajú celého spoločenstva,
pre ktoré je náš kostol s okolitým areálom
miestom kresťanskej duchovnej obnovy
a kultúrneho napredovania, vnútorného
oddychu a občerstvenia, posilnenia sa
v dobrých predsavzatiach a prehĺbenia sa
v múdrosti života.
Pri „malých hodoch“ si teda pripomíname
svätých Petra a Pavla, dvoch apoštolov, dve
veľmi rozdielne, ba v mnohom protichodné osobnosti. A predsa za oboch spoločne
vzdávame úctu a vďaku Bohu. Nielen preto, že obaja na konci svojho života pôsobili
v Ríme, kde aj zomreli mučeníckou smr-

ťou. Práve ich rozdielne silné charaktery
a odlišné apoštolské poslanie v službe toho
istého Majstra natrvalo poznačili Kristovu
rodinu, Cirkev. Peter – skala viery a pôvodnej tradície, Pavol – smelý inovátor v duchu
otvorenia sa voči všetkým ľuďom.
Boží Duch sa prejavil v histórii Cirkvi cez
dvojicu Petra a Pavla a prejavuje sa aj dnes:
spája Petrovu vernosť pôvodným slovám,
skutkom a skúsenostiam s Ježišom s Pavlovou priebojnosťou nového v Kristovom
Duchu; Petrovu autoritu s Pavlovou slobodou; Petrovu pravdu s Pavlovým prorockým dynamizmom. Takto sú obaja
neprekonateľným vzorom odvážneho a
pokojného budovania spoločnosti podľa
Kristových slov.
Naša svätyňa i celá obec sú teda zasvätené
týmto dvom velikánom. Obaja predstavu-

jú duchovnú pomoc, aby sme pri oslavách
700. výročia písanej histórie našej obce zostali verní kresťanskému dedičstvu a tradícii overenej stáročiami, a zároveň neboli iba
„údržbármi zabehaného stavu“ či „reštaurátormi historických a dnes nejasných reliktov“, ale tvorcami nového spoločenstva,
kde múdra láska a bratstvo medzi ľuďmi sú
cestou do nových dejín ľudstva.
Ľudovít Pokojný, duchovný otec farnosti

Na týchto žiakov sme zvlášť hrdí
Žiaci, ktorí úspešne reprezentujú našu školu, dostávajú knižnú odmenu, riaditeľskú pochvalu, alebo sú
ocenení starostom Záhorskej Bystrice. Tento školský rok to bolo 19. júna
v zasadačke miestneho úradu, kde si ocenenie prevzali
priamo z rúk pána starostu
Ing. Jozefa Krúpu. Ocenení žiaci pánom starostom
sú: Matej Repa 4. B, Alan
Kubaský 4. B, Tereza Okálová 5. A, Branislava Vranič
5. A, Alex Pavlikovský 5. A,
Igor Jakubík 5. B, Samuel
Jaroš 6. A, Andrej Prepik
6. A, Jakub Mikletič 6. A,
Peter Janek 6. A, Adam
Iša 7. A, Samuel Kubina
7. A, Marko Hujo 7. A
a Alžbeta Imrichová 9. A.
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V novom domove pre dôchodcov

Gerion je domov
sociálnych služieb
pre dôchodcov, ktorý
najnovšie pôsobí tu,
v Záhorskej Bystrici,
na Námestí Rodiny.
Moderné priestory
poskytujú výhľad na
námestie a nepretržitú
zdravotnú aj sociálnu
starostlivosť.
V domove je vybudovaný bezbariérový prístup, pomocou ktorého prevoz pacienta do zariadenia, alebo naopak von
na námestie, či do parku, nie je problém.
Personál je veľmi milý a ochotný.
Aké služby poskytuje Gerion? „Sme
špecializované zariadenie pre seniorov,“
hovorí riaditeľ zariadenia Mgr. Tomáš
Lendel. „Máme 22 lôžok, z toho je 14
ako špeciálne zariadenie a osem lôžok
ako zariadenie opatrovateľskej služby.
Poskytujeme komplexné sociálne služby
a 24-hodinovú starostlivosť o imobilných
alebo čiastočne imobilných dôchodcov.“

Zariadenie a personál
Toto zariadenie predtým 15 rokov
fungovalo v Borinke ako jeden z prvých
neverejných domov sociálnych služieb
v bratislavskom kraji. „Založil ho môj
otec, MUDr. Juraj Lendel. V máji sme
celé zariadenie aj s určitými klientmi
presťahovali sem do Záhorskej Bystrice.

Celková kapacita je 22 lôžok a momentálne máme 20 obsadených.“ Priestory,
v ktorých sa teraz Gerion nachádza, boli
dlhodobo nevyužité. „Vďaka pánovi starostovi Jozefovi Krúpovi sme po asi dvoch
rokoch celkovej realizácie práce dokončili. Čiže máme 11 dvojlôžkových izieb plus
zázemie pre personál. Taktiež nám vyhovuje lokalita, ktorá vytvára určitý sociálny
kontakt. Klientov vieme odprevadiť na
Námestie Rodiny. Pokiaľ sú tu rodinní príslušníci, je možnosť ísť do blízkej kaviarne,
takže si môžu pod slnečníkmi dať kávičku.
Alebo si môžu oddýchnuť na lavičke v parku pod stromami.“
V domove sociálnych služieb sú k dispozícii dvaja lekári, podľa potreby konziliárne využíva služby psychiatra, neurológa, urológa, poprípade iných špecialistov.
„Nosnými piliermi nášho strediska sú
zdravotné sestry a opatrovateľky. Robia
permanentnú prácu, za ktorú som im veľmi vďačný. A nakoniec upratovačky, ktoré
sa postarajú o to, aby zariadenie bolo ešte
veľa rokov moderné a čisté.“

Návštevy
Návštevné hodiny v zariadení nie sú
obmedzené. Príbuzní môžu prichádzať
od rána do osemnástej hodiny. Potom je
večera a nočný pokoj pre seniorov, ktorí
sa už pomaly ukladajú. „Ideálne je, keď
príbuzní prichádzajú do osemnástej, kvôli
nerušeniu pokoja spolubývajúceho, keďže
máme dvojlôžkové izby. Zariadenie je skôr
rodinného typu a kontakt je tu nepretržitý.
Chodí sem aj sociálny pracovník a vyvíja
s nimi záujmovú činnosť. Rodina a rodinné prostredie sa celkom nedajú nahradiť,
ale my sa o to snažíme čo najviac.“

Do domova sociálnych služieb Gerion sa záujemcovia môžu prihlásiť cez
stránku www.gerion.sk. Sú na nej kontakty od mailu cez telefónne čísla, ako
aj formulár žiadosti o umiestnenie. Pán
riaditeľ odporúča každému záujemcovi,
ktorý chce svojho príbuzného do zariadenia umiestniť, aby sa doň prišiel pozrieť
a sám si o ňom a jeho službách utvoril
predstavu a zoznámil sa s možnosťami,
ktoré ponúka.

Denný program
Zaujímalo nás, ako vyzerá denný
program pre seniorov, či im tu vedia spríjemniť jeseň života v závislosti od veku
a zdravotného stavu. „Ja ho nazývam
režimom vo väčšej domácnosti, ktorá
funguje podobne ako v klasickej domácnosti,“ hovorí Mgr. Tomáš Lendel. „Denný program sa začína rannou hygienou,
ktorá je asistovaná zdravotnými sestrami
a opatrovateľkami. Nasledujú raňajky,
potom prebieha záujmová činnosť so
sociálnymi pracovníkmi. Pokiaľ je pekné počasie a podľa vlastných možností
klienti chodia aj von, alebo rehabilitujú.
Nasleduje obed, po odpočinku sa podáva
buď káva, alebo čaj. Potom väčšinou prichádzajú na návštevu rodinní príslušníci.
Ďalej je večera a o osemnástej až devätnástej je už nočný pokoj s tým, že majú
na izbách k dispozícii televízory, poprípade si niektorí čítajú. Minulý týždeň
v nedeľu sme sa prvýkrát zúčastnili na akcii klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici,
do ktorej sa zapojili aj traja naši seniori.
Petra Bršňáková
Foto: Tomáš Lendel
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OPÝTALI SME SA STAROSTU
Záhorská Bystrica
„prázdninovať“ nebude
■ Letné prázdniny vždy využívate na úpravy
školského areálu. Bude to tento rok podobne?
Áno, počas leta je naplánovaná
kompletná výmena okien v oboch
pavilónoch školy. Následne dôjde
k výmene elektroinštalácie a nanovo sa
budú maľovať aj triedy. V exteriéri školy
zasa finišujú práce na prestrešení
hokejbalového ihriska, ktoré by malo byť
tiež dokončené do začiatku budúceho
školského roku. Rekonštrukcia čaká aj
materskú škôlku. Tu sa počas leta kompletne opraví ďalšia trieda. Ak všetko
pôjde podľa harmonogramu, nový
školský rok už privíta našich školákov
v upravených a omnoho príjemnejších
priestoroch.

Práce na okružnej križovatke pred
krematóriom sú v plnom prúde.

tra a Pavla, našich patrónov. Autorsky ju
pripravuje umelecký sochár, obyvateľ
Záhorskej Bystrice, Vít Bojňanský.
Súsošie by malo byť umiestnené
v auguste do kruhového objazdu na
začiatku obce, tak aby mohlo byť počas

Hrubých hodov slávnostne odhalené.
No a keď už spomíname kruhové objazdy – práce pokračujú aj na kruhovej
križovatke pri Baumaxe. Mala by byť
dokončená v novembri tohto roka.
(mc)

■ Sú naplánované aj práce na rekonštrukciách
ciest či chodníkov?
Po ukončení rekonštrukcie chodníka na ulici Čsl. tankistov pripravujeme opravu ďalšieho zničeného úseku
cesty. Konkrétne pôjde o výmenu asfaltového povrchu na Tešedíkovej ulici,
v časti od potravín Esko po trafiku
U Macánka. Súčasne s úpravou cesty
dôjde aj k rekonštrukcii chodníka v tejto
časti.
■ Koncom augusta čakajú Záhorskú Bystricu oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky. Čo sa
v investičnej oblasti pripravuje v tejto súvislosti?
Pred dokončením je plastika Sv. Pe-

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky
o Záhorskej Bystrici
GENERÁLNY PARTNER:

PARTNERI:
LZ Projekt s.r.o.

HLAVNÍ PARTNERI:
Advokátska kancelária
JUDr. Zoltán Sťahula

MEDIÁLNI
PARTNERI:
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Záhorskú Bystricu má v
Jeden z ochrancov financií Európskej únie žije medzi nami. Doc. JUDr. LADISLAV BALKO, PhD.
je členom Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu.
■ Ako dlho žijete v Záhorskej Bystrici?
Priženil som sa sem v roku 1983. Teda
po manželke som polovičný Bystričan.
Vtedy tu bola stavebná uzávera, nuž sme
odišli do Petržalky, no a keď to bolo opäť
možné, postavili sme si dom a už tu žijeme
osemnásty rok. Som tu teda 32 rokov, ak
nepočítam, že na víkendy sme chodili k svokrovcom (smiech). No rečou Starobystričanov
som stále, aj vo veku šesťdesiat rokov, ktoré
som teraz dovŕšil, „hanák“, tak tu volajú
každého cudzieho. Aj napriek tomu, že som
tu pred časom bol poslancom a predsedom
finančnej komisie.
■ Predstavíte sa nám bližšie?
Pôvodným povolaním som právnik.
A po pôsobení reportéra a moderátora ešte
v Československom rozhlase som sa vrátil
k profesii a bol som námestníkom generálneho riaditeľa VÚB, viceguvernérom Eximbanky, šéfoval som SARIU – vládnej agentúre
pre prílev investícií, bol som členom bankovej rady NBS, podpredsedom predstavenstva Slovenskej záručnej banky, štyri roky
poradcom premiéra, no a teraz som členom
Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu.
Popri týchto pozíciách som 15 rokov pôsobil
ako docent finančného práva na Právnickej
fakulte UK a dnešnej Paneurópskej univerzite
na pozíciách vedúceho odboru finančného
práva.
■ Pri vašich povinnostiach na pôde jednej z hlavných
inštitúcií Európskej únie asi v Záhorskej Bystrici
netrávite veľa času...
Už piaty rok som s manželkou v Luxemburgu ako člen v Európskom dvore audítorov zo
Slovenskej republiky. V čase jeho vzniku pred
37 rokmi dostal pomenovanie „finančné svedomie Európskej únie“. Snažím sa zosúladiť
moje povinnosti tak, aby som aspoň raz za
mesiac prišiel domov, buď letecky, alebo
tých 1028 km prejdem za 9-10 hodín autom. A keďže moje pôsobenie je v zahraničí,
najlepšie sa mi prežíva voľný čas v Záhorskej
Bystrici, teda doma.
■ Je pre vás rodina dôležitým zázemím?
S manželkou, ktorá sa v Záhorskej Bystrici
aj narodila, a ktorej všetci predkovia, neviem
do koľkého kolena, sú Bystričania, máme
dcéru Katarínu a syna Martina a štyri vnúčatá

Lily, Kristínku, Martinka a najmladšieho
Miška, ktorý – čo je aj akási rarita – sa narodil presne v deň mojich šesťdesiatin. Deti
už majú svoje vlastné rodiny a my sme
s radosťou do tej našej prijali aj zaťa Matúša
a nevestu Inku. Rodina bola, je a bude pre
mňa všetkým. A nielen tá priama, zázemím
boli pre mňa vždy aj rodičia a súrodenci
mojej manželky. Aj o kariérny rast som sa
snažil viac pre rodinu ako pre seba, aby som
ju zabezpečil.
■ Aký je váš post v rámci Európskej únie?
Európsky dvor audítorov je popri Parlamente, Komisii, Rade a Európskej rade, Súdnom dvore a Európskej centrálnej banke, jednou zo siedmich hlavných inštitúcií. Ako člen
kolégia Dvora, ktoré tvorí 28 ľudí – po jednom
z každého štátu, diskutujeme s poslancami,
jednotlivými komisármi, ale aj s najvyššími
predstaviteľmi jednotlivých členských štátov
o otázkach financií EÚ, pretože špecifickou
úlohou Dvora audítorov je auditovať, alebo
pre lepšiu predstavu kontrolovať, nakladanie
s „európskymi“ financiami. Naše postavenie je identické s postavením Komisárov
alebo členov Súdneho dvora, pričom svoju
funkciu vykonávame úplne nezávisle a vo
všeobecnom záujme Únie.

■ Objasníte čitateľom, čo konkrétne je náplňou vašej
práce?
Preskúmavame všetky príjmy a výdavky
Únie, a ak to je potrebné, robíme tak priamo na mieste orgánov Únie – na úradoch,
agentúrach, máme právo ísť do priestorov
akejkoľvek osoby platenej z rozpočtu Únie.
Túto činnosť robíme ako externí audítori EÚ a
naše zistenia dávame Európskemu parlamentu, aby ten mohol na ich základe udeliť absolutórium Komisii – akési vyslovenie dôvery
v oblasti nakladania s financiami. Náš hlavný
výstup je Výročná správa o plnení rozpočtu.
Tá má desať kapitol, ktoré „zastrešujú“ desiati
z nás dvadsiatich ôsmich. Sme tzv. „spravodajcovia“ jednotlivých kapitol. Ja som mal najprv
kapitolu auditu výdavkov na výskum, čo bolo
asi 10 mld. eur ročne. Teraz zodpovedám
za audit štrukturálnych fondov, čo je jedna
z najdôležitejších oblastí financovania EÚ
s objemom okolo 40 mld. eur. No a snažíme
sa audítorskými postupmi najmä odhaľovať
chyby, a takto dokazovať Parlamentu a aj
členským štátom, ako sa hospodári s peniazmi EÚ. Samozrejme, práce je oveľa viac.
Robíme aj iné druhy auditov a vydávame
rôzne stanoviská k hospodáreniu EÚ.
■ Vlastne ide o jednu z najdôležitejších oblastí činnosti
EÚ – sledovanie toku peňazí prichádzajúcich od
daňových poplatníkov. Môžete povedať nejaký konkrétny príklad, ako to funguje?
V spomínanej Výročnej správe uvádzame
aj príklady o nedostatkoch pri čerpaní prostriedkov celej EÚ. Často je to napr. umelé
rozdeľovanie obstarávaných prác na viaceré
zákazky, nesprávne uplatnenie štátnej pomoci... Spomínam si, že sme odhalili prípad,
keď boli fondy pridelené na vybudovanie
sušiarne ovocia a žiadateľ si vlastne vybudoval vilu. Zistili sme tiež, že sa financovalo
stádo oviec, ktoré vlastne neexistovalo... Pri
dotáciách do poľnohospodárstva niekedy
premeriame pozemky a zistíme, že majú
inú výmeru, alebo sa financujú ako trávnaté
porasty a deklarujú ako zalesnené pozemky
a podobne.
■ Slovensko sa aj v posledných voľbách do EP zaradilo
účasťou na posledné miesto. Účasť pri tom bola ešte
nižšia ako vo voľbách predtým. Čím to podľa vás je?
Zdá sa mi, že ľuďom v eurovoľbách o nič
nejde, chýba im akýsi protivník a akýsi favorit,
ktorého sa oplatí „voliť“. Možno Brusel, Lu-
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srdci aj v Luxemburgu
čítania plné zuby, pretože musím nielen
čítať, ale doslova študovať veľa dokumentov, a to nielen našich, ale aj z Parlamentu
či Komisie.
■ A ako relaxujete v Záhorskej Bystrici?
Tiež si sem-tam vybehnem, či sadnem,
najmä cez dovolenku, na bicykel a idem
k Morave. Ale najradšej som doma s rodinou a teraz sú „môj svet“ už najmä vnúčatá.
■ Veľa cestujete, tak možno viete porovnať Bystricu
s inými mestskými časťami či mestečkami. Obstojí?
Bystrica je pekná. Nezahanbila by sa ani
v Luxemburgu. Má šťastie na starostov. Aj
keď mali rôzne politické príslušnosti, ich
politikou bol rozvoj tejto mestskej časti.
A darí sa im. Tóno Beleš Bystricu aj cez
prilákanie Markízy a Strmé vŕšky zviditeľnil,
Vlado Kubovič zmixoval starú Bystricu s novou, keď stvoril Námestie Rodiny, a Jozef
Krúpa, aj keď pôvodom „horniak“, veľmi dobre zapadol na Záhorie a má výsledky.
xemburg, či Štrasburg sú pre nich ďaleko.
Pred nejakými desiatimi rokmi som spieval
v tunajšom spevokole a medzi spevmi sa pri
poháriku aj o všeličom pohovorilo. Keď som
sa po prvých voľbách v 2004 pýtal jedného
„echt“ Bystričana, či bol voliť, odpovedal:
„Nebyuo o čem.“ Príčinou nezáujmu môže
byť aj nedostatočná informovanosť. Aj
o takých veciach, akými sa zaoberám v Únii
ja.
■ Na internete kolujú rôzne vtipné videá o tom, ako
europoslanci „pracujú“ – pospávajú, alebo utekajú
predčasne domov. Je to naozaj tak?
Nie vždy výnimka potvrdzuje pravidlo.
Možno sú aj takí. Ale ja ako člen Dvora audítorov chodím na schôdze Výboru pre kontrolu rozpočtu. A tam sú poslanci veľmi aktívni
a dávajú najmä Komisii poriadne zabrať.
■ Ako teda vyzerá konkrétne váš pracovný deň? Koľko
hodín trvá?
Nuž, niekedy som v úrade aj do ôsmej
večer. Od rána študujem dokumenty – na
žltom papieri na zasadnutie Komory, na
modrom na zasadnutie Dvora. Ružové sú
dôverné dokumenty a podobne. Porady
s audítormi, rôzne iné porady. Niekedy sa
nám naozaj „parí z kečky“, najmä keď nás
tlačia termíny. Tu mám to šťastie, že sa vždy
môžem spoľahnúť na zohraný tím kvalifikovaných a jazykovo zdatných pracovníkov,
najmä v mojom kabinete.

■ Ako v Luxemburgu relaxujete?
Snažím sa čo najviac po večeroch a víkendoch športovať – behať, raz do týždňa
zahrať si tenis, plávať. V športe som našiel
naozaj dobrý relax. Mojím relaxom bolo
v minulosti prečítať si nejakú knihu. Tu na to
priestor nemám a navyše mám dosť často

■ Takže čím je pre vás Záhorská Bystrica?
Spomínal som spevokol, v ktorom
som pôsobil. Veľmi radi sme mali Pieseň
o Bystrici a jej záver – „pokladom jediným,
tiež slnkom žiarivým pre mňa Bystrica je“.
(mc)
Foto: archív Ladislava Balka
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Zazvonil prázdninový
zvonec
Opäť je posledný júnový
deň, ktorý sme
v škole, a my
všetci si odnesieme domov
hodnotenie
svojej celoročnej práce.
Žiaci vo forme
vysvedčení,
pedagógovia
v podobe kvetov a rodičia
v úsmeve svojich detí.
Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov. Celá
naša škola prežila v tomto roku veľa
pekného. Každý z nás bol iný, ale cieľ
sme mali rovnaký – prežiť školský rok
čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach,
získať nové vedomosti, nájsť si nových
kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.
V tomto školskom roku sme získali
1. miesto v súťaži Mladý zdravotník
v rámci celej Bratislavy, 2. miesto
v krajskej školskej florbalovej lige
mladších žiakov, ktorí zároveň získali
aj 2. miesto na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov vo florbale. Veľmi pekné výsledky dosiahli naši žiaci
v literárnych súťažiach a tiež v informatickej súťaži na úrovni celého
Slovenska. Do krajského kola sa naši
žiaci prebojovali v biologickej, chemickej a anglickej olympiáde. V matematických súťažiach sa stali úspešnými riešiteľmi obvodného kola. Všetky
tieto úspechy sú zverejnené na našej
webovej stránke.
Slávnostné vyhodnotenie uplynulého školského roku 2013 / 2014 sa
uskutočnilo 27. júna v Spoločenskom
dome. Úspešní žiaci boli odmenení
pochvalou riaditeľky školy alebo knihou.
Na dva mesiace sa zastaví kolotoč
školských povinností a žiaci budú žiť
bezstarostne, žiadne ranné vstávanie,
len sladké leňošenie a ničnerobenie.
Želám teda nám všetkým slnečné lúče,
dni oddychu, krásnu modrú oblohu,
príjemné chvíle strávené s rodinou,
kamarátmi, krásne letné dni.
Pekné prázdniny všetkým!
PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka školy

Nové ihrisko
Niekoľko dní pred samotnou oslavou
dňa detí potichučky vyrástlo v zadnej časti areálu školy nové ihrisko. Žiaci sa mohli
najskôr len z diaľky pozerať, čo sa to tam
deje, ale v deň osláv MDD sa naše nové ihrisko slávnostne otvorilo všetkým deťom.
Skúšali nové hojdačky, preliezačky, koníkov, hrazdy, „osie hniezdo“ či bezbolestnú
mučiareň a hrad s kĺzačkou. Táto malá časť
areálu školy, kde sa dá ukryť v príjemnom
tieni stromov, sa zaiste môže stať aj v horúcich letných dňoch lákavou oázou oddychu
a hier pre rodičov a ich ratolesti, a rovnako
aj pre pani učiteľky zo školského klubu a
materskej školy. Podobne dokáže prilákať
aj staršie ročníky ôsmakov či deviatakov,
ktorým nie je cudzie pohojdať sa na hojdačkách, alebo skúsiť si preliezť „mučiareň“.
A čo sa stalo s naším ošarpaným domčekom?! Je celý vynovený, opravený a pomaľovaný, nebude miestom nepotrebných
zbytočností, ale deti si tam budú môcť odkladať svoje hračky, kolobežky, trojkolky

a odrážadlá. A kto sa to na nás mračí zo
všetkých vymaľovaných múrov domčeka? Je
to nejaký Ježibábeľ, alebo mu deti dajú nejaké zaujímavé meno? Pozerá na všetkých a
bude nás strážiť, zatiaľ čo múdra sova odletela z našej školy, aby sa tu usadila a dávala
na nás pozor v noci. Kocúr na nás šibalsky
pozerá, a čo si dve „krabice“ rozprávajú, to
si môžete vymyslieť a napísať o tom napr. do
školského časopisu.
A čo ešte plánujeme?
Chodníky okolo ihriska budú pokryté
novým asfaltom pre bezpečné kolobežkovanie a korčuľovanie, mali by pribudnúť aj
nové elektrické autíčka spolu s dopravnými
značkami, čo dokáže premeniť toto miesto
na dopravné miniihrisko. Naše deti sa pýtajú na obľúbenú lanovku, ktorú majú v susednej Marianke, my veríme, že sa nám podarí v krátkom čase získať potrebné financie
a takúto lanovku budeme môcť obstarať.
Mária Okálová
predsedníčka OZ RZH

FINANCOVANIE IHRISKA
Myšlienka obnovenia ihriska sa zrodila pred
viacerými rokmi, keď železné prehrdzavené
preliezačky a hojdačky zostarli natoľko, že sa
pre naše deti stali nebezpečnými. Najskôr sme
sa pokúsili osloviť sponzorov a nadácie, ale
neúspešne. Občianske združenie Rodičovské
združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova sa preto
rozhodlo vybudovať nové ihrisko s finančnou
podporou rodičov. Nápad bol na svete a už bolo
potrebné „len“ získať financie.

Najväčším príjmom boli 2 % z daní
z príjmu, príspevky rodičov, a keď sme oslovili
miestny úrad, pán starosta ochotne podporil
našu myšlienku. Ako iste viete, do OZ RZH
môže prispieť každý, komu sa páči myšlienka
obnovenia ihriska alebo školského areálu,
a to akoukoľvek sumou. Samozrejme prispieť
môžu aj tí, ktorí zatiaľ nemajú deti v MŠ alebo
ZŠ – najjednoduchšie poukázaním na účet
č. 177219972/0900 v Slovenskej sporiteľni.

Ako sme financovali:
2 % daní z príjmu za rok 2012 od rodičov ZŠ a MŠ
Príspevky rodičov ZŠ a MŠ
Miestny úrad Záhorská Bystrica dotácia + stavebné práce
Nadácia Tesco
Rádiolan
Rodiny: Ďatková, Kobielská, Matejovičová, Dielessen, Miškivová, Rybianská
Spolu:

7 214,71 eur
3 622,19 eur
7 000,- eur
1 000,- eur
200,- eur
530,- eur
19 566,90 eur
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Deň detí a Deň rodiny sme opäť slávili spolu
Náš školský areál sa v jedno piatkové popoludnie premenil na park zábavy, hier, súťaží
a atrakcií. Nechýbala ani jazda na koníkoch či pravá siréna z hasičského auta. Nejedno
dieťa si povedalo, že takto by to malo byť stále a ideálne namiesto vyučovania.
Celým popoludním nás sprevádzali žiačky 9. ročníka Nina Martinčičová a Alžbeta Imrichová, ktoré si vyskúšali, ako chutí moderátorský chlebíček a išlo im to fantasticky. Ktovie, možno z nich raz
budú aj ozajstné moderátorky.
Oslava MDD a Dňa rodiny sa stala tradíciou, pretože už po tretíkrát sa spojili základná škola s materskou školou, komisia školstva, miestny úrad, občianske združenie Rodičovské združenie pri
ZŠ s MŠ Hargašova, Červený kríž, Priatelia stolného tenisu, rodičia,
ktorí zabezpečili darčeky do súťaží, a hlavne všetky naše deti, ktoré
v tento deň hrali hlavnú rolu.
Samozrejme, s pomocou svojich rodičov. Nejeden otecko či mamička si potrápili hlavu skladaním lega, alebo vyskúšali jazdu na
kolobežke, lovenie rýb, netradičné „hranie tenisu“ či hod na cieľ.
Mamičky sa presvedčili, že futbalovou loptou nie je možné len tak
ľahko trafiť bránku a mali možnosť si natrénovať, ako sa odpaľujú
florbalové loptičky. Ešteže sme nemuseli skúšať lezeckú stenu, to
by sa možno naše deti pobavili. Telocvičňa sa premenila na stolnotenisovú halu, kde na súťažiacich dohliadali skúsení športovci,
a to s plnou vážnosťou.
Nechýbali nafukovacie kĺzačky, bez ktorých si naši najmenší ani
nevedia predstaviť oslavu, a maľovanie na tvár – z našich detí sa
stali levíčatá, lienky, mačičky alebo kvietky.
Súťažných družstiev bolo veľa, ale ceny si odnieslo prvých 10
družstiev. Ceny im po vyhodnotení odovzdal pán učiteľ Dudík –
garant tohto podujatia, bez ktorého si už ani nevieme predstaviť
športový deň.

Hoci nám slniečko neprialo a usmievalo sa na nás celé popoludnie len zubatým úsmevom, akcia sa nám podarila a ďakujeme
všetkým organizátorom a sponzorom, ktorí nám pripravili fantastický deň naplnený súťažením, zábavou, športom a hlavne dobrou
náladou. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a stále hľadáme nápady na
ďalšie zatraktívnenie tohto podujatia.
Veľká vďaka!
Mária Okálová

Veľký úspech malých zdravotníkov
Poctivo sa pripravovali, obväzovali sa navzájom, trénovali resuscitáciu, učili sa dôležité
pravidlá podania prvej pomoci vo svojom voľnom čase a vyplatilo sa. V príjemný júnový
deň si zmerali sily s družstvami mladých zdravotníkov z celej Bratislavy.

Dve družstvá, ktoré reprezentovali mladších aj starších žiakov
našej základnej školy, riešili nepríjemné nehody, pri ktorých sa
zranili ich rovesníci. Kolobežkár so zlomenou nohou, futbalista
s úrazom hlavy, veľké tepnové krvácanie na predlaktí či popálenina
získaná pri grilovaní boli výzvou pre naše dva tímy. Aj keď všet-

ky zranenia boli fingované, asi najťažšie bolo zachovať si chladnú
hlavu, nespanikáriť, urobiť tie správne kroky v správnom poradí
a hlavne fungovať ako jeden tím.
Disciplína, ktorá preverila zdatnosť každého člena tímu, bola
kardio-pulmonálna resuscitácia. Pri vyhodnocovaní najúspešnejších
tímov pomýšľali naši zdravotníci na najlepší výsledok len v kútiku
duše. Aj preto zavládla obrovská radosť, keď hlavný rozhodca Jakub
Hamšík vyhlásil prvé miesto pre Základnú školu Hargašova.
Piataci Juraj Bendík, Michal Bilka, Adam Poruban, Lucia Královičová, Vanesa Veselá a Ema Kopčáková svojím nasadením
a vedomosťami získali najviac bodov spomedzi všetkých družstiev
mladších žiakov. Naši starší žiaci, ôsmačky Dominika Andelová,
Michèle Janeková, Michaela Valentová, Barbora Jochová a Simona Kubovičová sa umiestnili na piatom mieste. Podstatnejšia ako
poradie však je skúsenosť, ktorú vďaka Slovenskému Červenému
krížu v Bratislave naši mladí nadšenci získali. Aj preto patrí veľké
poďakovanie organizátorom tejto súťaže, ktorí podporujú vzdelávanie mládeže v tejto dôležitej oblasti.
Mgr. Viera Bendíková
vedúca prírodovedného krúžku
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História po našom
História po našom je projektový deň
určený pre druhý stupeň, jeho hlavnou
myšlienkou je zobraziť dejiny očami
žiakov.
Každá trieda dostala za úlohu vybrať si jednu prebratú tému
za posledný školský rok, a to z akéhokoľvek predmetu. Následne
tému spracovať podľa výberu do prezentácie alebo hranej scénky
na 5-10 minút. Najlepšia trieda vyhrala celodenný výlet a maškrtu
v podobe Marlenky.
Takto ste mohli v tento deň stretnúť a vidieť vojakov (5. A),
stredovekých remeselníkov (5. B), gréckych bohov (6. A), hobbitov
(7. A) či osobnosti našej vlasti, ako boli štúrovci (9. A). Niektoré
triedy nám okrem scénky pripravili aj krátke prezentácie, a tak sme
sa dozvedeli o krutosti a ničivosti vojen (5. A), čo je žáner sci-fi
(7. A), alebo podrobnejšie informácie o americkej vojne za nezávislosť (8. A). Okrem scénok si žiaci mohli overiť získané vedomosti
v kvízových otázkach a počas dňa mali pripravené rôzne pohybové
súťaže. Záver dňa vyvrcholil diskotékou a vyhlásením výsledkov.
Celý deň sa niesol vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére,
a to najmä na záver pri vyhlasovaní výsledkov a diskotéke.
Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým učiteľom za ich prácu pred a počas trvania projektu, všetku podporu a dobré nápady
a žiakom za ich usilovnosť a disciplínu. Milí žiaci, boli ste veľmi
šikovní a pevne verím, že sa vám tento deň páčil tak, ako aj nám
učiteľom.
Mgr. A. Urbánová
učiteľka

Naša Viedeň alebo nemecký jazyk v praxi
Pomaly sa blíži koniec školského roka a s ním aj čas školských výletov. Práve na ne sa
žiaci vždy veľmi tešia. Inak tomu nebolo ani v prípade mojich deviatakov.
Cieľom nášho výletu bola Viedeň. Počasie nám prialo, nedočkavosť stúpala, a tak sme sa mohli vydať na cestu. S pomocou pani
učiteľky Moniky Mikolášikovej sme si so sebou nezabudli zobrať to
najdôležitejšie – zvedavosť, dobrú náladu, chuť spoznať niečo nové
a taktiež znalosti nemeckého jazyka.
Prvou zastávkou bol zámok Schönbrunn – niekdajšie letné
sídlo dynastie Habsburgovcov prerobené na krásne múzeum. Po
prehliadke zámku sme sa prešli nádherným parkom plným zelene,
v blízkosti ktorého sa nachádza aj jedna z najstarších zoologických
záhrad na svete.
V centre mesta obdivovali najväčšiu viedenskú katedrálu a symbol Viedne – Dóm svätého Štefana. Táto gotická stavba z 13. stor.
nás očarila svojou gráciou.
Pri v našej ceste naprieč centrom mesta našu pozornosť postupne upútali Morový stĺp, pripomínajúci boj mesta proti morovej epidémii, zámok Hofburg, bývalá zimná rezidencia Habsburgovcov,
v ktorom sa dnes nachádzajú Španielska jazdecká škola, Prírodovedné
múzeum, Umelecko-historické múzeum, Parlament a Radnica, pred
ktorou sa každoročne konajú známe viedenské vianočné trhy.
Aby sme však tieto historické stavby a fakty o nich vyvážili aj
trochou zábavy, našou poslednou zastávkou bol viedenský zábavný
park Prater. Pre niektorých určite miesto prekonávania strachu, do-

kazovania si svojej odvahy či výdrže, občas i miesto prekonávajúce
hranice zdravého rozumu. V každom prípade to však bola najlepšia
bodka za vydareným výletom.
Mgr. Monika Zámečníková
triedna učiteľka 9. A
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Škola v prírode
Škola v prírode je pre žiakov príležitosťou získavať vedomosti mimo stien v škole,
v lone prekrásnej, životodarnej prírody. O tom, že žiaci si túto príjemnú zmenu vychutnali,
svedčia aj myšlienky, o ktoré sa s nami podelili.

Šikovní animátori
V pondelok sme sa zobudili do krásneho pondelkového rána.
Lenže to nebol len taký pondelok, ale deň, kedy sme odchádzali do
školy v prírode. Po tri a pol hodinovej ceste sme dorazili do dedinky
Tajov, neďaleko Banskej Bystrice. Bola to veľmi malebná dedinka
v ktorej boli prekrásne pomaľované chalúpky. V okolí Tajova sú
prekrásne hory, napríklad hora Urpín.
Keď sme prišli do hotela, mysleli sme si, že je to domov dôchodcov. Zvonka nepôsobil veľmi pekne, ale zvnútra bol útulný. Vybalili
sme si kufre a potom nasledovalo zoznamovanie sa s animátormi.
Volali sa Emily, Brčka, Luka, Wifi a Lentilka. Prvá z hier, ktorú
si pre nás animátori pripravili, bola hra s lístočkami. Každý z nás
si vytiahol jeden lístoček, na ktorom bolo číslo „spoločenstva“ do
ktorého sme sa zaradili.
Ráno sme mávali rozcvičky. Potom boli raňajky, oddych a vyučovanie. Nebolo to ale klasické vyučovanie, ako ho poznáme zo

Namáhavá túra
Boli sme v škole v prírode. V jedno ráno nás zobudili
a povedali nám, že ideme na výlet – túru. Keď sme išli na
výlet, mysleli sme si, že to bude nejaká krátka trasa. Ale
nie, bolo to presne naopak. Kráčali sme asi hodinu tam a
hodinu späť. Stále sme šliapali do kopca a nevládali sme.
Bolo to pre nás veľmi ťažké, ale cestou tam a späť sme sa
naučili čosi o rôznych rastlinách, o speve vtákov a veľa iných
zaujímavostí. A keď sme sa na vrch konečne dostali, čakalo
nás tam prekvapenie – jaskyňa. Keď sme do nej vošli, čakalo
nás druhé prekvapenie – jaskyňa bola zasypaná zeminou.
Chceli sme sa ísť pozrieť aj na druhú stranu, ale nedalo sa.
No pán učiteľ Dudík nás viedol ešte vyššie a tam bol krásny
výhľad na okolité kopce. Cesta nazad do hotela bola veľmi
ľahká, lebo sme išli iba z kopca. Na takúto túru by som sa
rada ešte niekedy vydala.
A z čoho som bola najviac prekvapená? Vôbec ma po túre
neboleli nohy. Pán učiteľ nám hovoril, že ak budeme stále
chodiť na takého túry, tak sa dožijeme možno aj 90 rokov.
Lucia Královičová, 5. B

školy, ale učili sme sa formou hry a často aj v prírode. Počasie bolo
krásne, svietilo slnko a raz sme išli aj na túru.
Strava bola dobrá a na desiatu sme dostali obložený chlebík.
Týždeň nám ubehol viac-menej bez ujmy na zdraví, iba ja som si
zlomil prst na nohe, keď ma začala naháňať spolužiačka, ale všetko
sa nakoniec skončilo dobre.
Animátori nám pripravili program, ako napríklad Harry Potter,
olympiáda, hľadanie peňazí (lístočkov) a nočný pochod. Na Harrym
Potterovi sme mali Snejpa, Dobbiho, novinárku a Hagrida. Dobbi
od nás chcel ponožky a sladkosti.
Na rozlúčku sme mali opekačku a sviečkový pochod. Rozlúčka
bola veľmi dojemná. Keď sme odchádzali, bolo nám veľmi smutno
za hotelom aj animátormi. Po ceste domov sme sa zabávali a smiali
na rôznych historkách, ktoré sa nám za ten týždeň stali.
Na školu v prírode budeme ešte dlho spomínať pre krásny výhľad a animátorov, ktorí nám pripravovali program. Takéto výlety
utužujú kolektív a rodia sa aj nové kamarátstva.
Všetkým spolužiakom aj učiteľom školy ďakujem za pekné zážitky zo školy v prírode a prajem prekrásne prázdniny.
Benjamín Nižník, 5. B

Zbieranie papierikov
V piatok večer nám učitelia vymysleli novú hru s názvom Zbieranie papierikov. Veľmi som bol zvedavý, o čo
v tejto hre ide. Následne som zistil, že musím s mojím tímom nazbierať čo najviac papierikov, ale aby to nebolo také
ľahké, učitelia a animátorky nás mohli chytiť a museli sme
im dať všetky papieriky, ktoré sme mali pri sebe a ísť na
desať minúť do „väzenia“. Keď sme mali nazbieraných viac
než dvadsať papierikov, mohli sme si ich uložiť do banky,
aby nám ich už nemohli zobrať. S mojím tímom sme nazbierali približne tisícštyristo papierikov. Ja som nazbieral
asi tristo papierikov. V mojom tíme bolo sedem chlapcov
a šesť dievčat. Pre mňa toto bola najkrajšia hra v škole
v prírode a zahral by som si ju ešte raz.
Richard Bielovič, 5. A
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Prvé sväté prijímanie našich detí
S veľkou radosťou zažilo
14. mája 25 našich detí
slávnosť Prvého svätého
prijímania. Ony, ako aj
ich rodičia, sa na túto
mimoriadnu slávnosť
pripravovali niekoľko
mesiacov.
Na pravidelných spoločných stretnutiach s pánom dekanom Ľudovítom Pokojným, sestrou Frederikou Popadičovou
a pani učiteľkou Natáliou Novou okrem
nadobúdania potrebných vedomostí zažili
veľa radosti a nadviazali nové priateľstvá.
Holubica, ktorú po slávnosti spoločne
vypustili, bola pre nich symbolom čistoty
a slobody, poslom lásky k Ježišovi a medzi
nimi navzájom. Na druhý deň spoločne
s farnosťou a duchovným otcom Ľudovítom
putovali do Marianky, kde sa pri návšteve
baziliky zasvätili Panne Márii a aj potešili
všetkých prítomných na pútnickej svätej
omši.
Drahý náš duchovný otec,
v knihe Kazateľ čítame: „Všetko má svoj
čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom...
Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť...“ (Kaz 3, 1.7)
Bol čas, keď sme svoje deti niesli na rukách do chrámu, aby prijali sviatosť krstu.
Bol čas, keď nám prvýkrát povedali otec,
mama. Bol čas, keď sme ich učili skladať
ruky k modlitbe. A zrazu nastal čas, keď
sme ich priviedli v bielom rúchu, aby prvýkrát prijali Telo nášho Pána.
V túto chvíľu sa Vám, duchovný otec,
chceme poďakovať za to, že ste nám pomohli pripraviť naše deti k prvej svätej
spovedi i k Prvému svätému prijímaniu.
Ste otcom našej farnosti, ste milujúcim
pastierom aj našich detí. Ďakujeme Vám za
Vašu obetavú službu, za láskavé a povzbudivé slová, za príklad verného kňazského
života, za každý Váš dobrotivý úsmev, ale
i za usmernenia.
Prajeme Vám a vyprosujeme, aby Vás
Boh naplnil svojím požehnaním, dal Vám
potrebné zdravie a všetky milosti k tomu,
aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo
až do konca a vykonali tak veľa dobrého aj
pre spásu našich duší.
Vďační rodičia detí
Foto: Pavol Bohunický
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NA STAROSTOVSKEJ DŽEMOVAČKE SME ZÍSKALI

OBE HLAVNÉ CENY!
Vyzerá to tak,
že najväčší
odborníci
na varenie a
predávanie
chutných
sladkých
džemov sú práve
v Záhorskej
Bystrici. Na
treťom ročníku
obľúbeného
podujatia, ktoré
sa opäť konalo
počas Gurmán
Festu Bratislava,
sme tento rok
získali obe
hlavné ceny:
cenu odbornej
poroty aj cenu
návštevníkov.

Šikovné
„natieračky“
Daniela
Liďáková
a Ivana
Ragasová
pomohli
k úspechu.

Jadro súťažného tímu: pani Emília Jarošová, pán
starosta Jozef Krúpa a známy herec Vlado Kobielsky.

Náš tím na podujatí tvorili pani Emília Jarošová, známy herec
Vlado Kobielsky a starosta mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef
Krúpa. Počas tzv. Starostovskej džemovačky súťažili 1. júna na Dostihovej dráhe v Petržalke s ďalšími mestskými časťami a s tímom
Bratislavského samosprávneho kraja.

Marhu¾ový bodoval naplno
Základom úspechu je kvalitný džem. Tento rok sme súťažili
s marhuľovým. „Zvažovala som najskôr, že pripravím už tradičný
jahodový džem. Ale ten marhuľový sa mi pozdával viac. Je taký
kyslastý a hodí sa prakticky na všetko,“ komentovala svoje rozhodnutie Milka Jarošová, ktorá džem pripravila. Varila ho samozrejme
z domáceho ovocia z vlaňajška, čo podmienky súťaže dovoľovali.
Džem sme mali teda výborný, ale bolo ho potrebné ešte aj rýchlo
predať a zároveň získať čo najviac hlasov návštevníkov Gurmán
Festu. Tu zohral hlavnú úlohu náš populárny sused. „Dobrý tovar
sa predáva sám, išlo to naozaj ako po masle,“ hovorí Vlado Kobielsky. Určite pomohla aj pekná etiketa na fľaštičkách s fotografiou

celého tímu a s návodom na prípravu džemu. Veľkou pomocou boli
aj šikovné ruky mladých dám zo Záhorskej Bystrice, ktoré džem
natierali na kúsky vianočky. Okoloidúci chválili, kupovali a dávali
svoje hlasy džemu zo Záhorskej Bystrice.

Vyhrali sme cukor aj šek
Záverečné hodnotenie aj napriek tomu všetkých milo prekvapilo. Okrem ceny laickej – teda návštevníkov Gurmán Festu – sme
totiž získali aj cenu odbornej poroty za vynikajúcu chuť a konzistenciu. Okrem toho sme dostali aj špeciálnu cenu za nápaditú prezentáciu. A tak okrem palety s 850 kilogramami cukru sme získali
aj šek na 250 eur.
„Som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť aj v tomto roku. Paletu
cukru rozdáme hlavne medzi seniorov v našej mestskej časti, ale
dáme ho aj do základnej školy, do materských škôl či medzi občianske združenia,“ povedal starosta Jozef Krúpa. „Získané peniaze
zasa použijeme na kúpu drevených stánkov. Chceme ich natrvalo
umiestniť na Námestí Rodiny, aby slúžili miestnym obyvateľom na
predaj produktov z vlastnej záhradky,“ dodal starosta.
Za úspešnú reprezentáciu Záhorskej Bystrici ďakujeme členom
tímu Emílii Jarošovej a Vladovi Kobielskemu, ako aj skvelým pomocníkom Jánovi Hasonovi a šikovným „natieračkam“ Daniele
Liďákovej a Ivane Ragasovej.
(mc)

Marhuľky umyjeme,
odkôstkujeme, pomelieme,
trochu pokrájame a zasypeme
želírovacím cukrom. Necháme
postáť 3 hodiny. Potom ovocie
privedieme do varu a varíme
5 minút za stáleho miešania.
Naplníme poháre, dobre
uzavrieme a dáme dolu viečkom.
Dobrú chuť!
Naši fanúšikovia. Vľavo manželia Veruzábovci,
vpravo pani Moková a pán Smolinský.
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COUNTRY RAG DAY
Po roku opäť krásny deň v prírode a plný Plácek až do polnoci
Už IV. ročník podujatia bol pozvánkou
pre dospelých a deti na lúku plnú hier a
zážitkov. Tento rok aj lukostrelecká súťaž
v skeete, airsoftová strelnica, tri na smrť
unavené poníky, Bystričania hrajúci lakros
a indiaku, vatra, ako sa patrí, a pestré
nástrahy v lese pre najmenších - to všetko
pripravili občianske združenia Bystrický
svet najmenších a Dúha pre všetkých tých,
ktorí vedia, že v lese je krásne v zime,
ale aj v lete. Ďakujeme, že ste vyrazili do
prírody.
Vlasto s poľovníkmi dodal „dziváka“ a Koli mohol s pomocníkom Riškom variť v kotline požičanej od stolných tenistov (vďaka
Stano!) 60 litrov gulášu. Mal len jednu chybu, bolo ho málo. Tradičnú cigánsku sme zamenili za klobásky a grilovaný encián – čo bola
dobrá voľba. Dobrovoľníci, stále tie isté tváre Polákovcov (vďaka
starkým z denného stacionáru, ktorí dodali náramky), Antalovcov,
Turanských, Kristlovcov, z dobrovoľného zboru hasičov, z Červeného kríža a samozrejme „rýchlej roty“ sa postarali o hladký priebeh
akcie pre stovky prítomných.
Z Marianky nám fandí a na akciu sa teší pán Bahník, ktorého
motorová píla sa nerozbehne bez asistencie BKP Elektro. Mestská
časť Záhorská Bystrica pomohla dotáciou na program a na skupinu
Miško zatĺka
klince v jednej
z atrakcií
v lese.

Lukostrelci
z PERUNa
pri inštruktáži.

Lakros sa
dostal aj do
Bystrice

Prak z Moravy, ktorá ešte pred polnocou hrala sériu „predposledných“ pesničiek podľa výberu Ragiho. Za všetkým od začiatku duch
Dalibora zo Stupavy a všetko klaplo.
Nikto nezmokol, naopak, mnohí sľúbili, že o rok prídu opäť. To
nás, dobrovoľníkov, ktorí príprave, propagácii a realizácii venujeme
desiatky hodín, teší. Sme radi, že sa nám darí dostať ľudí do prírody,
kde sa všetci cítia dobre, deti sa prirodzene hrajú a drobné škrabance nikoho nebolia. Na záver nám inventár pred nočnou rabovačkou
zachránila pani Hambáleková z chaty Poľovník. A tie chodúle nám
prineste naspäť, vydržali už štyri roky a nechce sa nám veriť, že ich
niekto hodil večer do ohňa, veď to sa nerobí...
Za všetkých organizátorov ďakujeme návštevníkom.
Ivan Bošňák
Foto: Vladimir Kristl
Organizátori
pred akciou

Jany, Dilliy J.
a Džanes najlepší
v streľbe
z luku
na skeet.
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Jubilanti v klube dôchodcov

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

V Spoločenskom dome sa v nedeľu 8. júna zišli naši
spoluobčania ktorí sa v prvom polroku tohto roka dožili
významných jubileí.
Starosta Jozef Krúpa sa jubilantom prihovoril, a najmä manželským párom sa
poďakoval za príkladný spoločný život, za
to, že si cenia vzájomný vzťah, ktorý ani pri
menšom probléme nezahodili ako pokazenú
vec, ale porozumením a toleranciou prišli až
k zlatým a diamantovým svadbám.
Srdečne blahoželal občanom, ktorých
predstavila vedúca klubu dôchodcov p. Moková. Dožili sa: 97 rokov: Mária Vachálková, 94 rokov: Ján Blecha, 92 rokov: Viktória
Sklenková, Anna Rácová, 90 rokov: Katarína Iváková, Jozef Hubinský, Peter Krajčír,
85 rokov: Anton Drahoš, Františka Ščasná,
Bernardína Marošová, Marta Hodermarská,
Miroslav Haramia, Emil Richter, Pavlína
Poláková, 80 rokov: Pavlína Bilačičová, Ladislav Pirožek, Rudolf Mikletič, Ján Čech,
RNDr. Sidónia Haršániová, Bernardína Marošová, Mária Čapková, Helena Grancová,
Drahomíra Liščáková, 75 rokov: Jozefína
Bilačičová, Imrich Polák, Ing. Anton Beleš,
Ing. Pavel Kaiser, Anna Bielovičová, Mária
Neradovičová, Ján Pavlusík, Helena Petrová,
Helena Kralovičová, 70 rokov: Ing. Štefan
Jánoš, Genovéva Mihalovičová, Katarína

Ragasová, Agnesa Švecová, Mária Požgayová, Marta Horváthová, Ľudovít Mikletič, Stanislav Jánošík, Marta Urbaničová,
Sibylle Mišovská, Marie Prokopová, Margita Lazoková, Zdenka Svěchotová, František Minarovič, Mgr. Jozef Mydliar, Anna
Sabouniová, Jozef Rác, Dušan Prokop,
Margaréta Hudecová, Anna Belzárová,
65 rokov: Margita Jánošíková, Mária Murčová, Valentín Maroš, Marta Kovačičová,
Marta Karlovská, Pavol Kubovič, Pavla Pavlíková, Irena Nespalová, 60 rokov: Margita
Granecová, Mária Hurbaničová

Na základe podnetu obyvateľov mestskej
časti sa nám po viacerých rokovaniach
podarilo vybaviť umiestnenie bankomatu
Tatra banky do supermarketu Billa.

Manželské jubileá
60 rokov: Elena a Ján Horváthovci,
55 rokov: Mária a Ján Juračičovci, Rozália
a František Tadamovci, 50 rokov: Štefánia
a Štefan Turanskí, Magdaléna a Emil Kubaskí.
O dobrú náladu sa postarala aj Dychová hudba Kozovanka. Jubilantom srdečne
blahoželáme, želáme do ďalšieho života veľa
zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody.
K blahoželaniu sa pripája i redakcia časopisu Naša Bystrica.

Na Námestí Rodiny sme postavili stánky.
Budú slúžiť pre gazdinky a záhradkárov
na predaj ich produktov.

VÝZVA NA ODSTRÁNENIE BURINY A POKOSENIE POZEMKOV!
Každý rok od jari do jesene sa mestská časť
zaoberá nezodpovednosťou a ľahostajnosťou
vlastníkov pozemkov.
Vzhľad prostredia, v ktorom žijeme, je
vizitkou nás všetkých. Určite sa omnoho lepšie
cítime v prostredí, ktoré je upravené, ako v prostredí znečistenom či zanedbanom. Dokážeme
obdivovať dedinky v okolitých štátoch, kde vždy
oku lahodia čistota, poriadok a úhľadne upravené
záhradky. Čo nám teda bráni urobiť si aj u nás
doma také „malé Rakúsko“? Začať by sme mali
v prvom rade sami od seba. Vstúpiť do svedomia by si mali hlavne vlastníci pozemkov, ktorí
ich momentálne nevyužívajú. Veľmi často sú
totiž zanedbané a zarastené. A pritom riešenie
je jednoduché – pravidelne ich pokosiť a upraviť.
Ak už nie kvôli estetickému vzhľadu, tak aspoň
zo zdravotných dôvodov. Veľkým rizikom pri
zaburinených pozemkoch je totiž premnoženie
a šírenie semien, ktoré spôsobujú ľuďom rôzne
alergie. Veľké zdravotné problémy môžu mať aj
starší ľudia.
Na úpravu životného prostredia pamätá aj
zákon. Konkrétne ide o §3 Vyhlášky č. 24/2003
Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane

prírody a krajiny a jej novely. Zákon č. 220/2004
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ukladá podľa §3 ods.
1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom
poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkov. Zákon pamätá aj na sankcie vyplývajúce
z nedodržiavania zákona, kde môže obvodný
pozemkový úrad udeliť pokutu až do výšky 333,eur fyzickej osobe a od 166 – 33 000,- eur za
jeden hektár pozemku právnickej osobe.
Radi by sme predišli nepríjemnostiam, ktoré
vznikajú pri riešení úpravy pozemkov cez obvodný pozemkový úrad. Preto pracovníci miestneho
úradu vybrali v mestskej časti pozemky, ktoré sú
najviac zaburinené a umiestnili na nich tabuľky
s výzvou na kosenie. Tešíme sa, že niektorí
vlastníci na umiestnené tabuľky okamžite zareagovali a pozemky už pokosili a upravili. Tých ostatných aj touto cestou žiadame, aby to urobili čo
najskôr. Veď všetkým nám ide o to, aby Záhorská
Bystrica bola stále krajším miestom na život pre
nás všetkých.

Pri separovanom stojisku odpadu pri tenisových kurtoch na Trstínskej ulici sa stále nedarí
udržiavať poriadok. Výraznou mierou
k tomu prispievajú obyvatelia okolitých
obcí, ktorí tam vhadzujú často aj netriedený komunálny odpad. Nepomáhajú
ani tabule s upozornením. Preto miestny úrad hľadá účinné riešenie. Zároveň
žiada obyvateľov okolitých ulíc, aby si
všímali kto tam odpad vyhadzuje. Ak sa
vám podarí zaznamenať aj poznávacie
číslo auta, môžete ho zaslať miestnemu
úradu.
inzercia 5/22/2014

RIADKOVÁ INZERCIA
Bezplatne sprostredkujem bankové spotrebné a hypo úvery s najlepšími úrokmi a podmienkami.
Tel. č.: 0944714934
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Oslavy 700. výročia od prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici
V júni, júli a v auguste 2014 pokračujú podujatia, ktorými si mestská časť
Bratislava -Záhorská Bystrica pripomína sedemsté výročie svojho vzniku:
JÚN 2014
BYSTRICKÉ HODY
 28. júna 2014
19.00 h – Hasičská hodová zábava – Spoločenský dom, Námestie Rodiny
 29. júna 2014
10.00 h – Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Petra a Pavla
 29. júna 2014
18.00 –21.30 - HODOVÉ OSLAVY NA NÁMESTÍ RODINY
18.00 h – Ľudová hudba Dudíci a Spevácky zbor Bystričan
19.15 h – Bratislava Rag Time Jazz Band pod vedením Michala Jaška
20.00 h – Slávnostný koncert – Hudobné a tanečné čísla z legendárneho
slovenského rockového muzikálu
„Cyrano z predmestia“ autorov P. Hammela, M. Vargu, J. Štrassera a K. Peteraja
v interpretácii mladých slovenských muzikálových interpretov
V rámci Bystrických hodov budú od 24. 6. 2014 do 1. 7. 2014 na parkovisku pred
Miestnym úradom zábavné atrakcie a kolotoče.
JÚL 2014
 25. júla 2014
DEŇ PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O ZÁHORSKEJ BYSTRICI
18.00 h – SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V KOSTOLE SV. PETRA A PAVLA
19.00 h – SLÁVNOSŤ VO FARSKOM PARKU: spomienka na významné osobnosti
našej histórie, agapé; znieť bude hudba komorného zoskupenia
Slovak Brass Quintet pod vedením Michala Jaška
 27. júla 2014
9.00 h – Bystrica Run – bežecké preteky so začiatkom na Námestí Rodiny
AUGUST 2014
Strawberry – electronic open air
 23. augusta 2014
18.00 h – Súsedé súsedom – tradičné priateľské stretnutie Bystričanov
s Mariančanmi na Vlkovkách

inzercia 5/17/2014

inzercia 5/19/2014

 28.a 29. augusta 2014
Bystrická raketa – tenisový turnaj seniorov v tenisovom areáli TJ Záhorák
 29. augusta 2014
Oslavy 70. výročia SNP a Deň ústavy SR, Na plácku
 30. augusta 2014
HRUBÉ HODY – OSLAVY 700. VÝROČIA ZÁHORSKEJ BYSTRICE:
9.00 h – PARÁDNA JAZDA HASIČOV po uliciach našej mestskej časti (135.
výročie od založenia Hasičského zboru v Záhorskej Bystrici)
10.00 h – BEH O POHÁR STAROSTU so začiatkom na Námestí Rodiny
SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER NA NÁMESTÍ RODINY
16.00 h – vystúpenia umelcov a umeleckých telies zo Záhorskej Bystrice
18.00 h – vystúpenie hostí z družobných obcí Brumovice a Göttlesbrunn
19.00 h – SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER – KOMPONOVANÝ UMELECKÝ PROGRAM
Z HISTÓRIE ZÁHORSKEJ BYSTRICE v interpretácii Miroslava Dvorského,
Tanečnej skupiny Jaroslava Moravčíka, Tovarišstva starých bojových umení
a remesiel a i. uvedenie novej publikácie o Záhorskej Bystrici a CD 2 súboru
Bystričan a Dudíci
 31. augusta
10.00 h – SLÁVNOSTNÁ ĎAKOVNÁ SVÄTÁ OMŠA V KOSTOLE SV. PETRA A
PAVLA
 31. augusta
15.00 h – HODOVÝ FUTBAL na futbalovom ihrisku
V rámci Bystrických hrubých hodov budú od 26. 8. 2014 do 2. 9. 2014 na
parkovisku pred Miestnym úradom zábavné atrakcie a kolotoče.
Letné tábory : 11. 8. – 15. 8. 2014 Denný tábor Nádej
18. 8. – 22. 8. 2014 Denný tábor Nádej
Bližšie informácie na www.zahorskabystrica.sk.
Pozývame vás!

DENNÝ TÁBOR PRE DIEVČATÁ
30. 6. – 11. 7. Gymnastické
tábory ŠK Hargašova
Aj tento rok otvárame gymnastický camp pre
gymnastky aj negymnastky, ktoré majú chuť
si zacvičiť, naučiť sa niečo nové, nájsť si dobré
kamarátky a zabaviť sa. V telocvični základnej
školy ŠK Hargašova na vás čaká svet športových hier, zábavy, hudby, tanca, základov
gymnastiky a prekvapení. Dievčatá sú rozdelené podľa výkonnosti a veku. Počas celého
týždňa sa im venujú profesionálne trénerky
s dlhoročnou praxou. Tábor odporúčame aj
dievčatám, ktoré potrebujú v rámci svojej
športovej špecializácie základy gymnastiky a
akrobacie. Cena 75 eur zahŕňa desiatu, obed,
olovrant, odmeny a ceny, materiál pre zábavnú
a športovú činnosť, trénerov, telocvičňu.
Denný harmonogram
7.30 – 8.30 príchod
9.00 – 11.00 tréning
11.00 – 12.30 zábavná činnosť
13.00 – 14.00 obed v reštaurácii
14.00 – 15.00 odpočinok
15.00 – 16.00 moderná gymnastika
16.00 – 17.00 odchod a voľné aktivity
Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej
prihlášky na www.gymnastikazahorska.com
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NA
STUPAVA
TROPHY
NAŠKODA
KAŽDOM
Z PODUJATÍ
HRÁTE
HRÁTE
O ATRAKTÍVNE
CENY!
O ATRAKTÍVNE
CENY!
Každý
účastník
pretekov
získava
štartovný
Každý
účastník
pretekov
získava
štartovný
balíček
s cyklo
fľašou
ŠKODA
a možnosť
balíček
s cyklo
fľašou
ŠKODA
a možnosť
vyhrať
v tombole
jeden
zo štyroch
bicyklov
vyhrať
v tombole
jeden
zo štrnástich
bicyklov
ŠKODA.
Na víťazov
čakajú
v cieli
aj ďalšie
ŠKODA.
Na víťazov
čakajú
v cieli
aj ďalšie
zaujímavé
ceny
v
podobe
športového
zaujímavé ceny v podobe športového
oblečenia.
oblečenia.

ŠKODA MTB 29+
v hodnote 1 140 €
rám Aluminium 7005.T6 SuperLite; vidlica Rock
Shox Recon Silver TK 29 Tapered + PopLoc; brzdy
Shimano BR-M446 hydraulické kotúčové; kotúč
180/160 mm; ráfiky Weinmann Taurus 2000 Disc
Race 32H; plášte Schwalbe Rocket Ron Performance
29 x 2,1“; sedlo Fi‘zi:k Ardea MG; počet rýchlostí 30;
veľkosť 17,5”, 19”
ŠKODA MTB Full
v hodnote 1 152 €
rám Aluminium 7005 double butted; vidlica Rock
Shox XC32 TK+remote lockout; brzdy Shimano
BR-M446 hydraulické kotúčové; kotúč 180 mm;
ráfiky Weinmann Taurus 2000 Disc Race 32H;
plášte Schwalbe Smart Sam Sport 26 x 2,1“; sedlo
Fi‘zi:k Ardea MG; počet rýchlostí 30; veľkosť 16,5“
ŠKODA MTB 27+
v hodnote 1 413 €
rám Alu X6 Ultralite; vidlice Rock Shox 30 Gold TK
Tapered + PopLock remote LO; brzdy Shimano BL-M395
hydraulické kotúčové; kotúč 180/160 mm; ráfiky
Weinmann U28 Race, 28H; plášte Schwalbe Thunder
Burt Performance 2,1“; sedlo Fi‘zi:k Ardea MG; počet
rýchlostí 20; veľkosť 15,5“
ŠKODA Junior
v hodnote 211 €
rám Aluminium 6061.T6; vidlica rigid; brzdy Tektro
855 Alloy V-brake; ráfiky Weinmann ZAC 20; plášte
Impac CrossPac 20 x 1,9“; sedlo Velo Junior; počet
rýchlostí 6; veľkosť 20 x 11“
Podrobnejšie technické informácie získate na
www.skoda-auto.sk/prislusenstvo/cyklistika
Ceny sú uvedené s DPH.
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Lam, olivenit,
Alain, kalma,
Lánik, Kavu

„Moju dcéru požiadali
o ruku dvaja nápadníci,”
chváli sa pani Nováková
susede. „Jeden inžinier
a druhý doktor.”
„A ktorý mal šťastie?”…
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

4. časť
tajničky

Starogermán

Hviezdav
súhvezdí Orla

Biblický
zázračný
pokrm

Odlož

Kanapa
(zastar.)

Meno herca
Delona

2. časť
tajničky

Polynézsky
opojný nápoj
3. časť
tajničky

Ovos, po
anglicky
Jedovatá
huba
Kladná
stránka
Čínsky egreš
Sparno

Ukonaj
Biograf
Rieka v Nemecku
Lietanie

Opačná strana
Plietol

Značka abampéra
Lebo (bás.)

Pevne vložil
Tu máš

1. časť
tajničky

inzercia 5/21/2014

Slovenský
hrad

Kubánsky
maliar
Rieka v
Tanzánii

Git

Skratka
slečny
Číslovka

Tropický plod

Typ ruských
lietadiel

Skratka
knokautu
Latinčina
(zastar.)

Východoázijský
jeleň

Zvratné
Náš skladateľ
zámeno
tanečných
piesní
On, po nemec.

Obradné rúcho
sudcov

Dôveruj

Arzeničnan
meďnatý

Ochranný
prívesok

Staroegyptský
boh slnka

Odkrojený kus
chleba

Označovalo
dátumom

Radón (zn.)
Skr. staršieho

Autor:
JOZEF BLAHO

Druh umelej
vlny

TÉMA

Neudieral

Bezvetrie
(meteor.)

Druh trvácej
rastliny

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 4-2014 znie: „No a ja som bol strom.“

English Club v Devínskej Novej Vsi
Vás srdečne pozýva do spoločnosti príjemných ľudí rôznych profesií, ktorých
spája záujem hovoriť po anglicky a spontánne reagovať.
Program Think English ponúka počas jedného týždňa jedenapolhodinový
jazykový tréning v štvorčlennej skupine, trojhodinový klub a vyhodnotenie
zvukovej nahrávky. Pracujeme s pokročilými, ale Aj so začiatočníkmi.
Tréningy aj kluby sú tematicky zamerané, s diskusiou, v ktorej sa zdokonaľujete
v hovorenom prejave a získavate informácie o slovách, frázach a gramatike,
ktoré ste nevedeli použiť, keď ste chceli vyjadriť svoje myšlienky. K témam poskytujeme písomný materiál toho najpodstatnejšieho, čo v programe odznelo.
Jana Ďuriačová a Martin Pokluda sa tešia na Vašu návštevu v príjemnom
prostredí, ktoré ničím nepripomína školu.

Úvodná hodinová konzultácia zdarma.
Vyučovanie od 6:00 do 20:00. Dve náhradné hodiny grátis.

www.thinkenglish.sk
0911 103 177
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