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Jeden tím
V týchto dňoch sme
navštívili cintoríny a na
hroby našich zosnulých
rodičov, súrodencov či známych sme položili zapá
lenú sviecu. Pospomínali sme si na nich, niektorí
sme sa pomodlili za ich večný život a v prítmí je
senného večera sme sa pomedzi stovky svetielok
vracali domov po šuchotajúcom lístí, nechávajúc sa
unášať atmosférou Sviatku všetkých svätých a Spo
mienky na všetkých verných zosnulých.
Otázka je, aký má význam chodiť na hroby, keď
nám povinnosti často nedovoľujú venovať sa ani ži
vým – nieto tým, čo už medzi nami nie sú!
Myslím si, že úcta k zosnulým je základným pre
javom kultúrnosti, keďže práve medzigeneračná
kontinuita je prirodzeným nositeľom kultúry. A keď
sa teda príbuzní zastavia nad hrobmi tých, čo už
zomreli, preukazujú úctu im – ale aj sebe navzá
jom. Niektorí sa v tichosti pomodlia za ich duše, iní,
ktorý nemajú vieru v živého Boha, si na nich určite
s láskou a vďačnosťou spomenú. Pre veriacich je
to prejav vzájomnosti vo vnútri jednej rodiny Cirkvi
– ale pre všetkých je to znamenie, že hoci nám bol
vymeraný iný čas života, v zodpovednosti za svet,
ktorý bol, je a bude, sme všetci vlastne na jednej
lodi ako jeden tím!
Ľudovít Pokojný, správca farnosti

Naša
ČoBystrica
je nové

Na slovíčko so starostom
Jozefom Krúpom
Populárna starostovská kávička už
obehla Bystricu a má zimnú prestávku.
Ako hodnotíte jej prvý ročník?
Spolu s mojím zástupcom Martinom Besedičom sme absolvovali takú malú „tour
de Záhorská Bystrica“. Od mája sme sa
stretli na piatich rôznych miestach s viac
ako stovkou občanov z takmer všetkých
lokalít Záhorskej Bystrice. Zhovárali sme
sa o tom, čo treba urobiť, či vylepšiť. Mnohé z tých vecí sa nám už podarili. Rozšíriť
miestny rozhlas, pokosiť či vyčistiť zanedbané miesta, zabezpečiť ďalšie kontajnery na separovaný zber, osadiť chýbajúce
zrkadlo či dopravnú značku, alebo doplniť
piesok a dať ochrannú plachtu na detské
ihrisko. Tie zložitejšie a finančne náročnejšie žiadosti evidujeme a snažíme sa ich
riešiť postupne. S kávičkami budeme opäť
pokračovať v apríli budúceho roku.
Koncom roka sa vždy stretávate s občanmi na verejnom zhromaždení v spoločenskom dome. Uskutoční sa aj tento
rok ?
Informovať ľudí, diskutovať s nimi a odpovedať na ich priame otázky je veľmi dôležité
a potrebné, ak si chceme navzájom rozumieť. Verejné zhromaždenie má za úlohu
zhrnúť, čo sa za rok udialo a pomenovať
to dôležité, čo nás čaká. Organizujem ich
odkedy som starostom. Tohtoročné verej-

né zhromaždenie plánujem na stredu 11.
novembra o 18.30 hod. v spoločenskom
dome. Hlavnou témou bude futbalové ihrisko a problémy so súkromnými pozemkami,
ktoré znemožnujú jeho rozvoj. Všetkých občanov srdečne pozývam.
Nedávno ste opravili ďalšiu cestu
a chodník.
Áno, rekonštrukcia ciest a chodníkov je
pre mňa jednou z hlavných priorít rozvoja
obce. Záhorská ulica od Hostinca u Iváka
smerom na Marianku v dĺžke približne 400
metrov má už nový asfalt a v týchto dňoch
bude zrekonštruovaný aj chodník. Pribudnú
aj dôležité spomaľovače. Na obnove sa spolupodieľame s magistrátom. Keďže stav komunikácií je pre nás prioritou a obyvatelia sa
dožadovali aj opravy chodníka na tomto úseku, prispela mestská časť k celkovým nákladom na rekonštrukciu sumou 30 000 eur,

50 000 eur poskytol
magistrát. Po odvodňovacom kanáli na Čsl.
tankistov pokračujeme
v
protipovodňových
aktivitách. Buduje sa
priečny odvodňovací
žľab na hornom konci
Pútnickej ulice, ako aj
stojisko na separovaný odpad. Na dolnom
konci Čsl. tankistov
sme odstránili havarijný
stav časti kanalizácie. Na základe požiadavky z „kávičky“ upravíme nájazdové obrubníky pri prechode na Bratislavskej ulici oproti
zelovocu.
Bliži sa koniec roka. Pripravujete pre
Bystričanov niečo zaujímavé ?
Tak ako je koncom leta pravidlom každoročné divadelné predstavenie, chcem,
aby sme si zimné večery spríjemnili okrem
„zabehnutých“ pravidelných podujatí aj
zaujímavým koncertom umelcov celoslovenského významu. Na ten premiérový vás
pozývam do spoločenského domu. Jedenásteho decembra o 19.00 hod. tam vystúpi skupina Fragile.

Tohtoročné verejné
zhromaždenie plánujem
na stredu 11. novembra o 18.30
v spoločenskom dome.
Všetkých občanov srdečne
pozývam.

Upratovali sme školský areál...
V krásnu jesennú sobotu zaliatu slnkom
sme sa stretli s rodičmi, deťmi a žiakmi
našej školy v školskom areáli a začali sme
ho pripravovať na zimný spánok. Napadané lístie sme povyhrabávali, pokosili trávu,
vyčistili strechu materskej školy, vyzametali chodníky. Skupinka oteckov už druhú
sobotu rekonštruovala detské ihrisko pri
materskej škole. Premiestnením hracích
prvkov uvoľnili priestor prístavbe, s ktorou
sa má začať už v jarnom období.
Spoločne sme sa tešili zo slnečného
dňa a dobre vykonanej práce. Všetkým rodičom, ktorí prišli so svojimi deťmi pomôcť,
ďakujeme.
-zk-
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Slávnosť
Naše podujatia

Slávnosti vína 2015
Čoraz väčšej popularite sa u nás teší
podujatie Slávnosti vína. Tento ročník sa
organizátori rozhodli kvôli nepriaznivému
počasiu zorganizovať v spoločenskom
dome. Vystavovateľov bolo menej ako
býva „pod stanom“, ale ani to slávnostiam neubralo na atraktivite. Na svoje
si prišli všetci návštevníci. Pre našich
najmenších bol pripravený detský kútik
s maľovaním na tvár, detské nealko občerstvenie a Divadielko s Erikou.
Aj tento rok bola sprievodným podujatím súťaž o najchutnejší bystrický závin.
Podľa pravidiel sa bystrický závin pečie
z kysnutého cesta. Hlasovať mohol každý návštevník, ktorý ochutnal záviny od
rôznych gazdiniek zo Záhorskej Bystrice.
Plnky boli rozmanité: maková, orechová,
tvarohovo-orechová, tvarohovo-jablková,
ale aj jemne pikantná kapustová. Návštevníci rozhodli, že najviac im chutil závin s orechovo-jablkovou plnkou od pani
Milky Jarošovej. Príjemným prekvapením
bol v hlasovacom osudí skrytý papierik
s textom: „Všetky záviny boli vynikajúce,
všetky gazdinky by mali dostať ocenenie!“ Organizátori vyhlásili aj súťaž o najväčší zemiak. Ten pochádzal zo záhrady
u Jarošovcov. Vážil neuveriteľných 570
gramov!
Podujatie sa začalo príhovorom
pána starostu Jozefa Krúpu a nového
spoluorganizátora Slávností vína, pána
Mariána Plančáka z firmy Provino.
Obaja návštevníkom zaželali príjemne
strávené popoludnie. Moderátor Jozef

Pročko spolu so zástupcom starostu
Martinom Besedičom odovzdali diplomy za najlepšie červené a biele vína.
Tie degustovala odborná aj neodborná
komisia deň pred konaním slávností. Či
rozhodli správne, to mohli návštevníci
posúdiť sami.
Keď si hostia kúpili záhorácke dukáty
a pohár s logom Slávností vína 2015,
mohli si chuťové poháriky poštekliť vínami z rôznych regiónov Slovenska, Česka a Rakúska. K výbornému vínku sa
patrí dať si aj niečo na zahryznutie. Pre
maškrtné vinárske jazýčky boli pripravené lokše s kačacou pečienkou, prošuto, rôzne syry, pagáče, ale aj štrúdle.
Zahanbení neboli ani naši šikovní poľovníci z poľovníckych združení Pole a Sekýl, ktorí uvarili tradičný guláš z diviny.
Okrem občerstvenia boli v ponuke aj
šité prívesky, kvetinové ozdoby pre (nielen malé) parádnice, ale aj originálne
džínsové kabelky. Mestská časť ponúkala na predaj najnovšiu knihu o Záhorskej
Bystrici, tričká, magnetky, folklórne CD
Za naším huménkem, ale aj DVD s filmom o Záhorskej Bystrici.
Veľkou sálou spoločenského domu
sa niesol duch dobrej nálady, ku ktorej prispela aj Ľudová hudba Dudíci
a neskôr džezmeni zo združenia Ragtime Jazz Band. Ako povedal pán starosta
Jozef Krúpa „in vino veritas“, pravdu vo
víne hľadali niektorí do neskorých nočných hodín.
text: Barbora Besedičová

Našapodujatia
Bystrica
Naše

Videl som všetky kostoly Slovenska!
Putovná fotograficko-faktografická výstava s takýmto názvom spojená s diskusiou
zavítala do Záhorskej Bystrice. Unikátny
historicko-zemepisný a fotografický projekt
sa Zdenko Dzurjanin rozhodol uskutočniť
spontánne ešte ako študent. „Chcel som
spoznať krajinu, v ktorej žijem a zároveň priniesť jej obyvateľom svedectvo o jej kultúrno-historickej rôznorodosti,“ povedal Zdenko. Podarilo sa mu odfotografovať všetky
kostoly Slovenska, ktorých je až 4125!
Takmer dve hodiny naplnené zaujímavosťami, ktoré pre nás tento mladý muž pripravil,
by sa mohli nazývať aj takto: „Všímajme si
veci okolo seba“. Teší nás, že sa nám podarilo priniesť do Záhorskej Bystrice tento
jedinečný projekt!
text: Miroslav Marciš

Divadelné predstavenie Kto zhasol svetlo?
Aj v tomto roku mestská časť usporiadala začiatkom septembra
divadelné predstavenie vo veľkej sále spoločenského domu. Tento raz to bola hra s názvom Kto zhasol svetlo?, v ktorej účinkovali:
Braňo Deák, Zuzana Tlučková, Zdena Studenková, Ján Koleník
a Kristína Svarinská. O veľkom záujme o toto divadelné prestavenie svedčila plná sála. Touto cestou by sme sa radi poďakovali
sponzorom, ktorí sa rozhodli na toto podujatie finančne prispieť.
Sú to: Unimedia, Radiolan, Wertika, Kovohuty, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavské kultúrne a informačné centrum.
Ďakujeme!
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Naše podujatia

Deň zdravia 2015
Dobré zdravie stojí viac, než najväčšie bohatstvo!
Popoludnie venované zdraviu a zdravému životnému štýlu, organizované Komisiou sociálnych vecí a zdravotníctva pri
našom miestnom úrade, ponúklo svojim
návštevníkom informácie z oblasti zdravia,
ale aj nácvik prvej pomoci. Vo veľkej sále
spoločenského domu prezentovali doplnky
výživy a služby na podporu zdravia mnohé
firmy aj súkromné osoby. Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža pripravil
ochutnávku zdravých špecialít, napríklad
chutných avokádových nátierok, šalátu
z tofu, alebo kaše zo sladkých zemiakov.
Viacerí návštevníci si mohli otestovať svoje
poznatky z prvej pomoci. Uvedomili sme
si, že nehody prichádzajú bez varovania.
Ľudia sa často boja poskytnúť prvú pomoc,
a to buď z nevedomosti, alebo si myslia,

že aj tak by v krízovej situácii spanikárili.
A iní sú presvedčení, že pri prvej pomoci
by mohli človeku ublížiť. Prvou pomocou
sa však ublížiť nedá. Martinka Gašpáreková nám niekoľkokrát ukázala ako sa treba
zachovať, ak by sme sa ocitli v situácii, keď
o živote rozhodujú sekundy. Kto zvládol
rýchlokurz prvej pomoci, mohol si dopriať
chvíľu oddychu a navštíviť kútik salónu
LifeStyle. Praktické ukážky blahodarnej
masáže predviedol masér Peter Štefek.
Návštevníci si taktiež mohli nechať zmerať
krvný tlak, telesný tuk, glukózu i zrakovú
ostrosť. Všetky tieto hodnoty merali členovia Asociácie diabetikov Slovenska, pracovníčky Poisťovne Union a Očnej optiky
ZOOM. Výživové produkty a doplnky výživy
ochotne predviedli Dio Vita (Ing. Grosová),

Výživové produkty a doplnky výživy predviedla záujemcom Mária
Zárišová.

AV MOBILITA – chránená dielňa a pani Mária Zárišová. Firma Levanduľa zo Záhoria
ponúkla výbornú levanduľovú limonádu,
krásne zabalené levanduľové mydlá, soľ
do kúpeľa a voňavé viazaničky sušenej levandule. Pani Eva Bednárová zasa oboznámila záujemcov s prístrojom na diagnostiku
ochorení metódou biorezonancie. Poradenstvo v oblasti chudnutia ako aj meranie
telesného tuku a svalstva poskytli tréneri zo
športového centra FajnClub. Akcie sa zúčastnili aj ženy zo združení Slovenské duly
a OZ Mamila, ktoré poskytujú poradenstvo
dojčiacim matkám. Ďakujeme všetkým zúčastneným a návštevníkom za skvelo strávené popoludnie! Nech vám zdravie slúži
po celý rok!

Členky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Alžbeta
Važanová, Janka Masariková a Danka Pogáčová

Naša
Bystrica
Rozhovor
Naše
podujatia

Máme nový remeselný dvor!
V sobotu 10. októbra 2015 bol za
účasti pána starostu Jozefa Krúpu,
pána dekana našej farnosti Ľudovíta
Pokojného a pána Martina Besediča
slávnostne otvorený remeselný dvor pri
záhorskobystrickom Ľudovom dome.
V areáli objektu prezentovali svoje remeselné výrobky viacerí občania Záhorskej Bystrice. Ponúkali výborné lokše,
pagáčiky, štrúdle, ovocie, zeleninu,
med, medovníky, zázvorníky. Podujatie
doplnila aj prekrásna výstava prác zo
včelieho vosku, rôzne figúrky, ozdoby
na vianočný stromček, či sviečky.
Objekt remeselného dvora ozdobila
prekrásna zeleň a kvety zo Záhradného
centra Siky Gardens. Podával sa aj dobrý guláš, ktorý pripravili pani Eva Čechová a pán Ivan Abík. Akcia bola vydarená,
len škoda, že nám počasie neprialo.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Príhovor Viery Marošovej na
otvorení remeselného dvora
V našej Mestskej časti Bratislava-Zá
horská Bystrica sa dlhodobo venuje
mimoriadna pozornosť kultúrnym tradí
ciám. Svedčia o tom početné kultúrne
podujatia, pri ktorých si pripomíname
tradičné ľudové zvyky. Vedenie mestskej
časti však neostalo len pri podujatiach
– a pred časom uskutočnilo veľkú rekon
štrukciu starej školy, z ktorej sa stal náš
spoločný Ľudový dom. Ten dnes slúži
ako múzeum tunajšej kultúry a útočisko
Speváckeho zboru Bystričan, fungujúce
ho pod záštitou ZUŠ Jozefa Kresánka.
Ľudový dom sa zrekonštruoval vďaka
podpore z európskych fondov a slávnost
ne ho otvorili 13. októbra 2007. Súčasťou

objektu je aj tradičná kováčska dielňa –
vyhňa, ktorá slúži na umelecko-remeselné
aktivity Spolku zamatového kladiva.
Pred otvorením Ľudového domu v roku
2007 nám obyvatelia požičali a niektorí aj
darovali náradie, slúžiace kedysi ako ná
činie starých obyvateľov Záhorskej Bys
trice. Aj v časopise Naša Bystrica sme
občanov požiadali, aby nám zapožičali
ďalšie exponáty, ktoré by pripomínali re
meselnú kultúru tohto regiónu.
V roku 2014 som dostala za úlohu vy
pracovať projekt na dobudovanie reme
selného dvora. Projekt bol predložený na
schválenie na zastupiteľstvo mestskej
časti, ktoré ho podporilo. V roku 2015
sme oslovili pána Romana Kružica, kto
rý postavil veľké drevené prístrešky. Tie
budú slúžiť na ochranu exponátov pred

Jozef Krúpa, Viera Marošová a Ľudovít
Pokojný slávnostne otvorili remeselný
dvor.
nepriazňou počasia, ale aj pre hostí
a účinkujúcich pri rozmanitých spolo
čenských podujatiach. Drevo na tieto
prístrešky darovalo Lesné pozemkové
spoločenstvo. Srdečná vďaka!
Želáme si, aby sa zvyky a tradície, ktoré
v Ľudovom dome s remeselným dvorom
podporujeme, zachovali aj pre ďalšie ge
nerácie. Veď na svoju históriu a tradície
sú Bystričania právom hrdí! Na záver by
som chcela poďakovať pánovi starostovi,
ktorý túto moju myšlienku podporil.
Foto: Barbora Besedičová,
Miroslav Marciš
Spevácky zbor Bystričan
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Slávnosť
Škola

Nové pani učiteľky nám prezradili...
VIERA BETÍKOVÁ – vychovávateľka

Pani učiteľka Viera Betíková nastavuje
deťom premietačku s filmom o zvieratkách.
Spýta sa: „Ktorý gombík mám stlačiť, ten
to?“ Ozve sa zborové: „Nie! Ten napravo!“
Pani učiteľka schválne ukáže na iný gombík.
„Tento?“ Opäť zborovo: „Nie! Tento!“ Ukazu
jú na správny gombík a spúšťa sa film.
Ako ste sa dostali k tomuto zamestnaniu?
Som pôvodne učiteľka. Vychovávateľku
robím druhý rok a predtým som päť rokov
učila.
Čím by ste boli, keby ste neboli učiteľkou?
Rehabilitačnou pracovníčkou.
Spomínate si na nejaké zážitky, ktoré
vám utkveli v pamäti?
Zážitkov, tých je veľa, no neviem vám
povedať konkrétny príbeh ani zážitok. Ja to
mám skôr skryté v srdci.
Čo máte na svojej práci rada?
Deti sú čisté duše, čo na mysli, to na jazyku, hlavne v nižších ročníkoch. Na práci vychovávateľky je veľmi pozitívne, že
od nich môžem čerpať nové skúsenosti,
môžem sa pri nich neustále zlepšovať a pracovať na sebe. Na druhej strane je to veľká
zodpovednosť, lebo deti vnímajú každé vaše
slovo. Toto by si mal každý vychovávateľ uvedomiť, dávať si pozor na to, čo hovorí a ako
hovorí, lebo do detí sa to vpíja a niekedy
zostanú stopy na celý život. Ten, kto sa na
túto prácu hodí, je to jeho srdcová záležitosť,
pre neho je to automatické.
Máte pocit, že na vás deti niečím
vplývajú?
Určite áno. Každé dieťa vplýva na dospelého človeka a dospelí by sa mali od nich učiť.
Povedomie je také, že vychovávateľky len strá-

Helena Ostertagová pri práci s deťmi
žia deti, ale nie je to tak. Každé naše slovo má
váhu. Každý vychovávateľ vidí, koho má v triede a individuálne k nemu pristupuje. Je veľmi
dôležité nebrať ich ako masu, pretože každé
dieťa je iné a každé teda aj niečo iné potrebuje. Niekedy stačí len pár slov, aby sme dieťa
povzbudili k nejakej tvorivej úlohe a vyzdvihli
z neho to dobré. Aj keď je niekto zaradený
ako „mínusový“, myslím v správaní, určite má
v sebe aj pozitíva a tie má vychovávateľ, zvlášť
v tomto mladom veku, obrovskú šancu dostať
von do povedomia. Keď sa dieťa snaží samé
od seba, je to výborné, ale nútiť ho do aktivít by
sa nemalo. Podnet dať, priestor dať, možnosť
dať, ale nenútiť, keď dieťa chce, aj tak pôjde.
Ak nie tento týždeň, tak na ďalší, alebo o rok.
To je jedno. Sú rôzne typy. Niekto potrebuje
viac času, niekto menej.

H E L E N A O S T E R TA G O VÁ –
vychovávateľka
S pani vychovávateľkou Helenou Oster
tagovou sedíme na lavičke, kde majú deti
odložené kabáty a topánky a rozprávame
sa. Za chvíľu prídu z prechádzky a vyzlie
kajú si bundy. Jeden chlapec sa niekoľko
krát pokúsi hodiť čiapku na poličku nad
nami. Po štvrtom nepodarenom pokuse
mu pani učiteľka čiapku znova podáva.
„Milanko, veď ty nás tu bombarduješ.“
Chlapec sa zasmeje.
Ako dlho pracujete v tomto zamestnaní?
V školstve pracujem pätnásť rokov. Predtým som robila v administratíve.
To je veľká zmena.
Áno, je, ale vždy som túžila pracovať
s deťmi. Práca s nimi je pre mňa inšpirujúca. Každý deň je iný. Keď som pracovala
v administratíve, bolo to tuctové. Rok ubehol
a keď som sa obzrela za seba, videla som
len kopu papierov. Nenapĺňalo ma to. Toto je
ono, s deťmi je aj špás, aj pohnevajú, ale to
už patrí k veci.
Pätnásť rokov, to je slušná doba. Zmenili sa, z vášho pohľadu, deti?
Trošku áno. Sú smelšie, otvorenejšie, nie
sú také zakríknuté ako keď som nastupovala. Vtedy boli rezervovanejšie, hlavne deti
v prvom ročníku boli bojazlivejšie. Teraz sú
suverénne. Zmenili sa, áno. Ale deti sú deti,
základ tam zostal.
Pamätáte si na svoje učiteľské začiatky?
Mala som veľký stres, keď som začala s deťmi pracovať, mala som totiž pocit,
že keď na ne budem taká ako na tie svoje
doma, tak to pôjde. No nešlo. V triede totiž treba žiakov zorganizovať. Treba hovoriť

Naša Bystrica
Škola
s dôrazom a samozrejme aj s láskou. Keď
to človek chce mať pod kontrolou, musí byť,
povedala by som, vodcovská osobnosť, zaveliť aby deti reagovali, lebo keď to poviete
len tak, tvária sa, akoby ste boli vzduch. Za
človekom musia cítiť silu a osobnosť. Je to,
samozrejme, zodpovednosť.
Máte spomienku, ktorá sa vám vryla do
pamäti?
Za tie roky je spomienok veľa. No spomínam si na jednu dosť výraznú. Pracovala
som na istej súkromnej škole. Stále som
mala pocit, že si deti ku mne nevybudovali
väčší vzťah, lebo som tam bola len rok. Keď
som im oznámila, že musím odísť na inú školu, tak sa doslova vzbúrili. Na jednej strane
ma to tešilo, bolo to potvrdenie, že si vzťah
ku mne vybudovali, ale na druhej strane ma
mrzelo, že to tak demonštratívne dávali najavo. Doteraz mám od nich odložené listy, vyznania, chytajúce za srdce.
Chceli by ste niečo žiakom odkázať?
Z predchádzajúcej práce som odišla kvôli cestovaniu – a rozhodla som sa ísť sem.
Spomínam na tie deti, chýbajú mi, ale aj tu je
dobre. Som tu spokojná a deti som si obľúbila. Snažím sa ich naučiť čo sa len dá, porozprávať sa s nimi, aby boli vychované nielen
po tej vzdelanostnej stránke, ale aby z nich
vyrástli aj dobrí ľudia.

KATARÍNA BOČKAYOVÁ

– pani

učiteľka prváčikov

Ako ste sa dostali ku svojej práci
učiteľky?
Prešla som viacerými zamestnaniami.
Viedla som výučbu cudzích jazykov, pracovala som v predškolských zariadeniach. Tu,
v Záhorskej Bystrici, som pôsobila vo farskej
materskej škole, odkiaľ som si dala prihlášku
sem. Som veľmi rada, že som tu. Mám výhodu, pretože v predchádzajúcom zamestnaní
som si viedla predškolákov, ktorých mám teraz v prvej triede. Takže u takmer polovice
detí mám už diagnostiku. A aj s rodičmi sú
iné vzťahy. Priateľské.

Lucia Poliaková s deťmi v neformálnej atmosfére
Je to zmena – učiť v škole?
Áno, oproti predškolskému vzdelávaniu sú
kladené väčšie nároky, je to zaujímavejšie a
motivujúcejšie, pre deti i pre pedagóga.
Zmenili sa deti za ten čas, odkedy s nimi
pracujete?
V oblasti informatiky a jazykov určite áno.
Sú zdatnejšie oproti mojej skúsenosti spred
niekoľkých rokov v primárnom vzdelávaní.
Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Učiteľkou. (smiech) Už odmalička som bola
k tomu nasmerovaná, mala som rôzne „klasifikačné hárky“ a „písomky“....Vtedy bola trošku
iná doba a pozerali sme sa na učiteľov ako na
veľké vzory.
Pamätáte si nejaký zážitok zo svojho
povolania, ktorý sa vám vryl do pamäti?
Nedávno som od svojej prváčky dostala
pozvanie na narodeninovú oslavu. Každodenným príjemným zážitkom je, keď ma deti
vítajú alebo sa so mnou lúčia objatím.
Čo je najťažšie na vašej práci?
Najťažšia vec je práca s rodičmi. Každý
je iný a treba k nim pristupovať veľmi citlivo.
Dohodnúť sa.
Máte pocit, že vás deti zmenili?
Áno. Svojimi reakciami. Nad niečím sa už
človek vôbec nezamýšľa – a dieťa akoby ma

vracalo zase späť k tým základným a jednoduchým veciam.
Chceli by ste niečo odkázať svojim
žiakom?
Aby to so mnou vydržali. (smiech)

LUCIA POLIAKOVÁ – pani učiteľka
anglického a nemeckého jazyka
Ako ste sa dostali k tejto práci?
Možno rukou osudu som sa nedostala na
ekonomickú vysokú školu, tak som sa rozhodla ísť po strednej škole ako au-pair do
zahraničia. Najskôr do Nemecka, kde som
bola vyše roka, potom do Anglicka, tam som
pobudla dva roky, nakoniec prišlo Grécko,
kde som tiež využívala angličtinu. Keď som sa
vrátila na Slovensko, išla som na vysokú školu
študovať učiteľstvo – kombináciu angličtiny
s nemčinou. Keďže som predtým pracovala s deťmi, bolo mi to blízke. Človek robí aj
v iných zamestnaniach s papiermi, v kancelárii a na konci dňa nevidí za sebou nič, žiadnu
spätnú väzbu. Pri deťoch je zjavné, že vaša
práca má zmysel. Pre mňa je učenie koníčkom. Človek je stále motivovaný.
Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
Kvetinárkou, učiteľkou, veterinárkou. Pamätám si, že ako prváčka som si písala na
tabuľu príklady a mala som pri sebe rôzne
opičky a bábiky. To boli moji žiaci. Mala som
zošity, triedne knihy a vyučovala som.
Pamätáte si na svoje prvé dni v povolaní
učiteľky?
Čo sa týka tejto školy, začala som tu pracovať od septembra a veľmi pozitívne ma naladil kolektív aj vedenie školy. Rada sa sem
každé ráno vraciam. Všetci sú tu ústretoví,
nápomocní, je to tu také, aké má byť.

Katarína Bočkayová sa obetavo venuje prváčikom

Čo je na vašej práci najťažšie?
Psychicky je to veľmi náročné, pretože
musím byť v strehu po celých štyridsaťpäť
minút, presne vedieť, čo idem robiť, prečo
to idem robiť a zároveň musím ustriehnuť pozornosť detí, čo je náročné hlavne na prvom
stupni. Snažím sa často meniť aktivity, aby
deti dávali neustále pozor.
- pb-
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Deti pri nebeskej mame
Dieťa a mama patria odjakživa k sebe.
Príležitosť navštíviť nebeskú matku Pannu
Máriu sa deťom z MŠ blahoslavenej Zdenky naskytla 29. septembra tohto roku.
V Šaštíne sa konala púť katolíckych škôl
Bratislavskej arcidiecézy, na ktorú bola pozvaná aj naša škôlka. Ponuku sme prijali
a s 18 predškolákmi sme malým mikrobusom putovali do národnej svätyne Slovenska. Po ceste si vypočuli skutočný príbeh
spred 450-tich rokov, v ktorom Panna Mária pomohla ľuďom prosiacim o vyriešenie
rodinnej roztržky. Táto udalosť dala podnet šíriť mariánsku úctu a neskôr postaviť
baziliku. V Šaštíne sme doslova fyzicky zakúsili, že „pri mame je dobre“, keď sme sa
z nepríjemnej zimy spôsobenej vetrom ponáhľali do chrámu, kde nám už bolo teplo.
Keďže niektoré deti boli prvýkrát v takom

veľkom kostole, spontánne prejavili údiv
nad krásou a veľkoleposťou tohto miesta.
O 10.00 hod. sme sa zúčastnili sv. omše,
ktorú slúžil pán arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Ako najmladší účastníci púte sme mali
vyhradené miesto celkom vpredu, preto
mali deti možnosť vidieť arcibiskupa z bezprostrednej blízkosti a na konci svätého
prijímania od neho prijať osobitné požehnanie. Mnohé z nich si pri ňom spomenuli
na sv. Mikuláša, ktorého im pripomínal svojím oblečením. Po sv. omši sme mali vyhradené miesto v jednej z učební tamojšieho
saleziánskeho gymnázia. Deti si pochutnali
na výdatnej desiate i maškrtkách, ktoré im
mamy pribalili. V parku nás stretla pani redaktorka z rádia Lumen, ktorá položila deťom i dospelým niekoľko otázok. Púť sme

zakončili nielen veselými hrami a piesňami,
ale aj poďakovaním Bohu za peknú púť
i ochranu na ceste.
- zs -

Stolček prestri sa...
V našej MŠ blahoslavenej Zdenky Schelingovej sme sa v tomto roku zapojili do projektu „Stolček prestri sa“.
Je to aktivita zameraná na pomoc ľuďom v núdzi.
Keď sme premýšľali nad tým, ako Kocku lásky preniesť zo školy do rodín a do farností, pýtali sme sa: „Pane, čo chceš, aby sme
ďalej robili? Akými cestami máme ďalej kráčať?“ Vtedy prišla s návrhom pani Veronika, ktorá nás dobre poznala a predstavila nám tento
projekt. Bola to pre nás výzva, ktorú sme prijali, a mali sme tak možnosť prakticky uviesť do života jednu z charakteristík Kocky lásky:
vidieť Ježiša v druhom a podeliť sa. V duchu tejto výzvy sme skutočne zakúsili a spoznali, čo Boh od nás chce a zažili sme skúsenosť
Božieho vedenia a prítomnosti.
Nakoľko deti sú vnímavé duše a prežívajú veľkú radosť z toho, že môžu konkrétne pomáhať a deliť sa s tými, ktorí to potrebujú, veľakrát sa spoločne modlíme aj za chudobných, chorých a núdznych. Deti si spomínajú na to, ako sa spolu s mamou a ockom podelili
o ryžu, cestoviny, sladkosť a o to, čo priniesli do zbierky potravín.
- jh -

História

Bystrický učiteľ, organista a hudobný skladateľ

Jozef Vachovský

Martin Besedič
Záhorie patrilo v druhej polovici 18. storočia po hospodárskej a kultúrnej stránke
k najrozvinutejším regiónom Uhorska. Blízkosť Bratislavy a cisárskej Viedne vytvárali
vhodné podmienky aj pre rozvoj hudobného umenia. Po vojnových útrapách a náboženských konfliktoch predchádzajúcich
storočí nastala konsolidácia
aj v cirkevnom živote a vo
významných centrách na
Záhorí, ktorými boli predovšetkým Malacky, Skalica,
Šaštín a Marianka, sa obnovil život v kláštoroch františkánov, jezuitov a pavlínov. Predovšetkým malackí
a skalickí františkáni patrili
k šíriteľom hudobnej kultúry a pestovateľom cirkevnej
hudby na Záhorí. Na tradičný gregoriánsky chorál nadviazala v 18. storočí vokálno-inštrumentálna figurálna
hudba. V kláštorných kostoloch pribudli stavby nových
organov, okolo ktorých sa
združovali spevácke zbory
a inštrumentálne telesá.
Spomedzi františkánskych
skladateľov vynikli p. Paulín
Bajan a počas krátkeho pôsobenia v Skalici aj p. Juraj
Zrunek, autor vianočnej
Pastierskej omše s viacerými ľudovými motívmi. Mnohí odchovanci kláštorných
škôl a kolégií sa neskôr
uplatnili ako učitelia a organisti v mestách a obciach na
Záhorí a pomáhali kultivovať
hudobný život.
Jedným z nich bol bystrický učiteľ, organista a hudobný skladateľ Jozef Vachovský. O jeho pôsobení
v Záhorskej Bystrici sa dozvedáme z protokolu Galgóciho vizitácie z roku 1755, na
začiatku jeho pôsobenia v Bystrici. Vizitátor charakterizoval Jozefa Vachovského
ako katolíka dobrých mravov. Vlastnil lúku
v Hajpróde oproti Marcheegu, nazývanú

Špic od obecného a dva vinohrady v Dolnej
hore a v Šajbách. Vachovského, rodáka zo
Zohora, spomína aj vizitácia z roku 1782,
vtom čase okrem funkcie učiteľa zastával
aj funkciu obecného notára. V Bystrici pôsobil od roku 1748 do roku 1799, vyše 51
rokov. Posledné dni prežil u svojho syna

kňaza Martina Vachovského, bývalého člena rádu pavlínov v Marianke, ktorý bol od
roku 1788 farárom v novozaloženej farnosti
v Uhorskej Vsi (dnešná Záhorská Ves).
V Záhorskej Bystrici obýval Jozef Vachovský dom, ktorý bol do roku 1751 farou.

V dome boli v tom čase dve spálne, izba,
kuchyňa, maštaľ, pod ktorou bola murovaná pivnica. Obrábal aj malú záhradku pri
múre cintorína. Učiteľ okrem ročného platu
141 zlatých a 31 a pol denára dostával od
panstva každoročne šesť siah dreva, povinnosťou obce bolo mu drevo narezať, priviezť
a poukladať na dvore.
Z kroniky malackých
františkánov sa dozvedáme, že v roku 1785
vykonal Jozef Vachovský
opravu organa vo františkánskom chráme v Malackách, ktorý pri búrke
zasiahol blesk a zničil ho.
Mimoriadne nadaný bystrický učiteľ bol aktívny
aj ako hudobný skladateľ
a dirigent. Podľa výskumov
muzikológa a znalca barokovej cirkevnej hudby na
Slovensku Ladislava Kačica sa v osobnej pozostalosti Vachovského zachovali skladby pre čembalo,
ale aj cirkevná figurálna
hudba. Je teda viac ako
pravdepodobné, že aj chór
starého kostola sv. Petra a
Pavla v Záhorskej Bystrici,
na ktorom stál desaťregistrový organ s pedálom,
patril v druhej polovici 18.
storočia k miestam, kde
sa komponovala a uvádzala liturgická hudba. Pri
výnimočných
príležitostiach a sviatkoch zneli v
bystrickom kostole klariny
s tympanmi, husle, a nielen spev ľudu s organom.
Práve zásluhou Ladislava
Kačica a dirigenta Roberta
Dinuša bolo po dvoch storočiach znovuobjavené a uvedené dielo
Jozefa Vachovského Veni Sancte Spiritus.
O tom, že si Záhorská Bystrica ctí odkaz
svojho učiteľa a hudobníka svedčí skutočnosť, že jedna z nových ulíc v časti Vlkovky
nesie jeho meno.
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Práve TICHO
ma tu najviac oslovilo
Rozhovor s obyvateľom Záhorskej Bystrice, operným spevákom Daliborom Jenisom

Ako ste sa dostali k opernému spevu?
K opernému spevu som sa dostal prostredníctvom mojej manželky a k mojej manželke
som sa dostal prostredníctvom pop-jazzovej
hudby. Ako pätnásťročný som hral na bratislavskom konzervatóriu v pop-jazzovom
orchestri – Big Bande, u pána profesora Bohumila Trnečku. Stretával som sa tu
s konzervatoristami a jeden z nich, gitarista, ma pozval na koncert vo Vajnoroch, kde
sprevádzal opernú speváčku. Na koncerte
za sprievodu klavíra spievala aj moja budúca
manželka, ktorá sa mi veľmi páčila a hneď
som sa o ňu začal zaujímať. A zažil som zároveň zaujímavý koncert operných spevákov,
ktorý ma veľmi oslovil. Spoločne s manželkou sme začali chodiť na predstavenia a postupne ma opera viac a viac pohlcovala. Keď
som videl Pavarottiho koncert, povedal som
si, že to nebude až také náročné, no neskôr
som zistil, že to nie je až také jednoduché
ako sa zdá. Manželka mi navrhla, aby som
to vyskúšal. Zaviedla ma k svojej pani profesorke Zlatici Livorovej a ona usúdila, že by to
stálo za pokus. Odvtedy sa venujem opere.
Pamätáte si svoje prvé vystúpenia?
Na prvý interný koncert, ešte počas štúdií, nikto nezabudne. Človek má pocit, že je

najlepší, no keď sa ocitne pri klavíri a všetci
sa naňho pozerajú, zrazu sa mu začnú potiť dlane a hlas je o polovicu menší. Takže
áno, pamätám si na to. Na profesionálnom
fóre som začal v Nemecku. Spieval som tam
starú muziku a neskôr Grófa Almavivu v Mozartovej Figarovej svadbe. Zaujímavý bol môj
slovenský debut v SND, rola Enrica v opere
Lucia di Lammermoor. Bola to staršia inscenácia, do ktorej som vstúpil ako nový člen
opery. Zhodou okolností som mal štyridsiatky horúčky a herpes na ústach až po bradu.
Vtedy som mal dvadsaťštyri rokov, ak nie
menej, a museli mi nalepiť bradu. Povedal
som si, že teraz nemôžem zlyhať. Pripravil
som sa a napriek chorobe som v ten večer,
za pomoci adrenalínu, urobil čo som mohol.
Dopadlo to dobre a, samozrejme, na druhý
deň po predstavení na mňa choroba padla
dvojnásobnou silou.
Maté obľúbenú rolu?
To závisí aj od toho, v akom štádiu zrelosti sa nachádzam. Povedzme pred pätnástimi rokmi by som povedal, že je to Figaro
v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly. Ale neskôr
sa môj hlas vyvinul a pribudli mi náročnejšie a dramatickejšie úlohy. Z posledných,
ktoré veľmi rád interpretujem, sú to Verdiho

skvostné postavy – či už Macbeth, Nabucco
alebo Jago, ktoré umožňujú spevákovi plnohodnotne sa realizovať pokiaľ ide o hlasovú
techniku, ale aj herecký prejav.
Už sa Vám stalo, že ste zabudli text?
To sa stáva všetkým, aj známym aj menej
známym, je to prirodzené. Niektoré divadlá
majú šepkára, ktorý nám v takom prípade
pomáha. Takže áno, stane sa, že v rámci večera človek začne premýšľať nad niečím, čo
sa v danom momente vôbec nehodí a keď sa
pozornosť speváka vráti naspäť, zrazu nastane problém. Dirigent, hudba, rytmus nepočká a keď si na text interpret nespomenie, začne spievať akýmsi „zvláštnym jazykom“. Ja
viem po taliansky, takže sa v danej chvíli snažím nahradiť slovo iným, podobným. Chvála
Bohu, mne sa to nestáva často. Svoju rolu
sa snažím pred predstavením poriadne zopakovať, lebo niektoré frázy majú úskalia a je
dobré si ich znovu precvičiť.
Akú hudbu počúvate okrem opery?
Jazz, pop-jazz a soul. Operná hudba ma
živí, je mojim zamestnaním, ale nepočúvam
ju. Momentálne sa pripravujem na novú rolu
vo Verdiho Sile osudu. Preto keď som doma,
počúvam len túto operu, aby sa do mňa celkom vpila. Vzápätí pôjdem do Sydney robiť
ďalšiu veľkú postavu vo Verdiho Luise Miller.
Na jazz, pop-jazz a soul mi teda popri študovaní zostáva málo času, ale keď chcem
relaxovať, počúvam hlavne jazzovú hudbu.
Veľa cestujete. Do ktorej krajiny sa vraciate najradšej?
Moja krajina je Slovensko a najradšej som
doma. Myslím si, že nikde inde vás nebudú akceptovať a prijímať tak ako vo vašom rodisku.
Nech ste kdekoľvek, hoci aj dvadsať, tridsať
rokov, stále ostanete len tým, kto sa odniekiaľ
prisťahoval. Druhá vec je, že situácia vo svete je dosť komplikovaná a nešťastná, hlavne
vo veľkých mestách ako Paríž, Londýn alebo
Berlín. Keď si spomínam na Paríž spred dvadsiatich rokov a dnes, je to obrovský rozdiel.
Inými slovami: doma je doma.

Dalibor Jenis ako Renato z Verdiho opery Maškarný bál v londýnskej Covent Garden

Ako dlho bývate v Záhorskej Bystrici
a čo sa vám na nej páči?
Bývam tu jedenásť rokov. Na našej ulici
žijú pohromade Bystričania, ktorých rody sú
tu už niekoľko generácií, pohromade s ľuďmi, čo sa prisťahovali neskôr. Páči sa mi, že

Naša Bystrica
Portrét

sa vieme priateľsky pozdraviť, zamávať si
z auta, máme dobré vzťahy a je tu tendencia byť dobrými susedmi. Raz nám vytopilo
celý pozemok aj dom. Ja som bol pracovne
odcestovaný v zahraničí a moja manželka sa
zrazu ocitla v ťažkej situácii. Naši skvelí susedia jej vtedy prišli pomôcť a ja som si uvedomil, čo to znamená, ak má človek dobrého
suseda. Poznáte ho najmä v núdzi. A v neposlednom rade sa mi na Záhorskej Bystri-

ci páči jej poloha. Stačia dva kroky a som
v prírode, cítim pôdu, zeleň a nie asfalt. Večer, keď vyjdem von predo dvere, počujem
štekajúcich psov a nie prechádzajúce autá
a hluk, na ktorý som bol zvyknutý v meste.
Práve toto ticho ma tu najviac oslovilo. Dúfam, že Záhorská Bystrica si túto svoju vlastnosť zachová čo najdlhšie.
Zhovárala sa Petra Brštiaková

Barytonista Dalibor Jenis sa
narodil v Bratislave, študoval
spev na Konzervatóriu
v Bratislave a na Accademia
Italiana v Osime. Sólistom
Opery SND sa stal roku 1991
a bratislavské publikum ho
spoznalo okrem iného v
postavách Grófa Almavivu
(Figarova svadba), Eugena
Onegina, Marcella (Bohéma),
Wolframa (Tannhäuser),
Markíza Posu (Don Carlos)
a Mozartovho Dona Giovanniho.
Je laureátom súťaží v Karlových
Varoch a Las Palmas, ako aj
súťaže Belvedere vo Viedni.
Je jednou z najvýraznejších
a najúspešnejších osobností
slovenského operného umenia
a vo svojom odbore patrí
k svetovej špičke na javisku i na
koncertnom pódiu. Umelecký
kalendár Dalibora Jenisa
zahŕňa vystúpenia vo viedenskej
Štátnej opere (okrem iného ako
Figaro v Rossiniho Barbierovi
zo Sevilly a Germont v La
traviate), londýnskej Covent
Garden (ako Marcello, ale aj
Guglielmo v Così fan tutte),
berlínskej Deutsche Oper
(Eugen Onegin a Don Giovanni),
Štátnej opere v Hamburgu
(Silvio v Komediantoch, Eugen
Onegin, Figaro) a parížskej
Opéra Bastille (Marcello a
Rossiniho Figaro). Účinkoval
aj vo významných produkciách
menej známych diel, ako sú
Busoniho Doktor Faust (v Lyone
a Tokiu, ale tiež na nahrávke
vyznamenanej cenou Grammy)
a Ponchielliho Marion Delorme
(koncertné uvedenie vo
francúzskom Montpellier). Medzi
jeho poslednými naštudovanými
postavami na javisku Opery
SND bola postava Konzula
v Pucciniho Madama Butterfly
v réžii svetoznámeho režiséra
Petra Konwitschného a Jago
v opere Giuseppe Verdiho Otello.
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S VÄ T Í

– priemerní a odovzdaní ľudia?
Kto sa dostane do neba? Kto je povolaný ku svätosti? Čo je to vôbec svätosť?
Sme schopní nechať klíčiť a rásť „semienko Božieho života“, ktoré sa v každom
z nás nachádza?
Niektorí ľudia hovoria, že pápež Ján Pavol II. príliš rozmnožil počet svätých. Pápež Pius XII. vyhlásil za svätých 33 osôb,
10 osôb Ján XXIII. a Pavol VI. 64 osôb.
Ján Pavol II. až 483 osôb za svätých a za
blahoslavených 341!
Príliš veľa? Alebo málo? Ale koľko je
vlastne svätých? Ján Mária Vianney, farár
z Arsu, hovorieval: „Na našich cintorínoch
sú hroby mnohých svätých,“ a kto vie, koľko ďalších je pochovaných na cintorínoch
po celom svete.
Procesom svätorečenia prešlo len niekoľko tisíc ľudí, ale nebo, ako to čítame
v knihe Apokalypsa, obsahuje „veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, z každého národa, rasy, ľudu a jazyka.“ Väčšinou
sú to ľudia, ktorí jednoducho a bez akejkoľvek okázalosti žili podľa Ježišových
slov. Niektorí sú dobre známi, iní menej.
Známi a neznámi pre koho? Pre nás. Ale
kto vie, ako vidí veci Boh.
Keď som uprostred ľudí, keď cestujem
autom a zastavujem sa na diaľničných
odpočívadlách, keď slúžim svätú omšu v
cudzom zaplnenom alebo poloprázdnom
kostole, pozerám sa na tých anonymných
ľudí a pritom premýšľam, že nik z nich nie
je Bohu neznámy. Boh ich dobre pozná
a každého z nich miluje a na každého myslí; je pozorný ku každej osobe. Každého
z nás chcel, sme mu vzácni a drahí, lebo
sme jedineční.
Každý z nás – každý jeden z miliárd a miliárd ľudských bytostí, ktoré
boli, sú a budú – je jedinečným vyjadrením lásky Boha Otca, ktorú On cíti voči
svojmu Synovi, a preto sme jeho deťmi:
všetci milovaní v jeho jedinom Synovi.
A práve toto je svätosť: stať sa Ježišom,
byť ako On, byť inými ako sú bežní ľudia:
milovať nie iba ľudskou láskou, ale jeho
božskou láskou (hebr. kádóš – slov. svätý,
to znamená byť iný, byť nový).
Druhý vatikánsky koncil nám nekompromisne pripomenul, že všetci sme povolaní k svätosti. Všetci! Skôr ako povolanie,
svätosť je dar, ktorý nám Boh dáva v jeho
Synovi: „Boli ste posvätení v mene Pána
Ježiša Krista a Duchom nášho Boha,“
píše svätý Pavol.

Do všetkých pokrstených bolo krstom
zasiate toto „semienko Božieho života“,
ktoré čaká na rast a dosiahnutie plnosti;
a v tom spočíva úloha rodičov a celého
spoločenstva okolo miestneho kňaza.
Teda naša odpoveď lásky na iniciatívu Božej lásky voči nám je pomôcť iným, naučiť
ich milovať Božou láskou.
Niekedy sa nám pritom do duší vkrádajú
pochybnosti: dokážem to? Je vôbec svätosť pre mňa? Pre mňa?! Ó nie, je to príliš
ťažké, nemožné, luxus iba pre niekoľkých
vyvolených. A vtedy sa uspokojíme slovami: „Mne stačí byť dobrým!“ A tu sa všetko skončí. Vyhral nepriateľ svätosti, teda
priemernosť!
Keď sa ale zaktivuje priemernosť, túžba
a nadšenie byť svätým, to znamená „byť
iným, novým“, ktoré skôr či neskôr každý
zažil, sa spomalí, a začnú sa rozbiehať
kompromisy, predsavzatia zapadnú prachom a uvelebíme sa v zabehaných situáciách ako ostatní bežní ľudia. Nepriateľ
svätosti sa vtedy z priemernosti zmení na
niečo ešte horšie: na rezignáciu, na bezduché odovzdanie sa osudu.
Sviatok všetkých svätých je akoby silné
zatrasenie, ktoré nás volá späť do skutočnej reality a plnosti života. Je to výzva
pozrieť sa „k nebesiam“, k nekonečnému
zástupu svätých, ktorí už zapĺňajú nebo
a ktorí nám „fandia“, prihovárajú sa za nás,
sú nám blízki a pomáhajú nám na našej
ceste svätosti.
Sviatok všetkých svätých nám pripomína, že nie sme na ceste k svätosti sami,
ale že sme časťou ľudu svätých: „Vy ste
vyvolený rod“ – hovorí nám sv. Peter –
„kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, ktorý si Boh získal.“ Patríme teda Bohu!
Ježiš naozaj „miloval Cirkev a vydal
seba samého za ňu, aby ju urobil svätou.“
Sme teda povolaní ku „svätosti ľudu“,
ku „kolektívnej svätosti“, ako nám to už
spomínaný koncil pripomína: „Boh chcel
posvätil a zachrániť ľudí nie ako jednotlivcov a bez akéhokoľvek vzťahu medzi
nimi, ale chcel z nich vytvoriť ľud, ktorý
by ho pravdivo uznával a verne mu slúžil.“
„Veľký zástup“ svätých, ktorý na nás
čaká v nebi, nás uisťuje, že aj my môžeme
byť ako oni a môžeme sa dostať tam, kde
sú oni.
Ľudovít Pokojný

Si super!
Rozhovor medzi šiestimi očami
s Evou Holišovou (25) a Nicol
Rácovou (15) o mladých
a o veľmi mladých

PS: Dievčatá, ďakujem, že ste prijali
pozvanie na rozhovor.
N: Mám trochu trému.
PS: Prečo, Nicol?
N: Aby som nepovedala dajakú hlúposť.
E: Čo sa bojíš? Akú hlúposť? Povieš
svoj názor!
PS: Môžeme začať?
N: Áno.
PS: Čo dnes najviac trápi mladých
ľudí?
E: Ako vyzerajú, či sú štýloví. Ale sú medzi nami aj hĺbavejší, ktorí vnímajú aj problémy iných – napríklad vo svojej vlastnej
rodine.
N: Mňa trápi najviac to, že mám málo
času. Kvôli škole, ale aj krúžkom. Je to
zložité, pretože na druhej strane som
rada, že tie povinnosti mám, mnohé z nich
som si vybrala sama.
PS: Počkaj – chceš povedať, že škola
ti berie čas, ktorý by si potrebovala
na niečo iné? To by ale znamenalo, že
niekde je chyba, nie?
E: Na školách sa vyžaduje priveľa memorovania – a menej sa zameriavajú na
rozvoj kritického myslenia. A to platí dokonca aj pre tie vysoké. A okrem toho sú
príliš široko zamerané: väčšina mladých
sa o svojej špecializácii rozhoduje až na
konci gymnázia alebo inej všeobecne zameranej strednej školy. Do zbytočne vysokého veku sa učí veľa vecí, ktoré daný
človek už nikdy nebude potrebovať.
PS: Evička, to teraz hovoríš nielen ako
mladý človek, ale aj ako absolventka
pedagogickej vysokej školy...
E: Áno.
PS: Ale istý poriadny základ, teda
viacdimenzionálne vzdelanie, predsa
potrebuje každý – ak nechceme ostať
jednostrannými bytosťami s úzkym
profesijným obzorom...
E: Iste, ale to je, podľa môjho názoru,
vec miery a načasovania. Ak je záber príliš dlho príliš široký, nikoho to už neťahá
vyššie.
N: A keď sa pýtate, čo nás trápi, tak
je to celkom iste aj zameranie mnohých
našich rovesníkov. Chcú byť veľmi skoro
„dospelí“, robia frajerov – a nás, čo sa usilujeme normálne a slušne žiť, spomedzi
seba vylučujú.

Farnosť
PS: Aj ty to tak vnímaš, Evička?
E: Áno. No podľa mňa sa vylučujú vlastne
oni sami..
PS: Nie je to preto, že sa nechajú pohltiť
nudou?
E: Áno. Ale to súvisí práve s prácou na
školách. Keby sa u nás tvorili samostatné
študentské projekty, ako to býva v zahraničí,
iste by to aj nich motivovalo.   
N: Áno. Projekty – a voliteľné predmety.
Už na stredných školách. To by bolo super.
PS: Ty by si si zvolila...
N: ... určite skôr literatúru, divadlo.
E: Ja tiež. Humanitne zamerané odbory,
prácu s ľuďmi...
PS: V humanitných vedách sa musí nadväzovať na spoločné kultúrne dedičstvo.
Ako ho vnímate?
E: Kultúrnosť stojí podľa môjho názoru na
komunikácii. Problém je, že ľudia, aj mladí,
sú zväčša prílišní individualisti. Pretŕhajú sa
rodinné kontakty a všeobecne platné tradičné hodnoty ostávajú v úzadí.
PS: Ale to je znepokojujúce konštatovanie, budiace obavy. Ozaj: čoho sa
v živote obávaš, Nicol?
N (po chvíľke): O tom veľmi neuvažujem.
Hm... a asi by som už mala nad budúcnosťou uvažovať v mojom veku, však? Aby som
sa napríklad rozhodla pre správnu profesiu.
E: No tak to by si fakt mala!
PS: Teraz z teba prehovoril pedagóg,
Evička.
E + N (smiech)
N: Ak sa ale pýtate, čoho sa bojím, tak
príliš veľkej slobody. Alebo inak: nesprávne
chápanej slobody. Falošnej tolerancie.
E: Áno, v tom má Nicol pravdu. Ľudia sa
tvária tolerantne, ale skrývajú za tým v podstate nezáujem o druhých. Chýba empatia.
Nestaraj sa o mňa – a ja sa nebudem o teba!
PS: Prečo je to tak?
E: Chyba je iste vo výchove doma: dieťa
mať len tak, akoby mimochodom – a nechať
ho vyrastať ako burinku niekde pri jarku...
PS: Chcelo by to teda zmenu postoja
u dospelých?
N: Dospelí by nemali ustrnúť v zajatí pravidiel. Mali by tolerovať aj rozhodnutia mladých.
PS: Nicol, ale teraz sa s Evičkou nezhodujete. Ona vyžaduje skôr zásadovosť a ty, podľa toho, čo si povedala,
uprednostňuješ skôr voľnejší režim. Ale
čo ak sa dieťa rozhodne vo vážnej veci
úplne zle, čo má spraviť rodič potom?
N: Komunikovať. Neriešiť to z pozície
moci.
E: Mladí ľudia ocenia, keď vidia ochotu
dospelých vážne a férovo komunikovať. Ale
aj to má svoje hranice: ak je pre rodiča správanie dieťaťa absolútne neprijateľné, má povinnosť vystúpiť aj autoritatívne.

PS: Tak sa mi zdá, že polgeneračný
rozdiel medzi vami sa práve prejavil.
Evička zrazu celkom spontánne vystúpila v úlohe rodiča... Ale vráťme sa k veci:
predstavte si extrémny stav. Napríklad
že stredoškolák pije. Sú také prípady.
Evička, myslíš, že by poslúchol autoritu?
Ako by si to ako rodič riešila?
N: Ja viem, ja viem!
PS: No?
N: Aby sa netúlal po nociach, otec má svätú povinnosť piť spolu s ním doma!
E + N + PS (smiech)
PS: Ale teraz zase vážne. Čo vám chýba
v duchovnom živote?
E: Viac otvorenosti medzi ľuďmi, spontánnosti, sviežosti.
PS: Riziko v duchovnom napredovaní
spočíva veľmi často v tom, že človek
prepadne zvykovosti.
N: Myslíte vtedy, keď sa prejavuje skôr
formálne?
PS: Áno. Ako sa tomu možno ubrániť?
E: Aj tie dobré veci, u ktorých nie je celkom jasná ich skutočná hodnota, robiť naplno, z vlastnej iniciatívy. Potom sa všetko
ukáže, rozpozná – a človek má z toho dobrý
pocit.
N: Treba sa modliť, aby som to videla jasnejšie. Fráza? Nie!!
PS: Mladým sa veľmi často stáva, že
keď nastúpia do práce, zamestnávateľ

si nárokuje všetok ich čas aj sily. Čo sa
s tým dá robiť?
N: Práca sa dnes zháňa ťažko. Ale to, čo
hovoríte, je podľa mňa vec odvahy. Ak veci
prerastú mieru, treba sa ozvať. A ak ma kvôli
tomu vyhodia... hm... bude to dôstojná cena
za vnútornú slobodu.
PS: Máš pravdu, Nicol, že mnohí ľudia
sa dnes správajú k druhým tak, ako
keby to bol ich majetok. Ako vnímate
zodpovednosť za druhých?
E: Ja som si veľkú mieru takej zodpovednosti uvedomila vtedy, keď som decká pripravovala na birmovku. Vtedy mi bolo jasné, že
všetko, čo robím, ako sa správam, čo hovorím – všetko má vplyv na formovanie birmovancov.
PS: Dobre. Tak to teda zhrňme. Nicol, čo
by si si najviac priala?
N: Viac času. A úprimnosti medzi ľuďmi.
PS: Eva?
E: Aby sa ľudia správali k druhým slušne. Tak, ako to oni sami vyžadujú od iných.
A okrem toho si prajem svetový mier a aby sa
všetci viac usmievali. Ozaj – minule som v meste videla chlapca, ktorý mal na krku zavesený
veľký kartón s nadpisom: „Si super!“ Obracal
sa s ním k rôznym ľuďom, tak, aby si ho všimli.
A oni sa zase obzerali okolo seba, pretože neverili, že je to adresované im. Nie je to milé?
- ps-
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Smer sever
Zo Záhorskej Bystrice do Tallinnu na dvoch kolesách
blížil môj bratranec. Je to celkom iné. Som
bližšie k okoliu, cítim vône keď ľudia na dedinách grilujú, alebo keď idem okolo kukuričného poľa. V aute je človek uzavretý a po
krajine len prechádza.
Saška: Okrem toho je jazda na motorke
jednoduchšia a dostupnejšia. Hlavne čo sa
týka premávky v meste.
Prečo práve na sever?
Doteraz sme sa zameriavali prevažne na
južné krajiny, ale toto leto sme sa rozhodli
ísť opačným smerom a pozrieť si Pobaltie.
Jedným z dôvodov boli neznesiteľné horúčavy počas leta (smiech). Ale nie. Išli sme tam
kvôli prírode a mestám.

Saška a Peťo sú mladí motorkári. Bývajú
v Záhorskej Bystrici a spoločne cestujú po
Európe. Toto leto sa rozhodli navštíviť kra
jiny: Česko, Nemecko, Poľsko, Litvu, Lotyš
sko, Estónsko a Maďarsko. Prešli sedem
štátov, dokopy päťtisícšesťsto kilometrov
na motorke za pätnásť dní.
Prečo ste cestovali na motorke a nie
autom?
Peťo: Zo svojho detstva si pamätám cestovanie iba autom. Jazdu na motorke mi pri-

Kemp v Lotyšsku

Stretli ste sa s nejakými zaujímavými
ľuďmi?
Saška: Áno, napríklad vo Vilniuse. Volali
sme ho Hans, lebo mal zložité meno. V kempe sme si postavili stan oproti jeho autu a
rozložili si jedlo. Hans sa k nám pripojil, sadli
sme si k rozkladaciemu stolíku a rozprávali
sa do druhej ráno.
Ktorá krajina sa vám najviac páčila?
Saška: Je ťažké určiť konkrétnu krajinu.
Mňa oslovila Litva a Lotyšsko. Čo sa týka
miest, najviac sa mi páči Varšava, Riga a Vilnius.
Peťo: Každá krajina je vo svojej podstate
krásna. Ja osobne neviem určiť, ktorá sa mi
páčila najviac. Viem povedať, čo ma na nich
zaujalo. Napríklad príroda je nádherná v Lotyšsku, Estónsku i Litve. Z miest ma najviac
okúzlila Varšava. Je to krásne staré mesto

s veľkou históriou, aj keď smutnou, hlavne
pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu. Obyvatelia sú hrdí na varšavské povstanie a mesto si
pamätá, čo v minulosti zažilo.
Saška: Varšava je síce veľká, ale zaujímavosti boli tak blízko seba, že sme ich všetky
stihli prejsť. Hľadali sme pôvodné varšavské
geto z druhej svetovej vojny a zistili sme, že
sme sa v ňom po celú dobu prechádzali. Po
potlačení tamojšieho povstania bolo kompletne zdemolované. Riga ma veľmi zaujala svojou
výnimočnou architektúrou. Domy boli pestré a
farebné. Objavili sme reštauráciu prepracovanú do starého dobového štýlu. Žiadne lampy,
len sviece, hrala stredoveká hudba a obsluha
bola oblečená v dobových šatách. V jedálnom
lístku sme si mohli prečítať, z ktorého obdobia
a krajiny jedlo pochádza.
Peťo: Gdansk nám zase budovami pripomínal Holandsko, keď sme prechádzali okolo zaujímavých tehlových stavieb. Vilnius je
tiež nádherné mesto. Má bohatú históriu s
mnohými pamiatkami, ako napríklad pozostatky pevnosti nad mestom, z ktorých bol
krásny výhľad na široké okolie. V Miškolci
sme sa zastavili v kúpeľoch s prírodnými jaskyňami, ktoré dotvárajú bazény. Bolo to príjemné ukončenie dovolenky na motorkách.
Text: Petra Brštiaková

Tallinn
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Mladé talenty v stolnom tenise
reprezentovali na domácej pôde!
Desiateho októbra 2015 naši najmenší stolní tenisti reprezentovali Záhorskú
Bystricu na prvom ročníku detského turnaja v stolnom tenise, ktorý sa konal v našom spoločenskom dome. Bol to jeden
z najväčších stolnotenisových turnajov
v Bratislavskom kraji.
Detského turnaja sa zúčastnili hráči
a hráčky z troch krajín: Českej republiky,
Rakúska a Slovenska, z ôsmich klubov
(TTC Angern, TTC Strasshof Obmann, Praha, Spoje Bratislava, Devínska Nová Ves,
Stupava, Veľký Biel a Záhorská Bystrica).
Spolu 53 hráčov odohralo 197 zápasov
a neuveriteľných 412 setov!
Záhorskú Bystricu reprezentovalo osemnásť detí: Hanka Gogová, Linda Bednárová, Kika Bilačičová, Vikinka Krettová, Hanka Stankovičová, Kička Bartošová, Samko
Stankovič, Samko Liďák, Viki Kohút, Miško
Bilka, Paľko Bilka, Viki Bartoš, Miško Svoboda, Maťko Hauptvogel, Šimonko Saxa,
Dušan Liška, Riško Baranovič, Alex Kusin.
Deti za takejto silnej účasti súťažili v šiestich kategóriách: mladšie žiačky, staršie
žiačky, mladší žiaci, mladší žiaci pokročilí,
starší žiaci, starší žiaci pokročilí.

Tu sú výsledky tých najúspešnejších:
Mladšie žiačky:
1. Lucka Puškárová, DNV
2.	
Hanka Stankovičová, SPST Záhorská Bystrica
3.	
Kika Bilačičová, SPST Záhorská
Bystrica
4.	
Anne Marie Wernerová, Praha,
Vikinka Krettová, SPST Záhorská
Bystrica
Staršie žiačky :
1. Veronika Drobová, DNV
2. Stefani Kostolani, TTC Angern
3. Valéria Černušková, Stupava
4.	
Hanka Gogová, SPST Záhorská
Bystrica
Mladší žiaci :
1. Patrik Rosenberger, Veľký Biel
2. Simon Dugovič, DNV
3. Adamko Odor, DNV
4.	Šimon Saxa, SPST Záhorská Bystrica
Mladší žiaci pokročilí:
1. Štefan Bunček, DNV

2. Matúš Bognár, Veľký Biel
3. Tomáš Švarc, DNV
4.	Paľko Bilka, SPST Záhorská Bystrica
Starší žiaci:
1. Jakub Šošovička, DNV
2. Hugo Herman, DNV
3. Filip Kasanický, DNV
4. Lukáš Križan, Stupava
Starší žiaci pokročilí :
1. David Dužek, Spoje
2. Ján Sokol, Spoje
3. Lukas Kostolani, TTC Angern
4. Jovic Denic, TTC Angern
Naše detské talenty si zaslúžia veľký obdiv
a uznanie, podali výborné výkony a všetci dokázali v tak náročnej konkurencii obstáť.
Ďakujeme všetkým rodičom, starým
rodičom, ktorí napiekli a pripravili občerstvenie pre hráčov i hostí, čím spríjemnili
celú atmosféru turnaja. Veľké poďakovanie
patrí aj členom OZ SPST, ktorí sa podieľali
na zabezpečení a riadnom chode turnaja.
Text: Zuzana Juríková

Turnaj slávnostne otvoril starosta Záhorskej Bystrice J. Krúpa.

Zápolenia na šiestich stoloch pod dozorom rozhodcov boli
urputné i úsmevné.

Staršie žiačky (vpravo víťazka Veronika Drobová z DNV) so
starostom Záhorskej Bystrice a spoluorganizátormi turnaja

Vyhrali všetci, nielen títo pokročilí mladší žiaci.

Šport

Stará láska nezhrdzavela
Byť stolnotenisovým majstrom, vlastne majsterkou bývalého Československa v ženskej štvorhre,
reprezentantkou družstva Slovenska, získať na juniorských Majstrovstvách Európy striebornú a bronzovú
medailu, to sa len tak hocikomu nepodarí. Podarilo sa to však Ľubici Gogovej, dievčenským menom
Mládkovej, mamine dvoch dcér, 19-ročnej Katky a 11-ročnej Hanky, v súčasnosti trénerke stolnotenisových
drobcov v Záhorskej Bystrici.
Rodáčka z neďalekých Malaciek sa narodila 14. novembra 1972 nezhrdzavela: Ľubka rozbalila odloženú raketu a pomohla k postua presne o rok prišla na svet Anna Murínová, ďalšia slovenská repre- pu do 6. bratislavskej ligy. Jej vzťah k novému „pingpongovému
zentantka, ibaže v biatlone. Ľubka sa však oddala športu, ktorý má domovu“ sa vybudoval počas hrania, lebo tu, ako vraví, spoznala
dávnejšie tradície než biatlon, ale aj veľkú rozšírenosť po svete. Práve úžasných ľudí, s ktorými spolupracuje aj pri trénovaní detí.
Vyštudovaná magistra v odbore politológie má na trénovanie
z tohto dôvodu pribudol stolný tenis od roku 1988 do programu OH.
Pingpong, ako sa dodnes zvukomalebne hovorí stolnému teni- „papiere“, pretože získala trénerskú licenciu B. So stolným tenisu, považujú mnohí za nenáročný šport. Omyl. Aj na rekreačnej som začínala v druhej triede na ZŠ v rodných Malackách, jej prvým
úrovni patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, vyžaduje trénerom bol otec Jozef Mládek, ale v dobrom spomína aj na trérýchly odhad hernej situácie a následne jej okamžité riešenie naj- nera pôvodom z Topoľčian, menovca Ľubomíra Gogu. Neskôr ich
vhodnejším herným spôsobom tak, aby súper mal čo najmenšiu vystriedali tréneri z reprezentácie – Vladimír Mihočko či Jarolím
Miko. Spoluhráčky z klubu i reprešancu loptičku vrátiť.
zentácie patrili k jej dobrým kamaVznik stolného tenisu siaha až
rátkam, či už ide o Jarku Mihočkodo obdobia pred dvoma tisícročiavú, Zuzku Poliačikovú alebo Renátu
mi a jeho kolískou bolo Japonsko.
Kasalovú, samé zvučné mená sloHru nazývali gossima a z Japonska
venskej stolnotenisovej scény.
do Európy ju priniesli Angličania v 80.
Počas aktívnej činnosti štartorokoch 19. storočia. Ale dôležitým inivala za kluby Strojár Malacky, Lociátorom etablovania pingpongu bol
komotíva Bratislava (tu od 7. triedy
tenis, ktorý sa jeho nadšenci snažili
navštevovala aj základnú školu
počas zimných mesiacov preniesť do
a nadväzne Gymnázium Hubeného)
sálového prostredia na stôl, lebo vtedy
a ZŤS Topoľčany. Na „staré“ kolená
o krytých tenisových halách nebolo ani
ešte ako hráčka i trénerka pôsobila
chýru. Pinpong sa teda nehral na zev Rakúsku (Viedeň, Villach) a v Nelenej tráve ako jeho starší a väčší brat
mecku. Na rozdiel od dávnych to(pôvodný názov tenisu znel lawn tenis),
varišov naši športovci nechodili do
ale na zelenom stole. Spočiatku sa mibohatších krajín na skusy, ako sa
niatúra tenisu hrala na stoloch rôznych
dobovo vravelo na vandry, ale chorozmerov s gumovými alebo korkovýdili odovzdávať svoje schopnosti
mi loptičkami a s drevenými raketami.
a skúsenosti. A načo tajiť, aj kvôli fiAko oficiálna športová hra sa stolný
nančnému prilepšeniu, keďže v ére
tenis uviedol zavedením celuloidovej
socializmu odmeňovanie nebolo holoptičky do hry, a to Angličanom J.
ribilné, pretože väčšinu devíz si poGibbom v roku 1899. V roku 1909 sa
nechával štátny podnik Pragosport.
začal tento šport šíriť z Anglicka do
Ľubkine úspechy sa už v úvode
Európy a po roku 1920 sa rýchlo
spomínali. Okrem slovenských majrozvíjal aj v bývalom Československu.
strovských titulov od žiackych až po
Vo svojom vývoji prežil obdobie dreseniorské časy jej patrí titul majsterky
venej rakety (1884 – 1926), gumeČeskoslovenska (spolu so Zuzanou
nej rakety (1927 – 1951), špongiovej
Poliačikovou v štvorhre) ako aj strierakety (1952 – 1959), sendvičovej
borná medaila z MEJ v zmiešanej
rakety (1960 – 1969) a naposledy
štvorhre v Aténach (1987), bronzová
obdobie účinných druhov rakiet, ktoré Ľubka (dolu) so svojimi dvoma fešandami Katkou a Hankou
v družstvách z Luxemburska (1989).
trvá až podnes.
Úspešná bola tiež na Majstrovstvách
Ak je stolný tenis nenáročný, tak
jedine na vybavenie a priestor. Stačí miniatúrna hracia plocha, sveta vo Švédsku (1993), kde pomohla ženskému družstvu SR udrktorú predstavuje stôl, rozdelený napnutou sieťkou na dve polo- žať sa v elitnej skupine. Športovci vždy mali svoje ciele, Ľubici sa jej
vice. Stredová čiara rozdeľuje stôl na potreby štvorhry. Loptič- najväčší športový sen – súťažiť na olympijských hrách – nesplnil...
Ale aj teraz, keď už mení súťažnú raketu za trénerskú, má pred
ka je vyrobená z celuloidu alebo podobnej plastickej hmoty, prevažne má bielu farbu. Raketa môže mať rôzny tvar a hmotnosť, jej sebou konkrétne ciele. Chce sa venovať pingpongu chtivým depodklad však musí byť pevný a raketa musí byť pokrytá poťahom. ťom v našej obci, pomôcť vychovať hráčov na vysokej úrovni a tým
V súčasnosti sa používajú najmä gumové alebo gumoplastové po- i zviditeľniť svoj obľúbený šport v Záhorskej Bystrici. Spolu s Ing.
vrchy, ktoré musia byť farebne odlíšené – jeden musí byť červený, Zuzkou Juríkovou, pomocnými trénerkami Táňou Forgáčovou
druhý čierny, akoby podľa vzoru slávneho Stendhalovho románu a mladou 15-ročnou Miškou Erdelskou zo Stupavy sa jej práca
zatiaľ darí: hoci s trénovaním začali len vo februári tohto roku, už
Červený a čierny.
Ľubka Gogová sa k nám do Záhorskej Bystrice dostala v podsta- dosiahli s deťmi prvé úspechy. Ako Ľubka vraví, práve to je jej aktute náhodou, keď stretla ľudí, s ktorými sa spoznala v časoch ak- álny sen: vychovať z detičiek skvelých hráčov a reprezentantov
tívnej hráčskej činnosti. A nakoľko Bystričania potrebovali pomôcť SR. I keď je cesta k úspechom veľmi náročná, nie je neusku
k postupu do vyššej ligy, tak sa stalo, že stará pingpongová láska točniteľná, dodáva optimisticky.
Text: -jg-
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V Záhorskej Bystrici
		opäť

hráme seniorský futbal

V Záhorskej Bystrici prežívala dlhodobá
tradícia hrania futbalu, najmasovejšieho
športu na svete. Je to úchvatný šport s guľatou loptou, ktorý zaujme snáď každého
hráča od najmladších detí až po dospelých
– a neskôr ich „drží“ aj ako fanúšikov.
Futbal v Záhorskej Bystrici sa hral s väčšími i menšími úspechmi nepretržite niekoľko
desaťročí a vyrástlo tu niekoľko výborných
hráčov. Najdlhšie pôsobiacim klubom bola
TJ Družstevník Záhorská Bystrica: nebol tu
azda jediný chlapec, ktorý by ním neprešiel
ako hráč a neskôr ako funkcionár. Spomeniem niektorých z radov tých starších a verím, že sa na mňa nenahnevajú ostatní,
ktorých neuvádzam, ale za ich pôsobenie
im tiež patrí veľká vďaka. Hrali tu: Štefan
Pilváň, Jozef Maroš, Miroslav Palkovič, Rudolf Matúšek, Anton Starý, Jozef Fatyka,
Ján Besedič, Štefan Jánoš, Ján Polák, Pavel Malinovský, bratia Mihalovičovci (Štefan,
Ján a Miloš), bratia Peter a Ivan Mazancovci,
bratia Fatykovci – Stano, Peter a Miloš, Jozef Bielovič, Bohuš Pilváň, Milan Bilačič, Valentín Máťoš, Viliam Turzák, Peter Zechmajster a ďalší. Aj ja sa skromne priradím k tejto
futbalovej rodine, v ktorej som strávil čas od
žiackych rokov cez dorast až do A družstva.
Do tejto rodiny bystrických futbalistov patril
a patrí aj pán Ján Blecha, ktorý Záhorskú
Bystricu svojou enormnou snahou a úsilím
o znovuzrodenie tunajšieho futbalu priviedol
až k existencii futbalového mužstva seniorov
– družstva A.
Na to, aby tento projekt pretavil do reálnej podoby, potreboval zostaviť tím ľudí, ktorí
majú o futbal skutočný záujem. Dňa 5. mája
2015 bolo po niekoľkoročnej odmlke založené OZ MKF Slovan Záhorská Bystrica,

Čím viac lôpt v sieti súpera....

Seniorský tím FMK Slovan Záhorská Bystrica
ktoré zaevidovali na Ministerstve vnútra a tak
mohlo začať reálne vykonávať svoju činnosť.
Vedenie klubu je nasledovné: Ján Blecha
– prezident, Miloslav Sajan – viceprezident
a manager ISSF, Martin Perniš – športový
riaditeľ, František Koporec – revízor, Ján
Masár – metodik, Pavel Malinovský – čestný
člen klubu.
Už pred založením klubu oslovili funkcio
nári niekoľko chlapcov zo Záhorskej Bystrice, z nich však prejavili záujem hrať za
našu mestskú časť len poniektorí, napríklad
Tomáš Hanúsek, Lukáš Bielovič, Martin Perniš, František Koporec, Alexander Rác, Tomáš Mihalovič, Roman Gavalér.
Ostatní chlapci, a je ich nemálo, sú z iných
mestských častí Bratislavy, ale aj zo Stupavy,
z Marianky – a vari štyroch máme aj z východného Slovenska. Títo pri reprezentácii

našej mestskej časti nosia na dresoch názov
MKF Slovan Záhorská Bystrica. Už samotný
nápis na dresoch hovorí o tom, že v Záhorskej Bystrici sa znova hrá seniorský futbal,
čomu sa všetci veľmi tešíme.
Od samého začiatku snahy oživiť mužský
futbal sme mali podporu v osobe starostu
mestskej časti Ing. Jozefa Krúpu, ktorému
klub touto cestou veľmi pekne ďakuje. Poďakovanie patrí tiež poslancom mestskej
časti za podporu a odsúhlasenie finančnej
čiastky 2000 € pre potreby tunajšieho futbalu. Nemôžeme zabudnúť na našich podporovateľov a sponzorov, ktorí väčšou alebo
menšou mierou prispeli na náš futbal: Rádio
LAN, Betonárka ALAS, Ing. Eduard Hanúsek, Stanislav Bilačič a firma Lapacinka.
Všetkým úctivo ďakujeme.
Naším počiatočným vkladom do činnosti
klubu bolo, že sme v spolupráci s mestskou
časťou zrekonštruovali podlahy v šatniach
a dali sme vyrobiť striedačky pre futbalistov.
Jedným z najhlavnejších krokov, ktoré sme
museli vykonať, aby sme mohli hrať bratislavskú futbalovú ligu, bola registrácia všetkých hráčov. Bola to mravčia práca, ktorá
však stála za to: dnes sme zaradení do šiestej bratislavskej ligy seniorských tímov!
Naši hráči sa zatiaľ medzi sebou spoznávajú, hlavne po hernej stránke. Každý začiatok býva ťažký, ale my sme si dali za cieľ, že
ho s ľahkosťou prekonáme a budeme bystrickým fanúšikom robiť len radosť. Na to potrebujeme divácku podporu fanúšikov. Preto
vás veľmi radi uvítame na zápasoch doma
i vonku a dopredu sa tešíme na vašu divácku
priazeň!
Text: Miloslav Sajan

Naša Bystrica
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS / september – október 2015
FUTBAL – Seniori VI. liga

FUTBAL – Mladší žiaci

TJ Slávia Ekonóm Bratislava – MKF Slovan Záhorská Bystrica 3 : 3
ŠK Krasňany Bratislava – MKF Slovan Záhorská Bystrica 5 : 1
MKF Slovan Záhorská Bystrica – AFK DHL Bratislava 6 : 1
FK Mariathal – MKF Slovan Záhorská Bystrica 3 : 1
FK Družstevník Blatné – MKF Slovan Záhorská Bystrica 2 : 2
MKF Slovan Záhorská Bystrica – ŠK Hamuliakovo 0 : 0
OFK Dunajská Lužná – MKF Slovan Záhorská Bystrica 1 : 1
MKF Slovan Záhorská Bystrica – MŠK Kráľová pri Senci 1 : 3

ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FK Dúbravka Bratislava 2 : 7 (1 : 2)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FK Rusovce 4 : 5 (2 : 2)
FK Šamorín-Hamuliakovo – ŠK Hargašova Záh. Bystrica   4 : 1 (4 : 0)
FK Dúbravka Bratislava – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 4 : 4  (2 : 0)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – MŠK Iskra Petržalka   3 : 3  (2 : 0)
FK Scorpions Bratislava – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 5 : 0  (1 : 0)
MŠK Senec – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 0 : 4  (0 :3 )
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – NMŠK 1922 Bratislava 0 : 1 (0 : 0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MŠK Iskra Petržalka
ŠK Hamuliakovo
ŠK Krasňany Bratislava
TJ Slávia Ekonóm Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
FK Mariathal Bratislava
FK The Dragons
FC Volkswagen Bratislava
FK Družstevník Blatné
MKF Slovan Záhorská Bystrica
OFK Dunajská Lužná
ŠK Kaplná
AFK DHL Bratislava

Z
9
9
8
8
9
8
8
8
8
8
9
8
8

V
8
6
6
4
4
4
4
4
3
1
1
1
1

R
1
2
1
2
1
0
0
0
1
4
2
0
0

P
0
1
1
2
4
4
4
4
4
3
6
7
7

Skóre
24:8
25:7
27:12
22:13
17:17
21:11
20:13
15:14
15:19
15:18
9:21
11:32
8:44

B
25
20
19
14
13
12
12
12
10
7
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MFK Rusovce
FK Scorpions Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
MŠK Iskra Petržalka
FK Dúbravka Bratislava
FK Šamorín – Hamuliakovo
TJ Malinovo
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
NMŠK 1922 Bratislava
MŠK Senec
TJ Čunovo

10
9
9
8
9
9
9
9
9
9
8

9
8
6
5
4
3
4
2
2
1
0

0
0
0
1
2
3
0
2
0
1
1

1 47:11
1 51:9
3 24:19
2 23:10
3 23:17
3 14:22
5 15:21
5 22:31
7 24:30
7 16:46
7 3:49

27
24
18
16
14
12
12
8
6
4
1

Najlepší strelci zo Záhorskej Bystrice: Jakubík – 9 , Kubaský – 5,
Didek – 3

FUTBAL– Starší žiaci

FUTBAL – Staršia prípravka

ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FK Slovan Most pri Bratislave 1 : 6  (0 : 4)
FK Šamorín – Hamuliakovo – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 6 : 0 (4 : 0)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava (D) 4: 1 (2 : 1)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – MŠK Iskra Petržalka 0 : 15
FK Scorpions Bratislava – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 4 : 0 (0 : 0)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FK Vajnory 3 : 2 (2 : 1)
FC Petržalka Akadémia – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 11 : 0 (5 : 0)
FK Lamač Bratislava – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 4 : 2 (2 : 1)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FK Tomášov 0 : 4 (0 : 2)

FK Dúbravka – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 2 : 3 (1 : 1)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK 2 : 1 (0 : 0)
MFK Rusovce – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 2 : 3 (2 : 0)
FA Bratislava – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 3 : 1 (2 : 0)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FC Malacky 9 : 1 (6 : 1)
FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Hargašova Záh. Bystrica 2 : 1 (2 : 1)
ŠK Hargašova Záh. Bystrica – FK Stupava 11 : 1 (5 : 0)
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MŠK Iskra Petržalka
FC Petržalka Akadémia
FK Lamač Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
FK Scorpions Bratislava
SDM Domino Bratislava
FK Slovan Most pri Bratislave
MŠK Iskra Petržalka
ŠK Slovan Bratislava – D
ŠK Tomášov
ŠK Nová Dedinka
FK Šamorín – Hamuliakovo
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
FK Vajnory
TJ Rovinka
FKM Karlova Ves Bratislava
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Najlepší strelci zo Záhorskej Bystrice: Bartalský – 5 , Rada – 3
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FKM Karlova Ves Bratislava
FA Bratislava
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
MŠK Iskra Petržalka
FK Šamorín – Hamuliakovo
Futbalová akadémia Lafranconi
FTVŠ UK
FK Dúbravka Bratislava
FC Malacky
FK Stupava
MFK Rusovce
OFK Dunajská Lužná
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Najlepší strelci zo Záhorskej Bystrice: Ďurica – 12, Piaček – 8 ,
Prokop – 6
Text: Ivan Bošňák
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Šport

Tsunami Záhorská Bystrica je extraligová!
Extraliga – „crème de la crème”,
alebo „vyššie to už nejde”
Beží druhá minúta florbalového zápasu proti silnému bratislavskému
Hurikánu a Oliver Kubaský strieľa za Záhorskú Bystricu gól. Dal ich
už veľa, zopár aj v reprezentácii. Ale tento je prvým gólom extraligového tímu z malej mestskej časti – Záhorskej Bystrice. Symbolicky
v desiatom roku práce s deťmi a mládežou sa florbalistom Tsunami
splnil sen. Vo florbale nie je lepšia a vyššia súťaž. Extraliga je jednoducho vrchol a v spoločnosti tímov z Košíc, Prešova, Žiliny a Trenčína sa chlapci v dresoch s logom Záhorskej Bystrice cítia dobre.
Bystrica ešte extraligový tím vo svojej histórii nemala a tak sa patrí 19.
september 2015 zapísať do obecnej kroniky. (Treba poznamenať, že
v predchádzajúcej sezóne hral tím pod názvom Tsunami Stupava, ale
to bolo len prechodné riešenie).

Extraligový chlebíček a „smer reprezentácia“
Chalani dotiahli prvý zápas do víťazného konca, Hurikán zdolali
5 : 3 a tri body sú doma. Potom prišli tri náročné zápasy, kde ťahali
za kratší koniec. Extraliga sa naplno rozbehla. Sen o play-off, medzitým zápasy reprezentácie, seniorskej aj juniorskej, s majstrovstvami sveta. „Som rád, že hráči Tsunami sa presadili v reprezentačnej
konkurencii. Viem, že to všetko nie je môj úspech, keďže boli počas svojej kariéry vychovávaní aj inými kolegami. Verím však, že aj
mojím prispením v minulej sezóne si svojou hrou vypýtali pozornosť
reprezentačného vedenia. Výhodou je aj to, že hlavný tréner reprezentácie pán Koutný je naklonený práci s mladými hráčmi. Martina
Kuboviča, ktorý skúša legionársky chlebíček, doplnili Maroš Kovaľ,
Miško Steinhubel a Oliver Kubaský, ktorí sú v reprezentačnom kádri
a majú čo dať slovenskému mužstvu,“ hovorí Roland Blúska, extraligový tréner Tsunami. A to sa z juniorskej reprezentácie „tlačia vyššie“
Dávid Leskovský, Leonard Haraslín a Peter Kachnič. Silná generácia
a vzory pre najmenších bystrických florbalistov.

Perspektíva v Extralige
Roland Blúska dodáva: „Táto sezóna bude pre nás určite iná ako
tá minulá. V minulej som vedel, kde je sila tímu a jeho limity. Tento rok
si mužstvo musíme poskladať. Po odchode veľkých opôr v podstate
z každého postu, brány, obrany aj útoku, musíme nahrádzať týchto
hráčov novými. Taká kvalita, aká nás opustila, sa v podstate nahradiť
ani nedá. Okrem skúsených borcov budú nový tím tvoriť hlavne mladí
hráči. Ako perspektíva do budúcnosti je to výborné, ale túto sezónu
to bude pre nás ešte ťažké. Dôležité bude dať dokopy pevný káder,
ktorý spoločne dokáže hrať na maximum. Očakávam veľa bojovných
zápasov, ktoré budú divácky atraktívne.”

Jakub Horecký opäť kapitánom
„Kapitánske céčko nosím už druhú sezónu a stále je to pre mňa
veľká česť, ale zároveň aj zodpovednosť. Avšak viesť tento výborný
kolektív je radosť. Som rád, že mám za sebou aj skúsených ťahúňov,
ktorí už počas tvrdej letnej prípravy, ktorú sme začali v máji, dodávali
kolektívu súdržnosť. Prajeme si, aby si bystrickí fanúšikovia našli cestu do haly v Stupave na naše zápasy a my sľubujeme, že spoločne
budeme oslavovať prvé sezónne body,” hovorí kapitán extraligového
tímu Tsunami Záhorská Bystrica.

Zázemie a podpora športu
Extraligový tím je dnes pokope vďaka dlhoročnej práci celého
realizačného tímu, vďaka tomu, že chalani vydržali trénovať, hrať a
cestovať na zápasy a turnaje vo všedné dni aj po víkendoch vo veku,
keď sa ich rovesníci rozbiehali na diskotéky a čoraz viac sa kamarátili s počítačmi. Extraligové ambície sa naplnili aj vďaka podpore
rodičov hráčov, sponzorov OZ ŠK Hargašova a veľkú zásluhu má na
úspechoch aj podpora od mestskej časti Záhorská Bystrica. Ak sa
podarí dostať všetkých športovcov, deti aj dospelých do novej telocvične – športovej haly v Záhorskej Bystrici, tak pôjdeme na extraligové zápasy v obci peši. Šťastie praje pripraveným a budúcnosť patrí
zanieteným. A pre šport je v ŠK Hargašova každodenne zanietených
250 detí. Dajte svoje deti na šport, vráti sa vám to!
Text a foto: Ivan Bošňák, Šimon Dudík

Úspechy tenistov TJ Záhorák

Martin Fillo, Jozef Krúpa
a Dušan Matliak

Tohoročná súťaž družstiev v tenise sa skončila pre TJ Záhorák úspešne. Najmä v kategórii seniorov, kde sme
mali päť družstiev. Okrem toho súťažili ešte muži (dve družstvá) a dorastenci. V rámci bratislavského regiónu sme
získali dve prvé miesta: ako v súťaži nad 55 rokov, tak aj nad 65 rokov.
V Záhorskej Bystrici sme už po tretíkrát zorganizovali Majstrovstvá Slovenskej republiky, tento raz v kategórii nad
55 rokov. Turnaj bol veľmi vyrovnaný, všetky zápasy sa skončili 2:1. TJ Záhorák vstúpil do turnaja víťazne a porazil
ProSet. V ďalších zápasoch však podľahol TC Topoľčany a TKM Martin, a to našich pre menší počet gamov odsunulo až na štvrté miesto.
Viac sa darilo v kategórii nad 65 rokov. Turnaj sa konal v Čadci a naši si z neho odniesli bronzové medaily, keď
porazili Trenčín 2:1, prehrali však s Košicami 1:2 (vo štvorhre rozhodujúci set vo veľkom tie-breaku 7:10). Je to už
štvrté medailové umiestnenie TJ Záhorák v kategóriách seniorov na Majstrovstvách Slovenska za posledné tri roky.
Výborné výsledky šíria dobré meno Záhorskej Bystrice po celom Slovensku. No nielen výsledky, ale aj každoročne zveľaďovaný tenisový areál, ako aj dobrá organizácia záverečných turnajov. To všetko sa podieľa na tom, že TJ
Záhorák čoraz výraznejšie vstupuje do povedomia tenisovej verejnosti.
Text: Martin Fillo

Rozhovor

Allegro vivace u Miguela
alebo španielsko – slovenské
úvahy a variácie
PAVOL SMOLÍK
Globalizácia môže mať rôzne podoby. Či už ide o spájanie nadnárodných inštitúcií, zjednocovanie výrobných noriem vo všetkých možných oblastiach techniky,
alebo povedzme aj humanitárnu pomoc ostatných štátov sveta, pokiaľ sa v niektorom kúte zemegule stane nešťastie. Ale tá istá globalizácia prebieha aj v menšom meradle – a prejavuje sa napríklad v tom, že na námestí v slovenskej Záhorskej Bystrici má podnik Španiel. Nezvyklé? Ani nie! – zvykli sme si veľmi rýchlo
a k Miguelovi radi chodíme na dobré vínko a na španielske kulinárske špeciality.
Ale neobvyklé celkom určite bolo, keď som
sa u Miguela stretol s mojím dobrým priateľom, španielskym dirigentom Davidom Hernandom Ricom – a naraz vznikla Španielsko-slovenská presilovka 2:1!
David:
Hola Miguel! Tienes aquí un bar? Fantás
tico! Qué tal te van las cosas?
Miguel (prekvapene):
Hola David! Qué haces pod aquí?
David:
Estoy de visita a un amigo que vive en
Záhorská Bystrica, él me dijo que aquí hay
un bar español fantástico. Vengo y a quien
veo? A Miguel!
Obaja (srdečný smiech)
(Tento netradičný úvod potrebuje krátky
preklad. Dávid: Ahoj, Miguel. Ty tu máš pod
nik? Ohromné! Ako sa ti darí? Miguel (pre
kvapene): Ahoj, Dávid! Kde si sa tu vzal?
Dávid: Som na návšteve u kamaráta, ktorý
v Záhorskej Bystrici býva, ten mi povedal, že
tu je dobrý španielsky podnik. Prídem sem
– a koho nevidím – Miguel!)
Sadli sme si s pánom dirigentom za stôl –
a v rámci „kultúrnej výmeny“ sa akosi pozvoľne rozbehol aj náš rozhovor:
P: Dávid, ja ťa poznám už riadne dlho. Kedy
si sa vlastne prisťahoval na Slovensko?
D: Je to už vyše dvadsať rokov. V októbri
1993.
P: Aký to bol príchod?
D: Na letisku ma čakali dve veľmi milé
dámy, Slovenky, prvý dojem bol senzačný.
No keď sme sa viezli cez mesto, do očí mi
udreli tmavé bratislavské ulice bez poriadneho osvetlenia. Všetko bolo akési sivé a pochmúrne.
P: A keď si lepšie spoznal ľudí?
D: Ľudia sú všade približne rovnakí. Ale
predsa len sa mi videlo, že tí z prvej polovice deväťdesiatych rokov tu na Slovensku boli
príliš uzavretí a ako keby aj trochu ustráchaní.
Len ťažko nadväzovali kontakty, z ktorých by
nebola cítiť istá rezervovanosť.
P: Po dlhé roky sme neboli zvyknutí na cudzincov zo západu.

D: Iste. Myslím si, že práve to zohrávalo istú
rolu.
P: Prišiel si študovať dirigovanie na Vysokú
školu múzických umení. Prečo? Veď Španielsko je veľká kultúra, oproti nám ste veľmoc,
tam sa nedalo?
D: V čase, keď som sa rozhodol prísť k vám,
bola úroveň vášho školstva – hlavne toho
umeleckého – v porovnaní so Španielskom
na neporovnateľne vyššej úrovni.
P: Naozaj?
D: Iste. Vy ste mali napríklad zavedenú senzačnú sieť Ľudových škôl umenia, na ktorých
sa talentované deti pripravovali postúpiť vyššie, na konzervatóriá.
P: Ale to je predsa samozrejmosť, nie?
D: Vôbec nie. V Španielsku také niečo
vôbec neexistuje. Predtým a ani teraz. Hudobné vzdelanie deti získavajú nanajvýš na
súkromných hodinách, alebo na súkromných
školách. A úroveň konzervatórií a hudobných
akadémií je tam tiež podstatne nižšia, aj keď
teraz sa to už zlepšilo a je medzi nimi aj pár
veľmi dobrých.
P: To bol teda dôvod, prečo si prišiel študovať sem?
D: Áno.
P: Bolo to ťažké? Mal si predsa len dvadsaťjeden rokov.
D: Jednoduché to nebolo. Ale splnil sa mi
môj najväčší sen: stať sa dirigentom!
P: Životná úroveň?
D: Horšie zásobené obchody, než u nás,
ale to ma trápilo najmenej.
P: Zmenilo sa niečo odvtedy?
D: Určite infraštrukúra, služby, správa štátu, vzhľad miest, kultúra obliekania. Veľmi
rýchlo napredujete.
P: To je super – ale infraštruktúra nie je
všetko...
D: Myslím, že veľkým problémom tu na
Slovensku je to, že ste po revolúcii vkladali
do kapitalistického systému príliš veľké, alebo skôr skreslené očakávania. A mnohí zase
kapitalizmus vnímali jednoznačne ako zlo.
Ťažko sa hľadajú záchytné body, chýba tu
kontinuita v tvorbe komunít budovaných na

David Hernando Rico začal študovať
hru na klavíri na Hudobnom konzervatóriu v španielskom Valladolide.
Pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave a na Hudobnej fakulte Vysokej
školy múzických umení, kde sa stal
poslucháčom dirigovania u Bystríka Režuchu, Viktora Málka, Róbert
Stankovského a Ladislava Holáska. Okrem dirigovania sa venoval
aj štúdiu hudobnej vedy a absolvoval semináre na Internationale Bachakademie v španielskom Santiagu de Compostela u renomovaného
dirigenta Helmutha Rillinga. Počas
dlhoročného pobytu na Slovensku
dirigoval naše popredné telesá:
Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu, Štátny komorný orchester
Žilina, Štátnu filharmóniu Košice,
účinkovala s ním Capella Istropolitana i Camerata Slovaca. Spolupracoval tiež s Operou SND. V Španielsku
často vystupuje s Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Sinfónica de León, alebo Real
Filarmonía de Galicia. S Bratislavským symfonickým orchestrom, ktorý založil v roku 2000 a v spolupráci
s poprednými skladateľmi a hudobnými spoločnosťami (napríklad Warner Music či Sony Music) realizoval
viac ako štyristo nahrávok rôznych
hudobných žánrov od klasickej až
po filmovú hudbu pre krajiny ako
USA, Španielsko, Nemecko, Veľká
Británia, Nórsko, Francúzsko, alebo
Čína.
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Rozhovor
tradičných hodnotách, stojacich nad politikou.
P: To nie je veľmi lichotivé.
D: Zato tu však máte rôzne závideniahodné
a krásne veci. Napríklad nádherné folklórne
tradície s bohatým humánnym a duchovným
posolstvom.
P: U vás také niečo nie je?
D: My nemáme ľudovú hudbu v takom
zmysle ako vy. Podobá sa jej trochu tradícia
flamenga, ale to je predsa len čosi iné: váš
folklór je veľmi starý, konzervoval sa a prežíva
ako dobré víno. Vy ste mali možnosť to rozvíjať, veľkí skladatelia ako Béla Bartók, folklór
– aj ten slovenský – veľmi dôkladne študovali.
Máte súbory ako Lúčnica – a tak ďalej.
P: Áno, s folklórom sa väčšina Slovákov
identifikuje a sú naň hrdí.
D: Zato sa mi zdá, že v iných oblastiach tu
ľuďom hrdosť chýba.
P: Myslíš? Prečo?
D: Asi to tkvie v minulosti: príliš dlho ste boli
súčasťou väčších krajín, v ktorých dominovali
iné národy.
P: Ale veď rozdrobené bolo aj Španielsko
či Taliansko.
D: Ale to je niečo iné. Španielsko pozostáva z Katalánska, Aragónska, Baskytska, Kastílie a ďalších, relatívne rovnocenných častí.
Tak sa to konštituovalo ešte ako pozostatok
vplyvu Rímske ríše, ktorá toto územie kodifikovala ako priestor s istou politickou stabilitou. Národy na území Španielska žili vedľa
seba, nevravím, že celkom idylicky, ale nebol
to útlak. Skôr akási stará forma konfederácie.
Preto u nás napríklad vôbec nerozlišujeme
štátnu príslušnosť a národnosť. A nevenujeme sa ani otázke takzvaných národnostných
menšín. Sme jednoducho Španieli. Všade
okrem Baskytska sa hovorí románskymi jazykmi, sú tam silné kultúrne prepojenia. Zato
máme iné neduhy.
P: Dávid, toto pre Slovákov nevyznieva práve
lichotivo. Neberieš tú kritiku príliš zhurta? Teda
– v hudobnej terminológii – allegro vivace?
D: Ja to nevnímam ako kritiku. Snažím
sa situáciu popísať, ale jej aj porozumieť
a pochopiť ju. Ľudia na Slovensku majú
strach zo slobody, pretože za bývalého režimu
boli zvyknutí na isté sociálne výhody, ale tiež
pseudovýhody. A vzniklo tu niekoľko totalitnou ideológiou vytvorených „stratených generácií“. Ťažšie preberajú do rúk zodpovednosť
za seba, kontrolu nad svojimi záležitosťami,
prah rezignácie majú nastavený nízko. To sa
prosto nejako stalo, má to svoje historické
dôvody – a treba to zmeniť. Vieš, ja hovorím
už ako Slovák, preto som taký otvorený. Veď
väčšinu života som prežil tu! A Slovensko mi
veľa dalo! Mam ho veľmi rád, získal som si
tu mnoho kamarátov, a preto som aj pred pár
rokmi požiadal o slovenské občianstvo.
P: Ale pokiaľ ide o totalitu – u vás ste predsa dlhý čas mali Francov totalitný režim.
D: Iste. Ale ten – až na krátke obdobia po
občianskej vojne (1936 – 1939) – ani zďaleka
nebol taký tvrdý ako ten u vás. V Španielsku,

ak ste neboli vyslovene disidentom, útlak ste
v podstate nepocítili. A celkom opačný, než
u vás, bol postoj moci k ideológii: Francova
diktatúra podporovala kresťanské náboženstvo. Tým Franca vôbec neobhajujem, len sa
snažím povedať, v čom vidím rozdiel medzi
týmito dvomi totalitami. Hoci Francov režim
vyhnal panovnícku rodinu do exilu, Franco sa
po čase postaral o to, aby sa následník trónu
Juan Carlos vrátil do Španielska, dostal tam
vzdelanie a obnovil monarchiu a následne aj
demokraciu (ktorú sme mali už pred občianskou vojnou). Franco totiž vedel, že to bola jediná možnosť ako skončiť s diktatúrou. Bol to
veľký stratég. Ale diktatúra prestala až v roku
1976, teda až keď on sám zomrel!
P: Takže dve rôzne poňatia útlaku...
D: Áno. Mierou i smerovaním. Situácii u vás

sa viac podobal vývoj v Argentíne. Tam to bolo
omnoho ostrejšie – hoci len na krátke obdobie, keď to porovnáme so Slovenskom.
P: Takže situácia v socialistickom Československu a v okupovanom Španielsku sa
líšila.
D: Áno. Španielsku podľa môjho názoru
neostali po totalite také jazvy. Tu na Slovensku cítiť z jednej strany tiene z minulosti – a z druhej nejasnú víziu do budúcnosti.
Problém je asi aj v tom, že na Slovensku sa
jasne nepomenovali zločiny z minulosti – a to
napriek snahe vychádzajúcej napríklad zo
strany Ústavu pamäti národa, alebo programov, aké si napríklad pre Slovenský rozhlas
vytvoril práve ty.
P: V Argentíne sa po páde totality vo veľkom vešalo. To je lepšie?

NašaRozhovor
Bystrica
D: To nie. Ale spravil sa určitý poriadok
a skutoční zločinci boli potrestaní. Mnohí historici to hodnotia veľmi pozitívne.
P: Prehoďme list. Problémy pôsobia obyčajne aj kladne, ako výzvy.
D: Iste. Slováci sa vedia veľmi dobre prispôsobiť situácii – a to teraz myslím jednoznačne
v dobrom zmysle. Bežní ľudia, rodiny, ktoré
vidím na uliciach, sú zväčša veľmi kultivované, pekne a kultúrne sa správajú. A rýchlo sa
učíte jazyky, je tu veľký dopyt po vzdelaní. Poznám veľa Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí:
napríklad v španielskom mestečku, kde som
býval, bol kedysi asi najlepším učiteľom nemčiny práve Slovák.
P: Nemám vždy ten pocit, že by sme sa
o vzdelanie až tak usilovali.
D: Ale áno. Celkom určite. V Nemecku, ale
asi ešte viac v Rakúsku, panuje v tomto smere
obrovská kríza.
P: V čom sa to prejavuje?
D: Na slušnú životnú úroveň tam vzdelanie
nepotrebuješ. So strednou školou sa zamestnáš tak, že ti to stačí na dobrý životný štandard. Vidíš? – a práve po tejto stránke sú si
Slováci so Španielmi podobní. Tu i tam je oveľa väčší hlad vzdelať sa.
P: Ale to znamená, že vysoký sociálny štandard môže byť veľmi kontraproduktívny.
D: Samozrejme. Ale to je predsa stará známa vec.
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P: Dávid, ty sa venuješ nahrávaniu orchestrálnej hudby pre mnoho významných európskych vydavateľstiev. Prečo to robíš práve na
Slovensku?
D: Hlavne preto, že sú tu skvelí hudobníci
a je tu solídna tradícia nahrávania. Práve tu
sme pracovali s najväčšími hudobnými skladateľmi súčasnosti.
P: Keby si s týmto povolaním z nejakého
dôvodu skončil, ostal by si tu?
D: Nie – no to opäť nemyslím ako kritiku
alebo vyčleňovanie sa z prostredia, ktoré mi
tak veľa dalo. Ale v Španielsku je teplejšie
a hovoria tam po Španielsky . Krv nie je
voda. Ozaj – mimochodom – vieš, že v španielskych podnikoch ti dajú k obedu víno alebo vodu za tú istú cenu?
P: Tak to sa zase u nás nemôže stať!
D: Počkaj, poprosím Miguela, aby nám ponúkol trochu z tam toho červeného.
P: Ale pozývam ja.
D: Prečo?
P: Lebo ja som tu doma.
D: Omyl. Miguelov podnik – to je ako taká
malá španielska ambasáda v Záhorskej Bystrici. Ak dovolíš, vezmem na seba úlohu hostiteľa.
P: Ok, tak teda – na zdravie!
D: Que aproveche! Na zdravie!

14/05/2015
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OZ Hlas nádeje

TUREŠINAFEST
Slávenie úrody kukurice. Aj tak by sme mohli pomenovať spoločne
strávené nedeľné popoludnie v Záhorskej Bystrici. Mnohí ho
poznáte pod názvom Turešinafest.
Zasúťažili sme si, tentoraz formou malého kvízu pre deti. Veru aj dospelí mali čo robiť so správnymi odpoveďami! Sem – tam
padli vtipné odpovede, ako napríklad pri
otázke „komu je zasvätený kostol v Záhorskej Bystrici?“ Maťko pohotovo odpovedal:
„...hm, nášmu otcovi Ľudovítovi!“
Kukurica sa varila a jedla, otcovia učili svojich synov hrať na veľkej šachovnici
šach, podaktorí skúsili pétanque. Tak sa
im gule rozkotúľali, že ich nevedeli nájsť!
Deti vyhrali kopec cien a nakoniec nám
sestra Beáta vylosovala „rodinu Turešinafestu“. Tentoraz sa šťastie usmialo na
Marošovcov, ktorým patrí veľká vďaka za

to, že sa o svoju sladkú výhru podelili s ostatnými.
Za OZ Hlas nádeje by sme sa veľmi radi
poďakovali našim mladým farníkom, ktorí
nám pri tomto podujatí už tradične pomáhajú: Zuzke Bilačičovej za krásnu a chutnú tortu a Ľudke Antalovej za trpezlivosť a
ochotu organizovať takéto krásne stretnutia, počas ktorých sa máme možnosť vidieť, pozhovárať sa a spoznať aj nové tváre
našej Bystrice.
- OZ Hlas nádeje Rodina Turešinafestu

12/05/2015

OZ Hlas nádeje

Pripravujeme
Sprievod sv. Martina
11. 11. 2015,
o 17.00 hod. svätá omša
a po nej sprievod
Výroba adventných
vencov
27. 11. 2015
o 10.00 – 12.00 hod.,
poobede o 15.00 – 18.00
hod. a 28. 11. 2015
o 9.00 – 12.00 hod.
v Materskom centre

DY
ŇOBR
AN
DYŇOB
RA
NII E 2015
Niekto by sa možno začudoval, že vyre
závanie tekvíc sa u nás deje priamo v are
áli fary. Veď v poslednom čase sa tento
zvyk začal spájať s Helloweenom, ktorý
je, žiaľ, už aj na Slovensku dosť populárny.
A posolstvo Helloweenu, ktorý je demon
štráciou kultúry smrti, je s kresťanskými
ideálmi nezlúčiteľné. Ako to teda je? Nuž
tak, že si radosť zo spoločného popolud
nia, pri ktorom si deti s rodičmi vyrezávajú
z tekvíc všakovaké papule, jednoducho
vziať nedáme! Naše Dyňobranie nemá
s Helloweenom nič spoločné, pretože jeho
„filozofiu“ nevyznávame! Nič, len čistá ra
dosť zo stretnutia – a veselé zubaté sviet
niky!
- ps -

Tohtoročné Dyňobranie sa oproti minuloročnému, keď bolo veľmi ponuro a zima,
nieslo v duchu nádherného slnečného dňa.
Slniečko nás pred zimou možno posledný raz takto zohrievalo. Detičky, respektíve
rodičia, si vyrezávali tekvice, samozrejme –
pod striktným drobnohľadom drobcov, ktorí
len „dirigovali“. Každý rok to isté: rodič prinesie tekvicu, dieťa nariadi vzor, na diaľku
kontroluje, či rodič vytvára potvoru podľa
inštrukcií a hotovo. Vďaka, priatelia, milí rodičia a susedia, že sa každý rok prídete kreatívne zabaviť a vyblázniť!  Zahrievali sme
sa teplým čajom, už tradične pojedli párky
a šikovné mamičky aj koláčiky priniesli, za čo
im patrí veľká vďaka. Týmto popoludním sme

Slávnosť sv. Mikuláša
6. 12. 2015,
o 10.00 hod. sv. omša,
po nej príde sv. Mikuláš
sa pravdepodobne definitívne rozlúčili s teplejšími dňami, čo sa prejavilo už v podvečer,
keď sme v parku všetci spoločne zapálili vyrezávané tekvice a rýchlo sme sa rozpŕchli
do vyhriatych domovov. Ďakujeme rodine,
ktorá darovala tekvičky, a Pekárni u Floriánka!
- ľj -
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Samospráva
OZ Hlas nádeje / Červený kríž

Rozprávková noc
Maťko:
Na Rozprávkovej noci bolo super! Najviac sa mi páčilo, že sme hrali hru Stoličky. Už teraz sa teším na
ďalšiu takú noc!
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Milanko:
Páčilo sa mi ako nám Saška čítala a že bola chutná večera. Keď
sme sa hrali vonku, bolo to veľmi dobré!

OZ Hlas nádeje ďakuje Nadácii
Tatra banky za finančný príspevok.

Poďakovanie
Ďakujeme Bratislavskému
samosprávnemu kraju
za poskytnutie finančnej
dotácie na tvorbu
dvojmesačníka
Naša Bystrica!

Darcovstvo krvi – výzva
Aj Vaše predvianočné rozhodnutie darovať krv môže
niekomu zachrániť život.
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou SR Vám umožnia uskutočniť Váš šľachetný čin
v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici

v stredu 2. 12. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Anna Weinštuková,
predsedníčka MSSČK v Záhorskej Bystrici

Naša
Samospráva
Bystrica
Seniori

Október – Mesiac úcty k starším
v Klube dôchodcov Záhorská Bystrica

Každý rok v októbri oslavujú naši seniori svoj deň – Deň úcty k starším. V nedeľu
4. 10. 2015 sa vo veľkom počte zúčastnili
naši členovia na tomto slávnostnom podujatí v spoločenskom dome.
Po privítaní všetkých hostí predsedníčkou Vierou Marošovou pozdravil seniorov
pán starosta Jozef Krúpa, predsedníčka
sociálnej komisie pani Dagmar Cingelová a
dôstojný pán Ľudovít Pokojný. Preplnenej
sále krásne zahrali, zaspievali a zatancovali
bystrickí žiaci zo ZUŠ Jozefa Kresánka.

Veľký úspech mal mladý bratislavský
spevák Tomáš Ondriáš s klaviristkou Luciou Ševečkovou. Svojim pekným tenorom
zaspieval operetné árie aj ľudové piesne,
za čo sa mu poslucháči odmenili srdečným
potleskom.
Zásluhou pána starostu Jozefa Krúpu
dostal každý člen klubu darček – kilogram
cukru a balíček kávy. Občerstvenie bolo
tento raz neobvyklé – španielske obložené
chlebíky vyrobené naším podnikateľom Miguelom z reštaurácie El Picoteo na Námes-

Príhovor starostu

tí Rodiny. Veríme, že všetkým chutili.
Výbor klubu úprimne ďakuje sponzorom
podujatia, ktorými boli:
• starosta Jozef Krúpa
• Dagmar Cingelová, Tomáš Lendel
• Miloš Benca
• firma GRYF a. s.
• firma RadioLan
• firma Viaspol s. r. o.
• Hostinec u Iváka
Text: Božena Kubíková
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Jeseň s dobrou knihou
Miestna
knižnica
v Záhorskej Bystrici
sídli v budove bývalého miestneho úradu.
Okrem
základných
knižnično-informačných služieb organizuje pod vedením
knihovníčky Viery Marošovej vzdelávacie a
čitateľské
podujatia
pre škôlkarov a školákov. Podieľa sa na
rozvoji kultúrno-spoločenského života v Záhorskej Bystrici. Vďaka spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave môže každý, kto
je riadne registrovaným čitateľom Miestnej knižnice v Záhorskej
Bystrici, do 11. marca 2016 využiť možnosť bezplatne sa zaregistrovať za čitateľa Mestskej knižnice a využívať jej bohatý knižničný
fond, ako i ďalšie služby, ktoré ako regionálna knižnica poskytuje
(do pozornosti dávame bezplatné školenia práce na počítači pre
seniorov). Tešíme sa na vašu návštevu!
Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici je otvorená v pondelok
a stredu od 15.00 do 18.00 hod. a v piatok od 14.00 do 18.00
hod.
text: Miroslav Marciš

Prehľad uznesení a rozhodnutí
ustanovujúceho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva (MZ)
Bratislava-Záhorská Bystrica
zo 16. septembra a 29. septembra 2015
Zastupiteľstvo schválilo:
- návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti, spočívajúcu
v presune bežných rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z marca 2015, pričom sa nezmenili celkové
príjmy ani výdaje mestskej časti;
- Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica podľa zákona NR SR číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v platnom znení.
Zastupiteľstvo neschválilo:
- navrhované zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného
nariadenia č.12/2014 o dani z nehnuteľnosti, ktoré pripravuje
Magistrát hl. mesta Slovenskej republiky;
- pripravovaný návrh VZN magistrátu, ktorý upravuje zmeny
v sadzbách daní z nehnuteľností, ako aj ročnú sadzbu dane
z bytov na území mestských častí.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- informatívnu správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou v Záhorskej Bystrici za prvý polrok 2015;
- monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu MČB-ZB za prvý polrok 2015.
Zvukový záznam zo zasadnutí MZ, znenie zápisníc a mate
riálov z rokovaní nájdete na webovej stránke MČ: www.zahorskabystrica.sk.Najbližšie zasadnutie MZ je naplánované
na 15. 12. 2015 o 13:00 hod. vo veľkej zasadačke MÚ.

Tri otázky pre poslanca miestneho zastupiteľstva
Vladimíra Kristla
1. V čom spočíva
jadro vašej činnosti
v zastupiteľstve?
Po
komunálnych
voľbách v roku 2014 som nebol zvolený
za predsedu žiadnej z komisií, ktorá by
pre mňa bola prijateľná (v minulosti som
predsedal Komisii kultúry). Som aktívnym
členom Komisie športu a cestovného ruchu, Komisie pozemkového a lesného hospodárstva a Komisie výstavby a dopravy.
V športovej komisii som už piaty rok a práce
v nej pribúda. Hlavne vďaka jej predsedovi
Ivanovi Bošňákovi sa nám podaril veľký posun v bystrickom mládežníckom futbale a v
budovaní kultúrneho zázemia vo futbalovom
areáli. Mladí futbalisti pracujú v piatich kategóriách na slušnej úrovni, a to dáva nádej,
že o pár rokov bude aj seniorské mužstvo
postavené prevažne z Bystričanov. Naďalej

sa snažíme podporovať náš najúspešnejší
šport, a to florbal. Tu sa ako poslanec usilujem využiť každú príležitosť a „tlačiť“ na
premenu školskej telocvične na viacúčelovú športovú halu. Florbalisti totiž trénujú
a aj hrávajú v prenajatých priestoroch, čo
nevyhovuje kvôli doprave, a tiež to zaťažuje
rozpočet na šport. Čo sa týka pozemkovej
komisie, prekvapilo ma množstvo náročnej
práce. Asi je to aj tým, ako odborne a zodpovedne pristupuje k agende v komisii jej
predsedníčka Marta Liďáková. Časť problematiky sa týka žiadostí občanov o prenájom, resp. odkúpenie pozemkov; niekedy
si pripadám ako detektív, ktorý musí najprv
odhaliť motív žiadosti a až následne môžeme ako komisia zaujať stanovisko. Žiaľ, ako
detektívi sa niekedy cítime aj pri zisťovaní,
ktoré pozemky patria našej obci, resp.
mestu. Identifikácia všetkých pozemkov

patriacich obci je veľkou výzvou tak pre komisiu, ako aj pre príslušný odbor miestneho
úradu. Keďže je to práca minimálne aj na
ďalšie volebné obdobie, radi by sme v prvej
etape vyjasnili vlastnícke vzťahy v dvoch
zaujímavých lokalitách. Nachádzajú sa tam
pozemky, ktorých prípadný predaj by vedel
pozitívne ovplyvniť investičné zámery našej
mestskej časti.
2. Ako hodnotíte uplynulé obdobie,
teda etapu po komunálnych voľbách,
ktoré sa konali pred rokom?
Musím konštatovať, že v zastupiteľstve
nie je taká dobrá atmosféra ako v minulom
volebnom období. Občas to vyzerá tak, akoby predvolebná kampaň pokračovala ďalej
aj po voľbách. Nemám teraz na mysli tých
cca 80% bodov rokovania, ktoré sa prijímajú jednomyseľne. Dokonca aj rozpočet bol

Naša
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Ďakujeme,
že separujete odpad!
V súvislosti s podporou separovania odpadu vás
prosíme, aby ste triedený odpad vhadzovali do
kontajnerov na to určených. Problémové stojiská
a kontajnery spoločnosť OLO odoberie. Presný
spôsob separácie je uvedený vo všeobecne
záväznom nariadení obce. Zberné nádoby sú
rozlíšené farebne:
ŽLTÁ – plasty, často sa do týchto kontajnerov
zbierajú aj kovy a nápojové kartóny TetraPak,
či PurePak, nepatria sem plasty znečistené
chemickými látkami a olejom;
MODRÁ – papier, kartón, nepatrí sem mokrý,
znečistený, alebo mastný papier;
ZELENÁ – sklo okrem sklenených tabúľ.
Kontajnery na triedený odpad v Záhorskej
Bystrici sú určené výlučne pre obyvateľov našej
mestskej časti (nie pre firmy a podnikateľské
subjekty).
Ďakujeme, že spolu podporíme separovanie
odpadu, ktoré je veľmi dôležité a prínosné pre
naše prostredie!

vďaka ústretovosti pána starostu a „jeho“
poslancov prijatý jednomyseľne všetkými
poslancami. Hovorím o problematických
bodoch, z ktorých by som spomenul dva:
Prvým bolo prijatie Všeobecne záväzného
nariadenia o otváracích hodinách reštauračných prevádzok. Stáli tu logicky proti
sebe záujmy majiteľov a zákazníkov reštauračných zariadení na jednej strane a verejnosti, ktorá ich prevádzkou trpí, na strane
druhej. A podobne sme boli rozdelení aj na
rokovaní zastupiteľstva. Myslím, že len vďaka rekordnej účasti verejnosti na rokovaní
sa podarilo prijať nariadenie, ktoré rešpektuje nárok dotknutých občanov na aspoň
relatívny nočný pokoj. Na tomto mieste by
som chcel občanom poďakovať za to, že
prišli a vyzvať všetkých obyvateľov, aby sa
vo väčšom počte a aktívnejšie zúčastňovali
na rokovaniach miestneho zastupiteľstva.
Myslím si, že pod ich vplyvom by aj zastupiteľstvo pracovalo kvalitnejšie, s prvoradým
zreteľom na verejný záujem. Druhým príkladom je postoj miestneho úradu a niektorých poslancov k neoprávnenému oboha-

covaniu sa na úkor obce v kauze prenájmu
obecných priestorov firme Tchimo (predtým
v nájme JJJ Stavbuild). Táto spoločnosť si
na základe pre obec nevýhodnej zmluvy
prenajíma pozemky a sklad za zvýhodnené
nájomné na športové účely, a pritom tieto
nehnuteľnosti využíva čisto na podnikateľské účely. Prvá chyba je, že takúto zmluvu
vôbec miestny úrad na rokovanie zastupiteľstva predložil a následne zastupiteľstvo
schválilo. Za ešte väčšiu chybu však považujem, že na toto konanie musel upozorniť
predseda finančnej komisie Ján Janata.
Napriek tomu, že svoje zistenia predniesol
na zastupiteľstve, miestny úrad, ale ani kontrolór MČ niekoľko mesiacov nekonali. Za
háklivými témami sú vždy konkrétne osoby
s konkrétnymi záujmami. Avšak predstavitelia obce spolu s poslancami majú vždy pôsobiť v prospech Záhorskej Bystrice.
3. Aké rezervy, výzvy a plány nám prinesie budúcnosť?
Doteraz som nespomenul prebiehajúce
rekonštrukcie ciest a ostatnej infraštruk-

túry. Miestny úrad na čele so starostom
pracuje v tejto oblasti veľmi dobre, aktívne a v spolupráci s magistrátom a s VÚC
sa nám Záhorská Bystrica za ostatných
päť rokov mení takpovediac pred očami.
Je radosť jazdiť po kvalitnejších cestách
a prechádzať sa po nových chodníkoch.
Tieto rekonštrukcie prebehli aj vďaka
SPP, ktorý celý proces inicioval a na väčšine ciest sa podieľal jednou polovicou
nákladov.
Ešte väčšiu radosť mám, keď vidím večer deti vracať sa z tréningu s florbalovou
hokejkou v ruke. Na to, aby to tak bolo aj
naďalej a aby nemali v ruke namiesto hokejky cigaretu, vynaložím ako poslanec
všetko svoje úsilie v prospech čo najrýchlejšieho postavenia športovej haly. Uvedomujem si, aká to bude finančná záťaž pre
budúce rozpočty, ale tak isto si uvedomujem, že sme bohatá obec a investícia do
školy a možnosti aktívne športovať patrí
k najrozumnejším projektom, ktoré treba
podporiť. Som šťastný, že môžem byť toho
súčasťou.
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Mestský poslanec Ing. Roman Weinštuk informuje
Rozpočet Bratislavy
Na poslednom zasadnutí MsZ bola jedným z prerokovávaných bodov aj informácia
o plnení a čerpaní výdavkov Hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015.
Ukazovateľ
Príjmy
Výdavky
Saldo

schválený
rozpočet 2015
362 683 098
362 683 098
0

skutočnosť za
I. polrok
163 691 801
155 898 062
+ 7 793 739

% plnenia
45
43

Výsledok hospodárenia hlavného mesta k 30. 6. 2015 predstavuje prebytok vo výške 7,79 mil. eur.
V bežnom rozpočte sa dosiahol prebytok 14,4 mil. eur, v rámci
kapitálového rozpočtu schodok 6,15 mil. eur, a to kvôli nezrealizovaným predajom majetku mesta.
Prebytkom rozpočtu sa, ako každý mesiac, kumulovali prostriedky na úhradu týchto výdavkov:
- dotácia a transfery rozpočtovým a príspevkovým organizáciám (3,12 mil. €);
- dotácia a transfery Dopravnému podniku BA (2,99 mil. €);
- mzdové a režijné náklady magistrátu a mestskej polície (3,2
mil. €).
K 30. 3. 2015 eviduje hlavné mesto neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 9,5 mil. €.
Štruktúra príjmov a výdajov hlavného mesta (v mil. €)
Príjmy
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Príjmy z finanč. operácií
Príjmy celkom

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky z finan. operácií
Výdavky celkom
Saldo príjmov a výdajov

schválený
rozpočet
161,7
35,1
113,9
52,0
362,7

skutočnosť
za I. polrok
82,0
10,9
29,3
41,4
163,6

% plnenia

schválený
rozpočet
212,4
106,5
43,7
362,6

skutočnosť
za I. polrok
97,4
16,5
41,9
155,8
+ 7,8

% plnenia

51
31
26
80
45

46
16
96
43

Dane z príjmov fyzických osôb, ktoré získava mesto ako podielové dane zo štátneho rozpočtu, sa plnili na úrovni 50 % z plánovanej
výšky. V porovnaní s polrokom minulého roku však došlo k nárastu
o cca 6 miliónov eur. Výnos z tejto dane je ovplyvnený zvýšením
podielu obcí na výnose tejto dane zo 67 % na 68,5 %. K zvýšeniu
daňových príjmov došlo aj z dôvodu vyššieho plnenia dane z nehnuteľností. To je dobrá správa aj pre našu mestskú časť, pretože
môžeme očakávať v tomto roku vyšší príjem z tejto dane o 10 000
– 15 000 eur. V ďalšom období očakávame priaznivý vývoj aj z výberu daní z príjmov fyzických osôb z dôvodu ďalšieho zvýšenia
podielu v prospech obcí.

Štruktúra najvýznamnejších výdavkov programového rozpočtu (v mil. €)
schválený
rozpočet

skutočnosť
za I. polrok

% plnenia

Doprava
a komunikácie

164,0

47,3

29

Životné prostredie

35,7

16,4

46

Vzdelávanie

52,3

25,5

49

Sociálne služby

11,8

0

0

6,9

3,2

46

16,6

6,9

42

13,0

4,7

36

5,3

2,3

43

Bezpečnosť
a poriadok
Moderný úrad
pre ľudí
Nakladanie
s majetkom
Kultúra

Ako je zrejmé, viac než polovicu celkových výdajov tvoria náklady na dopravu. Do tejto kapitoly spadajú výdavky na zabezpečenie
verejnej dopravy, na údržbu a rekonštrukciu komunikácií, mostov,
na dopravné značenie či svetelnú signalizáciu. Dopravný podnik
Bratislava prepraví ročne cca 250 miliónov osôb pri predpokladanom objeme cca 45,1 mil. km a vypraví 125 liniek. Za I. polrok
vynaložil DPB, a. s. na úhradu výkonov 58,3 mil eur, z toho z rozpočtu mesta 29,5 mil eur. Celkové výnosy DPB boli 59,8 mil. eur.
Výdavky na životné prostredie zahŕňajú náklady na odvoz a likvidáciu domového odpadu, likvidáciu nebezpečného a zeleného
odpadu, likvidáciu čiernych skládok.
Organizácie v pôsobnosti Bratislavy
Na rozdiel od našej mestskej časti hlavné mesto zabezpečuje široký rozsah služieb prostredníctvom svojich vlastných spoločností,
alebo spoločností, v ktorých má majetkový podiel.
Vzhľadom na to, že na poslednom zasadnutí zastupiteľstva boli
schválené zmeny v štatutárnych a dozorných orgánoch obchodných spoločností a príspevkových organizácií, ako aj na to, že cez
tieto spoločnosti pretekajú ročne desiatky miliónov eur, dovolím si
niektoré z nich spomenúť.
Obchodné spoločnosti:
Dopravný podnik Bratislava, a. s., OLO, a. s., BVS, a. s., Metro
Bratislava.
Príspevkové spoločnosti:
Mestské lesy, Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Zoologická záhrada, Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení (STARZ), Marianum, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestská polícia, Mestský ústav
ochrany pamiatok, Generálny investor mesta Bratislavy (GIB), Bratislavská organizácia cestovného ruchu.
Služby týchto podnikov využívame my všetci, aj my, občania Záhorskej Bystrice, napriek tomu, že sú riadené Bratislavou.
Verím, že po stabilizácii pomerov v jednotlivých spoločnostiach
si budú tieto plniť povinnosti a úlohy na prospech občana či návštevníkov Bratislavy.

Fauna
Naša Bystrica
a flóra

Z histórie našich viníc
Vinohradníctvo patrilo v minulosti medzi doplnkové
zdroje obživy miestnych roľníkov. Najvýznamnejšie vinice sa nachádzali pôvodne v chotári Bystrickej hory,
ktorý je dnes územno-správne včlenený do katastra
mesta Stupava. Patrili sem vinohradnícke hony Kopuňáky, Hoffmany, Zlatá hora (Golberg), Dolná Hora, Línteš, Bíleš, Grefty, Šajby, Vrchná Hora a Zajačina. Vinice
boli aj na Dievčom hrádku, Hrachovisku, či Boháčkach.
V urbárnom súpise z roku 1768 je zaznamenané, že na tomto území bolo až 182 vinohradov o rozlohe cca 9,8 až 10
hektárov. Priemerná veľkosť vinice, ktorú jednotlivý sedliak
vlastnil, predstavovala výmeru 5,37 áru. V 18. storočí teda
skoro každý sedliak – Bystričan vlastnil aspoň malý kus vinohradu. Samozrejme, najväčší diel z viníc pripadal richtárovi. O výkon práv na vinohrade voči panstvu sa staral tzv.
vinohradnícky dozorca – bergmajster. Prinášame Vám aj
niekoľko unikátnych dobových fotografií, ktoré nám približujú ťažkú, ale krásnu prácu našich miestnych vinárov.
Zdroj: OZ Bratislavské vinohrady
Foto: archív Martina Besediča

Pasienky v minulosti a dnes
Ako nakladať s pasienkami
Na valných zhromaždeniach Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici často rezonujú otázky ako naložiť s bývalými pasienkami. Pozemky, pôvodne vedené
ako pasienky, sú evidované vo vložke č. 418,
o ktorej hovoríme ako o „starom urbári, resp.
o Tereziánskom urbári“. Vo vložke č. 418
bolo pôvodne zapísaných 134 pozemkov,
z toho 45 tvorili pasienky. Rozlohou najväčší
z pasienkov bol na parcele č. 729 o výmere
796 568 m². Nachádzal sa v oblasti pod Holým vrchom. Rozhodujúca časť z neho bola
zalesnená a na jeho ďalšej časti bol postavený areál bývalého Elektrovodu.
Ako pasienky boli označované aj územia
pozdĺž vodných tokov, ktoré pritekajú z Malých Karpát, vrátane priľahlých ciest, a tiež
mokrade a močiare. Viaceré z pozemkov
spoločných pasienkov, ktoré sa postupne
drobili na menšie celky, sa nachádzajú v intraviláne. V súčasnosti je celková rozloha
pôvodných pasienkov 394 001 m² s počtom parciel 440, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č. 6363. Z toho najväčšie pozemky bývalých spoločných pasienkov sú
pozdĺž pôvodného koryta rieky Mláka. Tým,
že koryto Mláky bolo pri vodohospodárskych úpravách preložené, dnes je na mieste pôvodného koryta orná pôda. Dá sa teda
povedať, že tieto urbárske pozemky vznikli
šťastnou náhodou. Také šťastie ale nemali majitelia pozemkov, cez ktoré dnes tečie
Mláka v novom koryte. Na tomto území, kto-

ré je rámcovo ohraničené diaľnicou a cestou popri fabrike Volkswagen, v súčasnosti
prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy.
Nachádzajú sa na ňom aj spoločné nehnuteľnosti v správe Lesného pozemkového
spoločenstva o výmere približne 13,74 ha.
Možnosť pozemkových úprav podľa zákona
SNR č. 330/1991 Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách, je formulovaná v § 11, bode 13 takto: „Pozemky, ktoré
patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria
spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ak
s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery
spoločnej nehnuteľnosti.“ Tento bod zákona je
jediným právny nástrojom, ktorý umožňuje reálne rozdelenie nedeliteľného ideálneho podielového spoluvlastníctva, a to v rámci konania o
pozemkových úpravách. Teda zákon umožňuje spoločné nehnuteľnosti rozdeliť vlastníkom
podľa ich podielov, ktoré majú na pasienkoch
evidovaných vo vložke č. 418. V danom prípade to predstavuje na jeden podiel približne 13
m². Takáto výmera by sa každému spoluvlastníkovi pripočítala k výmere pozemkov, ktoré
v lokalite pozemkových úprav už vlastní. Aj keď
toto riešenie je spravodlivé a v súlade so zákonom, ľudia sa na valnom zhromaždení vyjadrili,
že spoločnú nehnuteľnosť si rozdeliť nechcú.
Tieto pozemky v súčasnosti užíva DP Devín, ktoré za ich prenájom neodvádza Lesnému pozemkovému spoločenstvu žiadne fi-

nančné prostriedky a nemá s ním uzatvorenú
ani platnú nájomnú zmluvu. Lesné pozemkové spoločenstvo nie je zriadené na pestovanie poľnohospodárskych plodín a ani na pasenie hospodárskych zvierat. Jeho úlohou je
starostlivosť o les, ťažba dreva a jeho predaj.
Na pozemkoch, ktoré boli pôvodne vedené ako pasienky, nie je možné vysadiť les, a
tak ich hospodárne využívať. Práve naopak:
stáva sa, že na týchto pozemkoch vznikajú
nežiaduce skládky komunálneho odpadu.
Odvoz tohto odpadu stojí Lesné pozemkové
spoločenstvo značné finančné prostriedky. Časť spoločných pozemkov tvoria zase
cesty a chodníky, na ktorých sa vyžaduje
zimná údržba. Zjednodušene povedané,
ak by sa tieto pozemky za rozumných podmienok neprenajali, neprinášali by Lesnému
pozemkovému spoločenstvu žiadny zisk, ale
iba stratu. Dlhodobý prenájom by sa mal realizovať na základe výsledkov hospodárskej
súťaže a cena pozemkov by sa mala odvíjať
od trhovej hodnoty. Veľký potenciál na získanie finančných prostriedkov pre členov Lesného pozemkového spoločenstva je práve
v dlhodobom prenájme bývalých pasienkov,
ktoré sa nachádzajú v intraviláne Bratislavy,
Mestská časť Záhorská Bystrica.
Leonard Vlček
(Vlastníci spoločných nehnuteľností spravo
vaných Lesným pozemkovým spoločenstvom
by mali byť už vopred pred konaním valného
zhromaždenia rozhodnutí ako o jednotlivých ná
vrhoch uznesení, ktoré sa týkajú navrhovaného
nakladania s pôvodnými pasienkami, hlasovať.
Predišlo by sa tým zbytočne búrlivej atmosfére,
ktorá vzniká prevažne z nedokonalej informova
nosti zúčastnených).
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Krížovka
Pomôcky:
saliva, Ate,
neolit, Ilýr,
Sei, ton, le,

V týchto dňoch...
(záver je v tajničke)

JuhoamericŽenské meno
ké dravé ryby

Výšinové
pasienky

Horské jazero

Solmizačná
slabika

Ošatilo

Brnenie
Brnenie
chrániace
chrániace
prsia
prsia a a
chrbát
chrbát

Previnenie

Španielsky
spisovateľ

6. časť
tajničky

Armádny
telovýchov.
klub (skr.)

Nízky kopec

2. časť
tajničky
On, On po po
nemecky
Meno Auréla
Obliekal
Kráčala
Planétka
Nočný vták

Autor:
Jozef Blaho

Alebo (bás.)

3. časť
tajničky

Plošná
výmera
pozemku

Tu máš

Štát v Ázii

EČV okr.
D.Streda

Dával rady

Latin.predložka (od)

Pera (bás.)

Jeden, po
francúzsky

Rokovanie
štátnikov

Hrob (kniž.)

Slina (lek.)
Kantáta
L.Janáčka
Prinášal
Pridelil
Anglický
básnik

Kremeňovitá
hornina

Obsievanie

Popevok
Naša
Bystrica

Britská jednotka
hmotnosti

Tamtí

Figliar
(hovor.)

4. časť
tajničky

Pohodil

Liatím pridal

Zabraňoval
horeniu

Cestovný
doklad

Sudcovské
rúcho

Dánsky
dramatik

Nerast obs.
tórium

Česká plošná
miera

Lapaj (expr.)

Ľad, po anglicky
Model Seatu

Osviežil
Zorali dookola
Americ.mačkovitá šelma

Mladšia doba
kamenná

Plody stromov

Naša
Bystrica

Suchá časť
obilia

Pás poľa
(hovor.)

Štvorhranný
kamenis.stĺp

5. časť
tajničky

Rieka v Arménsku
Mena Macaa

Letec.spoločnosť Chile

Udieraj

Akže

Slieď (expr.)

Časť úst

Gibon
bieloruký

České mesto

Anglická rieka

Korisť zlodeja

Hľa
Hľa,
rus-ky
popo
rusky

Rakúska
rieka

1. časť
tajničky

Francúzsky
člen

Vlastní

Čenošský
kmeň (Guro)

Vedľa (prísl.)

Nórske mesto

Obyvateľ
Ilýrie

Mnohofarebný polodrahokam

Japonská
poetka

Výtvarné dielo

Lifestyle / Pozvánky

Kuchynka
Polívka tak zvaná bavlněná
Dej do hrnéčku pět lžiček pěkné mouky a rozdělej ji se smetanou jako na kapanku, potom k tomu vraz pět vajec, každé dobře
rozkloktej, a zavař to mezi ustavičným kverlováním do dobré hovězí vařící polívky; okořenit ji můžeš dle libosti

Nákyp z jablek
Vymaž melounovou formu máslem a vysyp ji strouhanou žemličkou, pak ji poklaď vrstvou nakrájených míšenských jablek, posyp
je tlučeným cukrem a drobně nakrájenými mandlemi, na to dej
opět vrstvu jablek, zase je posyp, a tak pokračuj, až je forma do
polovice plná; nyní odměř tolik mouky, co vážejí 4 vejce, a též tolik
cukru, ty 4 vejce roztluč na misku a tři je půl hodiny s tím cukrem,
pak do toho zlehounka vmíchej tu mouku, přidej k tomu buď citronovou nebo vanilovou chuť, nalej to na jablka a nech to hodinu
zvolna péct. Je to výborný nákyp.
Magdaléna Dobromila Rettigová

Starosta MČ Bratislava-Záhorská Bystrica
Jozef Krúpa

pozýva osamelých občanov
Záhorskej Bystrice
na predvianočné posedenie
dňa 22. decembra 2015 o 15.00 hod.
do veľkej sály
spoločenského domu.

Pozývame Vás na oslavy
Sviatku svätého Huberta

v nedeľu 8. novembra 2015
9.30
sprievod poľovníkov
od Ľudového domu
do Kostola sv. Petra a Pavla
10.00
slávnostná sv. omša

Prosíme občanov, ktorí sa chcú na spoločnom posedení
zúčastniť, aby sa do 7. decembra prihlásili na miestnom
úrade u pani Kubíkovej, alebo telefonicky na čísle
6595 6110.
Podmienkou účasti na posedení je, že na adrese trvalého
pobytu žijete sami a nie sú tam prihlásení žiadni Vaši
príbuzní.

Načerpajte novú energiu a dobre si zacvičte. Pravidelné
hodiny power yogy v priestoroch ZŠ Hargašova.
Od 2. novembra pravidelné cvičenie v pondelok a stredu
o 19.30 hod. Viac informácií na joga.zahorska@gmail.
com, alebo na čísle 0902/272 272.
16/05/2015
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Listujeme v albume

Bystrické
modleníčky

Pohrebný sprievod v roku 1957

Zhromaždenie na cintoríne pri požehnaní nového ohradenia cintorína, 1934
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