
VIANOCE V ZÁHOR-
SKEJ BYSTRICI
Ako to bolo kedysi a na čo sa 
najviac tešíme dnes?

STRETNUTIE S OBČAN-
MI
S Jozefom Krúpom hodnotíme 
rok 2011 
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Stačí iba trocha snehu a mrazu – 
a hneď je na svete takáto romantická 
atmosféra!
Mnohí sa možno radujú, že cesty sú 
ešte schodné, chodníky sa nekĺžu 
a huňaté kožuchy na svoj čas tiež ešte 
čakajú. Jednoducho – snehu a mrazu 
sa túto zimu zatiaľ akosi nechce „na 
scénu“. To však nič nemení na tom, 
že je tu december, ba čo viac, za dve-
rami čakajú Vianoce. 
Doma to už rozvoniava škoricou 
a vanilkou, vianočné nákupy čakajú 
na zabalenie a stromček sa chystá za-
žiariť v plnej kráse. Nedočkavé deti 
by už najradšej rozbaľovali darčeky. 
Ešte pár dní...

Kým „to“ príde, otvorte si pri šál-
ke čaju poslednú tohtoročnú Našu 
Bystricu, noviny o Bystričanoch a 
pre Bystričanov. Veríme, že si v nich 
opäť nájdete zaujímavé čítanie – veď 
práve o to sme sa každé dva mesiace 
usilovali. Čítajte a premýšľajte, čo by 
ste v Našej Bystrici chceli nájsť na 
budúci rok, aké témy vás zaujímajú 
a na čo by sme nemali zabudnúť. Ne-
nechajte si to pre seba, ale vaše tipy 
nám dajte vedieť. 
Keď zavriete poslednú stránku, kto-
vie, možno už budú v tme poletovať 
snehové vločky a strecha kostola 
bude pocukrovaná ako vaše vianoč-
né pečivo.
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PRICHÁDZA ČAS 
VIANOC A POKOJA

Milí Bystričania,
prichádzajú Vianoce a čoraz rýchlejšie odchádza 
náročný rok 2011. Práve teraz je tu ten čas, o kto-
rom v návale všelijakých povinností, nahromade-
ných krívd a negatívnych informácií tušíme, že by 
mohol byť výnimočný. Mohol, keby sme mu to do-
volili. Ale veď čo je na tom také zložité?
1. Najskôr sa treba patrične naladiť – pustiť si neja-
kú dojímavú koledu, nechať sa rozcitlivieť, uroniť 
slzu. Nevadí, keď vás pri tom aj niekto prichytí, 
možno si poplačete spolu. To napätie, ktoré sa
z vás vyplaví, stojí za to a vy budete pripravení na 
krok 2.
2. A tým je vedomé ignorovanie všetkých negatív-
nych správ, ktorými vás budú chcieť prostredníc-
tvom médií „obšťastniť“ poprední predstavitelia 
nášho štátu či ostatní profesionálni vyvolávači 
negatívnych emócií (úradníci, kolegyne, tvorcovia 
reklám, celebrity...).
3. Teraz by ste už mali mať myseľ nastavenú na 
prijímanie a vysielanie pozitívnych signálov. Akýsi 
nábeh na optimizmus. Urobte si skúšku: vymenujte 
desať, nie, bude stačiť aj päť pekných chvíľ, ktoré ste 
počas roka zažili. Ak ste si spomenuli na tri, aj to je 
prísľub zmeny a môžete pokračovať ďalej.
4. Zamerajte sa na seba a robte to, čo vám spôsobu-
je radosť. Ak je to umývanie okien, v predchádzajú-
cich krokoch ste na sebe poriadne zapracovali a váš 
postoj k prežívaniu výnimočnosti predvianočného 
času sa priaznivo zmenil. 
5. V tejto fáze by ste už mali byť v štádiu, keď vám 
akékoľvek nepríjemné okolnosti prestávajú kompli-
kovať život a začínate sa tešiť. To je stav, v ktorom 
sa dajú s ľahkosťou absolvovať všetky „sprievodné 
akcie“ spojené  s Vianocami a s príchodom No-
vého roka – od upratovania, cez pečenie, nákupy 
darčekov, návštevy príbuzných až po silvestrovskú 
zábavu. Môžete sa dokonca pristihnúť pri tom, že 
si všetko naozaj poriadne užívate a sviatky si vy-
chutnávate.
Tak nejako to asi bude a ja sa to tiež pokúsim ab-
solvovať (najviac sa teším na fázu č. 1, ktorá u mňa 
trvá niekedy až do Silvestra). Milí Bystričania, 
v mene všetkých, ktorí pre vás tento rok pripra-
vovali Našu Bystricu, vám želám krásne sviatky 
a šťastie v roku 2012. Verím, že vo všetkom čo pri-
nesie, nájdete pozitívnu skúsenosť.

Denisa Pogačová 
šéfredaktorka
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Vianoce – obdobie nádeje Súťaž o najkrajšiu vianočnú 
výzdobu

Adventné vence už krášlia 
príbytky

Pomaly sa končí kalendárny rok. Znova bu- �
deme konštatovať, že sme o rok starší, čo všet-
ko sme prežili a budeme robiť rekapituláciu 
uplynulého roka. Cirkev a život viery sa riadi 
iným kalendárom, na konci ktorého je slávnosť 
Krista Kráľa. Čo nám môže povedať tento svia-
tok a jeho názov v dnešnej dobe a pre dnešný 
svet?

Cirkev a život viery má svoj vlastný kalen-
dár, takzvaný liturgický, a jeho základom 
sú udalosti, ktoré prežil Ježiš Kristus. Naj-
dôležitejšie sú spojené s jeho narodením, 
umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Vr-
cholom, zakončením takéhoto roka je práve 
slávnosť Krista Kráľa – Kráľa celého stvore-
nia, nakoľko jedného dňa Kristus ako Kráľ 
uzavrie aj dejiny sveta. Toto on povedal a 
učí to naša viera. Sväté písmo nám ponú-
ka pohľad na neho ako na hlavnú postavu 
tohto zakončenia dejín sveta. 
Svet tu na tejto zemi totiž nekončí, má svo-
je pokračovanie a toto je vyjadrené zaují-
mavou biblickou vetou: Boh, Syn človeka, 
príde a bude súdiť. Tento prísľub je základ-
ným kameňom, na ktorom stojí kresťanská 
nádej: Ježiš príde. Tieto slová sú výstrahou 

pre mnohé nespravodlivosti, ktoré prežíva-
me, a zároveň aj skalou nádeje pre všetkých 
ľudí, nielen pre kresťanov. Vyjadrené slovo 
príde znamená, že neustále očakávame Je-
žišov príchod. 
Teda aj advent, ktorý sa začína hneď po 
slávnosti Krista Kráľa, znamená, že sa na 
jeho príchod pripravujeme. Počas Vianoc 
oslavujeme jeho narodeniny – historické – 
ale zároveň si pripomíname, že on naozaj 
príde v posledný deň súdiť. Cirkevný rok je 
poznačený touto veľkou nádejou stretnutia 
s Bohom, ktorý má nekonečne rád každého 
človeka. 
Pri slávnosti Krista Kráľa si vždy spome-
niem na nádhernú fresku v Sixtínskej ka-
plnke vo Vatikáne, maľbu Posledného súdu 
od Michelangela. Kristus je v strede celej 
maľby, ale jeho matka pri ňom je odvráte-
ná: Kristus je zobrazený v takom zvláštnom 
postoji, kde má zdvihnutú ruku, akoby sa 
hrozil. Po jeho ľavej strane je znázornená 
situácia ľudí, ktorí akoby sa prepadávali do 
tmy, zachytenej na tvárach osôb ako hrôza 
znázorňujúca peklo a zatratenie. Na druhej 
strane, po jeho pravici, sú ľudia prežiarení 

svetlom, a tí akoby stúpali k nemu, čo zná-
zorňuje, že získavajú ten boží život, ktorý 
Boh pripravil pre každého človeka a Ježiš 
ho priniesol. 
Práve slávnosť Krista Kráľa je zaujímavým 
pripomenutím tejto zodpovednosti člo-
veka voči životu a voči ostatným ľuďom,
s ktorými žije. Nie sme tu len sami pre seba 
ako osamotené ostrovy, ale navzájom sme 
prepojení jeden na druhého, závisíme od 
seba. 

Advent nie je našťastie len časom nákupnej  �
horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný ob-
sah. Aký je teda jeho význam?

Samozrejme, advent nie je iba časom ná-
kupnej horúčky. Je obdobím, ktoré má 
vlastný, a to dvojaký význam: je časom prí-
pravy na slávnosť Narodenia Pána, kedy si 
pripomíname prvý príchod Božieho Syna 
medzi ľudí, a zároveň sa utvrdzujeme v slo-
vách o jeho poslednom príchode na kon-
ci vekov. Z týchto dôvodov má adventné 
obdobie príchuť radostného a nábožného 
očakávania. Bude to znieť zvláštne, ale ja 

ďakujem obchodníkom, že tiež pomáhajú 
– svojím spôsobom – vytvárať túto atmo-
sféru očakávania. Ako som povedal, nie je 
to len o nákupoch, ale o duši, ktorú práve 
my prinášame. 
Toto očakávanie je spojené aj s peknou 
tradíciou zapaľovania adventných vencov. 
Každá nedeľa, symbolizovaná jednou svie-
cou, nám pripomína, že sme bližšie k via-
nočnej oslave. Zároveň nám každá svieca 
pripomína témy adventných nedieľ: najprv 
hovoríme o očakávaní Vykupiteľa na konci 
čias, potom hovoríme o Jánovi Krstiteľovi, 
ktorý pripravil Ježišov príchod, a napokon 
hovoríme o udalostiach, čo sa diali tesne 
pred narodením Ježiša Krista. Celé Sväté 
písmo nás pohýna, aby sme očakávali jeho 
narodenie s radosťou a zúčastnili sa na tejto 
oslave. 
Keď vieme, že niekto príde ku nám domov, 
tešíme sa, pripravujeme sa na príchod 
návštevy, najmä keď ide o nejakú zvláštnu 
príležitosť. Na Vianoce nielen čistíme a 
ozdobujeme naše domácnosti, ale kontak-
tujeme aj našich príbuzných a známych na 
Slovensku i v zahraničí. Čiže pripravujeme 
sa aj vnútorne, duchovným spôsobom, a to 
chce byť odlesk tej lásky, ktorú priniesol ten 
najlepší hosť, najlepšia návšteva: sám Boh. 
Je to neuveriteľne príťažlivé, ale je to realita, 
že Boh chce byť s nami, v našich domoch, 
vo vzťahoch medzi nami. A je silnejšie tam, 
kde ho ľudia vedome chcú. 
Je podmaňujúce vidieť, ako deti s radosťou 
prežívajú adventnú prípravu, ako každý deň 
konajú skutky dobra, čím akoby vytvárali 
mozaiku adventných jasličiek, do ktorých  
bude na Vianoce položený Ježiš. Takto bu-
deme tento rok prežívať advent my. 

Na záver želanie čitateľom... �

V tomto období  prežívame, žiaľ, mnohé 
neistoty a mnohé pochybnosti. Osobne si 
myslím, stretávajúc ľudí, že mnohí majú aj 
obavy, ako ďalej. Myslím si, že tieto uda-
losti nám odovzdávajú určité posolstvo, že 
všetko tu na tejto zemi sa míňa, raz to skôr 
či neskôr skončí a že naozaj je potrebné 
oprieť sa o niečo, čo jediné ostáva. Osobne 
si myslím, že vianočná radosť, ktorú sme už 
toľkokrát prežívali a chystáme sa ju prežívať 
znova, nám môže otvoriť novú nádej i tento 
rok. Preto zamerajme sa na svoje vnútro a 
tam objavíme toho, kto nás od vekov neko-
nečne miluje a neustále nám hovorí: Boha. 
Nebojme sa mu zveriť a nechať sa ním viesť. 
Jeho slová sú veľkým svetlom a práve preto 
prajem všetkým ľuďom, aby objavili Boha 
ako osobu, ktorej môžu dôverovať. Nie ako 
inštitúciu či niekoho, kto ich chce o niečo 
obrať, ale naopak – ako niekoho, kto ich 
chce urobiť nekonečne šťastnými. Prajem 
krásne a požehnané Vianoce!

Občianske združenie Hlas nádeje, mater-
ské centrum blahoslavenej sestry Zdenky 
pripravilo v predadventnom čase pre ma-
mičky s deťmi kreatívny relax v podobe 
výroby adventných vencov. 

Adventný veniec si mohol za dobrovoľný 
poplatok urobiť každý, kto chcel. Materské 
centrum zabezpečilo čečinu, ozdoby, sili-
kónové pištole, slamené vence. Ostatné už 
bolo na fantázii každého tvorcu, podstatné 

však je, že každý, kto sa do tejto umelec-
kej práce zapojil, odišiel domov so svojím 
vlastným výtvorom, ktorý bude počas 
sviatkov zdobiť jeho príbytok. 

Touto cestou by sme radi poďakovali za 
poskytnutie priestoru rodine Bošňákovej. 
Vďaka patrí aj chlapom z miestneho úradu 
za pomoc pri sťahovaní stolov a čečiny.

OZ Hlas nádeje

Milí Bystričania,

časopis Naša Bystrica vyhlasuje 
súťaž o najkrajšiu vianočnú vý-
zdobu exteriéru!

Najkrajšie sviatky v roku sú ví-
tanou príležitosťou na výzdobu 
domácností, ktorú iste žiadna ro-
dina neignoruje. Veď vôňa ihličia, 
sušených pomarančov a mandarí-
nok, klinčekov, škorice a badiánu, 
blikajúce svetielka na stromčeku 
či mihotajúci plameň sviečky – to 
sú tie pravé Vianoce! Práve na toto 
sa 12 mesiacov tešíme!
Z roka na rok však môžeme pozorovať čo-
raz nápaditejšiu výzdobu aj vonku – okolo 
okien, balkónov, na plotoch či v predzá-
hradkách. Preto neváhajte a aj tento rok si 
vykúzlite romantickú sviatočnú výzdobu 
exteriéru vášho domu! 
Ak si dáte záležať, iste neunikne pozor-
nosti našej poroty, ktorá bude najkrajšie 

vyzdobené domy fotografovať. Z fotografi í 
potom vyberie 3 domy s najkrajšou výzdo-
bou a ich autori  budú ocenení. Najkrajšie 
vyzdobené domy si budú môcť pozrieť aj 
čitatelia februárového čísla Našej Bystri-
ce.

Pozor! Prvá cena – večera so starostom 
Jozefom Krúpom v talianskej reštaurácii 
La Piazza!
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Svoju prvú vernisáž zažili malé výtvarníčky 
zo Záhorskej Bystrice Paulínka Cigániko-

vá, Vikinka Krettová a Emka Manďáková 
v nedeľu 13. 11. Starosta Jozef Krúpa otvo-
ril výstavu ich keramických prác v obrad-
nej sieni v spoločenskom dome. Dievčatá 
navštevujú keramickú dielňu OZ Pohodka
v Stupave a ich dielka sú dôkazom, že ich 
táto umelecká práca veľmi baví. Z hliny vy-
rábajú rôzne dekoratívne i úžitkové pred-
mety – zvieratká, anjelikov, misky, vázy – 
a robia nimi radosť sebe a svojim blízkym, 
hlavne mamám a starým mamám.
Pán starosta malé výtvarníčky pochválil 
a poprial im veľa úspechov v ich kreatív-
nom úsilí.
Výstavu si prezrelo niekoľko desiatok 

občanov, najmä tých, ktorí v túto nedeľu 
v spoločenskom dome oslavovali svoje vý-
znamné životné jubileá.

Igor 
Vianoce u nás prebie-
hajú tak, že sa najprv 
najeme a potom si roz-
dáme darčeky. Viem 
presne, čo by mi mal 
Ježiško priniesť pod 
stromček – hračku lego 
Hero Factory. Už sa te-
ším, ako si ho budem 

stavať! Ja ale ešte nemám žiadne darčeky pre 
rodinu, budem to riešiť až v decembri. Hm, 
a to je už o chvíľu, veľa času nemám...

Matej 
Najviac  sa  te-
ším na vianočný 
stromček, lebo 
k r á s n e  s v i e t i . 
Asi budeme mať 
umelý. U nás zdo-
bí stromček ma-
minka, ale nieke-
dy jej pomáham. 
Darčeky nám nosí 
Ježiško, ale ešte 
neviem, čo mi pri-
nesie. Práve dnes 
sa idem pozrieť, čo 
si objednám cez internet. Teda, ja si niečo 
vyberiem, napíšem si to na papier a Ježiško 
mi to potom prinesie. Dúfam, neviem, či mi 
tento rok niečo prinesie (hlboké zamysle-
nie). Ale asi áno.

Kamarátky Lucia a Nikol

Lucia: Na Vianoce sa už veľmi teším, hlavne 
kvôli darčekom.
Nikol: Ja kvôli tomu, že budeme všetci spo-
lu.
A čo by ste si chceli nájsť pod stromče-
kom?
Nikol: Mne je to jedno. 
Vážne? Nemáš žiadne špeciálne želanie?
Nikol: Hm, ale áno. Veľa. Vlastne by som 
chcela dostať dotykový telefón.
Lucia: Čo by som chcela? Na to je ťažké od-
povedať. Ale mamina už pre mňa niečo ku-
povala. Len neviem čo, pretože mi to nikdy 
neprezradí.
Niekedy aj hľadáte, kam rodičia schovali 
darčeky?
Lucia: Ja viem, kde ich majú schované, ale 
nechcem sa tam pozerať.
Aký budete mať tento rok stromček?
Nikol: Asi červeno-zlatý. Minulý rok sme 
mali modro-strieborný, my to tak strieda-
me.

Terezka
Už sme s brače-
kom Jožkom písali 
Ježiškovi, aby nám 
priniesol nejaké 
darčeky. Ani si 
vlastne nepamä-
tám, čo sme mu 
napísali, lebo sme 
to písali ešte v sep-
tembri. 

Miška 
Ja by som chce-
la na Vianoce 
dostať čarovnú 
paličku, pretože 
už mám doma 
krídla. Chýba 
mi len tá palič-
ka. Budem s ňou 
čarovať, chcela 
by som si vyča-
rovať šaty. Také 
hviezdičkové, 

budem ich nosiť von aj na doma. Ježiškovi 
som napísala a nakreslila som mu tam aj 
stromček. A poslúchala som. 

Davidko 
Na Vianoce sa 
veľmi teším, lebo 
mi Ježiško prine-
sie veľké športové 
auto na ovláda-
nie. Mám doma 
už veľa autíčok. 
A ešte robíme pre 
mňa novú izbu, 
budem v nej bývať sám. Teraz bývam ešte 
v starej s maminkou a tatinkom.

Pomaličky- potichučky prišlo jedno 
z najkrajších období v roku – advent. Prvá 
adventná nedeľa 27.11.2011 neostala bez 
povšimnutia Bystričanov, naopak, privíta-
li sme ju na Námestí Rodiny príjemným 
zimným podujatím, na ktorom nechýbali 
zababušené deti, ich rodičia a obyvatelia 
obce všetkých vekových kategórií. 
Urastený vianočný stromček na námestí 
z diaľky priťahoval pozornosť a čakal 
na zotmenie, aby sa mohol po prvý raz 
v tomto roku rozsvietiť.
V mrazivom popoludní 
všetkých privítal starosta Jozef 
Krúpa spolu s kapucínskym 
duchovným Jozefom, ktorý 
požehnal stromček a advent-
ný veniec zdobiaci  fontánu 
na námestí. Navzdory pofu-
kujúcemu vetru sa podarilo 
starostovi slávnostne zapáliť 
prvú adventnú sviečku.
Bystričanov potešili deti zo Zá-
kladnej a materskej školy pod 
vedením svojich pani učiteliek 
programom, ktorý všetkým pripome-
nul, že Vianoce sú už naozaj za dvera-
mi. Občerstvenie pripravilo Materské 
centrum sestry Zdenky a každý, kto 
prišiel, mal možnosť zakúpiť si aj vo-
ňavé výrobky zo zabíjačky.
Len čo sadol na námestie závoj tmy, 
svetlá stromčeka sa rozsvietili a via-
nočná nálada bola dokonalá.

Darčeky nosí Ježiško a ...Privítanie adventu 27. 11. 2011

11. 11. 2011 sprievod sv. Martina
Prvá vernisáž

Hovorí sa, že Vianoce si najlepšie užívajú deti. Vždy majú 
presnú predstavu, ako by Vianoce mali vyzerať a čo by si mali 
nájsť pod stromčekom. Väčšinou sa im aj všetky predstavy 
naplnia. O to sa už my dospelí v spolupráci s Ježiškom 
a modernými technickými prostriedkami radi postaráme...

Vďaka aktivite Občianskeho združenia Hlas 
nádeje a miestnej farnosti sa aj tento rok ko-
nala v Záhorskej Bystrici oslava sviatku sv. 
Martina. Po večernej slávnostnej svätej omši 
si desiatky prítomných detí zapálili sviečky 
vo svojich lampiónoch a za hlasného bub-
novania rímskych vojakov sa na bielom 

koni objavil svätý Martin. Na čele 
sprievodu pri zvuku bubnov prešiel 
sprievod ulicou Československých 
tankistov, Hargašovou, až na Ná-
mestie Rodiny. Počas sprievodu sa 
odohrala scéna zo života sv. Mar-
tina, keď stretol skupinu vojakov, 

ktorí s ním chceli bojo-
vať. On im odpovedal, že 
viac už bude bojovať len 
s krížom. Na záver deti 
na námestí poďakovali 
sv. Martinovi a jeho bie-
lemu tátošovi za návšte-
vu. Za pomoc pri organizovaní 
sprievodu patrí poďakovanie aj 
príslušníkom mestskej polície, 
ktorí dozerali na bezpečnosť 
zúčastnených a riadili dopravu. 
Počas svätej omše bol požehna-
ný nový obraz sv. Martina. Ide 

o fotokópiu na plátne, zhotovenú podľa ole-
jomaľby národného umelca Martina Benku. 
Obraz sv. Martina deliaceho sa o plášť so 
žobrákom namaľoval pre kostol svojej rod-
nej obce Kostolište v roku 1930. Vďaka pá-
nom Ernestovi Veruzábovi, Martinovi Be-
sedičovi a fotografovi Pavlovi Bohunickému 
môže zdobiť interiér aj nášho kostola.    
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Povojnové Vianoce – krispán
s orechami, zatrepaná polievka
a kašmírové ručníčky...

A. L.: Záhorská Bystrica bývala kedysi 
v čase adventu tichá. Nebývali zábavy a ani 
na ulici  človek nepočul žiadny hluk a krik. 
Každý mal pred adventným časom rešpekt 
a prežíval ho v intimite svojej rodiny.
B. B.: Pred Štedrým dňom 
prebiehala v niektorých 
domoch v dedine „deväť-
dňová pobožnosť“. Ľudia 
sa medzi sebou dohodli, 
kto si doma postaví ol-
tárik so svätou rodinou 
a uňho sa potom schá-
dzali ostatní na modlitby. 
V dedine bolo niekoľko 
takých skupín, ktoré sa 
deväť posledných dní pred 
Vianocami stretávali pri 
modlitbe. 
A. L.: Na Luciu zase bý-
valo veselo. Dievčatá si 
na seba prehodili plachtu, 
tvár namokrili, ponorili 
do múky a takto chodili 
od domu k domu. Ľudia im do pokladničky 
vždy hodili pár halierov – aj keď boli chu-
dobní, na Luciu sa vždy niečo našlo. Pamä-
tám si, že keď som mala asi 7-8 rokov, chcela 
som sama skúsiť aké to je – ísť za Luciu. No 
rodičia mi to prísne zakázali. Tak som im 
utiekla aj s miskou plnou  múky, od ktorej 
ma štípali oči. A keď sme išli s kamarátkami 
od Šebestových, „chuapčiská“ nás chceli ho-
diť do potoka! Tak sme sa ratovali, s výsko-
tom utekali domov a bolo po Lucii. Doma 
som ešte dostala poriadny výprask, pretože 
som neposlúchla rodičov. To bolo prvýkrát 
aj naposledy, čo som išla za Luciu.

Ako sa v čase vašej mladosti zdobil strom- �
ček? 

A. L.: Stromčeky sa zdobili veľmi pestro a 
pekne, ale čo sa na ne zavesilo, záviselo od 
peňazí. Tí majetnejší si „z Rakúsú“ nosili 
ozdoby z fúkaného skla – všelijaké domče-
ky, fi gúrky, gule s dutinkou, ktorá odrážala 
svetlo. Nebolo to jednoduché, pretože po 

vojne bolo všetko na lístky – cukor, múka, 
čokoláda. Tí chudobnejší, čo mali viac detí, 
dostali viac lístkov. A tí, čo mali nejaké to 
pole, nedostali nič navyše. 
B. B.: Naša starenka mali vždy krásny „kri-

spán“ len z jabĺčok a ore-
chov nafarbených nazlato 
a nastrieborno. Kolekcie 
neexistovali, a tak si ľudia 
vyrábali vlastné kolekcie 
a salónky. Na návšteve 
ich potom ochutnávali: 
„Možeme si z krispána 
utrhnút?“  

Ako sa také kolekcie a sa- �
lónky vyrábali? 

A. L.: Zmiešal sa Ceres 
(stužený tuk), čokoláda 
a cukor a to sa varilo. My 
sme dali na hrant pre do-
bytok dosky 
a papier, 

na ktorom sme nechali túto 
hmotu stuhnúť. Potom sa 
nakrájala na kocky, ktoré sa 
balili do papierikov a stani-
olu. Alebo sa hmota nalia-
la do formičiek a potom sa 
zabalila do „zlatka“. Keď 
sme boli dievčatá, v Bystrici 
pôsobil kňaz Oto Holúsek, 
ktorý nás učil v škole. Spo-
mínam si, ako nám rozdal 
staniol – nastrihali sme ho 
na pásiky a tie sme vešali 
na stromček v kostole. Ešte 
aj dnes vidím, aký bol krás-
ny a ako vo svetle žiaril.
A keď už hovoríme o 
stromčekoch – niekedy sa 
nepredávali na trhu, ale sa chodili kradnúť 
do lesa. Na to boli odborníci „Mariančané“, 
ktorí ich potom aj predávali po dedine. Ale 
na druhej strane sa s nimi aj narobili, veď 
ako sa hovorí – „bez roboty není ani ukrad-
nuté“. (smiech)

Čo sa dialo na Štedrý deň?  �

A. L.: Prípravy prebiehali ešte pred sviat-
kami, hlavne sa vypekalo, pričom domáci 
nesmeli zabudnúť ani na služobníctvo. Keď 
išla slúžka na sviatky domov, upiekol sa pre 
ňu veľký guľatý koláč Vrtáň, plný hrozienok 
a ozdobený kačičkami z cesta.
Na štedrú večeru sa u nás podávala výdatná 
„krumpolová zatrepaná poléfk a“ s vajíčkom 
a smotanou. A potom rožky obliate mlie-
kom a posypané makom. Narobených bolo 
syrových osúchov, aby sa nejedlo mäso, pre-
tože na Štedrý deň sa mäso jesť nesmelo. 
„Pocheraje“ (fajnovejšie koláče) sa robili 
málo, tradičné boli makovníky a orechov-
níky. 

A čo kapor? �

A. L.: Kapor? V tých časoch sa v Bystrici 
kapor nerobieval, to prišlo až oveľa neskôr.
Samozrejme, nechýbali oblátky, med, jabĺč-
ka a orechy. Pod stôl sa dali „otépka suámy 
a otépka sena“, v „opáuce“ (drevenej miske) 
obilie. Bol to symbol toho, že sa Pán Ježiš 
narodil na slame. Po večeri sa išlo na pol-
nočnú omšu a keď sme sa z nej vrátili, jedli 
sme huspeninu. Potom sa dalo dobytku. 
Dávali sme mu oplátky „ze zeleným“– do 
formy sa nalialo cesto ako na obyčajnú 

oblátku, ktoré sa ešte 
posypalo petržlenovou 
vňaťou.  
No a po večeri už začal 
trúbiť a plieskať bičom 
obecný pastier Gabro. 
Chodil po dedine s veľ-
kou putňou, do ktorej 
mu ľudia dávali hlavne 
„cautu“ (vianočka na 
celú šírku plechu) a nie-
kedy aj nejakú tú koru-
nu. 
B. B.: Ja sa ešte vrátim 
k Otovi Holúskovi, bol 
to veľmi aktívny človek, 
pôsobil aj ako predseda 
Červeného kríža, mal 
zmysel pre šport, zdru-

žoval mládež a venoval sa jej. Keď bola na 
fašiangy zábava, tak nás všetky dievčatá po-
vykrúcal! No a po štedrej večeri bolo zvy-
kom stretnúť sa uňho na fare a ísť spievať 
koledy pod okná, od domu k domu, až do 
polnoci. To patrilo cez Vianoce k najdojí-
mavejším chvíľam. 

Spomienky na Vianoce 1970

S rodinou som sa prisťahoval do Záhor-
skej Bystrice z Bratislavy, pretože man-
želka dostala miesto zástupkyne riaditeľa 
vtedajšieho Stredného odborného učiliš-
ťa energetického s bytom. Bývali sme na 
Holom vrchu a tešili sme sa z nezvyčajne 
krásneho prostredia. Záhorská Bystrica 
nám učarovala svojím koloritom, jazy-
kovým nárečím, zvykmi i mentalitou 
pôvodného obyvateľstva. Je to írečité 
spoločenstvo, ktoré si napriek blízkosti 
hlavného mesta zachovalo mnoho typic-
kých foriem zvyklostí a obyčajov. Blížia 
sa Vianoce a mne nedá, aby som neoprá-
šil spomienky zo sedemdesiatych rokov 
minulého storočia, keď ešte nebolo ani 
chýru ani slychu o modernej výstavbe, 
ktorá značne pozmenila tvárnosť obce a 
priniesla so sebou aj zmeny v štruktúre jej 
obyvateľstva. A tak práve dnes je vhodná 
príležitosť oživiť dávne zvyky ľudí, ktorí sa 
v úprimnej viere pripravovali na príchod 
narodenia Spasiteľa. Predovšetkým treba 
povedať, že o Vianociach sa o tomto čase 
ešte nehovorilo, pretože tu bol symbolický 
advent s jeho rorátmi, čo je každodenná 
ranná omša (za tmy), na ktorú starenky 
brávali svoje vnúčence zababušené do 
„vlňáčkov“. Nádherné chrámové spevy o 
blížiacom sa Vykupiteľovi dokázali naplniť 
dušičku každého malého človiečika. Prí-
prava na Vianoce spočívala v podstate zo 
zabezpečenia všetkého, čo bolo potrebné 
na bohatý vianočný stôl: ovocie – čerstvé 
i sušené, orechy, zelenina, samozrejme 
kapusta, sušené hríby, dostatok múky na 
pečenie a pod. Starostlivá gazdiná muse-
la pamätať na všetko a svoju prípravu na 
Vianoce konzultovala so susedkami alebo 
kamarátkami. Najväčšou starosťou muža 
bolo zohnať borovicu. My, čo sme obývali 
bytovku v Elektrovode, sme pred Vianoca-
mi často pozorovali za šera sa zakrádajúce 
postavy so sekerkou alebo pílkou pod ka-
bátom, aby si vybrali „vršáky“ z borovíc a 
odtiahli ich pod rúškom noci domov. Čas-
to som chodieval do lesa a bol som zdese-
ný spustošenými stromami. Tieto kaliky 
vidno dodnes. V tých časoch vo všetkom 
vládla striedmosť a môžem povedať, že aj 
spokojnosť. Stromčeky sa neozdobova-

li komerčnými  predmetmi od výmyslu 
sveta ako teraz. Salónky obsahovali kocky 
cukru alebo malé „dobošky“, na vetvičky 
sa navešali jabĺčka, pomaranče (keď boli), 
ručne vyrobené predmety zo šúpolia, do 
farebného staniolu zabalené čokoládové, 
vo formičkách doma vyrobené, fi gúrky a 
gule rôznych veľkostí. V prevažnej väčšine 
rodín si porobili z prírodného materiálu 
malé betlehemy, vetvičkami z ihličnanov si 
vyzdobili vnútorné priestory domov a pri 
štedrej večeri pamätali veru s jedlom aj na 
domáce zvieratká. Na Štedrý deň sa tešíme 
všetci, nielen na intímny zážitok z rodin-
nej pohody, ale aj na prejav pozornosti 
a vzájomného obdarovania. Za našich 
čias boli vianočné darčeky skromnejšie, 

častokrát vyrobené doma (pletené svetrí-
ky, čiapočky, rukavice, ušité košieľky, suk-
ničky a iné praktické veci), ktoré sa veľmi 
sa líšia od tých zo značkových obchodov. 
Voľakedy sa ľudia nepretekali vo vonkajšej 
výzdobe, nevešali všade po vonku všelijaké 
čačky a nepútali zraky okoloidúcich blika-
júcimi atrakciami. Túto, u nás donedávna  
nevídanú pliagu, sme prevzali z holly-
woodskych filmov a našla živnú pôdu 
práve u mladej generácie. Osobne mám 
pocit, že na každom kroku sa stretávame 
s formalizmom. Vnútorný zážitok sme na-
hradili farizejským správaním navonok. 
Nádherné obdobie adventu si nemôžeme 
ani vychutnať, pretože nám to nedovolia 
médiá, ktoré oslavujú Vianoce od polo-
vičky októbra. No keď nadíde posvätná 
chvíľa zamyslenia pri vianočnom stole, 
nemajú nám čo ponúknuť. Do éteru pus-
tia nezmyselnú fi lmovú hlúposť namiesto 
zmysluplnej alternatívy. Možno je to ve-
kom, ale odmietam sláviť Vianoce, ktoré 
utrpeli bezbrehou komerciou a uzatváram 
sa do svojho vnútra, aby som bezozbytku 
vychutnal ich prapôvodnú oživujúcu silu. 
Prajem všetkým čitateľom prežitie oprav-
divej lásky, radosti a spokojnosti počas 
tohtoročných vianočných sviatkov.

doc. RNDr. Jaroslav Kotleba, CSc.

Zvykli sa kedysi rodiny na Vianoce spájať  �
alebo navštevovať?

A. L., B. B.: Božie narodenie bol „hrubý 
svátek“, a na ten sa nikdy nechodilo po náv-
števách. Až na Štefana sme sa stretli všetci 
mladí pred Ivákom, chlapci mali harmoni-
ku, spievalo sa  a bolo veselo. V jednej partii 
nás bolo aj 12 – 15, chodili sme po dedine 
a u každého z nás sme sa zastavili. Každý 
mal doma „zabité“ a už nakrájal na dreve-
ný „tarélek“ trochu masa, chleba a oharky 
a pohostil nás.

Ešte sme sa vôbec nebavili o darčekoch! �

A. L.: Darčeky? Samozrejme, ako decká 
sme vždy po niečom túžili, ale darčeky bý-
vali skromné – drevené koníky, handrové 
bábiky, to bol najväčší luxus. 
B. B: Tešili sme sa z „kašmírových ručníč-
kú“,  ktoré sa v tých časoch nosili, boli krás-
ne farebné. Dodnes si pamätám, ako som 
raz dostala krásnu bábiku...
A. L.: Ale ty si „byua jedziná“ a nemala si 
lakomých rodičov! Mne by mamka hneď 
povedali: „Bábiku? Ale dzi volade!“  Krás-
ny darček som dostala, až keď som už mala
13 rokov, tmavomodrý zamat na šaty. 

A ako sa oslavoval koniec roka? �

A. L., B. B.: U Šrámka bývali na Silvestra 
zábavy. Nielenže sa prišli zabaviť mladí, ale 
aj starší. Bolo tam zo päť radov žien, ktoré 
sedeli a pozerali, čo sa na zábave deje. Ne-
boli televízory, a tak išli popozerať, ako sú 
upravené stoly, podebatovať medzi sebou, 
kto je ako oblečený, kto sa ku komu „má“ 
a tak. Dnes je to iné, mladí majú radšej dis-
kotéky než zábavu pri dychovke. A tam už 
tí „starí“ nechodia.

V čom je podľa vás najväčší rozdiel medzi  �
sviatkami v časoch vašej mladosti a dnes?

L. A., B. B.: Iste si dnes môžeme viac užiť 
sviatky po tej materiálnej stránke. No pod-
ľa nás upadla tá ľudská stránka. Každý sa 
uzatvára. Navštevujú sa medzi sebou len 
rodiny – deti chodia k rodičom a rodičia k 
deťom. Niekedy sa navštevovala celá dedina 
navzájom a žila sviatkami. A nielen sviat-
kami. Od Iváka až po kapličku smerom do 
Marianky kedysi bolo korzo, ľudia sa v pá-
roch prechádzali, pri niekdajšom rybníku 
sa otočili, išli späť a navzájom sa porozprá-
vali. Bolo to pekné. Ľudia sa zmenili pod 
vplyvom doby, chýbajú nám ľudská spriaz-
nenosť, priateľstvo. Ale možno ich objaví-
me počas tohoročných sviatkov. Všetkým 
Bystričanom to želáme.

Zaznamenala a spracovala
Denisa Pogačová

Ktože by nemal spomienky z 
detstva a z nich azda najkrajšie 
tie, ktoré sa viažu k Vianociam? 
Každá oblasť, dedina, mesto si 
uchováva svoje tradície. Je to 
nádherné dedičstvo, z ktorého 
čerpajú generácie odnepamäti.

Susedky Anna Liďáková a Berka Bielovičová boli po vojne ešte dievčatá. 
Žilo sa ťažko a ľudia si v tých časoch sotva vedeli predstaviť také 
bohaté vianočné sviatky, aké mávajú súčasné deti. Obe sa však zhodli, 
že aj napriek tomu vnímali vtedajšie Vianoce ako krásne a šťastné. 
Spomínanie na Vianoce okolo roku 1950 sme začali adventom...
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Koncom novembra sa v zmysle svojho 
predvolebného prísľubu stretol staros-
ta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa už po 
druhý raz s občanmi na verejnom zhro-
maždení. Okrem starostu sa na mítingu 
zúčastnili členovia vedenia obce, poslanci 
i zamestnanci Miestneho úradu.
Stretnutie sa nieslo 
predovšetkým v zna-
mení rekapitulácie 
toho, čo sa podarilo 
v r. 2011 v obci vybu-
dovať, aj toho, čo ne-
vyšlo celkom podľa 
predstáv občanov či 
vedenia obce. Okrem 
toho Roman Wein-
štuk, zástupca staros-
tu, stručne predstavil 
aj priority rozpočtu 
na rok 2012. 
Pozvanie na míting 
s občanmi prijal aj 
predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo, 
ktorý vyjadril podporu vedeniu obce, pri-
sľúbil spoluprácu na rozvojových projek-
toch, ktoré môže realizovať župa spoločne 
so Záhorskou Bystricou a odpovedal na 
niektoré otázky Bystričanov.
Súčasťou stretnutia s občanmi bola disku-
sia a v nej okrem iného odznela otázka 

týkajúca sa mediali-
zovaných informácií 
o poslancovi Vladimíro-
vi Pavelčíkovi. V súvis-
losti s tým predniesol 
Jozef Krúpa stanovisko 
starostu a poslancov, 
v ktorom vyzývajú Vla-
dimíra Pavelčíka, aby 
sa vzdal poslaneckého 
mandátu.
V diskusii vystúpili 
občania  s kritickými 
názormi na niektoré 
pretrvávajúce problémy, 

ako chýbajúce či neudržiavané chodníky, 
zlá situácia v oblasti separovaného zberu 
či údržba ciest v zime v odľahlejších čas-
tiach obce. Zamestnanci miestneho úradu 
ubezpečili, že sa problematickými vecami 
zaoberajú a v prípade potreby ich predkla-

dajú na riešenie kompetentným orgánom. 
Rôzne názory prejavili občania v otázke 
premiestnenia zastávky Záhorská v smere 
do mesta na námestie pred kostolom. Svoj 
názor ste mohli vyjadriť vyplnením an-
ketového lístka v minulom vydaní Našej 
Bystrice. Výsledky tejto ankety prinášame 
na str. 14. Viacerí Bystričania ocenili prá-

cu starostu i poslancov 
v uplynulom období a 
vyslovili presvedčenie, 
že sa v obci podarilo 
uviesť do života viacero 
prospešných projektov.
Na záver starosta Jozef 
Krúpa avizoval ďalšie 
stretnutie, ktoré by sa 
malo uskutočniť v pr-
vom štvrťroku budúce-
ho roka. 

-dp- 

Pán starosta, na ktoré priority boli zamerané  �
vaše aktivity v roku 2011 a ktoré z nich sa po-
darilo úspešne zrealizovať?  

Predovšetkým som rád, že sa nám 
podarilo odštartovať službu senior 
taxi. Úspešne funguje už niekoľko 
mesiacov a prevádzkuje ju nezis-
ková organizácia Bystrický pra-
meň, ktorú založila farnosť spolu 
s mestskou časťou. Prioritou Bys-
trického prameňa je poskytovanie 
sociálnych, vzdelávacích a verím, že
v budúcnosti aj právnych služieb 
pre Bystričanov s dôrazom na so-
ciálny aspekt. Funguje už aj tzv. 
miesto prvého kontaktu, kde dosta-
nú ľudia informácie o všetkom, čo 
potrebujú v súvislosti so Záhorskou 
Bystricou vedieť. Môžu sa tu viac do-
zvedieť aj o fungovaní senior taxi či zakúpiť 
si kupóny na túto službu. Miesto prvého 
kontaktu je v Ľudovom dome – až do ob-
dobia ukončenia rekonštrukcie fary. 

Tento rok medzi obyvateľmi dlho rezonovala  �
situácia v našej základnej škole. Aj tu prišlo k 
zmene a škola má nové vedenie.

Požiadavky rodičov nespokojných s úrov-
ňou školy nás podnietili k analýze situácie 
formou ankety a ekonomického auditu.
Viedlo to k odchodu bývalej pani riaditeľky 
a k vyhláseniu výberového konania na novú 
riaditeľku. Stala sa ňou skúsená pedagogička 
PaedDr. Zuzana Kaliariková. Dnes má škola 
aj novú zástupkyňu Mgr. Annu Kratochvílo-
vú, zástupkyňou pre MŠ zostala pani Viera 
Mazáčková. Vznikla aj nová školská rada, 
ktorú vedie prof. Jozef Masarik. Nové vede-
nie má moju plnú podporu, ako aj podporu 
mestskej časti a spoločne sa chceme podieľať 
na ďalšom rozvoji školy. 
V tejto súvislosti by som rád spomenul, že 
sme pripravili projekt na stavebné povolenie 
na rekonštrukciu MŠ, ktorý počíta s náras-
tom o tri triedy. Samotná realizácia bude 
závisieť od finanč-
ných prostriedkov. 
Boli by sme radi, 
keby sa ešte v tom-
to volebnom období 
podarilo škôlku rozšíriť. Dovtedy budeme 
podporovať materskú školu, ktorá vznikne 
pod gesciou farnosti, a ktorá dokáže dlho-

dobo umiestniť 40 detí, čo pomôže túto si-
tuáciu riešiť. 

Čo sa podarilo v tomto roku v oblasti infor- �
mačnej?

Začali sme pravidelne vydávať dvojmesač-
ník Naša Bystrica, ktorého vydavateľom 
je naša mestská časť. 
Doplnili sme infor-
mačné tabule v obci 
a takisto pribudli ta-
bule na začiatku a na 
konci obce. Označu-
jú nielen Záhorskú Bystricu, ale aj jej časti 
Podkerepušky a Plánky. Vynovili a sprehľad-
nili sme webovú stránku miestneho úradu, 
rozšírili sme úradné hodiny. A nesmiem 
zabudnúť na solárny radar na Bratislavskej 
ulici, ktorý umožňuje vodičom kontrolovať 
rýchlosť jazdy. A tak ako som sľúbil, urobili 
sme dve verejné zhromaždenia s občanmi. 

Bystričanom čoraz viac záleží na prostredí,  �
v ktorom žijú, a aj vašou prioritou v oblasti ži-
votného prostredia bola čistota v obci. 

Áno, v tejto oblasti sa nám podarilo zvýšiť 
frekvenciu umiestňovania veľkorozmerných 
kontajnerov na odpad z dvoch na tri razy 
ročne. Pripravený je projekt zabezpečenia 

služby odvozu bio-
logického zeleného 
odpadu,  ktorého 
realizácia závisí od 
fi nančných prostried-

kov. Investovali sme do technického vyba-
venia na údržbu verejných plôch, zakúpili 
sme nový traktor a kosačku. Pripravili sme 

komplexný projekt riešenia Grmolínskeho 
potoka, ktorý  zamedzí  prejazd motoro-

vých vozidiel a tvorí estetický vstup 
zo Záhorskej Bystrice do pútnickej 
obce Marianka.  

Obyvatelia našej obce zaregistrovali  �
niekoľko noviniek v oblasti kultúrneho 
i športového života. Môžete ich v krát-
kosti priblížiť? 

Ako prvé by som uviedol sprístup-
nenie letnej čitárne, ktorá vznikla 
vybudovaním schodiska, spájajú-
ceho interiér knižnice so záhradou. 
Vznikol tak príjemný priestor na 
posedenie pri knižke či na rôzne 
koncertné a iné podujatia, ktorými 
plánujeme letnú čitáreň oživiť. Po-

kračovali sme v rozhodujúcich kultúrnych 
aktivitách s cieľom ich skvalitnenia. Počas 
hrubých hodov sme napríklad ako novin-
ky zaviedli divadelné predstavenie, hodový 
beh a súťaž o bystrický závin. Verím, že sa 

z nich postupne sta-
ne tradícia. Samo-
zrejme, podporuje-
me aj spoločenské 
organizácie v našej 

obci ako Klub dô-
chodcov, Červený kríž, Matica slovenská 
čiže súbor Bystričan a športové kluby. 

Doteraz sme sa zaoberali aktivitami, ktoré  �
sa podarilo počas roka úspešne zrealizovať. 
Iste však boli aj také, ktoré nevyšli celkom 
podľa vašich predstáv.

Žiaľ, nepodarilo sa nám tu udržať mäsia-
ra, ale v úsilí zabezpečiť a zlepšiť nákupné 
možnosti v našej obci pokračujeme ďalej. 
Za nevyriešený problém považujem aj fakt, 
že v obci nie je detský lekár. Máme vytvo-
rené priestorové podmienky a MČ dokáže 
vytvoriť aj tie materiálne,  no zabezpečenie 
tejto starostlivosti závisí od počtu detí, a ten 
je podľa analýzy detských lekárov nízky. 

Existuje niekoľko nedoriešených záležitostí  �
z predchádzajúceho volebného obdobia, ktoré 
predstavujú značnú záťaž pre mestskú časť 
a jej rozpočet. V akom štádiu sa nachádzajú 
v súčasnosti?  

Mestská časť prehrala súdny spor na kraj-

Stretnutie s občanmiSo starostom Jozefom Krúpom 
hodnotíme rok 2011 v našej 
mestskej časti

skom súde so spoločnosťou Retep s. r. o. 
Jeho základom sú zmluvy podpísané ešte 
mojimi predchodcami. Rozsudok čaká-
me ako nemilý „vianočný darček“. Zaťaží 
rozpočet mestskej časti o cca 250 000 €. 
A to bude mať za následok výrazné škrty 
v rozpočte na rok 2012. Samozrejme, proti 
tomuto rozhodnutiu podáme dovolanie na 
Najvyšší súd. Ďalším problémom je nedo-
končená a nevyužitá nadstavba spoločen-
ského domu zaťažená úverom, ktorá nás 
stojí ročne 60 000 €. Vrásky nám spôsobuje 
aj neriadená skládka s množstvom unimo-
buniek spoločnosi T&T staving (momen-
tálne v likvidácii) na ulici Čsl. tankistov. 
V súčasnej situácii nemôžeme priestor pre-
najať a len samotné odstránenie skládky by 
si vyžiadalo náklady vyše 100 000 €. 

Pozrime sa teraz na to, čo nás čaká v naj- �
bližšom období. Môžete uviesť niektoré najza-
ujímavejšie projekty v rámci obce? 

Pripravuje sa projekt pre územné rozhod-
nutie štvorpruhu na hlavnej komunikácii 
medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom. 
Pripravuje sa výstavba kruhových križova-
tiek na Kŕčoch a pri Baumaxe, na ktorých 
vybudovanie a fi nancovanie sa zaviazali in-
vestori. Požiadali sme o príspevok z enviro-
fondu vo výške 220 000 € na fi nancovanie 
výmeny okien a zateplenia  časti základnej 
školy. Chcem doriešiť osvetlenie, miestny 
rozhlas a autobusovú linku na Strmé vŕš-
ky. Veríme, že sa nám podarí zastrešiť časť
ihriska v areáli školy, ktorá  slúži v zime ako 
ľadová plocha. Je hotová projektová doku-
mentácia na rekonštrukciu ulíc Prídavková, 
Jána Raka, Záhumenská a Trstínska. Rekon-
štrukcia týchto ciest, ale i ďalšie investičné 
aktivity však môžu vo výraznej miere zmra-
ziť prehraný spor s Retepom. 
Začali sme s prípravou aj na oslavy 700. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré 
budú v roku 2014. Vytvorili sme 10-člennú 
pracovnú komisiu a tá už teraz pracuje na 
usporiadaní osláv tohto významného jubi-
lea. 

Ako budete tráviť tohtoročné sviatky?  �

Počas sviatkov budem doma v Bystrici 
v kruhu svojej rodiny. Verím, že sa s mno-
hými Bystričanmi stretneme na tradičnom 
predvianočnom podujatí Vianoce pod 
Krispánkem v Ľudovom dome, resp. na 
Silvestra na Námestí Rodiny pri ohňostroji 
a pohári šampanského. No a tým, ktorým 
nebudem môcť zapriať osobne, želám aspoň 
touto formou krásne a požehnané vianoč-
né sviatky a šťastný vstup do nového roka 
2012.

-dp-

Želám krásne a požehnané vianoč-
né sviatky a šťastný vstup do nového 

roka 2012.

Nové vedenie školskej rady má moju 
plnú podporu.
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1. Dodržiavate vo vašej rodine 
počas vianočných sviatkov neja-
ké tradície?

2. Čo u vás nikdy nesmie chýbať 
na stole počas štedrej večere?

3. Čo by ste zaželali Bystričanom 
na konci roka?

Drahomíra Liščáková

1. Od Mikuláša začíname s pečením, vte-
dy už máme za sebou všetky predvianočné 
nákupy a darčeky pre deti sú pripravené. 
Neskôr už len kúpime kapra. Počas sviat-

kov sa musí ísť 
do kostolíka – 
chodím tam aj 
s vnukmi. Po-
chádzam síce 
z Bratislavy, 
z Prievozu, ale 
tu v Záhorskej 
Bystrici bývam 
už 50 rokov 
a považujem sa 
za Bystričanku. 
Kedysi ,  keď 
sme ešte žili 

v Prievoze, bolo po vojne a naše Vianoce 
boli veľmi chudobné a skromné, o to viac 
sa ich teraz snažím užívať so svojou rodi-
nou – vnukmi Erikom a Reném, dcérou 
Julkou a zaťom Robkom. 

2. Na štedrovečernom stole u nás nesmú 
chýbať kapustnica a ryba so šalátom. Po 
celý deň až do večere nejeme nič. 

3. Hlavne zdravie.

Eva Čižnárová 

1. Pravidelne každý rok sa na Štedrý deň 
stretne celá rodina u nás doma. Večera sa 
začína oblátkami s cesnakom a medom. 
Potom sa pomodlíme. Mávame rybaciu po-
lievku, a samozrejme aj kapra a šalát. Po ve-
čeri rozkrojíme jablko a orechy. Nesmiem 
zabudnúť, že dievčatám dávame krížik 
na čelo, aby sa 
vydali. Vnučky 
síce protestujú, 
ale je to zvyk, a 
tak sa napokon 
podriadia. Za-
tiaľ.  

2. Samozrejme 
sviečky a všetko 
čo súvisí s veče-
rou. Mávame 
napríklad  pupáky, a keďže manžel je zo 
Stredného Slovenska, robíme aj kapustnicu 
bez mäsa, hríbovú, pôstnu. Najdôležitejšie 
pre deti sú darčeky.

3. Všetkým Bystričanom by som zažela-
la, aby im prialo zdravie a aby sa nám tu 
vospolok všetkým darilo. 

Daniela a Richard Udvardyovci

1. Pre nás sú Vianoce hlavne o kvalite 
prežívania, prvoradá je pre nás pohoda. 
Podstatné je  stretnúť sa a sviatky stráviť 
v pokoji, zatiaľ sa nám to darí. Keďže sme 
sa do Záhorskej Bystrice prisťahovali len 
nedávno, budú to naše prvé Vianoce tu. 
Chceli by sme ich prežiť spolu s dcérami a 
rodičmi z oboch strán. Čo sa týka tradícií, 
nemáme žiadne zvláštne zvyky, len tie, čo 

sú na Slovensku bežné: prekrajovanie ja-
bĺčok, oriešky, malé prekvapenie pod ta-

nierom. Vždy sa rada venujem vianočnej 
výzdobe, páči sa mi, keď je ladená v jed-
nej farbe. Máme 2 dcéry a kým hľadajú za 
oknom zlaté prasiatko – svetielko niekde 
v diaľke –, navštívi nás Ježiško. Tento rok 
bude pre nás istým obohatením rúbanie 
dreva do krbu, možno sa to stane našou 
novou tradíciou.  

2. Klasikou je kapor, ktorý nemôže chýbať 
na slávnostne prestretom stole. Vždy nám 
tak chutí, že sa pýtame, prečo si ho nerobí-
me počas roka častejšie. Tiež nesmú chýbať 
vianočné oblátky, med, oriešky, hríbová, 
šošovičková polievka, výborný majonézový 
i nemajonézový šalát, koláčiky, najmä kla-
sické medovníčky a rôzne „vykrajovačky“. 
Tento rok si pečenie užijeme s dcérami v 
priestrannej kuchyni – my budeme vykra-
jovať a piecť a tatinko ochutnávať. 

3. Prvoradé je zdravie, to ostatné príde 
samo.

Helena Piačková 

1. Cez vianoč-
né sviatky sa 
riadime tým, 
čo nás naučili 
naši rodičia. 
Celý deň do-
d r ž i a v a m e 
pôst. Na obed 
máme mako-
vé pupáky, na 

večeru vyprážaného kapra a zemiakový 

Hoci tento rok nepatril z celkového pohľadu 
práve k najúspešnejším a najkrajším, verí-
me, že každý Bystričan zažil počas neho aj 
pekné a radostné chvíle. Veď podľa psycho-
lógov pocit šťastia nezávisí len od okolnos-
tí, v ktorých sa nachádzame, ale skôr od 
spôsobu, akým sa dívame na svet, v čom 
dokážeme vidieť zdroj radosti a spokoj-
nosti. Naše myšlienky však teraz sme-
rujú predovšetkým k roku, ktorý je 
pred nami. Aký bude? Odpoveď 
na túto otázku hľadala v číslach 
bývalá obyvateľka Podkere-
pušiek, numerologička Iveta 
Pylypovová. 

Vianoce 24. 12. 2011
Vianoce sú nádherným 
sviatkom pokoja a 
mieru. Časom na-
bitým magickým 
kúzlom lásky, po-
hody a porozu-
menia.  Tento 
výnimočný deň 
dáva možnos-
ti a pripomí-
na všetkým ľu-
ďom, že majú byť 
k sebe láskaví, chápaví 
a tolerantní. 
Tohtoročné Vianoce budú zamerané hlav-
ne na praktickú stránku života. Ľudia budú 
mať možnosti vďaka tvorivosti a schopnosti 
správne komunikovať, vyriešiť dôležité otáz-
ky svojho života, ktoré súvisia so samotnou 
existenciou. Je čas veľkých zmien a rozhod-
nutí. To, čo niektorí už dlhú dobu nevedeli 
vyriešiť, to, čo  dlho odkladali, všetky vážne 
a dôležité rozhodnutia v živote, môžu urobiť 
práve v tento deň. Ľudia budú mať dostatok 
síl, dostatok nápadov a dostatok vhodných 
slov. Bude to dobrý deň na uzatvorenie mi-
nulosti a začiatok novej budúcnosti. Preto je 
dobré využiť tento deň na to, aby s láskou 
a s pochopením všetci otvorili svoje srdcia 
druhým a našli vzájomné porozumenie bez 
hádok, urážok a zlosti.

Rok 2012
Je rokom Draka, bude vytvárať vhodné 
podmienky na rozvoj všetkého druhu, ktorý 
následne prinesie mnohé zmeny. Môžeme 
očakávať mnohé nečakané zvraty. Tie môžu 
súvisieť aj so štruktu-
rálnymi zmenami 
svetového významu. 
Svet bude prechádzať 
akousi transformáciou. Ľudia budú pociťo-
vať potrebu rozptýlenia a preto budú veľa 
cestovať. Doprava, turistika, komunikácia a 
obchody budú najviac prosperovať. Niektorí 

ľudia budú mať potrebu riskovať a všetko 
staviť na jednu kartu. Tento rok bude ply-
núť na veľkých vlnách. Môže priniesť veľa 
šťastia, ale aj sklamaní. Aktuálnymi témami 
tohto roku budú aj drogy a sexualita. Pôjde 
o zlomový rok.
Ľudia budú túžiť po slobode viac ako oby-
čajne. Tí, ktorí dlhší čas pociťovali potrebu 

niečo vyriešiť vo svojom živote, môžu na 
to využiť tento rok. 

Práca
Rôzne zvraty a nečakané uda-

losti budú prichádzať aj 
v pracovnej oblasti, často aj 

také, ktoré nebudú vôbec 
príjemné, to sa bude diať 

hlavne v druhej polovi-
ci  roka. Dobre bude 
priať tento rok rekla-

me a investovaniu 
do vlastnej publi-
city. Je to vhodný 
rok hlavne na 
rozširovanie a 
rozvíjanie už 
prebiehajúcich 

aktivít ako na za-
čatie nových. Tie by 

sa mohli časom ukázať ako 
krátkodobé záležitosti. Finančná situácia 

sa u mnohých môže zlepšiť za predpokladu, 
že budú tlmiť nákupné vášne a nebudú ris-
kovať. Zvyšuje sa aj pravdepodobnosť neo-
čakávanej výhry.

Láska
Milostný a citový život bude v tomto roku 
tiež dosť búrlivý. Z ľudí bude vyžarovať 
zvláštny magnetizmus, ktorý bude pod-
porovať milostný život. Z toho dôvodu to 
bude aj rok väčšej plodnosti. Slobodní ľudia 
získajú veľa nových známych a nadviažu sa 
aj nové známosti. Tí, čo už majú svojich 
partnerov, môžu zatúžiť po niečom novom 
a pikantnejšom, preto je potrebné si dávať 
pozor na rôzne pokušenia, ktoré bude tento 
rok prinášať. Všeobecne bude vhodný rok 
predovšetkým na uzatváranie manželstiev 
a narodenie detí.

Zdravie
V zdravotnej oblasti je potrebné v tom-
to roku dávať pozor hlavne na pohlavné 
orgány, ktoré budú viac zraniteľné. Rôzne 

nečakané udalosti 
budú skúšať nervový 
systém, ten dostane 
viac zabrať, preto je 

potrebné, aby ľudia aj viac oddychova-
li, v opačnom prípade si môžu privodiť 
nehody. Bude vhodný čas na cestovanie 
a dovolenky.

Urobme si čas na tých, ktorých 
máme radi

Čo nás čaká v roku 2012?

Hovoríme si to na konci každého roka – ako rýchlo ubehol! Aj rok 
2011 bol rýchly a priniesol veľa nového i neočakávaného. Našťastie na 
konci roka sú sviatky, na ktoré naopak čakáme a tešíme sa, že máme 
možnosť spomaliť a vysloviť svoje želania. Naše vianočné tradície 
patria k najkrajším v roku a takmer každá rodina má tie „svoje“, ktoré 
odovzdáva ďalej. Ako je to u vás? Spýtali sme sa niektorých Bystričanov:

šalát. Taký obyčajný, záhorácky s cibuľ-
kou. Keď prídeme z kostola, dáme si ka-
pustnicu alebo huspeninu. Pred každým 
jedlom sa pomodlíme. Starí ľudia kropili 
stromy svätenou vodou a zvieratám dá-
vali oblátky – my dávame nášmu psíko-
vi a mačke. Zvykneme kropiť svätenou 
vodou všetky miestnosti v dome, aby sa 
odohnal zlý duch. Nesmiem zabudnúť, 
že s deťmi si spievame vianočné koledy. 
Kedysi som spievala v našom speváckom 
zbore a rada spomínam na to, ako sme 
sa všetci pod vedením docenta Kotlebu 
stretávali medzi sviatkami a spievali si 
tie krásne koledy, ktoré nás naučil. Za to 
mu z celého srdca ďakujem. 

2. Želám všetkým ľuďom veľa hojnosti, 
zdravia, šťastia. Aby mali zdravé deti 
i vnúčence.

Martin Jurček

1. Štedrý večer prebieha v našej rodine 
celé roky rovnako – najprv sviatočná ve-
čera, potom deti rozbaľujú darčeky. Do-
dnes si pamätám Vianoce, keď som do-
stal elektrický vláčik. Zvykli sme lúskať 
orechy, aby sme sa dozvedeli, komu 
bude ako počas nasledujúceho roka slú-
žiť zdravie. Dedovi sa takmer vždy ušiel 
červivý orech, ale napriek tomu bol na-
šťastie zdravý. Dnes má už 85 rokov.

2. Kapustnica a kapor. A aby som ne-
zabudol – oblátky s medom a orechmi, 
ktoré sme vylúskali. 

3. Chcel by som všetkým zaželať zdravie 
a aby si každý urobil čas na tých, kto-
rých má rád. Sviatky sú dobrou motivá-
ciou, pretože ľudí spájajú. Ale myslím, 
že mnohí cítime potrebu, venovať sa 
navzájom jeden druhému aj počas bež-
ných dní.

-dp-

Je čas veľkých zmien a rozhodnutí.
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Zaoberáte sa predovšetkým talianskou  �
kuchyňou. Nesú sa aj vaše domáce Vianoce 
v talianskom duchu?

Vôbec nie. Som rodený Slovák a aj Vianoce 
u nás doma sú slovenské. Na sviatky od-
chádzame k svokrovcom do Levíc (odkiaľ 
pochádzam aj ja), ktorí všetko pripravia 
podľa svojho zaužívaného spôsobu. Chceme 
zachovať tradície z oboch rodín, takže man-
želka pripraví „ich“ netradičného kapra na 
masle a s orechmi, ktorý sa pečie celý. Ja sa 
postarám o polievku, ktorú som si doniesol 
z domu – je to  starosedliacka šošovicová 
nakyslo. Pri jej príprave nikdy nepoužívam 
múku ani iné zahusťovadlá, vy-
stačím si s kvalitnou hustou 
40 % smotanou, skvelou buď 
na zjemnenie alebo na vare-
nie rôznych omáčok k mäsu. 
A ako pochúťku si ešte pripra-
víme lososa. 

Ako vyzerá štedrá večera  �
v Taliansku?

Vianoce som v Taliansku 
osobne nezažil, no typickou 
súčasťou tamojšej štedrej ve-
čere je koláč panettone, ktorý 
je obdobou nášho biskup-
ského chlebíka. Istý čas som 
pracoval v Kalábrii, čo je dosť 
chudobná oblasť a ľudia tam 
žijú veľmi skromne. Myslím 
si, že aj Vianoce tam sa odo-
hrávajú v skromnejšom du-
chu, podobne ako kedysi na 
Slovensku, keď ešte stromček 
visel zo stropu. Sú to však ne-
smierne srdeční a pohostinní 
ľudia, ktorí nemajú problém 
len tak z ulice vás pozvať 
k sebe domov na špagety. 

Vianoce, na ktoré nezabudnete? �

Asi tie minuloročné. Celá rodina sme ich 
totiž trávili v posteli, pretože sme ochore-
li. Plánovali sme sviatkovať – ako vždy – 
u svokrovcov a netušili sme, že budeme 
musieť zostať doma. Takže chladnička bola 
beznádejne prázdna. Našťastie, nájdu sa na-
ozaj dobrí a nezištní ľudia, ochotní pomôcť. 
V našom prípade to bola bývalá zamestnan-

kyňa pani Marošová, ktorá nám z domu 
priniesla štedrú večeru a nenechala nás bez 
Vianoc. Na sviatočné jedlo, ktoré sme si 
vychutnávali v pyžamách a županoch, tak 
skoro nezabudneme. 

Prednedávnom ste zaviedli bezlepkové stra- �
vovanie pre ľudí trpiacich celiakiou. Čo vás 
inšpirovalo?

Sám som mal krvné testy pozitívne na le-
pok, takže som si myslel, že budem aj ja 
„bezlepkáč“. Hoci sa to nepotvrdilo, napadlo 
mi, že ponuka bezlepkových cestovín môže 
byť pre celiatikov vítaná a bol som zvedavý, 

ako budú reagovať aj ostatní klienti. Veď si 
ani neuvedomujeme, aké množstvo múky, 
najmä bielej, zjeme počas dňa vo všetkých 
možných produktoch. Nášmu telu to nepro-
spieva, preto každému odporúčam aspoň 
jeden mesiac v roku dodržiavať bezmúkovú 
diétu. Dá sa to, napríklad v lete, keď nám 
nechutí toľko jesť a všade je veľa čerstvej 
zeleniny a ovocia. Vyskúšal som to, cítim sa 
fajn a ešte som aj schudol. 

Pripravujete z bezlepkovej múky tie isté jed- �
lá, ktoré máte v bežnej ponuke?

Chcel som, aby všetky klasické jedlá mali aj 
bezlepkovú verziu. Máme všetky cestoviny 
a bezlepkovú múku, z ktorej robím lasag-
ne. Máme aj bezlepkovú strúhanku, takže 
môžeme aj vyprážať. A samozrejme, je tu aj 
pizza, ktorá je na prípravu najnáročnejšia a 
trocha inak aj chutí. K bezlepkovej múke sa 
totiž všetky použité ingrediencie viažu cel-
kom inak. Na takúto pizzu sa preto aj čaká 
trocha dlhšie. S klasickou pizzou sa môžete 
počas prípravy rôzne hrať, napríklad vy-
hodiť ju a miesiť vo vzduchu. Bezlepkovú 
nevyhodíte. Ťažko ju čo len odlepiť.... 

Vaše želanie na konci roka? �

Aby sme všetci viac využívali možnosti, kto-
ré Bystrica ponúka. Či už v oblasti kultúry, 
športového vyžitia, služieb – hoci len bež-
ných nákupov. Osobne nakupujem takmer 

výlučne u Eska a v našom zelovoci. Vždy 
dostanem čo potrebujem. Takto sa navzá-
jom podporujeme, na to by sme nemali 
zabúdať. Bystričanom želám hlavne veľa 
šťastia, pretože ten, kto je šťastný, je iste aj 
zdravý, inak by nemohol byť šťastný. Nech 
majú cez sviatky všetci žalúdky len tak sýte, 
aby to bolo aj príjemné. 

-dp-

Talianska kuchyňa je hlavne o panviciach a aj toto jedlo 
urobíte čerstvé v jednej panvici. Nikde nie je napísané, že si ho nemô-
žete pripraviť aj na Štedrý večer namiesto tradičného kapra. Alebo aj popri kaprovi...

Potrebujeme: údeného lososa, sušené paradajky v oleji, štipku čili korenia, petržlenovú 
vňať, cherry paradajky, jarnú cibuľku, hustú smotanu na varenie, trochu olivového oleja 
na varenie (nie extra virgin)

Postup: Na rozpálenom oleji zľahka orestujeme pokrájanú jarnú cibuľku, pridáme 
pokrájané sušené i cherry paradajky, petržlenovú vňať a trochu čili korenia. Vložíme 
lososa, zalejeme smotanou. Medzitým si v slanej vode uvaríme cestoviny al dente (ja 
odporúčam linguini podobné špagetám). Potom ich pridáme k lososovi a ostatným 
ingredienciám do panvice a necháme prejsť varom. Nakoniec len polejeme olivovým 
olejom. 

Tento zákusok vlastne ani nie je typický vianoč-
ný. Moje deti ho však od malička milujú a ja ho robievam už len 
pri sviatočných príležitostiach. Nebude chýbať ani tento rok na Vianoce popri medov-
níkoch či vanilkových rožtekoch.

Potrebujeme: na cesto – 28 dkg práškového cukru, 28 dkg masla (Hery), 1 vajce, 28 
dkg mletých vlašských orechov, 14 dkg hrubej múky, polovicu vrecka prášku do pečiva, 
7 bielkov na sneh, 2 lyžice kakaa. na polevu – 7 žĺtkov, 30 dkg práškového cukru

Postup: Práškový cukor, maslo a vajíčko vymiešame v miske na penu. Postupne pridá-
vame mleté orechy, hrubú múku a prášok do pečiva. Nakoniec zľahka primiešame sneh 
z bielkov. Cesto po spracovaní rozdelíme na 2 polovice, do jednej primiešame kakao. 
Na vymastený a múkou vysypaný plech rozotrieme najskôr „biele“ cesto a naň „tmavé“ 
kakaové cesto. Dáme piecť do vyhriatej rúry na 180 stupňov. 
Zatiaľ si vyšľaháme žĺtky s cukrom a nalejeme na horúci koláč hneď ako ho vyberieme 
z rúry.

Tento recept mám od svojej mamy a ona 
zasa od svojej. Má teda viac než sto rokov. Medovníč-
ky sú vynikajúce, pretože sú mäkkučké hneď a netreba ich nechávať odstáť.

Potrebujeme: 80 dkg hladkej múky (T-650), 12 dkg palmarínu, 28 dkg práškového 
cukru, 4 celé vajcia, 4 veľké lyžice tmavého medu, 2 malé lyžičky sódy bikarbóny, 
1 malá plytká lyžička škorice, 1 malá plytká lyžička pomletých klinčekov

Postup: Múku dva- až trikrát preosejeme. Vajcia vyšľaháme s cukrom na hustú hmo-
tu, pridáme mierne teplý med, sódu bikarbónu a vylejeme do múky. Pridáme mierne 
zohriaty palmarín a rukou vypracujeme cesto (bude sa lepiť, ale treba ho pomaly po-
stupne ďalej spracúvať). Cesto rozdelíme na 3 časti, každú časť dáme do mikroténového 
vrecúška, vložíme do hrnca a prikryjeme. Ponecháme v chladničke najmenej 24 hodín, 
ešte lepšie 2 až 3 dni. Potom cesto postupne vyvaľkáme na 3 - 4 mm a vytláčame rôzne 
tvary. Plech vymastíme stuženým tukom a postupne naň ukladáme vykrojené medov-
níčky. Dávame pozor, aby sa nedotýkali. Vložíme do rúry a pečieme pri teplote 180-190 
stupňov. Po upečení ihneď natrieme rozšľahaným vajíčkom a necháme vychladnúť na 
plechu. Vychladnuté medovníky vložíme do papierového vrecka s 1-2 kúskami chleba 
a uskladníme v igelitke.

Aj na Vianoce bez múky Recepty
Pavel Mráz pôsobil 12 rokov ako kuchár v Anglicku a v Taliansku. Upísal 
sa však talianskej kuchyni. Vďaka tomu si môžeme zájsť na Námestie 
Rodiny napríklad na dobré cestoviny, mäso, ryby či na pizzu a kávičku 
do reštaurácie La Piazza. Tá navyše ako jediná smerom na Záhorie 
ponúka aj jedlá z bezlepkovej múky. 

Milí Bystričania, kultúrna komisia pri 
Miestnom zastupiteľstve Bratislava – 
Záhorská Bystrica dostala od starostu 
J. Krúpu zaujímavú úlohu – vymyslieť 
slogan, ktorý by krátko vystihoval Zá-
horskú Bystricu.

Komisia má v súčasnosti na výber z na-
sledujúcich návrhov: 

1. Záhorská Bystrica
– Dobre byť, dobre žiť 

2. Záhorská Bystrica
– Brána na Záhorie

3. Záhorská Bystrica
– Naša Bystrica

4. Záhorská Bystrica
– to správne miesto

5. Záhorská Bystrica
– Brána do Bratislavy

6. Záhorská Bystrica
– Tu sme doma 

7. Záhorská Bystrica
– Naše miesto pre život

Komisiu z navrhovaných sloganov naj-
viac zaujal: Záhorská Bystrica – Brána 
na Záhorie.

Milí čitatelia, staňte sa aj vy spolutvor-
cami sloganu našej obce a pošlite nám 
vaše pripomienky k navrhovaným ná-
metom. Samozrejme, potešíme sa, ak 
nám pošlete vaše nápady, ktoré budú 
v krátkej vete vystihovať Záhorskú Bys-
tricu, jej vlastnosti, alebo špecifi ká. Svoje 
postrehy a návrhy môžete odovzdať do 
schránky pri vchode miestneho úradu, 
pri potravinách na Tešedíkovej ulici, 
pri tenisových kurtoch, alebo poslať na 
adresu: besedicova@zahorskabystrica.
sk. Premýšľať môžete do 31. januára 
2012. Po tomto termíne kultúrna ko-
misia prehodnotí všetky návrhy a jeden 
z nich predloží na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Vyberte slogan 
pre Záhorskú 
Bystricu!Netradičný losos s cestovinami

Žĺtkové rezy

Storočné medovníky

Recept Pavla Mráza

Recept Daniely Pogačovej

Recept pani učiteľky Štarkovej
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Naši jubilanti
V októbri oslávili významné 
životné jubileum:
90 rokov

Rudolf Urdovič, Trstínska ulica• 
80 rokov 

Jozef Besedič, Donská ulica• 
75 rokov 

František  Žužič, Pútnická ulica• 
Dr. Rudolf Mada, Pútnická ulica• 

70 rokov 
Soloman Latigo, Plánky• 
Alžbeta Grancová, Pútnická ulica• 
Eva Grexová, Leopoldov Majer• 

65 rokov 
Alica Bošnáková, ulica Štefana • 
Majera

V novembri oslávili 
významné životné jubileum: 

80 rokov 
Emília Fialová, Hargašova ulica• 
Helena Horváthová, Tatranská ulica• 
Emília Horníková, ulica Čsl. • 
tankistov

75 rokov 
Angela Stará,  ulica Čsl. tankistov• 
Katarína Mušitzová, Prídavková • 
ulica

70 rokov 
Mária Michnová, ulica Čsl. tankistov• 

65 rokov 
Štefan Pogač, Tatranská ulica• 
Emília Jarošová, Trstínska ulica• 

55. výročie svadby
Rudolf Požgay a manželka Ľudmila, • 
rod. Valášková, ulica Čsl. tankistov

50. výročie svadby
Jozef Borák a manželka Magdaléna, • 
rod. Silovičová, Pútnická ulica

V decembri oslávili významné 
životné jubileum: 

75 rokov
Albína Bezeková, Donská ulica• 

70 rokov
Štefan Kordiak, Plánky• 

65 rokov
Helena Besedičová, Bratislavská ulica• 

60.  výročie svadby
František Mihalovič a manželka • 
Mária, rod. Haraslínová, ulica Čsl. 
tankistov

Všetkým oslávencom
zo srdca blahoželáme!

Drobné oznamy

Poľovníci plesali

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bys-
trica, 

Farnosť sv. Petra a Pavla Záhorská Bys-
trica,

Základná umelecká škola Jozefa Kresán-
ka,

Miestna organizácia Červeného kríža 

vás pozývajú na

17. 12. Vianočný predaj 
Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža v Záhorskej Bystrici vás pozýva na 
Vianočné trhy – burzu oblečenia a hračiek 
v sobotu 17. 12. od 9.00 – 13.00, do veľ-
kej sály Spoločenského domu v Záhorskej 
Bystrici. 

Môžete si zakúpiť: ručne vyrábané mydiel-
ka, vianočné ozdoby, šperky aj iný tovar. 
Vstup je voľný. Predávajúci uhradia popla-
tok 1,- €, termín prihlásenia na predaj je 
do 14. 12. pani Mišovskej, 0905 191 339.

18. 12. v Ľudovom dome Vánoce pod 
Krispánkem
V nedeľu 18. 12. pozývame všetkých na 
predvianočné stretnutie do Ľudového 
domu. Pripravená je príjemná hudba, vy-
stúpenie folklórnej skupiny Chasa s pred-
vianočným programom. Priestor na rea-
lizáciu dostane aj miestny spevácky zbor 
Bystričan.  O občerstvenie sa postarajú 
mamičky z materského centra bl. sestry 
Zdenky, občianske združenie sv. Pia X. 
a spevácky zbor Bystričan. Záujemcovia si 
môžu vyskúšať čierne remeslo v kováčskej 
dielni a ukuť si na pamiatku podkovu pre 
šťastie. Pripravujeme aj predaj vianočných 
stromčekov. 

Sprievodným programom bude výstava 
betlehemov v expozícii Ľudového domu. 
Výstava bude v nedeľu 18. 12. v čase od 
16.00 do 21.00, v pondelok a utorok od 
8.00 do 14.00 v expozícii Ľudového domu. 
Betlehemy môžete nosiť vo štvrtok 15. 12. 
2011 od 8.00 do 18.00 do Ľudového domu. 
Po skončení výstavy si svoj betlehem mô-
žete vziať domov (v utorok od 13.00 do 

14.00). Ak máte aj vy doma zaujímavý 
betlehem, ktorý ste vyrobli sami alebo 
s pomocou detí, pochváľte sa a zapoži-
čajte ho na výstavu. Len na vás záleží, aké 
betlehemy uvidíme! 

21. 12. Vianočný koncert Základnej ume-
leckej školy
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Jozefa Kre-
sánka si môžete vypočuť vo Veľkej sále 
Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. 
Začína sa o 18.00.

31. 12. Silvester  na Námestí Rodiny
Rozlúčme sa so starým rokom a privítajme 
nový rok! 

Ďalšie oznamy:

22. 12. - 31. 12. Dovolenka v miestnej 
knižnici 

23. 12. a 30. 12. Miestny úrad zatvorený 
z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme vám za priazeň v roku 2011!

Koncom novembra mali možnosť 
všetci priaznivci ušľachtilého lovu 
osláviť sezónu ako sa patrí – Poľov-
nícka spoločnosť Záhorská Bystrica 
totiž organizovala tradičný poľovníc-
ky ples.
Otvoril ho pán predseda Ing. Rudolf 
Hurbanič a zaželal všetkým príjemnú 
zábavu. 
Do tanca a na počúvanie hrala skupi-
na Dúha. Vynikajúcu večeru hosťom pripra-
vila spoločnosť All in Cube, pričom hostia si 
mohli vybrať z troch druhov jedál: kuracie 
na prírodno s ryžou, rezeň so zemiakovým 

šalátom alebo guláš z diviny 
s knedľou.
Prekvapením večera bolo vy-
stúpenie brušných tanečníc 
z tanečnej skupiny Chemsa. 
Nechýbala ani tombola, 
v ktorej bola šanca vyhrať 
dary z revíru poľovníkov a od 
sponzorov: Vôňa ruže, mest-
ská časť Bratislava-Záhorská 
Bystrica, JJJ stav build, BKP 
elektro, Materské centrum 
bl. sestry Zdenky, potraviny 

Sisa, JUDr. Martinkoviča, či nádhrerný ob-
raz s tematikou poľovníctva od akademic-
kého maliara Víta Bojňanského.

Výsledky hlasovania o možnosti presunu zastávky MHD linky číslo 
37 na ulici Československých tankistov v Mestskej časti Bratislava-
Záhorská Bystrica:
Po sčítaní anketových lístkov komisia skonštatovala:
- prijatých bolo 183 hlasovacích lístkov, z toho 3 sa vyradili pre nesplnenie kritérií 
- výsledky ankety sa posudzovali zo 180 odovzdaných platných hlasovacích lístkov
- z uvedeného počtu hlasovacích lístkov:
 - 86 súhlasilo s presunom uvedenej zastávky
 - 94 nesúhlasilo s presunom uvedenej zastávky

Miestny spolok červeného kríža zorgani-
zoval tradičnú Mikulášsku kvapku krvi. 
Zúčastnili sa jej zdraví spoluobčania vo 
veku od 18 do 60 rokov, ktorí neváha-
li darovať krv pre tých, ktorí to naozaj 
potrebujú. Túto vzácnu tekutinu neváhal 
darovať ani zástupca starostu Ing. Roman 
Weinštuk (na obr.). Odber sa uskutočnil 
v spoločenskom dome v Záhorskej Bys-
trici 7. 12. 2011 od 7.30 – 12.00
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďa-
kujeme.

Mikulášska 
kvapka krvi
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Šťastné a veselé Vianoce
Nech hviezda z Betlehema rozžiari

vo vašich príbytkoch,… 

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
Onekotan, Apo, 
Kapys, Ararat, 
Ra, Ada, Aras

2. časť 
tajničky

Kysličník 
titaničitý

Tkanina
s krížovou 

väzbou

Umelá terénna 
vyhĺbenina Plť, po česky Astát (zn.) Latinčina

 (zastar.)
Živočích 
(kniž.)

Balila (zastar.)

Ostrovy
v Kurilách

Sladkovodná 
nedravá ryba

Stará čínska 
flauta

Bulharské
mäsové jedlo

Zväzok raždia

Kórejské
mužské meno

Stredoafrický 
strom

Ročné 
obdobie

Japonská 
abeceda

Značka 
kiloampéra

Starorímska 
minca

Ukazovacie 
zámeno

Dobýval
zo zeme

Stav bez 
vojny

Autor:
JOZEF BLAHO

Sparno Krič Meno Eleny Tlačilo
Tam

Popevok
Vlastnila

Čistilo praním
Odhadom 

(prísl.)
Dardanský 

kráľ

1. časť
tajničky

Popíjaj
Mechanický 

výcvik

Chorobná 
zúrivosť
Nasávala

Role
Športový úbor

Filipínska 
sopka

Planétka
Pás poľa 
(hovor.)

Španielsky 
spisovateľ

Biblická hora
Európsky klub

Opica (zastar.)
Taliansky 

súhlas

Staroegyptský 
boh slnka Spájal lepom 3. časť 

tajničky

Tiež Dookola (prísl.) Inými slovami

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 5 znie: „Miláčik,“ líška sa manželka mužovi, vymenil by si ma za sud červeného vína? „Ale drahá, veď vieš že mám radšej biele.“

Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.
Aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku 
mali a stále sa na seba pekne usmievali. 

Na Vianoce darov dosti, kapra, čo má málo 
kostí, na silvestra liter stoku, veľa zdravia 
v novom roku.

Nech nový rok splní vaše priania, anjeli, 
nech vaše cesty chránia, a problémy nech 
sa vás stránia.

Keď zasadnete všetci k štedrovečernému 
stolu, modlitbou vianočnou potešte sa spo-
lu. Ježiško maličký, nech rozdá balíčky
a ostane s vami navždycky

Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.
Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Zošli požehnania aj do nášho domu,
by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.

V tie vianočné sviatky poviem vám vinš 
krátky: Pán Kristus je narodený, tak nebuď-
me zarmútení, ale sa mu radujme a slávu 
prespevujme, to mu bude premilé, dá nám 
sviatky šťastlivé.

Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo 
sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli 
práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode 
ich prežívajte.

 Nech tichá hudba veselosti, Vám počas ce-
lých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci 
Vám šťastie a lásku prinesie!
 
Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie 
nech k Vám letí. A keď rozžiaria sa Vaše 
tváre, by hojnosti ste mali stále.
 
Nech sa Vám vyplní, po čom srdce túži,
radosť a láska vstúpia na Váš prah.
Prajem tiež, nech zdravíčko slúži,
a žite krásne ako v rozprávkach.

Šťastné a veselé Vianoce Vám praje 
celá redakcia Našej Bystrice...

... a na záver niekoľko vianočných prianí :)
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