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VIAC NA STRANE Č. 15 

SLÁVILI SME 
SVÄTÉHO HUBERTA
Úlohou poľovníkov nie je loviť 
zver, ale chrániť ju. 

VIAC NA STRANE Č. 9 

COUNTRY KAPELY PRAK 
A NÁHODA POSÚVALI ČAS
Záhorácky Country bál bol 
vypredaný týždeň dopredu.

Príjemnú predvianočnú atmosféru pomohli 
dotvoriť deti z materskej školy pod vedením 
svojich učiteliek z Materskej školy Harga-
šova a Materskej školy bl. sestry Zdenky – 
krásne zarecitovali, zaspievali a zatancovali. 
Po krátkom programe nasledovalo požeh-
nanie vianočného venca a rozsvietenie via-
nočného stromčeka. Kaplánovi Markovi 

Vadrnovi so zapaľovaním prvej adventnej 
sviečky pomáhal aj starosta Jozef Krúpa. Po 
privítaní adventu si mohli prítomní zakúpiť 
pod stromčekom domáce zabíjačkové špe-
ciality, adventné vence alebo tradičné va-
rené víno. Pre malé detičky bol pripravený 
teplý čaj.     Krístína Puškelová 

foto: Martin Jurček

Vianočný stromček, znejúce koledy, adventný veniec. Pri týchto sym-
boloch prichádzajúceho najkrajšieho sviatku v roku sme sa spoločne 
stretli v prvú adventnú nedeľu na Námestí Rodiny. 

Čo pekného si tento rok priať na Via-
noce? Radi by sme, aby boli sviatkami 
pokoja, lásky a pravdy. Vianočný deň 
prináša tú najlepšiu a najkrajšiu správu, 
akú človek kedy počul. Tú, ktorú dejiny 
ľudstva najviac pripomínajú, že Boh mi-
luje človeka a chce, aby človek bol šťast-
ný. Preto sa narodil ako dieťa a všetkým 
dáva možnosť sa znovu narodiť. 
Táto správa ale prichádza v období ťaž-
kých otázok, kedy mnohí pozeráme do 
budúcnosti s reálnymi, no často masko-
vanými obavami. Vznášajú sa vo vzdu-
chu ako mraky nad osobnými, rodinný-
mi a spoločenskými situáciami. 
I keď tieto mraky sú schopné prekryť 
svetlo, no nie sú schopné pohltiť Slnko, 
ktoré sa za nimi skrýva. Tým neuhasi-
teľným Slnkom je Ježiš, malé bezbranné 
dieťa, zosobnené Dobro a Láska, hlavný 
aktér Vianoc, ktorý nám dáva možnosť 
znovuzrodiť sa v duchu, robiť dobré 
predsavzatia a spoločensky vplývať, aby 
ho prijali všetci ľudia. 
On je ten, ktorý nám spája ruky do reťaze 
bratstva a solidarity. On nechce nahradiť 
to, čo môžeme robiť my, ale chce nás pre-
svedčiť, že my môžeme a dokážeme. Jeho 
snom je, aby sme boli bratia a sestry, vzá-
jomne si niesli bremená a stali sa jedným 
srdcom a jednou dušou. 
Dovolím si všetkým popriať krásne Via-
noce a šťastný nový rok, dni plné pokoja, 
lásky a pravdy! 
 Ľudovít Pokojný

dekan

Najkrajšia správa 
pre človeka PRIVÍTANIE PRIVÍTANIE 

ADVENTU ADVENTU 
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Bez Ježiška by boli Vianoce len 
pozlátkom
Vianoce naša rodinka trávi u starých rodičov 
na južnom Slovensku. Stromček ozdobujeme 
s deťmi doma týždeň vopred, aby sme si užili 
jeho krásu. U starkej sa servírujú tradičné jedlá, 
najprv rybacia polievka. Okrem nej ešte šošo-
vicová alebo hríbová, keďže nie všetci rybaciu 
obľubujeme. Potom nasleduje pangasius na by-
linkách so zemiakmi. Taktiež tradičné oblátky 
s medom, koláčiky, vanilkové rožteky, medovní-
ky, záviny, oriešky, sušené a čerstvé ovocie. 
Pred jedlom sa spoločne pomodlíme a zaspieva-
me si pri stromčeku Tichú noc. No a po večeri 
nasleduje rozbaľovanie darčekov, kde nesmie 
chýbať dobrá kniha a niečo pre radosť. Potom 

si sadneme k obľúbeným fi lmovým rozprávkam, 
ktoré umocňujú vianočnú atmosféru. Oslava 
Božieho narodenia je vrcholom sviatkov.
Pre mňa znamenajú Vianoce stretnutie rodiny, 
pohodu, pokoj, radosť a najkrajší dar Boha ľu-
ďom – narodenie Ježiška. Bez neho by boli Via-
noce len prázdnym pozlátkom.

Rodina Lengyelová

Vianoce sú láska a 
porozumenie
Vianoce v mojom veku žijem menej materiál-
ne viac duchovne. Na Štedrý deň absolvujem 
návštevu cintorína, pri hrobe svojich rodičov 
pospomínam a zapálim sviecu a pomodlím sa 
za ich duše. Dlhé roky sa v našej rodine dodržia-
va tradícia svätenia príbytku aj dvora. Svätenie 
vykonáva vždy hlava rodiny – z vetvičky ihlič-
nanu a posvätených ratolestí z Kvetnej nedele 
sa urobí pahreba a s tým sa pochodí po celom 
dome a okolí. 
Celý deň sa postíme, štedrú večeru začíname 

čítaním Sv. písma a ďakovnou modlitbou. Ve-
čerať začneme oplátky a med, medom dostanú 
všetci krížik na čelo, potom začne najstarší člen 
rodiny deliť ovocie – jeden kúsok sa delí medzi 
všetkých, aby rod držal pospolu. Polievka sa 
u nás varí hríbová, potom máme tradičného 
kapra so šalátom. Po večeri nastáva najkrajšia 
chvíľa pre vnúčatá, radosť pri rozbaľovaní dar-
čekov prežívame spolu s nimi. Spievame koledy 
a tešíme sa na polnočnú sv. omšu, ktorú navšte-
vujeme pravidelne každý rok. 
Na Božie narodenie začíname deň návštevou 
kostola, stretávame sa celá rodina pri slávnost-
nom obede. Vianoce pre mňa znamenajú lásku 
a porozumenie medzi ľuďmi navzájom.

Rodina Weinštuková

Vianoce sú dobrota Boha 
ukrytá v ľuďoch
Na Vianoce sa vo všetkých našich spoločen-
stvách pripravujeme deväťdňovou novénou: 
Svätá rodina hľadá prístrešie, kde sa spolu 
s rodinami z farnosti, do ktorej sme začlenené aj 

Zaujímalo nás, ako Bystričania slávia Štedrý deň a Božie narodenie, preto sme 
oslovili niekoľkých z vás, aby sa o atmosféru týchto dní vo svojej rodine podelili.

my, schádzame pri spoločnej modlitbe. Okrem toho 
doma pečieme perníky i vianočné pečivo, aby sme 
nimi mohli ponúknuť koledníkov a vinšovníkov, 
ktorí k nám každoročne prichádzajú. 
V našich rehoľných spoločenstvách je špecifi kom 
to, že počas vianočných sviatkov sa navzájom 
navštevujeme. Keďže na Slovensku máme 23 spolo-
čenstiev, nedá sa stretnúť so všetkými spolusestrami, 
tak aspoň s tými, ktoré sú nám miestne najbližšie. 
Vzájomne si povinšujeme, zaspievame si spolu via-
nočné koledy a navzájom sa obohatíme i zasmejeme 
pri vianočnom divadelnom predstavení s vlastným 
repertoárom. 
Počas Vianoc sa tak nechávame preniknúť dobrotou 
Boha, ktorá je ukrytá v ľuďoch. Ňou posilnené ju 
rozdávame ďalej tým, ku ktorým sme poslané a ktorí 
to najviac potrebujú. Každé Vianoce sa pre nás stá-
vajú novým a osobitným stretnutím sa s Bohom.

Komunita milosrdných sestier Svätého kríža, 
SCSC Záhorská Bystrica

Stromček už na Mikuláša
Vianočné sviatky viac-menej trávime klasickým 
slovenským spôsobom, avšak stromček zdobíme 
možno trošku skôr, ako je zvykom, a to na Mikulá-
ša. Spoločne sa ho vyberieme kúpiť, inak kupovanie 
stromčeka je manželova veľmi obľúbená činnosť. 
Pochádza z budhistickej rodiny, Vianoce neoslavujú, 
ale majú plno iných sviatkov v oveľa „oslavnejšom“ 
duchu. 

Na Štedrý deň obedujeme kapustovú polievku 
a spoločne sa tešíme na skorú večeru o 16.00. Ra-
dostne zasadneme za slávnostný stôl, poďakujeme 
Bohu a pustíme sa do jedla. Večeriame zemiakovo-
zeleninový šalát so smotanou (obdoba majonézo-
vého šalátu), cviklovo-zeleninovú koft u (niečo ako 
fašírka, ale vegetariánska, na indický spôsob), koko-
sové čatní  a papadam (tenká chrumkavá placka zo 
šošovicovej muky). Po večeri si rozbalíme darčeky 
a hráme sa. :)

Rodina Th ambawitageovcov

Vianočné zvyky 
a tradície v rodinách

Ako slávite vianočné sviatkyAko slávite vianočné sviatkyrok 2013 už ťahá za kratší koniec. Ešte 
pár dní a my všetci spoločne odpre-
vadíme starý rok a oslávime príchod 
roku nového.  Pre mnohých z nás je 
toto obdobie dôvodom na zamyslenie, 
na bilanciu uplynulých mesiacov. 
Keď sa pozriem dozadu, na odchádza-
júci rok, teší ma niekoľko vecí. Pri mo-
jich prechádzkach po Bystrici mi robia 
radosť  viaceré zrekonštruované cesty 
a chodníky. Viem, že dlhé mesiace ste 
museli strpieť rozkopané ulice. Som 
vďačný za vašu trpezlivosť a súčin-
nosť. Radosť mám aj z nových moder-
ných predajní, ktoré vám isto uľahčia 
starostlivosť o vaše rodiny aj počas 
nadchádzajúcich sviatkov. Teším sa aj 
tomu, že sa darí postupne zveľaďovať 
areál základnej školy, škôlky a skvalit-
ňovať výučbu. 
Ale azda najväčšiu radosť mám z vás, 
Bystričanov. Radi prichádzate na spo-
ločenské, kultúrne či športové podu-
jatia. Medzi vami často nechýbajú ani 
naši aktívni seniori, ktorí nám svojím 
životným elánom a entuziazmom môžu 
ísť príkladom. Preto sme tento rok 
veľmi radi podporili aj ich významné 
výročie – 25 rokov založenia Klubu 
dôchodcov. 
Ale hrdí môžeme byť aj na našich junio-
rov a aktívnych športovcov.  Máme vý-
borných fl orbalistov, tenistov, stolných 
tenistov. A aby som nezabudol, aktívne 
sú aj viaceré organizácie či združenia 
v Záhorskej Bystrici – spomeniem as-
poň Červený kríž, Maticu slovenskú, 
Hasičský zbor, poľovníkov a ďalších. 
Vy všetci vytvárate príjemnú atmosfé-
ru a prispievate k tomu, aby sa v našej 
Bystrici žilo dobre.
Preto by som vám všetkým chcel po-
ďakovať a zaželať príjemné a pokojné 
prežitie vianočných sviatkov. Užite si 
v kruhu svojej rodiny voľné dni a na-
berte nové sily do budúceho roka. Ten 
bude pre nás v Záhorskej Bystrici zvlášť 
výnimočný. Oslávime 700. výročie zalo-
ženia našej obce. Dlhé mesiace robíme 
na tom, aby sme toto jubileum oslávili 
dôstojne. Verím, že sa nám to podarí 
a naša mestská časť sa bude aj v bu-
dúcom roku ďalej rozvíjať a skrášľovať. 
A na to by som si rád s vami osobne 
pripil  dúškom šampanského na Sil-
vestra krátko po polnoci. Srdečne vás 
preto všetkých pozývam – príďte na 
Námestie Rodiny, aby sme spolu oslá-
vili Nový rok 2014. 

 Jozef Krúpa
starosta 

Milí Bystričania,

Medzi tradičné a neodmysliteľné symboly Vianoc patrí via-
nočný stromček. Tento vianočný symbol však na Slovensku 
nebol vždy. Vianočný stromček je nemeckého pôvodu, zvyk 
priniesť ho do domova sa ujal najprv v mestách, až neskôr 
na vidieku. 
Slováci stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk, 
súčasťou Vianoc sa stal až v druhej polovici 19. storočia. 
Dnes je už samozrejmosťou, na ktorú sa najviac tešia malé 
deti. Rodiny majú dnes možnosť výberu medzi živým 
a umelým stromčekom. 
Dekorácie stromčeka v súčasnosti podliehajú móde 
a trendom, ktoré prostredníctvom reklamy určujú ob-
chodníci, ale udržiavajú sa aj tradičné, ľudové, podo-
mácky vyrobené ozdoby. Ako teda zdobia svoje strom-
čeky niektorí Bystričania?

,,Naša rodina máva každoročne živý stromček. Zdo-
bíme ho kombináciou tradičných slamených ozdôb so 
zlato-červenými vianočnými ozdobami. Okrem toho 
zvykneme pridávať ozdoby, ktoré vyrobia deti, vrátane 
sušených pomarančov.“
Petra Vaclíková

„Vianočný stromček zdobíme rôznofarebne. Okrem 
klasických ozdôb pridávame aj tie, čo vyrobia deti. 
Tradične ho začíname zdobiť deň pred Štedrým veče-
rom. Mávame ho až do Troch kráľov.“
Pani Saxová

,,My mávame umelý stromček hlavne kvôli dcérke, aby 
sa z neho mohla dlhšie radovať.“
Alena

,,Tieto Vianoce si plánujeme kúpiť živý stromček. Bude 
to pravdepodobne jedlička. Zdobiť ho budeme do tra-
dičných červeno-strieborných farieb spolu so slamenými 
ozdobami. Chcela by som ho dozdobiť aj upečenými per-
níkmi, ale uvidíme ako to dopadne (smiech)...“
Katarína

,,Tak ja nezvyknem zdobiť vianočný stromček, ale skôr žena 
s deťmi. Zdobí sa doobeda na Štedrý deň. Na našom stole 
nesmú chýbať oblátky s medom a perníky.“  
Peter

,,Keďže sme veriaca rodina, chodievame samozrejme do kosto-
la. Okrem toho mávame na štedrovečernú večeru tradične kapra 
so zemiakovým šalátom. Na stole nesmú chýbať oblátky s medom 
a arašidy alebo orechy.“
Katarína
 text: Kristína Puškelová

So slávením vianočných sviatkov sú spojené mnohé tra-
dície a zvyky. Niektoré postupom času vymizli, iné pre-
trvali dodnes. Aké tradície a zvyklosti sa dodržiavajú 
v rodinách Záhorskej Bystrice?
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Zvláštny čas na osobitné úvahy 
o viere a jej znovuobjavenie
40 hodín s Ježišom

Tajuplný rozhovor môže 
trvať 40 hodín, ale aj celý 
život.
V sobotu, krátko po druhej hodine ran-
nej, sa Fridrich kráčajúc domov minul 
s malou  skupinkou mužov v povznesenej 
nálade. Bol až príliš zadumaný a uzavre-
tý vo vlastných úvahách, než aby medzi 
nimi ihneď spoznal svojho priateľa, kto-
rý ho pristavil a bol zvedavý odkiaľ vedú 
jeho kroky. 
„Bol som iba tuto, kúsok odtiaľto. Na jed-
nej štyridsiatke...“ znela Fridrichova stro-
há odpoveď. A chcel ísť ďalej.
„Počkaj! Kam sa ženieš?“ bránil mu 
v ceste priateľ. „Veď sa pochváľ, bola to 
dobrá žúrka? Lebo tá, z ktorej som pred 
chvíľkou vypadol, nestála za nič! Okrem 
tohto... aha!“ ukázal mu zostatok nápoja 
v sklenenej fľaši.
„S istotou ti môžem povedať,“ odvetil 
Fridrich, „že stretnutie, z ktorého sa vra-
ciam ja, bolo v porovnaní s tým tvojím 
čisto duchovné a určite bolo aj oveľa po-
kojnejšie, tichšie a už vôbec nebolo buja-
ré. Ale akcia to bola skvelá a ver mi,  že 
mala tiež svoju úroveň a aj grády. Najmä 
v láske, ktorá tam bola všadeprítomná.“

„Ty, tak toto sa mi páči, čo tu teraz hovo-
ríš. A kto to oslavoval, poznám ho?“
„Ja si myslím, že áno. Mnohí ho poznáme, 
akurát že na neho už asi naozaj trochu 
v poslednom čase zabúdame. Ako by nám 
zmizol z nášho ľudského horizontu.“
„Tak to pŕŕŕ! Ja na kamošov nikdy neza-
búdam!“ dušoval sa Fridrichov známy.
„Verím, aj keď musím povedať, že ten, koho 
sa tá adorácia, z ktorej sa vraciam, týkala, 
je viac než len náš spoločný priateľ.“

„Ado – čo?“
„Adorácia – klaňanie sa...“
„Počúvaj, si nejaký tajuplný, nie?!“ šľahol 
po Fridrichovi nedôverčivým pohľadom: 
„Čo si sa bol modliť? Teraz po polnoci?“   
„Uhádol si! A nielen to. Po mne budú 
nepretržite prichádzať do kostola veriaci 
Bystričania ešte ďalších tridsaťdva ho-
dín...“ 

Vďačnosť za všetko
Podujatie 40 hodín s Ježišom sa za ostatné 
tri roky pred novembrovou nedeľou Kris-
ta Kráľa stalo pre spoločenstvo kresťanov 
u nás v Záhorskej Bystrici zvláštnym ča-
som na osobitné úvahy o viere a jej zno-
vuobjavení. V dvojhodinových interva-
loch sa naši farníci opäť po roku striedali 
pri slávnostne vyloženej Eucharistii, aby 
naplnili osobnú túžbu pobudnúť dlhší čas 
pri Ježišovi.  
Od piatkového večera až do nedeľného 
dopoludnia nepretržite prichádzali, aby 
sa stíšili, nadviazali s ním nepočuteľný 
tajuplný rozhovor v poklone a v tichom 
pohľade na neho, pri čítaniach z Biblie 
a počúvaní meditácií od Chiary Lubicho-
vej. Schádzali sa k modlitbám posvätného 
ruženca a spájali v  úpenlivých a nalieha-
vých prosbách litánií. 
Veriaci Bystričania tak slovami svätého 
písma prejavili aj vďačnosť za všetko, 
čo majú a zažívajú, vyjadrili svoje úsilie 
a túžbu po vybudovaní všeobecného brat-
stva – Kristovho kráľovstva.  

Miroslav Prokop
foto: Martin Jurček

Nedeľa Krista Kráľa - zakončenie  �
40-hodinovej adorácie.

 Eucharistické požehnanie na záver sv. omše. �
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Svätý Mikuláš navštívil náš kostol

Napriek tomu, že svätý Mikuláš navštívil v piatok 6. decembra 
veľa domácností s deťmi aj veľa škôl, nezabudol ani na pozva-
nie do nášho kostola. Prišiel so svojimi pomocníkmi anjelikmi 
a rozradostené deti mu zaspievali pesničku, alebo zarecitovali 
básničku. Žiadne dieťatko neodchádzalo z kostola naprázdno, 

každé v rukách držalo mandarínku a čokoládu. Mikuláš pri-
sľúbil, že ak budú deti dobré, príde aj na budúci rok. Už teraz 
sa tešíme!

Text: BB
foto: Martin Jurček

Dyňobranie v parku pri kostole

Ako matka 3-ročnej dcéry píšem z vďaky ľuďom, ktorí stoja 
za akciou Dyňobranie. Zúčastnili sme sa na ňom a priniesli 
si domov nádherný zážitok. Žiadne strašidlá či obludy. Len 
príjemná rodinná atmosféra. Usmiate detičky a spokojní ro-
dičia. Ďakujem!

foto: Martin Jurček
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Na slávnostnom spustení fontánky v pavi-
lóne A sa zúčastnili predovšetkým samotní 
žiaci školy, ktorým je fontánka určená v pr-
vom rade. Prišli aj pán starosta Jozef Krúpa, 

predseda školskej komisie Miloslav Sajan a 
z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pani 
Mária Remišová.
Po privítaní všetkých zúčastnených pani ria-
diteľkou Zuzanou Kaliarikovou predviedli 
žiaci Pásmo o vode a po príhovoroch pána 
starostu a pani Remišovej, ktorá žiakom 
školy odovzdala aj malé darčeky, sme fon-

tánku slávnostne odhalili, spustili, načreli 
z nej a patrične si pripili na zdravie tým naj-
zdravším nápojom.
Pretože, ako povedala pani riaditeľka, pitný 
režim je pre každého dôležitý a pre žiakov 
zvlášť. Nezabudla však trošku aj napomenúť 
žiakov, nech fontánku používajú tak, aby 
dlho vydržala. (mi) 

Takmer ako darček k Mikulášovi! 
Od 5. decembra máme na škole 
fontánku na pitie vody. 

Fontánka už hasí smädFontánka už hasí smäd

Každé ráno si učitelia aj žiaci II. stupňa zá-
kladnej školy privstanú a pred vyučovaním 
prichádzajú do priestorov knižnice na ran-
né adventné zamyslenia. Pri zapálenej svieci 
na adventnom venci a pri pokojnej hudbe 
počúvajú príbehy, ktoré číta pani učiteľka. 
Tieto príbehy nám majú pomôcť aspoň na 
chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad našimi 
skutkami, vzťahmi, či nezodpovedanými 
otázkami a posunúť nás tak o čosi vpred. 
Povzbudzujú nás, aby sme sa snažili byť lep-
šími a dávajú nám nádej, že s vierou, lás-
kou a pokojom bude nasledujúci deň lepší 
a krajší.
A prečo to všetko? Chceme, aby sa prichá-
dzajúci Ježiš narodil v srdci každého z nás.

Mgr. Monika Mikolášiková

Adventné obdobie sme sa rozhodli prežiť v duchu stíšenia sa, pokoja a 
tichej radosti z príchodu Ježiša.

Na ranné zamyslenie si privstanemeNa ranné zamyslenie si privstaneme
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Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem 
o informačné a komunikačné technológie 
u všetkých žiakov. Súťaž chce posmeliť deti 
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používa-
ní moderných technológií pri učení. Sym-
bolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný 
a čulý bobor. 
V tomto školskom roku sa zo Slovenska 
do súťaže zapojilo 55 017 súťažiacich z 899 
škôl. Z našej školy sa na súťaži zúčastnilo 
spolu 59 žiakov – 23 žiakov 3. a  4. ročníka 
v kategórii Bobrík, 33 žiakov 5. až 7. roční-
ka v kategórii Benjamín a 3 žiaci 9. ročníka 
v kategórii Kadet. Úspešnými riešiteľmi boli 
14 žiaci, v kategórii Bobrík 11 a v kategórii 
Benjamín 3 žiaci. 
Najväčšiu radosť nám urobili žiaci zo 

4. B – Patrik Bartoš, Alan Kubaský a Mar-
tin Schultz, ktorí sa umiestnili v kategórii 
Bobrík na 1. mieste nielen v našej škole, ale 
aj na Slovensku. V konkurencii 166 žiakov 
iných škôl získali plný počet bodov.
V rámci  našej školy sa v kategórii Bobrík 
umiestnili na 2. mieste Kristián Kobielsky 
z 3. A a Matej Repa zo 4. B a na 3. mieste 
Samuel Gönczöl zo 4. A. V kategórii Ben-
jamín bola na 1. mieste Tereza Okálová 
z 5. A, na 2. mieste Adam Poruban 5. B a na 
3. mieste Alexandra Lipčáková z 5. A.
Všetci súťažiaci sa zabavili a mohli si overiť 
svoje schopnosti aj v logike a kombinato-
rike.
 Mgr. Helena Straková

foto: archív školy

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. 
Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. 

Súťaž iBobor znamenala úspechSúťaž iBobor znamenala úspech

Týždeň konverzácieTýždeň konverzácie
Angličtina bola tento raz pre druhákov, tretiakov 
a štvrtákov a nemčina pre žiakov 5. až 9. ročníka. 
Trocha nás zamrzelo, že na nemecký týždeň sa pri-
hlásilo len 18 žiakov. Spolu sa na Jazykovom týždni 
zúčastnilo 87 žiakov základnej školy.
Prvé dni týždňa bola konverzácia medzi lektormi a 
žiakmi zložitejšia, keďže slovná zásoba zúčastnených 

detí, hlavne v prípade nižších ročníkov, do určitej miery zaostá-
vala za očakávaním učiteľov, preto bolo nutné častejšie vysvetľo-
vať v materinskom jazyku, deti sa však rýchlo prispôsobili.
Ohlasy, ktoré sme získali od rodičov, boli pozitívne, viaceré deti 
sa dokonca usilovali doma komunikovať v nemčine či anglič-
tine. 
V záverečnom hodnotiacom dotazníku dalo 59 z 82 detí kurzu 
na škále od 1 do 5 najlepšiu známku, 16 detí zhodnotilo kurz 
dvojkou a len tri deti uviedli, že sa im kurz nepáčil. Ako obľúbe-
né aktivity deti uviedli hry s použitím cudzieho jazyka, kvíz aj 
aktivity na školskom ihrisku pod vedením lektorov.
Lektori hodnotili náš Jazykový týždeň veľmi pozitívne. Deti sa 
zapájali do aktivít a s nadšením pracovali na zadaných úlohách. 
V porovnaní s predošlým Jazykovým týždňom bolo plusom aj to, 

že žiaci boli rozdelení do menších skupín – najlepšie sa pracovalo 
s nemčinármi, kde bolo v jednej skupine 9 žiakov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa fi nančne podieľali na realizácii tohto 
projektu:

❏ Rodičia žiakov príspevok  2 430 €
❏ Sponzori:
● Nadácia Volkswagen dar vo výške  1 000 €
● Nadácia Tatrabanky dar vo výške     250 €
● Zriaďovateľ – Miestny úrad Záhorská Bystrica dar vo výške     547 €
● Komisia školstva mládeže a informatizácie  dar vo výške     252 € 
● Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova dar vo výške  1 078 €

Na ďalší Jazykový týždeň plánujeme získať väčší počet žiakov a 
uvítame príspevky nielen od rodičov ale aj od sponzorov, ktorým 
vzdelávanie budúcej generácie nie je ľahostajné. 

Vzdelávací týždeň v anglickom a nemeckom jazyku bol realizo-
vaný v spolupráci s jazykovou školou Lektorka s.r.o. pani Mgr. 
Kataríny Kachničovej.
 Mária Okálová,

predsedníčka OZ RZH

Už po druhýkrát absolvovali naše deti Jazykový týždeň. 
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Niekoľko dní pred Sviatkom všetkých 
svätých a Pamiatkou zosnulých sa na 
Základnej a materskej škole Hargašova 
uskutočnili tvorivé dielne Strašitekvi-
ce. Ako už názov napovedá, vyrezávali 
a zdobili sa tekvice i tekvičky. Školský 
klub detí pripravil dielne pre deti a ich 
rodičov, starých rodičov či mladších sú-
rodencov. Tí svoju šikovnosť ukázali pri 
tekvicových omaľovánkach a ozdobných 
štipčekoch. Vestibul našej základnej školy 
bol tematicky vyzdobený a odvšadiaľ na 
nás dýchala trošku strašidelná atmosféra. 
Účasť bola viac než hojná a my všetci sa 
už tešíme na budúcoročné strašidelné tvo-
renie. Lenka Banášová

Aj keď sú trochu strašidelné, ne-
treba sa ich báť.

2 % daní z príjmu pre základnú školu s materskou školou2 % daní z príjmu pre základnú školu s materskou školou
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova ďaku-
je všetkým za poukázanie 2 % z daní z príjmu za rok 
2012. Celková výška predstavuje spolu
      
 18 093 eur

a podporili sme nasledujúce projekty:

Lavice a stoličky pre I. ročník 989,52 €
Nábytok do tried a knižnice 4 956,26 €
Koberec ZŠ 379,24 €
Koberec MŠ 429,60 €
Germicídny žiarič pre MŠ 396,00 €
Jazykový kurz 1 078,75 €
Nábytok do MŠ  2 650,00 €
Detské ihrisko (bude realizované na jar 2014) 7 214,34 €
spolu 18 093,28 €

Pripravujeme vybudovanie nového detského ihriska v areáli 
základnej školy s modernými hernými prvkami a zostavami, 
(šmykľavka, lezecký program, hojdačky),  ktoré sú zamerané 
nielen na deti predškolského veku, ale i na staršie deti, z fi nanč-
ných prostriedkov získaných z 2 % daní z príjmu a fi nančných 
prostriedkov rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ. K celkovej 
realizácii tohto projektu nám chýba cca 3 000 eur. Predpokladaný 
celkový rozpočet na vybudovanie ihriska je 14 000 eur. Získali 
sme zdroje z 2 % daní z príjmu, 1 000 eur nám prispela Nadácia 
Tesco pri príležitosti otvorenia novej predajne, časť prostriedkov 
bude hradená z príspevkov rodičov MŠ a ZŠ. V prípade, že by ste 
chceli fi nančne podporiť vybudovanie nového ihriska, a tak skva-
litniť prostredie areálu školy pre deti, uvítame akýkoľvek fi nančný 
dar  na účet Rodičovského združenia RZH  č. 177219972/0900 
vedeného v Slovenskej sporiteľni.
 Mária Okálová, predsedníčka OZ RZH

StrašitekvicéééééStrašitekvicééééé
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Slávili sme svätého Huberta
Po horúcom lete každoročne prichádza je-
seň, slnko už nestúpa tak vysoko nad naše 
hlavy a podvečer vymaľuje pestrofarebné 
listy stromov do ešte sýtejších farieb. Na lú-
kach kvitnú jesenné kvety, vo vzduchu však 
už cítiť prichádzajúcu zimu a nastáva aj čas 
zberania úrody zo záhrad. V tomto krásnom 
ročnom období si poľovníci každoročne pri-
pomínajú svojho patróna. 
Sviatok svätého Huberta sme slávili 
v nedeľu 3. novembra svätou omšou. Výni-
močné boli dary, ktoré poľovníci priniesli. 
Deti, sediace v prednej časti kostola, si mohli 
takmer krky vykrútiť, aby videli, ako poľovní-
ci priniesli uloveného daniela, ktorým vzdali 
česť svojmu patrónovi, sv. Hubertovi.

Poľovníctvo je poslanie
Úlohou poľovníkov však nie je loviť zver. 
Ak by to tak bolo, mohli by sme sa rozlú-
čiť s rozmanitosťou fauny v našich lesoch. 

Poľovníci sú tu na to, aby zver hlavne 
chránili a starali sa o ňu. Máme decem-
ber, prvé drobné mrazy sú už za nami. 
Prikrmovanie zveri v zimnom období 
a starostlivosť o existenčné podmienky 
počas celého roka sa vracia poľovníkom 
a občanom obce v podobe príjemných zážit-
kov pri pozorovaní zveri pri prechádzkach 
chotárom. 
Úlohou poľovníkov je tiež „postarať sa“ 
o choré jedince, ktoré môžu byť nebezpeč-
né niekedy aj pre ľudí a v neposlednom 
rade regulovať stav zveri v našom chotári. 
Premnožené diviaky by istotne nikomu ra-
dosť nespravili.
Všetko závisí od ľudí, najmä od zodpoved-
ných. Veľmi si preto vážim všetkých, ktorí 
k poľovníctvu pristupujú ako k poslaniu, 
ktorí nie sú ľahostajní voči prírode, v zime 
neváhajú vyraziť do lesa doplniť krmivo, 
a pri pohľade na dolámané dosky na krmel-

ci sa vrátia pre potrebné náradie a opravia, 
čo treba. 
Aj tie lesy boli zverené nám, ľuďom, aby sme 
sa o ne starali. Neberme ako samozrejmé, že 
sú tu len pre nás. Potom každá naša ďalšia 
návšteva bude príjemným oddychom.

Text a foto: Martin Jurček

Slávnosť na počesť svätého Huberta nám pripomína, že úlohou poľovníkov nie je loviť zver, ale chrániť ju 
a starať sa o ňu, rovnako ako o prírodu.

Svätý Hubert 
žil na prelome 7. a 8. storočia, pochá-
dzal zo šľachtickej rodiny a jeho najväč-
šou záľubou boli hony. Podľa legendy 
jedného dňa vyšiel na lov, v lese zbadal 
veľkého jeleňa, ktorému žiaril medzi 
parohami kríž a počul hlas, ktorý ho 
varoval, že je na ceste vedúcej do pekla. 
Na Huberta zjavenie silno zapôsobilo 
a rozhodol sa obrátiť na lepšiu cestu 
a stať sa kňazom.

 Poľovníci pred kostolom. �

 Daniel ulovený na počesť  �
sv. Huberta, patróna poľovníkov.



Martin Matúšek: Každý deň treba športovať!

Na stretnutie trochu meškal s ospravedlnením, 
že mal tréning, a to bolo len 9.30. Vzápätí som 
sa dozvedela, že Martin má teraz taký ľahší týž-
deň, pretože v ňom trénuje „len“ 20 hodín. Tie 
sa však môžu až zdvojnásobiť...
Zanietený športovec Martin Matúšek začal plá-
vať od šiestich rokov a v šestnástich presedlal 
na triatlon – plávanie, cyklistika, beh. „V ju-
niorke som bol vždy druhý, za Rišom,“ hovorí 
s úsmevom o svojom sparingovi, olympionikovi 
Richardovi Vargovi. 
Teraz sa Martin snaží „lietať po svete“ a zbie-
rať body, aby sa tiež dostal na Letné olympij-
ské hry 2016, ktoré sa budú prvýkrát konať 
v Južnej Amerike, v Riu de Janeiro. Vyzerá to 
nádejne? „Tak 50 na 50. Musím tomu obeto-
vať veľa času, vo februári idem spolu s Rišom 
a ďalšími triatlonistami ako Tomáš Kubek, Si-
mon Brunovský, Lukas Siska na dva mesiace na 

Nový Zéland na Majstrovstvá Sveta Univerzít.“ 
Nový Zéland považuje za akýsi rozhodujúci 
medzník, mesiac trénovania, mesiac súťaženia 
– akoby sa malo ukázať, či sa jeho kariéra naozaj 
naštartuje. 
Vzápätí vymenúva všetky cesty, ktoré má pred 
sebou: Ázia, Moolaba v Austrálii, Wellington 
na Novom Zélande a najvyšší level Auckland 
na Novom Zélande. „Odtiaľ prídem domov 
a mal by som absolvovať nejaké európske pohá-
re v okolí, skrátka budem musieť zháňať preteky, 
kde mám šancu umiestniť sa.“
Posledným výrazným Martinovým úspechom 
bola strieborná medaila na Majstrovstvách 
sveta v akvatlone, ktoré sa v septembri konali 
v Londýne. Martin pretekal v kategórii U23, 
teda do 23 rokov. „Pozeral som si štartovku, 
bola tam konkurencia, ale nie moc veľká. Na-
sadený som bol asi šiesty-siedmy, takže sa mi 

zadarilo.“ Len tak mimochodom nezabudne 
spomenúť, že Rišo tam medzi mužmi získal 
zlato a že mu vďačí za dobrú prípravu, ktorú 
s ním absolvoval za mesiac a pol v Colorade. 
„Rišo trénuje s Britmi bratmi Brownleeovcami, 
ktorí sú najlepší na svete, sleduje ich tréningy 
a prenáša ich na nás, pomáha nám.“

Bežný život
Martin je študentom Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK. Skúšky sa snaží urobiť v predter-
mínoch, najmä toto skúškové obdobie musí mať 
urobené, aby mohol odcestovať. Jednu skúšku 
má aj pár hodín po našom stretnutí a ako pri-
znáva, veľa času na prípravu nemal, pretože 
večer prišiel taký unavený, že rovno padol do 
postele a zaspal.
To nemá žiadny bežný život? „Pre mňa je bežný 
život triatlon, trénovanie, šport, do toho škola 
a občas pomoc rodičom. S bratom máme pla-
vecký klub TOPSWIM, v ktorom učíme trikrát 
do týždňa plávať deti do 15 rokov. Stále sa zlep-
šujú, čo ma veľmiá teší, baví ma s nimi pracovať, 
sú tam talenty a chcem s nimi niečo dokázať. 
Ťažšie je to s tými deckami od 12 rokov, lebo 
už účinkuje puberta a s nimi musím jednať sys-
témom niečo za niečo,“ smeje sa Martin, ktorý 
svojim zverencom vyrábal na Mikuláša plavecké 
pomôcky na záťaže.
Keď sa pýtam, ako vyzerajú tréningové dni, do-
stávam odpoveď, že každý deň robí všetko, teda 
plávanie, beh aj bicykel, len pondelky a piatky 
sú „ľahké dni“. Naivne si myslím, že to nie je 
dobrá stratégia, mať pred a po víkende ľahké 
dni, lebo potom človek predsa musí zlenivieť. 
Martin sa len zasmeje. „U nás nie sú víkendy. 
Cez víkend máme práve najťažšie dni – preteky. 
Všetky európske a svetové poháre sa konajú cez 

Vznik triatlonu sa spája s pretekmi Les trois sports v 20. rokoch minulého storočia. Iní ho spájajú s testami prežitia, ktoré 
absolvovali americkí záchranári v 70. rokoch. Po tom, čo mi o triatlone porozprával talentovaný Bystričan MARTIN MA-
TÚŠEK (23), sa mi zdá, že je to naozaj boj o prežitie.

víkendy a podľa toho sa aj nastavujú ťažké tré-
ningy. Začíname ťažkým behom, čo je od desať 
do dvadsať kilometrov behu v najťažšej zóne, 
potom hodina-dve pauza a za tým tri až štyri 
hodiny bicykel.“

Zranenia
„V septembri som sa zranil na bratislavskom Ni-
ght run-e, kde som skončil myslím ôsmy. Mal 
som vtedy v priebehu dvoch týždňov prípravné 
preteky, potom majstrovstvá sveta a hneď na 
druhý deň, ako som priletel z Londýna, som 
štartoval na Night run-e, tak som to trošku 
odpálil a dva dni po tom som začal pociťovať 
bolesť. Skrátka, natrhol som si dva svaly. Iba 
dva týždne dozadu som začal znovu trénovať. 
Takže som bol indisponovaný a teraz idem do 
toho znovu.“
Kedysi ešte Martin športoval spolu s o tri roky 
starším bratom Tomášom, ale ten si pri futbale 
roztrhal kolenné väzy a to je zranenie, ktoré sa 
ťahá. „Má za sebou niekoľko operácií, a hoci sa 
športu venuje naďalej, o vrcholový sa už nepo-
kúša, vraj stačilo. Dokonca ho v Stupave zrazilo 
auto, keď mal práve požičaný môj bicykel. Bicy-
kel bol zošrotovaný, ale to ma nezaujímalo, hlav-
ne že  bratovi sa okrem odrenín nič nestalo.“
Dá sa zraneniam predchádzať? Hrá v tom rolu 
šťastie? „Ani nie, skôr dobrá regenerácia,“ 
hovorí Martin, akoby zranenia jednoducho 
k športu patrili. „Musíte mať minimálne dob-
rého fyzioterapeuta, ktorý vie poradiť a k tomu 
samozrejme masáže, kryokomora, sauna... Rege-
nerácia musí byť minimálne raz do týždňa. Keď 
sa tréningový cyklus končí štyridsiatimi hodina-
mi tréningu  týždenne, je to nevyhnutné.“ 
Martin však priznáva, že zranenia si spôsobuje 
najmä prepínaním tela. „Tak som si natrhol aj bi-
ceps a doteraz plávam cez bolesť, pretože sa tam 
vytvorila jazva. Sú zranenia, na ktoré si môžete 
dať pozor, napríklad vytknutie členka, keď teraz 
beháme cez lístie. Ako plavci majú triatlonisti 
uvoľnené členky a keď zrazu idú behať,  je to 

nebezpečnejšie.“ A aby si udržal to bežné zdra-
vie, musí sa vyhýbať aj verejným priestranstvám 
a MHD.

Podpora rodiny
Každý šport je pre tých, čo sa mu maximálne 
venujú, veľmi náročný nielen na čas, komplet-
nú starostlivosť, ale hlavne na fi nancie. Kým sú 
športovci malí, uvedomujú si to najmä ich ro-
dičia. Martin si to už dávno dobre uvedomuje 
aj sám. „Bez podpory otca, maminy a vlastne 
celej mojej rodiny, ktorej by som sa veľmi rád 
poďakoval, by to vôbec nešlo. Síce sme teraz 
pred univerzitnými majstrovstvami sveta žia-
dali o podporu ministerstvo školstva, aby nám 
poskytli fi nancie aspoň na letenky a ubytovanie, 
ale stále nevieme, ako to dopadne. Lenže aj popri 
občasných sponzorských daroch väčšinu nákla-
dov nutných na tréningy a reprezentáciu znášajú 
moji rodičia.“
Najdôležitejšou a tiež najnáročnejšou výbavou 
triatlonistu je samozrejme profesionálny kar-
bónový bicykel. Pritom sa stane, že sa poškodí 
alebo zničí pri preprave lietadlom aj napriek po-
trebným opatreniam. Martin už zažil zodraté ko-
lesá aj dolámaný rám na takmer novom bicykli. 
Okrem fi nančnej škody, ktorú môže čiastočne 
nahradiť poistenie, je to pred pretekom neprí-
jemná komplikácia.
Martin sa podporu celej rodiny snaží vracať 
tým, že pomáha pri úprave okolia domu alebo 
v rodinnej fi rme. A veru, počas nášho rozhovoru 
mu niekoľkokrát zvoní mobil, raz mama, dvakrát 
otec a Martin hneď vie, že potrebujú pomôcť. 

Domov je domov
Martin žije v Záhorskej Bystrici od svojho pr-
vého roku, otec je pôvodom zo Záhorskej Bys-
trice, a tak tu rodičia postavili rodinný dom. 

Martin sa sem vždy rád vracia. „Domov je 
domov, nikde nemám taký komfort,“ smeje 
sa. „Keď som niekde preč a ledva stojím po 
tréningu na nohách, ešte sa musím postaviť 
k sporáku a variť si. To je zlé... Ale doma mama 
navarí, najem sa a môžem oddychovať alebo 
rovno spať. Alebo sa venovať priateľke.“ 
Tak predsa nie je Martinov život len a len triat-
lon, pomyslím si. Ako sa dozvedám, priateľka 
Katka robí Martinovi v podstate manažérku. 
„Myslel som si, že nenájdem takú, ktorá by sa 
zažrala do tohto športu rovnako ako ja. Ale 
ju to baví, informuje sa, dennodenne sleduje 
stránky triatlonu a každý môj úspech ju teší. 
Pracuje v aerolíniách a veľmi mi pomáha ohľa-
dom leteniek, ale aj ubytovania na pretekoch 
po Európe. Pre športovca je najťažšie vybavo-
vať lety, prestupy, hotely, berie to strašne veľa 
energie. No a po Európe cestuje so mnou.“ 
Pri takom kalendári by som si myslela, že 
nejaký domáci úspech si až tak ceniť nebude, 
ale Martin ma zasa prekvapuje, keď začne ho-
voriť o behu zo Záhorskej Bystrice do Stupa-
vy. Stupavský maratón je dlhý 17 kilometrov 
a 350 metrov a Martin ho v lete vyhral. „Bola 
to pre mňa taká skúška, ako som natrénoval. 
Vlastne ani nechápem, že to tak išlo, ale be-
žal som veľmi dobré tempá. Prostredie som 
poznal, chodieval som tadiaľ behať, alebo aj 
s otcom, ktorý je poľovník.“
Vianoce strávi Martin doma a tomu sa teší. 
Ale hneď poznamenáva, že dá nejaký vianoč-
ný beh a na Silvestra sa vypraví na lyžovačku, 
lebo: „Každý deň treba športovať!“

Držíme Martinovi palce, aby sa mu podarilo 
prebojovať sa na olympiádu!

(mc)
foto: archív mm
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 Martin na Žilinskom triatlone. �

 Sústredenie v Colorade. �

 Martin (striebro), Katka a Rišo (zlato) v Londýne po pretekoch. �

 Na londýnskom akvat- �
lone Martin zažiaril.



Fotografi cká súťaž / Záhorská Bystrica – Včera, dnes a zajtra! 
Jedným z cieľov súťaže bolo umožniť prezentovať sa začínajúcim 
i profesionálnym fotografom a podporiť ich kreativitu a šikovnosť. Do 
piatich kategórií sa zapojilo viac než 25 fotografov s vyše 200 fotogra-
fi ami. Očami objektívu zobrazili bohatú históriu až po dnešok, Záhor-
skú Bystricu vo farbách ročných období, zvyky a tradície, ako aj krásy 
každodenného života v našej dedinke. Ich fotografi e nám okrem miest, 
ktoré si všímame každý deň, priblížili i zákutia, ktoré sme možno ešte 
nestihli navštíviť a spoznať. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne fotky a už teraz sa tešíme 
na druhý ročník v znamení 700.  výročia Záhorskej Bystrice!

Miroslav Marciš

Začiatkom roka vyhlásila komisia kultúry pre všetkých 
milovníkov fotografovania 1. ročník fotografickej súťaže 
Záhorská Bystrica – Včera, dnes a zajtra! 

1312 FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ 

Súťažné kategórie a víťazi
PANORÁMA A NOC V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
1. Hanka Bučeková: Nočná metamorfóza
2. Peter Majerčík: Jesenný súmrak nad Záhorskou Bystricou
3. Dušan Antoš: Súmrak
ROČNÉ OBDOBIA
1. Peter Kojda: Jeseň nad Pláckom
2. Barbora Besedičová: Jubileum
3. Barbora Besedičová: Bohatá úroda
ĽUDIA A ŽIVOT V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
1. Ladislav Bakay: Materská láska
2. Roman Kamas: Na muške
3. Barbora Kozíková: V rukách
ZVYKY A TRADÍCIE
1. Martin Jurček: Búrlivé víno
2. Martin Jurček: Chlieb náš každodenný
3. František Polák: Dvá Bystričané
KULTÚRA A HISTORICKÉ PAMIATKY
1. František Polák: Na Holom vrchu
2. Dorota Balážová: Pamiatky
3. Ladislav Bakay: Desiatnik

Hanka Bučeková: Nočná metamorfóza �

Peter Kojda: Jeseň nad Pláckom �

Ladislav Bakay: Materská láska �

Martin Jurček: Búrlivé víno �

František Polák: Na Holom vrchu �

Barbora Besedičová: Bohatá úroda � Barbora Besedičová: Jubileum �

Dorota Balážová: Pamiatky � Dušan Antoš: Súmrak �

Barbora Kozíková: V rukách � František Polák: Dvá Bystričané � Ladislav Bakay: Desiatnik �

Martin Jurček: Chlieb náš každodenný �

Peter Majerčík:  �
Jesenný súmrak 
nad Záhorskou 
Bystricou

Roman Kamas: Na muške �
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Vnútorné ozveny Zuzky Ebringerovej
Maľovanie a kreslenie mala Zuzka rada od detstva. Bolo to jednoducho v nej. 

Jeden z domov v Záhorskej Bystrici, ktorý už neexistuje. Zuzanina  �
maľba visí na chodbe miestneho úradu.

„Kreslenie a maľovanie mi pomáha aj 
v tých najťažších stavoch,“ hovorí Zuzka 
a spomína aj na dávno minulé roky, kedy 
maľovala počas arteterapie. Na forme či 
umeleckej hodnote obrázkov pri nej ne-
záleží. 
Keď v roku 2004 inicioval MUDr. Peter 
Breier vznik Galérie Nezábudka, bola Zu-
zana Ebringerová jednou z prvých ocene-
ných celoslovenskej súťaže Hľadá sa talent. 
Umiestnenie bolo pre ňu povzbudením do 
ďalšej tvorivej činnosti. Najmä preto, že 
porota vtedy vyberala až zo 786 diel. 
Zuzka sa na aktivitách Galérie Nezábud-
ka podieľala aj v minulých rokoch. Spolu 
s ďalšími účastníkmi z regiónov Slovenska 
tvorila svoje obrázky na výtvarných víken-
dových workshopoch v Motivačnom centre 
LDZ pod odborným vedením akad. soch. 
Vladimíra Kordoša a akad. mal. Dušana 
Nágela, Pravidelne sa tiež zúčastňovala 
na týždňových letných výtvarných sym-
póziách LDZ v Galérii insitného umenia 
v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, ktoré 
manažovala kunsthistorička Mgr. Naďa 
Kančevová spolu s psychologičkou a ar-
teterapeutkou Mgr. Katkou Čermákovou-
Vitkovou. Páčila sa jej tvorba v plenéri, ale 
aj rôzne experimentálne techniky, ktoré si 
účastníci mali možnosť vyskúšať pod vede-
ním spisovateľa Daniela Heviera. 

Talent roka a prvá výstava
V roku 2007 získala Zuzka ocenenie Talent 
roka 2007. Prvú samostatnú výstavu pod 
názvom Vnútorné ozveny mali možnosť 
vidieť návštevníci Bratislavy v Kafé Scherz 
na Palisádach v roku 2008. 
„Zuzana naplno využíva bohatú fantáziu 
s charakteristickým, expresívnym ruko-
pisom a farebnosťou. Tieto obrazy vy-
žarujú nepokoj a napätie. Druhú polohu 

Zuzaninej tvorby, podstatne pokojnejšiu 
a realistickejšiu, predstavujú portréty ľudí 
– príbuzných, priateľov, ale aj fi lmových 
hviezd,“ povedala o jej tvorbe Mgr. Mária 
Bakošová, projektová manažérka Galérie 
Nezábudka.  
Prvou výstavou sa mnohé veci pohli 
a Zuzka sa maľovaniu začala venovať inten-
zívnejšie. Maľuje portréty aj krajinky, ale 
predovšetkým „fantázie“, ako sama svojim 
obrázkom hovorí. Rada používa suchý pas-
tel, pretože ním môže rýchlo vyjadriť mo-
mentálnu náladu a vyhovuje jej aj široká 
škála farieb, ktorú táto technika poskytuje. 
Používa však aj akrylové farby a olej.
Do budúcnosti má svoj veľký sen – sníva 
o ateliéri, ktorý by bol v peknom, pokoj-

nom prostredí niekde v prírode. Chcela by 
mať na tvorenie vlastný priestor.

MUDr. Marcela Barová, 
výkonná riaditeľka OZ Otvorme dvere, 

otvorme srdcia

Zuzana Ebringerová 
sa narodila v roku 1963 v Karlovej Vsi. 
Starý otec Ján Ebringer bol rodákom zo 
Záhorskej Bystrice. Po skončení stred-
nej školy začala študovať dejiny umenia, 
štúdium však pre chorobu nedokončila. 
Je nositeľkou ocenenia Talent roka 2007 
a usporadúva svoje prvé výstavy.

Farebná Zuzkina fantázia. �

Zuzana je príkladom človeka, ktorý sa  �
nevzdáva a napriek hendikepu dokáže 
realizovať svoj sen.
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COUNTRY KAPELY PRAK 
A NÁHODA POSÚVALI ČAS

Minulý rok už mrzlo a namiesto klobúka 
prišli mnohí s vlnenou čapicou, dámy mali 
namiesto sukne nohavice a jediný, kto sa zo 
skorej zimy 2012 roku tešil, bol barman na-
lievajúci whiskey – zvlášť „čivaua“ (Chivas 
Regal) urobila tržbu večera. 
Ale rok 2012 sme aj s rekordne skorou zi-
mou hodili za hlavu a 26. októbra sme tento 
rok v Bystrici odpálili takmer letný Country 
a Western večer. V cateringu bol atrakciou 
Miguel Peréz so svojou paellou a v bare k nej 
pasovalo dobré červené víno. V hanbe ostali 
pivo a aj kofola... 
Zahanbiť sa ale nedali muzikanti, pozvanie 
prijali a „večer bez veľkých hviezd“ odohrali 
vo veľkom štýle kapely Prak a Náhoda, kto-
rých to do Bystrice nepritiahlo prvýkrát. Vá-
žia si vnímavé publikum, plný parket, dobrú 
spoločnosť a možnosť zahrať aj náročnejšie-
mu divákovi. 

Tanec a tombola
Nový caller, Ivan Bartuňek dal mnohým za-
brať, ale jeho presnosť, ostrý hlas a pokyny pri 
učení western tancov mali svojich fanúšikov 
celkom v štyroch kolách. Pravdupovediac, 

niektorí to zatiaľ otočili štyrikrát vo western 
bare a tancovali len na voľnú muziku. Máme 
dilemu, ale dva country bály robiť nebude-
me, a tak dáme budúci rok trošku voľnejšie 
tempo a z tancov určite obľúbenú štvorylku. 
Ako sa tancuje na hudbu z Tennessee, nám 
ukázala skupina Sillmarion. Radi ich uvidí-
me aj nabudúce, len im pustíme tie ich tóny 
v rýchlejšom móde. 
V tombole si Vilo odniesol Omegáčom veno-
vaný putovný koberec, ktorý sa už dnes pýta 
ako cena do tomboly na jednom z plánova-
ných bystrických plesov. Laso na zlé ženy sa 
naopak do tomboly nevrátilo, ale to asi preto, 
že na bále boli všetky ženy poriadne a laso 
by vlastne nemal kto vyhrať. Vyhrávali hlav-
ne lístky, ktoré dostali do daru všetky ženy 
v sukni, čo výnos z predaja lístkov minima-
lizovalo. 

Ďakujeme a chválime
Vďaka patrí mnohým sponzorom, ktorých 
chuť baviť sa a hlavne baviť a obdarovať iných 
nás teší. Z výťažku tomboly budeme orga-
nizovať Country Rag Day na Plácku v júni 
2014 a radi v prírode uvidíme Bystričanov 

aj s ich deťmi a rodinami. Tento rok prišiel 
v netradičnej role fotografa aj pán Liďák 
a zopár jeho kúskov ponúkame vo fotogalérii 
k tomuto článku. 
Zabávať sa nás a hlavne vás, priatelia, baví, 
sľubujeme prekvapenie v 7. ročníku a za-
chovajte nám priazeň. Musíme pochváliť 
opäť catering fi rmy pána Antovszkého a tiež 
všetkých dobrovoľníkov z radov bystrickej 
mládeže, ktorí pomáhajú ako hostesky, čaš-
níci, šatniarky a uvádzačky. Trochu naprázd-
no vyšiel len miestny „pokerista“, ale country 
je skôr o dobrej zábave a plnom parkete ako 
o veľkých peňažných výhrach. Dovidenia 
v októbri 2014, priatelia. A opäť posunieme 
čas, pripravte sa na dlhú noc.

 Ivan Bošňák
foto: Daniel (Esko) Liďák

Šiesty ročník Záhoráckeho Country bálu bol vypredaný týždeň dopredu. Tí, čo lís-
tok zohnali, prečkali posun času dozadu a na parkete sa do toho poriadne „opreli“. 
Malá ručička už bola skoro na štvorke, keď si v šatni pýtali posledné kabáty. 
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Poľovnícky ples je zábava až do ránaPoľovnícky ples je zábava až do rána

Poľovnícka spoločnosť usporiadala tento 
rok už 31. ročník plesu s účasťou priazniv-
cov poľovníctva, pána starostu Jozefa Krúpu 
a členov poľovníckej spoločnosti s manžel-
kami. K dobrej nálade a do tanca hrala až do 
rána hudobná skupina Dúha. Pre spestrenie 
programu vystupovali tanečníci spoločen-
ského tanca a obohatením bolo aj losovanie 
pestrej tomboly s atraktívnymi cenami od 
poľovníckej spoločnosti a sponzorov. O po-
riadnu večeru sa postarala reštaurácia Co-
rona bar. 
Touto cestou ešte raz ďakujeme všetkým, 
ktorí sa na plese zúčastnili. Vďaka patrí aj 
sponzorom. 

Ján Hasoň

Záhorskú Bystricu si bez Poľovníckeho 
plesu na Katarínu už ani nevieme pred-
staviť. 

Šarkany vyleteli vysokoŠarkany vyleteli vysoko
Lúka pri Dievčom hrádku sa v ne-
deľu 20. októbra zaplnila deťmi 
a obloha lietajúcimi šarkanmi. Malí 
aj veľkí mali radosť z púšťania šar-
kanov, počasie nám prialo a teplý 
čaj sa vypil do poslednej kvapky. 
O tom, že sa Šarkaniáda vydari-
la, hovorili usmiate tváre detí. Za 
pekné podujatie ďakujeme OZ Hlas 
nádeje. 

Jana Liďáková
foto: Barbora Besedičová

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa čitateľom 
za mylnú informáciu uvedenú 
v predchádzajúcom čísle no-
vín Naša Bystrica o poštových 
schránkach v lokalite Plánky. 
V tejto chatovej osade sa, žiaľ, 
umiestnenie schránok na poštu 
nepodarilo Slovenskej pošte a.s. 
zrealizovať. 

Ďakujeme za pochopenie.

Riadková inzercia:
Vezmem od marca do prenájmu 
3-4izb. byt, prípadne aj RD za 
prijateľnú cenu.  Lokalita Zá-
horská Bystrica. Kontakt: 0918 
718 628.

inzercia 6/30/2013
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Dudíci majú ľudovú hudbu v srdciDudíci majú ľudovú hudbu v srdci

Stáva sa zvykom, že v predvianočnom čase 
Cimbalová hudba Dudíci spríjemní peknou 
hudbou jeden z večerov v Záhorskej Bystrici. 
Na každom zo svojich výročných koncertov 
sa snažia predstaviť novým zaujímavým 
programom. Spolu so svojimi hosťami Mi-
roslavom Dudíkom a speváckou skupinou 
Smäd vytvorili príjemnú, priam rodinnú 
atmosféru.
Predník ĽH Dudíci Šimon Dudík spolu so 
svojím otcom Miroslavom Dudíkom, dl-
horočným umeleckým vedúcim Orchestra 
ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, 
zahrali piesne z Myjavského regiónu, ktoré 
hrával ich starý otec, popredný myjavský 
predník Samko Dudík. 
Na koncerte uviedli aj virtuózne skladby 
zo svetového repertoáru. Opäť potvrdili, že 
hudba do Dudíkovskej rodiny patrí a má 
tam dlhú tradíciu.

Pekným oživením koncertu boli speváci, 
bývalí tanečníci z folklórneho súboru Bez-
anka a z terajšej speváckej skupiny Smäd. S 
chuťou si zaspievali piesne z Raslavíc, Ho-
rehronia a zo západného Slovenska. V ich 
srdciach je láska k folklóru a ľudovej piesni 
hlboko zakorenená a určite to bolo vidno aj 
na ich vystúpení.

Jarka Mušitzová
foto: BB

Dudíci usporiadali tento rok 4. de-
cembra v Bystrici už štvrtý koncert.

 Dudíci s hlavným hosťom  �
Miroslavom Dudíkom.

 Mužská spevácka  �
skupina Smäd.

 Malá speváčka. �

 Zaplnené hľadisko. �
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Sprievod svätého Martina

Nebolo tomu inak ani tento rok. Stretli sme 
sa v chráme, kde nám pán farár priblížil ži-
vot sv. Martina, vojaka zo 4. storočia. Pred 
kostolom nás už čakal krásny biely kôň 
s Martinom v sedle a vojaci, ktorí nás spre-
vádzali bubnovaním. Sprievod bol dlhý, ale 

ohľaduplní vodiči nás nechali prejsť ulica-
mi Bystrice. Chladné počasie neodradilo 
niekoľko desiatok detí s rodičmi. Žiarili 
spolu s lampiónmi a najviac sa im páčil 
koník, ktorého mohli aj pohladiť, alebo sa 
s ním odfotografovať. Kto vydržal do kon-
ca, dostal odmenu v podobe teplého čajíku 
od OZ Hlas nádeje, organizátora podujatia. 
Veríme, že vo svetle lampiónov, ktoré nám 
svietili počas sprievodu, sa stretneme aj na 
budúci rok. 

Marcela Zamečníková
foto: Martin Jurček

Viazali sme adventné venceViazali sme adventné vence
Aj tento rok sme sa venovali 
krásnej tradícii, viazaniu advent-
ných vencov. Dokonca pribudla 
aj jedna novinka, dali sa objed-
nať.

Tento rok sme sa opäť zišli počas dvoch 
dní,  v piatok a sobotu pred prvou advent-
nou nedeľou. Do tvorenia vlastných kreácií 

sa zapojili aj chlapci z DCM a nové tváre 
Záhorskej Bystrice. Spoločne sme vyrobili 
takmer sto vencov, vyčarovali mnoho det-
ských úsmevov a potešili veľa šikovných 
rúk. V nedeľu pri svätej omši sa adventné 
vence posvätili.
Novinkou počas tohtoročného adventného 
viazania vencov bola aj možnosť objedná-
vok. Stačilo povedať farbu sviečok alebo 
interiéru, prípadne dodať vlastné sviečky. 

Ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým, 
ktorí si zadovážili veniec aj týmto spôso-
bom.
Touto cestou sa chceme ešte poďakovať 
všetkým darcom, organizátorovi OZ Hlas 
nádeje, pánovi Turanskému, chlapom 
z obecného úradu za pomoc pri likvidácii 
odpadu a samozrejme aj všetkým vám, čo 
ste k nám tento rok opäť zavítali.

Ľuba Jankechová

Sviatok svätého Martina 11. no-
vembra patrí k tým významným. 
V našej obci ho oslavujeme sláv-
nostným sprievodom. 

Aj tento rok sme sa stretli na sviatok 
sv. Martina v našom kostole, odkiaľ po 
svätej omši začínal sprievod cez Záhor-
skú Bystricu. Počasie bolo chladné, ale 
neodradilo ani niekoľko desiatok detí 
s rodičmi, ktorí prišli s lampiónmi. 
Sprievod bol dlhý, ale ohľaduplní vo-
diči nás nechali  prejsť ulicami Bystri-
ce. Deťom sa najviac páčil biely kôň, na 
ktorom sedel vojak Martin a pred ním 
kráčali vojaci s bubnami. 
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Čarodejnícky večer nastal v našej knižnici 
v piatok 8. novembra a hlavnou čarodej-
nicou bola pani učiteľka Eva Danková. 
V príjemnej atmosfére deti čítali a diskuto-
vali o knihe Gabriely Futovej Moja mama 
je bosorka.

Aby bol večer skutočne čarodejnícky, pani 
učiteľka predviedla deťom zopár kúzelníc-
kych trikov, ktoré boli neskôr odtajnené 
a v závere si ich mohli deti vyskúšať aj 
samy. Vydarené kresby z tohto večera ilu-
strujú detskú fantáziu a tvorivosť.

Aktivita a záujem detí o nové knihy počas 
večera svedčia o tom, že nám rastie nová 
generácia čitateľov, čo nás, dospelých, sa-
mozrejme veľmi teší.

Viera Marošová,
knihovníčka

Čarovanie s knižkamiČarovanie s knižkami

Oznam pre čitateľov:
Z dôvodu čerpania dovolenky bude 
knižnica od 23. do 31. decembra za-
tvorená.

Oslava jubilantov v klube dôchodcovOslava jubilantov v klube dôchodcov
V Spoločenskom dome sa v nedeľu 
17. novembra zišli naši jubilanti, ktorí sa 
v 2. polroku tohto roka dožili významných 
narodenín a manželské páry, pripomínajú-
ce si 50, 55 a 60 rokov spoločného života.  
Na začiatku podujatia všetkým poblahože-
lal pán starosta Ing. Krúpa a prihovoril sa 
im krásnymi slovami Matky Terezy: „Život 
je šanca – využi ju, je krása – obdivuj ju, 
je výzva – prijmi ju, je láska – poteš sa ňou, 
je sľub – splň ho, je smútok – prekonaj ho, 
je šťastie – zaslúž si ho, je život – bráň ho.“ 

Aj touto cestou ešte raz blahoželáme 
týmto občanom:
94 rokov – Anna Hudeková, 92 rokov – 
Františka Liďáková, Anna Rácová, 91 ro-
kov – Arnold Orth, Matilda Krajčírová, 

90 rokov – Hedviga Poláková, Milada Lich-
nerová, 85 rokov – Rudolf Požgay, Jozefína 
Molnárová, Eva Šúplatová, 80 rokov – He-
lena Doktoríková, Vlasta Šípková, Štefan 
Granec, Emília Janatová, Anna Partlo-
vá, Al-Sabouni Mustafa, Anna Vígerová, 
75 rokov – Mária Juračičová, Vilma Belko-
vá, Ing. Jozef Granec, Emília Voženílková, 
Jozef Besedič, Jozefína Kralovičová, Franti-
šek Fabianek, Oľga Straciaková, Bernardína 
Bielovičová, JUDr. Ján Pospiš, Ján Obuch, 
Genovéva Liďáková, 70 rokov – Viktor 
Sládok, František Schultz, Milan Mišov-
ský, Ing. Svetozár Gavora, Mgr. Eva Frická,  
Mária Liďáková, Pavol Cálik, Anna Prvo-
ničová, Tatiana Jarošová, Milan Besedič, 
Matej Belzár, Margita Čechová, 65 rokov 
– Martin Pavlík, Rozália Zárecká, Milan 

Haraslín, Michal Matok, Ľudmila Ralbov-
ská, Eva Kristlová, Miloslav Mihalovič, 
60 rokov – Antónia Moková

Manželské jubileá
60 rokov – Františka a Jozef Papšíkovci, 
55 rokov – Anna a Alojz Rácovci, 50 rokov 
– Emília a Viliam Osuskí, Rozália a Fran-
tišek Fabiankovci, Pavlína a Herman Hav-
ránkovci, Anna a Jozef Pospišovci, Emília 
a Oldřich Košíkovci.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme, 
želáme do ďalšieho života veľa zdravia, 
spokojnosti a rodinnej pohody. K blahože-
laniu sa pripája i redakcia časopisu Naša 
Bystrica.
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K pôvodu názvov našich nových ulíc III.

Ulica Štefana Rosívala
Th Dr. Štefan Rosíval (Roszival, Rozsival), 
politik, náboženský spisovateľ a bystrický 
farár sa narodil 4. augusta 1844 v Nit-
rianskom Hrádku do roľníckej rodiny. Po 
gymnaziálnych štúdiách v Ostrihome štu-
doval fi lozofi u v Trnave a neskôr teológiu 
v Pešti. Za kňaza bol vysvätený v roku 1868 
a od augusta toho roku pôsobil ako kap-
lán v Stupave. Pre chorobu a vysoký vek 
bystrického farára Jozefa Taincznera ho 
v roku 1870 ostrihomský arcibiskup Simor 
poveril spravovaním bystrickej farnosti. Po 
smrti Jozefa Taincznera, pôsobiaceho v Zá-
horskej Bystrici 47 rokov, bol v roku 1873 
Štefan Rosíval ustanovený za bystrického 
farára. V období rokov 1883 až 1886 za-
stával zároveň funkciu stupavského archi-
diakona (dekana). 
Zo Záhorskej Bystrice odišiel v roku 1886 
na faru do Pribety, po dvoch rokoch už 
spravoval farnosť v Tvrdošovciach. V roku 
1889 bol vymenovaný za kanonika Ostri-
homskej kapituly, v službách arcidiecézy 
pôsobil od roku 1890 ako diecézny dozorca 
škôl. Neskôr už s hodnosťou titulárneho 
opáta vykonával funkciu rektora kňazské-
ho seminára v Ostrihome a diecézneho 
cenzora. Zomrel v Ostrihome 24. mája 1899 
vo veku nedožitých 55 rokov.
Popri dušpastierskej službe sa Rosíval aktív-
ne zapájal do verejného a politického života. 
Bol členom bratislavského župného zastu-
piteľstva i poslancom Uhorského snemu 
počas štyroch volebných období, v rokoch 

1881 – 1892 za volebný obvod Stupava a od 
roku 1898 za volebný obvod Varín. Svoju 
politickú činnosť staval na myšlienkach 
hungarizmu, politického prúdu sledujúceho 
národnostnú a jazykovú jednotu Uhorska. 
Aktívne spolupracoval pri vydávaní novín 
Nemzeti Politika.

Pôsobenie 
v Záhorskej Bystrici
Za čias pôsobenia Štefana Rosívala v Záhor-
skej Bystrici vzrástol medzi obyvateľstvom 
záujem o verejný život. Aj z jeho iniciatívy 

bol v roku 1879 založený miestny dobro-
voľný hasičský zbor a istý čas vykonával aj 
funkciu jeho predsedu. V období Rosívalov-
ho bystrického pôsobenia vyšla v Bratislave 
v roku 1877 tlačou aj jeho doktorská dizer-
tácia Tézy zo všeobecnej teológie. 
Počas jeho vedenia farnosti sa v roku 1881 
prestalo pochovávať na cintoríne vedľa kos-
tola a pre potreby pochovávania začal slúžiť 
novozaložený cintorín na dnešnej Pútnickej 
ulici, v tom čase ešte na okraji dedinskej zá-
stavby. Na cintorín dal farár Rosíval v roku 
1884 znovu postaviť kaplnku sv. Kozmu 
a Damiána, stojacu dovtedy na ceste zva-
nej Dúbravský chodník, pod Františkovým 
majerom. 
Do obdobia Rosívalovho pôsobenia sa da-
tuje aj prestavba objektu fary. Svojho fará-
ra podporovali Bystričania aj v politickej 
kariére pri voľbách do Uhorského snemu. 
Treba však poznamenať, že pri voľbách v 80. 
rokoch 19. storočia ešte v takmer čisto slo-
venskej Bystrici nevystupovala do popredia 
národná myšlienka, prevládali osobné sym-
patie a povesť kandidáta v obvode, v ktorom 
ako dekan a farár pôsobil, i keď kandidoval 
za maďarskú stranu. 
Svoj vzťah k stupavskému regiónu doku-
mentoval Štefan Rosíval v roku 1898, rok 
pred svojou smrťou, prítomnosťou na po-
svätení nového kostola sv. Margity v Zoho-
re, kde predniesol slávnostnú kázeň. Tlačou 
vyšla kázeň v Ostrihome ešte v tom roku 
v slovenskom jazyku pod názvom Pamiatka 
posvätenia chrámu božieho v Zohori.

Martin Besedič

V sérii článkov chceme predstaviť aj ďalšie 
osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice 
v našej mestskej časti.

Stavebný rozvoj Záhorskej Bystrice priniesol so sebou potrebu po-
menúvať novovzniknuté ulice. Jedným z prameňov sú pri tom osobnos-
ti, ktoré zasiahli do dejín Záhorskej Bystrice.

 Ulica Štefana Rosívala. �

 Ulica Š. Rosívala sa nachádza vedľa ul. Plk.  �
Prvoniča v novovzniknutej zástavbe medzi ulica-
mi Tatranskou, Gbelskou a Čsl. tankistov.
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Miestne  zastupiteľstvo na svojich rokova-
niach v priebehu roka 2013 prijalo spolu 
5 nových všeobecne záväzných nariadení.

VZN č. 1/2013 o určení podrobností fi -
nancovania materskej školy a školského 
klubu detí
- určuje výšku fi nančných prostriedkov 
na príslušný kalendárny rok na prevádzku 
a mzdy na 1 dieťa v MŠ a ŠKD v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratisla-
va – Záhorská Bystrica. Výška fi nančných 
prostriedkov je určená v prílohe č. 1 VZN. 
Spomínaná príloha sa každý rok mení 
v zmysle schváleného rozpočtu príslušné-
ho rozpočtového roka. Riaditeľ ZŠ s MŠ, 
ktorej súčasťou je školský klub detí, pred-
loží mestskej časti písomné údaje o počte 
žiakov navštevujúcich školu podľa stavu 
k 15. septembru príslušného roka.

VZN č. 2 /2013 o miestnych daniach za 
psa, užívanie verejného priestranstva, 
predajné automaty a za nevýherné hra-
cie prístroje 
- určuje poplatky – miestne dane, ktoré sú 
v plnej výške príjmom mestskej časti:
a) Daň za psa
1. 20 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlast-
níkom alebo držiteľom psa v bytovom 
dome a má trvalý pobyt v mestskej časti;
2. 30 eur pre fyzickú osobu, ktorá je vlast-
níkom alebo držiteľom psa v bytovom 
dome a nemá trvalý pobyt v mestskej čas-
ti;
3. 35 eur pre fyzickú osobu – živnostníka 
alebo právnickú osobu, ktorá chová psa 
ako strážneho psa podnikateľského sub-
jektu;
4. 5 eur pre fyzickú osobu, ak je majiteľom 
psa osamelá osoba v bytovom dome alebo 
rodinnom dome staršia ako 65 rokov;
5. 10 eur ročne za psa, ktorého fyzická oso-
ba chová v rodinnom dome alebo v objekte 
určenom na individuálnu rekreáciu a má 
trvalý pobyt v mestskej časti;
6. 15 eur ročne za psa, ktorého fyzická oso-
ba chová v rodinnom dome alebo v objekte  
na individuálnu rekreáciu a nemá trvalý 
pobyt v mestskej časti.

Povinnosťou každého majiteľa je označe-
nie svojho psa evidenčnou známkou. Cena 
za vydanie prvej známky je 1,65 eura, za 
vydanie náhradnej známky je určený po-
platok 4 eurá.

b) Daň za užívanie verejného priestran-
stva, okrem komunikácií I. a II. triedy

Sadzba dane za užívanie verejného 
priestranstva m² a deň, pokiaľ nie je sta-
novené inak, je: 
1. za umiestnenie stavebných zariadení 
na výstavbu alebo pre stavebné a rekon-
štrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane 
prevádzkových výkopov, zabezpečovacieho 
zariadenia pri padaní omietky a pod.), za 
umiestnenie kontajnera na stavebný odpad 
a za skládku materiálu každého druhu  na 
komunikáciách III. a IV. triedy a k nim 
priľahlých verejných priestranstvách 0,40 
eura;
2. za uloženie odpadu 2 eurá.
3. za užívanie verejného priestranstva na 
predaj tovaru mimo trhoviska 0,50 eura, 
alebo ročnú paušálnu sumu za 70 eur/m² 
a za každý ďalší m² 35 eur;
4. na trhovisku 0,50 eura, alebo za použitie 
trhového stola 4 eurá denne, alebo ročne za 
zaujatie verejného priestranstva a použitie 
trhového stola 220 eur;
5. za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie  služieb (napr. letná terasa, 
záhradné posedenie a pod.),  predajných 
zariadení, stolov a pultov 0,15 eura, prí-
padne ročnú paušálnu sumu: 
a) do 3 m2    150 eur 
b) od 3,01 – 4 m2     200 eur 
c) od 4,01 – 5 m2     250 eur 
d) od 5,01 – 6 m2     300 eur 
e) od 6,01 – 7 m2     350 eur 
f ) za viac ako 7 m²  350 eur + 50 eur za 
každý ďalší začatý m2; 
6. za prechodné umiestnenie cirkusov, lu-
naparkov a iných atrakcií;
a) 0,03 eura za technicky neupravenú plo-
chu bez inžinierskych sietí;
b) 0,06 eura za technicky upravenú plochu 
s inžinierskymi sieťami;
7. za prechodné umiestnenie jednotlivých 
zariadení ako sú kolotoče, hojdačky, strel-
nice a iné atrakcie 0,16 eura; 
8. za trvalé parkovanie vozidla mimo strá-
ženého parkoviska (napríklad opustené 
vozidlo, vrak) 
a) do 2 mesiacov  0,33 eura 
b) od 2 mesiacov  0,66 eura
9. za trvalé parkovanie vozidla na ambu-
lantný predaj tovaru, alebo poskytovanie 
služieb; 
a) jedno parkovacie miesto pre osobné mo-
torové vozidlo  do 3,5 t –  4 eurá; 
b) jedno parkovacie miesto pre nákladné 
motorové vozidlo  nad 3,5 t – 12 eur; 
10. za výkopové práce, vykonávané v telese 
pozemnej komunikácie a ostatnom verej-
nom priestranstve z dôvodu odstraňovania 
následkov havárií na pozemných inžinier-

skych sieťach všetkého druhu, pokiaľ si 
užívateľ nesplnil  ohlasovaciu povinnosť, 
alebo za stavebné a rekonštrukčné práce na 
inžinierskych sieťach (vrátane prevádzko-
vých výkopov), pokiaľ užívateľ nedodržal 
dobu ukončenia prác v termíne stanove-
nom rozhodnutím starostu o zvláštnom 
užívaní pozemnej komunikácie, alebo po-
volením miestneho úradu na miestnych 
komunikáciách III. a IV. triedy a ostatných 
verejných priestranstvách 8 eur 
11. za umiestnenie informačného, reklam-
ného a propagačného zariadenia: 0,40 eura 
alebo ročnú paušálnu  sumu za 1 m2 100 
eur a 35 eur za každý ďalší m2;
12. za umiestnenie reklamy, alebo oznamu 
právnickej, alebo fyzickej osoby (okrem 
oznámenia o úmrtí):
na informačnej tabuli MČ Bratislava – Zá-
horská Bystrica 
a) za formát veľkosti A 4 – 0,60 eur/deň 
b) za formát veľkosti A 3 – 1,20 eura/deň 
c) za formát veľkosti A2 – 2,40 eura/deň 
d) za formát veľkosti A1 – 4,80 eura/deň 
e) za formát veľkosti AO – 9,60 eura/deň  
f) na  webovej stránke MČ Bratislava – Zá-
horská Bystrica – 36 eur/rok. 

c) Daň za predajné automaty
Sadzba dane sa určuje za jeden predajný 
automat a kalendárny rok.
1. 35 eur za predajný automat obsahujúci 
v skladbe najviac 10 druhov ponukového 
potravinového tovaru okrem alkoholických 
a tabakových výrobkov v interiéri; 
2. 70 eur za predajný automat obsahujúci 
v skladbe najviac 10 druhov ponukového 
potravinového tovaru okrem alkoholických 
a tabakových výrobkov v exteriéri;  
3. 70 eur za predajný automat obsahujúci 
v skladbe viac ako 10 druhov ponukového 
potravinového tovaru okrem alkoholických 
a tabakových výrobkov v interiéri; 
4. 100 eur za predajný automat obsahujúci 
v skladbe viac ako 10 druhov ponukového 
potravinového tovaru okrem alkoholických 
a tabakových výrobkov v exteriéri;
5. 170 eur  za predajný automat, ak skladba 
ponukového tovaru obsahuje okrem potra-
vinového tovaru aj max. 30 %  alkoholic-
kých alebo tabakových výrobkov;
6. 335 eur  za predajný automat obsahujúci 
v skladbe výlučne alkoholické alebo taba-
kové výrobky.
 
d) Sadzba dane za nevýherné hracie au-
tomaty
1. 335 eur za jeden nevýherný hrací prí-
stroj/rok. 

PREHĽAD PRIJATÝCH VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ V ROKU 2013 
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VOĽBY do Bratislavských samosprávnych orgánov 

VZN č.  3 /2013 o poskytovaní dotácií 
právnickým alebo fyzickým osobám
- umožňuje požiadať o dotáciu z rozpočtu 
mestskej časti právnickým alebo fyzickým 
osobám – podnikateľom. Žiadosť o po-
skytnutie dotácie je možná do 15. októbra 
príslušného kalendárneho roka. Žiadosť sa 
podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí 
prílohu nariadenia. 

VZN č. 4/2013, ktorým sa mení VZN 
č.2/2008 o podmienkach držania psov
- v novele je zmena v zákaze vstupu psov 
na Námestie Rodiny – pohyb psov na ná-
mestí je povolený v sprievode majiteľa, na 
vôdzke a s náhubkom.

VZN č. 5/2013 o parkovaní a odstavení 
vozidiel na miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách

ZIMNÁ ÚDRŽBA
Zakazuje sa parkovať vozidlám na miest-
nych komunikáciách v čase zimnej údržby. 
Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie 

snehu z miestnych komunikácií. Čas po-
treby prevedenia zimnej údržby je zrejmý 
z poveternostných podmienok (snehová 
vrstva 5 cm a viac).

VEREJNÁ ZELEŇ, 
CHODNÍKY A 
NESPEVNENÉ PLOCHY
Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespev-
nených plochách, ktoré nie sú na tento účel 
určené, je státie a odstavenie všetkých dru-
hov vozidiel zakázané. Vodič nesmie zasta-
viť a stáť na chodníku, kde by motocykel, 
motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo 
boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, 
to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, kto-
ré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí 
ani neobmedzí chodcov. 

KRÁTKODOBÉ 
PARKOVANIE 
JE POVOLENÉ
Parkovanie a státie na miestnych komuni-
káciách a verejných priestranstvách v obci 

je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

DLHODOBÉ 
PARKOVANIE 
JE ZAKÁZANÉ
Všetci držitelia a prevádzkovatelia ná-
kladných motorových vozidiel s celkovou 
váhou nad 3,5 t, špeciálnych vozidiel, me-
chanizmov a autobusov, sú povinní zabez-
pečiť si parkovanie a odstavenie svojich 
vozidiel na vlastných alebo na tento účel 
zriadených alebo prenajatých priestoroch. 
Na území MČ je dlhodobé neprerušova-
né parkovanie (nad 24 hod.) na verejnom 
priestranstve zakázané všetkým druhom 
motorových vozidiel do 3,5 tony, vrátane 
osobných vozidiel. 

Úplné znenia prijatých Všeobecne 
záväzných nariadení mestskej časti 

nájdete na webovej stránke 
www.zahorskabystrica.sk

9. 11. 2013
v Bratislave – Záhorskej Bystrici

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 3288
Počet zúčastnených voličov 920
Percento účasti 28 

Najviac hlasov získali:
Pavol Frešo Ing., Bc. 526
Monika Flašíková Beňová PhDr. 165
Daniel Krajcer Mgr. 122

ZA POSLANCOV V
7. VOLEBNOM OBVODE BOLI ZVOLENÍ

Ing. Juraj Káčer, Ing. Peter Šramko, RNDr. Martin Zaťovič 

Menovaní poslanci budú v BSK zastupovať Mestské časti Lamač, 
Dúbravka a Záhorská Bystrica.

VÝSLEDKY VOLIEB DO 
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA
DŇA 23. 11. 2013

2. KOLO v Záhorskej Bystrici

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 3288
Počet zúčastnených voličov 799
Percento účasti 24

Počet platných hlasov pre 
Pavla Freša Ing., Bc  656
Moniku Flašíkovú Beňovú PhDr. 136

 Poslanec za Záhorskú Bystricu Martin Zaťovič. �

 Víťaz volieb, župan Pavol Frešo. �
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

ODPREDAJ POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo odpredaj 
pozemkov parc. č. 2571/1 o výmere 
171 m², 2581/6 o výmere 86 m² a 2584/1 
o výmere 340 m² p. Veruzábovi za cenu 
90 eur/m².

NÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo nájom časti 
pozemkov parc. č. 1719/8 o výmere 
14 m², pre potreby DSS GERION s.r.o., 
pre potreby vybudovanie schodiska 
vedúcemu do nebytového priestoru.

Zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájmu 
pozemkov pre žiadateľov:

· p. Breitschaft  Tibor, parc. č. 2165/14 
o výmere 176 m² za cenu nájmu 0,40 eura/
m²/rok. Doba prenájmu 5 rokov. 

· p. Breitschaft  Václav, časť parc. č. 7127 
o výmere 170 m² za cenu nájmu 0,40 eura/
m²/rok. Doba prenájmu 5 rokov.

· p. Lukšo s manž., časť parc. č. 4038/2, 
4039, 4038/1 o výmere 2493 m² za cenu 
nájmu 0,33 eura/m²/rok. Doba prenájmu 
5 rokov.
 

PRENÁJOM V ZŠ s MŠ
Zastupiteľstvo schválilo prenájom 
nebytových priestorov v budove ZŠ 
s MŠ pre žiadateľov Pozitívum 
v nás, Súkromnú základnú umeleckú 
školu, ŠK Hargašova a MFC Záhorská 

Bystrica. Všetky nájmy boli schválené 
v zmysle prijatého Všeobecne záväzného 
nariadenia o zásadách hospodárenia 
s majetkov v mestskej časti. Nájmy sú 
uzatvorené na obdobie školského roka 
2013/2014. 

DODATOK K VZN O 
MIESTNYCH DANIACH 
A POPLATKOCH
Zastupiteľstvo schválilo dodatok 
k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 2/2013 o miestnych daniach 
a poplatkoch. Dodatok sa týka úpravy 
platby nájomného na predaj tovarov 
a služieb počas prebiehajúcich akcií na 
Námestí Rodiny. 
 

SCHVÁLENÉ VZN 
O PARKOVANÍ
Všeobecné záväzné nariadenie upravuje 
parkovanie na miestnych komunikáciách 
v celej mestskej časti. Súčasťou miestnych 
komunikácií sú aj priľahlé chodníky, 
priľahlé verejné priestranstvá 
a priľahlé parkovacie plochy. Plné znenie 
schváleného nariadenia je prístupné na 
webovej stránke mestskej časti.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj zmenou 
VZN č. 2/2008, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov na 
území mestskej časti, pričom sa povoľuje 
vstup so psom na Námestie Rodiny, 
s podmienkou vôdzky a náhubku.

ZASTUPITEĽSTVO 
ZOBRALO NA VEDOMIE
· Informatívnu správu z kontroly 
objektoch na úseku požiarnej ochrany

· Informatívnu správu o príprave na zimnú 
údržbu komunikácií

Miestne zastupiteľstvo má ďalšie rokovanie 
17. decembra 2013. 

Pozvánky na zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc 

a materiálov z rokovaní Miestneho 
zastupiteľstva môžete nájsť na webovej 

stránke mestskej časti 
www.zahorskabystrica.sk

Miestne zastupiteľstvo Mest-
skej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica malo pravidelné za-
sadnutie 29. novembra 2013.

ČERPANIE ROZPOČTU
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti za 
9 mesiacov roka 2013 a schválilo zmenu v rozpočte nasledovne:

Použitie fi nančných prostriedkov v súlade s §10 a §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách na rekonštrukciu miestnych komunikácií (ulice Trstínska, Zá-
humenská, ostatné):
· z fondu na infraštruktúru a investície 61 248 eur
· z fondu Rozvoja mestskej časti 191 131 eur 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS / nov. – dec.

SENIORI - TSUNAMI STUPAVA
Team s hráčmi Záhorskej Bystrice v najvyššej slovenskej lige – MEX
Tsunami Stupava – ŠK 1. FBC Trenčín 1 : 5
Tsunami Stupava – Grasshoppers AC Žilina 5 : 10
FBK Tvrdošín – Tsunami Stupava 8 : 13
ŠK Dragons Ružinov – Tsunami Stupava 5 : 16
Tsunami Stupava – ŠK Slávia SPU Nitra 12 : 5
FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Stupava 5 : 7
FBC Predátor Sabinov – Tsunami Stupava 8 : 7

FLORBAL

Po 12. kole je Tsunami na  výbornom 4. mieste 
v 12- člennej lige

SENIORI – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
FA Bratislava  :  MFC Z. Bystrica  12 : 2
MFC Z. Bystrica  :  FC Volkswagen                     kontumácia 0 : 3
TJ Slávia Ekonóm  :  MFC Z. Bystrica                kontumácia 3 : 0

FUTBAL

Rozpis zápasov nájdete 
na webovej stránke 

www.futbalnet.sk
Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame na 

zápasy MFC Záhorská Bystrica

SENIORI – VII. LIGA – BRATISLAVA
Záhorská Bystrica A – Stupava B 13 : 5
Záhorská Bystrica A – Tora A 10 : 8
Viktoria D – Záhorská Bystrica A 5 : 13
Vinosady B – Záhorská Bystrica A 6 : 12
Zálesie A  – Záhorská Bystrica A 7 : 11

STOLNÝ TENIS

SENIORI – VIII. LIGA – BRATISLAVA
Malacky B - Záhorská Bystrica A 17 : 1
Educo D – Záhorská Bystrica B 4 : 14
Záhorská Bystrica B – Mostex C 12 : 6
Záhorská Bystrica B – Galvaniho A 6 : 12
Záhorská Bystrica B – STK Pezinok G 12 : 6
Karlova Ves E  – Záhorská Bystrica A 14 : 4

Tenisti TJ Záhorák bilancovali

Bratislavský tenisový zväz pri svojom 
hodnotení v súťaži družstiev zaradil TJ 
Záhorák na 3. miesto vo svojom regióne. 
Prvé dve miesta obsadili „tenisoví gigan-
ti“ Slavia Agrofert STU a Slovan Bratislava. 
Za nami ostali také oddiely ako Ten. škola 
Petržalka, Talent, Zohor, Jednotka, Inter 
a ďalšie. 

Seniorské hviezdy
Bolo to najmä zásluhou seniorských druž-
stiev: veď družstvo v kategórii 35+ skon-
čilo v regionálnom majstrovstve prvé; 
taktiež zvíťazilo družstvo 65+ a družstvo 
60+ dokonca na Majstrovstvách Sloven-
ska obsadilo 3. miesto. Tieto Majstrovstvá 
sa uskutočnili u nás v Záhorskej Bystrici 
a účastníci neskrývali obdiv nad skvelým 
prostredím a organizáciou turnaja aj po 
spoločenskej stránke. 
Vo veľmi silnej kategórii mužov sme mali 
dve družstvá, A-družstvo v I. triede skon-
čilo na 8. mieste napriek tomu, že vyhralo 
dva zápasy a o umiestnení rozhodovali 
vzájomné zápasy. B-družstvo skončilo 
v II. triede na 5. mieste. 

Záhorácke ladies
Pri hodnotení družstiev treba spomenúť 
aj dve družstvá žien, ktoré odohrali La-
dies Záhorák Master – „modré“ skončili na 
2. mieste a „ružové“ po niekoľkých smo-
liarskych zápasoch na 5. mieste. Podstatné 
však je, že ženy, ktoré nikdy aktívne nehrali 
tenis, majú radosť z hry a tešia sa na budú-

coročnú Ladies Záhorák Master. V súťaži 
jednotlivcov získali tenisti zo Záhorskej 
Bystrice niekoľko pozoruhodných úspe-
chov, ktoré sú zhrnuté v ofi ciálnych reb-
ríčkoch Slovenského tenisového zväzu. 

Podpora mládeže
V najmladšej kategórii žiačok kraľuje 
v našom regióne na 1. mieste obyvateľka 
Záhorskej Bystrice – členka Slovana Bra-
tislava Karin Haňdiaková, v SR deviata. Jej 
sestra Alexandra je v kategórii dorastu 36. 
U mužov je Hobinka 74. a P. Lipčák 80. 
V kategórii seniorov 35+ je na 1. mieste 
u nás hosťujúci majster sveta z tohto roku 
L. Švarc v dvojhre a druhý v štvorhre. Pa-
luš je v dvojhre na 4. mieste v Bratislave 
a v štvorhre dokonca na 1. mieste v rám-
ci Slovenska. V tejto kategórii majú pek-
né umiestnenia aj Antálek 15. v dvojhre 
a 4. v štvorhre; Benci je na 5. mieste v štvor-
hre. V kategórii 60+ je v dvojhre Strempek 
v Bratislave na 1. mieste a 6. na Slovensku; 
Hafner  je na 6. mieste. V kategórii 65+ 
je v dvojhre 1. Hausner, 2. Blahutiak a na 
8. mieste je Jánoš. V štvorhre je 1. Blahu-
tiak, 2. Fillo 5. Hausner a na 10. mieste 
Jánoš s Hlaváčom.
Nie všetko sa však tenistom darí. Mládež 
trénuje len sporadicky, a tak v budúcom 
roku chcú mládežnícki tréneri posunúť 
latku trošku vyššie. Uvažuje sa o zaradení 
niektorých družstiev do súťaží Bratislavy, 
o zriadení tréningových kempov počas 
prázdnin a o vedení tréningových procesov 
pod dohľadom niektorého zo slovenských 
špičkových tenistov. Vynovený areál TJ Zá-
horák a naša mestská časť si to zaslúžia.

Martin Fillo

Tenisti Záhorskej Bystrice bilan-
covali rok 2013. A majú sa čím 
pochváliť. 

Športovec 
roka 2013

JUNIORI – TSUNAMI Z. BYSTRICA
Team s hráčmi Záhorskej Bystrice hrá v juniorskej Extralige
FBC Mladosť Trebišov  - Tsunami Z. Bystrica  8 : 12
Tsunami Z. Bystrica – Harvard Partizánske 9 : 5
Tsunami Stupava – FbC Arrows S.N. Ves 13 : 4
Grasshoppers AC Žilina - Tsunami Z. Bystrica  12 : 7
FBK Harvard Partizánske - Tsunami Z. Bystrica  8 : 15
Tsunami Stupava – VŠK Hurikán 12 : 4
Tsunami Stupava – ŠK 1. FBC Trenčín 9 : 4
Po 5. kole je Tsunami na výbornom 2. mieste v 8-člen-
nej lige

FLORBAL Dorastenci U17 – ŠK Hargašova  Z. BYSTRICA
Po 5. kole ŠK Hargašova vedie tabuľku na 1. mieste v 8-člennej lige
FLORBAL Starší žiaci U15 – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 3. mieste v 13-člennej lige
FLORBAL Mladší žiaci U13– ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 2. mieste v 8-člennej lige
FLORBAL Staršia prípravka U11– ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 2. mieste v 6-člennej lige
FLORBAL Mladšia prípravka – ŠK Hargašova Z. BYSTRICA
Priebežne je ŠK Hargašova na 3. mieste v 6-člennej lige

Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na 10. mieste 
v 10-člennej lige

Mladší žiaci – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
MFC Z. Bystrica  :  MŠK Iskra Petržalka 0 : 0
FK Rača Bratislava :  MFC Z. Bystrica 4 : 0
MFC Z. Bystrica : ŠKP Inter Dúbravka kontumácia 0 : 3
Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na 14. mieste 
v 16-člennej lige

Prípravka – Skupina A3 - BRATISLAVA MESTO
MFC Z. Bystrica – Inter Bratislava B 0 : 2
Tím MFC Z. Bystrica je priebežne na 3. mieste 
v 10-člennej lige

◗ Deti a mládež – dievča / Futbal – Magda Smiešková
◗ Deti a mládež – chlapci / Futbal a Florbal – Alan Kubaský
◗ Deti a mládež – športovec z klubu mimo Z. Bystrice / Saška Handiaková
◗ Športový kolektív / Florbalisti ŠK Hargašova – dorastenci
◗ Aktívna osobnosť športu / Miloslav Sajan – stolný tenis
◗ Legenda športu / Štefan Jánoš – futbal

Vaše nominácie čakáme na adrese: nasabystrica@zahorskabystrica

V marci 2014 vyhlási Záhorská 
Bystrica na slávnostnom poduja-
tí laureátov ocenenia Športovec 
roka 2013. Dovolíme si pripo-
menúť ocenených z roku 2012 
a tiež prosíme čitateľov o prípadné 
nominácie v týchto kategóriách:  Alan Kubaský. �
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inzercia 6/24/2013

„Verím že tieto štyri roky, kedy bude-
me pokračovať spolu so zastupiteľstvom, 
budú najúspešnejšie v histórii Bratislav-
skej župy,“ povedal Pavol Frešo. Ako tiež 
uviedol, je to obrovský záväzok urobiť 
niečo, vyorať brázdu, aká tu ešte nebola, 
a odovzdať župu v lepšom stave, v akom 
je dnes. 
„Od tohto momentu to už nie je o stra-
nách, o tom, kto koho volil, ani kto vô-
bec voliť bol. Zastupujeme všetkých 613 
000 obyvateľov Bratislavského kraja 
a všetkých tých, ktorí sem prichádzajú. 
Musíme sa riadiť ich videním sveta,“ dodal 
Pavol Frešo. 

V nasledujúcom období chce vybudovať 
ďalší most cez rieku Morava do Angernu, 
dokončiť integrovanú dopravu, zachrániť 
osemročné gymnáziá, riešiť nemocnicu 
v Malackách, bude sa tiež uchádzať o väč-
šie zapojenie starostov či primátorov do 
rozhodovania v BSK a chcel by posilniť 
kompetencie samosprávnych krajov. 

Zoznam novozvolených 
poslancov: 
Peter Ágoston, Ladislav Gujber, Elena Pä-
toprstá, Pavol Baxa, Marián Haramia, Ivan 

Patoprstý, Igor Bendík, Attila Horváth, 
Dušan Pekár, Martin Berta, Juraj Káčer, 
Lukáš Pokorný, René Bílik, Juraj Kadnár, 
István Pomichal, Jana Cigániková, Rudolf 
Kusý, Zuzana Schwartzová, Marta Černá, 
Juraj Lauko, Vladimír Sloboda, Richard 
Červienka, Martin Macejka, Oliver Solga, 
Eduard Demel, Peter Mach, Ladislav Snop-
ko, Oskar Dobrovodský,  Roman Maroš 
František Šebej, Ondrej Dostál, Tatiana 
Mikušová, Peter Šramko, Gabriela Feren-
čáková, Gabriella Németh, Peter Švaral, 
Peter Fitz,  Ivo Nesrovnal, Ildikó Virágo-
vá, Pavol Galamboš, Alžbeta Ožvaldová,  
Martin Zaťovič, Anna Zemanová.

Novozvolený župan Pavol Frešo 
a 43 poslancov zložili slávnostný sľub

Na ustanovujúcom zastupiteľstve Bra-
tislavského samosprávneho kraja no-
vozvolený župan Pavol Frešo a 43 zo 44 
poslancov zložili slávnostný sľub. 
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Predajňa TESCO Expres. Po dvojmesačnej absencii potravín Esko 
na Tešedíkovej ulici sa občania dočkali novej predajne, určenej 
hlavne na rýchly nákup. Predajňu slávnostne otvorili zástupcovia 
TESCA spoločne so starostom Jozefom Krúpom, ktorý okrem iného 
uviedol: „Som naozaj rád, že do obchodnej siete Záhorskej Bys-
trice pribudla táto moderná predajňa. Esko sa zmenilo na Tesco 
a ja verím, že táto zmena bude v každom ohľade pre Bystričanov 
pozitívna.“ Počas slávnostného otvorenia novej predajne odovzdal 
zástupca nadácie Tesco šek na 1 000 eur Občianskemu združeniu 
ZŠ Hargašova. Darčekový kôš dostala i dlhoročná darkyňa krvi 
a členka Miestnej organizácie Červeného kríža pani Janka Bilačičo-
vá. Otvorenie  predajne svojím programom spestrilo aj vystúpenie 
detí z Materskej školy Hargašova.  

O pár týždňov sa v Záhorskej Bystrici oslavovalo opäť. Pri vstupe do 
obce smerom na Strmé Vŕšky v rekordnom čase vyrástol nový su-
permarket BILLA aj s priestranným parkoviskom. Slávnostné otvo-
renie sa konalo 4. decembra. „Otvorenie supermarketu menšieho 
typu bolo jedným z mojich hlavných cieľov. Som rád, že sa tento 
zámer stal realitou. Nová Billa patrí k naozaj moderným, priestran-
ným a mimoriadne komfortným predajniam. Teší ma, že doplnila 
obchodnú sieť práve u nás v Bystrici.“ Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnil okrem zástupcov vedenia spoločnosti Billa aj známy šéf-
kuchár Jaroslav Židek. „Spolupráca s Billou je doposiaľ veľmi dobrá. 
Ďakujeme za vybudovanie chodníka a pódia zo zámkovej dlažby 
v Ľudovom dome a za podporu nášho Klubu dôchodcov,“ doplnil 
starosta Jozef Krúpa. (r), foto: Ján Hasoň, Bea R.

Predajňa potravín už nechýba, máme hneď dve 
Po zatvorení potravín Esko to s nákupmi v našej mestskej 
časti nebolo najlepšie, no netrvalo dlho a situácia sa radi-
kálne zmenila. V Záhorskej Bystrici pribudli dve nové, mo-
derné predajne. 
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Darovanie krvi 2013

V spolupráci s Národnou transfúznou 
jednotkou sa aj tento rok uskutočnilo 
darovanie krvi v Záhorskej Bystrici. Dňa 
4. decembra prišlo darovať krv 31 darcov.
Pohostenie aj obdarovanie poskytli spon-

zori pôsobiaci v Záhorskej Bystrici – fi rma 
Kristl a Tesco Expres. Touto cestou chceme 
poďakovať všetkým darcom krvi, zároveň 
aj sponzorom, ktorí prispeli k spríjemne-
niu dobrých skutkov.

Prajeme požehnané vianočné sviatky a te-
šíme sa na stretnutie znovu o rok.
 

Miestny spolok 
Červeného kríža

POZVÁNKY
25. december 25. december 
Jasličková pobožnosť v kostole, účin-
kujú deti zo Záhorskej Bystrice a hos-
tia.

31. december 31. december 
Silvester na Námestí Rodiny, začiatok 
o 23:30 h. Slávnostné privítanie roka 
2014, v ktorom si pripomenieme 700. 
výročie prvej písomnej zmienky o Zá-
horskej Bystrici.

8. január 8. január 
Akadémia tretieho veku, v malej sále 
Spoločenského domu.

11. január 11. január 
Novoročný turnaj v stolnom tenise, 
Spoločenský dom, organizuje Spolok 
priateľov stolného tenisu.

18. január18. január
Reprezentačný ples starostu, Spolo-
čenský dom. 

25. január 25. január 
Farský ples, Spoločenský dom, predaj 
vstupeniek na fare, www.farazahorska.
sk.

8. február8. február
Na fašiangy veselo, zabíjačkové dob-
roty v Ľudovom dome.

viac na www.zahorskabystrica.sk 
a vo vývesných skrinkách 

Znečisťovanie vodného toku

Vážení spoluobčania, obyvatelia Záhorskej 
Bystrice! Už niekoľkokrát sa objavilo znečis-
tenie vodného toku, ktorý tečie popri Dia-
gnostickom centre a zaúsťuje popod cestu 
na ulici Jána Raka. Aj keď tento vodný tok 
mnohým pripomína len akýsi odpadový ka-
nál, ide o prítok Bystrického potoka, ktorý 
následne spôsobuje jeho znečistenie. Dúfa-

me, že nikomu z vás nie je takéto bezohľad-
né správanie sa voči životnému prostrediu 
ľahostajné, a veríme, že sa toto znečisťovanie 
zastaví. V prípade, že si niekto z vás všimne 
opätovné znečistenie tohto potoka, nahlás-
te to prosím, nášmu úradu na t. č. 02/6595 
7128. Ďakujeme.

Referát výstavby a dopravy
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inzercia 6/29/2013 inzercia 6/25/2013

Privítanie občiankov 

Streda 4. decembra bola pre niektoré ro-
diny a ich mladých členov iná ako ostatné 
dni. Rodičia s deťmi prijali pozvanie pána 
starostu Jozefa Krúpu na slávnostné pri-
vítanie nových občiankov Záhorskej Bys-
trice.
Po úvodnom starostovom príhovore naši 
noví mladí spoluobčania zaujato počúvali 
program detí zo základnej školy. Pán sta-

rosta osobne zablahoželal rodičom detí, 
mamičkám venoval ružičku a deťom Do-
movský list s malou hračkou.
Milé deti, vitajte medzi nami: Karolínka 
Mendelová, Zuzanka Jány, Agátka Lende-
lová, Laura Ďuranová, Alžbeta Klinková, 
Filipko Andits, Marián Šurda, Zara Drá-
bová a Anežka Klasová.

Text a foto: BB

Počas roka 2013 sme v sobášnej miest-
nosti spoločenského domu privítali 
týchto nových malých občiankov: 
chlapci: Michal Vozár, David Katina, Max 
Karel, Michal Varga, Lukáš Dědek, Edu-
ard Harton, Lukáš Škulavík, Teodor Svet-
ský, Adam Rebro, Martin Guniš, Richard 
Bonifác Baďura, Richard Lenčeš, Bystrík 
Rybiansky, Boris Bod, Martin Gregor, Jo-
zef Filip, Oliver Mižík, Samuel Šugár, Filip 
Andits, Marián Šurda
dievčatá: Petra Vozárová, Stella Široká, 
Agatha Zlatá, Ema Kajanová, Radoslava 
Lyžičiarová, Margaréta Bezáková, Tereza 
Longauerová, Natalie Castaneda Brody, 
Gréta Basilová, Ema Gönczolová, Hana 
Jurkovičová, Rebeka Palajová, Charlotte 
Isabelle Nováková, Melánia Maxiano-
vá, Andrea Bielčiková, Michaela Arwen 
Priecelová, Adriana Kubíčková, Karolína 
Mendelová, Zuzana Jány, Simara Komá-
rová, Aneta Lengyelová, Daniela Tóthová, 
Diana Sásiková, Alica Paľovová, Barbora 
Bendová, Agáta Lendelová, Valéria Krč-
márová, Dorota Šimeková, Karolínka 
Mendelová, Zuzanka Jány, Laura Ďura-
nová, Alžbeta Klinková, Zara Drábová, 
Anežka Klasová

PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY 
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bys-
trica aj tento rok zabezpečuje údržbu ciest 
III. a IV. triedy prostredníctvom vlastných 
strojov, ako aj prostredníctvom uzatvorenia 
zmluvy o spolupráci s externým poskytova-
teľom služby. 
Poskytovateľ služby a pracovníci ekologickej 
skupiny zabezpečia priechodnosť najdôleži-
tejších úsekov a následne ostatných komuni-
kácií. V prípade potreby budeme kontaktovať 
členov Dobrovoľného hasičského zboru. Zo 
zákona vyplývajúcou povinnosťou majite-
ľov, užívateľov alebo správcov nehnuteľ-
ností je:

- odpratať sneh z chodníka
- uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie
- pri tvorení poľadovice posypať chodník
- schodnosť chodníkov sú povinné udržia-
vať aj organizácie, obchody, služby a ostatné 
inštitúcie, pri rozostavaných stavbách sta-
vebníci.

Prehľad údržby komunikácií v mestskej časti 
z hľadiska jej správcovstva:
Zimná údržba ciest zabezpečovaná Mest-
skou časťou Bratislava – Záhorská Bystri-
ca:
Čsl. tankistov (dolná časť), Štefana Majera, 

Záhumenská, Rošického, Trstínska, Donská, 
Jána Raka, Pri Vápenickom potoku – cesta 
k Elektrovodu, Pútnická (horná časť a Strmé 
vŕšky okolo cintorína), Podkerepušky, Zá-
kutie, Hodonínska (Lamač), Na Vlkovkách, 
Brumovická, Kollárova, P. Blaha, Vrbánska, 
Nevská – odbočka z Donskej, Plavecká, Bra-
tislavská – nové byty – Rezidencia celá, Prí-
davková, Vachovského, Tešedíkova (horná 
časť), Plk. Prvoniča, Š. Rosívala

Zimná údržba ciest zabezpečená Magistrá-
tom hl. mesta SR Bratislavy:
Čsl. tankistov, Pútnická, Tešedíkova, Záhor-
ská, Gbelská, Hargašova, Tatranská, Brati-
slavská

(r)
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Senior taxi obsluhuje p. Mihalovičová - tel. číslo: 0949 82 82 94

Cenník služieb  Seniori nad 60 rokov Obyvatelia Záhorskej
Senior taxi  a ZŤP s trvalým pobytom Bystrice pod
 v Záhorskej Bystrici 60 rokov

Záhorská Bystrica, Marianka 0,50 €/1cesta 2,00 €/1cesta
Stupava, Lamač 0,50 €/1cesta 3,00 €/1cesta
Borinka 1,50 €/1cesta 5,00 €/1cesta
Ostatné mestské časti BA 3,00 €/1cesta 10,00 €/1cesta

Nezisková organizácia 
BYSTRICKÝ PRAMEŇ n. o.
Sv. Pia X. 1, SK-84106 
Bratislava – Záhorská Bystrica
IČO:  45 735 891

inzercia 6/27/2013

SPOLOČNÝ PROJEKT FARNOSTI A MESTSKEJ ČASTI S PODPOROU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Trstínska slávnostne otvorená
Všetko sa zmenilo po jej komplexnej re-
konštrukcii. Jedna z najdlhších ulíc sa zme-
nila na nepoznanie a pribudol aj chodník 
pre peších. Počas jej slávnostného otvore-
nia, ktoré sa konalo 1. decembra, ocenili 
pozitívnu zmenu nielen obyvatelia Trstín-
skej ulice. 
„Rekonštrukcia trvala kvôli stavbe retenčnej 
nádrže trochu dlhšie. Verím však, že výsle-
dok potešil všetkých jej obyvateľov,“ uviedol 
počas slávnosti starosta Jozef Krúpa. 
Rekonštrukciou Trstínskej ulice zavŕši-
la mestská časť tohtoročné opravy ciest 
a chodníkov v Záhorskej Bystrici. Počas 
uplynulých mesiacov sa podarilo opraviť 
Prídavkovú ulicu, Rošického, časť Tešedí-

kovej, dolné časti ulíc Jána Raka a Čsl. tan-
kistov. Rekonštrukcia prebehla aj na časti 
Donskej ulici, na prepojení medzi Donskou 
a Strmými Vŕškami, vo vrchnej časti Pút-
nickej. Dokončil sa chodníky na Záhorskej 
ulici a medzi Rezidenciou a autobusovou 
zástavkou na Bratislavskej ulici.
„Ďakujem všetkým za pochopenie a trpez-
livosť. V budúcom roku plánujeme pokra-
čovať v rekonštrukcii tých najhorších ulíc 
a chodníkov. Rátame hlavne s opravou Te-
šedíkovej ulice od Tesca po trafi ku u Ma-
cánka a chodníka na ulici Čsl. tankistov,“ 
doplnil Jozef Krúpa.  

(r)
foto: bb

Trstínska ulica patrila ešte donedávna k najhorším komunikáciám v Zá-
horskej Bystrici. 

 Vynovená Trstínska ulica. �  Pribudol aj chodník. �

 Chodní k medzi rezidenciou  �
Záhorská a Bratislavskou ulicou.
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inzercia 6/27/2013

Zelená ženám svietila aj advente

Na pravidelných stretnutiach Občianske-
ho združenia Zelená ženám si začínajúce 
podnikateľky vymieňajú skúsenosti s tými 

úspešnými a prezentujú svoje podnikateľské 
aktivity. Už prvé stretnutie sa nieslo vo veľmi 
srdečnej atmosfére a druhé, ktoré sa konalo 
12. decembra v Stupave, voňalo Vianocami. 
Zišlo sa nás spolu 20, a tým pádom sa začal 
plniť aj jeden z cieľov združenia – sieťovanie, 
ja tebe – ty mne. Každá účastníčka prezento-
vala svoju oblasť podnikania alebo záujmu, 
niektoré sa priamo na stretnutí inšpirovali 
a začali uvažovať nad podnikaním. Súčasťou 
programu boli aj prednášky našich prvých 
dvoch členiek na tému Sebarealizujúca žena 

- o žene v toku dejín a o wellness výrobkoch 
fi rmy Orifl ame. 
Najbližšie stretnutie združenia sa uskutoční 
13. februára 2014 o 19.00 v priestoroch Mest-
ského kultúrneho a informačného strediska 
v Stupave. Venované bude úvodnej tematike 
k celoročnému cyklu vzdelávania, ktorý sme 
nazvali Malá akadémia podnikania, konkrét-
ne formám a možnostiam v podnikaní. Zá-
roveň si spolu zacvičíme vinyasa fl ow jogu 
s Ivetkou. Prednášky v tomto cykle pripravia 
naše členky ako aj hostia.

Viac informácií sa dozviete na 
www.zelenazenam.sk.

Druhé stretnutie podnikateliek sa nieslo v predvianočnom duchu.

Zelená ženám je občian-
ske združenie so sídlom 
v Stupave, zamerané na 
podporu podnikania 
žien, hlavne začínajúcich 
podnikateliek. Cieľom 
združenia je podpora 
komunitnej formy pod-
nikania žien na miestnej, 
regionálnej aj celoštátnej 
úrovni, so zameraním na 
rozvoj podnikania žien 
v Bratislavskom kraji. 
Zámerom je vytvoriť 
medzi členkami zdru-
ženia vzťah vzájomného 
podporovania sa, rozši-
rovania,  ako aj odporú-
čania biznisu.
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KRÍŽOVKA

Šťastné a veselé Vianoce.
Prestretý vianočný obrus 

a plameň sviečok, slávnostná 
chvíľa prišla, povedz niečo. 
Niečo, čím potešíš všetkých 

blízkych, ochutnaj jedlo 
z teplej misky, vychutnaj 
túto slávnostnú chvíľu…

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
Li, Rada, ol, 

Larni, tavot, ma, 
skua

Na pravej 
strane (prísl.) Ovanuli Všadiaľ Naša Bystrica Číslovka Akže Krátka bodná 

zbraň
Farebný po-
lodrahokam

Fáza mesiaca
Súbor náradia
Druh slimáka

1. časť   
tajničky

Klavír (hovor.)
Aká (bás.)

Hnedý sirupovi-
tý odpad

Český 
spisovateľ

Prehra 
v šachu
Športové 
náčinie

Odporovacia 
spojka

Latinská pred-
ložka (od)

Čínska droga
Skratka ulice Český hovo-

rový súhlas

Rímska šestka

Osobné 
zámeno

3. časť   
tajničky

Názov, nadpis

Autor:
JOZEF BLAHO Súzvuk tónov Hrubé mazivo Oblečenie Fínsky prozaik

Zn. kvalitnej 
múky

Dánska 
počtová miera

Šľahalo (expr.)
Fínske mesto

Časť atola
Planétka

Škriatok

Skratka pre 
kus

Poolamuj

Choroba 
múčnatka 

(lek.)

Druh po-
morníka

Juhoamerická 
ryba

Preto

Slovko úcty 
v Ázii

Somár,po 
anglicky

Približne

Prever
Antická 

nádoba na olej
Astát (zn.)

Dobre (z angl.)

Značka 
kilotony

2. časť   
tajničky

Značka 
decitony

Odyseova 
krajina Morský ulitník

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 5-2013 znie:  „Vajcia na cibuľke.“

Záhorská Bystrica 
oslávi v roku 2014 významné výročie  

700. rokov od prvej písomnej zmienky.

Oslávme spoločne začiatok Nového roka, ktorý bude vstupom 
do okrúhleho jubilea našej obce.

Srdečne Vás pozývame na Silvestra  o 23,45  na Námestie rodiny. 
Pripravený je ohňostroj, hudobný program  a pohár šampanského.

Tešíme sa na Vás. 


