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ŠKOLA V NOVOM ŠATE

LINKA NA STRMÉ VŔŠKY

Školáci prídu po prázdninách do vynovených priestorov.

Autobus číslo 37 bude mať
od septembra rozšírenú
trasu.

VIAC NA S. 4

Milí Bystričania!
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...,“ povedal pre mnohými rokmi
Rudolf Hrušínský vo filme Rozmarné léto.
Aj tohtoročné leto je akoby vystrihnuté
z tejto filmovej klasiky. Máme azda viac
daždivých ako slnečných dní. Verím však,
že aj napriek tomu oddychujete, naberáte
nové sily do budúcich dní. Hoci počasie nepraje, naša mestská časť pokračuje
v pracovných aktivitách. Podarilo sa nám
opraviť najhorší úsek cesty na Tešedíkovej ulici, kde pribudol aj nový chodník.
Naše deti čaká od septembra zrenovovaná škola s novými oknami a prestrešeným
ihriskom. Aj škôlkari si budú môcť čoskoro užívať ďalšiu novoopravenú triedu. Keď
tak chodím po Bystrici, uvedomujem si,
že sa postupne spoločne pripravujeme na
najväčšie oslavy tohto roka – 700. výročie prvej písomnej zmienky o Záhorskej
Bystrici. A tak sa všetci snažia priložiť
ruku k dielu, aby naša obec privítala toto
výročie dôstojne. Farnosti sa podarilo
odieť kostol do nového šatu, pred ním
sme opravili pamätník padlým vojakom.
Finišujú prípravy na osadenie plastiky
našich patrónov Petra a Pavla do kruhového objazdu na začiatku obce, ktorú sme
získali úplne zadarmo zo sponzorských
peňazí a dotácií. Vrcholia aj prípravy
programu na oslavu nášho výročia, na
ktorom sa podieľajú viacerí z Vás, za čo
som Vám úprimne vďačný.
Leto, akokoľvek rozmarné, sa teda o pár
týždňov oficiálne skončí. Ešte predtým
nás čakajú viaceré udalosti. Pri Vatre zvrchovanosti si pripomenieme Deň ústavy,
na Hrubé hody spoločne oslávime výročie
obce a začiatkom septembra u nás privítame Radošinské naivné divadlo. Na všetky
tieto akcie Vás srdečne pozývam. Verím,
že na niektoré z nich prídete aj s Vašimi
deťmi, ktorým zasa želám úspešný vstup
do nového školského roka.
Milí priatelia, teším sa na všetky príjemné
stretnutia s Vami!
Jozef Krúpa, starosta

VIAC NA S. 15

Bystrické malé hody

Začiatok leta sme spoločne privítali každoročnými Bystrickými hodami. Konali sa už
tradične pri príležitosti osláv patrónov našej mestskej časti, svätého Petra a Pavla,
ktorým je zasvätený kostol.
Program Malých hodov odštartovala v sobotu 28. júna Hasičská hodová zábava
v Spoločenskom dome na Námestí Rodiny. V nedeľu sme pokračovali hodovou svätou
omšou v kostole sv. Petra a Pavla, za prítomnosti predstaviteľov našej mestskej časti.
Poobedie príjemne sprevádzala Ľudová hudobná skupina Dudíci spolu so Speváckym
zborom Bystričan. Aj milovníci jazzovej hudby si prišli na chuť vďaka koncertu skupiny
Bratislava Rag Time Jazz Band pod vedením Michala Jaška. Nedeľňajší večerný program zavŕšil Slávnostný koncert s predstavením Cyrano z predmestia. Legendárny
slovenský rockový muzikál Pavla Hammela, Mariána Vargu, Jána Štrassera a Kamila
Peteraja bol v interpretácii mladých talentov večernou show pre malých i veľkých.
Počas celých hodov boli pre deti pripravené atrakcie na skákanie a kolotoče, ktoré
s radosťou využívali. Pre dospelých boli zasa pripravené stánky s občerstvením.
Bystrické hody ani tento raz nesklamali a priniesli príjemné zážitky pre deti i dospelých.
Tešíme sa nabudúce!
Kristína Puškelová, Foto: Martin Jurček
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Slávnostné odovzdávanie
Najväčším bohatstvom obce sú ľudia, ktorí v nej bývajú. Mestská časť
Bratislava-Záhorská Bystrica je v tomto smere nesmierne bohatá.
Ukázalo sa to aj 23. júla na ich oceňovaní.

Slávnostné odovzdávanie cien zaslúžilým občanom nám predstavilo tých, ktorí
kultúrne, duchovne či materiálne prispeli k rozvoju Záhorskej Bystrice. Starosta
Jozef Krúpa všetkých hostí vrelo privítal
a oceneným prejavil svoju úctu a vďaku.
„Už od roku 2011, keď som sa stal starostom, som si uvedomoval, že je na mne,
ako jubilejný rok sedemstého výročia
Záhorskej Bystrice oslávime čo najlepšie.
Pripravovali sme rad podujatí a medzi ne
patrí aj dnešné oceňovanie ľudí, ktorí si to
skutočne zaslúžia. Táto myšlienka vznikla
v rámci príprav sedemstého výročia a bol
by som rád, keby to bol začiatok každoročného oceňovania obyvateľov Záhorskej Bystrice. Každý rok určite prinesie
množstvo ďalších výnimočných situácií,
skutkov a činov.“
Výber ocenených mala na starosti
výberová komisia na základe podkladov
od všetkých organizácií, od poslancov
v komisii a od viacerých všeobecne uznávaných osobností v Záhorskej Bystrici.
Odovzdávali sa zlaté medaily, špeciálne
vyrobené pri príležitosti sedemstého výročia od prvej písomnej zmienky o Zá-

horskej Bystrici, ktoré získalo niekoľko
našich výnimočných občanov. Tí, ktorí
preukázali ochotu podieľať sa na rozvoji našej mestskej časti, dostali ďakovné
listy.
Ocenenie zlatou medailou sa odovzdávalo v troch kategóriách: organizácie,
jednotlivci in memoriam a jednotlivci.
Zlatú medailu v kategórii organizácie získali nie spolky, ale ľudia, ktorí ich vytvárajú a udržiavajú vďaka dobrej spolupráci
a ochote.
Jedným z nich je Slovenský Červený
kríž, ktorý v Záhorskej Bystrici vznikol
v roku 1953 na podnet pána farára
Dr. Ota Holúska. Významné úspechy zaznamenáva hlavne v oblasti zdravotnej
osvety a darcovstva krvi.
Ďalším oceneným je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vznikol už v roku 1879
a ktorý patrí medzi prvé hasičské zbory
založené na Záhorí. Členovia zboru sa
okrem pomoci pri ochrane majetku podieľajú aj na formovaní tunajšej mládeže.
Predseda zboru pán Anton Urdovič prezradil, že majú v pláne otvoriť hasičské
múzeum. „Chceme ukázať históriu, na

ktorú sme hrdí. Ako hasičstvo vznikalo
a čo sa dodnes zachovalo. Boli by sme
radi, keby k nám ľudia prišli, pozreli sa a
pomohli nám v tom. Chceme, aby po nás
niečo zostalo.“
Nikoho neprekvapí, že ďalším oceneným je Základná škola s materskou školou. Ocenenie prevzala pani riaditeľka
Zuzana Kaliariková. „Myšlienka oceňovania občanov sa mi veľmi páči. Myslím si,
že je to naozaj potrebné, pretože sa človek
poteší a motivuje v ďalšej práci. Ja tu pôsobím tretí rok, práca ma baví a snažím sa
priniesť pre školstvo v Záhorskej Bystrici
to najlepšie. Ocenenie patrí všetkým zamestnancom ZŠ a MŠ – pedagogickým aj
nepedagogickým, bývalým aj súčasným.
Za obdobie môjho pôsobenia škola dostáva nový šat. Vybudovala sa nová moderná
prírodovedná učebňa, nová knižnica, tri
triedy ZŠ a tri triedy MŠ sa vybavili interaktívnymi tabuľami. V školskej jedálni
sa vytvoril priestor na záujmovú činnosť
našich detí a žiakov. Keďže budovy sú už
staré a potrebujú opravy, prebiehajú veľké
rekonštrukcie všetkých budov ZŠ s MŠ,
čomu sa veľmi tešíme, pretože sa vytvárajú lepšie podmienky pre výchovný a vyučovací proces. Veľká vďaka za toto patrí
pánovi starostovi, poslancom miestneho

3

SLÁVNOSŤ

významných ocenení

zastupiteľstva, ostatným zamestnancom
miestneho úradu a tiež sponzorom.“
Zlatú medailu získalo aj Združenie
poľovníkov. Od nepamäti ochraňuje prírodu, stará sa o naše revíry a zver, ktorá
v nej prebýva. Záhorskobystrický futbal
nielenže udržiava zdravú kondíciu, ale
vybudoval nejedno pevné priateľstvo.
Samospráva obce získala ocenenie za
jej úspechy v porevolučnom období.
Matica slovenská, ktorá nám pripomína
naše korene, národné tradície a kultúru
v predvedení rôznych podujatí ľudového

či folklórneho charakteru. Klub dôchodcov svojím kultúrnym a spoločenským
programom spestruje život našim starým
rodičom, vytrvalo im pomáha a podporuje ich. Farský úrad, kňazi, ktorí povzbudzujú občanov, a vždy tu pre nich boli.
Nasledovalo oceňovanie v kategórii
jednotlivci in memoriam a v kategórii
jednotlivci, teda občania, ktorí si za svoje
aktivity zaslúžili Zlatú medailu. Ocenenia
in memoriam prevzali príbuzní.
Okrem zlatých medailí boli odovzdané aj ďakovné listy pre tých, ktorí

svojím konaním tiež prispeli k rozvoju
mestskej časti.
Záhorská Bystrica má skutočne veľa
významných obyvateľov. Nielen ocenený,
ale každý jeden občan, ktorý v nej žije, ju
robí tým, čím je – naším domovom. Na
záver si dovolím zdieľať myšlienku pána
starostu. „Vyjadrené tak trochu básnicky:
Záhorská Bystrica ďalej rozvíja zlatú niť
svojej historickej prosperity a tká z nej
prosperitu súčasnú.“
Petra Brštiaková
Foto: Martin Jurček
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Začíname vo vynovených priestoroch
Pomalý a pokojný rytmus
prázdnin a dovoleniek
sa končí a znova sa
roztočí kolotoč školských
povinností a ranného
vstávania.
Verím, že všetci sme mali možnosť užiť
si radostné chvíle v kruhu najbližších,
oddýchnuť si, načerpať nové sily, a najmä
fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné
zvládnutie nového školského roka.
Zatiaľ čo naši žiaci a učitelia oddychovali, v škole sa usilovne pracovalo. Pokračovalo sa v rekonštrukčných prácach, ktoré
začali výmenou okien v pavilóne A. Hneď
prvý prázdninový deň sa v pavilóne B začala meniť celá elektroinštalácia. Všetky
triedy, chodby a kabinety sa premenili na
stavenisko s vysekanými stenami. V pätách

elektrikárom boli murári a im zasa maliari. Popri tom všetkom sa menili okná. Kto
to nevidel, nevie si predstaviť, čo to bolo.
A aby si prvý školský deň mohli žiaci
druhého stupňa sadnúť do lavíc a začať sa
učiť, mali čo robiť pani upratovačky.
Počas prázdnin sa pokračovalo aj v druhej etape rekonštrukcie školskej jedálne,
kde sa kapacitne zväčšil priestor samotnej
jedálne, vymenili sa okná a elektrické káble, vymaľovali sa steny.
V materskej škole sa tiež nezaháľalo.
Dokončila sa rekonštrukcia poslednej terasy a urobili sa ďalšie sanačné práce vnútorných stien s následným maľovaním.
Teraz škola víta svojich žiakov v plnej
kráse, vynovená a čistá. Teším sa, že žiaci
druhého stupňa si sadnú do lavíc a budú sa
učiť v úplne nových priestoroch, s kompletne novým elektrickým a internetovým vedením. Každá trieda je pripravená na novú
interaktívnu tabuľu, čo je ešte teraz hudba
budúcnosti, ale verím, že základ už máme.
Teším sa, že deti materskej školy budú

môcť využívať už všetky terasy a hrať sa
v nových, vymaľovaných priestoroch. Keďže budeme mať v tomto školskom roku viac
žiakov, radostnou správou
je aj to, že sa zväčšil a vynovil priestor jedálne.
Pracovalo sa aj na školskom dvore. Okrem toho,
že pán školník kosil trávnaté plochy a strihal kríky,
dokončilo sa prestrešenie
hokejbalového ihriska, čím
vznikli lepšie podmienky na vyučovanie telesnej
výchovy alebo pobytu detí
materskej školy za nepriaznivého mokrého počasia.
Po ď a kov an i e p at rí všetkým firmám, ktoré sa na prácach
podieľali, a hlavne pánovi starostovi a
poslancom miestneho zastupiteľstva, že
našli finančné prostriedky na takéto veľké
opravy.
Na záver by
som chcela zapriať
nám všetkým veľa
ú s p e c h ov, a by
školský rok bol
plný zaujímavých
projektov, súťaží,
hier, aby sme zažívali školu hrou,
tešili sa zo spoločenských a športových podujatí,
aby bol školský
rok pestrý, veselý,
plný nových objavov. Úprimne si želám,
aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala
ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

Našim deviatakom prajem úspešný
záverečný ročník a úspešné testovanie 9 –
postavte sa k nemu zodpovedne a urobte
všetko pre to, aby sme boli my, vaši učitelia, ako aj vaši rodičia, ale predovšetkým
vy sami pri prezeraní svojich výsledkov na
seba, hrdí. Osobitne na našej škole vítam
našich najmenších – našich prváčikov,
ktorí sa po prvýkrát posadia do školských
lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka. Tento školský rok bude
pre nich rokom mnohých zmien, preto sa
všetci posnažíme pomáhať im pri riešení
ich detských problémov a starostí.
Nás pedagógov čaká opäť náročná a namáhavá, no zároveň vznešená a krásna práca – prajem nám veľa pozitívnej energie,
množstvo pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky našich detí a žiakov.
Všetci sa tešíme na dobrú komunikáciu
a vzájomnú spoluprácu s rodičmi našich
žiakov a detí, je to cesta na dosiahnutie

spoločného zámeru, ktorou je kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť a profesionálny prístup k práci.
PaedDr. Zuzana Kaliariková
riaditeľka školy
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Športová olympiáda na výbornú
V zdravom tele prebýva zdravý duch. Túto ľudovú múdrosť sme sa rozhodli so žiakmi
II. stupňa overiť si na vlastnej koži.

Je krásny júnový deň. Školský rok sa
chýli k svojmu záveru. Škola sa opäť raz
stáva hrou. V areáli nás vítajú olympijské
kruhy. Samotné oblečenie žiakov napovedá, o akú hru pôjde. Pohodlné tepláky, ležérne tričká, voľné mikiny, značkové tenisky. To všetko je povinná výbava športovca
so zdravým duchom. Začína sa Športová
olympiáda!
Po úvodnom slove pani riaditeľky Zuzany Kaliarikovej a organizátora celého
podujatia, pána učiteľa Jána Sotáka, sa
z našich žiakov razom stávajú profesionálni
futbalisti, húževnatí basketbalisti, zanietení
hráči vybíjanej, vytrvalostní bežci či ostražití hráči stolného tenisu. Všetci hrajú s plným nasadením. Ako o život. Ide predsa

o prestíž mužstva i celej triedy. Nikto sa
nechce nechať zahanbiť. Ani sa nenechal!
Výborným príkladom sú naši šiestaci, ktorí
síce nečakane, ale určite zaslúžene porazili
našich najstarších deviatakov vo futbale.
V tento deň prekonávame hranice.
Hranice sily, odvahy, výdrže, vytrvalosti
i osobnosti. Učitelia sa menia na rozhodcov, trénerov, psychických motivátorov a
povzbudzujúcich. Každý drží päste tým
svojim – talentovaným, oduševneným,
odhodlaným športovcom.
Asi najväčšou výzvou sa stal vytrvalostný beh. Niektorí ho zvládali ladne a s výborným časom, iní s vtipom a nadhľadom.
Dôležité je, že sa pri ňom každý dokázal
uvoľniť a odpútať od všetkých povinností

a skúšok, ktoré nám školský rok pripravil.
Ten a aj športovú olympiádu sme zvládli
na výbornú. Bola to skvelá bodka za desiatimi mesiacmi v školských laviciach a
dobrá príprava na prázdniny plné slnka,
pohybu a priateľov.
Športová olympiáda sa na našej škole
koná dvakrát do roka. Stala sa z nej milá
tradícia, na ktorú sa vždy všetci tešíme.
Veľké „ďakujem“ preto patrí pánovi učiteľovi Jánovi Sotákovi za jej každoročnú
prípravu a organizáciu, ktorou vedie deti
k športovému duchu. Pán učiteľ, už nedočkavo očakávame tú ďalšiu!
Mgr. Monika Zámečníková
učiteľka na II. stupni
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Farský kostol sv. Petra a Pavla po rokoch žiari!
Ako si už Bystričania i hostia všimli,
náš farský kostol sv. Petra a Pavla po
rokoch zažiaril v novom šate. Tí, ktorí
stavali lešenie okolo neho približne pred 30
rokmi, len krútili hlavami nad rýchlosťou
jeho postavenia teraz a jeho stabilitou. Naši
vždy ochotní a spoľahliví páni – dôchodcovia boli vzácnou pomocou firme Holúbek
s.r.o., ktorá nám lešenie dodala a postavila
do výšky 37 m.
Najprv bol kostol „umytý“ od starého
náteru vysokým tlakom vody firmou AquaClean a.s., a následne bola pod odborným
dozorom firmy Baumit a.s. opravená
omietka kostola bystrickou stavebnou firmou Dekos a.s. Za ich múdre riadenie prác,
nasadenie jej zamestnancov a precíznu detailnú prácu, ktorú vykonali až dokonca
a bez prieťahov, patrí veľké poďakovanie
a naše úprimné uznanie.
Klampiarske i natieračské práce,
vykonané pánmi Prokopom a Valentom, sa týkali nielen parapetného plechu,
dažďových zvodov a odvetrávacieho systému stien kostola, ale aj vežových hodín,
okenných lamiel a malých či väčších dier
v plechu kostolnej veže. Aj drevený trámový korpus veže kostola je staticky skontrolovaný: je pevný a treba ho pravidelne
čistiť. Nesmieme zabudnúť na nové elektrické pripojenie kostola, ktoré realizovala firma BKP elektro s.r.o., a na brigádu
našich mladších pánov pri čistení a natieraní veľkých mreží okien kostola.

Obnovu kamenných portálov, pieskovcových sôch sv. Petra a Pavla na priečelí kostola, Svätého Kríža a Trojičného stĺpu pred
kostolom z toho istého materiálu vykonal
tím reštaurátorov pod vedením Mgr. Jozefa
Barinku ml., ktorý má rodinné korene
v Záhorskej Bystrici.
Povzbudzujúcou skúsenosťou bol výber
farebnosti fasády kostola. Pán dekan po
svätých omšiach pozval približne 50 ľudí,
aby boli všetci účastní na tejto mimoriadnej obnove a aby spoločne vybrali farby.
Prekvapivo všetci sa zhodli na tých farbách, v ktorých kostol teraz žiari a získal

Občianske združenie Hlas nádeje
Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej
Sv . Pia X. 1, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica

pozýva všetky rodiny na

TUREŠINAFEST
6. 9. 2014

16:00 h
na farskom ihrisku bl. Zdenky Schelingovej.
Tešíme sa na Vás a prosíme, aby ste priniesli
niečo na zahryznutie, najlepšie z vlastnej produkcie,
ale nepohrdneme ani tyčinkami či čipsami,
respektíve, čo dom dal.

slávnostnejší ráz. Treba povedať, že farby
nám dodala firma JUB a.s. a nátery kostola
vykonala firma Colorspol s.r.o.
Poďakovať treba všetkým, ktorí priložili
ruky k dielu: firmám za ich profesionálny
prístup, nekomerčné správanie a veľkú
ústretovosť, dobrovoľníkom za čas a ochotu
a štedrým darcom za ich finančnú pomoc,
z ktorých treba vyzdvihnúť Miestny úrad
v Záhorskej Bystrici, a najmä jedného
bohumilého darcu, ktorý nás podporil sumou 20-tisíc eur. I keď sme spolu vyzbierali
krásny obnos peňazí, financie ešte potrebujeme, lebo nimi musíme vyplatiť niektoré
vykonané práce a naši dodávatelia láskavo
čakajú.
Mimoriadne a vrelé poďakovanie
v y j a d r uj e m e p án om Ing . Pav l ov i
Malinovskému, Ing. Martinovi Liďákovi
a dekanovi Ľudovítovi Pokojnému za
ich celkovú a pokojnú koordináciu prác
a za odvahu, s akou sa v krátkom čase a
s malými financiami, ale s veľkou dôverou
v Boha pustili do tohto diela, aby sme všetci
spoločne mohli dôstojne osláviť 700 rokov
písaných dejín našej obce.
I keď farské spoločenstvo čakalo niekoľko
rokov na ukončenie započatých prác obnovy
exteriéru kostola, teraz môžeme povedať, že
čakať sa oplatilo. Počas ďalších dlhých rokov
budeme s radosťou chváliť Boha v chráme,
ktorého vzhľad odráža silu i odvahu jednoty
kňazov a celého spoločenstva.
– faml-lp –

Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
Miestny odbor Matice slovenskej Záhorská Bystrica
Vás srdečne pozývajú na

Vatru zvrchovanosti k 70. výročiu SNP
a Dňa Ústavy SR
dňa 29. augusta 2014
„na Plácku“ (pri bufete Poľovník)
v Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
o 17:00 h
Občerstvenie je zabezpečené.
Organizátori sa tešia na Vašu účasť!
Podujatie sa uskutoční za každého počasia.
Sponzori podujatia:
Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, Ing. Rudolf Hurbanič
Starosta Ing. Jozef Krúpa
Pekáreň u Floriánka, Ing. Jozef Kubaský
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Pripomienka pamätného dňa 1. písomnej
zmienky o Záhorskej Bystrici
25. júla 1314 (podľa prepočtu z juliánskeho kalendára) vydal uhorský kráľ Karol
Róbert z Anjou donačnú listinu dolnorakúskemu šľachticovi Othovi z Telesprunu,
v ktorej mu potvrdil majetkové nároky na
léna, ktoré mal v držbe už jeho otec Rugerius. Medzi viacerými dedinami oblasti
južného Záhoria sa v listine spomína aj
osada Pistrich, dnešná Záhorská Bystrica.
Te n t o m i m o r i a d n e v ý z n a m n ý
deň si presne po 700. rokoch 25. júla
pripomenulo aj farské spoločenstvo.
Slávnostnú svätú omšu za účasti bývalých
správcov farnosti vdp. Jozefa Meška a vdp.
Ladislava Ostráka, starostu Mestskej časti
Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozefa
Krúpu, starostu Mestskej časti Bratislava
– Lamač Ing. Petra Šramka, poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Záhorská
Bystrica a ďalších významných hostí celebroval dekan Ľudovít Pokojný.
Po svätej omši nasledovala spomienková
slávnosť v pietnom parku pri kostole, na
mieste zaniknutého historického cintorína.
Dekan Ľudovít Pokojný vo svojom prího-

vore v yzdvihol
význam pamätnej
chvíle a dôležitosť
f ar n o s t i v d e jinách Záhorskej
Bystrice a zástoj
kňazov, ktorí ju
viedli a rozvíjali.
V spomienke sa
prítomní vrátili
aj k mnohým
generáciám
Bystričanov, pochovaných práve
na tomto mieste.
Pri v ýznamných výročiach
býva zvykom
prezentovať
pamätník – umelecké dielo pripomínajúce súčasníkom a budúcim generáciám
pamätnú udalosť. V prípade našej farnosti
a mestskej časti je to zvonica, spoločné dielo
akademického sochára Víta Bojňanského
a dekana Ľudovíta Pokojného, postavená

v pietnom parku pri kostole z pôvodných
drevených trámov krovu farskej budovy.
Slávnostný večer a spoločenské stretnutie
mnohých Bystričanov spríjemnilo hudobným vystúpením dychové zoskupenie pod
vedením Michala Jaška.
Martin Besedič

Zrekonštruované pamätníky pred kostolom

V roku osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici si
pripomíname aj 100. výročie vypuknutia
1. svetovej vojny, konfliktu dovtedy nep-

oznaných rozmerov,
ktorý navždy zmenil
tvár sveta i Slovenska.
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
k tomuto výročiu
prispela zreštaurovaním
pamätníka padlých v oboch svetových vojnách
stojacim pred farským
kostolom.
Pamätník padlých
v 1. svetovej vojne
d a l a p o s t av iť o b e c
v roku 1927 s nákladom
18 000 Kčs. Autorom
kompozície je A. Weinb e rge r z o Stup av y.
Pamätníku dominuje
v centrálnej časti stojaci
pieskovcový kváder – telo
pamätníka, na ktorého
stenách sú na tabuliach z bieleho mramoru vysekané mená padlých občanov aj
s vročením narodenia a smrti. Pôvodne boli
na pamätníku aj ich keramické fotografie.
Na vrchole tela pamätníka stojí pieskovcová

socha Božského srdca Ježišovho. Po pravej
strane je pieskovcová socha kľačiaceho vojaka s vencom v rukách, na ľavej strane je
z rovnakého materiálu kľačiaca modliaca sa
žena so zopnutými rukami. Po 2. svetovej
vojne boli na pamätník sekundárne osadené
tri mramorové tabuľky s menami a fotografiami občanov Záhorskej Bystrice, ktorí
prišli o život počas 2. svetovej vojny.
Reštaurátorské práce pod vedením
Tomáša Molnára a Petra Hrachovského
zahŕňali v prvom rade mechanické očistenie
pamätníka, doplnenie chýbajúcej kamennej
hmoty, farebné zjednotenie, obnovu písma
a konzerváciu. Opravy sa dočkala aj dobová
kovaná ohrada, ktorú renovoval umelecký
kováč Roman Hanúsek. Opravu betónového podstavca pamätníka realizovala firma
Dekos.
Obnovené boli v letných mesiacoch aj
dva objekty drobnej sakrálnej architektúry pred farským kostolom – Trojičný
stĺp z roku 1893 a kamenný kríž, dar
rodiny Liďákovej z roku 1888. Práce na
oboch pamätihodnostiach viedol doc. Jozef
Barinka.
Martin Besedič
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Keď bol niekto smutný, rozveselili sme ho
Aj toto leto sme s deťmi
a mladými strávili krásne
spoločné chvíle na
farskom tábore v oblasti
Lazy pod Makytou.

Na celý týždeň platilo heslo: Strom poznáš po ovocí, človeka
podľa jeho skutkov. Túto hlavnú myšlienku nám pomáhali napĺňať
heslá na každý deň, ktoré obsahuje Umenie kresťanskej lásky, ako
napríklad milovať ako prvý, milovať všetkých, milovať aj nepriateľa,
zjednocovať sa s druhým, a podobne.
Duchovný program sa striedal s rozličnými aktivitami. Vďaka
turistike sme spoznali okolie Lazov, kde sme zdolávali okolité
kopce, hľadali sme poklad a náladu nám nepokazil ani občasný

Zopár dojmov
- To, že som sa úprimne snažil žiť heslo dňa každý deň, mi
pomohlo nielen v tábore, ale aj po návrate domov.
- Páčilo sa mi, že sme sa všetci snažili žiť lásku medzi nami
a heslá nám v tom pomáhali.
- Človek tu mohol byť sám sebou, nemusel sa pretvarovať a
báť sa, že ho vysmejú.
- Bolo super, každý mohol robiť, čo chcel. Keď bol niekto
unavený, mohol si ísť oddýchnuť. A aj keď sa ti nechcelo niečo robiť, urobil si to, aby si sa zjednotil a potešil
druhého.
- Hovorím to znova, ale videl som, že sme sa tu mali všetci
radi, boli sme úprimní k sebe, čo som nikde nezažil. Vždy
ma to povzbudilo ísť ďalej.
- Veľmi sa mi páčilo, že sme sa naučili zjednocovať, že keď bol
napr. niekto smutný, prišli sme viacerí a rozveselili sme ho.
- Mne sa páčilo, ako sme sa k sebe všetci správali, že sme
mali každý deň svätú omšu, že sme chodili von. Bol to super tábor.

dážď. Rovnako nechýbali ani rôzne príležitosti na šport – volejbal,
stolný tenis, futbal, či kúpanie v bazéne. A pri večernej svätej omši
sme si povedali, ako sa nám darilo deň prežiť podľa vzájomnej lásky.
Od všetkých chorôb a zranení nám pomohla pani doktorka a na
záver tábora animátori pripravili pre deti skúšku odvahy vo forme
nočnej hry.
Celý tento týždeň bol opäť krásnou príležitosťou na posilnenie
našich vzťahov.
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BKP Elektro
Vytvoriť prosperujúcu spoločnosť nie je nikdy jednoduché. Zakladatelia musia prejsť
mnohými prekážkami, kým svoj cieľ konečne dosiahnu. Sú medzi nami takí, ktorí to
svojou vytrvalosťou dokázali.

Stanislav Bilačič a Róbert Krajčír založili firmu BKP Elektro s.r.o. koncom roku
2000. Firma si svoje dobré meno vybudovala postupne. Úplne začiatky si majitelia
firmy pamätajú ešte v garáži s jedným autom. Teraz sídlia na vlastnom pozemku vo
vlastnej budove v Záhorskej Bystrici. Za
štrnásť rokov sa im podarilo rozšíriť pôsobnosť spoločnosti po celom Slovensku,
od Záhorskej Bystrice až po Humenné.
BKP Elektro poskytuje komplexné
služby v oblasti elektrického napájania –
kompletné elektromontážne práce ako výroba rozvádzačov, zriaďovanie trafostaníc,
priemyselné inštalácie, rodinné domy, zabezpečovacie systémy, kamerové systémy,
požiarne rozhlasy, elektro-požiarne signalizácie, štruktúrovaná kabeláž.
V Záhorskej Bystrici sa venovali mnohým projektom, ako napríklad prácam
v kostole, verejné osvetlenie pri kostole
a na Strmých Vŕškoch, kompletne nový

Miestny úrad či rodinné domy. Ďalšími
významnými projektmi sa zaoberala mimo
našej mestskej časti. Z bankového sektoru
sú to napríklad Národná banka Slovenska,
OTP banka, Tatra banka alebo VÚB banka. Pracovali aj vo Volkswagen BA, Slovnaft,
KIA v Žiline, TV Markíza, bytovom komplexe s vyše tristo bytmi a ďalšími obchodnými prevádzkami, v Poluse a v Auparku.
Vo firme sú štyria zamestnanci a poskytujú prácu viac ako tridsiatim certifikovaným pracovníkom, ktorých pravidelne
preškoľujú. Pracovný deň sa vo firme začína už skoro ráno, kedy sa všetci stretnú,
aby si rozdelili prácu.
Skratku BKP si vraj môžeme vysvetliť
rôzne: Bohatí – Krásni – Pekní, alebo Búracie – Kopacie – Práce, poznamenávajú
majitelia firmy s humorom. No základom
vždy zostáva Bilačič – Krajčír – Partneri.
A kvalitná, zodpovedná práca.
(pb)
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Stretneme sa so šľachticom?
Pri príležitosti osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky sa pre Záhorskú Bystricu črtá
unikátna návšteva. Na oslavy sme pozvali grófa Józsefa Károlyiho de Nagykárolyiho.

Pri príležitosti osláv 700. výročia prvej
písomnej zmienky sa pre Záhorskú Bystricu črtá unikátna návšteva. Na oslavy sme
pozvali grófa Józsefa Károlyiho de Nagykárolyiho.
Chotárne územie Záhorskej Bystrice
bolo stáročia súčasťou Stupavsko-pajštúnskeho panstva, ktoré bolo postupne vo vlastníctve grófov zo Svätého Jura a Pezinka, po
nich Serédyovcov, a následne rodu grófa

Ecka zo Salmu. V druhej polovici 16. storočia prešlo celé panstvo,
a s ním aj Záhorská
Bystrica, do rúk Pálffyovcov. V roku 1867 sa
stalo súčasťou majetku
medzinárodne známeho diplomata RakúskoUhorska, grófa Alojza Károlyiho. Károlyiovci boli posledným
šľachtickým rodom, ktorým patril chotár Záhorskej Bystrice, až pokým
v apríli 1945 gróf Alexander Károlyi nemusel
s celou svojou rodinou
utiecť pred postupujúcou sovietskou armádou
na Západ. Ktovie, možnože jeho syn, dnes už vyše sedemdesiatročný gróf József Károlyi de Nagykárolyi,
prijme aj naše pozvanie, aby spolu s nami
oslávil naše 700-ročné výročie.

Vlakom sme mali ísť do Linzu. Vo Viedni
však už boli Rusi, cesta bola nepriechodná
a vlak presmerovali do Brna...,“ uviedla vo
svojich spomienkach grófka Marta, ktoré
v knihe Tisícročná história rodu grófov
Károlyi de Nagykárolyi zachytil jej autor
Imrich Szabó.

Rozdelená rodina
Kľučkujúc medzi postupujúcimi ruskými
oddielmi, miestnymi komunitami kolaborantov Nemecka, rôznymi českými partizánskymi skupinami a pozostatkami jednotiek SS sa strastiplne, niekedy bez jedla a
pitia, dostali až do bavorského Taimeringu.
Józsefovi rodičia museli pre seba a svojich
najbližších zháňať jedlo a drevo na kúrenie,
na ktoré im nezostali časom žiadne peniaze

Za útek platili slivovicou a zlatom
Rod Károlyiovcov možno vierohodne
vystopovať až do posledných storočí prvého
tisícročia nášho letopočtu. Aj v ženskej línii
pochádzajú Károlyiovci z najstarších a najvznešenejších rodov, pokrvne spriaznených
aj s panovníckymi dynastiami.
Potomkovia slovensko-mederskej vetvy
Károlyiovcov, ktorým patrila Záhorská Bystrica, žijú vo Švajčiarsku. Sú to moderní a
vysoko vzdelaní a úspešní ľudia, vážiaci si
svoje korene a pôvod, a preto s láskou navštevujú svoju bývalú vlasť a hlásia sa k svojej domovine. Priamym žijúcim potomkom
tejto vetvy rodu Károlyiovcov je gróf József
Károlyi. Na stupavskom kaštieli žili jeho
rodičia od jesene roku 1941. József mal iba
necelé dva roky, keď so svojou ani nie polročnou sestrou Erzsébet a pod ochrannými
krídlami rodičov grófa Alexandra a grófky
Marty Károlyiovej rodenej Sennyey, ušli
v roku 1945 zo Slovenska.
„Autá a kone nám už predtým zhabali
nemeckí vojaci a pred tými ruskými sme
sa dali na útek v objednanom nákladnom
vagóne Wehrmachtu. Platili sme slivovicou a zlatom. Práve bolo veľkonočné obdobie, doma sme mali na sviatky všetko
pripravené, ale zbytočne, nechali sme tam
všetko. Išli sme deviati: moji rodičia, Sándor, naše dve malé deti, tri služobnice a ja.

utŕžené od židovských priekupníkov z postupného predaja rodinných šperkov.
Spolu s ďalšími emigrantmi sa im neskôr podarilo na dlhšie usadiť na zámku
Kammer v Hornom Rakúsku, patriacom
ich priateľovi, rotmajstrovi Jeszenszkému.
Štyri roky od úteku zo Stupavského panstva
získala celá rodina rakúske štátne občianstvo. Grófka Marta sa živila ako krajčírka,
pletením a predajom pulóvrov, alebo aj ako
správkyňa hotela, na ktorý nechal Kammer
prerobiť svoj zámok. Možno to bude znieť
neuveriteľne, ale gróf Alexander, otec grófa
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Józsefa, v najťažšom rozpoložení preklínal
svoj aristokratický pôvod. Videl ho ako dôvod všetkého utrpenia, ktoré musel aj so
svojou rodinou zažiť.
Začiatkom päťdesiatych rokov sa grófka
Marta presťahovala aj s deťmi do Mníchova.
inzercia 6/26/2014
POZEMOK NA PREDAJ
Ponúkam na predaj pozemok v rekreačnej oblasti Gbely-Adamov na Záhorí,
v okrese Skalica. Adamovské jazerá poskytujú bohaté možnosti rekreácie, kúpania, vodných športov, rybolovu ako aj hubárčenia v okolitých lesoch. Adamovské
jazerá sú vzdialené od Bratislavy cca 70
km, pričom výjazd z diaľnice je cca 10 km
z Kútov. Samotný pozemok má 350 m2,
šírka pozemku je 10 metrov. Je oplotený,
s vlastnou studňou. Cena: 14 000 eur,
možná dohoda. V prípade záujmu ma
môžete kontaktovať na uvedenom čísle
alebo cez e-mail. Kontakt: 0918372259,
e-mail: d.kopcekova@ba.netlab.sk.
inzercia 6/24/2014

Tam našla prácu pletiarky
pre jej priateľku Irmu Kossuthovú. Na odporučenie
manžela Pauly Apponyovej,
jej ďalšej priateľky, neskôr
denne čítala maďarskú tlač
vo vysielaní Rádia Slobodná Európa. Gróf Alexander
zatiaľ pracoval ako recepčný v hoteli a po intervencii
bratranca Jimmyho Erdödyho ako poľovný konzultant
správcu revíru a veľkostatku grófky Johanny Erdödy
v Burgenlande.
Žiaľ, po dlhoročnom odlúčení od rodiny nasledoval
krutý, nezvratný a trvalý
rozchod z milovanou ženou
Martou. Jedinou útechou mu bolo iba to,
že aj po ich rozchode mu grófka umožnila
stretávanie s deťmi, s ktorými si aj naďalej udržiaval mimoriadne dobrý a krásny
vzťah. Osud mu však v prvej polovici šesť-

inzercia 6/23/2014

desiatych rokov odvial milované deti až do
Washingtonu, kde obe nastúpili na Georgetownskú univerzitu.

Návrat po mnohých rokoch
Pokračovateľom stupavských zemepánov
rodu Károlyi sa teda v prirodzenom toku
času stal Jozef Károlyi. Jeho sestra Erzsébet
študovala vo viacerých svetových metropolách a neskôr sa vydala za baróna Döryho de
Jobaháza. Jozef Károlyi po skončení amerických štúdií na fakulte ekonomiky a zahraničných vecí „utiekol“ údelu politika. Usadil sa
v Ženeve a vo Viedni, aby tam celých tridsaťpäť rokov venoval práci v úspešnej firme,
v ktorej sa po rokoch stal jedným z vrcholových manažérov. Prvú návštevu miesta,
s ktorým ho spájali korene a osemdesiat rokov dejín jeho rodu, uskutočnil až po páde
železnej opony. Trvalo to skoro celých šesťdesiat rokov, keď prvýkrát po dramatickom
exode navštívil susednú Stupavu.
(prok-szabó)
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Výsledok hospodárenia Mestskej časti Záhorská
Bystrica v roku 2013
Hospodárenie verejnej správy na Slovensku je v roku 2014
po prekročení hraničnej miery zadlženia (pomer dlhu voči HDP
presiahol 55 %) a zavedení inštrumentov dlhovej brzdy stredobodom pozornosti centrálnej vlády. Na úrovni obcí odborná diskusia k dlhovej brzde a jej dôsledkom viazne napriek tomu, že obce
a mestá sú tie, ktorých sa rázne dotknú zavedené obmedzenia.
Jednoducho povedané, obciam sa zviažu ruky, lebo centrálne
vlády vyrobili veľký deficit. Obce budú môcť v roku 2015 mať
výdavky len v takej výške, v akej majú výdavky rozpočtované
v roku 2014.
Hospodárenie Záhorskej Bystrice ako mestskej časti za rok
2013 bolo predmetom diskusie a Miestne zastupiteľstvo schválilo
záverečný účet s jednou pripomienkou, ktorá sa týkala vykazovania finančných príjmov a presunov medzi fondmi.

Výdavky rozpoètu MÈ

Celkové hospodárenie v roku 2013 s deficitom

Kapitálové výdavky smerovali v roku 2013 najmä do stavby a
opravy komunikácií, osvetlenia, vybavenia Spoločenského domu,
opravy športových ihrísk a priestorov MŠ a ZŠ, celkovo do nasledovných investícií a rekoštrukcií:
· 312-tisíc eur – Trstínska ulica, kompletná rekonštrukcia
· 150-tisíc eur – Prídavková, Čsl. Tankistov, Rošického, Pútnická, Donská, Rezidencia – rekonštrukcie
· 62-tisíc eur – Záhumenská ulica – kompletná rekonštrukcia
· 83-tisíc eur – rekonštrukcia Materskej školy a I. fáza rekonštrukcie jedálne ZŠ
· 46-tisíc eur – zázemie a vybavenie Spoločenského domu
· 24-tisíc eur – detské ihriská a rekonštrukcia športovísk

Mestská časť dosiahla v roku 2013 deficit hospodárenia v oblasti bežného a kapitálového účtu vo výške 107-tisíc eur pri prebytku bežného účtu vo výške 87-tisíc eur a deficite kapitálového
účtu vo výške 194-tisíc eur. Prebytok na bežnom účte indikuje
racionálne hospodárenie a plánovanie bežných výdavkov v súlade s očakávanými bežnými príjmami, ktoré vo významnej miere
prerozdeľuje mestským častiam magistrát mesta Bratislava.

Hospodárenie Mestskej časti Záhorská Bystrica (v tisícoch eur)

2013

2012

2011

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok / (Deficit) bežného rozpočtu

1 603
1 516
87

1 571
1 453
118

1 418
1 392
26

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok / (Deficit) kapitálového rozpočtu

506
700
(194)

158
217
(59)

154
54
100

Prebytok / (Deficit) bežného a kapitálového hospodárenia

(107)

59

126

(77)

(55)

(55)

Výdavkové finančné operácie – splátky bankového úveru a lízingu

Príjmy rozpoètu MÈ
Bežné príjmy z titulu počtu obyvateľov a počtu detí v MŠ a
v ZŠ (podielové dane od štátu), z titulu dane z nehnuteľností a
daní za psa, zber odpadov, z prenájmu budov a pozemkov, z poplatkov a z podujatí organizovaných MČ rástli medziročne len
o 2 %. Tempo rastu sa po dvoch rokoch z úrovne 10 % spomalilo.
Bežné príjmy sú stabilnou a opakujúcou sa položkou rozpočtu.
Prihlásenie sa obyvateľov na trvalý pobyt v obci a prihlásenie
detí do miestnej MŠ a ZŠ sú predpokladom rastu týchto príjmov
v budúcich rokoch.
Kapitálové príjmy vo výške 500-tisíc eur medziročne významne narástli vďaka predaju pozemkov a vodovodnej infraštruktúry
vo vlastníctve MČ. Pri predajoch išlo o pozemky určené na podnikanie a o menšie pozemky, kde mali susediace fyzické osoby
snahu o ich pozemkov.

Naša obec hospodári s prostriedkami približne 500 eur na rok
na 1 občana. Z týchto prostriedkov je potrebné starať sa o základné a predškolské vzdelávanie v obci, poskytovať sociálne služby,
starať sa o bezpečnosť, narábanie s odpadmi, o kultúru, o rozvoj
športu a občianskej vybavenosti, o podporu občianskych združení a aktivít občanov. MČ tiež musí rekonštruovať a udržiavať
v dobrom stave komunikácie v lete aj v zime a tiež financovať
chod miestneho úradu.
Bežné výdavky sú v posledných 2 rokoch na úrovni okolo 1,5
milióna eur s generovaním prebytku, ktorý umožňuje v nasledujúcich rokoch tento použiť na investičné výdavky v projektoch
v našej MČ.

Úvery a zadlženosś Mestskej èasti Záhorská Bystrica
Naša obec má naďalej jednu z najnižších úverových zadlžeností medzi mestskými časťami v Bratislave. Zostatok úveru vo výške
101-tisíc eur a zostatok záväzku z titulu lízingu vo výške 51-tisíc
eur, ktoré v roku 2014 klesnú pod úroveň 100-tisíc eur, čo bude
v prepočte tesne nad 20 eur na 1 obyvateľa MČ.

Fondy Mestskej èasti Záhorská Bystrica
MČ začala finančný rok 2014 s celkovým stavom hotovosti vo
výške 351-tisíc eur, z čoho sú zostatky rezervného fondu približne
140-tisíc eur, fondu na výstavbu zelene 42-tisíc eur a fondov na
investície, infraštrukúru a rozvoj obce 102-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky môžu slúžiť na splatenie úveru, lízingu a rozvoj
MČ Záhorská Bystrica v budúcich rokoch.
Zostáva dodať, že rozpočet na rok 2014 bol zostavený konzervatívne, veľké investície sú plánované do rekonštrukcie základnej
školy, jedálne, niektorých ciest a chodníkov a väčšie plánované
investície sú realizovateľné až v roku 2015.
Ivan Bošňák
Poslanec Miestneho zastupiteľstva
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ZASTUPITEĽSTVO

ZO ZASADNUTÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Prehľad najdôležitejších uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom Bratislava –
Záhorská Bystrica zo dňa 24. 6. 2014

+ ODPREDAJ POZEMKOV V SPRÁVE
MÈ
Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov parc. č. 853/3 o výmere 1918 m² a 853/22
o výmere 26 m ² v k.ú. Záhorská Bystrica zapísaných na LV 3891 žiadateľovi fi DEKOS
s.r.o. za cenu 100,- €/m².

+ PRENÁJOM V SPRÁVE MÈ
Zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemkov parc. č. 2664/44, 2664/45, 2665/76 a
parc.č. 2665/77 o celkovej výmere 269 m² pre

žiadateľa fi Tirrellus, a.s. za cenu 2,- €/m²/
rok do doby uzatvorenia zmluvy o vecnom
bremene.

záujem o kúpu predmetných pozemkov
z dôvodu riešenia dopravnej situácie
v lokalite Vlkovka.

+ KÚPA POZEMKOV

+ SCHVÁLENIE POÈTU POSLANCOV A
ROZSAH VÝKONU FUNKCIE STAROSTU
NA NASLEDUJÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE

Zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov parc. č. 1138/6 a 1134/32 o celkovej výmere 197 m² od predávajúceho
Ing. Miroslava Zachara za cenu 1,- €
a kúpu pozemkov parc. č. 1136/15 a
1138/17 o celkovej výmere 45 m² od
predávajúcej Ing. arch. Michaely Ondruškovej za cenu 1,- €. Mestská časť má

Zastupiteľstvo schválilo na nasledovné volebné obdobie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2015 – 2018 počet poslancov
9 a rozsah výkonu funkcie starostu mestskej
časti na plný úväzok, a to na celé funkčné
obdobie rokov 2015 – 2018.

Linka 37 už aj na Strmé Vŕšky
Záhorská
Záhorská
Bystrica
Krþe

Autobusovú linku 37 budú môcť využívať už aj
obyvatelia Strmých Vŕškov a bytoviek pri elektrovode. Od 2. septembra dôjde k úprave trasy tejto linky mestskej hromadnej dopravy. Obsluha Strmých
Vŕškov bude zabezpečovaná zachádzkou vybraných
spojov č. 37. Tieto autobusy budú po príjazde na
konečnú stanicu v Záhorskej Bystrici pokračovať
v trase naspäť k hlavnej ceste, teda smerom na Čsl.
tankistov, Bratislavskú cestu, cez kruhový objazd po
ceste pri Vápenickom potoku až k elektrovodu. Odtiaľ sa spoje vrátia späť na konečnú zastávku pred
Tesco Expres, kde po príjazde budú kontinuálne
pokračovať ďalej až do centra mesta pod most SNP.
„Rokovania s dopravným podnikom, magistrátom
a župou trvali niekoľko rokov,“ hovorí starosta Jozef Krúpa. „Nakoniec však dopadli dobre. Teším
sa z toho. Splnili sme tak požiadavku obyvateľov,
ktorí bývajú v trošku odľahlejších častiach Záhorskej Bystrice. Okrem novej linky by mal Dopravný
podnik začiatkom septembra opraviť aj chýbajúci
prístrešok na zastávke na Bratislavskej ceste smerom do Stupavy.“

MiÚ
Záhorská
Bystrica
Krþe
Pri Vápenickom
potoku

Trasa v smere Strmé Vŕšky: Záhorská Bystrica, Čsl.
tankistov, Bratislavská (cesta 1/2), Pri Vápenickom
potoku, Strmé Vŕšky
Zastávky: Záhorská Bystrica – nástupište, Záhorská
(na znamenie), Krče – Bratislavská ul. (na znamenie), Pri Vápenickom potoku (na znamenie), Ota
Holúska (na znamenie), Strmé Vŕšky - výstupište

Ota Holúska

Trasa v smere Záhorská Bystrica: Strmé Vŕšky, Pri
Vápenickom potoku, Bratislavská (cesta 1/2), Tatranská, Gbelská, Čsl. tankistov, Záhorská Bystrica.
Zastávky: Strmé Vŕšky – nástupište, Ota Holúska
(na znamenie), Pri Vápenickom potoku (na znamenie), Krče – Tatranská ul., MiÚ Záhorská Bystrica,
Záhorská (na znamenie), Záhorská Bystrica – výstupište.

Strmé vĚšky
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Záhorská Bystrica
1314 – 2014

Oslavy výročia

Hrubé hody
Pozývame Vás
30. august:
9.00
9.00
10.00
14.00
15.00
15.00
15.15
16.00

17.45
18.00
18.20
17.00
19.00

20.45
21.00

– Parádna jazda hasičov po uliciach našej mestskej časti (135. výročie od založenia Hasičského zboru
v Záhorskej Bystrici)
– Slávnostné otvorenie Brány sv. Petra a Pavla (autor Vít Bojňanský); kruhový objazd na Bratislavskej ulici
– Beh o pohár starostu; Námestie Rodiny
– Bystrický závin – súťaž; Námestie Rodiny
– Oﬁciálny začiatok trhov – remeselné výrobky, občerstvenie, škola streľby z kuše, škola ľudového tanca,
vozenie detí na koníkoch a ďalšie atrakcie pre deti; Námestie Rodiny
– Príhovor starostu Jozefa Krúpu a pozdrav grófa Károlyho Záhorskej Bystrici; Námestie Rodiny
– Stretnutie s grófom Károlym, beseda, autogramiáda; Svadobná sieň Spoločenského domu
– Umelci zo Záhorskej Bystrice Bystričanom; Námestie Rodiny:
16.00 – Rag Time Jazz Band
16.30 – Andrea Zimányiová, Juraj Burian
17.00 – Folklórny súbor Bystričan
– Vyhlásenie výsledkov súťaží, organizovaných pri príležitosti Hrubých hodov
– Pozdrav a vystúpenie priateľov z družobnej obce Brumovice
– Pozdrav a vystúpenie priateľov z družobnej obce Göttlesbrunn
– „Historický sprievod kráľa Karola Roberta“ po Záhorskej Bystrici
– Slávnostný galavečer pri príležitosti 700. výročia Záhorskej Bystrice; Námestie Rodiny
Účinkujú: Miroslav Dvorský, Vladimír Kobielsky, Veronika Hatala, Andrea Zimányiová, Juraj Burian,
Tanečná skupina J. Moravčíka, Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, Folklórny súbor
Bystričan, Rag Time Jazz Band a ďalší
– Slávnostný ohňostroj
– Koncert Vaša Patejdla so skupinou

31. august:
10.00
15.00

– Slávnostná ďakovná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla
– Hodový futbal; futbalové ihrisko
Zmena programu vyhradená

A4 hrube hody.indd 1

www.zahorskabystrica.sk
20.8.2014 9:18
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Gymnastický tábor pre všetky dievčatá
Prvý a druhý júlový týždeň sa konal v priestoroch základnej školy Hargašova IV. ročník
denného gymnastického tábora s názvom Letný summer camp.
Tábor je každoročne venovaný nielen
gymnastkám, ktoré trénujú v športovom
oddiele modernej gymnastiky ŠK Hargašova, ale predovšetkým všetkým dievčatám, ktoré si chcú zacvičiť, vyskúšať si
prácu s gymnastickým náčiním. Tak môžu
so stuhami, švihadlami, obručami, loptami či kuželkami stráviť pekné dni v rytme
hudby tancom a hraním sa.
Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch sa v tomto roku prihlásilo až 45
detí, čo nás prinútilo otvoriť prvýkrát dva
turnusy. Tento rok sa na ňom prvý raz zúčastnili aj dvaja chlapci, vďaka čomu sa
pohrávame s myšlienkou uskutočniť ďalší
ročník aj pre chlapcov so zameraním na
všeobecnú športovú prípravu.
Gymnastky ŠK Hargašova majú za
sebou veľmi úspešný rok. Na domácich
aj zahraničných súťažiach s medzinárodnou účasťou získali mnoho ocenení.
Veľmi úspešné boli tento rok zverenkyne
novej trénerky Kristíny Šumskej. Martina Tokárová v kategórii 2006-2007 na
súťaži Danubia cup skončila na 2. mieste a o mesiac neskôr v súťaži O pohárik

Bratislavy zvíťazila a odniesla
si tri medaily. Jej staršia sestra
Michaela Tokárová v kategórii
2004-2005 získala zlato na celoslovenskej súťaži Danubia cup a
tri strieborné medaily na súťaži
O pohárik Bratislavy.
Naša škôlkarka Lucia Križková získala v kategórii 2008 na
súťaži Rapid gym cup 2014 bronzovú medailu a na súťaži v Brne
tiež vystúpila na tretiu priečku.
Aj z medzioddielovej súťaže si naše gymnastky odniesli
množstvo kovov. Najlepšie skončili Glória Novotná, ktorá zvíťazila vo
svojej kategórii 2008. Andrea Kováčová zvíťazila v kategórii 2007 a na druhú priečku vedľa nej vystúpila Klára
Kobielska, ktorá skončila na peknom
5. mieste aj na Rapid gym cupe. Jasmína
Líšková v kategórii 2005-2004 obsadila
2. priečku a striebornú medailu získala
tiež Kristína Horváhová, ktorá nás ako
jediná reprezentovala aj na celoslovenskej kvalifikácii.

Po letných prázdninách začíname opäť
usilovne trénovať. Začína sa nám sezóna
spoločných skladieb a zároveň prijímame
nové členky do nášho klubu. Ak máte
doma neposedné dievčatko plné energie,
moderná gymnastika je preň ako stvorená. Neváhajte a pridajte sa k nám. Presné
časy našich tréningov nájdete na našom
webe www.gymnastikazahorska.com. Tešíme sa na vás!
Monika Lamošová, trénerka
Foto: autorka

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

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

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

Advokátska kancelária
JUDr. Zoltán Sťahula

LZ Projekt s.r.o.

MEDIÁLNI PARTNERI:
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Klub dôchodcov stále aktívny

Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici sa
vo svojej činnosti nezastavuje. Pravidelne
vytvára ďalšie a ďalšie vhodné príležitosti
pre rôzne spoločenské, kultúrne a záujmové aktivity, ktoré členovia klubu dôchodcov
veľmi radi využívajú. Veľký záujem je vždy
o zájazdy so zaujímavou poznávacou tematikou. Aj preto sme sa nedávno vybrali do
susedného Maďarska. Cieľom návštevy bolo
Pannonhalmské opátstvo, regula benediktínskych mníchov, ktorí sa usadili na vrchu
sv. Martina už v roku 996. Celý komplex sa
stal v roku 1996 súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Známa je regula opátstva:
„Modli a pracuj.“ Preto boli aj prehliadky
samotného kláštora, kostola, knižnice či
arboréta veľmi zaujímavé. Výstižný bol i
samotný termín návštevy Pannonhalmy.
Uskutočnil sa v čase kvitnúcej levandule,
najdôležitejšej bylinky opátstva, ktorá mu
prináša všestranný osoh pri vlastných výrobkoch z levandule. Druhý zájazd bol zameraný na spoznávanie krás a kultúrnych
pamiatok nášho Slovenska. Cieľom cesty
bola návšteva Banskej Štiavnice a jej okolia.
Súčasťami zájazdu boli prehliadka mesta
s odborným výkladom sprievodcu, návšteva
banského múzea, vstup do podzemia, skanzenu a tiež návšteva barokového kaštieľa Sv.
Antona s expozíciou lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea.
Ďalšou, mimoriadne úspešnou aktivitou
bola i tohtoročná veľká gulášová párty v prírode na bystrickom Plácku. Uskutočnila sa

10. júla v príjemnom peknom počasí. Tu už môžeme
hovoriť o určitej tradícii, pretože táto akcia sa koná už po
štvrtýkrát. Gulášová párty sa
– ako vždy – niesla v duchu
priateľskej pohody. Mnohí z členov klubu ju spájali
i s určitou pohybovou aktivitou, viacerí prišli na Plácek
peši. Pre ostatných poslúžila
autodoprava, zabezpečená
p. Ing. Petrom Mušitzom,
bez nároku na akúkoľvek odmenu. Jeho ochotu si samozrejme veľmi vážime a aj touto cestou srdečne ďakujeme.
Svojou účasťou nás poctili i vzácni hostia, prišli samotný pán starosta Jozef Krúpa
a pán dekan Ľudovít Pokojný. Srdečne sme

privítali i ďalších hostí, medzi nimi aj spoluúčastníkov aktivity, seniorov zo zariadenia
Opatrovateľskej služby na Tatranskej ulici
v Záhorskej Bystrici pod vedením p. riaditeľky I. Polákovej, spolu s ďalšími členmi
pracovného kolektívu.
Guláš bol vynikajúci, uvarilo sa vyše 140
porcií a všetok sa zjedol. Za jeho prípravu
zodpovedala osvedčená partia výborných
kuchárov – Janko Hasoň, Eva Čechová,

Dušan Prokop a Peter Prvonič. Osvedčili
sa i výborné pomocníčky Štefka Papšíková
a Ružena Tadamová. K vynikajúcemu gulášu patrí, samozrejme, i vynikajúci chlebík,
ktorý aj tentoraz venovalo vedenie Pekárne
u Floriánka, Ing. Jozef Kubaský. Srdečná
vďaka patrí za darovaný chlebík, ale i za
všetko ďalšie: väčšie množstvo mäsa z diviny darovala Bystrická poľovnícka spoločnosť (Ing. Rudolf Hurbanič, Milan Brštiak
a ďalší). Mnohé ďalšie potraviny, zemiaky,
pochutiny atď. priniesli aj samotní členovia
klubu. Pán starosta aj tentoraz na vlastné
konto pozval všetkých na pohárik dobrého
čapovaného pivka alebo kofoly. Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu tejto aktivity. Rozhodne aj
organizácii SOK v Záhorskej Bystrici, ktorá

nám poslúžila odbornou pohotovostnou
službou (p. Hanka Iváneková a Betka Važanová) pre prípad pomoci pri zdravotných
problémoch. No a k výbornej nálade a celkovej veselej atmosfére prispel aj hudobník
Ing. Kozovský, ktorý všetkých strhol do
spevu zvukmi svojej harmoniky a peknými
pesničkami.
Ľudmila Moková
Foto: J. Hasoň
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Športovali mladí aj starí
V športovom duchu sa niesol 27. júl, kedy sa do zaujímavých aktivít zapojili nielen mladí,
z radosti z pohybu sa tešila aj stredná či staršia generácia.

Bystrica run

Predpoludním na Námestí Rodiny odštartoval beh Bystrica run, ktorý bol súčasťou
Stupavského cyklomaratónu. Bežali sa dve
trasy, kratšia necelých 9 kilometrov a dlhšia
takmer 18 kilometrov. Na treťom ročníku
sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov, ktorí
bežali do cieľa v Stupavskom parku. Športovali Bystričania rôznych vekových kategórií. Zapojil sa aj starosta Jozef Krúpa, ktorý
tentokrát bežal len kratšiu trasu, pretože sa
ponáhľal povzbudzovať mladých futbalistov
do rakúskeho Göttlesbrunnu.
V našej družobnej obci sa totiž tiež
konal pravidelný Sportfest. Tak ako vlani,
aj tento rok sa do neho zapojil aj tím zo
Záhorskej Bystrice. Mladí futbalisti sa najskôr zúčastnili na slávnostnej svätej omši a
popoludní si zmerali sily s rakúskymi súpermi. Zápas sa skončil v riadnom hracom
čase 2:2, naši mladí prehrali na jedenástky. Nevadí. Budúci rok budú mať možnosť
odvety. Po dohode by mali chlapci z našej
rakúskej družobnej obce hrať zasa u nás
v Záhorskej Bystrici.
Foto: J. Krúpa

Göttlesbrunn – fun club
zo Záhorskej Bystrice

Göttlesbrunn – slovenský a rakúsky tím
mladých futbalistov

18

BSK INFORMUJE

TÉMA

Karta plná výhod zaujala Bratislavčanov
Od 1. mája majú obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja možnosť bezplatne sa
zaregistrovať do projektu Family Net a využívať tak zľavy aj v susedných regiónoch.

Bratislavská župa poskytuje rodinám
množstvo možností, ako spoločne aktívne
tráviť čas. Práve pre rodiny Bratislavského
kraja je určený Rodinný pas, s ktorým môžu
využívať zľavy aj za hranicami regiónu.
Stačí sa bezplatne zaregistrovať na stránke www.rodinne-pasy.sk a v priebehu dvoch
týždňov nájdu záujemcovia v schránke svoj
Rodinný pas, ktorý garantuje zľavy u takmer
stovky poskytovateľov služieb. Ich počet naďalej narastá a ich kompletný zoznam je na
uvedenej stránke priebežne aktualizovaný.
Rodinný pas je neprenosná karta pre
rodiny s deťmi do 18 rokov. Zľavy na ňu
naviazané sa od jesene budú týkať najmä

turizmu, relaxu,
športu a kultúry.
S Rodinným pasom
sa dá lacnejšie ubytovať, raftovať po rakúskych riekach ale aj
nakúpiť.
Zaregistrovať sa dalo už počas leta aj na
podujatiach, na ktorých sa podieľal Bratislavský samosprávny kraj. Či už na Bratislavskom majálese, alebo na PiknikBike, kde
túto možnosť využilo 110 rodín.
Do projektu Family Net sú okrem Bratislavského kraja zapojené tiež susedné regióny. Zaregistrované rodiny môžu so svojím

Rodinným pasom využívať zľavy aj v Trnavskom regióne, v Burgenlande aj v Dolnom
Rakúsku. Cieľom projektu je podporiť spoločné trávenie voľného času v rodinách a sprístupniť
atraktívnu ponuku v cezhraničnom regióne
za zvýhodnených podmienok.
Projekt bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SlovenskoRakúsko 2007-2013 vo výške 120 000 eur,
z toho finančný náklad pre Bratislavský
samosprávny kraj je povinných 5 %, teda
6 000 eur.
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MOZAIKA

Majstrovstvá Slovenska opäť v Záhorskej Bystrici
Po vydarených Majstrovstvách Slovenska družstiev v kategórii nad 60 rokov mužov
v roku 2013 sa Slovenský tenisový zväz rozhodol prideliť usporiadanie Majstrovstiev Slovenska 2014 opäť v Záhorskej Bystrici. Zúčastnia sa na ňom družstvá ZZO Čadca, Kúpele
Piešťany, Dynamo Energia Bratislava a domáci TJ Záhorák.
Divákov zo Záhorskej Bystrice pozývame v dňoch 5. až 7. septembra, aby si prišli pozrieť
tenisové umenie starých pánov.

ZÁHORSKÁ HOKEJKA 2014
POZVÁNKA na 4. ročník amatérskeho hokejbalového turnaja mužov
ZÁHORSKÁ HOKEJKA 2014
Termín: SOBOTA 6. septembra 2014
Miesto: Zastrešené hokejbalové ihrisko pri ZŠ s MŠ Hargašova, Záhorská
Bystrica

Bystrická raketka
Srdečne vás pozývame na Turnaj seniorov nad 55 rokov, ktorý sa uskutoční 28. – 29.
augusta na kurtoch Telovýchovnej jednoty Záhorák. Súťaž je zaradená aj v oficiálnej Termínovej listine Slovenského tenisového zväzu. Športovci, ako aj tenisoví fanúšikovia sa aj takouto formou zapoja do osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici.

TEŠEDÍKOVA V REKONŠTRUKCII
Rozbitá a hrboľatá Tešedíkova ulica bude čoskoro minulosťou. Úsek
cesty od potravín Esko až po Trafiku
u Macánka, vrátane malého námestia,
je v rekonštrukcii. Práce sa realizujú
počas augusta a okrem novej cesty tu
pribudne aj chodník pre peších. „Som
naozaj rád, že sme vyriešili práve tento

K
R O Č N ÍÍK
6 ..R

27.

septembra 2014
NÁ ME ST IE RO DI NY

15.00

inzercia 6/25/2014

Tešedíkova počas
rekonštrukcie

úsek cesty. Ide stredom dediny a táto
časť patrila k najhorším v Záhorskej
Bystrici,“ povedal k rekonštrukcii starosta Jozef Krúpa. Ako ďalej uviedol,
naplánovaný harmonogram opráv
ciest a chodníkov sa darí realizovať.
„Uvedomujem si, že v našej mestskej
časti je ešte veľa úsekov, ktoré si vyžadujú opravu. V rámci finančných
možností ich budeme zaraďovať do
plánu rekonštrukcií aj v budúcnosti.“
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Cramer, elana,
Abesam, aga,
de, sajga, IL

Prídu manželia do

Stratila reč

Plochá čiapka Poľské vlákno

Úzka doska

Meno Adama

3. časť
tajničky

TÉMA

Rieka
v Nemecku

Latinčina
(zastar.)

Pichol

Ošatila

Stal sa
belasým

reštaurácie, usadia sa. Po
chvíli príde čašník a pýta sa:
„Čo si prajete?“„Párky,“
hovorí žena. „Aj chren?“
pýta sa čašník…
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Vyladila
Skratka
staršieho
Švajčiarsky
matematik

Múza
ľúbostnej
poézie
Uctievaj
2. časť
tajničky

Peňažná
sústava
Koreňová
štipľavá zelenina

Grécke
písmeno

Starorímska
minca

Popevok
Skratka
slečny

Autor:
JOZEF BLAHO

Utvor (kniž.)

5. časť
tajničky

Starorímsky
obetný oltár

Turovitá
antilopa

Papagáj
Opísanie

Zvratné
zámeno

Číslovka
Obeť

Značka ruských
lietadiel

Obloha
Hrubý povraz

Opica (zastar.)
Lúpenie

Zachránil
(kniž.)
Ubil
Nižší turecký
dôstojník

Trepal (expr.)

Pokolenie
Znemožňuj
Latinská predložka (od)
4. časť
tajničky

Biblický sudca
1. časť
tajničky

Údajne (čast.)

Dobre (z angl.)

Gáganie

Smerom dolu
(prísl.)

Rozrývaj

Americký
bahniakovitý
vták

Ústna hláska

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 5-2014 znie: „Inžinier vzala si doktora.“

5. september 2014, 19.00 h
Veľká sála spoločenského domu
Gbelská 6, Bratislava – Záhorská Bystrica
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