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Milí priatelia,
náš život beží niekedy až príliš rýchlo. Mladí ľudia sa sna
žia čo najskôr postaviť na nohy, stredná generácia chce
čo najlepšie zabezpečiť svoje rodiny. Tí skôr narodení zase
robia všetko pre to, aby čo najviac pomohli mladým a ich
deťom. Točíme sa ako v kolotoči od rána do večera. Je však
jedno obdobie počas roka, keď sa snažíme spomaliť tempo
a vychutnať si chvíle pokoja. Uhádli ste správne – sú to Via
noce a s nimi spojený koniec roka. Nie je to len čas pokoja,
pre mnohých je to aj obdobie bilancie uplynulých mesiacov
a plánov na ďalší rok.
Keď sa spätne pozriem na rok v našej mestskej časti,
tešia ma viaceré veci. Výrazne sme sa pohli dopredu pri
riešení kapacity našej škôlky. Ak všetko dobre dopadne,
budeme do nej schopní v krátkom čase umiestniť ďalšie
deti, ktorých v Záhorskej Bystrici veru pribúda neúrekom.
Okrem toho sa podarilo začať s realizáciou „stavby desaťro
čia.“ Multifunkčná športová hala, nová moderná telocvičňa
bude po dokončení slúžiť deťom, ale aj všetkým športuchti
vým občanom. No a do tretice ešte jedno obhliadnutie. Po
prvýkrát v histórii bude mať Záhorská Bystrica svoje zastú
penie v bratislavskej župe. Vážim si Vašu podporu. Aj preto
sa budem snažiť čo najskôr odkliať „zaspaté kráľovstvo“
bývalého Elektrovodu, tak, aby opäť slúžilo nám všetkým.
Vianoce nám prinášajú oddych a pokoj strávený v kruhu
najbližších. Viem, že nedokážeme lusknutím prstov zmeniť
náš život, pretože nie je vždy jednoduché vystúpiť z koloto
ča našich každodenných povinností. Ale i tak Vám chcem
zaželať, aby ste sa pokúsili na chvíľu zastaviť. Užite si via
nočné sviatky a naberte nové sily na výzvy, ktoré na Vás
čakajú v roku 2018. A ak sa Vám podarí urobiť si aj počas
všedných dní budúceho roka občas „malé Vianoce“ v spo
ločnosti svojich najbližších, budem sa tešiť ešte viac.
Jozef Krúpa, starosta

Vážení občania,
opäť sme pre vás pripravili kalendár na nový rok. Tento
užitočný pomocník na rok 2018 je inšpirovaný témou
Z našich podujatí. Kalendár si môžete zakúpiť na
miestnom úrade v podateľni. Cena je 5.- € za kus.
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Nový rok klope na dvere,
je čas na bilanciu toho starého
Záhorská Bystrica rastie a zároveň sa omladzuje. V uplynulom roku sa opäť zvýšil počet našich obyvateľov, mladí
ľudia si u nás zakladajú nové rodiny. Na jednej strane ma teší, že si Záhorskú Bystricu za svoj domov volí stále viac
ľudí. Na strane druhej to pre nás znamená ďalšie požiadavky na miesta v predškolských i školských zariadeniach,
potrebu dobudovávať športoviská, vhodnú infraštruktúru, ale aj skvalitňovať dopravu. To všetko patrilo k našim
prioritám v roku 2017.
Miesta pre ďalšie deti
Materskú škôlku sa nám podarilo rozšíriť
o jednu triedu, čo znamená, že tu môžeme
umiestniť o dvadsať detí viac. Zároveň sme
uspeli aj s ďalším projektom zvýšenia ka
pacity škôlky o dve triedy a jedáleň. Naša
žiadosť bola vyhodnotená kladne a z euro
fondov sme získali 640 000.- eur. V súčas
nosti robíme výber dodávateľa, s dostavbou
škôlky by sme chceli začať na jar budúceho
roka. Ešte pred pár rokmi bol problém napl
niť deťmi našu základnú školu, ktorá v tomto
roku oslavuje 55. výročie vzniku. Po zmene
vedenia máme dnes skôr opačný problém,
potrebujeme nové triedy. Súčasné priesto
ry školy sme síce zrekonštruovali, vymenili
elektroinštaláciu, okná, dvere, opravili stre
chu, toalety, v triedach sme vymenili techni
ku, možnosti ďalšieho rozširovania kapacít
sme však už vyčerpali. Preto sme pripravili
projekt rozšírenia základnej školy. Prvá eta
pa počíta s prístavbou dvoch tried, na tento
projekt máme stavebné povolenie a vybra
ného dodávateľa, s realizáciou začneme tak
tiež na jar 2018.

Vizualizácia novej športovej haly

Starosta mestskej časti s primátorom Bratislavy pri uvedení svetelnej križovatky do
prevádzky

Šport pre všetkých
Nemenej dôležitá je aj podpora športu.
V areáli školy pokračuje výstavba multifunkč
nej športovej haly, novej modernej telocvič
ne. Po jej dokončení bude začiatkom budú
ceho školského roka slúžiť najmä deťom, ale
aj všetkým športovo založeným občanom
našej mestskej časti. Okrem toho majú pod
poru všetky aktívne športové kluby v Záhor
skej Bystrici – futbalisti, tenisti, stolní tenisti.
Športom číslo jeden u nás zostáva floorball,
muži sa stali majstrami Slovenska za rok
2017, čím sa zhodnotila finančná i morálna

podpora tohto športu zo strany mestskej
časti.

Bezpečnosť a informácie majú
zelenú
Ďalšou našou prioritou bola oprava ciest
a chodníkov. Som rád, že magistrát hlavného
mesta po viacerých našich žiadostiach ko
nečne vybudoval v súčinnosti s našou mest
skou časťou svetelnú križovatku v dopravne
problematickom úseku na Bratislavskej ces
te a zároveň tu na časti vozovky vymenil aj
asfalt. Skultivovali sme priestor medzi poš
tou a požiarnou zbrojnicou, položili sme tam
novú dlažbu. Na jar tu ešte vysadíme kvety
a umiestnime stojany na bicykle. Pomerne
veľa sme urobili aj v informačnej oblasti. Na
lepšiu orientáciu v mestskej časti slúžia nové
informačno-smerové tabule. Na žiadosť veľ
kého počtu obyvateľov sme osadili aj tabule,
ktoré vyzývajú na zachovávanie pokoja v ne
deľu a počas sviatkov.

Žijeme aj kultúrou
Počas roka 2017 sme podporovali všet
ky organizácie v Záhorskej Bystrici, ako
aj kultúrno-spoločenské podujatia. Pokra
čovali sme v tradícii, v rámci ktorej každý
Stavba športovej haly v roku 2017 výrazne
pokročila.
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Slávnosť
Mestská časť informuje
rok „privezieme“ divadelné predstavenie
so slovenskými hercami. V septembri mali
možnosť naši občania vidieť inscenáciu hry
Meno v hlavnej úlohe so Zuzanou Mauréry.
Na tohtoročnom Vianočnom koncerte pred
stavil svoje umenie Richard Müller. V našej
mestskej časti je mimoriadne aktívny klub
dôchodcov, aj preto má našu stálu podpo
ru. Tesne pred Vianocami organizujeme aj

stretnutie s osamelými, spojené s typickým
štedrovečerným menu.

Budúci rok v plánoch
Plánov na rok 2018 máme pomerne veľa.
Aj napriek pravidelnej komunikácii s ma
gistrátom sa nám zatiaľ nepodarilo doriešiť
zriadenie pravidelnej linky MHD smerom do
Dúbravky popri nákupnom centre Bory Mall.

Zároveň potrebujeme zhustiť intervaly auto
busovej linky smerom na Strmý vŕšok a Krče.
V súčinnosti s magistrátom chceme praco
vať aj na oprave Bratislavskej cesty medzi
kruhovým objazdom na začiatku Záhorskej
Bystrice až po novú svetelnú križovatku.
Jozef Krúpa, starosta

Nový župan a poslanci
Bratislavského samosprávneho
kraja zložili sľub

V historickej budove NR SR v Bratislave zložili 4. decembra
poslanecký sľub noví poslanci zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja a aj jeho nový predseda Juraj Droba.
Tým sa oficiálne začal tiež päťročný mandát poslanca za ob
vod Záhorská Bystrica – Lamač, starostu Záhorskej Bystrice
Jozefa Krúpu. Tento novozvolený krajský poslanec vyhlásil, že
politiku je potrebné robiť s jediným cieľom – a tým sú reálne

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
ďakuje sponzorom,
ktorí poskytli prostriedky na naše kultúrne
podujatia.
Bratislavský samosprávny kraj

Hlavné mesto SR Bratislava

BOBO pubblicitá

Tirrellus
Betonárka Karovič
HB Reavis

MPL House
Kolísky

výsledky, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí. „Poslanecký mandát
chcem vykonávať tak, aby som splnil záväzky, ktoré som dal
svojim voličom a tomuto regiónu. Úsilie zameriam predovšetkým
na oblasť dopravy, sociálnych vecí, školstva, športu a regionál
neho rozvoja. Prioritne sa budem usilovať o to, aby sa zastavil
predaj učilišťa Elektrovodu a aby sme v jeho objektoch mohli
vybudovať nové školské, športové a seniorské centrum. Zame
riam sa aj na opatrenia vedúce k zlepšeniu dopravnej situácie
v obvode, okrem iných na zrušenie spoplatnenia diaľnice, ako
aj na budovanie siete cyklotrás, ktoré prepoja okolité mestské
časti a obce,“ potvrdil svoje zámery starosta Záhorskej Bystrice
a poslanec bratislavského krajského zastupiteľstva Jozef Krú
pa.

Našapodujatia
Bystrica
Naše

Privítanie adventu
Prvou adventnou nedeľou sme sláv
nostne privítali tohtoročný advent. Na
Námestí Rodiny sa zišli deti, mamy, ta
tovia, babky, dedkovia aj pani učiteľky s
detičkami z Materskej školy bl. Zdenky
Schelingovej a z Materskej školy z Har
gašovej ulice.
Deti si pod vedením svojich učiteliek
pripravili krásne scénky s predvianoč
nou tematikou. Od výborného výkonu
ich neodradilo ani nepriaznivé počasie.
„Adventný veniec je ako nekonečný kruh, ktorý spája členov rodiny. Je
tu čas budovania nielen rodinných
vzťahov, ale aj priateľských porozumení“ – povedal v príhovore starosta
Jozef Krúpa. „Advent je tajomné obdobie, ľudia sú jeden k druhému citlivejší. Nenechajme si ujsť podstatu
adventu naháňaním sa za hmotnými
statkami“ – dodal pán dekan Pokojný.
Nasledovalo požehnanie adventné
ho venca, ktorým sa už tradične stáva
fontána. Po slávnostnom zapálení prvej
adventnej sviečky a rozsvietení strom
čeka sme sa mohli ohriať pri teplom
čaji a varenom vínku. V búdkach na ná
mestí okrem teplých nápojov ponúkali
aj zázvorníky, medovníky, trubičky a iné
sladkosti. Nechýbali ani rôzne darčeky,
drobnosti pre radosť. OZ Hlas nádeje
ponúkalo na predaj adventné vence.
Zneli koledy.
Veríme, že príjemná atmosféra pri
chádzajúcej zimy prispela k peknému
zakončeniu prvej adventnej nedele.
Text: -bbFoto: Martin Jurček

V Záhorskej Bystrici opäť poľovnícky ples
Dňa 26. novembra 2017 sa uskutočnil
poľovnícky ples, na ktorý sa prišlo zabaviť
okolo dvesto hostí. Patril k nim aj náš staros
ta a novozvolený poslanec vyššieho územ
ného celku pán Jozef Krúpa s manželkou.
Pán starosta je tiež poľovníkom. Keď sme
sa všetci usadili k stolom, bolo načase ples
otvoriť. Ujali sa toho hornisti zo Slovenské
ho národného divadla Bohuslav Smutný so
synom Jánom Smutným. Potom sa nám pri
hovoril predseda Poľovníckej spoločnosti
Záhorská Bystrica Rudolf Hurbanič, ktorý
nás srdečne privítal. Pestrý program sa za

čal vystúpením tanečného páru z Interklubu
Bratislava. V jeho podaní sme videli ukážku
klasických tancov. Po nich si na parket prišli
zatancovať plesoví hostia obľúbený valčík.
Počas krátkej prestávky si všetci prítomní
pochutnávali na dobrej divine. Po prestávke
našu pozornosť opäť prilákala hra na lesné
rohy, ktorá na pódium uviedla majsterku sve
ta vo freestyle football Luciu Kevickú. Nada
ná športovkyňa reprezentovala Slovensko aj
na Red Bull Street Style v Brazílii, Japonsku
a Anglicku a stále ju pozývajú, aby predviedla
svoj talent v rôznych krajinách. Ukázala nám

neuveriteľné kúsky s futbalovou loptou. Do
svojho vystúpenia zapojila aj niekoľkých hos
tí, ktorých pozvala k sebe a naučila ich zopár
trikov. Mladá freestylerka rozhodne zaujala
celú sálu.
Nechýbala ani tradičná tombola. Medzi
hlavné ceny, ktoré hostia vyhrali, patrila srna,
diviak a muflón. Ples sa ešte zďaleka nekon
čil. Nasledovala tanečná zábava, ktorá drža
la hostí na nohách až do rána.
-bb-
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Naše podujatia

Skvelý koncert

Richarda
Müllera

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystri
ca nesklamala ani tento rok a pripravila úžas
ný adventný program – Vianočný koncert
Richarda Müllera. Vstupenky sa vypredali za
veľmi krátky čas, mohli sme očakávať skvelý
predsviatočný večer. Predstava komornej
šie ladeného koncertu pre tristo ľudí sa mi
páčila. Nepatrím medzi tých fanúšikov Ri
charda Müllera, ktorí chodia na všetky jeho
vystúpenia a snažia sa stáť čo najbližšie
k pódiu, aby na svoju hviezdu videli čo
najlepšie a možno si s ňou mohli aj „ťapnúť“.
Viem o ňom, že je to obľúbený hudobník,
spevák, textár a moderátor s trošku osobitou

a kontroverznou povahou. Tešila som sa na
spoločnosť kolegýň a priateľov, na predvia
nočnú náladu a tešila som sa, že si zaspie
vam piesne, ktoré poznám.
Koncert sa konal v piatok 8. decembra
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.
Hostí privítal pán starosta Jozef Krúpa a po
ďakoval sa sponzorom – HB Reavis Slova
kia, a.s., Tirrellus, s.r.o., Kolísky, s.r.o., MPL
House, s.r.o. a firme Karovič. Publikum zo Zá
horskej Bystrice s napätím čakalo na príchod
umelca. A prišiel. Texty piesní z albumu boli
pre mňa menej známe, až neznáme, ale zane
chali vo mne hlboký zážitok, boli úžasné. Pre
speváka ich napísal Peter Uličný a hudbu zložil
Ondřej Brzobohatý. Vypočuli sme si skladby
Milovanie na smrť, Čierny čaj, Bez lásky, naj
väčšie emócie vyvolala pesnička Láskovičky.
Zaznela aj pieseň Na smrteľnej posteli, ktorá
aj napriek mierne morbídnemu názvu je – rov
nako ako ostatné – veľmi krásna. Pesnička Julia Roberts je oslavou skvelej americkej hereč

ky, do ktorej je spevák už roky zaľúbený, a tak
sa z toho potreboval vyspievať.
V druhej polovici koncertu sa Richard Mül
ler vrátil na svoje začiatky a zaspieval piesne,
ktoré som si už mohla spievať spolu s ním –
Prečo ľudia pália mosty, Milovanie v daždi
- ako spomienku na Jara Filipa, na začiatok
ich spoločnej kariéry. Publikum burácalo.
Pri pesničke o malých pestovateľoch a ich
veľkom skleníku – Cigaretka na dva ťahy –
atmosféra v sále až tak vrela. Emócie publi
ka gradovali a posledná pieseň Štestí bola
úžasnou bodkou za koncertom. Richard
Múller a jeho muzikanti predviedli vysokú
kvalitu slovenskej populárnej piesne.
Zuzana Kaliariková
Foto: Pavol Bohunický

Škola

Oslava ako má byť
Nikdy sa nepatrí prezrádzať vek dámy, ale
v tomto prípade je to žiaduce. Ide totiž o dámu
– našu školu, ktorá oslávila už 55 rokov.
Všetko najlepšie jej 10. 11. 2017 prišli
zapriať do Spoločenského domu v Záhor
skej Bystrici jej najbližší, ale aj vzdialení
príbuzní. Prítomný bol aj pán starosta Jozef
Krúpa, ktorý sa nám aj prihovoril úvodným
slovom. Pozvanie prijali tiež členovia miest
neho zastupiteľstva, rady školy, zástupcovia
občianskych združení, ktoré nás podporujú,
zamestnanci súčasní, minulí, ale aj zaslúži
lí. Veľkou skupinou gratulantov boli rodičia
a priatelia školy.
A kto boli tí najbližší? No predsa tí, ktorí
našu školu navštevujú každý deň – žiaci,
učitelia, všetci zamestnanci Základnej ško
ly s materskou školou na Hargašovej ulici.
A práve oni si pre svoju školu a pre pozva
ných hostí prichystali program plný prekva
pení a zážitkov, ktoré sa vryli do spomienok
prítomných.
Slávnostnú akadémiu otvorila naša býva
lá žiačka a súčasná moderátorka Michaela
Mäsiarová. Pani riaditeľka Zuzana Kaliariko
vá všetkých hostí privítala a predstavila našu
školu z hľadiska jej histórie aj súčasnosti.
Okrem toho spolu s pánom starostom odo
vzdala piatim súčasným zamestnancom ško
ly ďakovné listy za výbornú spoluprácu a za
kvalitné pracovné výsledky, ktoré za posled
né obdobie dosiahli. Sú nimi pani zástupky
ňa ZŠ Mária Šebíková, pani zástupkyňa MŠ
Viera Mazáčková, Viera Libantová – asistent
ka riaditeľky, Ľubica Horváthová – ekonóm
ka školy a pán školník Miloš Macánek.
Najväčšiu radosť z tohto večera však bolo
vidieť v očkách žiakov, ktorí sa na slávnostnú
akadémiu dlho pripravovali, lebo našu oslá

venkyňu nechceli sklamať. V programe sme
mohli vidieť najmladších gratulantov – deti
z našej materskej školy, ktoré si pripravili Valaškový tanec. Tancom Jaj, Zuzka, Zuzička
sa do osláv zapojili aj žiačky 2. B, ako „ben
gálske tigre“ vystúpili deti z 3. A triedy, prváci
sa predstavili v tanci Šijeme vrecia, šijeme
a zahanbiť sa nedali ani Malí tanečníci zo ZUŠ
J. Kresánka – a trochu väčší s tancom Menuet. O tom, ako majú zvládnutú abecedu,
nás tancom presvedčili aj naše prváčence.
Na skutočnej oslave nesmie chýbať
hudba. Tak to bolo aj u nás a každý prítom
ný si mohol prísť na svoje. Žiačky tretieho až
siedmeho ročníka potešili spevom ľudovej
piesne Oj, srdénko moje, zbor Kresánik zo
ZUŠ J. Kresánka oživil Spoločenský dom
aj modernejšími skladbami. Ale ani mladí
duchom neostali bez povšimnutia. Tým za
rapovali žiaci 8. ročníka, ktorí svojským spô
sobom prezentovali európske štáty. Zmes
ľudových piesní odznela v podaní súroden
cov Kulíškovcov.
Umelecké slovo malo tiež svoje miesto.
Či už to boli žiaci druhého ročníka, ktorí sa
nechali inšpirovať myšlienkami Jana Amosa
Komenského, alebo Klára Kobielská, ktorá
nám zarecitovala vtipnú vlastnú báseň o tom,
čo jej dáva škola. S vtipom a nadhľadom
o škole prednášali básne aj žiaci 2. C triedy
a rovnako báseň o stonožke žiaci 2. A.
Žiaci našej školy sa rozvíjajú aj v iných sme
roch. To, že majú radi šport, nám predviedli
naši florbalisti, futbalisti, hráči stolného teni
su. Že šport možno spojiť s umením – to nám
zase ukázala Kika Horváthová v sólovom scé
nickom tanci a Laura Gregová sa prezentova
la ako stepová tanečníčka v sprievode klavíra
a flauty v podaní svojich spolužiačok.

Naši gratulanti sú však aj dobrými her
cami. Trieda 4. B sa ukázala v celej svojej
kráse, keď predviedla svoju scénku Talenty.
Podobne aj 4. A zahrala vtipnú scénku zo
školského prostredia. Teda – skôr poško
láckeho. Trošku vyššiu latku nastavili žiaci
8. a 9. ročníka, pretože svoju scénku U lekára nielenže okorenili vtipom, ale zahrali ju
v anglickom a nemeckom jazyku. Divadelné
umenie v pravom zmysle slova predstavili
žiačky 9. ročníka, ktoré zahrali krátke diva
delné predstavenie na motívy rozprávky H.
Ch. Andersena O statočnom cínovom vojačikovi. Dievčatá to hrali tak precítene, že má
loktoré oko ostalo suché.
To, že nie všetci máme umeleckého ducha,
je prirodzené. Rovnako je to aj na našej ško
le. V programe teda vystúpili aj inak zameraní
žiaci – „kockáči“ zo 7. a 8. ročníka, ktorí si
priamo pred nami zasúťažili v stavaní klasickej
aj atypickej Rubikovej kocky.
A na záver programu padali hviezdy. Čo
všetci robíme, keď padá hviezda? Želáme si
niečo. A tak sme si želali aj my:
„Ja by som si priala, aby sme mali za
sebou čo najviac úspechov. Aby nás drobné pády, nepodarky, neúspechy dvíhali zo
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zeme, posúvali vpred a aby sme boli na
seba vzájomne hrdí za to, čo dokážeme.“
„Prajme si spoločne, nech medzi nami
všetkými vládne duch priateľstva a pohody.“
„Ja by som chcel zapriať našej škole do
budúcich rokov veľa snaživých žiakov, dôverujúcich rodičov, zanietených učiteľov
a najlepšie podmienky na učenie.“
„Želajme si spoločne aj dostatok energie a vôľu dosahovať najlepšie výsledky.
V tom nech sú nám oporou aj rodičia, priatelia a všetci, ktorí chcú s nami ťahať za
jeden koniec.“
„To všetko bude, verím tomu. Hlavne
nech sme zdraví, spokojní a nech všetci
veríme v to, že vzdelanie je najlepšia investícia do človeka.“
Záverečná dojímavá pieseň nám pomohla
pochopiť, že škola nie je strašiak, že učiteľ
a rodič nie sú na dvoch lodiach, ale na jed
nej a že vzdelanie, do ktorého investujeme
veľa času, úsilia a energie má určite význam.
A nakoniec si dovolím uviesť už len slová
refrénu záverečnej piesne, pretože tá vypo
vedá o tom, čo je skromným prianím a cie
ľom našej školy do budúcich rokov:

„Škola, rodina

radosť prežíva,
keď z malého tvora
veľký sa stáva.
Buďme jeden tím,
zhodnime sa v rým.
Budúcnosť a šťastie –
za tým chceme ísť!“

Monika Mikolášiková, učiteľka ZŠ
Foto: Daniel Novomeský

Spolupráca s Materskou školou
Mokrohájska pokračuje
Radi spomíname na príjemné chvíle, ktoré sme prežili s našimi
deťmi v Materskej škole Mokrohájska. Rozhodli sme sa preto po
zvať našich nových kamarátov, ktorých sme tam spoznali, k nám do
Záhorskej Bystrice. Po krátkom kultúrnom programe, ktorý pripra
vili deti z triedy Sovičky a triedy Lienky, odišli deti do tried, kde im
pani učiteľky pripravili zaujímavé a pestré aktivity. Spoločne skladali
puzzle, riešili rozprávkový kvíz, hrali sa hudobno-pohybové hry. Sa
mozrejme – ostal čas aj na spontánnu hru. Deti a pani učiteľky z MŠ
Mokrohájska si z našej materskej školy odniesli nielen drobné darče
ky, ale aj dobrý pocit z príjemného stretnutia.
Viera Mazáčková, ZŠ s MŠ Hargašova

Škola

HYBSA Slovensko
Pohyb je neodmysliteľnou súčasťou života
každého človeka. Aby sme si vedeli udržia
vať zdravie po celý život, je nevyhnutné už od
útleho veku pestovať u detí vzťah k pohybu. V
dnešnej dobe o to viac, že najnovšie poznat
ky poukazujú na pozitívny vplyv pohybovej
aktivity nielen na fyzické zdravie a psychiku,
ale aj na osvojovanie si vedomostí a proces
učenia, na koncentráciu a rozvoj pamäti.
Cieľom projektu Nadácie Markíza a jej
partnera Billa Slovensko HYBSA Slovensko
je prístupnou, hravou a najmä zábavnou for
mou ukázať, že zdravý životný štýl spojený
s pohybom prináša množstvo príjemných
chvíľ. Po aktivitách, ktoré spájali rodiny a boli
určené pre všetky vekové kategórie, sa sú
časťou projektu stávajú aj materské školy.
V jedno novembrové dopoludnie zástup
covia Nadácie Markíza spolu s ambasádor

mi projektu a trénermi Sport Kids Academy
Miškou, Tiborom a Michalom zavítali do na
šej materskej školy. Deťom priniesli tričká
s logom HYBSA Slovensko a tie si ich hneď
obliekli, aby si mohli spolu s trénermi zacvičiť
a rozhýbať sa. Táto nevšedná pohybová ak
tivita ich veľmi zaujala a potešila. S radosťou
cvičili a zapájali sa do všetkého, čo si pre ne
tréneri pripravili. Deti mali možnosť poroz
právať sa aj o tom, čo im najviac chutí a ako
je dôležité jesť ovocie i zeleninu. Od odbor
níčky na zdravú výživu Mirky dostali chutné
červené jabĺčko. Prostredníctvom Nadácie
Markíza materská škola získala množstvo
telovýchovného náradia a náčinia, ktoré vy
užijeme na obohatenie a spestrenie pohybo
vých aktivít našich detí
Viera Mazáčková,
zástupkyňa pre MŠ
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Vianočný príbeh

Advent

Okom stolára
V jednej dedinke bola dávno-pradávno skromná stolárska dielňa. Raz,
keď bol stolár na pochôdzke, zasadli pracovné nástroje k veľkej porade.
Zasadanie trvalo dlho a miestami bolo rušné, ba až ostré. Išlo o vylúčenie
niektorých členov z dôstojného spoločenstva nástrojov.
Prvý, ktorý sa ujal slova, povedal: „Musíme vylúčiť sestru Pílku, lebo
stále hryzie a škrípe zubami. Má najhryzavejšiu povahu na svete.“ Ktosi
mu skočil do reči. „Medzi nami nemá miesto ani brat Hoblík. Je to nabrúsený puntičkár, ktorý poodiera všetko, čoho sa dotkne.“ „A čo brat Kladivo?“– zaprotestoval ďalší. „Má ťažkú a útočnú povahu. Povedal by som,
že je to zurvalec a bitkár. Tlčie hlava-nehlava a lezie všetkým na nervy.
Vyhoďme ho!“ „A čo Klince? Dá sa žiť s takými pichľavými bytosťami?
Nech idú preč aj ony. Aj s Pilníkom a Rašpľou. Žiť s nimi je večné utrpenie.
A vyžeňme aj Šmirgľa. Zdá sa, že jediný dôvod jeho existencie je škriabať
blížneho!“
A tak sa stolárove nástroje dohadovali stále živšie a živšie. Hovorili všetci, jeden cez druhého. Kladivo chcelo vyhnať Pilníka a Hoblíka, a Pilník
so Šmirgľom zasa Klince a Kladivo, a tak ďalej. Na konci zasadania všetci
vyháňali všetkých.
Schôdzku znenazdania prerušil príchod stolára. Všetky nástroje zmĺkli,
keď videli, ako pristupuje k hoblici. Vzal dosku, prepílil ju hryzavou Pílkou.
Ohobľoval ju Hoblíkom, ktorý poodiera všetko, čoho sa dotkne. A hneď sa
dal do práce. Potom prišiel rad na Sekeru, ktorá bez milosrdenstva všetko
osekáva a zraňuje, na sestru Rašpľu s drsným jazykom a na brata Šmirgľa,
ktorý škriabe a drhne.
Potom stolár siahol po Klincoch s pichľavou povahou a po Kladive, ktoré všetko bije po hlave. Použil všetky nástroje so všetkými násilníckymi
vlastnosťami a urobil kolísku. Krásnu kolísku pre dieťatko, ktoré sa malo
narodiť.
Kolísku, ktorá mala prijať Život.
Boh sa na nás pozerá okom stolára.

sa spája s očakávaniami. Finišujeme
v práci, upratujeme si v domácnos
tiach, vyčistíme a povymetáme všetky
kúty. Nakupujeme, varíme, pečieme.
Potom, keď konečne príde čas Vianoc,
sadneme si unavení k štedrovečerné
mu stolu – a kvôli nepokoju z posled
ných dní, ktorý v nás stále pretrváva, si
často ani nedokážeme uvedomiť, pocí
tiť, prežiť, čo nám tieto krásne sviatky
zvestujú: „Pokoj ľuďom dobrej vôle!“
–ps–

Do adventného obdobia sme
v Záhorskej Bystrici vstúpili svätými
omšami na prvú adventnú nedeľu.

Z knihy Kruhy na vode, Bruno Ferrero,
vydalo Vydavateľstvo Don Bosco, 2002

PREDAJŇA – ELEKTRO
Námestie rodiny 9 – Záhorska Bystrica
otvorené od 8.1.2018

- domové vypínače, zásuvky
- ističe, stykače
- domové rozvádzače
- svetelné zdroje (žiarovky, úsporné, LED.....)
- predlžovačky, rozvodné krabice, svorky
- káble, inštalačné trubky
- PVC žľaby
- batérie rôzne
- ručné náradie „Cimco“
- ventilátory, ohrievače
- drobný elektro material

Služby:

- kopírovanie
- rozmnožovanie : čierno-bielo - farebne
- RÝCHLO VIAZANIE, LAMINÁTOVANIE
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Hospodárske a sociálne pomery
obyvateľov Záhorskej Bystrice za vlády Márie Terézie
Martin Besedič
V roku 2017 si pripomíname tristo rokov od narodenia významnej osobnosti našich dejín, rakúskej arcivojvodkyne, uhorskej a českej kráľovnej Márie
Terézie. Panovníčky, ktorá významným
spôsobom zmenila tvár nielen svojich
rodových dŕžav, ale zasiahla aj do politického vývoja v celej Európe. Tento
príspevok má snahu ukázať, ako sa
jej vláda a reformy premietli do každodenného života vtedajších obyvateľov
Záhorskej Bystrice.
V roku 1740 zomrel cisár Karol VI. Neza
nechal mužského potomka a vládu po ňom
prebrala jeho najstaršia dcéra, arcivojvod
kyňa Mária Terézia. Jej nástup na trón však
odmietli uznať panovníci rozhodujúcich
európskych mocností – a predovšetkým
Prusko, Bavorsko a Francúzsko sa snažili
o územné zisky na úkor Habsburskej mo
narchie. Vo vojne o rakúske dedičstvo sa
mladá panovníčka spoliehala na vojenskú
a finančnú pomoc uhorských stavov, ktoré
jej vyjadrili bezvýhradnú podporu. Verbo
vanie mužov do armády a rekvirácie potra
vín, dobytka a vozov postihli v roku 1743 aj
obce stupavského panstva.
Problémy s financovaním armády počas
vojen s Pruskom, nerovnomerné zaťažova
nie poddaných pracovnými povinnosťami
a peňažnými dávkami v daňovom systé
me krajiny viedli panovníčku Máriu Teréziu
k rozsiahlej reforme vyberania štátnej dane
i dávok, ktoré poberala šľachta. K reforme
pristúpila panovníčka bez odsúhlasenia
v krajinskom sneme.
Vydaniu zásadného dokumentu – Ur
bárskeho patentu predchádzalo prípravné
konanie, počas ktorého boli do jednotli
vých stolíc vyslaní komisári. Formou otázok
a odpovedí v dotazníkoch mali v obciach
zisťovať majetkové pomery a pracovné
a peňažné zaťaženie poddaných od zeme
pánov. Odpovede zástupcov obce, najčas
tejšie richtára, prísažných a váženejších
bohatších sedliakov spísali vyslaní komisári
do protokolov. Zápis podáva cenné sve
dectvo o sociálnom rozvrstvení bystrického
obyvateľstva i o ekonomickom postavení
obyvateľov obce.
V úvode komisár zisťoval, či má obec
urbár, na čo zástupcovia obce na čele
s richtárom Martinom Besedičom vyhlási
li, že urbár nemajú a ani nemali. V ďalšej
odpovedi konkretizovali, že ani nemajú
spísaný žiadny kontrakt na robotu, udáva

li, že asi pred štyridsiatimi rokmi robotova
li menej, neskôr však bolo nariadené, aby
držitelia polovičnej usadlosti robotovali tri
dni v týždni so svojím vozom, alebo celý
týždeň pešo. Na ďalší týždeň mali ostať od
roboty oslobodení, aby mohli obhospodá
riť aj svoje poľnosti. Neodpustili si však
ani sťažnosť voči panstvu: „Stavalo se ale
častokrate že aj druhi tiden den, dwa
neb tri dni robotowat sme moseli.“ Sed
liak hospodáriaci na štvrtinovej usadlosti
mal robotnú povinnosť polovičnú. Ročný
nájom od domu platili poddaní v troch
termínoch. Sedliaci s celou usadlosťou
odovzdávali na sv. Juraja (24. 4.) a na sv.
Michala (29. 9.) po 60 grajciarov a na sv.
Martina 10 grajciarov. Držiteľ polovičnej
usadlosti mal povinnosť zaplatiť na sv. Ju
raja a na sv. Michala po 30 grajciarov a na
sv. Martina 10 grajciarov. Od štvrtinovej
a osminovej usadlosti odvádzali na sv.
Juraja a na sv. Michala jednotné nájom
né po 15
grajciarov

a
okrem
toho
na
sv. Martina ešte 10 grajciarov. Celá
obec raz ročne odovzdávala dve teľatá,
alebo namiesto nich po 3 zlaté, jedné
ho brava, alebo 9 zlatých. Okrem toho
platila obec v hotovosti nájom za lúky
3 zlaté a 20 grajciarov. Za každú celú
a polovičnú usadlosť bola obec povinná
odviesť 6 kureniec a 12 vajec, za štvrti
novú usadlosť sa odvádzali zemepánovi
štyri kurence a 12 vajec, sedliak užívajúci
osminovú usadlosť odvádzal ročne jedno
kura a šesť vajec. Želiari mali povinnosť
raz ročne odovzdať pol kuraťa a tri vajcia.
Ak odvádzali dávku v peňažnej hotovos

ti, kura malo hodnotu 6 grajciarov a na
miesto jedného vajca mohli zaplatiť 1 graj
ciar. Popri poľnohospodárskej produkcii
a obrábaní poľností, viníc a lúk si Bys
tričania privyrábali vozením a predajom
dreva, ktoré kupovali od panstva alebo od
cudzích predajcov. Richtár a prísažní sa
sťažovali na malú výnosnosť z práva výča
pu: „Mame polročny šenk, to jest od sv.
Michala do Jura, ktery nam mali chosen
donaša. Neb Panski šenker celi rok šenkuje a mimo toho pod obecnym šenkom
aj sused kteremu Pan Buch co požehna
šenkuváva.“
Obec Bystrica vlastnila obecný dom,
ku ktorému prislúchali tri role – Od pavlínskeho, Bajsich (Bajsík) a Nademlínem –
a štyri lúky. Na majetkoch obce i sedliakov
podľa ich svedectva spôsobovala škodu
najčastejšie prívalová voda z hôr, valiaca sa
cez role, lúky a vinohrady. Sťažovali sa tiež
na divú zver, ktorá poškodzovala najmä vini
ce. Lúky v Hajpróde, kde kosili seno, často
zalievala rieka Morava a spôsobovala ško
dy. Bystrica podľa svojich predstavených
trpela aj presunmi vojsk, keďže cez obec
prechádzala hlavná hradská cesta. Ako
krivdu uvádzajú, že panstvo v chotári vybu
dovalo dva majere (Leopoldov a Františkov)
a uškodilo obci zabratím pasienkov. Svoje
role považovali Bystričania za hodnotnejšie
ako lúky, ktoré v Hajpróde buď zaplavovala
voda, alebo trpeli suchom. Z ich výpovedí
vieme, že robotovali podľa svojich možnos
tí s dvoj-, štvor-, aj so šesťzáprahom dobyt
ka a do pracovného času sa započítaval aj
príchod a odchod z panského poľa. O tom,
že Bystrica bola v čase urbárskej regulácie
zaľudnená a prosperujúca dedina svedčí
skutočnosť, že v jej chotári neboli žiadne
pusté grunty.
Svoj pohľad na stav panstva a posta
venie sedliakov poskytol v odpovediach
aj zemepán, gróf Leopold Pálfi, dedičný
župan Bratislavskej stolice. Na rozdiel od
sedliakov bol značne optimistickejší. Pod
ľa jeho vyjadrení mali sedliaci na Stupav
skom panstve veľa výhod a preto žiadal,
aby stoličná komisia uznala obce za kva
litnejšie a navrhoval znížiť rozsah poľností
prislúchajúcich k jednej sedliackej usad
losti. Za benefity svojich poddaných pova
žoval zdravé podnebie na panstve, dosta
tok kvalitnej pitnej vody, blízkosť väčších
miest - Viedne, Bratislavy, Trnavy i malo
karpatských kráľovských miest. K dispo
zícii bolo poddaným aj viacero panských,
alebo sedliackych mlynov. Finančne si
mohli sedliaci prilepšiť chytaním a predá
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vaním rýb a rakov. V mnohých obciach
panstva chytali poddaní aj jedlé zelené
žaby a predávali ich kupcom do Viedne.
Za sto žiab údajne dostávali až štyri zlatky.
V lese mohli poddaní z Bystrice rúbať sia
hové drevo, predávať ho a zarábať aj na
furmanke. O Bystričanoch gróf uviedol, že
majú rozsiahle vinice, ktoré dávajú kvalit
né víno a sedliaci ho predávajú za tri zla
té za okov (bratislavský okov – 54,3 l). V
prípade Záhorskej Bystrice a Mástu zvlášť
vyzdvihol skutočnosť, že obce majú roz
siahle kapustnice a úrodu z nich predá
vajú do Bratislavy a Viedne. Okrem viníc
boli na bystrických svahoch aj rozsiahle
sady, ovocie z nich predávali, podobne
ako Dúbravčania a Devínčania, najmä do
Bratislavy. Blahobyt svojich poddaných
dokladá aj ich peknými a priestrannými
domami, i tým ako chodia v krojoch pek
ne a čisto oblečení. K mnohým postojom
sedliakov bol gróf Pálfi značne kritický.
Ponosoval sa na nich, že nevedia skryť
svoj blahobyt a takmer každý si za drahé
peniaze vydržuje sluhu. Bohatší sedliaci
osobne na panskú robotu nechodili a na
jímali si robotárov, podobne sa vraj tiež
sedliacke ženy neunúvali fyzicky pracovať
pri žatve, ale za peniaze, alebo za výžinok
si najímali žencov. Návrhy grófa Pálfiho na
osobitné zníženie rozsahu usadlostí komisia
neakceptovala, ani všetky dediny neboli za
radené do najvyššej bonitnej triedy. Podľa
rozhodnutia komisie bola Bystrica zaradená
do prvej, najvyššej bonitnej triedy.

Urbár obce Záhorská Bystrica
z apríla 1768
Prvý bod urbára podáva vysvetlenie
a definíciu pojmu sedliacka usadlosť, aby
mohli byť stanovené peňažné dávky, ur
bárske povinnosti a roboty. Pod domovým
gruntom sa rozumel dostatočne veľký po
zemok, na ktorom stál dom poddaného
sedliaka. Pri dome mala byť záhrada na
pestovanie zeleniny a podľa možností aj
stodola. Rozloha domového gruntu mala
byť taká, aby sa dali na ňu vysiať dve bra
tislavské merice obilia. Ak mal niektorý
sedliak domový grunt s väčšou výmerou,
mala sa mu prevyšujúca pôda z poľností
odňať, naopak – sedliakovi s menšou vý
merou domového gruntu sa výmera pôdy
mala dorovnať. K jednej celej usadlosti
bola stanovená výmera šestnástich dielov
ornej pôdy, pričom veľkosť každého jed
ného dielu pôdy bola podmienená vysiatím
dvoch bratislavských meríc obilia. K pôde
jednej usadlosti mali prislúchať lúky vo vý
mere 8 koscov, čo znamená plochu, ktorú
pokosia ôsmi kosci za jeden deň raz roč
ne. V prípade, že by medzi príslušnosťami
sedliackeho domu bol nepomer medzi vý
merami ornej pôdy a lúk, mali byť výmery
vyrovnané.

Druhý bod stanovuje úžitky a príjmy pod
daných. Urbársky článok sa odvoláva na zá
konný článok 36 z roku 1550, podľa ktorého
majú poddaní dovolené slobodne čapovať
víno z vlastnej produkcie pod viechou v ob
dobí od sviatku sv. Michala archanjela (29.
septembra) do dňa sv. Juraja (24. apríla).
Sedliakom sa tiež umožňovalo slobodne
pásť dobytok v určenej časti chotára. Mali aj
možnosť v lesoch slobodne zbierať na zemi
ležiace drevo na kúrenie. Bystričania mohli
v lese slobodne zbierať žalude a bukvice ako
krmivo pre domáce zvieratá.
Ústredným nariadením urbára je tretí
bod. Špecifikuje robotné povinnosti a služ
by poddaných v prospech panstva. Uží
vateľ jednej celej sedliackej usadlosti bol
povinný slúžiť pánovi v každom týždni je
den deň s jedným párom dobytka. Do času
roboty sa započítaval aj čas potrebný na
príchod na miesto roboty, kŕmenie a napá
janie dobytka, ako aj odchod z panského.
Bez dobytka bol poddaný povinný odpra
covať dva dni v týždni. Ak sedliaci praco
vali na panskom nepretržite štyri a viac dní,
bolo panstvo povinné zabezpečiť krmivo
pre ich dobytok na celý čas práce. Dvoj
násobnú robotu mohol zemepán nariadiť
v čase žatvy alebo oberačky. Želiari, ktorí
vlastnili dom, boli povinní pánovi odpra
covať v roku 18 dní, podželiari, ktorí dom
nevlastnili, mali robotnú povinnosť 12 dní
v roku. Obe tieto skupiny poddaných však
neboli povinné vykonávať žiadnu dvojná
sobnú robotu. Ak by poddaný odpracoval
na príkaz zemepána alebo po vzájomnej
dohode na panskom viac dní, ako mu bolo
v urbári stanovené, mal právo na peňažnú
odplatu vo výške, akú si dohodol s pánom,
alebo podľa nariadenia stoličnej vrchnosti.
Poddaní boli povinní vykonať raz ročne pre
zemepána jednu dlhú furmanku s vlastným
vozom. Každé štyri celé sedliacke domy
(usadlosti) mali povinnosť postaviť jeden
štvorzáprah volov. Cesta nemala byť dlhšia
ako dva dni a sedliaci mali právo ísť len po
dobrých cestách. Urbár zakazoval naria
ďovať poddaným furmanky v čase oračky,
sejby, kosby, vinobrania a oberačky. Nákla
dy spojené s furmankou, ako bolo platenie
mýta, tridsiatkov, prievozu, ale i ubytovanie
a stravu v hostincoch, znášal zemepán. Ak
si sedliaci odvážali z lesa drevo na kúrenie,
nemuseli zaň platiť, ale boli povinní odviezť
zemepánovi do jeho sídla, alebo na majer
jednu siahu dreva. Povinnosťou sedliakov
bolo tiež priviezť pánovi z poľa deviatok
v naturáliách, podobne aj víno ako dávku
z hôrneho. Keďže žilo v lesoch veľa škod
nej zveri, mali poddaní s celou usadlos
ťou povinnosť na ňu poľovať tri dni v roku
s panskými zbraňami a pušným prachom.
Štvrtý bod rozoberal domový cenzus,
dane a iné podlžnosti poddaných. Všetci
sedliaci a želiari, ktorí mali vlastné domy,

boli povinní platiť ročný cenzus (domovú
daň) jeden zlatý. Podželiari bez vlastného
domu boli od domovej dane oslobodení.
Od každej celej sedliackej usadlosti odvá
dzali raz ročne dve kurence, dva kohúty,
dvanásť vajec a jednu holbu topeného
masla. Za každých tridsať celých usadlos
tí patrilo zemepánovi raz ročne jedno teľa,
alebo namiesto neho mali zaplatiť jeden
zlatý a tridsať grajciarov. Keď zemepán
vstupoval do manželstva, alebo v prípade,
že ako kňaz slávil svoje primície, mohol od
svojich poddaných vyžadovať dary v na
turáliách na zabezpečenie hostiny.
O zemepanskom deviatku a hôrnom ho
vorí piaty bod urbára. Za jednu celú sed
liacku usadlosť boli povinní platiť ročne
štyri zlaté v dvoch splátkach, na sv. Juraja
a na sv. Michala. Presnú sumu deviatku
každému poddanému určovala urbárska
tabuľa, ktorá bola prílohou urbára. Keďže
bola Záhorská Bystrica vinohradnícka de
dina, veľký význam pre miestnych sedlia
kov i samotného zemepána mala realizá
cia nariadení tzv. hôrneho práva. Deviatok
z vína odovzdávali podľa veľkosti úrody.
Vyberali ho, podobne ako hôrne, podľa
uhorského práva bratislavskou mericou,
nazývanou aj okov (54,3 l). Povinnosť vy
berať deviatok z vína bratislavskou meri
cou stanovoval zákonný článok 97 z roku
1715. V urbáre sa tiež nariaďovalo, aby
boli všetky vinohrady poddaných spísané
do jedného registra, aby bolo možné vy
berať podľa neho hôrne. Ak sa sedliakovi
v jednom roku víno neurodilo, mohol za
platiť hôrne z úrody v nasledujúcom roku.
Šiesty bod urbára bližšie rozoberá
práva panstva voči poddaným. V prípade,
ak by sedliak zomrel bez potomkov, jeho
majetok si nemohol nikto z poddaných pri
vlastniť. Smrť poddaného sa mala ihneď
oznámiť panstvu. Ak mal nebohý pod
daný na grunte peňažné dlhy, zemepán
ich mal podľa zákona vyplatiť a majetok
prevziať do vlastníctva. Zemepán sa mal
tiež postarať o to, aby neboli poškodené
prípadné siroty po zomrelom poddanom.
Keďže sa na niektorých panstvách často
vyskytovali úteky poddaných, urbár naria
ďoval, aby domy a majetky po odídených
sedliakoch pridelili novoprišlým sedlia
kom, alebo poddaným z obce. Zemepá
novi sa vyhradzovalo právo postaviť v obci
hostinec a šenkovať v ňom po celý rok
pivo a pálenku, pretože na výrobu a výčap
týchto nápojov mal výhradné právo. Podľa
zákonného článku 36 z roku 1550 mo
hol zemepán krčmu prenajať niektorému
zo svojich poddaných. Krčmár bol potom
oslobodený od robotnej povinnosti. Od
každého vyčapovaného okovu (54,3 litra)
vína mu ešte zemepán vyplatil stanovenú
sumu peňazí. Zemepánovi patrili tiež všet
ky jarmočné a trhové dôchodky, mýtne
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poplatky i výnosy z jatiek.
V siedmom bode urbára sa exemplár
ne vymenovávajú rôzne zákazy a varovania
pred zle zaužívanými zvyklosťami, najmä zo
strany panstva. Zemepáni sa považovali za
ochrancov sirôt a zakazovalo sa im vyberať
poplatky z dedenia majetku. Tiež sa panstvu
zakázalo vyberať poplatok za usadenie no
vých poddaných na grunte – tzv. laudemiá.
Poddaným bola daná sloboda obchodo
vať s tabakom, medom, voskom, maslom,
ľanom, konope a s inými poľnohospodár
skymi produktmi podľa svojej vôle. Pánom
sa zakazovalo im v tom brániť a trestať ich
bitkou alebo zhabaním tovaru. Zemepánovi
sa však vyhradilo predkupné právo na tovar
pred cudzími kupcami. Poddaní neboli po
vinní voziť svoj hnoj na panské polia alebo
do vinohradov, ak vozili panský hnoj, malo
sa im to odrátať z robotnej povinnosti. Maji
teľ panstva nemohol vyberať od poddaných
ani peňažné dávky na plat hájnika a správcu
panského vinohradu. Zemepánom sa prís
ne zakazovalo nútiť poddaných sekať na jat
kách a kupovať mäso z chorého a v robote
zostarnutého dobytka. Nemohli tiež nútiť ku
povať poddaných svoj tovar, ani im predávať
na šenkovanie pokazené víno a pálenku.
Zakázané bolo vyberať tzv. „srpné“ za zapi
sovanie množstva úrody v žatve a tzv. „koš
tovné“ pri vyberaní deviatku z vína. Poddaní
neboli tiež povinní poskytovať vlastné sudy
na vybraný desiatok, deviatok, ani hôrne
z dopestovaného vína.
Kým celý siedmy bod hovoril o zákazoch
pre pánov, nasledujúci ôsmy bod sa zao
beral priestupkami poddaných a trestami
pri nedodržiavaní ustanovení urbára. Pod
daní mohli byť trestaní peňažnou pokutou
len za priestupky, ktoré boli výslovne uve
dené v krajinskom práve. Potrestaní však
mohli byť len vtedy, ak boli odsúdení za prí
tomnosti stoličného slúžneho (Judex No
bilium) a prísažného (Jurassor). Chudobní
ľudia mali byť namiesto peňažnej pokuty
alebo telesného trestu prinútení vykonávať
jeden, dva alebo najviac tri dni manuálnu
robotu v prospech zemepána. Takýto trest
sa však nesmel poddaným uložiť v čase
oračky, kosby, žatvy a oberačky, ale mal sa
odložiť na vhodnejší čas. Ak neprišlo k po
lepšeniu poddaného ani po trojdennej nú
tenej práci, mal zemepán právo potrestať
ho na tele – silného a zdravého muža 24
údermi palicou a ženu takým istým počtom
úderov korbáčom. Ak išlo o starého alebo
slabého človeka, ktorý by bitku nevydržal,
takého mali uvrhnúť do temnice a tam držať
o chlebe a vode najviac tri dni.
Poddaným sa prísne zakazovalo klčovať
panskú pôdu. Ak tento zákaz neuposlúchli,
museli takúto zem vrátiť a uhradiť panstvu aj
spôsobenú škodu, nehovoriac o skutočnos
ti, že prišli o vynaložené úsilie pri kultivácii
pôdy. Poddaní nemohli v lesoch rezať zo

Rukopis deviatich bodov bystrického urbára
stromov koly na ploty, žrde, prúty, obruče ani
kolíky do vinohradov, zakázané mali s nimi
aj obchodovať. Ak poddaného prichytili, že
nahnal svoje svine do panského lesa pásť sa
na žaluďoch a bukviciach, mal dostať poku
tu v dvojnásobku odhadnutej škody. Okrem
obdobia od sv. Michala do sv. Juraja, ako to
aj bolo v úvode urbára stanovené, sa podda
ným zakazovalo šenkovať víno a akékoľvek
nápoje. V prípade nedodržania zákazu hro
zilo vinníkovi zhabanie tovaru a tri dni roboty.
V čase, keď sa šenkovalo len panské víno,
mohli sedliaci slobodne konzumovať vo svo
jich domácnostiach víno z vlastných vinohra
dov, predávať ho však nemohli.
Ak poddaný neprišiel na panskú robotu,
alebo za seba neposlal náhradu, mal do
stať za trest dvanásť úderov palicou.
Deviaty bod urbára objasňuje vnútornú
správu poddanskej obce. Pri voľbe richtára
obce malo panstvo nominovať troch kandi
dátov, z ktorých si ľudia jedného zvolili za
richtára pod dohľadom panského úradní
ka. Zemepán mal právo neprijať voľbu pre
osobné výhrady a ustanoviť druhého. No
tára a prísažných si mohli poddaní v obci
voliť slobodne bez zásahu zemepána. Na
rozdiel od predchádzajúcej zvyklosti nebol
richtár oslobodený od platenia poddan
ských dávok. Hlavnou úlohou richtára voči
panstvu bolo dohliadať a zodpovedať za
vyberanie určených poddanských dávok.
Richtár mal na starosti aj vyberanie stolič
ných daní, do čoho sa panstvu a jeho úrad
níkom zakazovalo vstupovať.
Urbár obce Bystrica bol spísaný a potvr
dený 18. apríla 1768, za obec ho podpísal
richtár Martin Besedič a obecní prísažní.
V čase vydania nového urbáru bolo v obci
130 sedliakov, 36 želiarov a 13 podželiarov
bez vlastného domu.

Súčasťou urbára je aj súpis vinohrad
níkov z Bystrice, ktorí platili zemepánovi
deviatok z vína, známy ako hôrne. Ide
o nesmierne cenný prameň poznania
hospodárskych dejín Záhorskej Bystrice.
Svedčí o skutočnosti, že vinohradníctvo
bolo popri poľnom hospodárstve a chove
zvierat dôležitým faktorom obživy obyva
teľstva. Vinice sú v súpise rozdelené pod
ľa jednotlivých lokalít v rámci Bystrickej
hory, pri mene majiteľa vinice je uvedený
údaj o veľkosti vinohradu. Výmera vinice
sa udávala v tzv. kopáčoch, po latinsky
fossores. Jeden kopáč zodpovedal plo
che vinohradu, ktorú kopáč pokopal za je
den deň. Pre lepšiu predstavivosť je vhod
né uviesť, že 1 kopáč (fossor) zodpovedá
približne trom árom. Zo súpisu sa podarilo
rekonštruovať, že hôrne sa vyberalo zo
182 vinohradov.
Spoločná rozloha viníc predstavovala
326 kopáčov, čo zodpovedalo približne
9,8 – 10 hektárov. Priemerná veľkosť vi
nice, ktorú sedliaci vlastnili, bola 1,79 ko
páča, najčastejšie však išlo o vinice s roz
lohou 1, prípadne 2 fossores (kopáčov).
Na základe súpisu môžeme konštatovať,
že aspoň malú výmeru vinohradu vlastnil
v 18. storočí v Záhorskej Bystrici takmer
každý sedliak, zriedkavé nebolo ani to, ak
vinicu vlastnil aj želiar bez minimálnej vý
mery sedliackej usadlosti. Najväčšie roz
lohy viníc na základe súpisu v čase urbár
skej regulácie mali Matej Brutenič, richtár
Martin Besedič, Michal Sajan, Ján Gra
nec, z mimobystrických obyvateľov vlast
nili v chotári väčšie vinice Vít Riha a Jozef
Gloser. Vinohradníctvo a odvádzanie de
viatku z vína sa riadilo podľa tzv. hôrneho
práva, jeho dodržiavanie mal na starosti
vinohradnícky dozorca – bergmajster.
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PRVÝ SLOVENSKÝ CYKLISTA
V

exkurzii do telovýchovnej minulosti vo
štvrtom tohoročnom čísle sme spomínali
Adama Františka Kollára (1718 – 1783), kto
rý sa výrazne podieľal na zavádzaní telesnej
výchovy do škôl v Uhorsku. Jeho rovnako
slávny menovec Ján Kollár (1793 – 1852)
zase navrhoval, aby sa telesná výchova stala
povinným predmetom.

O Jánovi Kollárovi sme sa v škole učili,
že je to náš významný básnik, politik a ve
dec, predstaviteľ českého a slovenského
národného obrodenia, hlásateľ ideológie
slovanskej vzájomnosti. Jeho najznámejším
básnickým dielom je slávna Slávy dcera. Pri
recitovaní Kollárovych veršov, vtesnaných do
časomiery a hexametrov s pentametrami,
sme si div nevytkli jazyk:
Ai, zde leží zem ta, před okem mým selzy ronícím,/ někdy kolébka, nyní národu
mého rakev. / Stoj noho! Posvátná místa
jsou, kamkoli kráčíš,/ k obloze, Tatry synu,
vznes se, vyvýše pohled...
Už menej o Jánovi Kollárovi vieme, že po
revolučných udalostiach 1848/1849 pôso
bil vo Viedni v službách cisárskeho dvora.
Bola to odmena za účasť v revolúcii na strane
Viedne proti Maďarom a Kollár bol vymeno
vaný za mimoriadneho profesora slovanskej
archeológie na viedenskej univerzite. Ako
dôverník vlády pre otázky Slovenska vypra
coval memorandá s návrhmi na samosprávu
Slovenska a na školskú reformu. Svoju kon
cepciu školstva predstavil v elaboráte s ná
zvom dlhším ako týždeň pred výplatou – Gedanken und Plan zu einer zeitgemässen
Reorganisierung der Schulen und des gesammten Volkserziehungswesens in der
Österreichischen Monarchie, besonders
in der Slowakei (Myšlienky a plán času
primeranej reorganizácie škôl a celkovej

národnej výchovy v Rakúskej monarchii, najmä na Slovensku). V tomto
spise navrhoval nielen spomínaný po
vinný telocvik, ale aj odbornú prípravu
učiteľov tohto predmetu. Žiaľ, po Kol
lárovej smrti zmizol z povrchu zemské
ho aj tento dokument a na svetle sveta
sa opätovne objavil až v roku 1903,
keď už prestal byť aktuálny.
Vari najmenej známy je fakt, že Ján
Kollár bol prvý Slovák, ktorý práve
pred dvesto rokmi nasadol na bicykel,
presnejšie na jeho predchodcu, tzv.
draisinu. Z draisiny sa potom vyvinul
velociped (z latinčiny „rýchla noha“),
ktorý mal veľké predné koleso – Draisina, ktorá Kollárovi „nejen k lásce krátila
a napokon po ďalších vylepšeniach dráhu”.
sa zrodil bicykel ako ho poznáme
dnes.
da. Náš Tatry syn neváhal odrážať sa nohami
V roku 1817 si prišiel Kollár doplniť štúdiá od zeme, čo bývala někdy kolébkou a nyní
na univerzitu do Jeny. Vedel, že na týchto národu jeho rakev...
miestach kedysi žili Slovania a zároveň videl
V Kollárovom prípade vidíme, že láska ne
hrozbu nemeckej rozpínavosti, čo ho pod prenášala hory, ale že lásku prenášala drai
nietilo k idei slovanskej vzájomnosti a zjed sina, ktorá podľa básnika nejen lásce krátí
notenia Slovanov. A práve v tom istom roku, dráhu.
presne 12. júna, predstavil v Mannheime
Napokon ešte krátky dodatok: Ján Kollár
Karl Drais (1785 –1851) svoj vynález, drai je nielen prvým slovenským cyklistom, ale aj
sinu, zvanú tiež Laufmaschine (behací stroj). prvým z našich literátov, ktorý vzdal básnický
Draisina bola jednostopé vozidlo „na nožný hold starému otcovi dnešného bicykla. Spo
pohon“, jeho súčasnou podobou je detské mínaná Slávy dcera má Předzpěv, ktorý má
odrážadlo. Draisov behací stroj pôvodne ne 106 veršov a päť spevov so 615 znelkami.
mal pedále. Jazdec, vrátane Kollára, sedel Pocta draisine zaznela hneď v prvom z pia
obkročmo na drevenom sedadle a nohami tich spevov – v Sále – presne v 40. znelke:
sa odrážal od zeme. Postupne Drais svoj vy
nález doplnil riaditeľným predným kolesom.
Abych pak běh zrychlil kroku svého
Tento „behací stroj“ si okamžite kúpil aj
a přitom si času uspořil,
predchodca tiež slávneho Petra Sagana,
koupil jsem si stroj, jejž utvořil
ibaže z iných než športových dôvodov.
v Manheime Drais roku přítomného;
Kollár netúžil po zelenom tričku na Tour de
France, ale po srdci milovanej bytosti. Kollár
jest to vůz, kůň, pěchour spolu, trého
ako veľký slavianofil podnikal z Jeny nedeľ
prospěch vtip tu v jedno zatvořil,
né výlety do neďalekej dedinky Lobedy za
aby člověk ni noh nemořil
tamojším farárom Schmidtom, o ktorom ve
a se vyhnul smerti pádu zlého;
del, že tento kňaz je pôvodom Lužický Srb,
predstaviteľ národa západných Slovanov,
dresina se volá od nálezce,
ktorého už na slovanskej mape niet. Schmidt
za půl hodiny lze přijeti
bol v čase svojich štúdií členom Spolku srb
z Jeny k Lobdě v přípravě té hezce;
ských kazateľov v Lipsku. V Lobede sa však
Kollár zoznámil aj so Schmidtovou dcérou
ona nejen lásce krátí dráhu,
Frederikou Wilhelmínou a zaľúbil sa do nej
než jak tělo učí deržeti,
až do takej miery, že vo svojej Slávy dcere
tak i ducha vždycky rovnováhu.
urobil z Wilhelmíny Mínu, bohyňu Slávy (čiže
Slovanov). Svojej božskej Míne však nedal
Začali sme údajmi o telesnej výchove,
celé srdce, ale iba polovicu, pravdaže nie môžeme ňou aj skončiť. Lebo draisina nie
zo skúposti, ale z horúceho vlastenectva – len k láske krátila Kollárovi dráhu, ale ho uči
druhú polovicu venoval vlasti.
la aj správnemu držaniu tela, ktoré má byť
Pristúpme však od poézii k próze, tou bola v rovnováhe s dušou. A zase to smeruje k
celkom obyčajná poetova nedočkavosť: starogréckemu ideálu kalokagatie, harmo
zhliadnuť čo najskôr milovanú Frederiku. nického súladu duše a tela.
Táto túžba priviedla Kollára ku kúpe draisi
Text: - jg ny, pomocou ktorej prvý slovenský cyklista
Foto: Wikipedia
urýchlene absolvoval „etapu“ Jena – Lobe

Inzercia

S WINE EXPERT sú degustácie vína plné chutí a poznania
Vzťah človeka k vínu pretrváva už od nepamäti a už naši
predkovia vedeli, v čom spočíva jeho čaro. Víno predstavuje
nápoj, ktorý zbližuje, povznáša myseľ a otvára srdcia. Ale len
v rozumnom množstve a v dobrej kvalite. S distribučnou
spoločnosťou WINE EXPERT je o kvalitu postarané. Jej tím
tvoria profesionálni someliéri, držitelia mnohých osvedčení
a certifikátov, ktorí vína ušľachtilých vinárstiev najprv objavujú,
potom degustujú a až následne starostlivo vyberajú pre svojich
zákazníkov. Celý Wine Expert tím spája nevýslovný cit k vínu,
a preto sa snažia ponúknuť nielen kvalitný tovar, ale aj obohatiť
vedomosti, chute a emócie obyvateľov Záhorskej Bystrice.
Nechajte sa previesť svetom vína od odborníkov a vyberte sa
k Winterovcom do vínotéky Wine Expert na degustáciu podľa
Vašej chuti a po vína, ktoré rozvoňajú Váš domov.

Využite navyše 10 % zľavový kupón
na celý sortiment vo vínotéke Wine Expert.
Bratislavská 49/B, Záhorská Bystrica, 841 06 Bratislava
facebook.com/wineexpert.sk • instagram.com/wineexpert.sk

w ww . w ineexper t . sk

10 %
zľavový kupón

na celý sortiment vo vínotéke Wine Expert do 31.3.2018

44/6/2017

Použitý kuchynský olej patrí
do separovaného zberu.
Vážení občania,
zapojte sa do zberu použitého kuchynského oleja. Po
užitý kuchynský olej v plastovej uzatvorenej nádobe vkladajte
do žltých nádob na to určených, ktoré sa nachádzajú na
vybraných stojiskách na triedený zber na Trstínskej ulici,
na Hargašovej ulici pri vjazde do školského dvora a na
križovatke Pútnickej ulice s ulicou Na Vlkovkách. Zbierať
môžete všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú
v domácnosti ako odpad po príprave jedál.
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Naši seniori
Farnosť

Naši jubilanti v druhom polroku 2017
Dňa 12. 11. 2017 sa uskutočnila v Spo
ločenskom dome oslava jubilantov za druhý
polrok 2017. Na stretnutí bolo 41 jednotliv
cov a 4 manželské páry, ktoré oslávili dve
zlaté, jednu diamantovú a jednu kamennú
svadbu (teda 65 rokov spoločného života).
Oslavu otvorila predsedníčka klubu dô
chodcov Viera Marošová, privítala všetkých
členov klubu a hostí. Pekné ľudové piesne
venovali jubilantom naše speváčky.
V krátkom vystúpení zablahoželal jubilan
tom zástupca starostu pán Martin Besedič
a predsedníčka sociálnej komisie pani Cin
gelová. Po odovzdaní darčekov a slávnost
nom podpise do kroniky si členovia klubu
posedeli pri dobrej hudbe a občerstvení.

85-roční: Štefan Kabát, Anna Sajanová
Zlatá svadba:
 tefan Pogáč a Daniela rod. Ondrejko
Š
vičová
Alojz Polák a Františka rod. Prokopová

Diamantová svadba:
Rudolf Mikletič a Anna rod. Prvoničová

Kamenná svadba:
Rudolf Drahoš a Elena rod. Horváthová
Text: Viera Marošová
Foto: Nina Martinčičová

65-roční: Eliška Knošková, Nadežda
Krajčírová, Margita Mihalovičová, Magda
léna Mišovská, Jozefína Neradovičová,
Stanislav Víger
70-roční: Milan Fabian, Mária Krajčíro
vá, Jitka Králová, Štefánia Papšíková, Anna
Rácová, Helena Veruzábová, Jozef Kova
čič, Oľga Iváková
75-roční: Anna Besedičová, Mária
Cáriková, Rozália Fabiánková, Waltraude
Grossová, Anton Ivánek, Terézia Kršková,
Ján Smolinský, Štefánia Turanská, Štefan
Rábek
80-roční: Anna Máderová, Ľudmila
Požgayová, Jolana Poláková, Alojz Polák,
Rozália Dobrovodská, Mária Čechová,
Terézia Slováková, Rozália Neradovičová,
Štefan Pilváň, Jozef Maroš, Mária Poláko
vá, Štefan Turanský, Anna Rácová, Alžbeta
Važanová

www.stupareality.sk
0907 153 422

VÁŠ REALITNÝ
PARTNER V REGIÓNE

JUDr. Magdaléna Habreková
Hlavná 32, 900 31 Stupava
47/6/2017
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NašiBystrica
seniori

Vzťah pevný ako kameň
Na pár slov s manželmi Drahošovcami
V dnešných časoch, žiaľ, nie je samozrejmosťou, že manželia spolu vydržia po celý život.
Nie desať, ani dvadsať rokov, ale šesťdesiatpäť! Tento chvályhodný vek spoločného
života, spoločných starostí aj radostí oslávili manželia Elena a Rudolf Drahošovci.
Poďme pekne od začiatku. Ako ste sa zoznámili?
E: Zoznámili sme sa v robote. Manžel bol na
osobnom oddelení, vyhliadol si ma na zábave.
A dali sme si rande.
R: Bolo to v národnom podniku Baťove závo
dy – Baťovany (terajšie Partizánske), pracova
la tam ako robotníčka. Ja som mal necelých
dvadsaťšesť a ona devätnásť. Zobrali sme sa
do roka.
Povedzte mi niečo o vašej svadbe.
R: Sobášili sme sa 6. 11. 1952 v Skalici.
Svadba bola v sobotu – a hostina trvala až do
nedele popoludnia. Bolo to u nevesty doma,
len najbližšia rodina, asi päťdesiat ľudí.

Aké boli začiatky vášho spoločného života?
R: Bývali sme v rodičovskom dome, my sme
mali jednu izbu, naši druhú – a spoločnú
kuchyňu. V Záhorskej Bystrici sme bývali tri
roky v dome pri kostole. V päťdesiatom piatom
sme sa odsťahovali do Bratislavy, kde sme do
stali byt. Tam sa nám narodili aj deti. V roku
1974 sme začali stavať rodinný dom na Pútnic
kej ulici. Stavali sme ho svojpomocne tri roky.
Potom sme sa presťahovali sem do domu a ja
som sa vrátil do rodnej obce.

Kde ste pracovali?
R: Od roku 1942 až do roku 1952 som pra
coval v bývalých Baťovanoch. Po čase som sa
dostal až na osobné oddelenie. Potom som
sa zamestnal na Povereníctve spotrebného
priemyslu v Bratislave, to som už bol žena
tý. Od roku 1960 som pracoval v sklárskom
priemysle. Bol som jedným zo zamestnancov,
ktorí zabezpečovali výstavbu Slovenského zá
vodu technického skla v Dúbravke. Teraz je
už tá fabrika zbúraná, to je strašné. V tomto
podniku som zastával vedúce funkcie do roku
1989, teda až do dôchodku. Potom som bol
aktívne činný ako miestny kontrolór na miest
nom úrade – to bolo do roku 2006. Dlhé roky
som bol hospodárom v telovýchovnej jednote.
Ešte stále chodievam hrať karty do miestneho
pohostinstva.
E: Pracovala som v Závode Tekla v Skalici. Od
roku 1950 som bola robotníčkou v Závodoch
29. augusta v Partizánskom. Šila som zvršky
koženej obuvi. Keď som sa vydala, rok som
bola v Obnove, tiež ako robotníčka. Po ma
terskej dovolenke som nastúpila do Závodov
MDŽ. Od roku 1960 až do dôchodku som pra
covala vo výpočtovom stredisku v Rempe.
Máte dve deti. Spolu s vami v dome býva
dcéra s manželom aj vnuk s rodinou. Takže u vás je stále veselo.
E: Áno, máme syna Rudolfa a dcéru Vierku.
Na materskej som bola 5-6 rokov. Bývali sme
v meste v dobrej lokalite, deti mali blízko ško
lu a mali sme aj výborných susedov. Nebolo
to jednoduché, manžel bol väčšinou v práci.
Máme tri vnúčatá a päť pravnúčat. Často sa
stretávame, sme radi takej veľkej rodine.
R: Niekedy je u nás plný dvor ľudí. V lete rád
sedávam na lavičke pri dome a pozorujem
svoje pravnúčatá ako sa hrajú.

Aké boli vaše prvé Vianoce? Ako sa líšia
od dnešných Vianoc?
E: Oslavovali sme s mojimi rodičmi v spoloč
nej domácnosti. Piekol sa tvarohovník, ore
chovník, pripravil sa zemiakový šalát, ryba.
Tak ako aj teraz, keď máme Štedrú večeru
s dcérou a zaťom.
Máte recept, radu na dlhotrvajúce manželstvo?
E: Vzájomná úcta, vážiť si jeden druhého a mi
lovať sa.
R: Za to, že nám to vydržalo, treba poďakovať
manželke, starala sa o rodinu a o domácnosť,
vzhľadom na moju pracovnú vyťaženosť to ne
mala jednoduché.
Čo robievate teraz?
E: Sme na dôchodku skoro tridsať rokov, uží
vame si starobu. Doma aj okolo domu. Obi
dvoch nás veľmi teší práca v záhrade. Nie sme
už takí aktívni záhradkári, skôr radíme mlad
ším. Máme aj sliepky, o ktoré sa staráme.
R: Spolu s vnukom Martinom sme vypracovali
kroniku drahošovského rodu. Ja som zazna
menal svoje zážitky, na ktoré si pamätám a po
znatky, ktoré som zistil. Martin dal všetky texty
a fotografie do peknej grafickej podoby – ako
poviete vy mladí. V kronike je aj rodokmeň, kto
rý sa začína Rudolfom Drahošom a Katarínou
Drahošovou rodenou Královou.
Ako ste oslávili vaše výročie sobáša?
V kostole ďakovnou svätou omšou a obnovou
manželských sľubov. Potom nasledovalo po
sedenie s rodinou.
Ďakujem za rozhovor a príjemne strávené
dopoludnie.
Barbora Besedičová

Predaj nových bytov v Stupave
Ak túžite po príjemnom a pokojnom bývaní v Stupave, len na skok od
Bratislavy, využite našu predkolaudačnú ponuku bytov v novom
polyfunkčnom komplexe STUPAVA - PANSKÉ a vyberte si z ponuky
posledných voľných bytov.

www.stupareality.sk
0907 153 422

TERAZ ŠTANDARD ZA CENU HOLOBYTU !!!
V prípade, že si Váš byt zarezervujete už teraz, máte mimoriadnu
príležitosť získať byt v prevedení ŠTANDARD ZA CENU HOLOBYTU!
Do Vašej pozornosti z našej ponuky vyberáme výnimočný trojizbový
2
byt na štvrtom nadzemnom podlaží, s celkovou výmerou 83,19 m a to
len za cenu 130.175,- €.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme v našej realitnej kancelárii
na Hlavnej 32 v Stupave, alebo telefonicky na čísle:
0907 153 422
0915 735 406
0948 269 484
48/6/2017
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Samospráva
S končiacim sa kalendárnym rokom redakčná rada periodika Naša Bystrica poskytla všetkým
poslancom nášho miestneho zastupiteľstva na základe ich požiadavky priestor na zhodnotenie
roku 2017. Očakávali sme predovšetkým informácie o tom, akým spôsobom prispeli (v rámci
práce jednotlivých komisií i mimo nich) k rozvoju našej mestskej časti a spokojnosti občanov.
 V prvom rade sa chcem poďakovať za
poskytnutý priestor na stránkach obecných
novín Naša Bystrica. Aktívne sa ako člen re
dakčnej rady zapájam do ich príprav a aj po
autorskej stránke sa snažím v priebehu celé
ho roka rozširovať poznanie čitateľov o histó
rii a tradíciách Záhorskej Bystrice.
Rok 2017 som vnímal ako čas rastu na
šej mestskej časti, a to nielen na základe
zvyšujúceho sa počtu súpisných čísel, ale
najmä pod vplyvom pravidelných stretnutí
s pôvodnými obyvateľmi i novými obyvateľmi
vznikajúcich okrajových častí. Teší ma záu
jem ľudí o ich okolie, vnímam pozitívne, ak
sa snažia veci zlepšovať a „tlačiť“ nás, zvo
lených zástupcov, do dobrých rozhodnutí.
Najmä v oblasti dopravnej situácie, školstva,
kultúry, verejného poriadku, či susedského
spolužitia.
Som rád, že po rokoch príprav vyrastá
v areáli našej školy nová moderná telocvič
ňa, ktorá v prvom rade pokryje potreby detí
základnej školy, ale bude slúžiť aj mnohým
úspešným športovým kolektívom. Majstrov
ský titul bystrických florbalistov je v tomto
smere výraznou motiváciou.
Z pozície predsedu komisie kultúry ďaku
jem svojim spolupracovníkom a pracovníkom
miestneho úradu za prípravu podujatí, ktoré
v mnohých ohľadoch presahujú hranice Zá
horskej Bystrice. Mimoriadne úspešné bolo
septembrové profesionálne divadelné pred
stavenie hry Meno a počas adventného ob
dobia koncert Richarda Müllera. Bodkou za
bohatým spoločenským životom bude kon
certný program prvého muža ľudovej hudby
na Slovensku Miroslava Dudíka a jeho hostí.
Želám všetkým Bystričanom, našim čita
teľom, vedeniu mestskej časti, poslanecké
mu zboru i zamestnancom miestneho úradu
pokojné a požehnané Vianoce, veľa pokoja,
vzájomnej úcty a porozumenia v nastávajú
com roku 2018.
Martin Besedič
poslanec, zástupca starostu MČ

 Na požiadanie o priestor v Našej Bystrici
sme ako poslanci dostali vyjadrenie, že re
dakčná rada novín dáva poslancovi priestor
na „vyjadrenia k udalostiam roka 2017, resp.
na jeho hodnotenie” v rozsahu 1600 znakov.
Mňa osobne to neprekvapilo. Hodnotenie
ponúkam.
Priestor ako poslanci miestneho zastupi
teľstva, ako členovia a predsedovia komisií
nedostávame k žiadnym témam, nie sme
oslovovaní so žiadosťou o príspevok na
témy, ktoré obyvateľov zaujímajú. Do novín

nevieme priniesť témy s diskusiou, prezento
vanie názorov, nebodaj polemiku.
Podľa mňa sa z novín stal nástroj prezen
tácie jednej osoby, ktorá všetko urobila,
podarilo sa jej to a v podstate na to nikoho
nepotrebovala. Doplnené samozrejme po
četnými fotografiami v každom čísle. Akého
koľvek poslanca by ste hľadali dlho, toho tzv.
opozičného (čo je aj moja osoba) v novinách
nenájdete. Ja nie som fotogenický, takže je
to OK. Nakoniec, na fotku florbalistov – maj
strov SR by sme sa 9-ti poslanci asi ani nev
mestili, do stredu určite ťažko.
Naša Bystrica má podľa štatútu plniť infor
mačnú, propagačnú a spravodajskú funkciu
pri plnení úloh samosprávy MČ. Ale dnes je
to spoločenský žurnál s kaleidoskopom pod
ujatí a s pravidelne moderovaným článkom
otázok a odpovedí starostu MČ na vybrané
témy. Polemiku netreba, v jednote je sila
a veď sa všetko podarilo a Bystrica si žije
spokojným životom. Vianočná výzdoba je na
stožiaroch, svieti aj stromček, škoda, že ten
ohňostroj je mimo zákon.
Prevažne používané zámená sú: ja, môj,
mne sa. Slovo „naša” v názve novín je len
relikt z minulosti. Pokojné Vianoce Vám pra
jem.
Ivan Bošňák, Váš poslanec

 Za poskytnutie priestoru v novinách re
dakcii ďakujem – nestáva sa často, že by
redakcia poskytla priestor niekomu inému
ako starostovi či zástupcovi starostu (napo
sledy v č. 3/2016). V novinách vždy čítame
iba pozitívne správy. Je načase obrátiť list a
byť kritický, pretože naozaj je čo zlepšovať.
Už 26. 4. 2016 som odstúpil z redakčnej
rady, o čom som ústne informoval redakciu a
v písomnej forme zastupiteľstvo. Napriek de
mokratickému režimu v našej krajine sa pán
starosta postavil do roly diktátora a rozhodol
sa, že on môže ľuďom diktovať povinnosti
aj proti ich vôli. Moje odstúpenie svojvoľne
neakceptoval a nasilu ma „akože” ponechal
v redakčnej rade. Nevyhovovalo mu totiž,
že by nebol naplnený štatút novín. Redakč
ná rada s ním samozrejme súhlasila – toľko
hodnotenie „mocenských” novín Záhorskej
Bystrice.
Na hodnotenie roka 2017 sa hodí fráza:
„Podajte interpeláciu, pán poslanec”. To
je zhrnutie spolupráce starostu s poslan
cami, ktorí majú záujem konať svoje povin
nosti. Je to jedna z častých odpovedí na
poslanecké otázky, ktoré sú legitímne, ale
nie sú populárne, nepáčia sa a odpovede
by nemali byť nahraté.

Budem pokojne kritický aj k sebe a ostat
ným poslancom. Za hlavný neúspech pova
žujem, že Záhorská Bystrica má stále kon
trolóra, ktorý si podľa môjho názoru nekoná
svoje povinnosti.
Určený rozsah 1600 znakov (za dva roky)
uzavriem mojou predstavou o samospráve:
„Čo nie je tajné, je verejné” (a zverejnené).
U nás v Záhorskej Bystrici však panuje pra
vidlo, že zverejnené je iba to, čo vyžaduje
zákon a potom pekné veci...
Janata Ján, Váš poslanec

 Mám sa ako poslanec vyjadriť k udalos
tiam roka 2017, resp. ich mám zhodnotiť v
rozsahu 1600 znakov. Vedel by som Vám
napísať pekné želania, priania, osloviť Vás
a pridať na záver aj niečo o budúcom roku
2018. To je tak na 1600 znakov. Ale neviem
napísať to, čo požaduje redakčná rada. Je
to presne ukážka toho, koľko miesta si za
slúži poslanec MZ v ZB na názor, vyjadrenie,
hodnotenie. V 6 číslach po 20 strán za rok
dostane poslanec tretinový stĺpček na pol
strany. Vďaka za fotku. Dobrá práca. Neza
slúžime si priestor na publikovanie toho, čo
sme spravili, dokázali, čo nás trápi a na čom
pracujeme?
Naša Bystrica by mohla byť miestom na
hodnotenie a prezentovanie názorov, ale nie
je. Naša Bystrica by mohla mať pútavé člán
ky na aktuálne témy, radosti aj starosti obča
nov zo všetkých kútov, domov a bytov v našej
obci. Naša Bystrica by mohla byť dobrými
obecnými novinami pre všetkých. Pozorne
počúvam občanov v obci a noviny sú určite
dobrým čítaním o minulých spoločenských
a kultúrnych podujatiach pre niektorých ob
čanov, ale veľa, veľmi veľa informácií v no
vinách chýba. Kedysi aj niektoré boli, dnes
nie sú. Je v nej veľa PR, propagandy a málo
priestoru pre čokoľvek, čo nesie nádych kri
tiky/polemiky. A je toho toľko, na čo sa treba
sústrediť v najbližších mesiacoch a rokoch.
Aby sa v Bystrici pokojne a dobre žilo.
Držím palce novinám aj redakčnej rade,
aby priniesla živé a pútavé noviny. Ja som sa
rozhodol informovať občanov iným spôso
bom v alternatívnom médiu a inými kanálmi.
Tém mám veľa.
Všetkým čitateľom prajem pokojné sviat
ky, zaslúžený oddych a úspešný rok 2018.
Vladimír Kristl, poslanec MZ
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Zhodnotenie činnosti Sociálnej komisie
pri MČ Bratislava-Záhorská Bystrica za
rok 2017
Hlavnou náplňou činnosti sociálnej komi
sie bolo vyhľadávanie osôb v hmotnej núdzi,
navrhovanie a priznávanie jednorazových,
ale aj opakovaných finančných výpomocí
podľa Zásad pre poskytovanie pomoci so
ciálne odkázaným a zdravotne znevýhodne
ným občanom s trvalým pobytom v Záhor
skej Bystrici. Riešime žiadosti o jednorazové
peňažné dávky pre rodiny s deťmi, pre sta
rých, invalidných, nezamestnaných a imobil
ných občanov, na pohrebné, príspevok pri
narodení dieťaťa, príspevky na stravovanie
dôchodcov a príspevky neštátnym subjek
tom.
Prvýkrát bol poskytnutý aj finančný prí
spevok na odľahčovaciu službu v ZOS Slnko
v Záhorskej Bystrici, ktoré poskytuje sta
rostlivosť o seniorov s rôznymi diagnózami.
Opatrovateľskú službu v Záhorskej Bystrici
poskytuje obyvateľom Nezisková organi
zácia Opatrovateľka so sídlom v Záhorskej
Bystrici u šiestich občanov – a Vľúdnosť –
VENIA, n.o., so sídlom v Bratislave u jedné
ho občana.
V rámci Hlavného mesta SR Bratislavy
máme zastúpenie v Komisii pre mimovládne
organizácie a Inštitúte pre výskum práce,
ktoré sa venujú koncepcii pomoci ľuďom bez
domova. Zorganizovali sme zbierky pre so
ciálne slabých, za rok 2017 to bola zbierka
šatstva, hygienických potrieb a jedla ľuďom
bez domova pre Nocľaháreň sv. Vincenta de
Paul v Bratislave a pre sociálne družstvo Dia
konia Broumov v ČR. Na tejto akcii sme úzko
spolupracovali so Sociálnou komisiou pri
Farnosti sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bys
trici. Vzájomná prepojenosť týchto komisií
sa premieta do návštev občanov v hmotnej
núdzi, nosenia obedov a finančnej pomoci.
V súčasnosti i zásluhou oboch sociálnych
komisií žijú títo naši občania v priaznivých
pomeroch.
Komisia sa tiež v tomto roku podieľala
organizačne a finančne na zabezpeče
ní osláv Mesiaca úcty k starším, ako aj na
oslavách životných jubileí sociálne slabých.
Od novembra sa podarilo opätovne obsadiť
priestory zdravotného strediska lekárom,
kde poskytuje zdravotnícke služby Imuno
alergologická ambulancia MUDr. Dagmar
Cingelovej.
Členovia sociálnej komisie vynaložili v roku
2017 maximálne úsilie v pomoci ľuďom v so
ciálnej tiesni a v tejto činnosti budú pokračo
vať i v nastávajúcom, poslednom roku tohto
volebného obdobia.
Dr. Dagmar Cingelová
poslankyňa MZ, predsedníčka
sociálnej komisie

Vážení spoluobčania.
Opäť je to tu! Advent zvestuje, že sa blížia
Vianoce, pre mňa najkrajšie obdobie roka.
Nevdojak si vždy spomeniem na moje det
stvo, na cestu zo školy, keď mrzlo až mráz
zachádzal za nechty, keď zubaté slnko roz
trblietalo bielu perinu, ktorá bola rozprestre
tá na strechách domov, v záhradách, na po
liach. Keď sneh chrúpal pod nohami a dym
z komínov lákal do teplúčka domova.
Dnes tu také biele Vianoce zažívame len
zriedka.
A tak Vám teda prajem za oknom trblietavú
snehovú nádielku, dom prevoňaný škoricou
a vanilkou, pod stromčekom veľa darčekov,
pokoj, lásku a hlavne veľa zdravia v kruhu Va
šich najmilších.
Krásne sviatky, priatelia.
Marta Liďáková, poslankyňa MZ

 V prvom rade chcem poďakovať za
priestor, ktorý som po takmer troch rokoch
v novinách dostal.
Nakoľko je rozsah, ktorý mám k dispozí
cii, značne obmedzený, dovolím si stručné
hodnotenie mojej činnosti. Ako mestskému
poslancovi sa mi podarilo zabezpečiť finan
cie z rozpočtu hlavného mesta na nasledov
né akcie v našej mestskej časti:
-	 Vybudovanie svetelnej križovatky Bra
tislavská-Čsl.tankistov – viac ako 360.000
eur
-	 Nový asfaltový povrch na Bratislavskej
ulici od svetelnej križovatky po čerpaciu sta
nicu Slovnaft – viac ako 120.000 eur.
-	 Osvetlenie prechodu pre chodcov na
Bratislavskej ulici – takmer 10.000 eur.
-	 Projektová dokumentácia na rozšírenie
Bratislavskej ulice na štvorpruhovú v úseku
od križovatky na Podkerepušky po čerpaciu
stanicu VOMS – takmer 50.000 eur.
-	 Projektová dokumentácia na odvodne
nie Pútnickej ulice – takmer 30.000 eur.
-	 Podpora činnosti občianskych združe
ní v oblasti športu a voľného času.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí
ma v mojej činnosti podporovali, dôverovali
mi a vytvárali podmienky pre moju prácu.
Novinám Naša Bystrica želám veľa zda
ru, no predovšetkým hlbokú sebareflexiu,
pretože už dávno upustili od svojho pôvod
ného poslania a nie sú novinami všetkých
občanov Bystrice. Vzhľadom na prax, ktorá
v novinách funguje, budem aj naďalej alebo
predovšetkým uprednostňovať prezentáciu
mojej činnosti alternatívnou formou, cestou
iných médií. Nakoniec, tak ako som to robil
doteraz.
Nám všetkým želám pokojné a požehnané
vianočné sviatky, veľa zdravia a pohody v kru
hu rodiny a veľa úspechov do nového roka.
Roman Weinštuk, poslanec MZ

 V roku 2017 popri činnosti poslanca
a predsedu dvoch komisií pri miestnom za
stupiteľstve pracujem aj ako člen stavebnej
komisie. Podľa mojich pracovných povinnos
tí a rodinného života sa pravidelne zúčastňu
jem na rokovaniach uvedených komisií, kde
riešime rôzne zadania, ktoré sú predkladané
mestskou časťou, alebo vychádzajú pria
mo od obyvateľov Záhorskej Bystrice. Ako
poslanec predsedám Školskej komisii a Ko
misii verejného poriadku a životného pros
tredia. Zaujímame stanoviská a odporúčania
pre poslancov k rozhodovaniu na zastupiteľ
stvách. O rokovaniach predkladáme zápis
nice, ktoré sú prístupné na webovej stránke
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.
Súčasne vykonávam funkciu predsedu OZ
SPST-Záhorská Bystrica so zameraním na
športovú činnosť v stolnom tenise detí, mlá
deže a dospelých. Každoročne s kolektívom
tohto združenia organizujeme pre občanov
Záhorskej Bystrice stolnotenisové súťaže do
spelých v rámci Novoročného turnaja. Každý
rok organizujeme tiež Turnaj o pohár staros
tu (v roku 2017 už štvrtý v poradí) a detský
a mládežnícky turnaj. Súčasne hráme stol
notenisovú ligu v dvoch družstvách seniorov
(A – šiesta liga, B – ôsma liga). Pred dvomi
rokmi som sa rozhodol pomôcť pri opätov
nom oživení seniorského futbalu v Záhorskej
Bystrici. Nemalým podielom a na úkor mojej
rodiny a osobného času sa aktívne zúčast
ňujem na úspechoch seniorov v šiestej lige
– a môžem s uspokojením konštatovať, že
v jesennej časti ligy 2017 sme skončili na
prvom mieste. Verím, že na základe dobrej
práce trénera a vedenia klubu MKF Slovan
Záhorská Bystrica postúpime do piatej ligy.
Ďakujem všetkým priateľom a spolupra
covníkom, ktorí sa svojou prácou a prístu
pom spolupodieľajú na mojej práci a spoloč
ne dosahujeme dobré výsledky a priateľskú
atmosféru v našej Záhorskej Bystrici.
Miloslav Sajan
poslanec MČ
predseda OZ SPST-Záhorská Bystrica
viceprezident MKF Slovan Záhorská
Bystrica

Redakčná rada periodika Naša Bystrica nezodpovedá za obsah prezentovaných názorov poslancov. Je nezávislým
orgánom, ktorý zvolilo miestne zastupiteľstvo a riadi sa štatútom prijatým na
základe jeho uznesenia. Kompetenciou
redakčnej rady je vymedziť témy pre
publikované príspevky, ako aj ich rozsah.
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Listujeme v albume

Blahoželanie Národného výboru
v Záhorskej Bystrici k 30. výročiu
Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie, 1947

Tanečný kurz v hostinci U Iváka, 1936 – 1937
Vlastníci fotografií: Martin Starý, Štátny archív Bratislava –
Pobočka Modra.

