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Rozprávame sa s režisérom
mnohých divadelných inscenácií, ale i osláv 700. výročia.

Po prázdninách sa pod novou
strechou hokejbalového ihriska stretlo sedem tímov.

VIAC NA S. 8-9

Milí Bystričania!
Som presvedčený, že sme mali čo oslavovať. Sedem storočí poznaných dejín obce
pod Holým vrchom znamená, že kultúry,
početné generácie a národnosti, ktoré ju
formovali, stáli na pevných základoch
a dokázali odolať nástrahám času a nie vždy
priaznivým vplyvom okolitého sveta.
Veľkou výzvou a príležitosťou súvisiacou s oslavou významného jubilea bolo
opätovné prehĺbenie a sprístupnenie poznania o dejinách, kultúre i prírode našej
Záhorskej Bystrice. Ukázať všetkým nám
Bystričanom, tým, ktorých rodiny tu žijú
od nepamäti, ale i tým, ktorí medzi nami
bývajú len pár rokov či mesiacov, že Bystrica, hoci bola len väčším poľnohospodárskym sídlom, zohrávala vo svojich dejinách
vždy dôstojnú a významnú úlohu. Pôsobili tu znamenití a vzdelaní kňazi, obetaví
a nadaní učitelia i cirkevní hudobníci, ale
najmä generácie pracovitých a hrdých sedliakov, ktorí dali základ bohatej tradičnej
ľudovej kultúre, viditeľnej a pretrvávajúcej
až do súčasnosti.
Archívny výskum i bohatý fotografický materiál zozbieraný za pomoci desiatok
bystrických rodín dali predpoklad pre vznik
publikácie Záhorská Bystrica v obraze siedmich storočí, ktorá chce byť hodnotným
príspevkom k oslave významného výročia našej mestskej časti. Ako zostavovateľ
a jeden z autorov vyjadrujem poďakovanie
všetkým spoluautorom, prispievateľom
i vlastníkom obrazových materiálov, ktorí
ho mne a p. Rudolfovi Ivákovi nezištne poskytli na zdigitalizovanie. V neposlednom
rade patrí vďaka vedeniu mestskej časti –
starostovi Ing. Jozefovi Krúpovi a poslancom
miestneho zastupiteľstva za pomoc a podporu pri vydaní tohto knižného diela.
Žiadne písané dejiny nie sú úplné,
nikdy nie je vypovedané všetko. Úlohou do
budúcnosti preto zostáva, to nevypovedané
a dosiaľ nepoznané v dejinách Záhorskej
Bystrice spoločnými silami a cennými podnetmi dopĺňať a vyrozprávať.
Martin Besedič
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Oslavovali
sme 700 rokov
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PRÍHOVOR DEKANA
Milí priatelia,
hoci podujatia jubilejného roku 2014 sú
už dlhší čas v plnom prúde, piatok 25. júla
bol pre nás všetkých výnimočný. V tento
deň sme sa zišli na slávnostnej svätej omši a
kultúrnom programe. Spomenuli sme si na
našich zomrelých predkov a predchodcov,
ktorí sa počas viac ako 700 rokov dlhej histórie Záhorskej Bystrice akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o jej duchovný a kultúrny
rozvoj a ďakovali sme za nich Pánu Bohu.
Súčasťou bohoslužby bolo požehnanie
dvoch artefaktov významnej symbolickej
hodnoty: čerstvo obnovenej zástavy našich
dobrovoľných hasičov a nového zvonu pre
zvonicu vo farskom parku. Zástava ako
symbol boja s ohňom vyjadruje ustavičný
zápas nášho spoločenstva s ohňami vášní
a nepokojov, ktoré sa v dejinách nevyhli ani
našej obci. Doširoka sa rozliehajúci zvuk
zvonu akoby zasa symbolizoval Boží hlas,
ktorý po stáročia zvoláva veriacich počúvať ho a schádzať sa ako jedna rodina do
chrámu. Pravidelnosť, s akou zvon udiera,
je akýmsi srdcom našich dejín a obrazom
vytrvalosti v duchovnom a kultúrnom napredovaní spoločenstva.
Zvon sme po bohoslužbe umiestnili do
zvonice vo farskom parku vybudovanej
z trámov, patriacich kedysi k pôvodnému
krovu na starej budove fary. Tým akoby
sme sa symbolicky spojili so všetkými našimi predkami, generáciami, ktoré tu existovali a v jednote s Bohom i medzi sebou
navzájom si budovali existenciu a zveľaďovali svoje prostredie.
Z tunajších kňazov sme si pripomenuli najmä Matiasa Nojema, ktorý tu v 16. storočí
slúžil sväté omše v staroslovienskom jazyku, chorvátskych kňazov, ktorí obohacovali
náš duchovný život v 18. storočí, ale aj Dr.
Štefana Rosívala, Jozefa Taincznera, dekanov Alojza Kofrányiho, Antona Floreka
či Dr. Ota Holúska, ktorých entuziazmus
nadchýnal mnohých. Všetci kňazi a vzdelanci, ktorí tu pôsobili, zanechali v Záhorskej Bystrici významnú historickú stopu.
Sme teda súčasťou krásnej histórie. Nech
nám všetkým jej poznanie a poznanie
našich koreňov pomáha byť vďačnými za
dedičstvo, ktoré uchovávame, žiť múdro a
rozumne v prítomnosti, a tak vytvárať budúcnosť na chválu Boha a dobra všetkých
nás. Odkaz spomenutých osobností nesme
ďalej, lebo keď si spoločenstvo váži svoje
vlastné dejiny, je pevné a nemožno ho vykoreniť: a to ani v časoch najťažších.
Ľudovít Pokojný
dekan farnosti v Záhorskej Bystrici
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Oslavy výročia vyvr cholili galavečerom
V roku 1314 Uhorský kráľ Karol Róbert svojím
podpisom potvrdil Othovi z Telesprunu dedičský
nárok na územie, ktorého súčasťou bola aj Záhorská
Bystrica. Táto listina sa stala prvou písomnou
zmienkou o našej mestskej časti. Dnes, o sedemsto
rokov neskôr, je Záhorská Bystrica v plnom rozkvete
a zaslúži si svoj vysoký vek osláviť.
Slávnosť na počesť 700. výročia sa konala počas Hrubých hodov a zúčastnili sa na nej aj
mnohé známe osobnosti. Program bol naozaj bohatý a prebiehal od sobotňajšieho rána
do nedeľňajšieho večera. Napriek tomu, že to
s počasím nevyzeralo úplne ideálne, prišlo
veľa ľudí, aby sa zabavili a naplno si užili oslavy. Ako za odmenu sa počasie zlepšilo.

Parádna jazda hasičov
Ráno, od deviatej hodiny, ste po uliciach Záhorskej Bystrice mohli vidieť parádnu jazdu
hasičských áut, ktorá sa konala na počesť 135.
výročia od založenia hasičského zboru. Obdivovať ste mohli rôzne modely áut, modernejšie, ale aj tie, ktoré sa používali v minulosti.
Veľký záujem priťahovala najmä historická
konská striekačka z roku 1906. Hasičské autá
prešli kruhovým objazdom, kde sa konalo
slávnostné odhalenie plastiky sv. Petra a Pavla.
Súsošie, ktoré stvárňuje patrónov našej obce,
víta jej návštevníkov i domácich. Umelecké

V sobotu popoludní slávnostný program ofi-

ZÁHORSKÚ BYSTRICU UŽ STRÁŽIA JEJ PATRÓNI
Svätí Peter a Pavol, patróni našej mestskej
časti, od soboty 30. augusta vítajú obyvateľov
i návštevníkov hneď pri vstupe do obce.
Na začiatku bola myšlienka – dať Záhorskej
Bystrici k jej 700. výročiu darček, ktorý by
v mestskej časti zostal a natrvalo pripomínal toto
jubileum. „Spoločne s poslancami sme zvažovali
viaceré alternatívy, hľadali sme niečo, čo by bolo
pre Záhorskú Bystricu naozaj typické,“ hovorí
starosta Jozef Krúpa. „Uvažovali sme dokonca
o motíve spojenom s kapustou, ale voľba nakoniec padla na stvárnenie našich patrónov,
sv. Petra a Pavla.“ Akokoľvek sa zdal byť zámer
jednoduchý, k jeho realizácii viedla zložitá cesta.
Prvou veľkou prekážkou boli dopravní policajti, ktorí s umiestnením súsošia na kruhovom
objazde nesúhlasili. „Po viacerých rokovaniach
nám nakoniec dali výnimku – s podmienkou,
aby súsošie bolo priehľadné.“
Ďalšou nemenej podstatnou záležitosťou bolo

Záhorskej Bystrici

Beh o pohár starostu

Gróf Károlyi

financovanie plastiky. „Tu sa nám skutočne podaril husársky kúsok,“ hovorí Jozef Krúpa, „celú
plastiku sme vyfinancovali z peňazí sponzorov
a z dotácií. Takže našu mestskú časť nestála vôbec nič.“ A tak nakoniec plastika z dielne umeleckého sochára a maliara, obyvateľa Záhorskej
Bystrice Viťa Bojňaského, uzrela svetlo sveta.
Stalo sa tak v sobotné ráno, počas Hrubých
hodov. Slávnostnému odhaleniu asistoval aj
náš Hasičský zbor počas svojej parádnej jazdy
Záhorskou Bystricou. Na odhalení súsošia sa
okrem viacerých obyvateľov Bystrice zúčastnili
aj poslanci miestneho zastupiteľstva, ako aj dekan Ľudovít Pokojný, ktorý plastiku slávnostne
posvätil.
„Som naozaj vďačný všetkým, ktorí pri zrode
tohto diela podali pomocnú ruku. Bystričanom
tak zostane naozaj hodnotná pamiatka na významné jubileum, ktoré si tento rok spoločne
pripomíname,“ dodal Jozef Krúpa.

K 700. výročiu sme vypísali súťaž
o najkrajšiu báseň o Záhorskej
Bystrici a vyberáme z nich pre
čitateľov dve celkom odlišné. Prvá je
napísaná z pohľadu niekoho, kto
v nej síce nikdy nebol, ale
z počutia o jej krásach
a prednostiach si ju vysníval ako
ideálne miesto. Jaroslava Šaková do
nej vložila rýmy i vtip a pekne vystihla
čaro obce, v ktorom sa prepájajú tie
najlepšie hodnoty mesta i dediny.
Jaroslava Šaková

dielo zhotovil obyvateľ Bystrice, akademický
sochár Viťo Bojňanský.

Na Námestí Rodiny sa už po štvrtýkrát konal
v sobotu predpoludním Beh o pohár starostu. Vytvorených bolo päť kategórií: deti do
7 rokov, deti do 12 rokov, mládež, ženy
a muži. Celkový víťaz získal hlavnú cenu,
celý víkend si mohol užívať Mercedes Benz
triedy C. Podujatie spoluorganizovala firma
Mercedes Benz, ktorej auto sprevádzalo bežcov počas celej hlavnej trasy. Víťazmi sa stali:
deti do 7 rokov – Dávid Dostal, deti do 12
rokov – Matúš Jakub Koreň, mládež – Leonard Haraslin, ženy – Mária Rodáková, muži
– Daniel Klúčik. Práve on sa stal celkovým
víťazom a mohol sa tak voziť v spomínanom
Mercedese.

BÁSNE O ZÁHORSKEJ BYSTRICI

ciálne otvoril starosta Jozef Krúpa a privítal aj
hostí. Potom dal slovo pánovi grófovi Józsefovi Károlyimu, ktorý pricestoval zo zahraničia,
aby oslávil výročie spolu s nami. Poďakoval za
pozvanie a v krátkosti vyrozprával svoj príbeh. Jeho rodina pochádza zo Stupavy, kde
žili 80 rokov, avšak v roku 1945 boli nútení
opustiť tento kraj a počas komunistických
čias nemali možnosť domovinu navštíviť.
Až v roku 1989, po zmene systému im bolo
umožnené vrátiť sa domov na Slovensko a teraz je veľmi rád, že má tú príležitosť prísť do
Záhorskej Bystrice.
Na záver dostal gróf Károlyi ďakovný list od
našich dvoch poľovníckych združení – PZ Záhorská Bystrica a PZ Sekýľ. Gróf sa prítomnej
skupine poľovníkov veľmi potešil, keďže jeho

rod dbal o hospodárske zužitkovanie lesa aj
z hľadiska chovu zveri. Jeho starý otec i otec
sa starali o zver a rozvíjali poľovníctvo aj
v novej domovine, napriek tomu ich mrzelo,
že sa nemohli vrátiť do svojej pôvodnej poľovníckej oblasti. „Ďakujem pekne,“ povedal
po slovensky, a následne sa osobne stretol
a zhováral s Bystričanmi.

Kniha obehla celý svet
Pán Imrich Szabó je autorom knihy Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykárolyi a sprostredkovateľom stretnutia grófa
Józsefa Károlyiho s Bystričanmi. „Táto publikácia je v podstate moja pätnásta. Všetky knihy som písal s historickou tematikou. Vždy
POKRAČOVANIE S. 4

Niektorí hovoria, že si časťou Bratislavy...
Iných pri vstupe skôr dedinský vzduch zaplaví
Ja nikdy nevstúpila som – tak neviem
Predstavu svoju dnes však rozpoviem
Mám odtiaľ jednu kamarátku
A tá mi poskytla vidinu vratkú
Vraj je tam krásne a žije sa tam dobre, keď ste tam
doma
To je však niečo, čo opísať by sa dalo aj slovami
dvoma-troma
Rozhodla som sa teda ešte niečo pridať
Idylické miesto si zo Záhorskej vysnívať
Raz prídem tam a budem očarená krásou
Zlatisté klásky si povpletám do vlasov
Chlieb z týchto klasov natriem si ich slávnym
jahodovým džemom
Otvorím srdce, myseľ i zmysly všetkým príjemným
vnemom
Krásu Záhorskej Bystrice začnem obdivovať
A už nebudem musieť o nej len vypisovať

Andrej Šteffek

Bystrica, Bystrica, Bystrička
Bystrica, Bystrica, Bystrička
uš 700. letorost ti pán kronikár do knišky života
kreslí
Bystrica, Bystrica, Bystrička
vine sa nad tebú lesná cestička
jak ťa pomaranč v červený večer prežárí
ket si pomáuy za tvúj chotár za Strmé Vŕšky líha
gde humno s pahorkem Karpát splývá
leží lókus aménus
mauá arkádia Záhorá
tam nečího srtca cesty idú
k útočišču
jak spuašenú srnku hnedú
nohy a duša povedú
tam v doline huáhol zvonú kosteua Petra Pavua
zaznívá
chuapec v kroji cestú na hodovú omšu resko si
zaspívá

Mamičko povjedzte, aj vy šecíi ludé,
v kerém kúce svjeta kde mi dobre bude.
Tam ti je najlepší, kde ceuéj rodzine,
medzi kamarádma v Záhorskej dzedzine.
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DOKONČENIE ZO S. 3

som sa nejakým spôsobom dotýkal Károlyiovcov, lebo keby nebolo ich, tak nemá históriu ani Palárikovo, aspoň nie takú, akú má.
V roku 2006 som sa s pánom grófom Károlyim osobne zoznámil a požiadal ho o povolenie napísať knihu o jeho rode. Najprv sa tváril
nedôverčivo, ale ja som sa nenechal odradiť.
Prvé vydanie vyšlo v roku 2012 a ukázalo sa,
že kniha má veľký úspech. Rozšíril som ju
o ďalších 120 strán a nechal preložiť do maďarčiny. Obehla doslova celý svet. Ohlasujú sa
mi ľudia z Nového Zélandu, z Brazílie, z USA,
z Baleárskych ostrovov a, samozrejme, z Maďarska i okolitých štátov. V tomto okamihu sa
prekladá do angličtiny a bude sa prekladať do
rumunčiny. Takže publikácia ešte neskončila

a už mám dojem, že túto knihu nenesiem ja,
ale ona nesie mňa. Dnešné podujatie sa mi
veľmi páči a môžem si dovoliť povedať, že aj
pán gróf Károlyi bol veľmi dojatý, akým spôsobom ste sviatok zorganizovali.“

Na oslavy prišli aj vzácni hostia
Okrem Bystričanov sa na podujatí zúčastnili
aj obyvatelia z iných mestských častí. Medzi
nimi boli aj viacerí vzácni hostia – primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik, či predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Pozvanie prijali aj starostovia z niekoľkých
mestských častí Bratislavy. Na oslave 700.
výročia nechýbali ani priatelia z našich družobných obcí. Rakúska obec GöttlesbrunnArbesthal mala naozaj bohaté zastúpenie.

TÉMA

Prišli so svojou dychovou hudbou, spevákmi
a tanečníkmi. Ich vystúpenie malo vysokú
umeleckú hodnotu a na záver si s nimi zatancovali aj pán starosta s manželkou. Družobná obec Brumovice predviedla počas
programu niečo z iného súdka. Divadelné
jednoaktovky nám priblížili život a tradície
tejto moravskej obce. No a do tretice tu bola
delegácia z talianskej družobnej obce – Riese
Pio X, kde sa po nedávnych voľbách vymenilo vedenie.

Stánky i zábava
Na hodoch, samozrejme, nechýbali ani stánky s remeselnými výrobkami, jedlom a pitím,
rozostavané okolo celého námestia. Deti sa
mohli povoziť na poníkoch, zatancovať si
folklórne tance, zajazdiť si na kolotoči, alebo
ochutnať cukrovú vatu. Kúpiť sa dali rôzne suveníry, ručne vyrobené náušnice, náramky či
prstene. Ani o jedlo a pitie nebola núdza – cigánska, oblátky, pelendreky, pivo, medovina aj
burčiak Bystričanom chutili. No a nesmieme
zabudnúť spomenúť obľúbenú súťaž o najlepší
bystrický závin, cenu – balíček s darčekovými predmetmi a poukaz na nákupy v Bille
v hodnote 100 eur – si odniesla pani Mária
Okálová.
Jeden stánok bol špeciálne venovaný suvenírom pre Záhorskú Bystricu. Tu sa dala kúpiť
aj najnovšia kniha Záhorská Bystrica v obraze
siedmich storočí od Martina Besediča a kolektívu autorov, ktorá bola počas programu
slávnostne uvedená do života.

Slávnostný program
Na začiatku programu vystúpili umelci zo Záhorskej Bystrice. O hudbu sa postaral folklórny súbor Bystričan, ktorý je na hudobnej scéne
viac ako dvadsať rokov a chystá sa vydať druhé
CD. Zaujali aj Ragtime Jazz Band a skvelí hudobníci Andrea Zimányiová a Juraj Burian.
Po vystúpeniach družobných obcí sme mali
možnosť vidieť organizovaný sprievod kráľa
Karola Róberta po Záhorskej Bystrici.
Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky
vyvrcholili slávnostným galavečerom, ktorý sa
začal krátko po siedmej hodine večer. Moderátormi boli Vladimír Kobielsky a Veronika Hatala. Okrem umeleckej hodnoty mal program
aj historický rozmer. Vystúpenie Tovarišstva
starých bojových umení a remesiel, ktoré pomohlo priblížiť udalosti jednotlivých storočí,
dokreslila nápaditá choreografia Tanečnej
skupiny Jaroslava Moravčíka, ako aj folklórny
súbor Bystričan.
Vrcholom bolo vystúpenie maestra Miroslava
Dvorského, ktorý spoločne s detským speváckym zborom zaspieval dojímavú pieseň Najkrajší kút v šírom svete, je moja rodná zem.
Potom Námestie Rodiny ožiaril veľkolepý ohňostroj. Záver slávnostného galavečera patril
už slovenskej popovej legende Vašovi Patejdlo-

ľov futbalu prežilo športové dopoludnie s občerstvením 6 družstiev futbalových nádejí zo
Záhorskej Bystrice, Lamača a Devínskej N. Vsi
a Petržalky. Bystrický mládežnícky futbal sa
dostáva do povedomia obce, pravidelne dnes
trénuje vyše 60 detí v štyroch kategóriách. Na

vi, ktorého sprevádzali Andrea Zimányiová
a Juraj Burian. Koncert mal veľký úspech, diváci si spoločne s ním aj zaspievali. „Koncert
sa mi páčil. Záleží na ľuďoch a ich odozve, takže sa mi to páčilo, lebo poznali väčšinu mojich
pesničiek,“ spokojne skonštatoval Vašo.

Hodová nedeľa
Oslavy výročia našej obce pokračovali aj
v nedeľu. V slávnostnom duchu sa niesla ďakovná svätá omša, ktorá sa konala vo farskej
záhrade a celebroval ju pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy Jozef
Haľko. Do Záhorskej Bystrice priniesol k jej
významnému výročiu aj pozdrav svätého otca
Františka.
Popoludnie patrilo športu a zábave. Ožilo naše
futbalové ihrisko, kde sa konal turnaj futbalových tímov mužov – Záhorská Bystrica si
zmerala sily s okolitými obcami. Víťazstvo si
síce odniesla susedná Marianka, ale na dobrej
sviatočnej nálade to nikomu neubralo.

Zhodnotenie pána starostu
„Pre mňa je vždy dôležité, čo hovoria ľudia.
Odozva bola naozaj veľmi dobrá. Takže som
spokojný, že ľudia ocenili niekoľkomesačnú
prácu tímu, ktorý pripravoval Hrubé hody.
Program bol veľmi pestrý a myslím si, že každý

si tam našiel to svoje. Počítali sme aj s tým, že
na hody zvykne bývať horšie počasie, a keďže
sme nechceli ohroziť pripravený program, postavili sme na námestí aj veľkokapacitný stan.
Prvú hodinku veľmi pomohol. Našťastie nám
potom naši patróni zoslali lepšie počasie, a tak
všetko vyšlo, ako sme plánovali. Moja srdečná
vďaka patrí okrem sponzorov aj všetkým tým,
ktorí program a celé oslavy pripravovali. Robili
to väčšinou nezištne, s veľkým zanietením, čo
bolo na výsledku skutočne vidieť. “
Petra Brštiaková
Foto: Martin Jurček

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

ďakuje partnerom 700. výročia prvej písomnej zmienky

BEHALO SA AJ ZA FUTBALOVOU LOPTOU
V rámci Hrubých hodov usporiadala športová
komisia aj mládežnícky futbalový turnaj i priateľské zápasy v kategóriách mladšia a staršia
prípravka a mladší žiaci odohrali aj súťažné
stretnutie bratislavskej ligy.
Pred veľmi slušnou návštevou rodičov a priate-
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SLÁVNOSŤ

o Záhorskej Bystrici
fotografiách sú mladší žiaci pred súťažným zápasom a organizátori turnaja Vladimír Kristl
(vpravo) a Ivan Bošňák (v strede) s bývalými
a súčasnými bystrickými trénermi (zľava)
Mariánom Polákom, Martinom Kapustom a
Jozefom Prokopom.

GENERÁLNY PARTNER:

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

Advokátska kancelária
JUDr. Zoltán Sťahula

LZ Projekt s.r.o.

MEDIÁLNI PARTNERI:
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Dobrovoľný hasičský zbor má 135. rokov
Súčasťou každého jubilea je aj nahliadnutie do minulosti. Náš Dobrovoľný hasičský zbor má
bohatú históriu a významné miesto v dejinách Záhorskej Bystrice.
Počas svojej 135-ročnej histórie zjednocoval
záhorskobystrický hasičský zbor svojich členov
bez ohľadu na stavovskú, náboženskú, politickú či národnostnú príslušnosť a slúžil ľuďom
v ohrození života i majetku. Mnoho bystrických rodín je do jeho činnosti zaangažovaných
po celé generácie. Preto je naším dôležitým
poslaním odovzdávať mnohoročné skúsenosti
mladej generácii, ktorá nevidí v hasičskej práci
iba vzrušenie v akčných situáciách, ale aj mnoho
„nezaujímavej“, no veľmi užitočnej práce.

Vznik
Podľa historických záznamov z polovice
18. storočia počet obyvateľstva Záhorskej Bystrice vzrástol. Vzhľadom na drevené roľnícke
obydlia, vykurovanie a uskladnenie sena, slamy
a iného horľavého materiálu, boli požiare časté.
Nedostatok hasičského náradia a často aj vody,
a tiež neznalosť ľudí či neorganizované, chaotické hasenie, mávali katastrofálne následky.
Blízkosť Bratislavy a Viedne a rozvoj priemyselnej výroby ovplyvňovali pokrokové myslenie
Bystričanov a prinášali do ich života nevyhnutné zmeny. Jednou z nich bol aj vznik hasičského zboru – v októbri 1879 bol založený Spolok
dobrovoľných hasičov Bratislavská Bystrica
a patril medzi prvé na Záhorí. Zakladateľmi boli
syn bývalého richtára Pavel Masarovič, ktorý bol
aj prvým veliteľom hasičov, učiteľ Peter Matulay,
ktorý bol prvým predsedom, mlynár František
Orth a ďalších asi 15 občanov.

zväz požiarnej ochrany. Dobrovoľní hasiči vykonávali svoju činnosť v rámci Verejného požiarneho zboru, ktorý riadil Miestny národný
výbor.
Ďalším dôležitým medzníkom v histórii hasičského zboru je výstavba hasičskej zbrojnice
v rokoch 1957 – 1960, do ktorej pribudlo nové
cisternové požiarne vozidlo Praga-RN, udržiavané dodnes. Vtedajší dobrovoľný požiarny zbor
mal až 108 členov.
Hasiči zabezpečovali pohotovosť pri žatevných prácach, a tak získali v roku 1965
výkonnejšie cisternové požiarne vozidlo Zill
s dvojkolesovou motorovou striekačkou DS-16.
A postupne aj získanie ďalšej, modernejšej
techniky, i keď vyradenej od profesionálnych
hasičov. Boli to TATRA 148 CAS-32, AVIA,
prenosné motorové striekačky PPS-8, DVS12 a PPS-12 a Karosa-LIAZ CAS-25. Niektoré
z nich slúžia dodnes.

Zástava a rovnošaty
Postavenie bystrických hasičov sa upevňovalo aj vďaka výraznej podpore miestnych
cirkevných predstaviteľov, farárov ThDr. Alojza Kofrányiho, známeho svojimi technickými
vynálezmi a patentmi, a ThDr. Štefana Rosívala
a Antona Floreka, ktorí boli neskôr predsedami
spolku. V našej obci máme dve sochy patróna
hasičov – sv. Floriána, prvú z roku 1815 na malom námestíčku za farou a druhú, umiestnenú
v roku 1905 na vtedy nový oltár v kostole.
Prvú zástavu, prápor, daroval hasičskému
spolku v roku 1881 pán Príleský, tá sa však nezachovala. Ďalšie dve zástavy, ktoré hasičom
darovali občania v roku 1922 a 1932, sa zachovali dodnes a nechýbajú na žiadnej slávnostnej
udalosti. V roku 1883 bola zakúpená prvá ručná striekačka a neskôr, už omladený 30-členný
hasičský zbor dostal od obce prvé rovnošaty,
zvané „cvilichové“, opasok a „bajlu“ – sekerku.
Vzhľadom na veľkú požiarovosť bola v roku

Prevencia a výcvik
1905 zakúpená štvorkolesová ručná striekačka
na konský poťah.
Po ničivom požiari v roku 1906, kedy v obci
zhorelo 11 roľníckych domov aj s hospodárskymi objektmi, sa vďaka zbierke občanov a členov
spolku a s podporou obecného úradu zakúpila
druhá, „modernejšia“ striekačka, ktorá sa zachovala dodnes.

Obdobie vojen
Smutnou kapitolou bolo obdobie 1. svetovej
vojny. Po odchode mladších hasičov do vojenských útvarov zaznamenal hasičský zbor oslabenie činnosti a, žiaľ, mnohí sa nevrátili. Po vzniku
prvej Československej republiky v roku 1918 sa
začala činnosť zboru oživovať. Rozvoj priemyslu
prinášal okrem pracovných možností aj technický pokrok, ktorého súčasťou bola elektrifikácia
obce v roku 1928 a vybudovanie hospodárskej

nádrže – rybníka v roku 1931. Obe skutočnosti
prispeli k zníženiu rizika požiarov a k urýchleniu zásahov na ich likvidáciu.
Obdobie 2. svetovej vojny zasiahlo našu
obec omnoho viac. Záverečné boje spojené
s náletmi na Bratislavu si vyžiadali päť ľudských
obetí. Materiálna základňa zboru bola takmer
zruinovaná – pri vojnových požiaroch sa využívala až po hranicu únosnosti. Podľa archívnych
záznamov vykonal Dobrovoľný hasičský zbor
v rokoch 1928 – 1948 až 53 zásahov.

Modernejšia technika
Rozvoj dobrovoľného hasičstva po vzniku
socialistického štátneho zriadenia v roku 1948
umožnil zakúpiť prvé motorové vozidlo so striekačkou a kompletným vybavením zn. Aero 150.
Vydaním zákona č. 62 v roku 1950 sa vytýčili čs.
hasičstvu nové úlohy a vznikol Československý

Požiarovosť v obci sa znížila najmä po roku
1950 vďaka výrobe nových, bezpečnejších stavebných materiálov a najviac po roku 1976,
kedy bola dokončená plynofikácia obce a minimalizovalo sa riziko požiarov pri vykurovaní
domácností. Zaznamenané sú len dva požiare
veľkého rozsahu, a to miestneho kina v roku
1966 a novopostaveného klimatizačného skladu
ovocia a zeleniny JRD v auguste 1972.
Preto bola činnosť hasičského zboru zameraná hlavne na prevenciu, výchovu a výcvik požiarnych družstiev. Hasiči sa vždy zapájali do
diania v obci, napríklad brigádami pri výstavbe
školy, vodovodu, Miestneho národného výboru,
kultúrneho domu.
Vznikali tiež požiarne družstvá mládeže
a zábavnou previerkou ich prípravy bola súťaž
Plameň, ktorá sa v dvojročných cykloch koná na
okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni až dote-

zboru mu bolo taktiež udelené najvyššie vyznamenanie Čestná zástava ÚV Zväzu požiarnej
ochrany SSR. Najnovšie vyznamenanie za činnosť zboru v našej obci prevzal predseda pán
Andrej Urdovič počas slávnostného podujatia
k 700. výročiu Záhorskej Bystrice.
Za 135 rokov sa v hasičskom zbore vystriedalo 16 predsedov, 18 veliteľov a 16 tajomníkov. Najdlhšie – 20 rokov – vykonáva funkciu
predsedu pán Urdovič. Vo funkcii veliteľa bol
najdlhšie – 23 rokov – pán Miroslav Liďák. Šesťdesiat rokov členstva v zbore tento rok zavŕšil
pán Pavol Liďák. V súčasnosti má Dobrovoľný
hasičský zbor 58 členov a 8 dorasteniek.

Kde všade slúžia

raz. Úspech v regionálnych kolách posunul naše
družstvá – najprv chlapcov a neskôr aj dievčat.
Niektorí z nich sa po dovŕšení plnoletosti stali
členmi Dobrovoľného hasičského zboru. V Záhorskej Bystrici bolo aj 22 ročníkov domácej
súťaže, žiaľ, posledná sa konala v roku 2009.
Potom už zboru nebolo umožnené vykonať súťažné disciplíny na futbalovom štadióne, ako to
bolo predtým.

Vyznamenania
Vysokú úroveň a pohotovosť preukázali naši
hasiči pri likvidácii rozsiahlych lesných požiarov
v okrese Malacky v lete 1992, alebo pri povodniach na riekach Morava a Dunaj v rokoch 2002
a 2013, za čo bola hasičskému zboru vyslovená
pochvala od Prezídia Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v SR, od primátora hlavného mesta SR
Bratislavy a bolo mu udelené vyznamenanie
3. stupňa ministrom vnútra SR R. Kaliňákom.
Pri oslave storočnice Dobrovoľného hasičského

Bystrickí hasiči nezištne poskytujú pomoc
pri mimoriadnych živelných udalostiach –
odčerpávajú prívalovú vodu z pivníc a studní,
preplachujú kanalizáciu, odstraňujú polámané
stromy. Polievaním verejnej zelene pomáhajú
skvalitňovať životné prostredie a nechýbajú ani
pri spoločensko-kultúrnych podujatiach ako
plesy, stavanie mája, Deň detí, Deň otvorených
dverí TV Markíza, pri stretnutiach susedov
a pri cirkevných obradoch na sv. Floriána, hody
a Božie telo.
Dobrovoľný hasičský zbor vlastní vzácne
exponáty dobovej hasičskej techniky a v tomto
jubilejnom roku sa rozhodol zreštaurovať ručnú
štvorkolesovú striekačku z roku 1906 i vlajku,
ktorú v roku 1932 darovali hasičom krajanky z
Ameriky. Oba exponáty mohli obyvatelia vidieť
počas osláv jubilea a slávnostnej jazdy hasičov.
Miestny úrad prenajal na zriadenie múzea
vežu Poľný mlyn, ktorej okolie je vhodné aj na
nácvik a súťaž hasičských družstiev. Hasiči ďakujú Miestnemu zastupiteľstvu a Družstvu podielnikov Devín za poskytnuté priestory.
Margita Granecová
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Máme tu spoločenstvo s veľkým potenciálom
Napriek tomu, že režíruje veľké divadelné inscenácie či rozhlasové projekty, nezaváhal a svoje
skúsenosti uplatnil aj pri oslavách 700. výročia. Na naše otázky odpovedal Bystričan, režisér,
dramaturg, scenárista a pedagóg PAVOL SMOLÍK.
■ Ako dlho bývate v Záhorskej Bystrici? Žili tu už vaši
predkovia, alebo ste „prisťahovalec“?

■ Odvtedy nasledovalo mnoho ďalších inscenácií
na Slovensku či v Čechách. Ktorá je vaša „srdcovka“
a prečo?

V Záhorskej Bystrici žijeme s manželkou
od marca 1995. Vtedy sme sem prišli z Patrónky. Starší synovia, Pavol a Michal, už boli
na svete. Takže my štyria sme „prisťahovalci“.
Juraj (1996) sa však už narodil tu, on teda
prisťahovalec nie je. Napriek tomu, že
nie sme priamo zo Záhorskej Bystrice,
máme korene na Záhorí, môj otec pochádzal
z neďalekého Lozorna. Jeho mamička,
naša starenka, sa za slobodna volali Rácová – a táto rodina má hojné zastúpenie aj
v Záhorskej Bystrici. Takže nejaké korene by
sa tu možno predsa len našli.
■ Predstavíte sa čitateľom bližšie?
Vyštudoval som gymnázium a potom
na VŠMU teóriu a kritiku hudby a paralelne
opernú réžiu. Po celý život sa venujem réžii
a dramaturgii, ale tiež scenáristike a pedagogickej práci. Vyše dvadsať rokov som pôsobil v Opere SND, kde som naštudoval celý rad
inscenácií – a približne rovnaký čas som učil
aj na VŠMU. Teraz som docentom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre – a popri tejto
práci píšem a režírujem „na voľnej nohe“.
■ Pamätám si vašu prvú inscenáciu v Opere SND,
Pucciniho Madama Butterfly. Ako si na ňu spomínate?
To bolo na jeseň 1990. Pre mňa to bol

■ Obzvlášť zarezonovali oslavy Hrubých hodov. Bola
príprava tohto galavečera zložitá?
Je to trochu aj otázka stratégie. Štruktúra
programu bola postavená tak, že takmer
všetky zúčastnené zložky si priniesli vopred
dohodnutú nacvičenú časť programu. Skladali sme akési „puzzle“. Koniec koncov, inak
by to ani nešlo – veď na celý osemhodinový
program sme mali len jednu štvorhodinovú
skúšku. Všetci fungovali výborne.

ohromný začiatok kariéry, keďže v tom
čase som bol ešte študentom. Vtedajší pán
riaditeľ Juraj Hrubant mi preukázal veľkú
dôveru a dal mi k dispozícii dve obsadenia:
jedno staršie, skúsenejšie – a jedno, pozostávajúce tiež z mladých umelcov, ktorí si
v SND začínali budovať svoj priestor – teda
z takých, ako som bol ja sám. Myslím, že
vtedy sme nesklamali. Madama Butterfly mi
otvorila cestu k ďalším prácam nielen v SND,
ale aj v iných divadlách.

Mám za sebou vyše päťdesiat divadelných réžií a okolo stotridsať rozhlasových
projektov. A okrem toho množstvo eventov
– teda podujatí pripravovaných „na mieru“
pre rôzne subjekty, ako sú napríklad
Cena Tatrabanky, galavečery pre Dexia
Banku, SPP, Dni otvorených dverí SND,
ale aj inauguračná slávnosť prezidenta či galavečer pri príležitosti otvorenia
novej budovy SND. Ťažko povedať, ktorý
z operných, muzikálových či iných projektov mi k srdcu prirástol najviac. Režisér si
musí k dielu, ktoré práve inscenuje, nájsť
priam dôverný vzťah – inak by výsledok
mohol byť rozpačitý. Ale pokiaľ by som
mal predsa len menovať povedzme dve
z mojich operných inscenácií, boli by to
asi Verdiho opera Falstaff a opera Hamlet od Ambroisa Thomasa. Čo ich spája?
Po hudobnej stránke majú tieto diela dosť
„rozdielnu krvnú skupinu“, ale obe sú
inšpirované shakespearovskou predlohou
– a pri štúdiu oboch sa stretol výborný
tím. Rozumeli sme si a na výsledku to bolo
cítiť. Mimochodom: keď hovoríme o tíme,
na veľkej väčšine mojich inscenácií som
spolupracoval s kostýmovou výtvarníčkou
Ľudmilou Várossovou, ktorá tiež už dlhší
čas žije v Záhorskej Bystrici.

■ Režírovali ste napríklad aj Bratislavské korunovačné
slávnosti. Je to problematickejšie, alebo zábavnejšie
ako režírovanie pre kamenné divadlo?
Je to niečo úplne iné. V takzvanom kamennom divadle, teda takom, v ktorom sa
inscenácia dôkladne pripraví a potom beží
niekoľko rokov, je oveľa viac času pracovať
s režijným, hereckým či výtvarným detailom.
Pri korunováciách musíte veľké podujatie
s vyše stovkou účinkujúcich vystavať bleskovo,
počas pár skúšok. Skúsenosti z divadla pritom
naplno zužitkujete, pretože práve na základe
praxe divadelného režiséra viete pracovať
s maximálnou efektivitou: teda dosiahnuť za
pomerne krátky čas taký výsledok, ktorý ste
si predsavzali. Na korunováciách – a iných
podobných podujatiach – je zaujímavé to,
že nevyžadujú len umelecké stvárnenie, ale
majú aj nezanedbateľnú logistickú stránku.
Je to čosi medzi divadlom a manévrami. To je
celkom zábavné.
■ Už dlhší čas ste pedagógom na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Aká je to práca?
Do Nitry som šiel ako pedagóg
s mnohoročnými skúsenosťami z VŠMU, ale
predsa sú medzi týmito školami isté rozdiely.
Zatiaľ čo na VŠMU sme pripravovali študentov
na umelecké povolania – teda na režírovanie
či na spev v operných divadlách, na nitrianskej univerzite učíme budúcich pedagógov,
ktorí zasa budú učiť iných, ako sa robí hudobnodramatické divadlo. Budú sa venovať

najmä deťom a mladým ľuďom na základných
umeleckých školách či konzervatóriách.
Našou úlohou je týchto poslucháčov viesť
nielen po odbornej – divadelníckej a hudobníckej stránke, ale formovať ich k tomu, aby
umenie chápali ako účinnú cestu medziľudskej
komunikácie, a aby k takémuto vnímaniu
neskôr viedli aj mladých ľudí, ktorých budú
učiť oni. Pokiaľ sa má udržať a rozvinúť duch
vzájomnej priateľskej a bratskej komunikácie
medzi ľuďmi, nie je to možné bez pevného
celospoločenského kultúrneho kontextu. Ak si
toto naši absolventi osvoja a budú odovzdávať
ďalej, neučili sme ich nadarmo.
■ Svoje autorské a inscenátorské skúsenosti
uplatňujete aj pri podujatiach sedemstého výročia tu
v Záhorskej Bystrici.
Áno. S pánom starostom Jozefom Krúpom sme sa dohodli na spolupráci – a mňa
plánovanie podujatí, ich dramaturgia, písanie
scenárov k nim a napokon ich scénická realizácia tu doma baví. Musím povedať, že ľudia
na úrade sú konštruktívnymi spolupracovníkmi
a to, čo pán starosta naplánoval, spoločne rozvíjame až do výslednej podoby. A je príjemné,
že tu platia dohody. Teraz, po ôsmich mesiacoch jubilejného roka, je to zjavné aj na
výsledkoch. Podarilo sa, chvalabohu, niekoľko
pekných podujatí, ktoré sú okrem toho
vynikajúco spropagované po celej Bratislave.
Záhorská Bystrica sa zásluhou všetkých, ktorí
na výročí spolupracovali a spolupracujú, naozaj pozitívne zviditeľnila. Z toho mám radosť.

■ Celý život sa venujete kultúre a umeniu. Nie je to
v dnešnej skomercionalizovanej dobe boj s veternými
mlynmi?
Predovšetkým by som oddelil pojmy
„kultúra“ a „umenie“. Umenie je istá
schopnosť vidieť veci inak než iní ľudia –
a tento svoj pohľad im predostrieť. Umenie
však nemusí byť automaticky aj kultúrne.
Kultúra je, podľa môjho názoru, viac než
umenie. Kultúra zahŕňa to, čo nás presahuje – nie náhodou má spoločnú etymológiu so slovom „kult“. Kultúra je vyhovieť
niekomu inému, kultúra je byť nezištným.
Kultúrny je ten, ktorý je schopný sám seba
vnímať ako súčasť spoločenstva, a je pripravený byť tomuto spoločenstvu na úžitok.
Nesprávne zvykneme hovoriť, keď sa chystáme do kina či do divadla, že „ideme na
kultúru“. Na skutočnú kultúru sa chodí tam,
kde oddane slúžia chorým, starým, velikánmi kultúry sú matky, ktoré sa s láskou starajú
o ťažko postihnuté deti. Kultúrny je ten, kto
sa dokáže vyhnúť klamlivým deformáciám
v pohľade na seba samého a na druhých, ten,
kto dokáže vidieť za horizont vlastného individuálneho záujmu. Ako Gándhí, Kolbe alebo
Matka Tereza. Pokiaľ umenie dokáže slúžiť
týmto ideálom, až vtedy sa stáva kultúrnym.
A to je možné. To sa dá. Preto snaha o poctivé
umenie nikdy nie je a nebude bojom s veternými mlynmi.
■ Vráťme sa na záver späť do Záhorskej Bystrice. Ste
tu radi? Čo by ste tu zmenili?
Áno, som tu rád. Mám tu veľa priateľov,
v Záhorskej sa dobre býva. A je tu
spoločenstvo, ktoré má podľa mňa veľký
potenciál. Ľudia nesedia doma v zavretých
domoch. Stretávajú sa, komunikujú, trávia
spolu čas. Majú o seba záujem. V tom vidím
perspektívu. Čo by som rád zmenil? Otočil
by som svoj dom spálňami do dvora, aby
mi cez žalúzie po celú noc nepresvitala
modročervená „svetelná show“ z Tesca.
(mc)
Foto: archív
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Naši prváčikovia už sedia v laviciach
Školský rok sa opäť začal a Základnú školu na Hargašovej naplnili aj noví prváčikovia.
A čo vy? Pamätáte sa ešte na svoj úplne prvý deň v škole? Možno vám táto anketa
s našimi prváčikmi pomôže spomenúť si na detské ambície a hravosť.
■ Čo robievate cez prestávky?
Matúško: Občas si niečo vytiahnem
z tašky a tak.
Patrik: Papám, potom sa niekedy trošku
pohrám a také.
Lucian: Papám, chodím cikať.
Atinka: Hráme sa, potom ešte sa niekedy
najeme, keď sme hladní, alebo ideme na
„vecko“.
Viktorko: Niekedy papám a niekedy sa
hrám.
Danielko: Idem sa vycikať, niekedy sa
najem a niekedy nie.
Paľko: Niekedy sa hrám, alebo jem.

Keď som vošla do triedy, desiatky
veľkých očí upriamili svoje zvedavé
pohľady priamo na mňa. Kto je to? Čo sa
robí? Moja prvá veta znela: „Komu sa páči
v škole, nech zdvihne ruku!“ Všetky ruky
boli razom hore a jednohlasné „Mne!“
sa ozývalo z predných aj zadných radov.
Niektoré deti dokonca naťahovali ruku
ešte vyššie, aby ich bolo dobre vidieť.
Postupne som sa porozprávala s každým
prváčikom, aby som vám mohla predviesť
ich aktuálne názory na školu.
■ Prečo si myslíte, že je dôležité, aby sme vedeli
písať a čítať?
Viki: Aby sme mohli poslať správu alebo
niečo také.
Teodorka: Aby sme si mohli prečítať
knižku.

Samko: Výtvarná, lebo rád maľujem.
Dominik: Informatika. Páči sa mi, že sa
tam budeme učiť s počítačmi.
Patrik: Šlabikár, lebo sa v ňom učíme
písmenká. Rád píšem, naučil som sa veľa
písmeniek.
Lucian: Šlabikár.
Atinka: Výtvarná. Rada maľujem.
Viktor: Výtvarná. Rád maľujem aj
skladám. Aj chémiu.
Danielko: Informatika, lebo sa tam učíme
o počítačoch a mne sa počítače páčia.
Paľko: Matematika. Páči sa mi, že môžem
narátať aj do sto a tak.
Hanka: Najviac sa mi páči, ako sa učíme.
Najradšej mám slovenský jazyk, lebo tam
sa veľa učíme a budeme šikovní a veľa sa
naučíme.
Miško: Výtvarná výchova, lebo rád
maľujem.

■ Čo sa vám v škole najviac páči?
Teodor: Najradšej mám šlabikáre, lebo
sa tam učím všelijaké veci.
Viki: Najradšej mám slovenský jazyk,
pretože tam vždy píšeme do šlabikára a to
sa mi najviac páči, to je najväčšia zábava.
Vaneska: Výtvarná, lebo tam všeličo vytvárame. Rada maľujem.
Lenka: Najradšej mám matematiku, lebo
sa deti učia počítať a čítať.
Manuelka: Slovenský jazyk, pretože sa
učíme zo šlabikára.
Matúško: Šlabikár.

■ Čím chcete byť, keď budete veľkí?
Lenka: Chcem skladať piesne. Rada
spievam a hrám na gitare.
Vaneska: Maliarkou obrazov.
Dominik: Policajtom.
Lucian: Hokejistom a futbalistom.
Obidve.
Viktorko: Fyzikom, lebo sa mi to páči.
Danielko: Tancovaniu. Tancujem hiphop.
Paľko: Gitaristom.
Hanka: Doktorkou.

■ Čo radi robievate?
Hanka: „Mám zajaca a ešte škrečka. Zajac sa volá Juriša a škrečok nemá meno.
A ešte máme také tri malé mačiatka, ktoré
sú na povale, ešte nevedia ani chodiť,
iba trošku majú otvorené oči a ešte ani
mňaukať nevedia, ani chytať sa nemôžu.“
Miško: „Hrávam sa na bojovanie. To
mám aj hračku. Hero Factory. To je taká
skladačka, že ju musíš postavať. Potom tu
môžeš dať, že bojuje proti niekomu a dá sa
aj prestavať.“
(O tejto hre som dostala aj ďalšie vysvetlenie: „Lego Hero Factory Invázia z hlbín. Lebo tam sú takí monsterovia, ktorí sú
z hlbín a útočia na mesto, ktoré oni majú.
A ešte sú aj takí veľkí a tí sú najhroznejší.
Oni proti nim bojujú a tých maličkých
zastrelia.“)
Práca s deťmi nie je pre každého. Je
dôležité vedieť, ako na ne. Pani učiteľka
Eva Kušpálová vyučuje našich prváčikov
a ide jej to veľmi dobre. „Práca s prvákmi
je náročná aj po fyzickej aj po psychickej
stránke, pretože prvákom treba všetko
vysvetliť. Čo kam treba položiť, ako sa
čo volá, ako funguje škola. Je to naozaj náročné na komunikáciu. Snažím sa
pracovať hravou formou, aby z toho mali
aj zábavu. Máme veľmi dobrý šlabikár,
v ktorom sa nachádza veľa zaujímavých
a hravých hier, preto mali obľúbenú
činnosť šlabikár, lebo tam boli šašovinky
a tie deti radi hrajú. Vymýšľajú smiešne
vety, napríklad v mojej taške mám slona
a podobne. Teším sa, že tento šlabikár
máme, lebo deti ho majú rady a potom ich
to baví.“
Petra Brštiaková
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Tradícia divadla pokračuje
Tento rok prijalo pozvanie na účinkovanie v našej mestskej časti Radošinské naivné
divadlo s predstavením Jááánošííík po tristo rokoch.
Predstavenie Jánošík po tristo rokoch vzniklo ako obnovená premiéra Jánošíka z roku
1970 a zahŕňa v sebe prvky pôvodných textov s modernejšou úpravou scénickej podoby.
Celé predstavenie bolo plné vtipných scénok,
piesní a glos o potrebnosti či nepotrebnosti
národných hrdinov.
Divadelné predstavenie sme mohli vidieť
v podaní výborných slovenských hercov Stanislava Štepku, Svätopluka Malachovského,
Reného Štúra, Marušky Nedomovej, Petry
Molnárovej, Lucie Bugalovej, Richarda Felixa, Marcely Vilhanovej, Vladimíra Svíteka, či
Ladislava Hubáčka.
„Som naozaj veľmi rád, že v roku významného jubilea našej mestskej časti sa podarilo do
Záhorskej Bystrice doniesť jeden z najkvalitnejších divadelných súborov na Slovensku,“
povedal starosta Jozef Krúpa. „Získať ich
nebolo jednoduché. Radošinci totiž nerobia
predstavenia v rámci Bratislavy, pretože tu
majú svoju domovskú scénu. Nakoniec naše
úsilie prinieslo svoje ovocie a Bystričania si
mohli vychutnať naozaj vynikajúce predstavenie.“ Plná sála a búrlivý potlesk na konci
svedčia o tom, že sa predstavenie páčilo, a že
sa v tejto tradícii oplatí pokračovať.

Oslavy 700. výročia od prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici sa podarilo symbolicky spojiť s pripomienkou životného jubilea

zakladateľa Radošinského naivného divadla
Stanislava Štepku. Touto cestou mu ešte raz
srdečne blahoželáme!

Turešina fest opäť nesklamal
Kukurica chutila fantasticky, deti si užili
množstvo zábavy pri kreatívnych súťažiach
(šúpanie kukurice, výroba bábik z kukuričného šúpolia, kukuričné kolky...) a hľadaní pokladu, ktorým bol – ako inak – produkt z ku-

kurice – popcorn. Malí vyžrebovaní súťažiaci
sa tešili z balíčkov plných odmien. Hlavnou
cenou bola krásne vyzdobená torta určená pre
jednu vyžrebovanú rodinu, ale samozrejme,
že sa z nej ušlo každému šťastlivcovi, ktorý si

túto skvelú udalosť nenechal ujsť. Pre tých,
čo ju nestihli, neostáva nič iné, len si počkať
rok. Už teraz sa na budúcoročný Turešina fest
tešíme!
Janka Liďáková, Foto: Martin Jurček
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Duálne vzdelávanie v Bratislavskom kraji
Zvýšiť atraktivitu stredného odborného vzdelávania, pripraviť študentov pre trh práce,
či priamo garantovať absolventom pracovné miesto. To všetko je súčasťou projektu
duálneho vzdelávania.
„Dlhodobo sa ukazuje, že je lepšie, keď
odborné školy majú partnerov priamo
v praxi a keď študenti praxujú tam, kde
budú aj pracovať. Je to win-win situácia pre
študenta aj pre zamestnávateľa, ktorý si vie
svojich zamestnancov vychovať a pripraviť,“
vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
V tomto roku spustil BSK pilotný projekt
duálneho vzdelávania na Strednej odbornej
škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou
Lidl Slovenská republika. Do prvého ročníka
sa prihlásilo 12 študentov. Obchodný reťazec
bude participovať na praktickom vyučovaní
žiakov študijných odborov obchodný pracovník a pracovník marketingu. Praktická
výučba bude priamo v predajniach. Okrem
toho sa bude ich budúci zamestnávateľ podieľať aj na teoretickej príprave vo forme
odborných prednášok. Úspešní maturanti,
teda dnešní prváci, majú po maturite garantované pracovné miesto v odbore, na ktorý
sa budú celé štyri roky štúdia pripravovať.
O ich pracovnom zaradení rozhodne priemer
známok. Ten im rovnako môže napomôcť aj
k získaniu prospechového štipendia.
Svoje Centrum duálneho vzdelávania má
už druhý rok aj automobilka Volkswagen
v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Presne pred rokom tam otvorili prvý dvojročný kurz mechatroniky. Dvojročný kurz
je určený pre absolventov stredných škôl.

V tomto roku pribudli odbory priemyselný
mechanik a elektrotechnik automatizačnej
výroby. Výhodou duálneho vzdelávania je
nielen pomer praxe k teórii, ktorý je 80:20
ale najmä to, že prax prebieha priamo
u budúceho zamestnávateľa. Mechatronici
– druháci sú už v tomto roku priamo nasadení v karosárni bratislavského závodu.
Študenti v Centre duálneho vzdelávania dostávajú okrem samotného vzdelania a praxe
priamo u zamestnávateľa aj ďalšie výhody.
Sú zamestnancami závodu, poberajú mzdu
a využívajú sociálny program.
S touto automobilkou už niekoľko rokov

spolupracujú aj tri stredné odborné školy
v pôsobnosti BSK – SOŠ automobilová na
ulici Jána Jonáša, SOŠ informačných technológií na Hlinickej a SOŠ elektrotechnická
na Rybničnej. Začiatkom septembra však
podpísali s automobilkou Memorandum
o spolupráci, ktoré prehĺbi ich previazanosť
ešte väčšmi.
Cieľom Bratislavského samosprávneho
kraja je zaviesť duálne vzdelávanie na každej
odbornej škole, aby študenti mohli praxovať v reálnych podmienkach a v najlepšom
prípade priamo u svojho budúceho zamestnávateľa.

MOZAIKA
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Akadémia tretieho veku pokračuje,
prví študenti dostávali diplomy
Slávnostné ukončenie školského roku v Akadémii tretieho veku sa konalo 18. júna.
Z rúk pána starostu Ing. Jozefa Krúpu si diplomy o absolvovaní prevzalo prvých
31 študentov.
Študenti Akadémie tretieho veku úspešne absolvovali dvojročné štúdium. Ocenené boli aj tri najoriginálnejšie záverečné práce na tému
Záhorská Bystrica mojimi očami. Víťazmi sa stali Ľudmila Hrmová
(1. miesto), MVDr. Vladislav Pukáč (2. miesto) a Vierka Haraslínová
(3. miesto). V slávnostný deň, ktorého atmosféru umocnili svojím
vystúpením žiačky Ľudovej umeleckej školy Jozefa Kresánka, si zároveň prevzali osvedčenia o absolvovaní štúdia študenti 1. ročníka.
Nový školský rok sa v Akadémii tretieho veku začne vo štvrtok
25. septembra o 18.00 slávnostným otvorením nového školského
roka a zároveň prvou prednáškou. Do tohto termínu majú možnosť
prihlásiť sa na štúdium záujemcovia – duchom mladí seniori od 50
rokov – zo Záhorskej Bystrice a okolia, na: info@pozitivumvnas.
sk, tel. čísle 0907 607 255, alebo vyplnením prihlášky na stránke
www.pozitivumvnas.sk.
Tu nájdu záujemcovia všetky podrobnosti o štúdiu v akadémii, ktorú organizuje v spolupráci s Mestskou časťou Záhorská Bystrica občianske združenie Pozitívum v nás, ako aj
o ďalších aktivitách združenia, a takisto študijný plán akadémie.

ŠTUDIJNÝ PLÁN ZIMNÝ SEMESTER 2014 / 2015
25. september: Keňa a život v nej – zmysel humanitárnej pomoci (Mgr. Miroslav Marciš, logista humanitárnej pomoci)
16. október: Najstaršie dejiny Záhorskej Bystrice (PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., kurátor, Archeologické múzeum)
6. november: Vtáci v našich záhradách a lesoch (MVDr. Richard Kvetko, Slovenská ornitologická spoločnosť)
27. november: Odpad a čo s ním? (Ing. Roman Achímský, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s.)
18. december: Hygiena – všetko, čo vás zaujíma (MUDr. Valéria Míšeková, hlavná hygienička Ministerstva vnútra SR)
8. január: Starostlivosť o domácich miláčikov (MVDr. Vladislav Pukáč, Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat)

Strawberry
mala už
druhý ročník
Strawberry Production a Effective Team
v spolupráci s komisiou kultúry pripravili
v areáli FajnClubu druhý ročník elektronickej
párty Strawberry. Sladké ovocie, svieže drinky, vodné pištole, ale hlavne bazén plný vody
boli tým správnym osviežením. V krásnom
počasí a príjemnom prostredí sa v štýloch house, techhouse, electro a minimal predstavili:
LUKAS DALOOP, FUNEZ a majster svojho
oboru AAMON. Ďakujeme zúčastneným
za skvelú atmosféru a tešíme sa opäť o rok!
Stretneme sa na STRAWBERRY Open Air
/ August 2015.
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Tenisti získali dvakrát
druhé miesto na Slovensku
Naše družstvo TJ Záhorák získalo na majstrovstvách pre Záhorskú Bystricu dvakrát
druhé miesto – v kategórii nad 35 rokov a v kategórii nad 60 rokov.

Bystricu reprezentujeme
už v troch športoch
V sezóne 2014/2015 zastrešuje občianske združenie
ŠK Hargašova v Záhorskej Bystrici tri obľúbené športy:
florbal, modernú gymnastiku a cez prázdniny sa pod
hlavičku združenia pridal aj futbal.

FLORBAL TSUNAMI –
SCORE AND HELP

V prvý septembrový víkend priniesli tenisti darček k 700. výročiu prvej písomnej
zmienky o Záhorskej Bystrici. V Trnave sa
uskutočnili Majstrovstvá SR družstiev v kategórii nad 35 rokov. Družstvo TJ Záhorák
malo na súpiske hráčov: Antálek, Benci,
Bruthans, Chynoradský, Paluš, Švarc, Valent a Vavro. V prvom stretnutí zvíťazili nad
družstvom Hodruša-Hámre 3:2, v ďalšom
stretnutí prehrali s víťazom turnaja TC Empire Trnava 2:3 a v poslednom zdolali TK
DRANaM Košice 5:0 a len o vlások im unikol titul Majstra republiky.
Majstrovstvá v kategórii nad 60 rokov
sa už po druhýkrát uskutočnili v Záhorskej
Bystrici. Po vlaňajšom vydarenom turnaji
tento rok prišiel aj prezident Slovenského
tenisového zväzu pán Tibor Macko, ktorý sa
pochvalne vyjadril o tenisovom areáli, organizačnom zabezpečení a aj o úrovni jednotlivých stretnutí.
TJ Záhorák so súpiskou: Blahutiak, Csano, Fillo, Hafner, Hausner, Jánoš, Matliak a
Strempek v prvom stretnutí zdolal hladko

Nová florbalová sezóna sa pomaly
rozbieha a hokejku už pravidelne drží
v ruke približne 100 detí, mládežníkov aj
dospelých, ktorí sa zodpovedne pripravujú na štart ligových súťaží. Záhorskú
Bystricu bude reprezentovať 8 družstiev
v kategóriách:
● mladšia prípravka MP (2006 a ml.)
● staršia prípravka SP (2004 a ml.)
● mladší žiaci MZ (2002 a ml.)
● starší žiaci SZ (2000 a ml.)
● dorastenci DO (1998 a ml.)
● juniori JEX (1996 a ml.)
● muži MEX a rekreanti ZB (30+).
MEX a JEX sú celonárodné súťaže
a Bystričanov bude vidieť celé Slovensko.
Aj v tejto sezóne budeme podporovať muskulárnych dystrofikov, ktorým
prispejeme pri každom strelenom góle
50 centmi, preto FLORBAL TSUNAMI –
SCORE AND HELP, viac si prečítate na
www.tsunami2006.eu.
Spomenúť musíme aj našich trénerov.
Okrem Jura Hvozdíka a Šimona Dudíka
trávia množstvo času s našimi deťmi aj
ďalší florbaloví nadšenci: Rudo Krušina
a Stano Hujo (SZ a MZ), Roland Bluska
a Dano Madleňák (MEX, JEX a DO).
Najvyššia slovenská florbalová súťaž
MEX sa rozbehla 20. septembra a ešte
násw môžete prísť povzbudiť 5. októbra
o 11.00, kedy privítame ŠK LIDO Prírodovedec.
Dynamo Energia 3:0, v druhom Kúpele Piešťany tiež 3:0 (dva zápasy sa rozhodovali až
v tie-breakoch). ZZO Čadca s hráčmi Váleček a Žuffka, ktorí na Slovensku v tejto vekovej kategórii nemajú konkurenciu, zvíťazil nad TJ Záhorák 3:0. Druhé miesto je nad
očakávanie dobré, ale zároveň aj záväzné pre
budúcnosť. Viac nájdete na www.etenis.sk.
Tenis nemá v Záhorskej Bystrici dlhú tra-

díciu. Je to však šport, ktorý sa popri behu,
lyžovaní, plávaní a cyklistike dá realizovať
aj v pokročilom veku. A práve športovci
v pokročilom veku prispievajú a šíria na
Slovensku dobré meno Záhorskej Bystrice.
Bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú občanmi
našej mestskej časti.
Martin Fillo
člen TJ Záhorák
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MODERNÁ GYMNASTIKA
Pod vedením Tiny Šumskej a Moniky
Lamošovej sa pripravuje v telocvični na
súťaže takmer 50 dievčat v kategóriách

Elite, ProGym a začiatočníčky. Gymnastika
je určená len dievčatám a základy pohybovej prípravy, obratnosti a športovania na
hudbu dostalo v našom oddiele za 5 rokov
takmer 150 detí z Bystrice a okolia. Tešíme
sa veľkému záujmu, ďakujeme rodičom za
podporu a trpezlivosť s deťmi pri tréningoch a súťažiach a veríme, že aj v tejto sezóne prinesieme do Bystrice pódiové umiestnenia a medaily zo súťaží.
Viac na www.gymnastikazahorska.com.

MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL –
MFK Záhorská Bystrica
Pod vedením Martina Kapustu, Jozefa
Prokopa a Jozefa Čabiho sa v Záhorskej
Bystrici začína pod hlavičkou ŠK Hargašova nová éra. Cez prázdniny bol klub
oficiálne zaregistrovaný na SFZ, do súťaží
boli prihlásené družstvá mladších žiakov,
staršej a mladšej prípravky a turnajovým
spôsobom bude súťažiť aj predprípravka.
Spolu s Mestskou časťou, sponzormi,
dobrovoľníkmi a fanúšikmi-rodičmi sa
darí viesť pravidelné tréningy, rekultivovať hraciu plochu, podarilo sa zrekonštruovať do funkčného stavu zavlažovací
systém a postupne dopĺňame aj športovú
výbavu, pomôcky a dresy.
Viac na www.mfczahorskabystrica.com.
Za všetky športy nakoniec musíme
poďakovať aj našim podporovateľom,
bez ktorých by sme toto všetko nemohli
robiť: ZŠ s MŠ Hargašova, MČ Záhorská
Bystrica, Bystrický svet najmenších, Pekáreň u Floriánka, Rieker, FootWork, C&C,
Mark-Mart, V+V MAL s.r.o. a Mizuno.
ĎAKUJEME!
Šimon Dudík, Ivan Bošňák

OPÝTALI SME SA STAROSTU

A akom stave je
bystrický futbal?
Našou ambíciou bola od začiatku snaha oživiť aktivity na futbalovom ihrisku. Spočiatku sme sa snažili dohodnúť
s občianskym združením MFC, ktoré
získalo ihrisko do prenájmu na 20
rokov. K dohode sa nepodarilo dospieť, keďže naša mestská časť mala
v združení malý podiel a pri rozhodovaní mala iba jeden hlas. Preto sme zo
združenia vystúpili a túto nevýhodnú
zmluvu sme vypovedali. V súčasnosti
sa mestská časť stará o údržbu ihriska
(trávnik aj zázemie). Futbalové družstvá prípravky a žiakov sa preregistrovali do občianskeho združenia ZŠ
Hargašova, aby mohli ďalej reprezentovať Záhorskú Bystricu. Zámerom
je, aby do budúcnosti bola mestská
časť hlavným koordinátorom aktivít
– to znamená, že bude podporovať
a venovať sa talentovanej mládeži
s cieľom vychovať futbalový A tím
dospelých. Ambíciou je tiež zveľadiť
ihrisko, skvalitniť trávnik, opraviť šatne a sociálne zariadenia a sprevádzkovať priestory na občerstvenie. Jedným
slovom – budeme sa snažiť obnoviť
dobrú futbalovú tradíciu v Záhorskej
Bystrici.
Naším ďalším zámerom je využívať
ihrisko aj na rôzne športové či spoločenské aktivity a chceme ho sprístupniť na športovanie aj širokej verejnosti.

OZNAM
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve
Bratislava-Záhorská Bystrica vedie
v rámci svojej vyhľadávacej činnosti
aj evidenciu občanov ťažko zdravotne postihnutých – držiteľov preukazu
ZŤP.
Z dôvodu, že pre v súčasnosti platné zákony nemôžeme získať úplnú
evidenciu od organizácií zo žiadnych
iných zdrojov, žiadame obyvateľov Záhorskej Bystrice – držiteľov preukazu
ZŤP, aby sa sami prihlásili na sociálnom referáte miestneho úradu.
Komisia bude v rámci budúcoročného rozpočtu pre týchto občanov
navrhovať poskytovanie finančnej,
prípadne vecnej pomoci.
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Hokejbalu je verný od detstva
S hokejkou sa v Záhorskej Bystrici naháňali chalani od nepamäti. Kedysi na rybníku
a na cestách, dnes konečne na zastrešenom hokejbalovom ihrisku. O povznesenie
hokejbalu sa vo veľkej miere zaslúžil VLADIMÍR KRISTL, venuje sa mu už desať rokov.

Organizátori s Dominikom Graňákom pred novým ihriskom.

Víťazné družstvo
Bratislavská a ostatní
ocenení na turnaji.

Hneď po prázdninách sa v peknom počasí zišlo pod strechou hokejbalového ihriska 8 tímov
zo Záhorskej Bystrice a ako hosť Mariatálski kohúti, aby sa pobili o putovný pohár pre víťaza tradičného turnaja v hokejbale Záhorská hokejka.
Účastníkmi boli aj HC Jamy, HC Kapsohrad,
Fara Angels, Stará Školská, HC Trombon, BKP.
Koliho výborný guláš, stánok s občerstvením
Rasťa Mečiara, Rudova gitara, Dominik Graňák
v autogramiáde a postarali o pohodu takmer 100
hráčov.
Dodo Požgaj doviedol do finále bez zranení a
bez konfliktov HC Bratislavská a HC Kapsohrad,
na konci ktorého Ragi opäť dvíhal pohár pre víťaza. Organizátori prisľúbili urobiť v zime aj ľadovú
verziu, a tak bystrickí športovci trénujte, lebo puk
je ešte rýchlejší ako loptička.
Špeciálnu spomienku by sme radi venovali
dnes už zosnulému MUDr. Vladimírovi Luptákovi, dlhoročnému lekárovi slovenskej hokejovej
reprezentácie, ktorý prijal pozvanie ako hosť pri
slávnostnom otvorení zastrešeného ihriska. Česť
jeho pamiatke.
Roman Weinštuk

IHRISKO OTVÁRAL ZNÁMY HOKEJISTA DOMINIK GRAŇÁK
Pri príležitosti slávnostného otvorenia novoprestrešeného hokejbalového ihriska zavítal do Záhorskej Bystrice jeden z najlepších
hokejových obrancov, Dominik Graňák. Spolu so starostom Jozefom Krúpom a športovým lekárom Vladom Luptákom prestrihli
pásku a uviedli tak ihrisko oficiálne do života.
„Teším sa, že sa podarilo osloviť Dominika Graňáka,“ povedal
Jozef Krúpa. „Pomohol mi pri tom môj dlhoročný priateľ, výborný
traumatológ Vladko Lupták, ktorý, žiaľ, v tejto chvíli už nie je medzi
nami.“ Dominik Graňák si po prestrihnutí pásky ihrisko na chvíľu
aj sám vyskúšal. „Talenty sa môžu zrodiť kdekoľvek, len im treba
vytvoriť podmienky. Preto sa vždy teším, keď vidím, že sa darí budovať takéto športoviská,“ vyjadril sa uznanlivo.
Za pomoc pri vybudovaní ihriska ďakujeme aj Nadácii SPP, ktorá
stavbu podporila sumou 10 000 eur.
„Chceme postupne dobudovať v areáli školy prezliekarne
a sociálne zariadenia, ktoré by tu slúžili pre všetky športoviská
a ihriská,“ informuje starosta. „Mojou snahou je postupne vytvoriť všetkým perspektívnym športom v Záhorskej Bystrici zázemie

v podobe multifunkčnej haly. Aj ja osobne a moja rodina žijeme
športom. Pred rokmi som vybudoval v rámci TJ Záhorák tenisové
kurty. Preto presne viem, čo športovci, ako aj ich priaznivci pre svoj
rozvoj potrebujú,“ doplnil Jozef Krúpa.
(r)

Slávnostné
otvorenie
starosta
Jozef Krúpa
s Dominikom
Graňákom
a Vladom
Luptákom

■ Vieme, že si hlavným organizátorom hokejbalového turnaja Záhorská hokejka. Práve sa konal
4. ročník. Ako ti napadlo robiť práve takúto akciu?

V lete zase nesmelo dva dni pršať, aby plocha vyschla a mohli sme hrať.

Hokejbal sme v detstve hrávali všetci,
aj keď každý mal svoju partiu podľa toho,
kde býval. Pred tromi rokmi som oslovil
starých kamošov z rôznych koncov Bystrice, k tomu Marianku, a zrazu sme mali
osem tímov. Samozrejme, hrajú aj noví
Bystričania, nás pôvodných by bolo málo.
A pridávajú sa aj naše deti.

■ Taký veľký projekt, akým zastrešenie je, už asi
nešlo vybudovať svojpomocne...
Presne tak, ale tu tiež pomohlo, že sa
stretli správni ľudia v správnom čase. Pred
štyrmi rokmi som po rokovaní zastupiteľstva
zobral starostu Jozefa Krúpu a jeho zástupcu Romana Weinštuka na ihrisko, že by
tu športovcom a aj škole veľmi pomohlo
zastrešenie. Ľudia, čo robia okolo športu,
sa pre túto vec zapálili, získali sme podporu aj ostatných poslancov zastupiteľstva,
schválili rozpočet, architekt Slavo Slabey
vypracoval štúdiu s pekným dizajnom
a po troch rokoch spoločnej práce máme
športovisko, ktoré budú využívať základná
škola, naši úspešní florbalisti a samozrejme aj športová verejnosť. Zastrešené
hokejbalové ihrisko považujem za veľký
úspech pre Bystricu. Kedysi naši dedovia
spoločne vybudovali futbalové ihrisko,
my dnes pokračujeme v moderných
športoch.

■ Kde v Bystrici ste hrávali hokejbal a hokej za
mlada?
Viem, že veľká partia bola na Bratislavskej ulici, hrávalo sa aj na Jamách, na
Kapsohrade, na Vlkovkách a ja s kamošmi
na Školskej ulici, dnešnej Hargašovej.
Všetci sme sa hrali na uliciach. Vtedy
nebolo toľko áut ako dnes. Keď urobili v 70. rokoch asfaltové parkovisko pri
veľkom ihrisku, v Bystrici to bola najlepšia
plocha na hokejbal.
■ Na tom parkovisku ste robievali aj ľad?
Áno, tam sme začali tuším v roku 1984.
Predtým párkrát vyliali naši hasiči vodu na
trávnaté školské ihrisko, ale na tom som sa
ešte nepodieľal. Vlastne vôbec neviem, či
robievali ľad aj generácie pred nami. Naši
otcovia a dedovia hrávali hokej na rybníku
tam, kde sú teraz tenisové kurty. Rád by
som vedel, či sa robil ľad aj v 60. a 70.
rokoch, keď bol rybník už zavezený.
■ Z parkoviska ste sa sťahovali rovno na školské
ihrisko?
Na parkovisku sme boli najdlhšie. Mali
sme tam dobré „zázemie“, dokonca fungujúci bufet. A už vtedy nám pomáhali
elektrikári okolo Stana Bilačiča, ktorí nám
vždy ochotne nainštalovali osvetlenie.
Z nejakých dôvodov sme asi pred desiatimi rokmi museli parkovisko opustiť. Vtedy
nám v ústrety vyšiel bývalý riaditeľ Diagnostického centra, ktorý sám aj hokej hrával
a dovolil nám robiť ľad na ich tenisovom
kurte. Tak sme si len preniesli mantinely
a osvetlenie a pokračovali pár rokov „na
novom“.
■ Na antuku ste liali vodu?
Technicky s tým boli trochu problémy,

ale po tenkých vrstvách sa to dalo. Rovnako to robia doteraz aj v Lozorne na kurtoch. Natrápili sme sa, ale hralo sa, zimy
bývali poriadne.
■ Ako vznikala terajšia kvalitná betónová plocha na
školskom ihrisku?
Stačilo, že sa stretli traja fanatici do
športu vo vhodnom období. V roku 2001
som sa pri škôlke zoznámil s Ivanom
Bošňákom. Neustále sme tam opravovali
zábradlie, preliezačky a hojdačky, Ivan tiež
stále niečo zveľaďoval pri škôlke a škole
s partiou okolo občianskeho združenia. Pri
debatách postupne vznikol nápad s novým
hokejbalovým ihriskom. Vtedajší starosta
Vlado Kubovič spolu s pánom Slaninkom
z PROFIbetónu nám veľmi pomohli
s betónom. Pamätám sa, že Dekos urobil
výkopy a betonárske práce, Bystrický svet
najmenších zaplatil rohože do betónu plus
nejaké dodávky, Menton zohnal výplne do
mantinelov a my z Brány-Kristl ako firma
sme vyrobili mantinely a konštrukcie. Osvetlenie, samozrejme, vo voľnom čase
nainštalovalo BKP. Celé to bolo vybudované sponzorsky a svojpomocne. Fyzicky
pomáhalo aj veľmi veľa dobrovoľníkov na
brigádach. Bez nich by to nešlo.
■ Zastrešenie bol koho nápad?
O zastrešení sme snívali vždy, keď napadlo veľa snehu, ktorý sme museli odhadzovať,
keďže nám ničil ľad. Alebo keď bolo mínus
desať a ľad sa topil pod náporom slnka.

■ A čo ďalej, kam smerujú vaše plány v športe?
Dôležité je, aby sa teraz ihrisko
využívalo, ale každý deň tu vídavame
partie, takže sme radi, že sa podarila
dobrá vec. Pribudnú turnaje, pod strechou
a s osvetlením sa dá hrať takmer vždy.
V zime budeme opäť svojpomocne robiť
ľad a Bystrica bude mať prírodnú ľadovú
plochu. A ďalším športoviskom by mala byť
viacúčelová športová hala – veľký sen. Od
roku 2012 v tejto veci konáme v športovej
komisii, zriadili sme pracovnú skupinu,
pobehali podobné stavby v Čechách
a na Slovensku, urobili plány, rozpočty,
nakreslili, dali do územného a stavebného
konania. Je nás zopár nadšencov, ktorí
rozmýšľajú nad športovou budúcnosťou
Bystrice a pre deti a mládež vymýšľajú
alternatívy k elektronickým hrám a televízorom. Vždy je to o partii, ktorá uvažuje
v zhode. S Romanom Weinštukom, Ivanom Bošňákom, Jurajom Hvozdíkom
a Šimonom Dudíkom, ktorí sú v Bystrici
zrastení so športom, potlačíme túto ideu
do realizácie, považujeme to za prioritu.
Bystrica potrebuje pre stovky aktívnych
detí-športovcov „domácu palubovku“
a škola slušnú modernú telocvičňu.
(ib)
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INZERCIA
inzercia 7/27/2014

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

Zrekonštruovali sme Tešedíkovu ulicu
Počas osláv Dňa ústavy a 70. výročia od
SNP sme slávnostne otvorili aj novozrekonštruovaný chodník a povrch komunikácie
na Tešedíkovej ulici – od potravín Tesco po
trafiku u Macánka. Tešedíkova patrí k najviac
frekventovaným cestám v Záhorskej Bystrici.
„Som rád, že sa podarilo opraviť práve túto ulicu, pretože patrila jednoznačne
k najhorším úsekom v našej mestskej časti,“
povedal starosta Jozef Krúpa.

Okrem novej cesty pribudol aj chodník
pre peších a nový asfalt dostalo aj malé námestíčko pri trafike u Macánka. „Rekonštrukciou tejto cesty rozhodnej nekončíme.
Viem, že v Záhorskej Bystrici je viacero
ciest, ktoré potrebujú opravu. V rámci finančných možností ich preto budeme zaraďovať do plánu rekonštrukcií komunikácii
v našej mestskej časti,“ dodal starosta.
(r)

Na základe požiadaviek obyvateľov sa po
niekoľkomesačných rokovaniach s Dopravným podnikom podarilo vybudovať
zastávku na Bratislavskej ulici.

Nezodpovednosť vlastníkov pozemkov
a nedodržiavanie čistoty a poriadku na
území mestskej časti, najmä čo sa týka
nepokosenej buriny.

POZVÁNKY

inzercia 7/28/2014
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Pre podnikateľov, 20-ročná prax, FINRES, s.r.o., Ota Holúska 46, Bratislava–
Záhorská Bystrica, t. č.: 0902-044 674,
denisavorosová@yahoo.com.

27. september – 15.00 Slávnosti vína –
Námestie Rodiny
27. september – Stolnotenisový turnaj
o pohár starostu, Veľká sála SD
5. október – Stretnutie Klubu dôchodcov – Úcta k starším
10. október – 15.00 Šarkaniáda

inzercia 7/29/2014

25. október – 15.00 Dyňobranie
25. október – Záhorácky country bál,
Veľká sála Spoločenského domu
8. november – 17.00 Galaprogram ZUŠ
J. Kresánka, Veľká sála SD
9. november – Sviatok svätého Huberta,
Kostol svätého Petra a Pavla

NEŤAHAJTE
DETI PO
NÁKUPOCH.
bm_opening_teasing_inzercia_207,5x282_0914 BYSTRICA.indd 1

9.9.2014 13:31
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Levitan, taraba,
lot, Ra, sodalita,
Levi, avans, mir

V televíznom zábavnom

3. časť
tajničky

Obaria

Dekorácia
(kniž.)

„Čo sa vám najviac páči
na mužoch?” „Viem

Nevlastnil

4. časť
tajničky
Kanadská
skalná kuna
Rímsky krutovládca

Skratka
knokautu

Česká TV
stanica
Lámal

Druh hliny

Litovský
maliar
Rakúsky
spisovateľ

2. časť
tajničky

1. časť tajničky
Španielska
vychovávateľka

Viac, po
anglicky
Kopnutie

Viatím
zasiahol
Nižšia skriňa
s veľkými
zásuvkami
Tu máš

Medzinárodná
zmluva

Štvorček (typ.)
Povzdych

Typ ruských
lietadiel

Druh jaštera

Americký
bahniakovitý
vták

Skratka
pre kus

Natiahol do
vyrovnania

Poťahoval

inzercia 7/30/2014

Stromoradie

Končatina zvierat

Cárska
obščina
Tam
Značka
kilometra

Indonézsky
strom

Starogermán

Ukazovacie
zámeno
Taliansky
spisovateľ

Jedovatá
rastlina

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Nikto

Turecké
mäsité korenené jedlo

Staroegypt.
boh slnka
Mesto v
Japonsku

Prázdniny
(hovor.)

to určite,…

Preddavok
(kniž.)

Rímska
štvorka

Odvolával sa
(kniž.)

mladej dievčiny:

Ukrajinský
ľudový tanec

Morský
hĺbkomer

Katolícke
laické
bratstvo

programe sa pýtajú

Autor:
JOZEF BLAHO

Mužské meno

TÉMA

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 6-2014 znie: „Aj chren si dá parky.“
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