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OCHUTNÁVALI SME VÍNA

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

To najlepšie z domácej či svetovej produkcie si mohli priaznivci vychutnať už po šiesty raz na
Slávnostiach vína.

Aktivity týždňa zdravej výživy zmysluplne vypĺňali veľké
prestávky v škole.

VIAC NA S. 4

Halloween alebo Dušičky?
Aké sviatky to vlastne začiatkom novembra slávime? Staršia generácia krúti hlavou
nad čudným „Halloweenom“, zatiaľčo mladí
považujú halloweenske zvyky za náramnú
zábavu. Večer 31. októbra si natiahnu strašidelné masky a behajú potme s blikajúcimi
sviečkami alebo baterkami. Patria k tomu
aj hororové filmy v telke. Trochu sa báť je
možno neškodné, lenže...
Cirkev slávi 1. novembra Sviatok všetkých svätých a na druhý deň Spomienku
na zosnulých – „Dušičky“. Prvý sviatok má
predchodcu v predkresťanskom období –
indoeurópske národy verili, že v tento čas
sa medzi nás vracajú duše zosnulých. Aj
druidi sa lúčili s letom v noci z 31. októbra
na 1. novembra, kedy podľa nich bohyňa
života predávala vládu kniežaťu smrti.
Kresťanské Sviatky všetkých svätých
zaviedol na tento čas v roku 837 pápež
Gregor IV., po anglicky All Saint’s Day.
Konali sa the Mass of all Hallows – omše
blahoslavených, svätých. Noc pred týmto
sviatkom bola známa ako All Hallows Eve –
(pred)večer všetkých svätých. To napokon
vyústilo do skomoleného názvu Halloween.
V Amerike cirkevný sviatok postupne prešiel
do formy strašidlovej zábavy.
Až potiaľto to vyzeralo nevinne. No
s Halloweenom sa vlečie aj čosi nepríjemné, tajomné, čierne... Súvisí to s tým, že
členovia sprievodov, chodiaci od domu
k domu, očakávali dary a v prípade odmietnutia vyslovovali tzv. zlorečenie smrti. Odtiaľ
pochádza výraz Trick or Treat (zlorečenie
alebo dar). Čiže ak nie dar, tak zlorečenie.
Vyrezávanú repu vymenili európski vysťahovalci za vhodnejšiu americkú tekvicu –
predstavovala ducha, ktorý robil zlorečenie
účinným. Ešte horšou formou „oslavy“ boli
a sú okultné a satanistické obrady.
Zostaňme preto verní Sviatku všetkých
svätých v takom duchu, v akom ho slávi cirkev. Ako sviatok, ktorý je viac oslavou svetla, než tmy, viac oslavou života, než smrti,
a ako sviatok nádeje, nie strachu.
(mc)
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Z duše do duše

Pestrofarebné chryzantémy, kytice, vence
a sviečky blikajúce v najrozličnejších kahancoch. Tak vonia spomienka na našich
zosnulých. Nenaháňajte sa za prezdobenými hrobmi. Príďte si uctiť svojich
blízkych jednoducho a s láskou. Zapáľte

sviečku, spomeňte si, čím všetkým pre
vás boli a stále sú, zotrvajte v tichej modlitbe... Nič viac nepotrebujú, len stretnutie tohto sveta s nebeským, stretnutie
z duše do duše.
text a foto: mc

2

ROZHOVOR

TÉMA

3

ROZHOVOR

PROGRAM SA MI PODARILO NAPLNIŤ AJ VĎAKA VÁM
Končí sa volebné obdobie súčasného starostu a poslancov a miestneho
zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti sme o zhodnotenie uplynulých štyroch rokov
požiadali starostu JOZEFA KRÚPU.
■ Do komunálnej politiky ste vstupovali
ako nováčik. Aké boli začiatky?

stihnutých, tzv. senior taxi,
ktorý za veľmi výhodných
podmienok vozí ľudí hlavne
k lekárovi, ale aj za nákupmi. Dokončili sme nadstavbu Spoločenského domu
a vytvorili tak podmienky
pre hospic Gerion. Výrazne
podporujeme aj všetky aktivity nášho Klubu dôchodcov, ktorý rozhodne patrí
k najaktívnejším spoločenstvám seniorov v rámci Bratislavy.

Nemal som skúsenosti a všetko bolo pre mňa úplne nové. Keď
som chcel pochopiť, ako funguje miestna samospráva, aké má
kompetencie, ako prebiehajú zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
musel som naštudovať veľa legislatívnych noriem či iných materiálov a uznesení. Prvý rok pre mňa
nebol vôbec ľahký.
■ Čo najdôležitejšie sa podľa vás za štyri
roky podarilo urobiť?

■ Záhorská Bystrica mala veľké
rezervy v oblasti infraštruktúry.
Zlepšila sa situácia?
Naša mestská časť sa
stále rozširuje, to si naozaj
vyžaduje doplniť obchodné
služby. Vo volebnom programe som počítal so zriadením
supermarketu
menšieho
typu, podarilo sa viac. Máme
tu Billu aj Tesco, ale aj kvalitné mäsiarstvo.

Som veľmi rád, že sa mi podarilo naplniť väčšinu volebného
programu. Možno aj preto, že
som si ho hneď na začiatku vytlačil a zavesil v kancelárii. Mal som
ho počas celých štyroch rokov
dennodenne na očiach. Z toho
najdôležitejšieho spomeniem, že
sa podarili zrekonštruovať viaceré ulice. Predovšetkým Trstínska,
potom Záhumenská a časti Tešedíkovej ulice. Ale aj nový asfalt na
Prídavkovej, ulici Čsl. tankistov,
Rošického a častiach Donskej ulice i viaceré nové chodníky. Riešili
sme aj zlepšenie dopravnej situácie. Na začiatku obce sme vybudovali kruhový objazd a druhý sa
dokončuje pri Baumaxe.
■ Dôležitou súčasťou vášho programu boli
aj zmeny v škole. Ktoré sa zrealizovali?
Počas prvého roka sa vymenilo vedenie základnej školy. Som
presvedčený, že to veľmi pomohlo k skvalitneniu učebného procesu. Pokiaľ
ide o technický stav, vymenili sme okná na
obidvoch pavilónoch a elektroinštaláciu na
druhom stupni. Úplne novú podobu dostala
školská jedáleň, je priestrannejšia a svetlejšia. Vznikli aj nové priestory pre mimoškolskú činnosť. V areáli školy sme v spolupráci
s Občianskym združením ZŠ Hargašova vybudovali nové detské ihrisko. Som veľmi rád,
že sa nám podarilo prestrešiť aj hokejbalové

ihrisko, ktoré sa tak využíva omnoho viac. Čo
sa týka materskej školy, vymenili sme tu za
spoluúčasti niektorých rodičov okná a zrekonštruovali tri triedy aj s terasami.
■ Mesiac úcty k starším nám pripomenul, že sú dôležitou súčasťou každého spoločenstva. Mysleli ste aj na
nich?
Pár mesiacov po voľbách sme zaviedli
dopravnú službu pre starších a telesne po-

■ Obyvateľov Bystrice spájajú aj
rôzne kultúrne podujatia. Svedčí
stále väčšia účasť o ich kvalite?
Verím, že áno. Snažíme sa získavať známych
a populárnych umelcov
a dávame priestor kvalitným
domácim súborom. Založili sme aj tradíciu divadla,
každý rok na jeseň účinkuje
v Spoločenskom dome profesionálny divadelný súbor.
Pripravili sme tiež bohatý
program pri príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci. Na toto významné výročie zostane Záhorskej Bystrici
trvalá a hodnotná pamiatka v podobe plastiky
Petra a Pavla na začiatku obce, ktorú umelecky stvárnil náš obyvateľ Vít Bojňanský.

a Krče. Tu sme dobudovali chýbajúce osvetlenie, informačný systém. Na žiadosť tunajších obyvateľov sme v spolupráci s DPMB
rozšírili trasu linky číslo 37, ktorá premáva
aj do týchto lokalít. Čo sa týka ďalších častí Záhorskej Bystrice – na Podkerepuškách
sme umiestnili poštové schránky, informačné tabule, zabezpečili sme distribúciu novín,
snažíme sa zlepšiť pomoc pri zimnej údržbe,
likvidácii odpadu a úprave ciest. Na Plánkoch
sú tiež nové informačné tabule a častejšie tu
pristavujeme veľkokapacitné kontajnery na
odpad.
■ Čomu vďačíte za takú pozitívnu bilanciu uplynulého
volebného obdobia?
Vďaka patrí pracovníkom miestneho úradu a tým poslancom, ktorí ma v mojich aktivitách podporovali a sami riešili konkrétne
projekty. Ale musím poďakovať aj mnohým
z vás, ktorí ste mi pomohli, nasmerovali ma
k správnym rozhodnutiam v prospech väčšiny.

■ Ste jediným kandidátom na post starostu, čo je v rámci Záhorskej Bystrice, ale aj Bratislavy v porevolučnej
histórii, nevídané. Čo bude dôležité vo vašom druhom
volebnom období?
Aj teraz mám program, ktorý som pripravoval so svojím tímom kandidátov na poslancov. Rozšírenie materskej školy, multifunkčná

športová hala, pokračovanie v rekonštrukcii
ciest a výstavbe chodníkov, ale aj protipovodňové opatrenia sú jeho hlavnými prioritami.
Veľkou tému bude aj reálne navrátenie futbalu a celého ihriska Bystričanom. Okrem toho
sa chceme zamerať na skvalitnenie lekárskej
starostlivosti, na zvýšenie bezpečnosti v našej
mestskej časti. Považujem však za mimoriadne dôležité, komu z kandidátov na poslancov
dajú Bystričania svoj hlas. Ak ho dostanú pracovití ľudia, schopní konštruktívne spolupracovať, splnenie volebného programu bude
určite reálne.
■ V Záhorskej Bystrici bola vždy vysoká volebná účasť.
Myslíte, že to tak bude aj tento rok?
Verím, že áno. Bystričania boli vždy vzorní
voliči. Som presvedčený, že zostanú tejto tradícii verní a prídu rozhodnúť o tom, kto bude
sedieť v našom miestnom zastupiteľstve,
a kto nás bude reprezentovať v mestskom
parlamente.
(mc)
Foto: archív

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

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

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

Advokátska kancelária
JUDr. Zoltán Sťahula

LZ Projekt s.r.o.

■ Záhorská Bystrica má aj odľahlejšie lokality. Nezostávajú spolu s ich obyvateľmi zabudnuté?
Určite nie. K tým bližším patria Strmé Vŕšky

■ Čo sa vám naopak zrealizovať nepodarilo? V čom by
ste chceli pokračovať?
Áno, nepodarili sa všetky veci. Mnohé sú
však v štádiu projektových riešení, a preto
bude jednoduchšie dotiahnuť ich v najbližšom
období do konca. Týka sa to napríklad rozšírenia kapacity materskej školy. Projekt je už
pripravený a jeho realizácia bude určite patriť
k našim prioritám na ďalšie obdobie. Mrzí ma
aj to, že sa nepodarilo viac vyťažiť z eurofondov. Mohli sme získať prostriedky na revitalizáciu školského ihriska. Pre nekonštruktívny
prístup niektorých poslancov však projektant
nedokázal návrh spracovať v potrebnom termíne a my sme o túto príležitosť prišli.

MEDIÁLNI PARTNERI:
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Ochutnávali sme tie najlepšie vína
Záhorská Bystrica bola opäť mestom vína. To najlepšie z domácej či svetovej produkcie si
mohli priaznivci vychutnať 26. septembra už po šiesty raz na Slávnostiach vína.

Slávnosti vína sú v Záhorskej Bystrici vrcholom jesene a pripomienkou vinárskych tradícií regiónu. Vystavovatelia k nám priniesli
špičkové slovenské a zahraničné vína. Degustáciu pri jednotlivých vystavovateľoch riadili renomovaní slovenskí enológovia a somelieri.
Námestie Rodiny sa stalo „stánkom“ pre ochutnávku vína, destilátov, kvalitných syrov, mäsových terín, čokolád a iných špičkových
jedál, ktoré sú vhodné pri degustovaní vína. Nemohol chýbať ani
populárny burčiak. Atmosféru dotvárali známe Slovenské skupiny
ako Barbbara Bajkai, Cimbalová skupina Dudíci a známa slovenská
kapela YPS 2010. Návštevníci si vypočuli aj prednášku profesionálneho someliera, ako správne degustovať víno.
Výsledky piatkovej večernej degustácie vo Vinotéke Winter Wine
Club, kde sa zišla smotánka Záhorskej Bystrice, vyhlásil starosta Záhorskej Bystrice pán Jozef Krúpa.
6. ročník Slávností vína sa vydaril a spokojní návštevníci si prišli
na svoje. Tento ročník bol najlepší v návštevnosti, na obľúbenej akcii
sa zišlo vyše 1400 ľudí.
Chceli by sme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať vystavovateľom a organizátorom tejto významnej akcie. Tešíme sa na vás na
Slávnostiach vína 2015.
David Winter
Foto: Martin Jurček

VÍŤAZI
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Country bál – sedem statočných ročníkov
Herci Martin Melo a Peter Kadlečík odpálili krátkou scénkou už 7. ročník country zábavy.
Ich streľba slepými nábojmi v sále poriadne prekvapila. Niektorým hosťom aj popadali
klobúky z hláv, ale nikomu sa nič nestalo.

Vo whiskey bare.

Skupina Prak na pódiu.

Pri tanci.

La Quadrilla pri vystúpení.

Herci si vyslúžili potlesk a skupiny Prak a Náhoda sa pustili do
hrania. Niektorí hostia prišli až po konci zápasu El Clásico (Real
Madrid – Barcelona), ktorý kolidoval s naším programom. Budúci
rok sa pousilujeme preložiť El Clásico na nedeľu a vyhnúť sa neskorým príchodom. Hostesky nebudú musieť s welcome drinkom
čakať do deviatej večer.
Pred hlavným vchodom vítal prichádzajúcich kuchár Miguel
Peréz. Tento rok vymenil v repertoári paellu za chilli con carne
a tuším si zobral menšiu panvičku. O pol deviatej ju s kolegom
kuchárom dali prázdnu dole z horáka a mohli ju ísť umyť. Chilli
bolo výborné, aj s nachos a plackami, čo o rok určite zopakujeme. V
sále nám chýbali tradičné kulisy, ktoré „padli za vlasť“ na nedávnom
country bále v exteriéri v dedinke na opačnom konci Bratislavy.
Musíme dať vyrobiť nové, lebo saloon bez lietajúcich dverí nie je
skutočný saloon.
V tanečných vstupoch ukázali svoje umenie tanečníci skupiny La
Quadrilla spoza rieky Moravy a zvládli aj polnočný kankán. Mnohí
hostia sa nedali zahanbiť a počas ich vystúpení sa pridali. Už siedmy
rok je súčasťou country bálu aj výuka tancov, ktorú si mnohí hostia
vyslovene pýtajú a parket bol aj tento rok pri troch lekciách plný.
Caller a sprievodca programom Ivan Bartuňek sa dobre ujal svo-

Miguel podáva
chilli con carne.

Ivan Bartiňek pri výuke tancov.

jej úlohy a mnohí z nás majú v repertoári o pár tanečných kreácií
viac. V sobotu 25. októbra sa posúval čas, a tak bola v cene lístka
hodina zábavy naviac, o polnoci preložená bohatou tombolou. Patrí
sa poďakovať všetkým sponzorom a zagratulovať výhercom. Pán
Liďák tento rok tombolu nefotil, naopak, prebral si cenu – putovný
koberec, ktorý po krátkej prekáračke venuje o rok opäť do tomboly
a my sa tešíme na nového výhercu. V tombole sa opäť objavilo
aj „laso na zlé ženy“, ale len ako symbolická položka. Z výťažku
z tomboly budeme opäť organizovať Country Rag Day Na Plácku
v júni 2015 a radi vás v prírode uvidíme aj s deťmi.
V šatni, sa pred vstupom ako hostesky a za pultom ako predavačky kovbojských kravát i klobúkov sa predstavili a pri organizácii
pomohli dievčatá z Bystrice, v sále hostí obsluhovali chlapci – ich
rovesníci. Country bál je akcia, ktorú robíme „sami sebe si“, a tak
si vážime a ďakujeme za každú pomocnú ruku.
Na budúci rok skúsime obmeniť kapely, oživiť program a s novými kulisami sa pustíme do ďalších siedmich ročníkov. Budeme radi,
ak nám zostanete verní a prídete so svojimi partnermi v rifliach
a kožených vestách ukázať na parket svoje tanečné umenie.
Ivan Bošňák
Foto: Vilo Bendík

Biele víno
1. miesto – Nový Zéland Villa Maria Sauvignon blanc 2014
2. miesto – Slovensko Elesko Riesling 2013
3. miesto – Rakúsko Schulz Sauvignon blanc 2013

Červené víno
1. miesto – Slovensko Frtus Winery Alibernet Barrique 2012
2. miesto – Taliansko Primitivo di Manduria 2009
3. miesto – Slovensko Elesko Petit Merle barrique 2011

Šampiónom súťaže a absolútnym víťazom sa stalo víno:
Nový Zéland Villa Maria Sauvignon blanc 2014

POĎAKOVANIE
Občianske združenie Bystrický svet najmenších už vyše 10 rokov finančne podporuje v Záhorskej Bystrici základnú a materskú školu, športové kluby a organizácie, aktivity detí a rodičov.

V roku 2014 sme získali 12,892 eura dane z príjmu.
Z darov sme zakúpili chýbajúce učebnice, športové potreby a elektroniku pre Základnú školu
Hargašova.
So súhlasom darcov a v spolupráci so školou dostanú všetci žiaci na I. stupni ZŠ uzamykateľné šatňové skrinky.
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Môj koníček je mojím po volaním
Bystričan MILOSLAV BENCA (62) je prezidentom
Slovenského streleckého zväzu a Združenia technických a
športových činností SR. Ako hovorí, svojou prácou dáva šancu
iným, aby sa mohli venovať svojmu koníčku.
Narodil sa v Stupave, odkiaľ pochádzal jeho
otec, ale väčšinu života prežil v Bystrici. Väčšinu
preto, lebo nezaratúva roky štúdia na lesníckej
a vinárskej škole, a na fakulte telesnej výchovy
a športu. „Putoval som medzi Bystricou, Modrou, Pezinkom a Bratislavou,“ hovorí pán Benca. „Ale som Bystričan, pretože mama, babka,
dedko, celá rodina je z Bystrice.“

na ktorých sa zúčastňujú aj osemdesiatroční. Čo
sa týka mládeže, je to hlavne na uvážení rodiča
a odporúčaní trénera, ale nižšie vekové kategórie
ako dvanásť rokov súťažne nevypisujeme. Športová streľba je jednostranné zaťaženie organizmu. Preto platí, že koľko je mládež na strelnici,
toľko by mala byť v telocvični na vyrovnávacích
cvikoch.“

Funkcia chce všetok èas

Nelogické zákony

K streľbe sa pán Benca dostal na lesníckej
škole, kde bola povinná, ale strieľať na zver ho
vraj neočarilo. „Očarila ma športová streľba, tak
som sa uberal touto cestou.“ Kariéra v oblasti
športovej streľby však nebola priamočiara. Pán
Benca, ktorého koníčkami vždy boli aj kreslenie
a maľovanie, robil napríklad aj reprodukčného
výtvarníka v kultúrnom stredisku.
Napokon sa k streľbe opäť dostal cez
ZVÄZARM, v ktorom sa aj zamestnal vo funkcii tajomníka Západoslovenského krajského
výboru. Po revolúcii začal robiť tajomníka
v ústrednom výbore Združenia technických
športov, na ktoré sa ZVÄZARM transformoval.
Prezidentom Slovenského streleckého zväzu je
od roku 1998.
„V samotnej športovej streľbe som nepodával
nejaké veľké výkony, pretože ak chcete byť strelec na profesionálnej úrovni, nemôžete vykonávať takéto funkcie. Je to otázka času. A udržať
po prevrate organizáciu, zachovať jej systém
a funkčnosť, bol dosť veľký problém. Robota na
dvadsať hodín denne bez ohľadu na víkendy.“
Ako sám hovorí, koníček sa mu stal zamestnaním. „Je to práca, pri ktorej vytvárate ľuďom
priestor a dávate im možnosti na to, aby sa oni
mohli venovať svojmu koníčku. Tým pádom nemáte čas na tie svoje.“ Aj z kreslenia a maľovania
zostali vraj len výstrelky: „Keď som na nejakom
zasadnutí plnom nič neriešiacich rečí, kreslím si
vtipy a zabávam nimi spolusediacich. Tie kresby
a karikatúry si odkladám do albumu.“
Práce je veľa, pretože Slovenský strelecký
zväz je jeden z najväčších a v histórii samostatného Slovenska je výsledkami na majstrovstvách
Európy, sveta a na Olympijských hrách zároveň
aj najúspešnejší. Počet členov sa pohybuje od
päť do sedem tisíc, pričom členstvo nie je vekovo ohraničené. „Organizujeme pätnásť majstrovstiev SR vo všetkých vekových kategóriách
a disciplínach, dokonca aj majstrovstvá seniorov,

Najväčším problémom streleckého zväzu
teda nie je ako v niektorých iných zväzoch počet členov. Podľa jeho prezidenta je najväčším
problém naše zákonodarstvo. Zákony, ktoré činnosti zväzu nepomáhajú – zákony o zbraniach
a strelive, o prevádzkovaní športových zariadení
a podobne. „Sú to zákony, na ktorých štát alebo
jednotliví politici akoby chceli ľuďom ukazovať,
že ich chránia. Napríklad zákon o zbraniach a
strelive. Štatisticky je dokázané, že trestných činov legálne držanými zbraňami tvorí ani nie desať percent zo všetkej trestnej činnosti spáchanej
strelnými zbraňami. Čo sa týka vrážd, nie je to
ani jedno percento. Tiež nie som za to, aby sa
zbrane totálne legalizovali a boli voľnopredajné, ale stupidita tohto zákona je už v tom, že
musíte mať zbrojný preukaz, čo plne súhlasím,
ale aby ste ho získali, musíte vedieť, napríklad
podľa akého paragrafu vás odsúdia, keď niekoho
strelnou zbraňou zraníte, no praktická skúška zo
streľby a zaobchádzania so zbraňou nie je. To je
to isté, ako keby ste robili skúšky na vodičský
preukaz bez praktickej jazdy.“
Za nelogické považuje pán Benca ďalej to,
že aj športové zbrane sú do určitej miery postavené na roveň voľne držaným zbraniam,
pričom športové zbrane sú tak špeciálne, že by
bol problém použiť ich za iným účelom a inde
ako na strelnici. Z tohto uhla pohľadu sú podľa
neho diskutabilné aj psychotesty. „Za tridsať rokov som nevidel, že by športový strelec spáchal
trestný čin so zbraňou. Psychologická príprava
u nás je perfektná a dôležitá.“
Pri väčšine streleckých disciplín neexistuje
len letná alebo len zimná sezóna, súťaží sa po
celý rok. Len počas jesene je mesiac pauza na
regeneráciu či kondičné sústredenie. To je veľký
záber na organizmus po fyzickej, ale najmä po
psychickej stránke. „My hovorievame, že každý výstrel je po psychickej stránke samostatný
pretek. Jeden výstrel je ako jeden skok do diaľky,

ale skokan skočí šesťkrát a ráta sa mu najlepší
pokus. V streľbe to nefunguje. Každý výstrel sa
počíta, preto je 60 alebo 150 výstrelov ako 60
alebo 150 samostatných pretekov.“ Pre presnosť
streľby je dôležitá vysoká koncentrácia. „Niektorí strelci pred pretekmi absolútne nekomunikujú, uzavrú sa do seba, u niektorých sa podobné
reakcie prejavia po pretekoch. Je zaujímavé, že
strelci sú väčšinou introverti a veľmi disciplinovaní ľudia.“

Súśaže
V súčasnosti zaberá prezidentovi Slovenského streleckého zväzu najviac času organizovanie
súťaží.
„V našom zväze je pätnásť olympijských
disciplín a celkovo 93 kategórií a disciplín
športovej streľby. Okrem puškových, pištoľových, brokových a vzduchovkových disciplín
sme pribrali napríklad aj historické zbrane,
v ktorých sú mimochodom naši chlapci veľmi
úspešní, teraz sa vrátili z majstrovstiev sveta
s jedným prvým, druhým aj tretím miestom. No
a všetky tieto disciplíny chcú mať aj svoje súťaže
– od majstrovstiev okresov až po majstrovstvá
Slovenska. Nezdá sa to, ale súťaží je okolo 350
ročne.“
Zväz zároveň v spolupráci so Strediskom
štátnej športovej reprezentácie Ministerstva
vnútra, DUKLOU Banská Bystrica a SAUŠ zabezpečuje reprezentáciu – nomináciu a účasť na
štyroch majstrovstvách sveta, troch majstrovstvách Európy a desiatich svetových pohároch.
Výsledkom spolupráce sú úspechy našich majstrov sveta Vargu a Kovačócyho, a Gönciho, Reháka, Štefečekovej a Bartekovej na olympiáde.
Pri toľkých súťažiach zrejme mal pán Benca to
šťastie, že precestoval celý svet. „Bol som asi
v štyridsiatich piatich krajinách sveta, v niektorých aj viackrát. Je to určite zaujímavé, ale väčšinou som z tých krajín poznal akurát tak hotel
a nejakú strelnicu a okolie hotela. Všetko je vždy
tak presne úsporne načasované nielen kvôli pretekom, ale aj kvôli peniazom. Napríklad veľké
majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú raz za štyri
roky, znamenajú letenky, ubytovanie, stravu pre
38 strelcov a 12 ďalších členov tímu. Plus štartovné, ktoré nie je malé, v priemere 150 eur za
každý štart v kategórii a disciplíne. Na posledných majstrovstvách sveta v španielskej Granade
tohto roku v septembri nás len štartovné stálo
10 000 eur. Ročne potrebujem zohnať na reprezentačnú prevádzku zväzu asi milión eur.“
Časť peňazí pochádza zo štátneho rozpočtu,
prostredníctvom ministerstva školstva, potom
z členských príspevkov a z vlastnej ekonomickej činnosti. Musí byť preto prezident
Slovenského streleckého zväzu vlastne šikovným a výkonným manažérom? „Musí hlavne

chápať šport a fungovanie celého systému,
a áno, potom je to o manažérsko-organizačnej práci. Dôležité je obklopiť sa schopnými,
kvalitnými, zapálenými ľuďmi, lebo každá zväzová činnosť, snáď okrem dvoch kolektívnych
športov, je založená na dobrovoľníkoch. A tiež
získavať mladých ľudí. Máme šťastie v tom, že
z hľadiska športovcov je u nás toľko disciplín
a kategórií, že vždy je nejaká skupina na vrchole, má kvalitnejšie výsledky a ťahá nás ďalej.
V 90. rokoch to boli puškové a pištoľové disciplíny, teraz sú to brokové disciplíny, ale znovu sa začína prejavovať generácia puškárov
a stúpajú pomaly hore. Takto to ale musí oscilovať aj v organizačnej zložke. Aj prezident
zväzu si za sebou musí ťahať mladých ľudí,
ktorých zaúča. Ja o dva roky možno končím,
vo volenej funkcii som už 25 rokov, najprv ako
generálny sekretár, teraz štvrtý raz ako prezident. Niekto musí prebrať štafetu.“

Rodina
Práca berie pánovi veľa času. Čo potom
rodina? Necítia sa jej členovia ukrátení? „Viete, moja manželka je dcéra bývalého predsedu
okresného výboru ZVÄZARM-u, takže ona to
mala od detstva, že otec nebol doma. Naše zoznámenie bolo pozoruhodné, pretože keď sme
začali spolu chodiť, nevedel som s kým vlastne
chodím. Po nejakom čase som prišiel na sekretariát a uvidel som ju tam sedieť. Povedala mi,
že je na praxi u našej ekonómky. Prečo práve
tu, pýtam sa. Lebo mi to vybavil otec, povedala.
A kto je tvoj otec? No a už to bolo! Zaujímavá
zhoda okolností.“
Bencovci majú 33-ročného syna Marka, ale
streľbe sa nevenuje. „Nie. Je síce introvert,“ smeje sa pán Benca, „ale táto záležitosť ho nikdy
neťahala. Venuje sa počítačom.“
Manželka Katarína s ním na súťaže veľmi necestuje, pretože cestu si musí hradiť z vlastných
peňazí. „Bola so mnou pred desiatimi rokmi
na majstrovstvách sveta na Cypre a v Granade.
Kedysi so mnou cestovala viac, ale teraz chodí
nerada, lebo, pravdupovediac, aj tam sa musím
viac venovať práci, ako jej. Či je doma alebo so
mnou na pretekoch, musí si robiť svoj program
sama.“
Poslednú dobu, keď si chce pán Benca oddýchnuť, chodievajú spolu s manželkou do
wellness. „Nedávno sme boli v Poprade, tak som
prešiel a pozrel si veci, na ktoré som doteraz nemal čas. Aj Levoču, Kežmarok, Spišskú Sobotu.
Boli sme si pozrieť stálu výstavu Mednyánszkého v kaštieli v Strážkach, odkiaľ pravdepodobne
pochádzal. Je to nádherná výstava so 150 dielami.“ Ako sa zdá, napokon bude čoraz viac času
aj na koníčka, ktorým je umenie, a možno aj na
vlastnú tvorbu.

V Záhorskej Bystrici
Pán Benca priznáva, že prerobený dom mal
skolaudovaný sedem rokov a z Bratislavy sa
doň nasťahoval len pred dvomi. „Najprv som
sa vyhováral, že na Patrónke sú zápchy, a že sa
nasťahujem, keď otvoria Sitinu. Keď otvorili Sitinu, tak som zistil, že zápchy sa vytvárajú pri
krematóriu. Tak som znovu hovoril, že sa presťahujem, keď urobia prepojenie medzi diaľnicou a odbočkou do Stupavy. No a keď urobili aj
to, tak som sa už musel presťahovať.“
Z tohto hľadiska by bol rád, keby sa zmenila
jedna vec: aby si vodiči nemuseli kupovať diaľničnú známku na krátky úsek cesty, ktorý po
nej prejdú. „Je nezmysel, aby si ľudia, ktorí idú
do práce alebo z práce domov, platili celoročnú
diaľničnú známku kvôli štyrom kilometrom.
Viem, že starosta sa o to snaží, že bolo mnoho
rokovaní o týchto veciach, ale Národná diaľničná spoločnosť s tým nechce súhlasiť.“
A čo by na Záhorskej Bystrici nemenil?
„Každá dedina, obec, má svoju atmosféru. Na
tej záhorskobystrickej by som nemenil nič. Je
príjemná a zachováva si svoj charakter.“ Pán
Benca je z detstva navyknutý na väčší pokoj
v dedine oproti mestu, na väčšiu spätosť s prírodou. „Ale moja manželka vyrastala v centre
Bratislavy na Heydukovej. Ona si bývanie tu
nevie vynachváliť a chytilo ju aj záhradníčenie,
hovorím jej, že je bratislavský Mičurín.“
Ako pán Benca hovorí, býva v takej „šťastnej
štvrti“ oproti reštaurácii Mucha a pekárni. „Ho-

vorí sa tomu Kút. Tam som vyrastal, je tam ticho
a absolútny pokoj, okrem nás, čo tam bývame,
tam nechodia žiadne autá. Bývalú atmosféru
Kúta by som chcel po dohode s pánom starostom aspoň čiastočne obnoviť rekonštrukciou
obecnej studne. Ja ako človek, ktorý celý život
robí s ľuďmi, celý život ich organizuje a naháňa,
mám stále radšej aj ticho a samotu. Mám ľudí
rád, rád som v ich spoločnosti, ale v poslednom
čase si stále viac vyhradzujem víkendy na oddych a ako som spomínal, chodím s manželkou
do wellness.“
Napokon sa pýtam, či by pán Benca raz,
už ako bývalý prezident a dôchodca, nechcel
v Bystrici zriadiť a otvoriť strelnicu. „Hore Na
Plácku v podstate strelnica je, je to poľovnícka
záležitosť. Zriadiť strelnicu nie je jednoduché,
je to pomerne zložitý proces. A hlavne to potrebuje priestor, kde by neboli ohrození ľudia.
Tiež vybavenie nie je lacné, jeden elektronický
terč stojí cez 3 000 eur. A pokiaľ by sme chceli
na zviditeľnenie Bystrice strelnicu európskeho charakteru, hala by musela mať dĺžku sto
metrov, aby sa do nej vmestilo 80 stavov plus
ďalších desať na finále. Ale napríklad Mníchov
má štvorcovú halu, 45 stavov je na jednej strane
a 45 na druhej a finálová hala je samostatná.
Štvorcová hala je potom viacúčelová, používa
aj na volejbal, basketbal a iné športy. Na Slovensku momentálne nie sme schopní urobiť ani len
majstrovstvá Európy vo vzduchovke.“
Chcete sa venovať športovej streľbe?
Pozrite sa na stránku www. shooting.sk
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Európsky deň jazykov na Hargaške

Týždeň vopred boli všetci žiaci II. stupňa rozdelení do 11 skupín.
Každá predstavovala jeden európsky štát – Poľsko a Česko (5. A),
Taliansko a Francúzsko (5. B), Anglicko a Nemecko (6. A), Rusko
a Grécko (7. A), Slovensko a Španielsko (8. A) a Maďarsko
(9. A). Jednotlivé skupiny zároveň obdržali päť kľúčových slov (hlavné mesto, známe frázy, hudba, jedlo, osobnosti krajiny), pomocou
ktorých vytvorili prezentáciu svojej krajiny. Okrem toho bol každej
krajine pridelený učiteľ – tútor, ktorý dozeral na prípravu a priebeh
prezentácie. Taktiež bol pomocným radcom pri jej tvorbe.

Priebeh
V „deň Dé“ vítali žiakov vo vestibule školy nielen vlajky všetkých
prezentovaných krajín, ale aj uvítacie nápisy Welcome či Willkommen spolu s Beethovenovou Ódou na radosť – hymnou Európskej
únie. Žiaci prezentovali svoje krajiny postupne od najmladších až
po najstarších. Mali sme možnosť vidieť precízne vypracované pro-

jekty, vycibrené prezentácie, vypočuť si hudbu z rôznych kútov sveta,
naučiť sa zopár známych fráz a okrem toho všetkého ochutnať čo-to
z tradičných zahraničných jedál.
Po hlasovaní, pri ktorom žiaci na hlasovací lístok napísali krajinu, ktorej prezentácia sa im najviac páčila, prišla na rad asi najočakávanejšia časť dňa – vyhlásenie výsledkov. Porotou si boli žiaci
navzájom.
Najväčší počet hlasov získali hneď dve krajiny. Titulom „Naj
-prezentácia“ sa pýšia žiaci 9. ročníka so svojím Maďarskom a žiaci
8. ročníka so Španielskom. Víťazi okrem malej sladkej odmeny
a diplomu získali ako darček aj celodennú exkurziu do Európskeho
inštitútu vzdelávania – do sekcie Jazykové vzdelávanie.
Veríme, že aj vďaka tomuto dňu bude učenie cudzích jazykov pre
našich žiakov nielen nutnou povinnosťou, ale predovšetkým stupňujúcou sa radosťou z poznávania nových krajín a kultúr a cennou
výhodou porozumenia cudzej reči. Veď predsa, koľko jazykov vieš,
toľkokrát si človekom.
Mgr. Monika Zámečníková
učiteľka na II. stupni ZŠ

Biela pastelka na našej škole vyniesla 131 eur
Opäť sme sa zapojili do projektu Biela pastelka, ktorý každoročne organizuje Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Verejná zbierka zlepšuje životy tých, ktorí musia
svoj zrak nahrádzať inými zmyslami.
V hlavný deň zbierky, 24. septembra, ste mali možnosť v areáli
školy stretnúť dobrovoľníkov – našich deviatakov a kúpiť si plastovú spinku s vyobrazením bielej pastelky. Vďaka výťažku zo zbierky
pripravuje Únia nevidiacich a slabozrakých kurzy, na ktorých inštruktori učia takto hendikepovaných ľudí orientovať sa v priestore
pomocou bielej palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať na po-

Týždeň zdravej výživy nám chutil
Máme radi zdravé jedlo. Preto v našej škole každý rok objavujeme nové chute a recepty
pripravené z ovocia, zeleniny, rôznych orechov, strukovín a obilovín.

Projektový deň. Aj tak by sa dal nazvať
26. september v našej základnej škole.
Celý sa niesol v duchu osláv Európskeho
dňa jazykov.

Prípravy
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čítači, či postarať sa o svoju domácnosť. Nám sa do zbierky podarilo vyzbierať úctyhodných 131 eur! Všetkým účastníkom ďakujeme
za podporu a pomoc pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú.
Mgr. Monika Zámečníková
učiteľka na II. stupni ZŠ

Aktivity týždňa zdravej výživy zmysluplne vypĺňali veľké prestávky v škole. Trhy so zdravým jedlom sa striedali so súťažami
v ochutnávaní ovocia a zeleniny naslepo a s prehliadkou krátkych
filmov. Žiaci milo prekvapovali kreativitou a technickou zdatnosťou
pri vytváraní poučných i zábavných videí o zdravom životnom štýle.
Najväčším zážitkom boli veľmi obľúbené trhy so zdravým jedlom.
Bolo čo obdivovať, nádherne aranžované stoly boli pastvou pre oči.

Nadšené a usmiate tváre za „pultmi“ neúnavne ponúkali za žetóny
svojim zákazníkom-spolužiakom pestrofarebné kombinácie ovocia a zeleniny. Nechýbala profesionálna výbava každého malého
trhovníka – rukavice, umelohmotné príbory a poháre, špáradlá,
papierové tácky. Vďaka za podporu patrí predovšetkým rodičom
našich žiakov.
Viera Bendíková
učiteľka

2 % daní z príjmu pre základnú školu s materskou školou
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova ďakuje všetkým za poukázanie 2 % z daní z príjmu za rok
2013. Celková výška predstavuje spolu sumu

12 026,98 eur

a tieto finančné prostriedky budú použité na zakúpenie šatníkových skriniek, potrebných pomôcok pre žiakov školy a materskej školy na podporu
jazykového vzdelávania.
ĎAKUJEME
OZ RZH
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INZERCIA
inzercia 8/39/2014

Október, mesiac úcty k starším
V decembri 1990 vyhlásila OSN október za Mesiac úcty k starším a 1. október za
Medzinárodný deň starších. Pripomíname si, aká dôležitá je prítomnosť starších pre
našu spoločnosť.

Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac
ako 600-miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše
900-tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov. V Záhorskej Bystrici je to viac ako 600 ľudí, pričom náš Klub
dôchodcov patrí v rámci Slovenska k najaktívnejším.
Dnešná generácia dôchodcov je jedinečná. Je iná ako
predošlá aj ako budúca. Na tomto svete sú seniori dlhšie, prežili si vlastné príbehy, dobré aj zlé. Sú to úctyhodní ľudia, ktorí majú veľké skúsenosti so životom.
Slávnosť pre dôchodcov Záhorskej Bystrice sa konala
5. októbra, pozvanie prijalo veľa hostí. Pani Ľudmila Moková, predsedníčka nášho Klubu dôchodcov, všetkých vrelo privítala, mimoriadnu
pozornosť si zaslúžili najmä najstarší členovia. Nechýbalo občerstvenie
a dobré víno na prípitok. Slávnosť pokračovala kultúrnym programom,
koncertom známej, populárnej speváčky Marcely Laiferovej. Jej skladby
poznala väčšina hostí, a tak si spolu s ňou zaspievali. Pani Laiferová tu
našla skvelé publikum. „Bola som nadšená, ako spievali a tlieskali. Živí
ľudia, veselí, proste takí, ako na Záhorí.“

TÍM PRE ZÁHORSKÚ BYSTRICU
PRIORITY 2014 - 2018

Pred budovou bolo vystavené vozidlo ŠKODA, upravené pre hendikepovaných vodičov, ktoré zabezpečila AV Mobilita v spolupráci
so ŠKODA Handy ZŤP. Organizácia AV Mobilita sa zameriava na skupinu ľudí so zdravotným postihnutím a pomáha im začleniť sa nielen
do sociálneho, ale aj pracovného života. Cieľom projektu je naučiť
hendikepovaných, aby vlastným úsilím získali to, čo potrebujú, a čo
v živote chcú. Aby sa cítili byť súčasťou našej spoločnosti.
Podujatie malo veľký úspech. Svedčia o tom vyjadrenia hostí. „Aspoň
si oživíme spomienky, keď sa spolu pozhovárame. Už nechodíme do
práce, takže nemáme toľko možností stretnúť sa. No aspoň párkrát
do roka sa takto spolu zabavíme,“ hovorili naši seniori. „Bol to pekný večer. Bolo veľmi príjemné postretávať všetkých známych.“ Na slávnosť prišla aj pani
doktorka Dagmar Cingelová. „Veľmi dobré. Starší ľudia sa zabavili, zaspomínali... Nech im zdravie slúži
a nech sa majú tak veselo, aké sú veselé a krásne tie
piesne.“
Petra Brštiaková
Foto: Ján Hasoň

Poďakovanie za lásku a životnú múdrosť

JOZEF
KRÚPA

5

1

DAGMAR
CINGELOVÁ

MARTIN
BESEDIČ

7
JÁN
JANATA

8
PETER
KOPČÁK

6
MILOŠ
FATYKA

12
MIROSLAV
MARCIŠ

Tretiaci zo Základnej školy Hargašova si pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili
program a predstavili ho vo štvrtok 16. októbra v dennom stacionári Opatrovateľka.
Vyjadrili tak svoju vďaku, úctu a obdiv k starkým, o ktorých sa v ňom s láskou starajú.
Program bol naozaj pestrý. Krásny príhovor, množstvo básničiek a
pesničiek, hra na gitare či flaute potešili nielen klientov, ale aj zamestnancov stacionára. Asi najviac zaujalo tanečné vystúpenie šikovných
dievčat, ktoré si vyskúšali tanec s pompónmi ako naozajstné roztlieskavačky. Na záver deti ukázali, že sú šikovné nielen ako speváci, tanečníci
a recitátori, ale vedia aj tvoriť nádherné vecičky – jesenné svietniky,
ktoré starkým podarovali ako pamiatku na toto pekné jesenné popoludnie. Na oplátku boli obdarované veselými farebnými náramkami a
balíčkom plným sladkostí.
„Dúfame, že sme sa im takto aspoň trošku poďakovali za ich lásku,
skúsenosti a s každým strieborným vlasom získanú múdrosť.“
Mgr. Lenka Banášová
vychovávateľka ZŠ
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ZÁHORSKÁ BYSTRICA –
NÁŠ DOMOV

Orozšírime kapacitu materskej škôlky
Ovybudujeme viacúčelovú
športovú halu
Ozabránime krízovým stavom pri
prívalových dažďoch
Opokračujeme v skvalitňovaní výučby
základnej školy
Ozrekonštruujeme futbalové ihrisko
a rozšírime jeho aktivity
Oskvalitníme lekársku starostlivosť
Ozmodernizujeme a dobudujeme
zdravotné stredisko
Opomôžeme pri zabezpečovaní
opatery o ťažko chorých občanov
Orozšírime aktivity Bystrického
prameňa pre osamelých a sociálne
odkázaných
- terénna sociálna práca
- odborné poradenstvo
- zabezpečenie stravy sociálne slabým
a chorým s dovozom
Opokračujeme v rekonštrukcii ciest
a chodníkov
Ozasadíme sa o výmenu asfaltu
a svetelné priechody na hlavnej
Bratislavskej ceste
Ooživíme letnú čitáreň, s kinom
a občerstvením
Ovybudujeme cyklistický chodník
Záhorská Bystrica – Stupava
Obudeme presadzovať novú linku
MHD smerom na Dúbravku
Ovyriešime križovatku pri výjazde
z Čsl. tankistov na hlavnú cestu
Okaždých 200 metrov umiestnime
odpadkové koše
Oosvetlíme doposiaľ tmavé ulice
Ozvýšime bezpečnosť v našej
mestskej časti
Orevitalizujeme parky a parkovacie
plochy
Ozrekonštruujeme Richtársky dom

Viac na www.jozefkrupa.sk
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KANDIDÁTI

Kandidáti do komunálnych volieb 2014

Mgr. Kuboviè Vladimír, 46 rokov

Ing. Lônèík Milan, PhD., 53 rokov

Ing. Prokop Miroslav, 51 rokov

Ing. Krúpa Jozef, 52 rokov

Mgr. Besediè Tomáš, 29 rokov

Fatyka Miloš, 52 rokov

V Záhorskej Bystrici žijem už takmer 15
rokov. Po absolvovaní
STU som pracoval ako
moderátor Slovenského rozhlasu, neskôr
som podnikal. Štyri
roky zastávam funkciu
starostu. Vo voľnom
čase sa venujem hlavne športu, rád behám
a hrám tenis. V Záhorskej Bystrici som založil TJ Záhorák a vybudoval tenisový areál. Som ženatý, mám dve deti. V najbližších
štyroch rokoch chcem pokračovať vo zveľaďovaní duchovných a materiálnych hodnôt Záhorskej Bystrice. Viac informácií na
www.jozefkrupa.sk.

Keďže som bol vo
volebnom období 2006
– 2010 členom finančnej komisie a pracujem
na ministerstve financií
SR ako analytik, budem
sa venovať oblasti financií a rozpočtu Záhorskej
Bystrice. Mojou prioritou bude stransparentniť finančné toky a presadzovať myšlienku, aby Záhorská Bystrica
nepredávala pozemky a nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve, ale práve naopak, zveľaďovala
to, čo má, aby sme hodnoty mohli zanechať aj
budúcim generáciám.

Som živnostník v
oblasti elektrotechniky.
V rokoch 1997 – 2000
som bol predsedom
Futbalového oddielu TJ
Družstevník. Moje záľuby sú aj príroda, história,
moderná technika a film.
Mám manželku Vieru
a dve deti – Michalu
(28) a Miloša (22). Ako
poslanec sa chcem zasadiť o pokračovanie modernizácie ZŠ. Napomôžem pri znovurozbiehaní a stabilizovaní chodu futbalového klubu
a realizácii výstavby športovej haly. Chcem sa
zasadiť aj o skvalitnenie práce Mestskej polície
pre zvýšenie bezpečnosti našich obyvateľov.

V mestskom zastupiteľstve sa budem
zasadzovať o: schválenie zmien a doplnkov
k územnému plánu hl.
mesta SR Bratislavy na
území našej mestskej
časti pre projekt Centrop; zaradenie dopravných stavieb, hlavne
obnovy povrchov mestských komunikácií na Bratislavskej a Záhorskej ulici do rozpočtu mesta; podporu širšej
spolupráce mestských organizácií a organizácií
pôsobiacich na úrovni našej mestskej časti.

Som finančný poradca a konateľ spoločnosti Register NBS.
Ponúkam svoje skúsenosti z oblasti financií
– trúfam si pomôcť pri
zabezpečovaní finančných zdrojov, potrebných pre rozvoj našej
mestskej časti. Chcel
by som prispieť aj organizačne, k oživeniu seniorského futbalu
v našej obci.

Do komunálnych
volieb vstupujem
s krédom: „V osobnej
zodpovednosti sa usilovať o dodržiavanie
prirodzeného poriadku
a zmysluplných jasných
pravidiel pre dosiahnutie harmonického, kvalitného života v Záhorskej Bystrici.“ Chcem
vám byť prospešný najmä v kultúrnej oblasti
a pri financovaní primárnych a rozvojových
aktivít obce.

kandidát na starostu

Mgr. Besediè Martin, PhD., 35 rokov
kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Záleží mi na tom,
aby v Záhorskej Bystrici
nachádzala podporu tradičná kultúra, a aby naše
deti mohli prostredníctvom kvalitného školstva
rozvíjať svoje nadanie
a umelecké vlohy. Rád
budem naďalej prispievať k ochrane historického dedičstva a pamiatok
a podporovať činnosť spoločenských organizácií. Svoju pozornosť sústredím aj na ochranu
kvality životného prostredia a poriadku v našej
mestskej časti.

PhDr. Besediè Tomáš, 60 rokov
kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Ako poslanec som
vždy hájil záujmy Bystričanov. Svoje skúsenosti
v oblasti komunálnej
politiky uplatním v komisii pozemkovej a lesného hospodárstva, kde
pôsobím od roku 2003.
V ďalšom volebnom
období chcem pomôcť
doriešiť vysporiadanie
vlastníckych vzťahov v záhradkárskych osadách v katastri Záhorskej Bystrice. V oblasti
výstavby sa budem zasadzovať o vytváranie takých podmienok, aby bol zachovaný vidiecky
charakter Záhorskej Bystrice.

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Ing. Bošòák Ivan, 46 rokov

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva
Nestraník a nezávislý poslanec. Ženatý, tri
deti. Aktivista, sponzor
a zakladateľ občianskych
združení (Bystrický svet
najmenších). Ako poslanec, predseda komisie
športu a člen komisie
školstva konám s cieľom
Bystrici pomôcť, aktivizovať ľudí, realizovať
veľké projekty a zmeny v miestnom školstve,
športe, kultúre, efektívne hospodáriť. Profesionálny MÚ má slúžiť občanom. Záľuby:
šport, cestovanie, politika.

MUDr. Cingelová Dagmar, PhD.,
51 rokov

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Ing. Janata Ján, 29 rokov

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva
Pracujem ako IT
projektový manažér.
Oblasti, ktoré sú mi
blízke, a v ktorých bude
moje pôsobenie prínosom, sú kultúra, šport
a informovanosť. Prioritou je pre mňa aktívna
spolupráca obyvateľov
a samosprávy. Zastávam
myšlienky transparentnosti a otvorenosti, preto podporím a rozviniem spôsoby získavania a riešenia podnetov
obyvateľov. Presadím zavedenie karty výhod
pre obyvateľov s trvalým pobytom.

Ing. Kopèák Peter, 38 rokov

kandidátka na poslankyòu miestneho
zastupite¾stva

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Pracujem ako lekárka a venujem sa sociálnej oblasti a zdraviu.
Som členkou sociálnej
komisie mestskej časti
a predsedníčkou sociálnej
komisie Farskej rady.
Ak mi vyjadríte dôveru, mojou prioritou
bude pomoc zdravotne odkázaným a sociálne slabým, hlavne formou poskytovania
poradenstva a podpory. Zameriam sa aj na
zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti
o našich občanov.

Som stavebný inžinier
a v miestnom zastupiteľstve využijem svoje skúsenosti z oblasti stavebníctva a práce s ľuďmi.
Hlavne sa chcem zamerať na oblasť výstavby
a dopravy. Podporím pokračovanie rekonštrukcií
ciest a chodníkov, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách a spriechodnenie komunikácii
v oboch jazdných pruhoch. Budem navrhovať
a podporovať vytváranie zelených a pokojných
zón. Podporím skvalitňovanie ZŠ a MŠ.

kandidát na poslanca mestského
zastupite¾stva

Kristl Vladimír, 46 rokov

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva
Som rodák zo Záhorskej Bystrice. Nestraník
– nezávislý poslanec.
Celý život nadšenec,
aktivista a podporovateľ
– sponzor v oblasti športu a kultúry. Iniciátor
a organizátor podujatí
pre mladých aj starších.
Aktívne pôsobím ako
nezávislý a zásadový
poslanec miestneho zastupiteľstva v MČ ZB,
predseda komisie kultúry a člen komisie športu. Som ženatý, mám dve deti. Medzi moje
záľuby okrem športu patria čítanie, hudba
a s rodinou rád a veľa cestujem.

Liïáková Marta, 57 rokov

kandidátka na poslankyòu miestneho
zastupite¾stva
Rodáčka zo Záhorskej Bystrice, šťastne vydatá, živnostníčka. Som
nestraníčka – nezávislá
kandidátka. Pracujem
ako projektantka – pozemné stavby a požiarna
bezpečnosť. V rokoch
2002 – 2006 som bola
členkou komisie pôdneho a lesného hospodárstva; v rokoch 2006 – 2010 poslankyňou MZ
– predsedníčkou komisie výstavby a dopravy.
Vo voľbách 2010 som kandidovala na starostku. Viem a budem odvádzať profesionálnu
prácu so zameraním sa na transparentné riešenie investičných projektov zástavby a dopravy
v Záhorskej Bystrici.

KOMUNÁLNE VOĽBY SÚ:

kandidát na poslanca miestneho
a mestského zastupite¾stva

Mgr. Marciš Miroslav, 28 rokov
kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Moje priority: vytváranie vhodných podmienok pre mladé rodiny.
Intenzívna spolupráca
s Klubom dôchodcov.
Rozvoj kultúry a športu
pre mladých aj starších.
Veľký potenciál vidím
v starostlivosti o mládež
a vytváraní vhodných
podmienok pre mladé
rodiny. Podporím každý návrh, ktorý bude
smerovať k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti.
Zintenzívnim spoluprácu s Klubom dôchodcov a prispejem k rozvoju ich aktivít. Mojím
cieľom je, aby šport, kultúra a spoločenský
život boli na vysokej úrovni pre mladých
i starších.

Ing. Okálová Mária, 46 rokov

kandidátka na poslankyòu miestneho
zastupite¾stva
Mojou prioritou je,
aby bola škola pre deti
tým najlepším miestom na vzdelávanie
a rozvíjanie schopností a talentu. Venujem
sa práci v občianskom
združení pri ZŠ s MŠ
a som členkou komisie
školstva. Ako poslankyňa sa zasadím o rozšírenie kapacity materskej školy, o rozšírenie
MHD cez Dúbravku, rozšírenie cyklistických
chodníkov a zameriam sa na hospodárenie
mestskej časti.

15. NOVEMBRA 2014

kandidát na poslanca miestneho
zastupite¾stva

Sajan Miloslav, 57 rokov

kandidát na poslanca miestneho
a mestského zastupite¾stva
Ako poslanec som
vykonával funkciu zástupcu starostu, člena
stavebnej komisie, komisie KVOP a predsedu
školskej komisie. Záhorská Bystrica je moja rodná obec a mám ju rád.
Nie je mi ľahostajný život v nej, a tak sa uchádzam o vašu priazeň aj
do ďalšieho volebného obdobia. V Záhorskej
Bystrici chcem presadzovať: dobudovanie infraštruktúry; rozšírenie kapacity MŠ a rekonštrukciu pavilónu ZŠ; výstavbu multifunkčnej športovej haly; ďalšie rozvíjanie športovej
a kultúrnej činnosti.

Ing. Weinštuk Roman, 46 rokov
kandidát na poslanca miestneho
a mestského zastupite¾stva

Rodák zo Záhorskej
Bystrice. Nezávislý poslanec, kandidát na poslanca ZB aj na mestského poslanca. Zástupca
starostu a predseda finančnej komisie. Som
zásadový a spoľahlivý,
čestný pri hospodárení
s financiami a nakladaní s majetkom mestskej
časti. Predložil som mnohé legislatívne návrhy k rozpočtu, záverečnému účtu, pravidlám
hospodárenia, stanovám novín Naša Bystrica. Som ženatý, mám tri deti, mám rád šport,
divadlo a turistiku.

OD 7.00 DO 20.00
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VOĽTE NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTOV
NAŠE ZÁSADY A PRINCÍPY V PRÁCI POSLANCOV

5

16
Roman Weinštuk

Nezávislý kandidát
na mestského poslanca a poslanca MČ ZB

za Záhorskú Bystricu

9
Vladimír Kristl

Marta Liïáková

4

Poslanci Bratislavského kraja vyjadrili zásadný nesúhlas k predloženému návrhu
zákona o dani z motorových vozidiel. Župa by podľa neho prišla v najbližších štyroch
rokoch o 25 mil. eur a každý ďalší rok o 10 mil. eur.

AGENDA/TÉMY MESTSKÝCH POSLANCOV
- viac financií pre Záhorskú Bystricu, väčší podiel z vybraných daní
- rekonštrukcie úsekov ciest v správe Magistrátu hl. mesta Bratislavy
- nové linky MHD, pružnejší grafikon a vyššia kapacita autobusov
- konečné doriešenie križovatky ciest Bratislavská a Čsl. tankistov
- zaviesť pravidelnú (dnes neexistujúcu) komunikáciu s poslancami
zastupiteľstva v ZB k spoločným témam Bratislavy a Záhorskej Bystrice

PODARILO SA NÁM

INICIOVALI SME

- zrekonštruovať jedáleň základnej školy
- rozšíriť kapacity Základnej umeleckej školy
- vybudovať zastrešenie hokejbalového ihriska
- vytvoriť redakčnú radu novín Naša Bystrica
- po rokoch založiť fungujúci futbalový klub
- založiť úspešný klub modernej gymnastiky
- oponovať niektoré návrhy uznesení
smerujúcich v neprospech Záhorskej Bystrice

- zámer výstavby novej telocvične – haly pri ZŠ
- zásadné zmeny pri predkladaní rozpočtov
Mestskej časti Záhorská Bystrica
- vyššie odmeňovanie zamestnancov ZŠ a MŠ
z rozpočtu Mestskej časti Záhorská Bystrica
- využitie Zeleného fondu na udržiavanie
poriadku, čistoty a regulácie odpadov v MČ
- projekt rekonštrukcie Domu smútku
- tabule pri neudržiavaných pozemkoch

PODIE¼ALI SME SA NA
- na organizovaní Slávností vína
- systematickom rozširovaní kapacít ZŠ a MŠ
- sumarizovaní nutných rekonštrukcií a opráv
v základnej a v materskej škole
- prideľovaní pomoci pre 9 družstiev detí a
mládeže – florbalistov v OZ ŠK Hargašova
- podpore zmysluplného využitia nadstavby SD
- profesionálnom riadení komisie výstavby a
dopravy v rokoch 2006 – 2010 (M. Liďáková)
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Ivan Bošòák

- v rozhodovaní a práci poslanca vždy nezávislí od politických strán
- pripravení a profesionálni na rokovaniach, aktívni v diskusii
- schopní prezentovať vlastné názory a schopní formulovať návrhy uznesení
- dohodnuté pravidlá a zákony musia platiť pre všetkých
- schopní reagovať na podnety od občanov a záujmových skupín
- ochotní venovať sa skutočne háklivým témam, potrebám obce
- pripravení definovať priority a spôsoby ich dosiahnutia
- schopní zabrániť nerozumným návrhom a nezmyselným riešeniam
- profesionálne a nestranícke obsadzovanie pozícií na Miestnom úrade

Poslanci nesúhlasia so zmenami daňových príjmov

ORGANIZOVALI SME
- hodové futbalové turnaje pre detské
kategórie hráčov a pre dospelých
- hokejbalový turnaj Záhorská hokejka – 4 roky
- Country rag day Na Plácku – rodinná akcia
- množstvo brigád na športoviskách, ich
čistenie, úpravu a dokončovacíe práce
- zveľaďovanie areálu futbalového ihriska
- podujatie Športovec roka v Záhorskej Bystrici
- Záhorácky country bál – 7 ročníkov

PRESADILI SME
- nové zásady hospodárenia a odmeňovania
- zverejňovanie úradných dokumentov
na webe podľa platných zákonov alebo
nad ich rámec
- štvrťročné pravidelné informovanie
o hospodárení obce a stave financii
- vytvorenie účelových finančných fondov,
definovanie účelov ich použitia

PODPOROVALI SME
- občianske združenia Klub dôchodcov
a Červený kríž
- iniciatívy rôznych občianskych združení
- vyjadrovanie názorov jednotlivých občanov
a skupín občanov v novinách Naša Bystrica
- zastúpenie a spoluprácu s odborníkmi
v komisiách a pracovných skupinách
- pridelenie finančnej pomoci farnosti v obci
na rekonštrukciu fary, pastoračného centra,
cintorínov a samotného kostola

Pozývame Vás na stretnutie nezavislých kandidátov s občanmi do malej sály Spoločenského domu
v Záhorskej Bystrici dňa 5 . novembra 2014 o 18.00 h.

Župa na základe tohto zákona očakáva
zhoršenie verejných služieb v doprave, školstve aj sociálnej starostlivosti. Na podnet
4 poslancov Bratislavského magistrátu, Martina Zaťoviča, Igora Bendíka, Dušana Pekára
a Gabriely Ferenčákovej vládny návrh odmietlo aj zastupiteľstvo mesta Bratislavy.
„Poslanci odmietli zlý návrh vlády, na
ktorý v konečnom dôsledku doplatia obyčajní ľudia. Oceňujem, že v záujme zvyšovania kvality života občanov sme dokázali
odhodiť stranícke tričká, zabudnúť na
trenice, odmietnuť to, čo nás rozdeľuje,
a spojili sme sily v prospech študentov,
dôchodcov, rodiny, či ľudí, ktorí svojou
každodennou prácou držia v chode všetky naše regióny,“ zdôraznil bratislavský
župan Pavol Frešo. Krajskí poslanci žiadajú poslancov NR SR, aby návrh zákona
neschválili. V prípade, že chválený bude,
poverili predsedu BSK Pavla Freša, aby
požiadal prezidenta SR o jeho vrátenie do
parlamentu.
Výšku dane si dnes určujú regióny a je
to jediná daň, na ktorú majú regióny ešte
dosah. Od januára bude centralizovaná a
výška pre kraje bude jednotná. Tento systém najviac poškodí BSK. Výpadok chce
vláda kompenzovať vyšším podielom na
dani z príjmu fyzických osôb. Prerozdelenie tejto kompenzácie však bude pre kraj
silno negatívne. Už podľa súčasného systému prerozdeľovania je BSK solidárny voči
ostatným regiónom – v Bratislavskom kraji
vybral štát na dani z príjmu fyzických osôb
ročne takmer 200 mil. eur, ale naspäť mu
dáva len 33 mil.
„Bratislavská župa pristupovala k financiám vždy zodpovedne. Snažili sme

sa stabilizovať financovanie župy rôznymi
opatreniami, zefektívniť činnosť. V žiadnom
prípade nemôžem súhlasiť s tým, aby sme
prišli o takú veľkú čiastku,“ uviedla vicežupanka Gabriella Németh (SMK).
„Myslím si, že ten zákon, ktorý pripravilo ministerstvo financií, nám zoberie veľa
peňazí, a tým pádom nemôžeme rekonštruovať školy, nebudeme mať dosť peňazí
na dopravu, nebudú mať peniaze sociálne
zariadenia. Čiže ľudia pocítia výpadok peňazí. Je mi naozaj ľúto, že týmto chce vláda
ničiť Bratislavu a celý Bratislavský kraj,“
skonštatoval vicežupan Martin Zaťovič
(SDKÚ-DS).
„Tento problém nie je len o dani z príjmov za motorové vozidlá v Bratislavskom
kraji. Treba vidieť širšie súvislosti. Je to
vlastne o financovaní hlavného mesta Bratislavy. Ak by sa financovanie nastavilo tak,
ako to má byť, tak môžeme sa baviť aj o daniach, aby sa to prerozdeľovalo iným spôsobom, ale pokiaľ Bratislava nedostane tie
financie, ktoré by jej aj patrili v rámci celého

Slovenska, tak potom je to problém,“ povedala podpredsedníčka Alžbeta Ožvaldová
(MOST-HÍD).
„Môj názor je, že keďže Fico nedobyl Bratislavský samosprávny kraj, tak sa
snaží dobyť pre neho neobsadené územie
prostredníctvom finančných nástrojov, to
znamená škrtenia príjmov BSK. Tento návrh, vládny návrh Smeru-SD, bude určite
negatívne vplývať na rozvoj Bratislavského
samosprávneho kraja a samozrejme aj samotnej Bratislavy,“ povedal podpredseda
BSK Igor Bendík (SaS).
Vicežupan Martin Berta (KDH) zároveň
dodal, že Bratislavský kraj je v porovnaní
s ostatnými župami znevýhodnený v oblasti čerpania eurofondov. „Eurofondy máme
prakticky, vďaka vysokému HDP, obmedzené a nevieme ich čerpať, čiže Bratislava tým
trpí. Teraz sa ukazuje, že samotný štát ide
Bratislave a Bratislavskému kraju brať peniaze, ktoré nie sú používané len na cesty,
pretože to je daň. Daň pre samosprávu je
príjem ako taký,“ podotkol.

Prikladám prehľad daňových príjmov jednotlivých VÚC v roku 2013:
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenþiansky
Trnavský
Žilinský

DMV
13 483 394
34 591 928
12 988 880
18 731 139
14 681 763
13 352 464
15 746 017
16 524 324

DPFO
61 615 277
32 850 593
57 427 426
54 876 863
65 615 169
45 100 936
41 744 055
51 730 456

DaĖové príjmy
celkom
75 624 167
67 442 521
70 416 306
73 608 002
80 296 932
58 453 400
57 490 072
68 254 780

Rozdiel oproti
BSK
8 181 646
--2 973 785
6 165 481
12 854 411
-8 989 121
-9 952 449
812 259

*údaje sumarizoval v priebehu roka Trnavský samosprávny kraj
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Prehľad najdôležitejších uznesení prijatých
Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Záhorská Bystrica
zo dňa 30. septembra 2014
ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA VLKOVKA

MEMORANDUM

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie urbanisticko-architektonickú
štúdiu Vlkovka, ktorá je zameraná na odľahčenie Pútnickej ulice
prepojením ulíc Brumovická a Pavla Blaha. Odporúča starostovi,
aby pri vydávaní stanovísk k investičnej výstavbe v rozvojových
územiach lokalít Vlkovka a Pod cintorínom stanovil podmienku
doriešenia dopravného prepojenia týchto ulíc. Bližšie informácie
sú prístupné na referáte výstavby 02/65957128.

Zastupiteľstvo schválilo Memorandum vo veci usporiadania
práv k niektorým nehnuteľnostiam uzatvorené medzi Lesným pozemkovým spoločenstvom v Záhorskej Bystrici a Mestskou časťou
Bratislava – Záhorská Bystrica za účelom prenájmu.

PREMIESTNENIE ZÁSTAVKY MHD
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh na premiestnenie zastávky MHD – Záhorská na ulici Čsl. tankistov a odporučilo starostovi mestskej časti začať konania vo veci vybavovania kladných
stanovísk dotknutých orgánov. Bližšie informácie sú prístupné na
referáte výstavby 02/65957128.
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Šarkany nad lúkou lietali, deti mali radosť
Ľudia prichádzajúci do Záhorskej Bystrice z Bratislavy mohli v sobotu
11. októbra vidieť na oblohe prekrásne divadlo – nad lúkou Dievčí
hrádok sa vznášali pestrofarebné šarkany. Malí aj veľkí skúšali svojich
šarkanov dostať na oblohu a aj keď vetrík pofukoval len mierne, väč-

šine sa to darilo. Šarkany lietali a deti mali radosť. Ďakujeme OZ Hlas
nádeje za vydarenú akciu. Stretneme sa opäť o rok – pri teplom čaji
a lietajúcich šarkanoch.
Janka Liďáková

ÏALŠIE
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu na 1. polrok 2014
- informatívnu správu o hospodárení Základnej školy
s materskou školou za 1. polrok 2014
- vyhodnotenie Kultúrneho leta z hľadiska osláv 700. výročia
od prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici
Bližšie informácie nájdete www.zahorskabystrica.sk.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Poznávací výlet s Červeným krížom

Voľby sa v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica uskutočnia dňa 15. 11. 2014 v čase od 7.00 do 20.00 h.

Záhorskobystrický Červený kríž usporiadal v septembri jednodňový poznávací výlet do
Komárna. Navštívili sme aj neďaleké Wellness centrum Patince.

Oprávnení voliči budú voliť v troch volebných okrskoch.
Volebná miestnosť pre všetky okrskové volebné komisie bude vo veľkej sále Spoločenského domu v Bratislave – Záhorskej
Bystrici, Gbelská ul. č. 6.
Ulice patriace do volebného okrsku č. 1:
Antona Floreka, Bratislavská, Čsl. tankistov, Gbelská, Hargašova, Hodonínska, Námestie sv. Petra a Pavla, Na Krčoch, Málová, Ota
Holúska, Pavla Blaha, Prídavková, Plk. Prvoniča, Sv. Pia X., Štefana Rosívala, Strminová
Ulice patriace do volebného okrsku č. 2:
Devínske jazero, Donská, Kollárova, Kučovanická, Leopoldov majer, Na Holom vrchu, Na Vlkovkách, Nevská, Plavecká, Pri Vápenickom potoku, Pútnická, Sekýľska, Tatranská, Tešedíkova, Vrbánska, Zákutie, Zárubová
Ulice patriace do volebného okrsku č. 3:
Barancová, Brumovická, Čerencová, Gajarská, Jána Raka, Kapsohradská, Kútska, Lančárska, Lozornianska, Námestie Rodiny, Ostriežová, Plánky, Podkerepušky, Rošického, Strmý vŕšok, Štefana Majera, Trstínska, Jozefa Vachovského, Záhorská, Záhumenská
inzercia 8/33/2013

inzercia 8/38/2013

Pozývame Vas na

H<:(*0,(2(Ǖ(*0,÷7,*0(30;@

/VKVUxUZRH)YH[PZSH]H3HTH̷

www.lamasrestaurant.sk

Celé predpoludnie sme venovali prechádzke
s odborným sprievodcom po miestach, ktoré boli osídlené už v staršej dobe železnej,
s neskorším pôsobením Keltov, Avarov, Rimanov, kočovníkov z Ázie, či bojových oddielov
Maďarov. Bohatá história mesta spomína
okrem iných kráľa Štefana, Mateja Korvína,
Ladislava V., cisára Jozefa II., ako aj ničenie
tureckými hordami, povodne, zemetrasenia,
inzercia 8/34/2014

požiare, cholerové epidémie. Dôležité dejinné
udalosti si obyvatelia Komárna s úctou pripomínajú početnými pamätníkmi aj sochami významných osobností. Putovanie po historicky
významných miestach Komárna sme zakončili prehliadkou expozície Mestského múzea
z obdobia novších dejín rokov 1849 – 1945
a výstavou, ktorá dokumentuje život a tvorbu
dvoch svetoznámych rodákov z Komárna –

spisovateľa Móra Jókaiho a skladateľa Franza
Lehára.
Po spoločnom obede sme si potom vychutnali
kúpeľ v liečivých vodách Patiniec.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili naše
podujatie, rovnako ako aj všetkým, ktorí prijali naše pozvanie.
Anna Weinštuková
predsedníčka Miestneho spolku ČK v ZB
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Pohár starostu zostal doma
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ŠPORT

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

ZÁHORÁKOPEN

SEPTEMBER-OKTÓBER 2014

mal výbornú úroveň

Perfektný vstup do súťaže majú za sebou florbaloví extraligisti hrajúci pod
názvom Tsunami Stupava a ešte lepšie si vedú v už začatej súťaži juniori
Tsunami Záhorská Bystrica.

Tradičný jesenný Záhorákopen sa konal v sobotu
20. septembra. V dobrej spoločenskej atmosfére
sa hrali štvorhry mužov a dvojhry žien.

FLORBAL – Extraliga mužov

Priebežne je po 6. kole Tsunami Stupava na 6. mieste v 12-člennej lige
Tsunami Stupava : Predator Sabinov
10 : 3
Tsunami Stupava : Mikuláš Prešov
11 : 4
Hurikán Bratislava : Tsunami Stupava
7:1
Tsunami Stupava : ŠK Lido Prírodovedec
7:4
Tsunami Stupava : Salming Team
4 : 3pp
FBC Trenčín : Tsunami Stupava
8:5
FLORBAL – JEX - Junior liga

Priebežne po 4. kole Tsunami Z. Bystrica vedie 4-člennú Bratislavskú divíziu
Tsunami Z. Bystrica : FbO Florpédo Bratislava
23 : 2
Tsunami Z. Bystrica : VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava
15 : 2
FbO Florpédo Bratislava : Tsunami Z. Bystrica
3 : 22
Snipers Bratislava : Tsunami Z. Bystrica
3 : 10
Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke www.tsunami2006.eu

Učastníci turnaja “Pohár Starostu ZB 2014”

Fantastické výsledky podávajú vo svojich mládežníckych ligách pod vedením
Martina Kapustu a Jozefa Prokopa mladší žiaci a prípravka nového futbalového
klubu ŠK Hargašova Záhorská Bystrica.

Občianske združenie Spoločenstvo priateľov stolného tenisu rozšírilo svoju činnosť
o turnaj štvorhier, organizovaný ako sprievodný program k Vínnym slávnostiam.

FUTBAL - Mladší žiaci – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO

Na turnaj sa prihlásilo tridsať hráčov,
15 dvojíc, prevažne zo Záhorskej Bystrice.
Na turnaj k nám však prišli i zástupcovia
zo Stupavy, Lamača a mesta. Niesol sa v duchu zdravého športového zápolenia a bojovalo sa o každú loptičku, set a zápas. Nejeden
hráč prepotil svoj dres pri vydávaní maximálnych výkonov, aby dosiahol víťazstvo nielen
pre seba, ale i pre svojho spoluhráča vo páre.
Tak ako v každom súťažení nielen na
športovom poli, víťazstvo dosiahnu vždy len
tí, ktorí sú najlepší. A cena za prvé miesto
I. ročníka o Pohár starostu zostala doma,
v Záhorskej Bystrici. Zaslúžila sa oň dvojica
z nášho OZ v zložení Jaromír Šultys a Nina
Belianska.
Druhé miesto získali Stupavčania Miloslav Šmejkal a Miroslav Hašo a tretie miesto
si odniesli Elmíra Gafurová a Jaroslav Dolin-

Prvé tri páry v turnaji

Posedenie stolných tenistov pri príprave gulášu

ský z Lamača. Všetkým víťazom gratulujeme
a všetkým zúčastneným hráčom ďakujeme.

Pre každého hráča a organizátora bolo pripravené občerstvenie v restaurácii Corona.
Verím, že z turnaja si každý odnášal
len dobré dojmy z pocitu vydaného úsilia
o získanie čo najlepšieho umiestnenia. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave turnaja a sály, a tiež hlavnému rozhodcovi Stanovi Vaňovi, ktorý turnaj viedol
v rámci fair play. Popri turnaji stolní tenisti
z OZ navarili aj plný kotol chutného gulášu,
ktorý sa podával na Námestí Rodiny pri príležitosti Vínnych slávností. Každý, kto si ho
kúpil, podporil činnosť stolného tenisu v Záhorskej Bystrici, za čo všetkým ďakujeme.
Za varenie a celú prípravu patrí poďakovanie M. Liďákovej, M. Krajčírovi, I. Krajčírovej, E. Grexovej, J. Mihalovičovi, J. Rybárovi, K. Sajanovej a aj všetkým ostatným, ktorí
priložili ruku k dielu.
Miloslav Sajan
predseda OZ SPST

Štvorhra mužov sa hrala v dvoch skupinách po štyroch účastníkoch a následne
krížovým spôsobom semifinále a víťazi finále. V semifinálových dvojiciach zvíťazili Straňák – Oravkin nad dvojicou Eškut
– Pekarčík a Petráš – A. Krúpa nad Matliak – Fillo. Vo finále, ktoré malo vysokú
úroveň, vrátili Petráš – A. Krúpa prehru
zo základnej skupiny Straňákovi s Oravkinom. V súboji o 3. miesto podstatne
staršej dvojici Matliak – Fillo už došli sily
a prehrali s dvojicou Eškut – Pekarčík.

Celý turnaj mal dobrú športovú úroveň,
finále výbornú. Narýchlo zostavená dvojica si víťazstvo zaslúžila.
Veľký kvalitatívny skok poznačila dvojhra žien. Odohrané súťažné zápasy v rámci Ladies Zahorak Master priniesli hráčkam nielen nové skúsenosti, ale pomohli
aj posunúť kvalitu ich tenisu vyššie, čo sa
odzrkadlilo na ich výkonoch. Zvíťazila
pani Gucká pred Krúpovou, Kovárovou
a Slobodovou.
Martin Fillo

Tím ŠK Hargašova Z. Bystrica je priebežne na 8. mieste v 15-člennej lige.
ŠK Hargašova Z. Bystrica : FK Dúbravka
8:0
ŠK Hargašova Z. Bystrica : MFK P. Biskupice
8:0
ŠK Hargašova Z. Bystrica : FK Rača
1:0
FK Lamač : ŠK Hargašova Z. Bystrica
2:5
TJ Rovinka : ŠK Hargašova Z. Bystrica
2:3
ŠK Hargašova Z. Bystrica : FK Vajnory
0:2
FUTBAL – Staršia prípravka –
Skupina A3 - BRATISLAVA MESTO

Tím ŠK Hargašova Z. Bystrica je priebežne na 2. mieste v 10-člennej lige
ŠK Hargašova Z. Bystrica : BTC Bratislava
6:2
Slovan Ivanka p. Dunaji : ŠK Hargašova Z. Bystrica
2:2
ŠK Hargašova Z. Bystrica : Žolík Malacky
11 : 0
FA Bratislava : ŠK Hargašova Z. Bystrica
1 : 10
ŠK Hargašova Z. Bystrica : ŠK Vrakuňa
1:5
FK Karlova Ves B : ŠK Hargašova Z. Bystrica
2 : 11
ŠK Hargašova Z. Bystrica : Iskra Petržalka
8:3
FUTBAL – Mladšia Prípravka –
Skupina B2 - BRATISLAVA MESTO

Tím ŠK Hargašova Z. Bystrica je priebežne na 4. mieste v 10-člennej lige
ŠK Hargašova Z. Bystrica : Štart Nepočujúci
5:1
Slovan Ivanka p. Dunaji : ŠK Hargašova Z. Bystrica
1:2
ŠK Hargašova Z. Bystrica : FC Malacky
4:1
FA Bratislava : ŠK Hargašova Z. Bystrica
1:1
ŠK Hargašova Z. Bystrica : ŠK Vrakuňa
5:2
FK Karlova Ves B : ŠK Hargašova Z. Bystrica
6:0
ŠK Hargašova Z. Bystrica : Iskra Petržalka
1:5
Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke www.futbalnet.sk
Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame na zápasy ŠK Hargašova Z.Bystrica.
TENIS

TJ Záhorák na Majstrovstvách SR v septembri:
Kategória nad 35 rokov:
VIVA Šport Hodruša - Hámre – TJ Záhorák 2:3
TK Trnava – TJ Záhorák 3:2
TJ Záhorák – DRANaM Košice 5:0
celkovo: 2.miesto
Kategória nad 60 rokov:
TJ Záhorák – Dynamo Energia 3:0
TJ Záhorák – Kúpele Piešťany 3:0
ZZO Čadca – TJ Záhorák 3:0
celkovo: 2.miesto
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Na detské ihrisko pri miestom úrade sme zakúpili
detský vláčik.

MOZAIKA / INZERCIATÉMA

Vítame malých občiankov
Jednou z tradícií v Záhorskej Bystrici je aj vítanie
občiankov – novonarodených detí rodičom s trvalým
pobytom v našej mestskej
časti. V stredu 1. októbra
pán starosta Jozef Krúpa
privítal detičky a ostatných
prítomných v sobášnej sieni
Spoločenského domu. Na
spestrenie podujatia zahrala žiačka ZUŠ J. Kresánka
Terezka Besedičová skladbu
na husličkách. Potom dostal
každý nový občan Domovský list a malý darček, mamička dostala krásnu ružu.
Našim malým novým spoluobčanom želáme v živote veľa zdravia a šťastia,
rodičom zasa veľa trpezlivosti a lásky. Sú to: Liliana Mešková, Juraj Kapec, Ema
Knošková, Michaela Bundová, Olívia Gašparík, Vivien Plaskoňová, Tamara Potoková, Diana Michev, Tamara Sedláková, Dorota Šujanová, Jakub Šemetka, Tomáš
Cíbik, Michal Tekeľ, Richard Schultz, Genesa Shannon Novomeská, Daniel Bielčik, Vladimír Mrázek, Felix Nemec, Samuel Illáš, Lukáš Péti, Filip Černý, Alica
Káčerová, Matúš Besedič, Mária Medárová, Richard Fábry, Tereza Zbyňovská, Filip
Granec, Nina Hehejíková, Matúš Dvorský, Viktor Hugo Gerči, Hana Šimúthová,
Zara Drábová.
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MESTSKÁ ýASġ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Prosíme šikovné ženy zo Záhorskej Bystrice, aby
v týždni od 15. do 19. decembra poskytli svoje
výrobky na výstavu. Prineste ich na miestny úrad,
prípadne kontaktujte p. Kubíkovú.

PRIHLÁŠKA
Prihlasujem sa na predvianoþné posedenie so starostom Mestskej þasti Bratislava – Záhorská
Bystrica dĖa 22. 12. 2014 o 15.00 h v Spoloþenskom dome.
Meno a priezvisko: ....................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................
Vlastnoruþný podpis: ................................................................................................................

Poďakovanie Dobrovoľnému hasičskému zboru
Rada by som sa v mene obyvateľov Bratislavskej ulice poďakovala Dobrovoľnému hasičskému zboru za urýchlenú pomoc pri septembrovej záplave.
Hasiči nám pomáhali odstraňovať škody celú noc.
Anna Hricová
obyvateľka Bratislavskej ulice

www.radiolan.sk

Ponuka pravých domácich internetov

do 12 Mbit/s

do 18 Mbit/s

do 1 Mbit/s

mesačné poplatky pri viazanosti na 24 mesiacov, platba na rok vopred

7,90 €

12,90 €

17,90 €

4,90 €

mesačné poplatky pri viazanosti na 24 mesiacov

11. november pobožnosť a sprievod sv. Martina –
trasa: Čsl. tankistov, TESCO, námestíčko Trafika
Macánek (pripravená divadelná scénka), Na Vlkovkách, Pútnická, ukončenie v parku sv. Petra a
Pavla pri kostole, začiatok o 17.00 h

9,90 €

14,90 €

19,90 €

Veríme, že sa pochválite svojou šikovnosťou,
a vaše medovníčky a perníčky budú inšpiráciou aj
pre ostatných.

TALÉREK HUSPEŇINY
Huspenina vôbec nemusí byť to mastné, tučné
a neforemné jedlo, v ktorom nevidno nič dobré. Môžete sa o tom osobne presvedčiť na súťaži
v rámci programu populárneho decembrového
podujatia Vianoce pod Krispánkem.
Vlastníte nevšedne výnimočný, alebo výnimočne
nevšedný návod na uvarenie mimoriadnej sezónnej delikatesy? Chcete si porovnať svoje umenie
v príprave tohto skvelého pokrmu vhodného na
dobré kĺby a chrupavku v miestnej kulinárskej
súťaži? Potom ste vhodným kandidátom na našu
huspeninovú exhibíciu! Chuť a vzhľad vašej huspeninky budú hodnotiť návštevníci Vianoc pod
Krispánkem a víťazi budú odmenení kultúrnou
komisiou. Záujemcovia o účasť v súťažnom varení
huspeniny sa môžu zaregistrovať do 8. decembra
u Mgr. Krajčírovej na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici, alebo na telefónnom čísle 0901 795
498. Každý zaregistrovaný súťažiaci dostane od
organizátora podujatia v stanovenom termíne základný balíček ingrediencií na prípravu huspeniny,
ktorý bude obsahovať: cca 800-1000 g čerstvého
bravčového kolena, 3-4 bravčové paprčky, cca 400500 g bravčových koží, 20 približne 200 ml misiek,
v ktorých bude pochúťka podávaná hodnotiacej
verejnosti. Všetko ostatné bude už iba vecou vašej
kuchárskej fantázie a umenia.

mesačné poplatky pri viazanosti na 12 mesiacov

12,40 €

17,40 €
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Pracovný. Rodinný. Oddychový.
Rýchly a dostupný internet aj v Záhorskej Bystrici.
Spýtajte sa na možnosti pripojenia až do rýchlosti 18 MB/s aj vo vašej lokalite.

,90 €

19,90 €

OZNAM

24,90 €

K inštalácii v cene 49,00 € dostanete WiFi router
zadarmo. Inštalácia k programu Light je 69,00 €.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
Všetky programy sú časovo a dátovo neomedzené.

Váš lokálny poskytovateľ domáceho internetového pripojenia č. 1
Bratislava

02 / 3300 4000
info:

02 / 3300 4000

Kultúrna komisia MČ ZB

22,70 €

mesačné poplatky bez viazanosti

22. november Poľovnícky ples – Veľká sála Spoločenského domu, 19.00 h

13. december Vianoce pod Krispánkem – Ľudový
dom, 16.00 h

Komisia sociálnych vecí pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica usporiada v nedeľu 21. decembra v malej sále
Spoločenského domu výstavu vianočného pečiva
– medovníkov a perníkov.

do 6 Mbit/s

9. november Slávnostná sv. omša pri príležitosti
Sviatku sv. Huberta – kostol sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici, 10.00 h

6. december sv. omša a stretnutie so sv. Mikulášom
– kostol sv. Petra a Pavla, 16.00 h

Starosta Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa pozýva
občanov Záhorskej Bystrice na predvianočné posedenie dňa 22. decembra 2014
o 15.00 h do Veľkej sály Spoločenského domu. Občania, ktorí sa chcete na spoločnom posedení zúčastniť, musíte priniesť na Miestny úrad vyplnenú prihlášku
do 5. decembra 2014. Podmienkou je, že na adrese trvalého pobytu žijete sami
a nie sú tam prihlásení žiadni vaši príbuzní.

a

od
e už

8. november Slávnosť sv. Huberta – Poľovníci deťom, deti poľovníkom – Veľká sála Spoločenského
domu, 17.00 h

3. december Predvianočná kvapka krvi – Veľká
sála Spoločenského domu, 8.00 h

VÝSTAVA VIANOČNÉHO PEČIVA

Pravý domáci internet

www.radiolan.sk

POZVÁNKY

30. november Privítanie adventu – Námestie Rodiny, 16.00 h

Predvianočné posedenie so starostom

inzercia 8/32/2014

inzercia 8/31/2014
Opäť sme sa stretli s ignoráciou ľudí voči prírode, a to
konkrétne na Vápenickom potoku, v podobe navážky
stavebného odpadu a zeminy.
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office@radiolan.sk

Nitra 037 / 230 4000 | Ružomberok 044/ 3700 400
Malacky 034 / 2300 400 | Trnava 033 / 2300 400
Ilava 042 / 3700 300 | Trenčín 032 / 3700 300

Vážení občania,
z dôvodu zámeru zriadenia Múzea ľudových tradícií v Ľudovom dome s remeselným dvorom si
vás dovoľujeme požiadať o dlhodobé zapožičanie
exponátov pripomínajúcich remeselnú kultúru
ľudu. V prípade, že nájdete predmety vhodné na
umiestnenie do plánovaného múzea, prosíme vás,
kontaktujte Mgr. Dagmar Krajčírovú na t. č. 0901
795 498, alebo Vieru Marošovú na t. č. 0905 961
604.
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inzercia 7/27/2014

Jedinečný koncert
Ornamenty treba vidieť
Už po štvrtýkrát sa koncom novembra
zíde v Bratislave približne 150 cimbalistov a priaznivcov tohto nástroja z celého
Slovenska.
V rámci tohtoročnej Celoslovenskej cimbalovej prehliadky sa v spolupráci s Miestnym úradom v Záhorskej Bystrici pripravuje jedinečný koncert Ornamenty. Hudobný
projekt predstavuje Ľudovú hudbu SĽUK-u
v spojení s vynikajúcou etnodžezovou for-

Do schránok
na kolobežke

máciou Pacora Trio (na snímke). Je to prelínanie viacerých hudobných žánrov vo virtuóznom podaní profesionálnych interpretov
– cimbalistov Andreja Jarolína, Marcela
Comendanta, multiinštrumentalistu Mareka Pastírika a speváčky Evy Miškovičovej.
Ornamenty sú ozdobou Slovenska, treba
ich vidieť 20. novembra o 18.00 vo veľkej
sále Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.
(jm)

Zaujíma vás, ako sa do vašich schránok dostáva Naša Bystrica? Napríklad aj takto: RWE/ZSE zapožičal
prostredníctvom pána Petra Kimijana
kolobežku na elektrickú energiu. Dokáže dopraviť dve osoby aj do kopca
a bola využitá pri distribúcii obecných
novín. Na fotografii Natka a Julka pri
rozvoze.

NEŤAHAJTE
DETI PO
NÁKUPOCH.
BAVTE SA
V DETSKOM SVETE.

inzercia 8/40/2014

Ako mestský poslanec budem presadzovať:
❒ reformu mestských daní
❒ opravu ciest v Záhorskej Bystrici v správe
hlavného mesta Bratislavy
❒ protizáplavové opatrenia, ochranu občanov
a ich majetku pri extrémnom počasí
❒ výstavbu cyklotrasy na každodenné použitie
i pri ceste do práce
❒ rozvoj kultúry a športu
milos lav s ajan_final.indd 2
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KRÍŽOVKA
Pomôcky:
Dobb, Plotinos,
Feld, foot, se,
Bajan, IR, tola

Hovorí kamarát
kamarátovi:
„Keď pred vola
postavíš vedro vody
a vedro vína,
čo vypije?”

3. časť
tajničky

Lámali

Trváca
rastlina

Modifikácia,
obmena

Sídlo starogréckych
bohov

Skúsil

Vysádzala

Dosvedčenie

Ženské meno

Približne
(čast.)
Položenie

Meno Otílie
Sníval (kniž.)
Skratka
slečny

Meno
Olympie
Starorímske
ženské šaty
Doslovný
preklad

Japonská
plošná miera

Starorímske
ženské šaty
1. časť
tajničky

Nemecký
súhlas

Tekutina
Anglický
ekonóm

Skratka valuty
Noha, po
anglicky

5. časť tajničky
Vystavuj
účinku pary

Český huslista
Pníky

Husársky
kabát

Značka
kiloampéra
4. časť
tajničky

Chodba pod
niečím
MPZ áut Iránu

2. časť
tajničky

Ani (bás.)

Končatina
Ruský dirigent

Meno Emílie

Popínavá
rastlina

Osobné
zámeno

Menší (kniž.)

Slovenský
skladateľ
18. st.

Popevok

Zato

Listnatý strom

inzercia 8/35/2014

Druh palmy

Odbor
zaoberajúcisa
vývojom
robotov

Jestvuj, existuj
Zvratné
zámeno

Jeden z apoštolov

Indická
hmotnostná
jednotka

Grécky
novoplatónsky filozof

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Autor:
JOZEF BLAHO

Otĺkla

TÉMA

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 7-2014 znie: „ale hanbím sa vám to povedať.“
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