
DAROVALI SME KRV
Bystričania dobrovoľne daro-
vali krv v adventnom období. 

VOĽBY V BYSTRICI
Novozvolených členov miestneho 
zastupiteľstva sme sa po voľbách 
spýtali na ich priority.
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Vo viacerých mestách či obciach Slovenska je 
bežné, že ľudia o polnoci vychádzajú zo svojich 
domovov, aby oslávili príchod Nového roka spo-
ločne so svojimi susedmi, priateľmi, známymi. 
Tak tomu bolo tento rok aj v Záhorskej Bystrici. 
Avizovaný ohňostroj na Námestí Rodiny pritia-
hol desiatky zvedavcov, ale i tých, ktorí si chceli 
aspoň symbolicky pripiť a spoločne si zaželať do 
roku 2011 všetko najlepšie. A tak naša obec krát-

ko po polnoci žiarila nielen pestrofarebným oh-
ňostrojom, aby aj úsmevmi tých, ktorí neodolali 
a prišli sa pozrieť. A určite neľutovali. Veď okrem 
ohňostroja mohli obdivovať aj niekoľko desiatok 
balónikov šťastia, ktoré sa nad Bystricou vzniesli 
pár minút po polnoci. Verme, že v novom roku 
nám všetkých prinesú nielen toľko spomínané 
šťastie, ale aj veľa zdravia a spokojnosti.
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Milí Bystričania,
vstúpili sme spoločne 
do Nového roku, ktorý 
je sympatický aj tým, 
že má v dátume dve 
jednotky. Ako to už 
býva, mnohí z nás si na 
začiatku nového roka 
dávajú rôzne sľuby či 
predsavzatia. A tak sme 
sa rozhodli, že do nastá-
vajúceho roku si jedno   
predsavzatie dáme aj 
my. Je úplne jednodu-
ché, ale o to viac záväz-

né. Radi by sme v našom zámere vydávať noviny 
„Naša Bystrica“ pokračovali aj v roku 2011 a robili 
ich pre vás stále kvalitnejšie a zaujímavejšie. 

Je nám samozrejme jasné, že sa pri realizácii nášho 
predsavzatia nezaobídeme bez vašej pomoci, bez 
cenných postrehov, námetov či nápadov. Noviny sa 
bez ľudí totiž robiť nedajú. 

Preto sme naozaj vďační za to, že môžeme prísť s 
diktafónom a fotoaparátom priamo k vám domov a 
vy nám ochotne porozprávate vaše životné príbehy, 
prezradíte čo-to z histórie vašej rodiny, našej obce. 
Ceníme si aj to, že nás pozývate na podujatia, ktoré v 
rámci obce organizujete a ste ústretoví pri spracúvaní 
reportáže či článku do novín. Šikovným gazdinkám 
sme vďační za chutné recepty. Dôležité je pre nás aj 
to, že sa nebojíte povedať nám svoj názor, často aj na 
veci, ktoré nie sú práve pozitívne. Takže keď to celé 
zhrniem, musím priznať, že naše predsavzatie robiť 
kvalitné noviny bude do veľkej miery závisieť aj od 
vás. Preto ak dovolíte, chcel by som nám všetkým 
do Nového roka zaželať množstvo tvorivých nápa-
dov, veľa všímavosti a ochotu podeliť sa s obyvateľmi 
Bystrice o nové zážitky, skúsenosti či informácie. No 
a tvorcom novín „Naša Bystrica“ želám ľahké pero 
pri písaní článkov, šťastnú ruku pri výbere tém, veľa 
tvorivých námetov, pracovitosť a veľa trpezlivosti pri 
spracúvaní textov.

No a záver už iba pripomínam, že aj v tomu roku 
radi privítame vaše námety či postrehy. Posielajte 
nám ich aj naďalej na mailovú adresu divyd.me-
dia@gmail.com alebo ich vložte priamo do schránok 
„Naša Bystrica“, ktoré sú umiestnené pri vstupe na 
tenisové kurty a pri obchode Esko. Tretia schránka 
bude umiestnená na Miestnom úrade. 

Jozef Krúpa, vydavateľ

SPOLOČNE SME 
OSLÁVILI NOVÝ ROK



2 ZO ŽIVOTA FARNOSTI

VÝNIMOČNÁ UDALOSŤ V NAŠEJ FARNOSTI

Prečo ste sa rozhodli  zrealizovať 40-hodinovú poklonu  �
v našej farnosti? Aká bola vaša motivácia?  

Povzbudilo ma k tomu viacero vecí. Prvou bol fakt, 
že už prešiel jeden rok od môjho príchodu do tej-
to farnosti. Spoznal som ľudí, ktorí tu bývajú a oni 
spoznali mňa. Rovnako dôležité bolo ale spoznať aj 
farnosť ako takú, akú mala minulosť, akú má prí-
tomnosť a akú bude mať budúcnosť. Teda spoznať, 
čo Boh pripravil pre toto farské spoločenstvo a kam 
sa má ďalej uberať. A to nie je ľahké objaviť. Preto 
som sa rozhodol rok pozorovať a spoznávať línie, po 
ktorých Boh volá túto farnosť napredovať. A mys-
lím, že sa mi to s pomocou Božou podarilo. 
Druhou skutočnosťou bolo, že po skončení ľudo-
vých misií sme sa s viacerými rozprávali o tom, ako 
zintenzívniť život farnosti. Mysleli sme na aktivity 
pre mládež, deti, manželov či seniorov a zapojiť 
všetkých občanov, teda nielen tých, čo chodia do 
kostola. Okrem toho sme pokračovali v uvažovaní 
ako ďalej zveľaďovať a lepšie využívať farský areál, 
kde farský oddychový park a detské ihrisko už plnia 
svoju funkciu. A v neposlednom rade vec, ktorá ma 
veľmi trápila: začať efektívnejšie využívať majetok 
farnosti. 
Bol som teda vďačný za to, čo tu máme, ale aj vedo-
mý toho, že musíme byť viac tým, čím nás chce Boh 
mať: viac otvorení a v službe spoločnosti, v ktorej 
žijeme. Inak povedané, čakajú nás odvážne a silné 
aktivity. Preto sme sa rozhodli najprv zjednotiť oko-
lo Ježiša vo Sviatosti oltárnej a pozvať ho medzi nás, 
aby sme sa potom nespoliehali len na naše schop-
nosti či možnosti, ale na Boha.
Najskôr sme uvažovali o 24-hodinovej poklone. 
Ale číslo 24 sa v Biblii veľmi neobjavuje. Častejšie 
sa tam spomína číslo 40. Je to symbolické, až po-
svätné číslo: 40 rokov židia putovali po púšti, 40 dní 
Eliáš utekal na vrch Horeb, aby sa stretol s Bohom, 
40 dní bol Ježiš na púšti, 40 dní bol s učeníkmi po 
svojom zmŕtvychvstaní  a sú i mnohé ďalšie príkla-
dy. Je to teda čas stretnutia s Bohom, čas očistenia, 
posilnenia a nových nápadov. Preto sme sa nako-
niec rozhodli pre 40 hodín, hoci sme sa trochu aj 
obávali, ako to dopadne.

40-hodinové poklony naozaj nie sú bežné, ani na Slo- �
vensku ani vo svete. Bola farnosť v Záhorskej Bystrici v 
tomto trochu výnimočná? 

Aj keď sa na Slovensku takáto poklona už párkrát 
uskutočnila, boli sme naozaj výnimoční v spôsobe 
jej konania. Túto poklonu priniesli na Slovensko 
študenti teológie najmä z Talianska. Práve tam táto 
40-hodinová adorácia vznikla. V súčasnosti je veľ-
mi rozšírená aj v USA. Začiatok tejto netradičnej 
aktivity sa datuje do roku 1534, kedy taliansky kňaz 
Anton Zaccharia založil mužskú rehoľu, ktorá sa 

venovala duchovnej obnove ľudí. Požiadal biskupa 
o povolenie vystaviť Sviatosť oltárnu na 40 hodín, 
počas ktorých boli sväté omše, rozhovory a veľa sa 
spovedalo. Vtedy sa menila tvár tej-ktorej obce: ob-
chody sa zatvárali a ľudia nepracovali ani na poliach 
ani vo fabrikách. A začali byť k sebe úctivejší, pozor-
nejší. Venovali sa modlitbe, chodili na meditácie a 
rozhovory. Došlo teda k obnove nielen duchovného, 
ale aj sociálneho života. Taká bola história. 
V našom prípade som sa však nechcel opierať o his-
tóriu. Našu poklonu som chápal ako dôvod nato, 
aby sme sa všetci stretli, prečítali si Sväté písmo, 
našli si čas na meditáciu a na modlitbu, na krát-
ke odpútanie sa od povinností. Tak sme sa stretli 
s Bohom nie ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo, 
ako farnosť.

Ako konkrétne prežívali veriaci v Záhorskej Bystrici  �
poklonu Sviatosti oltárnej?

Začali sme v piatok o 18.00 svätou omšou, po ktorej 
sme vyložili Sviatosť oltárnu. To trvalo až do 10.00 
v nedeľu. Okrem úvodnej svätej omše sa konala 
omša aj o 12.00 v sobotu, a potom o 10.00 v nedeľu. 
Základom boli tri príhovory o Eucharistii: v piatok 
Eucharistia ako vyjadrenie lásky Boha k ľuďom a 
lásky ľudí k Bohu, v sobotu Eucharistia ako puto 
jednoty medzi ľuďmi a v nedeľu Eucharistia vo sve-
te, ktorý sa mení. 
Čas poklony bol rozdelený do dvojhodiných in-
tervalov. Prvých 20 min. sme čítali Sväté písmo na 
pokračovanie, prakticky sme postupne prečítali 
takmer tri evanjeliá. Potom ďalších 20 min. sme 
premýšľali nad prečítaným textom. Nasledovalo 
10 min. modernej meditácie a posledných 10 min. 
prvej hodiny sme mali možnosť aplikovať na svoj 
osobný život to, čo sme čítali vo Svätom písme a o 
čom sme meditovali. 

Druhá hodina už bola venovaná modlitbe: prvú 
polhodinu to bola modlitba svätého ruženca s 
niektorými litániami. Potom sme sa venovali chvá-
lam, poďakovaniam, odproseniam a prosbám voči 
Bohu, ktoré sme vybrali z Biblie a vytlačili v bro-
žúrke vydanej pri tejto príležitosti. Posledné minúty 
boli  venované individuálnemu stíšeniu, zhrnutiu a 
zakončeniu.

Ako veriaci hodnotili 40-hodinovú poklonu po jej skon- �
čení? Čo im to prinieslo a aký to bude mať význam pre 
duchovný život v našej farnosti?

Mnohí mi po skončení poklony povedali, že taký 
pokoj ešte nezažili. Úžasné  ponorenie sa do niečo-
ho, čo predtým nepoznali. Bolo to spôsobené aj tým, 
že sme si urobili čas od svojich povinností, odložili 
úlohy, ktoré máme v práci či v domácnosti. Prišli aj 
rodiny s malými deťmi, manželia sa navzájom vy-
striedali, zorganizovali si čas, aby tam mohli byť. Pre 
mnohých to bolo zaujímavé aj tým, že po prvýkrát 
pracovali s textom Svätého písma iným spôsobom, 
zamýšľali sa nad ním, uvažovali o aplikácii Božieho 
slova na ich osobný život, meditovali. Mnohí preto 
odchádzali povzbudení, ba dokonca som videl, že 
viacerí prišli aj niekoľkokrát. 
Zazrel som aj úžasnú charizmu tejto farnosti. Zažili 
sme, že Boh je ten, ktorý nás zjednocuje. Mnohí 
tam sedeli jedni vedľa druhých a zrazu objavovali, 
že navzájom k sebe patria. Naše spoločenstvo sa 
teda začalo posilňovať. A to nie je nič nové, lebo 
v minulosti bola Záhorská Bystrica miestom, kde 
ľudia prichádzali z rôznych strán, usídlili sa tu a 
zjednotili pri vyznávaní spoločnej viery. Kostol, far-
ský areál či kaplnky sú vyjadrením spoločnej viery 
vtedajších obyvateľov. Kostol je naozaj symbolom 
zjednotenia. A preto aj my, keď prichádzame na rôz-
ne farské aktivity, pokračujeme v chránení hodnôt, 
ktoré sme zdedili, rozvíjame ich a odovzdávame 
ďalším generáciám.

Vstúpili sme do nového roku 2011. Čo by ste pri tejto  �
príležitosti zaželali nielen veriacim, ale všetkým obyva-
teľom Záhorskej Bystrice? 

Vianočné sviatky, ktoré sme prežili, nás objali či 
doslova prenikli svojou sviatočnou atmosférou – 
atmosférou rodiny, obnovených a krajších vzťahov, 
radosti z darčekov. Želám všetkým, aby nám táto 
vianočná atmosféra vydržala čo najdlhšie. Aby sme 
si boli navzájom naozaj blízki, aby sme boli voči 
druhým čo najviac citliví. Dnes je v spoločnosti 
veľké pokušenie uzatvárať sa do seba a starať sa iba 
o svoje veci – preto želám všetkým, aby sme práve 
toto rozbili a dokázali byť jedni pre druhých darom 
a navzájom si pomáhať našimi schopnosťami a da-
nosťami. A to všetko v mene nezištnej lásky, ktorá 
prišla a prichádza stále medzi nás, v mene Boha, 
ktorý nás nekonečne miluje. Je veľa príležitostí a 
podnetov na kritizovanie, na zosmutnenie, ale keď 
budeme súdržnejší, citlivejší jeden k druhému, tak 
potom sa ťažkosti budú ľahšie niesť a radosti sa zná-
sobia.Takže prajem naozaj krásny a Bohom požeh-
naný rok do každej rodiny, pre každého človeka v 
celej našej obci. 

V minulom roku prežili veriaci v našej farnosti veľmi zaujímavú aktivitu – 40-hodinovú 
poklonu Sviatosti oltárnej. Začala sa v piatok 19. novembra večer a skončila v 
nedeľu  21. novembra predpoludním slávnostnou svätou omšou. Počas tohto 
obdobia mohli veriaci prísť do kostola, zúčastniť sa na svätých omšiach alebo sa 
zapojiť do netypických dvojhodinových adorácií. O tejto výnimočnej udalosti sme sa 
rozprávali s dekanom a farárom Ľudovítom Pokojným. 
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VOĽBY V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Žijeme v demokratickej spoločnosti a v pravidel-
ných intervaloch máme možnosť rozhodnúť, kto 
nás bude v nasledujúcom volebnom období zastu-
povať v parlamente alebo kto bude hlavou nášho 
štátu. V poslednom období so stále sa zvyšujúci-
mi kompetenciami miest a obcí, začínajú na svojej 
vážnosti naberať aj komunálne voľby do miestnych 
a mestských zastupiteľstiev. Mnohí z nás si uvedo-
mujú, že pre náš každodenný život je veľmi dôle-
žité, ako bude vyzerať naša obec, bydlisko, akým 
smerom sa bude rozvíjať, aké podmienky budú 
mať naše deti pre vzdelávanie či trávenie voľného 
času, aká bude infraštruktúra či služby. Preto pre 
väčšinu z nás bol deň volieb, počas ktorého sme 
mohli voliť starostu a poslancov miestneho zastu-
piteľstva, mimoriadne dôležitý. Komunálne voľby 
rozhodli o tom, kto bude mať možnosť najväčšou 
mierou ovplyvňovať a kreovať tvár našej obce v 
nasledujúcich štyroch rokoch. Výsledky volieb 
väčšina z vás už pozná, ale i tak sa pri nich ešte 
raz detailnejšie zastavíme a spýtame sa „nových“ 
ľudí na miestnom úrade, aké sú ich priorty v naj-
bližšom období.

DO BYSTRICE PRICHÁDZA PRIRODZENÁ ZMENA
Na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici došlo 
22. decembra 2010 o 10-tej hodine k ofi ciálnej 
„výmene“. Doterajší starosta Vladimír Kubovič 
odišiel zo svojej funkcie a na jeho miesto nastúpil 
novozvolený starosta Jozef Krúpa. Podobne svoju 
činnosť ukončili aj doterajší poslanci miestneho 
zastupiteľstva a na ich miesto prišli noví reprezen-
tanti Záhorskej Bystrice. 
Miestne zastupiteľstvo malo slávnostný charakter. 
Na úvod zaznela štátna hymna, následne boli prí-
tomní ofi ciálne oboznámení s výsledkami volieb. 
Po krátkom príhovore bývalého starostu Vladimíra 
Kuboviča zložil slávnostný sľub nový starosta Jozef 
Krúpa, spoločne s novými poslancami miestneho 
zastupiteľstva. Následne sa ujal slova a na úvod po-
ďakoval všetkým, ktorí ho podporili vo voľbách a 
prejavili mu svoju dôveru. Prítomných ubezpečil, 
že funkcia starostu je neho veľká zodpovednosť 
a spoločne s poslancami urobí všetko preto, aby 
dôveru voličov nesklamali. 
„Uvedomujem si, že to nebude ľahké. Ekonomickú 

situáciu v krajine negatívne ovplyvňujú dôsledky 
krízy a to sa prejavuje aj na fi nančných možnostiach 
miest a obcí, ktoré sú výrazne obmedzené. Viem pre-
to, že nás čaká neľahká cesta. Aj napriek tomu sa 
pokúsime urobiť všetko preto, aby sme v čo možno 
najväčšej miere splnili predsavzatia, ktoré sme 
si dali do nášho volebného programu.“ Ako 
ďalej povedal, vo svojej práci chce nadviazať 
na všetko pozitívne, kritika minulosti nebu-
de priorita. Nechce totiž, aby spätné zrkadlo 
bolo také veľké, že zabráni výhľadu dopredu. 
Spoločne s poslancami prišli pracovať a nie sa 
obzerať do minulosti či kritizovať.   
„Môžem vás ubezpečiť, že nebudem spokojný, 
kým sa naše predvolebné priority nezrealizu-
jú. Nebudem teraz robiť poradie dôležitosti, 
ale vy všetci viete, že musíme riešiť dopravu, 
infraštruktúru, problémy v škole, nedostatok 
obchodov, služieb a mnohé iné veci.“ Jozef 
Krúpa poďakoval za prácu odchádzajúcim 
poslancom ako aj doterajšiemu starostovi 

Vladimírovi Kubovičovi a na záver povedal: „Vče-
ra 21. decembra sme prežili zimný slnovrat. Mali 
sme najdlhšiu noc a najkratší deň. Od dnešného 
dňa bude slnko vychádzať vždy o čosi skôr. Je to 
naozaj zaujímavý úkaz a preto niektorí považujú 

tento deň za prirodzenú zmenu na zemi. Ak by som 
teraz chcel  použiť symboliku, povedal by som, že 
dnešným dňom prichádza aj do Záhorskej Bystrice 
prirodzená zmena. Spoločne s mojím tímom po-
slancov verím, že to bude zmena pozitívna, ktorá 
napomôže tomu, aby sa Záhorská Bystrica stala pre 
nás všetkých ešte krajším miestom pre život. K tomu 
nech nám Pán Boh pomáha.“

VÝSLEDKY VOLIEB 
Komunálne voľby sa konali 27. novembra. Na 
voľbách do samosprávnych orgánov Mestskej 
časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa zúčastni-
lo 1 611 voličov, volebná účasť dosiahla 58,38 
%. Za starostu bol zvolený Jozef Krúpa, ktorý 
získal 741 hlasov. 

Za poslancov miestneho zastupiteľstva boli 
zvolení:
1. Martin BESEDIČ 572 hlasov
2. Tomáš BESEDIČ 493
3. Pavel MALINOVSKÝ 477
4. Roman WEINŠTUK 474
5. Martina GAŠPÁREKOVÁ 473
6. Vladimír PAVELČÍK 461
7. Vladimír KRISTL 432
8. Miloslav SAJAN 428
9. Miloš FATYKA 419

Do zastupiteľstva Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy bol zvolený Vladimír Ku-
bovič s počtom platných hlasov 751.

Doterajší starosta Vladimír Kubovič odovzdáva funkciu novému starostovi Jozefovi Krúpovi �

Jeden z novozvolených poslancov Tomáš Bese- �
dič krátko po slávnostnom sľube
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Po absolvovaní Vysokej 
školy ekonomickej v 
Bratislave v roku 1981 
som pracoval ako pláno-
vač v spoločnosti Vodo-
hospodárske stavby. Po 
ekonomicko-politickej 
zmene v roku 1989 som 
prijal ako významnú 
osobnú výzvu možnosť 
pracovať vo finančno-
bankovom sektore, kde 
som na rôznych pozíci-

ách pôsobil až do roku 2004. 
Od roku 2005 až do roku 2010 som pôsobil v po-
zícii fi nančného riaditeľa Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti. V tejto pracovnej funkcii som 
využil skúsenosti ako z oblasti stavebníctva, tak 
aj z bankového sektora. Som členom predstaven-
stva Burzy cenných papierov v Bratislave.
V čase odpočinku po práci sa rád venujem fy-
zickej práci, záhradkárčeniu. Všetky doterajšie 
úspechy v profesionálnom živote boli dosiahnuté 
vďaka pochopeniu a podpore mojej rodiny. Mám 
dve dospelé deti, syna Petra a dcéru Zuzku.
Vychádzam z poznania, že sa netreba uspokojiť 
len s dosiahnutými výsledkami, ale treba ich vy-
užiť na prospech iných. Pozícia prednostu MsÚ 
v Záhorskej Bystrici ma preto zaväzuje k tomu, 
aby som občanom tejto mestskej časti slúžil čo 
najlepšie. 

ING. PETER VOJTAŠŠÁK, 
PREDNOSTA MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Pán starosta, váš volebný program je Bystričanom  �
známy. Aké však budú vaše priority v najbližšom obdo-
bí, na čo sa chcete zamerať najskôr? 

V prvom rade sa chcem zoznámiť s tým, v akom 
stave preberám úrad. Azda najdôležitejšie je  oboz-
námiť sa so všetkými zmluvami, odhaliť medzi nimi 
tie rizikové, ktoré môžu negatívne  ovplyvniť chod 
obce. A následne samozrejme urobiť všetko pre to, 

aby ich dôsledky zasiahli Bystricu čo najmenej. Po 
tomto vlastnom audite začnem postupne realizovať 
hlavné priority nášho volebného programu. 

Do funkcie ste nastúpili koncom roka, prežívate teda  �
prvé pracovné dni v úrade. Ako ich trávite?

Do fukncie som nastúpil deň po zimnom slnovrate, 
22. decembra. Nasledujúce dni boli obdobím sviat-
kov, takže povinnosti nemali celkom bežný charak-
ter, aj chod úradu bol viac dovolenkový ako pra-
covný. Ale hneď na nás doľahol jeden dlhotrvajúci 
súdny spor medzi mestskou časťou a spoločnosťou 
Retep s.r.o., ktorého dôsledky musí urýchlene riešiť 
nové zastupiteľstvo aj napriek tomu, že ho nespô-
sobilo. Takže skočil som do búrlivej a hlbokej vody. 
Odmalička som však dobrý plavec, tak verím, že sa 
mi podarí vyplávať aj tentokrát.

Urobili ste, resp. plánujete urobiť aj personálne zme- �
ny na miestnom úrade?  

Zmeny, ktoré som považoval za dôležité, som už 
urobil. V mojej zákonnej kompetencii je menova-
nie prednostu. Novým prednostom je Ing. Peter 
Vojtaššák. Má moju plnú dôveru a je odborníkom 
v oblasti fi nancií. Asistentkou a sekretárkou je tiež 

nová tvár, Denisa Tirschlerová. Ďalšie zmeny mo-
mentálne nepovažujem za potrebné. 

Bývalo zvykom zorganizovať pre osamelých a opus- �
tených spoločné posedenie na Štedrý deň. Minulé Via-
noce sa takéto stretnutie nekonalo. Prečo? 

Osobne mi volali niektorí osamelí Bystričania, bolo 
to však deň pred mojím príchodom na úrad, tri dni 
pred Štedrým večerom. Pripraviť podujatie sa žiaľ už 
nedalo stihnúť, pretože môj predchodca v tejto veci už 
nič neurobil. Je mi to veľmi ľúto. Verím, že na budúce 
Vianoce posedenie pre osamelých urobíme a vyna-
hradíme im aj to, že tento rok sa spoločne nestretli a 
nemohli sa vzájomne potešiť vo svojej samote.  

Na čo sa môžu Bystričania tešiť v najbližšom obdo- �
bí? Organizujete ples mestskej časti?

Privítali sme spoločne Nový rok na Námestí Rodiny 
prípitkom a ohňostrojom. Mal som dobrý pocit z 
toho, že prišlo veľa ľudí. Pevne verím, že podobný 
záujem bude aj o reprezentačný ples mestskej časti. 
S jeho prípravami začal už môj predchodca, po-
kračujeme v nich. Tento  rok bude ples 22. januára 
od 19-tej hodiny v Spoločenskom dome. Všetci ste 
samozrejme srdečne vítaní. 

Najskôr si urobím vlastný audit

Ad 1 
Moje priority, tak isto ako priority ostatných poslancov i nového starostu vy-
chádzajú s programu i téz, s ktorými sme  sa pred voľbami uchádzali o hlasy 
bystrických voličov. Začínam ako poslanec v zastupiteľstve už svoje tretie voleb-
né obdobie a mám v prvom rade snahu a záujem podporiť projekty a investície 
smerujúce k zvyšovaniu kreditu Záhorskej Bystrice ako atraktívneho miesta pre 
rodinný a spoločenský život. Ako veľkú výzvu pre nové vedenie obce považujem 
predovšetkým prácu s vyrastajúcou generáciou Bystričanov. Ponúkať im v Bys-
trici možnosti pre kvalitné vzdelávanie i aktivity v oblasti kultúry, folklórnych 
tradícii, umenia i športu. Snažilo sa o to i predchádzajúce vedenie a prvé pekné výsledky sa už dostavili. 
Taktiež je potrebné neustále dbať na prostredie, v ktorom žijeme a zasadzovať sa o bezpečnosť na cestách 
v našej mestskej časti
Ad 2
Chcel by som nadviazať na moje predošlé pôsobenie v oblasti ochrany životného prostredia. V spolupráci 
s mestskou políciou i aktivitou občanov bude potrebné v prvom rade zamedzovať vzniku nepovolených 
skládok odpadu a dôsledne sankcionovať ich pôvodcov. Ako občan aktívny v oblasti kultúry sa chcem 
v poslaneckom zbore zasadzovať o reálnu podporu združení šíriacich dobré meno Záhorskej Bystrice 
spevom, tancom, oživovaním starých remesiel a zvykov. Konkrétne mi leží na srdci zlý stav početnej 
drobnej sakrálnej architektúry. Chcem iniciovať vznik projektu jej postupnej obnovy a záchrany.  
Ad 3
Predovšetkým to, čo všetci najviac potrebujeme,  hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a lásku v ro-
dinách. A aby nachádzali v sebe odhodlanie a záujem venovať svoj čas a schopnosti k zveľaďovaniu 
Bystrice.

kontakt: mbesedic@zahorskabystrica.sk

TRI OTÁZKY PRE NOVOZVOLENÝCH POSLANCOV 
1.  Stali ste sa poslancom miestneho zastupiteľstva v Záhorskej Bystrici. 

Čo považujete za priority, čo je podľa vášho názoru potrebné v Zá-
horskej Bystrici urobiť?

2. Ako chcete k realizácii týchto zámerov prispieť vy osobne?
3. Čo by ste zaželali Bystričanom do Nového roka?  

Martin Besedič 
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Ad 1 
Najskôr sa chcem poďakovať Bystričanom za dôveru, ktorú mi 
prejavili vo voľbách. Všetkých obyvateľov Záhorskej Bystrice trápi 
každodenný problém s dopravou. Prioritou – tak ako to máme 
i vo volebnom programe, je oprava ciest a najmä vybudovanie 
chodníkov, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov. 
Ad 2
Ako poslanec budem, v rámci svojich možností, tieto aktivity v pl-

nej miere podporovať. Mojou prioritou, tak ako som sľúbil v mojom 
volebnom programe, je najmä v spolupráci s novozvoleným výborom 
pozemkového spoločenstva (urbáru) pomôcť k obnove jeho riadnej 
činnosti. Verím, že i s podporou a pomocou pána starostu sa nám 
to podarí. 
Ad 3
V prvom rade zdravie, lebo to je to najdôležitejšie, čo človek má. Po-
tom veľa šťastia, lásky, porozumenia a tolerancie. A aby sa každému 
podarilo splniť predsavzatia, s ktorými vstúpil do nového roka!

kontakt: tbesedic@zahorskabystrica.sk

Tomáš Besedič 

Ad 1 
Medzi moje priroty patrí: 1. Riešenie dopravnej situácie na hlav-
nom ťahu na Bratislavu. 2. Zlepšenie – oprava miestnych komu-
nikácií a chodníkov. 3. Rozšírenie ponúkaných drobných služieb 
pre obyvateľov – oprava obuvi, predaj zeleniny a pod.  4. Zlepšenie 
komunikácie medzi Miestnym úradom a občanmi – prostredníc-
tvom verejných stretnutí, práce komisií a pod.  5. Doriešenie dl-
hotrvajúcich otvorených káuz.

Ad 2
K realizácii týchto zámerov by som rád prispel svojou prácou v sta-
vebnej komisii a odovzdávaním svojich skúseností formou konzul-
tácií pre občanov.

Ad 3
Obyvateľom Bystrice želám veľa zdravia, pohody a pokoja, tak v 
rodinnom ako i pracovnom živote.

kontakt: malinovsky@zahorskabystrica.sk

Pavel Malinovský 

Ad 1 
Predovšetkým si myslím, že treba nadviazať na všetko pozitívne, 
čo sa v Záhorskej Bystrici za posledné roky urobilo, a ponaučiť sa 
z chýb, ku ktorým v minulosti prišlo.
Za mimoriadne dôležité považujem vypracovanie a schválenie 
rozpočtu, kvantitatívne zohľadňujúceho priority a potreby obce.
Problémov, ktoré trápia našich spoluobčanov, je určite veľa. Za 
dôležité považujem riešenie dopravnej situácie, zlepšenie kvality 
a dostupnosti obchodných služieb, skvalitnenie úrovne zdravotnej 
starostlivosti ako i celodennej opatrovateľskej služby pre našich najstarších 
občanov. Za nemenej dôležité považujem skvalitnenie úrovne výučby na zá-

kladnej škole ako i podporu organizovaného športu, športových a 
ostatných voľnočasových aktivít.
Ad 2
Aktívne by som sa chcel zapojiť do procesu prípravy a tvorby fi nančného 
rozpočtu so zreteľom na efektívne nakladanie a hospodárenie s majetkom 
obce. Takisto sa v rámci príslušnej komisie budem snažiť podporiť akú-
koľvek formu športových a iných zmysluplných aktivít, poskytnúť priestor 
na pravidelné stretávanie jednotlivým skupinám, ako i hľadať také formy, 
ktoré budú predovšetkým mladých ľudí motivovať k športu.
Ad 3
Všetkým Bystričanom by som chcel do nového roka zaželať veľa 
pevného zdravia, mnoho lásky a radostí, minimum starostí a vieru, 

že vzájomnou spoluprácou môžeme urobiť viac pre každého z nás.
kontakt: weinstuk@zahorskabystrica.sk

Roman Weinštuk 

Ad 1 
Podľa mňa je dôležité, aby sa priamo úmerne k počtu obyvateľov 
zlepšovala aj občianska vybavenosť v našej obci. Na to, aby Záhor-
ská Bystrica zostala miestom, kde sa nám dobre žije, je potrebné 
skvalitniť dopravu, zastaviť nekontrolovanú výstavbu, sprístupniť 
občanom informácie a vytvoriť podmienky pre dobré spoluna-
žívanie.

Ad 2
Mojím hlavným cieľom bude zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostli-
vosti, najmä pre rodiny s deťmi a dôchodcov. Jednou z mojích priorít 
je otvoriť diskusiu o potrebe denného stacionára v našej obci. Taktiež 
sa budem snažiť vytvoriť lepšie podmienky pre sociálne odkázaných 
ľudí.
Ad 3
Mojim spoluobčanom želám do nového roku veľa zdravia, šťastia a 
každý deň dôvod na úsmev.

kontakt: gasparekova@zahorskabystrica.sk

Martina Gašpáreková 

Ad 1 
Tých priorít je viac a väčšinu z nich som aj podrobne defi noval vo 
svojom predvolebnom programe, ktorý som zostavoval spoločne 
s koaličnými kolegami. Avšak jednou z najdôležitejších, v pod-
state sumarizujúcou a odzrkadľujúcou všetky ostatné priority, je 
ďalej zveľaďovať a rozumne rozvíjať našu krásnu obec, aby naďalej 
bola tou najlukratívnejšou, najkrajšou a na život najpríjemnejšou 
mestskou časťou na Slovensku. Na to je potrebné najmä zabezpe-
čiť dostatočný príjem fi nančných prostriedkov do obecnej kasy a 
následne ich vedieť efektívne a transparentne využívať pre zveľaďovanie, rozvoj 
a fungovanie celej obce a jej infraštruktúry.
Ad 2
Určite využijem svoje ekonomické a fi nančné vzdelanie ako aj dlhoročné skú-

senosti z úspešneho riadenia podnikov a organizácií. Taktiež chcem 
v prospech obce využiť a prispieť svojimi vplyvnými kontaktmi zo 
sféry administratívy a riadenia rôznych štátnych aj medzinárodných 
organizácií a inštitucií, najmä v oblasti schvaľovania a prideľova-
nia fondov a fi nančných prostriedkov. Chcem však pripomenúť, že 
žiadny zámer sa neda efektívne zrealizovať bez názorov a návrhov 
od spoluobčanov, preto je potrebné, aby poslanec spoluobčanov ne-
ustále počúval a komunikoval s nimi.
Ad 3
Všetkým Bystričanom sa chcem predovšetkým poďakovať za dôveru 
a príležitosť, že môžem ako poslanec slúžiť Bystrici a jej občanom.
Do nového roka 2011 chcem Bystričanom zaželať a požehnať „hodne 

zdraví, štestí, uspiechu a radosti zo života“. (pozn. Záver je po záhorácky)

kontakt: pavelcik@zahorskabystrica.sk

Vladimír Pavelčík 
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Ad 1 
Ľudia určite ocenia konkrétne kroky v oblastiach, ktoré boli té-
mami predvolebných kampaní jednotlivých strán a kandidátov. 
Myslím tým zmeny,  ktoré pozitívne ovplyvnia ich každodenné 
trápenia v oblasti dopravy,  infraštruktúry, starostlivosti o deti a 
mládež, kontakte s lekármi, pri  vybavovaní záležitostí na úra-
de. Občania ale ocenia aj maličkosti, akými napríklad môžu byť 
aj odprataný sneh alebo zorganizovanie kultúrnych akcií, aké tu 
doteraz neboli.

Ad 2
Podľa možností, aké v rámci Miestneho zastupiteľstva dostanem, sa  
budem snažiť presadzovať transparentnosť, otvorený úrad pre obča-
nov,  čo najviac zapájať obyvateľov obce do rozhodovania o veciach 
verejných. Pomôcť chcem aj v oblasti športu, aktuálne sa teším z 
mrazivého počasia, ktoré praje klzisku na školskom ihrisku. Dúfam, 
že priaznivé bude aj jarné počasie, aby sme sa čo najskôr dočkali 
skorého otvorenia futbalového ihriska.
Ad 3
Všetkým Bystričanom prajem do nového roka pevné zdravie, veľa 
šťastia a spokojnosti v rodine, zamestnaní a v našej obci.

kontakt: kristl@zahorskabystrica.sk

Vladimír Kristl

Ad 1 
Z môjho pohľadu ako poslanca za predchádzajúce obdobie a v 
tomto období 2010 – 2014, považujem za hlavné priority:
Odbremeniť Záhorskú Bystricu od enormného nárastu dynamic-
kej a statickej dopravy/vybudovať svetelnú križovatku, kruhové 
objazdy, zasadiť sa o nespoplatnenie diaľnice D2 od Lamača po na-
pájač Stupava juh, vybudovať parkovací dvor pre nákladné vozidlá, 
dobudovať komunikácie a chodníky v mestskej časti. Vzhľadom 
na nárast počtu obyvateľov Záhorskej Bystrice, prevažne mladý-
mi ľuďmi, je potrebné rozšíriť aj kapacitu materskej škôlky, alebo 
vybudovať nové zariadenie na predškolskú výchovu. Pre zamedzenie fl uktu-
ácie kvalitných školských pedagógov a skvalitnenie školskej výučby vybudo-
vať pre učiteľov nájomné byty, napríklad využiť bezúčelovú nadstavbu nad 
Spoločenským domom. Do budúcnosti sa treba vážne zaoberať využívaním 

voľného času občanov Záhorskej Bystrice a mládeže vybudovaním 
multifunkčného športového zariadenia – športovej haly. Je ešte veľa 
oblastí čo by sa dalo zlepšiť a budovať, na to však treba reálnu po-
stupnosť a reálne fi nančné zabezpečenie.
Ad 2
Určite budem podporovať všetky zdravé projekty, predložené nielen 
zo zastupiteľstva, ale i od občanov Záhorskej Bystrice, zasadzovať sa, 
aby sa v rámci reálnych možností dostali všetky reálne a prospešné 
projekty do života MČ aj naďalej pracovať v stavebnej komisii a spo-
lurozhodovať o urbanizme a vzhľade našej Záhorskej Bystrice.
Ad 3
Všetkým spoluobčanom Záhorskej Bystrice prajem do nového roka 
2011 veľa pevného zdravia, šťastia, rodinnej pohody, úspechov, tr-

pezlivosti a Božieho požehnania. A aby sa im naplnili ich reálne ciele, za kto-
rými išli, keď pristupovali k volebným urnám pri voľbe svojich kandidátov do 
nového štvorročného volebného obdobia.

kontakt: kristl@zahorskabystrica.sk

Miloslav Sajan 

Ad 1 
Vo svojej práci by som sa chcel zamerať prioritne na mladú gene-
ráciu, na zlepšenie podmienok na štúdium i trávenie voľného času. 
Podľa môjho názoru nie je úroveň základnej školy dostatočná, 
preto treba urobiť všetko pre jej zlepšenie.  V praxi to bude okrem 
iného  znamenať stabilizovanie a skvalitnenie učiteľského zboru. 
V spolupráci so školou by som rád inicioval aj rozvoj športových 
aktivít pre deti a mládež.

Ad 2
Zodpovednou prácou v komisii by som rád vytvoril podmienky na 
splnenie týchto cieľov. Verím, že k riešeniu problémov v Záhorskej 
Bystrici prispejem svojimi pracovnými i životnými skúsenosťami.

Ad 3
Bystričanom želám do Nového roka  hlavne veľa zdravia,  rodinnej 
pohody a okrem toho aj veľa  pracovných a osobných úspechov. Nech 
sa pre všetkých spoluobčanov stane rok 2011 rokom splnených želaní 
a predsavzatí.

kontakt: kristl@zahorskabystrica.sk

Miloš Fatyka
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BYSTRICKÁ ADVENTNÁ KVAPKA KRVI
Počas adventného obdobia zorga-
nizoval Červený kríž v Záhorskej 
Bystrici jedno veľmi príjemné, už 
tradičné podujatie. Adventná kvapka 
krvi bola určená všetkým tým, kto-
rí sa rozhodli pomôcť a darovať to 
najcennejšie – vlastnú krv. „S týmto 
podujatím sme začali asi pred 15 rok-
mi, odvtedy ho organizujeme v čase 
adventu pravidelne, tentokrát to bolo 
v Spoločenskom dome 8. decembra,“ 
hovorí Anna Weinštuková, predsed-
níčka Červeného kríža. „Organizovať 
odber krvi práve v tomto období bol 
môj nápad. Zdalo sa mi totiž, že ľudia 
sú v predvianočnom čase viac náchylní pomôcť, sú 
citlivejší a ochotní sa viac rozdávať.“ Do Záhorskej 
Bystrice teda každý rok prichádza výjazdová trans-
fúzna jednotka z Bratislavy s pani doktorkou, ktorá 

každého potenciálneho darcu naskôr vyšetrí. No a 
potom sa už môže začať so samotným odberom. 
„Miestnosť pre darcov sa snažíme každoročne pek-
ne pripraviť, vianočne vyzdobiť, aby bolo prostredie 

príjemné. Pre darcov je samozrejme 
pripravené aj chutné občerstvenie 
– pred aj po odbere,“ hovorí Anna 
Weinštuková. „Na Adventnú kvap-
ku krvi prichádzajú pravidelne stáli 
darcovia.  Každý rok sa však nájdu 
aj noví, dokonca tento rok prišiel aj 
jeden prvodarca.“ Spočiatku bola 
krv určená deťom s onkologickými 
ochoreniami, teraz o využití kvi roz-
hoduje transfúzna stanica, posiela ju 
tam, kde je najviac potrebná. Počas 
darovania krvi prebiehajú aj sprie-
vodné akcie. „Každý rok prichádzajú 
deti z materskej a základnej školy, aby 

sa pozreli, ako odber krvi vyzerá,“ dopĺňa Anna We-
inštuková. „Snažíme sa tak postupne si vychovávať 
nových darcov a pre deti je to navyše zaujímavé. Vo 
vedľajšej miestnosti zase naša členka Martinka Gaš-
páreková ukazuje základy prvej pomoci. Tento rok 
vyškolila všetky deti zo základnej školy.“
Pani Weinštukovú akurát trápi to, že darcov je stále 
menej. Chýba im motivácia. „Aj my sa pred akciou 
snažíme zohnať darcov individuálne, ale aj tak to už 
nie je ani zďaleka to, čo bývalo kedysi. Preto som na-
ozaj veľmi vďačná všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 
krv. Je to naozaj veľmi záslužný a obetavý čin.“
No a poďakovanie okrem predsedníčky samozrej-
me patrí aj členkám výboru Červeného kríža, ktoré 
obetavo, vo svojom voľnom čase toto naozaj zmys-
luplné podujatie zorganizovali.    

Vianočný punč v Bystrici
Panča – týmto názvom bol pomenovaný pôvod-
ný názov nápoja, bez ktorého si dnes Vianoce 
ani nevieme predstaviť. Panča je indické ozna-
čenie čísla 5. Toto číslo vystihuje počet prísad, 
ktoré správny punč obsahuje – voda, cukor, čaj, 
víno a trochu tvrdšieho alkoholu. Z exotických 
kútov Ázie sa k nám recept na punč dostal na 
lodiach anglických zámorských dobrodruhov. 
Dnes sa pije všade vo svete. A pravdaže, kaž-
dý národ si ho upravil po svojom. Spoločne s 
punčom sa aj u nás začala veľmi milá a pek-
ná tradícia. Krátko pred sviatkami sa ľudia na 

chvíľu zastavia, ukľudnia, vychádzajú zo svojich 
domovov a stretávajú sa s priateľmi, susedmi či 
známymi. V Záhorskej Bystrici sa pred sviatka-
mi konali susedské punče hneď dva. Ten prvý 
už po tretíkrát zorganizovala miestna organi-
zácia SDKÚ v sobotu 11. decembra. Zatiaľ čo 
predošlé dva susedské punče sa uskutočnili na 
tenisových kurtoch, tohtoročný sa presunul na 
Námestie Rodiny. Vôňa teplého nápoja prilákala 
naozaj veľa ľudí, ktorí sa pri rôznych dobrotách 
porozprávali so svojimi známymi a podelili sa 
o svoje radosti či starosti. 

Druhý punč sa konal o týždeň 
neskôr – teda 18. decembra v 
Ľudovom dome. Po tretíkrát 
ho zorganizoval Miestny úrad. 
Aj toto podujatie splnilo svoj 
účel. Ľudia na chvíľu zabudli 
na svoje povinnosti, starosti, 
stresy, predvianočné uprato-
vanie či nákupy a pri pohári-
ku punču či vareného vína sa 
odreagovali a zabavili. K dob-
rej nálade prispelo aj vystúpe-
nie súborov Chasa a súboru 
Bystričan. V rámci podujatia 
mohli jeho návštevníci kúpou 

vianočných oplátok, pagáčikov či iných dobrôt 
prispieť aj na podporu dobrých vecí. 
Verme teda, že podobné tradície sa v Záhorskej 
Bystrici zachovajú aj do budúcnosti a budú sa 
rozvíjať naďalej – aby sviatky neboli iba o darče-
koch či nákupoch, ale aby si zachovali tú pravú 
vianočnú príchuť.
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V ŽIVOTE SA TREBA TEŠIŤ 
AJ Z MALIČKOSTÍ

Manželia Záreckí a ich rodiny pochádzajú zo Zá-
horia a možno povedať, že v Bystrici sú ich korene 
hlboko zapustené. „Starý otec bol priamo odtiaľto, 
babka pochádzala z Mástu,“ spomína na svoju ro-
dinu pán Ľubo. „Obaja boli sedliaci, obrábali 7 hek-
tárov zeme, chovali kravy, kone, prasatá, a z toho aj 
žili.“ Pani Rozália pochádza skôr z robotníckej ro-
diny. „Obaja rodičia boli zamestnaní, chodili pomá-
hať sedliakom. Ani mňa veru robota neobišla, už ako 
10-,12-ročná som pomáhala, aj navariť som musela 
vedieť.“ Manželia Záreckí, ako hovorí s úsmevom 
paní Rózka, sa poznajú vlastne odjakživa. „Keď som 
mala 15 rokov, už za mnou prišiel Ľubo na rozlúčko-
vú zo základnou školou ako môj frajer. Potom išiel 
na vojnu a keď sa vrátil, vzali sme sa. No a už sme 
spolu 44 rokov.“ Manželia Záreckí bývali najskôr 
u svokrovcov, potom si na ich pozemku postavili 
dom. „Nemali sme veľa peňazí, niečo sme dostali ako 
dar na svadbe, vzali sme si pôžičku. Pomohla celá 
rodina a po čase sme sa presťahovali do vlastného. 

Bývame tu už 39 rokov.“  Pán Ľubo išiel po stopách 
svojich rodičov a už ako mladý začal chovať doby-
tok i hydinu. A baví ho to dodnes. „Bol to pre mňa 
vždy skôr taký koníček,“ hovorí pán Ľubo. „Bol som 
aj v spolku drobnochovateľov. Ale to všetko som robil 
popri svojej práci. Celý život som bol zamestnaný 
ako vodič.“ Paní Rózka  je vyučená predavačka. 
Najdlhšie, až 29 rokov, robila v cukrárni na SNP v 
centre Bratislavy. „Najskôr som bola servírkou, po-
tom zástupkyňou vedúcej a keď to zobral súkromník, 
bola som vedúcou cukrárenskej časti.“ Teraz si už 
manželia Záreckí užívajú dôchodok. Dobytok však 
chovajú aj naďalej. „Čo by sme inak robili,“ hovorí 
šibalsky pán Ľubo. „Veď inak by sme zostarli.“ Ako 
však obaja svorne hovoria, chov dobytka či hydiny 
nikdy nemali ako hlavnú živnosť. „Obrábame 2 a 
pol hektára, zasejeme ďatelinu a obilie, repu na kŕ-
menie, zeleninu, kapustu, zemiaky tak, aby sme mali 
pre seba a svoju rodinu,“ hovorí pani Rózka. Vzadu 
v maštali za domom majú ešte jedného býčka, dve 

prasatá, zajace, morky, sliepky. V dedine sú už tak 
trocha raritou, lebo dnes už chová málokto. „Ani 
mladí k tomu už nemajú vzťah,“ hovorí pani Róz-
ka. „My v tom vidíme relax, oni to vnímajú inak.“ 
Záreckí  už niekoľko rokov žijú svorne v kruhu 
svojej rodiny, s dcérou Evičkou, synom Ľubom, s 
tromi vnukmi a jednou vnučkou. „Zatiaľ si dobre 
nažívame, každú nedeľu máme spoločný obed, po-
modlíme sa, zaspievame.“  Manželia Záreckí sú v 
Záhorskej Bytrici spokojní. Nič im nechýba. Radi 
by však boli, keby si Bystrica zachovala viac de-
dinský štýl, tak ako na to boli zvyknutí za mlada. 
Pán Ľubo kedysi aj pracoval pre obec, dve volebné 
obdobia bol poslancom, ešte za starostu Antona 
Beleša. Dnes je ich veľkým hobby chalupa, ktorú si 
kúpili na Myjave. „Dlho sme ju zháňali, až sme našli 
taký šikovný baráčik. Bolo to spustnuté, zarastené. 
Bola tam stavebná uzávera, a tak keď sme domček 
zbúrali, postavili sme presne taký istý, len nový,“ ho-
vorí pán Ľubo. „Tam je úplne iný život, teraz je tam 
kopa snehu, proste nádhera.“  Vo voľnom čase, kto-
rý rodine Záreckých zostane, radi chodia na akcie 
v Bystrici, aj tie, ktoré organizuje Klub dôchodcov. 
Optimizmus, úsmev na tvári a dobrá nálada im 
nikdy nechýba. Ako sami hovoria, tešiť sa treba 
z toho, čo majú. Hoci z maličkostí. Lebo len tak 
možno prežiť naozaj spokojný život. 

Len málokedy sa už dnes stáva, aby si v jednom dome spoločne nažívali 
tri rodiny – spokojne, v zhode, so vzájomným porozumením. Jeden z 
takýchto domov môžete nájsť aj v Bystrici. Na prvý pohľad taký istý ako 
ostatné, možno trochu vyšší, aby v ňom bol dostatok miesta a každý mal 
svoje súkromie. V dome na Trstínskej ulici žijú  manželia Rozália a Ľubo 
Záreckí s dcérou, synom a vnukmi.
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PÁČI SA NÁM, ŽE ĽUDIA 
V BYSTRICI MAJÚ K SEBE BLÍZKO

Dorotka prišla do Záhorskej Bystrice pred 10 rok-
mi so svojím bratom Michalom a rodičmi – Katkou 
a Mirom Dvorskými. „Rodičia hľadali všade, veľa 
toho pochodili, až prišli na pozemok na Trstínskej 
ulici a bola to láska na prvý pohľad,“ spomína na 
obdobie začiatkov v Bystrici Dorotka. Motivá-
cia prísť bývať do Bystrice bola trochu iná pre jej 
manžela. Jeho rozhodnutie ovplyvnila láska. „Rok 
pred tým, ako sme sa zosobášili, som si na námestí 
prenajal byt. Chcel som byť jednoducho bližšie k 
Dorotke,“ hovorí Rasťo. Rozhodnutie zostať bývať v 
Bystrici, ako sami hovoria, vyplynulo úplne priro-
dzene. „Vyhovuje mi tento dedinský charakter, páči 
sa mi táto komunita, každý z každým sa tu pozná,“ 
hovorí Rasťo. Mladým vôbec neprekáža ani to, že 
budú bývať len kúsok od Dorotkiných rodičov. „Je 
nám spolu dobre, Rastík s rodičmi dobre vychádza, 
vôbec sme nemali pocit, že potrebujeme odísť,“ ho-
vorí Dorotka. Mladá mamička je v súčasnosti na 
materskej dovolenke. Keď malý trochu vyrastie, 
plánuje si dokončiť vysokú školu, odbor angličtina 
– pedagogika. Rasťo má vlastnú produkčnú spoloč-
nosť DNA Production, ktorá vyrába pre televízie 
rôzne programy a seriály. Medzi úspešné projek-
ty patrilo napríklad Mesto tieňov či Odsúdené. V 
tomto roku pripravujú okrem iného aj nový seriál 
Doktor Ludsky pre televíziu JOJ. „Vyštudoval som 
divadelnú réžiu, vždy ma to tiahlo k televízii či fi l-
mu. Preto sme si s kamarátom založili produkčnú 
spoločnosť. Na začiatku sme mali šťastie. Urobili 
sme 36-dielny seriál Najväčšie kriminálne prípady, 
všetko s mladými ľuďmi a trochu inak, ako sa to ro-
bilo predtým. Potom sme dostali  priestor na ďalšie 
seriály.“ Za svoju prácu získala Rasťova spoločnosť 
aj viacero ocenení – dvakrát cenu Eurotelevízie, 
dvakrát Cenu Kinema. Jeho manželka Dorotka má 
k umeniu blízko. „Stále spievam v súbore Tiramisu, 
ktorý je zameraný najmä na gospelovú hudbu,“ ho-
vorí Dorotka. „V súbore sme spolu 16 rokov, veľa z 
nás je vydatých či ženatých, preto vystupujeme už 
len sporadicky.“ 

Súbor Tiramisu vydal aj dve úspešné CD platne. 
Tá novšia s názvom Tak sa máme sa mala krst v 
októbri minulého roka. Okrem toho Dorotka veľmi 
rada pečie, najmä zákusky a sladkosti. „Vždy som 
bola v kuchyni, jednoducho ma to bavilo. Možno 
si niekedy urobím aj vlastnú cukráreň.“ Rasťove 

hobby sú viac adrenalínové. Niekoľko rokov jazdí 
na koni, v poslednom čase v jazdeckom oddieli v 
Stupave. Okrem toho sa venuje aj jachtingu. „Pred 
piatimi rokmi som si na Vianoce kúpil spolu s ka-
marátom malú plachetničku. Začali sme jazdiť na 
Liptovskej Mare, urobil som si kapitánske skúšky. 
No a keď oddiel Jachtér zostavoval posádku, oslovili 
ma ako svojho žiaka a hneď naprvýkrát sme vyhra-
li 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska,“ hovorí 
Rasťo, ktorý by jedného dňa k tomuto športu rád 
priviedol aj svoju rodinu. 

Prostredie v Bystrici sa mladým manželom páči. 
Radi chodia na prechádzky aj so psíkom Bubom. 

„Všade je tu blízko, aj do obchodov,“ hovorí Do-
rotka. „Mám rada dedinskú atmosféru, miestny 
rozhlas, našu pekáreň.“ Rasťo zase oceňuje dobré 
vzťahy medzi  ľuďmi. „Máme tu už veľa priateľov, 
dokonca je tu aj veľa mojich terajších spolupracov-
níkov.“  Medzi negatíva patria podľa nich najmä 
doprava, chýbajúce chodníky a prijali by aj trans-
parentnejší spôsob informovania o hospodárení 
obce. Ale to všetko zatiaľ vyváži pocit a radosť zo 
stretnutí s priateľmi a obyvateľmi Bystrice na spo-
ločných akciách v obci. Obaja sa zhodnú v tom, že 
práve to treba aj naďalej rozvíjať a podporovať. Aby 
bol život v Bystrici ešte viac príjemnejší.

Dvaja mladí ľudia, ktorí sa narodili 
v meste, sa rozhodli zostať bývať v 
Záhorskej Bystrici. Dorotka a Rasťo 
Šestákovci sa so svojím malým 
polročným synčekom Teodorom 
tešia na to, že si v Bystrici tento 
rok postavia svoj vlastný dom a 
natrvalo sa tu usadia.
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VIANOČNÉ STRETNUTIE SENIOROV

Klub dôchodcov organizuje pre svojich 
členov v Záhorskej Bystrici viackrát do 
roka rôzne spoločenské podujatia, ktoré 
majú zároveň svoje poslanie a konkrét-
nu náplň. Charakter všetkých podujatí je 
vždy veľmi slávnostný, nesú sa v duchu 
priateľskej pohody, radosti, šťastia a ne-
zabudnuteľných zážitkov. Všetky stretnu-
tia mávajú vysokú účasť, členovia klubu 
dôchodcov využívajú príležitosť, aby sa 
vzájomne potešili a pookriali na tele i na 
duši. Jedno z podujatí je však predsa len 
trochu iné, výnimočné a nezabudnuteľné 
–  Vianočné stretnutie, ktoré aj tento rok 
pripravil pre seniorov v Bystrici Klub dô-
chodcov 12. decembra v Spoločenskom 

dome. „Toto podujatie patrí medzi najkrajšie stret-
nutia v roku. Pre všetkých zúčastnených je to veľký 
citový zážitok, ktorý vie zapôsobiť a zanechať ten 
najhlbší dojem,“ hovorí Ľudmila Moková, predsed-
níčka Klubu dôchodcov. „Účasť je vždy mimoriadne 
vysoká, aj tentokrát prišlo na podujatie takmer 300 
seniorov.“ Vianočné stretnutia organizuje Klub 
dôchodcov prakticky od začiatku svojej existencie. 
Na každé posedenie je pripravený vianočne lade-
ný program. Tentokrát sa o príjemnú atmosféru a 
dobrú náladu starala pani Gizela Oňová so svojimi 
hosťami. Program tvorili vianočné piesne, koledy, 
hovorené slovo, hudobné ukážky. Čerešničkou na 
torte bola tá najkrajšia vianočná pieseň Tichá noc, 
svätá noc, ktorú si s pani Gizkou spoločne zaspie-
vali všetci seniori. „Počas Vianočného stretnutia veľ-
mi citlivo prežívame atmosféru  blížiacich sa Vianoc, 
radosť z nadchádzajúcich sviatkov hlboko preniká do 
sŕdc a nikoho nenecháva ľahostajným. V týchto chví-

ľach si plne uvedomujeme pravý 
zmysel vianočných sviatkov plných 
lásky, radosti, pokoja,“ približuje 
atmosféru stretnutia Ľudmila 
Moková. K príjemnej vianočnej 
pohode prispieva aj vždy krásne 
pripravená miestnosť. Vianočne 
prestreté stoly, ovocie, drobné 
občerstvenie i vianočný darček 
pre každého seniora. Veľká vďa-
ka preto patrí predsedníčke i čle-
nom výboru Klubu dôchodcov 
za organizáciu tohto podujatia a 
za hodiny práce, ktoré obetovali 
preto, aby sa naši seniori aj pred 
Vianocami cítili príjemne. 

SPOLOČNE SME PRIVÍTALI NOVÝ ROK II
Krátko pred polnocou v posledný deň roku Ná-
mestie Rodiny doslova ožilo. Postupne prichádza-
li starí, mladí, ba dokonca v niektorých prípadoch 
aj tí menší obyvatelia Bystrice. Rozhodli sa spo-
ločne privítať Nový rok. Keď odbila polnoc, všetci 
si spoločne pripíjali pohárikom šampanského a 
želali si všetko najlepšie do nového roka 2011. 
Ako povedal starosta Záhorskej Bystrice Jozef 
Krúpa, nadchádzajúci rok má vo svojom dátume 
viac jednotiek, ako je obvyklé.  „Číslo jeden podľa 
niektorých zdrojov symbolizuje jednotu alebo zjed-

notenie. Ak teda symboliku zoberieme vážne, tak 
v budúcom roku nás čaká zjednotenie, ktoré bude 
naozaj silné a intenzívne. Ak sa to naozaj stane, 
ja osobne tomu budem rád. Väčšina z nás sme to-
tiž tímoví hráči. Na to, aby sme sa pohli dopredu, 
potrebujeme kolektív, rodinu, dobrých priateľov, 
spolupracovníkov či poradcov.“ Ako ďalej Jozef 
Krúpa povedal, želá si, aby sme v budúcom roku 
naplno využili symboliku jednotiek, ešte viac sa 
stmelili a spojili svoje sily v prospech dobrej veci, 
v prospech našej obce, v prospech toho, aby sa 

nám v Záhorskej Bystrici žilo ešte krajšie. „Pri-
píjam teda na veľa spoločných dobrých nápadov 
a ešte viac spoločných zmysluplných aktivít, ktoré 
do Bystrice v roku 2011 prinesú veľa pozitívneho 
a nového.“ Po krátkom príhovore starostu obce 
sa námestie rozžiarilo pestrým ohňostrojom. Ne-
skôr sa vznieslo do neba niekoľko desiatok tep-
lovzdušných balónikov, ktorým sa taktiež hovorí 
balóniky šťastia. Tak nech obyvateľom Bystrice 
naozaj prinesú do roku 2011 čo najviac zdravia, 
šťastia a spokojnosti.  
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tipy z domácej kuchyne Naši jubilanti
V mesiaci január sa významných životných 
jubileí dožívajú viacerí naši spoluobčania.

96 rokov
pani Anna Bilačičová z Tatranskej ulice• 

94 rokov
pani Mária Vachalková z ulice • 
Československých tankistov 

75 rokov 
pán Vasil Štenko zo Záhorskej ulice• 
pani Anna Drahošová z Tešedíkovej ulice• 
pani Helena Poláková  z ulice Štefana • 
Majera

70 rokov  
pán  Štefan Starý z Tatranskej ulice• 
pani Františka Poláková z Trstínskej ulice• 
pán Karol Fischer, ulica Podkerepušky• 

• 
Manželské jubileum si v mesiaci septembri 
pripomenuli: 

55 rokov spoločného života 
pán Milan Pajan a pani Rozália rod. • 
Rácová z Tešedíkovej ulice

50 rokov  spoločného života
pán Ing. Jozef Granec a pani Alžbeta rod. • 
Bilačičová z Pútnickej ulice
pán Imrich Polák a pani Anna rod. • 
Telekéšová z ulice Československých 
tankistov

Jubilantom srdečne blahoželáme! 

BROSKYŇOVÁ TORTA  
Suroviny: 
2 vajcia, 50 g a 75 g práškového cukru, balíček vanilkového cukru, 40 g hlad-
kej múky, 25 g maizeny, 1 čajovú lyžičku prášku do pečiva, 500 g broskýň 
(môžu byť aj jahody, maliny, ananás – podľa chuti, môže sa použiť aj zavá-
rané  
ovocie), 250 g tvarohu, 250 ml smotany na šľahanie, 8 plátkov želatíny, 1 
balíček čírej želatíny v prášku, cca 50 g mandľových lupienkov

Postup: 
Rúru predhrejem na 200 stupňov, plynovú na stupeň 3-4. Z bielkov a 50 g 
cukru vyšľahám tuhý sneh a postupne primiešam vanilkový cukor, žĺtky, 
múku, maizenu a prášok do pečiva. Zľahka premiešam. Spodok tortovej formy vymastím, nalejem cesto a 
pečiem asi 15 minút. Nechám vychladnúť.
Broskyne očistím, ošúpem a prerežem na polovice. Jednu tretinu nakrájam nadrobno. Tvaroh spolu so 75 g 
cukru vyšľahám dopenista a primiešam nakrájané ovocie. Smotanu vyšľahám a jemne vmiešam do tvarohu. 
Plátky želatíny si pripravím podľa návodu a vmiešam do tvarohovej plnky.
Plnku rovnomerne rozdelím na piškótové cesto, navrch poukladám polovice broskýň a zalejem čírou že-
latínou. 
Tortu dám ešte aspoň na hodinu odstáť do chladničky a pred podávaním ju môžem ozdobiť šľahačkou a 
plátkami mandlí.

Recept pani Dorotky Šestákovej 

MARINÁDA NA MÄSO 
Suroviny:
300-600 g mäsa, 2 polievkové lyžice zemiakového škrobu, 1 vajce, ½ ká-
vovej lyžičky soli, ½ kávovej lyžičky mletého korenia, ½ kávovej lyžičky 
cukru, 60 ml vody, 2-3 polievkové lyžice sójovej omáčky

Postup: 
Všetko spolu zmiešam a vložím na plátky alebo prúžky nakrájané mäso 
(môže byť bravčové, hovädzie, kuracie). Občas premiešam a po 20 minú-
tach pridám 120 ml oleja a ešte 20 nechám odležať. Na panvici opekám 
približne 2 minúty. 

Recept pani Danky Čechovej

,,Dáš si trošku bíuého vína?“
,,Nemožem, sem tu autem.“
,,Tak ťi dám červeného, to ťi v krevi neuvidzá!“

• • •
,,Pane trénere, vy si myslíte, že možem porazit 
hen teho boxéra? Šak to je porádný chuap!“
,,Možeš, ked budeš okouo ňeho robit vietr, 
dostane zápal prúdušek!“

• • •
,,Možete mi, strýčku Francku, povidat kolko je 
hodzin?“
,,Ná, Dežo, za deset minut bude dvanást.“
,,Ale já sa vás pýtám, kolko je fčil!“

• • •
,,Dochtore, teho pacienta ze 108 mosíme hned 
operovat!“
,,Co sa stauo?“
,,Vypádá to, že sa uzdraví bez našej pomoci.“

• • •
Ríká riďitel fi rmy svojému zamjestnancovi:
,,A upozorňujem vás, o výšce svojého puatu 
ňikomu ňic neríčte!“
,,Nebojte sa, pane riďitel, já sa zaň hambím 
takisto jak vy.“

Zasmejme sa po záhorácky

Mrazivé zimné počasie vytvorilo aj v Záhorskej 
Bystrici ideálne podmienky na obľúbené zimné 
športy. Deti – dievčatá i chlapci, ale aj tí skôr na-
rodení si môžu na umelom klzisku vyskúšať svoje 
korčuliarske umenie alebo si zahrať hokej. Klzis-
ko v areáli školského dvora pri Základnej škole na 
Hargašovej ulici je otvorené už od 16. decembra. 
„O prevádzku umelej ľadovej plochy sa stará skupi-
na nadšencov,“ hovorí Ivan Bošňák. „Klzisko každý 
deň upravujeme a polievame vodou, s ktorou nám 
vždy na začiatku sezóny pomôže miestny Hasičský 
zbor. Vodu získavame aj zo studne rodiny Kojdovej, 
ktorých dom stojí najbližšie k ihrisku. Naozaj im 
patrí veľká vďaka.“ 
Vstup na ihrisko je možný každý deň od 10.30. 
Nakoľko je ihrisko aj osvetlené, môže sa využívať 
až do 20-tej hodiny večer. Vstup je pre všetkých 
bezplatný.
„Srdečne preto pozývame všetkých Bystričanov, rodi-
čov, deti, ale aj návštevníkov našej obce, aby sa prišli 
odreagovať a zašportovať si,“ hovorí Ivan Bošňák. 
„Priamo pri klzisku sú pripravené aj lopaty a od-

hŕňače, preto budeme radi, ak rodičia aspoň občas 
pomôžu plochu upraviť a očistiť.“
Vjazd priamo do areálu školského dvora nie je do-
volený, preto prosíme odstaviť motorové vozidlá 
pri základnej škole. Želáme príjemný športový 
zážitok!

Za dobudovanie hracej plochy v minulom roku 
ďakujeme: PROFIBETON, DEKOS, BKP, MÚ 
Záhorská Bystrica, Bystrický svet najmenších, 

Ivan Bošňák, KRISTL s.r.o.

KORČUĽOVANIE NA UMELOM 
KLZISKU PRIAMO V BYSTRICI
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P F  2 0 1 1
Želanie do nového roku:

V novom roku veľa lásky, aby 
nebol taký ťažký, taký ako bol 

ten starý.…

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
Clara, Amado, 
IL,Itaka, anoli, 
rapid,Alaman, 

Pníky 5. časť 
tajničky

Omotala Dekagram
(hovor.) Meno Olympie Rímskych 

1001 Mužské meno Kôrovec

Lesný 
škodca

Nevydavala 
rozkazy

Epická 
tvorba

Investičný 
kupón

Starogermán

Naša  
Bystrica

Značka 
abvoltu

Dielo (kniž.

2. časť 
tajničky

Meno Márie

Veľká taneč-
ná zábava

Značka 
centilitra

Jestvuje
Tam

Rieka v 
Austrálii
Zbíjanie 
(zastar.)

Autor:
JOZEF BLAHO

Zabraňujú 
horeniu

Druh 
jaštera

1. časť 
tajničky

Odyseova 
krajina

Tohto roku
Popevok

Miesto 
zlomenia
Zložila

Futbalový 
klub vo 
Viedni

Európsky štát

Tupila

Svetová 
banka

Stroskotaná 
loď

6. časť 
tajničky

Obal na spisy

Ženské 
meno

4. časť 
tajničky

Kam

Ťaví kríženec
3. časť 
tajničky

Výtvarné 
dielo

Rodák
Česká plošná 

miera

Listová 
skratka
Skratka 
valuty

Značka 
ruských 
lietadiel

Juhoamerická 
ryba Druh holuba

A iné 
(skr.) Druh palmy Brazílsky 

spisovateľ

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 4 znie: „Príde Jožko do cukrárne a hovorí: Prosím si jednu zmrzlinu. A akú, pýta sa predavačka? Jožko odpovie? To je jedno, aj tak mi spadne.“ 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa

Vás pozýva na 18. reprezentačný ples,
ktorý sa uskutoční 22. januára 2011 od 19-tej hodiny v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Vstupenky si môžete zakúpiť na miestnom úrade.
Cena vstupenky je 30 eur.

POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na Farský ples, ktorý sa uskutoční 29. januára 2011 od 19-tej hodiny 

v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. 

Vstupenky si môžete zakúpiť na Farskom úrade, cena vstupenky je .... eur.

Všetci ste srdečne vítaní!


