
Cena za dobré skutky
Cenu Šľachetné Bystrické Srdce 
získala tento rok žena

najlepší športovCi
Prvý ročník súťaže o športovca 
roka pozná svojich víťazov

viaC na strane 12viaC na strane 14

Predpovede počasia varujú, že arktická 
zima z januára sa ešte môže vrátiť. Za-
čiatkom marca už bývalo kedysi vo vzdu-
chu cítiť jar, no posledné roky sa zima  
v kalendári akosi posúva a nasneží ešte 
aj po prvom jarnom dni. To nás však ne-
musí nás paralyzovať. Nášmu fyzickému 
i duševnému zdraviu len prospeje pre-
chádzka na ostrejšom vzduchu. Aj krát-
ka – či už cestou do práce, na obed alebo 
poriadna – v okolitých lesoch. A nedajme 
si vziať náladu ani prípadnou čľapkani-
cou! Keď sa potom budeme zahrievať  
v teple domova, vezmime si k tomu dobrú 
knihu, šálku ešte lepšieho čaju, či pohárik 
červeného vína, ktoré pité s mierou vraj 

predlžuje život. Všetkého s mierou môže 
byť aj heslom tohtoročného pôstneho ob-
dobia. Ak nie sme zvyknutí stanoviť si od 
Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele 
prísnejšie mantinely v strave i v celko-
vom sebaovládaní, všetci môžeme urobiť 
jedno – dobrý skutok. Na prvý pohľad 
to nemusí byť nič veľké. Úsmev pre nie-
koho, na koho sa usmievať nezvykneme. 
Áno pre niekoho, komu najradšej áno 
odmietame. Pomocná ruka pre niekoho, 
o kom si myslíme, že ju ani nepotrebuje. 
No pomoc, úsmev a milé slovo potrebuje 
každý. Vďaka nim je aj medzi nami hneď 
teplejšie. 

Vaša redakcia
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voľby do národnej rady 
slovenskej republiky  
10. marca 2012
V Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bys-
trica sa voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky uskutočnia v sobotu 10. marca 
2012 v čase  od 7.00 do 22.00 hod.
Volebné miestnosti sa nachádzajú v Spo-
ločenskom dome, Gbelská 6 v Záhorskej 
Bystrici.
Voľby v Mestskej časti budú riadiť tri okrs-
kové volebné komisie, do ktorých delegovali 
členov politické strany, kandidujúce vo voľ-
bách.
Oprávnení voliči, zapísaní vo voličských  
zoznamoch, sú rozdelení podľa ulíc do troch 
volebných okrskov. Jednotlivé ulice patria-
ce do príslušného volebného okrsku budú 
označené viditeľne pred každou volebnou 
miestnosťou.
Oprávnení voliči sú slovenskí štátni občania, 
obyvatelia s trvalým pobytom v Záhorskej 
Bystrici, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
Do volebnej miestnosti je potrebné prísť  
s platným občianskym preukazom.
Najneskoršie do 14. februára 2012 doručí 
mestská časť oprávneným voličom zoznam 
kandidátov a oznámenie o čase a mieste ko-
nania volieb.
Na miestnom úrade v kancelárii č. 3 je 
otvorená v úradných hodinách Námietková 
kancelária, v ktorej občania môžu nahla-
sovať rôzne zmeny, prípadne nedoručenie 
volebných tlačív.
Tu si môžu tiež oprávnení voliči prevziať Vo-
ličské preukazy v prípade, že v čase konania 
volieb sa budú nachádzať mimo Záhorskej 
Bystrice, ale na Slovensku.
Zodpovedná za prípravu a priebeh volieb  
v Mestskej časti Bratislava – Záhorská 
Bystrica je starostom určená pracovníčka 
miestneho úradu p. Božena Kubíková, tel. 
02/65956110, kl. 23 alebo 0903 437 226, 
mail: kubikova@zahorskabystrica.sk. 

ako sa zahriať  
v zime a poČas pôstu?

Dievčatá z folklórneho súboru Chasa sa rady zahrievajú pri peknej pesničke¡¡
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pôstom sa uzdravujeme

Popolcovou stredou sa 22. februára začína ¡X
tohtoročné pôstne obdobie. Teraz cirkev pred-
pisuje oveľa miernejšiu formu pôstu, ako to 
bolo kedysi. Mohli by ste vysvetliť rozdiel?

Je pravda, v minulosti bolo viacej dní, kedy 
sa ľudia postili, a aj rôznym spôsobom. 
Napríklad v piatky, počas ktorých si pripo-
míname Ježišovo utrpenie a smrť, sa vôbec 
nejedlo mäso. Taktiež bolo obdobie 30 dní 
pred Popolcovou stre-
dou, kedy začala prípra-
va na veľký pôst – kňaz 
i veriaci mali predpísa-
né primerané modlitby. 
Okrem toho boli tzv. „su-
ché“ dni, dnešné „kántro-
vé“, kedy bol prísny pôst 
– iba raz sa dosýta najesť 
bez mäsa. Eucharistický 
pôst bol kedysi 12 ho-
dín, potom 3 hodiny – 
zmenil to Pius XII. kvôli 
chorobám cukrovky, a 
po II. vatikánskom kon-
cile sa ustálila príprava 
na prijatie Eucharistie na  
1 hodinu. A tak podobne. 
Tieto zmeny vychádzajú 
z prispôsobenia pôstnej 
disciplíny zdravotnému 
a fyzickému stavu člove-
ka v tej-ktorej dobe, ale 
nikdy sa nezmenilo to, 
že telesný pôst bol vždy 
v službe duchovna. Na 
jednej strane protiváhou 
konzumného spôsobu 
života a pomôckou na 
posilnenie úlohy rozumu, 
na druhej strane ako čas 
obrátenia, teda búrania 
všetkých prekážok, kto-
ré stoja v ceste k životu  
s Bohom. Povedal by som, že doteraz to 
bolo skôr zamerané na vonkajšie dodržia-
vanie disciplíny, kým dnes je to prísnejšie 
vzhľadom na osobné vzbudenie vnútorné-
ho rozhodnutia a konania. 

Odporúčate veriacim aj nejakú špeciálnu, ¡X
osobnú formu pôstu? V čom spočíva?

Všetci spoločne ako farnosť sa medzi sebou 
spojíme v istom spoločnom konaní poká-
nia. To je komunitný rozmer. Ale každý má 
aj svoju osobnú formu. Väčšinou zdržiava-
nie sa mäsitého pokrmu, nejaký skutok 

nábožnosti – častejšia účasť na svätej omši 
alebo krížová cesta alebo modlitba bolest-
ného ruženca, čítanie Svätého písma aspoň 
10 minút, rôzne skutky lásky blížnemu – 
návšteva chorého s konkrétnym prejavom 
pomoci alebo návšteva cintorína spojená  
s modlitbou za zosnulých alebo hmotná po-
moc chudobným či viacdetným rodinám a 
podobne. A, samozrejme, zrieknutie sa 

sledovania televíznych programov, fajče-
nia, alkoholických nápojov, pre deti hier na 
počítači alebo iné sebazaprenie. Možností 
je veľa. 

Ako sa v súčasnosti rozmohol konzum, tak ¡X
sa na druhej strane čoraz viac ľudí zaoberá 
očistným hladovaním, pôstom, či zrieknutím sa 
nejakého druhu potraviny. Počula som názor, 
že pokiaľ nie je pôst smerovaný k Bohu, stráca 
vyšší duchovný rozmer. Súhlasíte?

Pôst pomáha aj fyzicky aj psychicky. Môže 

pomôcť duševne, ale z duchovného hľa-
diska by bol naozaj bezvýznamný, ak by sa 
nespájal najmä s modlitbou a almužnou. 
Spisovateľ Soloviov povedal veľmi výstiž-
ne: „Modlitba nás zjednocuje s Bohom, al-
mužna rozdeľuje túto milosť zjednotenia  
s Bohom medzi našich blížnych a pôst posvä-
cuje nerozumnú prírodu, skrze posvätenie 
vlastného tela.“ Málo si uvedomujeme, že 
v životných situáciách stojíme popri vlast-
nej žiadostivosti aj zoči-voči Zlu a jeho si-
lám, ktoré nás uzatvárajú do seba. Premôcť 
niektoré sily Zlého možno podľa evanjelia 
len modlitbou a pôstom (Mt 17, 21).

Tak ako sa niektorí ľudia vracajú k pôstu, ¡X
pre iných je pôst prikazovaný cirkvouprežit-
kom. Čo si o tom myslíte? 

Niekedy sme svedkami, že ľudia okolo nás 
pozerajú na pôstnu disciplínu cirkvi naozaj 
ako na prežitok a o pôstnom čase si myslia, 
že je to smutný čas. Opak je pravdou. Už  
z prirodzeného hľadiska odborníci signali-
zujú nebezpečenstvo, že ak sa človek nenaučí 
ovládať svoje prehnané žiadostivosti, nako-
niec sa v nich sám utopí. Pre zdravie duše  
i tela sú ovládanie a striedmosť vynikajúcimi 
liekmi. A o smútku pri pôste sa vyjadril Ježiš 

takto: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení 
ako pokrytci. Znetvorujú si tvár...“ (Mt 6, 
16). Správne prežívaný pôstny čas je radost-
ný a je to vidieť cez úsmev na tvári.

V mnohých mariánskych zjaveniach sa ¡X
zdôrazňuje nejaká forma pôstu, najčastejšie 
piatok o chlebe a vode. Aké máte skúsenosti, 
držia veriaci farnosti takéto pôsty?

Je veľa rodín v našej farnosti, ktorí dodržia-
vajú tento pôst, nielen manželia, ale aj deti. 
Ešte som nepočul, že by sa sťažovali. Práve 
naopak, pochvaľujú si to. 

Vy dodržiavate nejaký špeciálny pôst, či už ¡X
príležitostne alebo pravidelne?

Samozrejme. Sú to rôzne dni, rôzne formy 
jedla, trpezlivosti... No mne je to ťažko – 
keď idem na návštevu, nepatrí sa odmietnuť 
ponúknuté pohostenie. Preto sa zameria-
vam skôr na duchovné predsavzatia, oblasť 
meditácie, častejšie čítanie a podobne. 

Bystrická farnosť je farnosťou svätého Pet-¡X
ra a Pavla. Kyjevský metropolita Juraj určil už 
začiatkom 11. storočia pravidlá tzv. petro-pav-
lovského letného pôstu – držal sa týždeň pred 
sviatkom oboch svätých. Mal sa dodržiavať 
takto: nekonzumovať mliečne výrobky a mäso, 
v stredu a piatok jesť len suchú stravu – chlieb, 
vodu alebo sušené ovocie, vo štvrtok, sobotu a 
v nedeľu bola dvakrát denne povolená ryba a 
trocha vína. Dosť to pripomína novodobé diéty 
a nevyzerá to zvlášť namáhavo.

Podľa mňa je to potvrdenie, že viera nejde 
proti človeku, ale mu pomáha. Nechcem, 
aby to znelo povýšenecky, ale tieto novo-
dobé diéty prinášajú to, čo veriaci už dávno 
robili. Len novodobému človeku je zaťažko 
veriť v osvedčenú tradičnú prax. Musí si to 
sám „vyskúšať“ a tak či onak príde k tomu 
podstatnému. 

Čo hovoríte na citát svätého Augustína: ¡X
Väčšiu cenu má jedna slza vyronená pri spo-
mienke na umučenie, ako pôst o chlebe a vode 
každý deň?

Toto vyjadruje podstatu pôstu – obnove-
nie našej lásky k Ježišovi Kristovi. Celý pôst 
smeruje k tomu byť ako on, ktorý sa zriekol 
všetkého kvôli druhým. A myslel to vážne. 
V dnešnej dobe sme pokúšaní hrať sa niečo, 
na niekoho a potom nájdeme veľa výhovo-
riek. Preto sú ľudia smutní, lebo častokrát 
spadnú do pretvarovania sa aj voči Bohu. 
Telesný pôst nás núti nehrať sa, ale niečo 
pretrpieť, a tak sa uzdraviť. 

(mc)

FOTO: MARTIN JURČEK

Aké miesto má pôst u moderného človeka? Akú formu pôstu dnes cirkev 
vyžaduje a čomu všetkému pôst prospieva, o tom sme sa zhovárali  
s dekanom Farnosti sv. Petra a Pavla, Ľudovítom Pokojným.

najkrajšia vianočná 
výzdoba domu
V čísle 6/2011 sme vyhlásili súťaž o naj-
krajšiu vianočnú výzdobu domov a dvo-
rov v našej mestskej časti Bratislava – Zá-
horská Bystrica. Členovia redakčnej rady 
fotografovali vyzdobené domy, z ktorých 
do užšieho výberu vybrali štyri – na Gbel-
skej, Tatranskej a dva na  Záhumenskej 
ulici. Napokon sa členovia rady zhodli na 
víťaznej výzdobe domu na Záhumenskej 
ulici 17. 
Výhercovi blahoželáme a na večeri s pá-
nom starostom Ing. Jozefom Krúpom mu 
želáme dobrú chuť!!! Šťastného výhercu 
budeme kontaktovať. Výzdoba Záhumenská ulica¡¡

 Víťazná výzdoba¡¡

Pri februárovom sviatku Obetovania Pána a posväcovania hromníc¡¡

Výzdoba Tatranská ulica¡¡ Výzdoba Gbelská ulica¡¡
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mária Cariková:  
„po celý život sa o niekoho starám.“

súrodenci Winterovci:  
„ideme na to postupne.“

„Otec bol tu, v Zahorskej, poľovníkom. Mama 
bola domáca, lebo nás bolo päť detí, musela 
sa obracať. Ja som si život tu zamilovala, je 
tu veľmi dobre, nemenila by som,“ hovorí  
s úsmevom. Ten sa vytratí len na malú chví-
ľočku, keď hovorí o manželovi Andrejovi, 

ktorý v roku 2004 zomrel, pani Mária ho 
doopatrovala na ťažkú chorobu. Manžel po-
chádzal z Bardejova, ale keď sa vzali, prisťa-
hoval sa do Záhorskej Bystrice. V šesťdesia-
tom deviatom sa nasťahovali do vlastného 
domu a postupne sa im narodili deti – Peter, 
Janka a Katka. Pani Cariková sa teraz teší už 
zo šiestich vnúčat. Býva s Katkou a osem-
násťročnou vnučkou Máriou. V Záhorskej 
Bystrici zostal bývať aj syn Peter, len dcéra 
Janka žije v Bratislave. „Je nám tu dobre, nič 
nám nechýba. Keby sme potrebovali, mesto 
je blízko, ale často tam nechodievam. Načo? 
Tu je krajšie, pokojnejšie. Aj keď sa tu veľa 
stavalo za posledné roky a predtým tu bolo 

viac zelene, ešte stále je tu kľudnejšie, ako  
v meste.“

starostlivosť o druhých
Mária Cariková je už dôchodkyňa, ale dlhé 
roky bola zdravotnou sestrou, starostlivosť 
o druhých sa stala jej životným poslaním. 
„Najprv som bola sestrou v Karlovej Vsi  
v jasliach. Boli tam malé deti, od šiestich me-
siacov do troch rokov, preto pri nich nemohli 
byť len učiteľky, musel sa o ne starať kvalifi-
kovaný zdravotný personál. Táto práca ma 
napĺňala a bavila. Vlastne po celý život sa 
o niekoho starám, o deti v jasliach, potom 
o manžela, doopatrovala som aj 91 - ročnú 
tetu, rada sa starám o vnúčatá, o choré pria-
teľky, keď potrebujú pomoc.“

spieva a hrá
Keď pani Mária poodkladala rodinné fo-
tografie, vytiahla harmónium. Rada si cez 
deň zahrá, ubieha jej potom veselšie. „Bab-
ka, už nehraj toľko, hovorieva mi vnučka,“ 
smeje sa stále aktívna dôchodkyňa a prebe-
rá prstami po klávesách. V miestnom zbo-
re Bystričan spievala šesť rokov, teraz, ako 
hovorí, dá radšej priestor mladším. Len ju 
mrzí, že terajšia mládež už nemá taký život, 
ako keď bola mladá ona. „Niečo tu pre tú 
mládež chýba, nejaký klub, miesto, kam by 
mohli chodiť, stretávať sa. Takto chodia po 
krčmách. Potrebovali by taký klub, aký máme 
na miestnom úrade my, dôchodcovia.“ Často 
sa členovia spolu vyberú do krásnej prírody 
v okolí na túru, rozprávajú sa, varia guláš, 
zabavia sa spolu.

obľúbený klub
Klub dôchodcov si pani Cariková nevie vy-
nachváliť. Pri každej príležitosti sa k nemu 
v našom rozhovore vracia, lebo predstavuje 
pre miestnych starších ľudí živé miesto prí-
jemného stretávania sa. „Teraz budeme mať 
19. februára fašiangy. Hrať budú dve kapely, 
budeme pochovávať basu. To je pekná tradí-
cia, pamätám si dodržiavanie týchto zvykov 
ešte z detstva. Potom sa na chvíľu vytratili, 
ale opäť sme s k nim vrátili,“ rozpráva pani 
Mária. „Kedysi sa pôstne obdobie dodržia-
valo viac ako teraz. Fašiangmi sa napríklad 
končili svadby a aj rôzne hostiny, v pôste sa 
nekonali. Na Popolcovú stredu sa pochovala 
basa a začal sa pôst. Ako malá som ho s ro-
dičmi dodržiavala, teraz už nie tak prísne, 
ale na Popolcovú stredu aj na Veľký piatok 
pôst držím.“
Mária Cariková na fašiangové stretnutie 
v klube napečie šišky. Ak ich nestihnete 
ochutnať tam, môžete si aj vy napiecť rov-
nako chutné šišky alebo fánky podľa jej re-
ceptu. 

(mc)

Privítal ma príjemný interiér s tou správnou 
atmosférou, vyžarujúcou z tepla dreva, políc 
s fľašami vína a dobrôt v chladiacom boxe. 
Príjemný sommelier – lebo obyčajný čaš-
ník by tu pracovať nemohol – mi pomáha 
vybrať si niektoré z barikových vín. Len čo 
sa usadím, už sú tu. 
Súrodenci Denisa a David otvorili čosi 
pred vyše rokom v Záhorskej Bystrici naj-
prv svoju vinotéku, ale chvíľu nato sa sem 
aj nasťahovali. Pôvodom sú z Humenného 
a kým našli svoj nový domov tu, pochodili 
kus sveta – Grécko, Taliansko, Švajčiarsko, 
Nemecko, Anglicko, kde pracovali v luxus-
ných hoteloch a reštauráciách. David sa stal 
u nás najmladším sommelierom profesio-
nálom, mal len 18 rokov. Obaja sa rozhodli 
zarábať v zahraničí, ale súčasne sa naučiť čo 
najviac a potom sa svoje skúsenosti rozhodli 
preniesť sem. 

ako doma
„Hlavne nám išlo o vytvorenie domácej at-
mosféry. Nie, aby to tu bolo vyčačkané a ľu-
dia sa sem báli vojsť,“ hovorí David. „Ľudia 
sa najprv aj čudovali, vraj, načo vinotéka? 
Dajte sudovinu a je. Ale my sme nechceli 
pub, chceli sme, aby si sem ľudia prišli slušne 
posedieť. Na prvom mieste je u nás poraden-
stvo ohľadom vína, ak majú klienti nejakú 
akciu, poradíme im, čo ponúknuť.“
Postupne si zvykli aj starousadlíci, chodia 
sem páriky a ak nemajú práve chuť na deci 

naozaj dobrého vína s kúskom zrelého syra 
či prosciutta, dajú si kávu, čaj či čokolá-
du. Poloha vinárne je dobrá, z ulice vidno 
dovnútra, reklama sa robí sama a robia ju aj 
spokojní zákazníci.
„Nemali sme od začiatku veľké oči, ideme 
na to postupne. Povedali sme si, že kvalit-
nú vinotéku s príjemným posedením môžu 
mať ľudia aj tu, u nás, nie len za hranicami.  
A aj za príjemné ceny, ktoré sme prispôso-
bili.“ Záhorskobystrickú vinotéku preto už 
poznajú aj ľudia z okolitých dedín a využí-
vajú jej služby.

netradičné
Do vinotéky chodievajú po koncerte bra-
tia Dvorskí, navštevuje ju aj producentka 
Krištáľového krídla Mária Vaškovičová, 
rôzni podnikatelia a rád zájde aj starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Súrodenci 
Winterovci si cenia, že si na nich spomenul 
pri Dňoch vína Záhorskej Bystrice a ponú-
kol im stánok. Vo vinotéke nenájdete znač-
ky, ktoré sa predávajú v bežných obchod-
ných sieťach. Preto sa tu dá kúpiť špeciálny 
darček pre niekoho, koho si chcete uctiť 
niečim kvalitným a aj netradičným. A keď-
že každá správna vinotéka má obohatený 
sortiment, aj tu nájdete napríklad škótsku 
whisky, koňaky, dvanásť druhov rumu či 
pravé destiláty z juhu Slovenska. Vo vnútri 
si síce nezafajčíte, ale kúpiť môžete cigary  
z Kuby a Dominikánskej republiky.

Čo povedia ľudia
„Pre nás je toto rodinná firma, založená na 
dôvere,“ hovorí Denisa. „Posedenie tohto 
typu tu, v Záhorskej, vlastne ani nie je. Ľudia 
si vinotéku postupne obľúbili, radi sem cho-
dia aj v lete, keď sa dá sedieť vonku na terase. 
Poznajú nás osobne a to je dôležité. Raz do 
týždňa robíme degustácie a vždy je tu jeden 
z nás. V Bratislave napríklad je veľa vinoték, 
ktorých majiteľa nikdy neuvidíte. Tu chceme 
mať domácku atmosféru, tak tu sme.“
Rok od otvorenia vinotéky hodnotia súro-
denci ako dobrý. „Prvý štartovací rok bol pre 
nás pozitívny. Striedajú sa slabé a silné dni, 
ale celkovo je to dobré. Veľa sme sa naučili, 
lebo dôležité je, čo nám hovoria ľudia, čo sa 
im páči a čo nie.“ 

(mc)

Veselá, milá a zhovorčivá pani Mária Cariková sa môže naozaj rátať  
k záhorskobystrickým starousadlíkom. V Záhorskej Bystrici sa totiž 
narodila, vyrástla a aj si tu založila rodinu. 

Bola riadna zima, a tak som sa rozhodla na rozhovor s Denisou a Davidom 
Winterovcami počkať pekne v teple. Bývajú totiž rovno nad svojou vinotékou 
Winter Wine Club v jednej z nových bytoviek Záhorskej Bystrice.

ŠiŠky

Potrebujeme:
500 g. hladkej múky špeciál, 6 žĺtkov, 60 g. mas-
la, 50 g. práškového cukru, 4 dcl mlieka, 1 lyžica 
rumu, štipka soli, 1 balíček droždia

Takto to nepokazíme:
Mierne zohriate mlieko s trochou práškového cukru 
dáme do misky, pridáme droždie a na teplom mieste pri-
kryté necháme vzísť. Na pracovnú dosku alebo do väčšej misky 
nasypeme múku, do ktorej postupne pridávame štipku soli, roz-

topené maslo, rum, žĺtka, cukor a mlieko podľa potreby. 
Vypracúvame cesto, ktoré musí byť ľahučké, jemné 

a nesmie sa lepiť. Vyvaľkáme ho na hrúbku 1 až 
2 centimetre, okrúhlou formičkou alebo pohá-
rom vykrajujeme šišky, ktoré kladieme na čistú 
utierku. Šišky necháme opäť nakysnúť, potom 
do stredu urobíme prstom jamku a pečieme ich 
v rozpálenom oleji najprv jamkou dolu a potom 
obrátime. Po upečení do zlatista šišky nachvíľu 

položíme na papierový obrúsok, pocukrujeme a 
do jamky vložíme lyžičku lekváru. Šišky môžeme 

zdobiť aj jahodovou penou, vyšľahanou z vaječných 
bielkov, práškového cukru a jahodového lekváru, a tí maš-

krtnejší aj šľahačkou, ovocím či čokoládou.

Divina na víne

Potrebujeme: 
1000 – 1200 g. mäsa z diviny (srnec, diviak, 
bažant), 1 zväzok koreňovej zeleniny, 2 cibule,  
½ lyžičky mletých klinčekov, 1 lyžica borievok, 
2 bobkové listy, 7,5 dcl ľahšieho cabernetu, soľ, 
korenie, 75 g. slaniny, 4 dcl vývaru z diviny,  
500 g. očistených zemiakov nakrájaných na 
mesiačiky, 500 g. očisteného ružičkového kelu, 
1 lyžica zahusťovacieho škrobu

Takto to nepokazíme:
Z mäsa odstránime prípadné šľachy, umyjeme ho a osušíme. Do 
misy vložíme očistenú a nakrájanú koreňovú zeleninu, cibuľu, 
korenie, borievky (niekoľko si odložíme na servírovanie), mäso a 

zalejeme vínom. Prikryjeme a necháme v chladničke marinovať 
aspoň 12 hodín, občas obrátime. Potom mäso vyberieme, ma-

rinádu prelejeme cez sitko do hrnca a necháme ju variť, kým 
sa objem nezmenší približne na ¼ litra. Rúru zohrejme 

na 200 stupňov. Mäso osolíme, okoreníme, vložíme 
do zapekacej formy, položíme naň plátky slaniny a 
obložíme ho  zeleninou. V rúre pečieme 35 – 40 
minút, pričom každých 10 – 15 minút podlievame 
asi 200 ml vínnej marinády. Keď je mäso upeče-
né, vyberieme ho, zabalíme do alobalu a necháme 
odstáť. Slaninku nakrájame nadrobno, opečieme a 

podusíme na nej zemiaky a ružičkový kel. Zeleninu 
prepasírujeme alebo rozmixujeme vo výpeku, pridáme 

vývar a škrob rozmiešaný v 5 lyžiciach vody. Omáčku za 
stáleho miešania necháme zovrieť, odstavíme a dochutíme soľou 

a korením. Mäso prekrojíme pozdĺžne na polovicu a nakrájame na 
medailóniky. Podávame poliate vínovou omáčkou, so zemiakmi, 
kelom a borievkami.

recept pani Carikovej 

recept súrodencov Winterovcov 
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zábava aj dobročinnosť ples bielych ruží 

plesanie v krásnych krojoch

V Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici sa 21. januára konal už 19. ročník Reprezentač-
ného plesu starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu. Na úvod hostí potešilo defilé Tanečnej 
školy Františka Koiša. Moderátor večera Vladimír Kobielsky privítal všetkých hostí, vrátane 
Pavla Freša – predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a pani starostky Starého mesta 
Tatiany Rosovej. Celý večer do tanca hrala skupina Black & White. Priaznivci cimbalovky 
Dudíci sa stretli v Corona bare a niektorí si aj zatancovali. Počas hudobných prestávok 
svojím tancom na paliciach vyrážali dych Axelartist. Nielen pánov potešili kankánové 
tanečnice až z Paríža. Starosta počas plesu slávnostne odovzdal šek na 500 eur Robertovi 
Krettovi z neziskovej organizácie Bystrický prameň, ktorý sa stará o zlepšenie životnej 
situácie seniorov. Príjemným spestrením programu bolo vystúpenie Janka Lehotského, 
pri jeho nestarnúcich pesničkách tancoval celý parket. Vytrvalí hostia odchádzali z plesu 
až nadránom. 

(bb)

Týmto krásnym názvom si 10. farský 
ples uctil blahoslavenú Slovenku sestru 
Zdenku Schelingovú. Zdenka, obeť pre-
nasledovania cirkvi v 50. rokoch, milovala 
biele ruže, a tak ich lupene symbolicky na 
návštevníkov plesu sypala moderátorská 
dvojica R&R. V starom Prešporku bolo 
zvykom venovať ples nejakému symbolu 
a biele ruže Zdenky Schelingovej sa iste 
stali jedným z najkrajších. Plesový parket 
tento rok zakvitol aj anglickým waltzom, 
tangom, slowfoxom a viedenským val-
číkom. Oduševnením a láskou k tancu 
a hudbe vo svojich vystúpeniach zauja-
li aj dievčatá zo ZŠ Hargašova a žiačky 
ZUŠ J. Kresánka, ktoré tvorili hlavnú 
časť kultúrneho programu a konkurovali 
aj vynikajúco zohranému umeleckému 
duu s pestrým repertoárom evergreenov, 
pop music i folklóru. K dobrej hudbe a 
programu patrilo aj dobré jedlo a dobrá 
nálada a typická, originálna atmosféra. 

(prok)
foto: martin jurček

Na Krojovaný ples, ktorý usporiadal Miestny odbor Matice slo-
venskej, si 4. februára prišiel zaplesať aj jej predseda Marián Tkáč 
s manželkou Dagmar. Z 200 účastníkov plesu bolo asi 80 v pre-
krásnych slovenských a moravských krojoch. Medzi nimi aj náš 
starosta Jozef Krúpa  s manželkou Vierkou. Súbor Bystričan pred-
stavil na plese svoje prvé CD a prišla aj pani Helena Jurasovová 
Blahová, dcéra Dr. Janka Blaha, keďže CD bolo vydané z príle-
žitosti 110. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia Janka Blaha.  
V jeho bohatej zbierke ľudových piesní má spevokol nevyčerpa-
teľnú studnicu svojho repertoáru. 
O dobrú zábavu sa na plese postarali Cimbalová muzika z Mora-

vy, dychová kapela z Hornej Súče, folklórny súbor z Plaveckého 
Štvrtka, detský súbor Klnka z Dúbravky a aj sólista opery SND 
Ivan Ožvát. Organizátori úprimne ďakujú všetkým sponzorom!

 JUDr. Štefan Martinkovič, predseda MO MS

Speváčka z kapely Black and White.¡¡

Defilé Tanečnej školy Františka Koiša.¡¡

Janko Lehotský zaspieval svoje nestarnúce  ¡¡
 hity.

Dobrá zábava trvala do rána.¡¡

Axelartist vyrážali svojimi kúskami dych.¡¡

Moderátor večera Vladimír Kobielsky.¡¡

Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa ¡¡
odovzdáva šek  na 500 eur zástupcovi nezis-
kovej organizácie Bystrický prameň, pánovi 
Robertovi Krettovi. Cimbalovka Dudíci.¡¡



9inzercia8 kuLtúra

plán kultúrnych podujatí na celý rok 
  7. 1.  Novoročný turnaj v stolnom tenise  Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, MČ BA ZB
21. 1.  19. reprezentačný ples starostu  Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
28. 1.  Farský ples    Rímskokatolícka farnosť Záhorská Bystrica 

  4. 2.  Krojovaný ples     Miestny odbor Matice Slovenskej, MČ BA ZB
11. 2.  Na fašiangy veselo – karneval  MČ BA ZB, Občianske združenie Hlas nádeje
15. 2.  Športovec roka    Komisia športu pri Miestnom zastupiteľstve
18. 2.  Na fašiangy veselo – fašiangová obchôdzka MČ BA ZB, FS Chasa, SZ Bystričan
19. 2.  Fašiangy v klube dôchodcov  Klub dôchodcov Záhorská Bystrica

14. 3.-18. 3. Poľovnícka spoločnosť – výstava trofejí Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu 
24. 3.  Koncert ku dňu učiteľov   Základná umelecká škola, MČ BA ZB
25. 3.  Členská schôdza Červeného kríža  Miestny spolok Slovenského červeného kríža

15. 4.  Členská schôdza Klubu dôchodcov  Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
30. 4.  Stavanie Mája    Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, FS, SZ Bystričan

  5. 5.  Záhorák open    TJ Záhorák
13. 5.  Deň matiek    MČ BA ZB, MŠ, ZŠ
19. 5.  Záhorská hokejka   Športová komisia pri MZ
20. 5.  Deň Rodiny    MČ BA ZB, OZ Hlasy nádeje

  2. 6.  Deň detí     Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica,komisia školstva
16. 6.  Záhorácky širáček   Športová komisia pri MZ v spolupráci s AQUAS
19. 6.  Záverečný koncert Základnej umelec školy Základná umelecká škola, MČ BA ZB
23. 6.  Country Rag Day 2012   OZ Bystrický svet najmenších
24. 6.  Oslava jubilantov    Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
29. 6.  Bystrické hody    Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
30. 6.  Bystrické hody    Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

21. 7.  Posedenie pri muzike   Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

11. 8.  Súsedé súsedom    MČ BA ZB a obec Marianka
31. 8.  Bystrické hrubé hody - Záhorská v pohybe, Hodový beh MČ BA ZB

  1. 9.  Bystrické hrubé hody - jarmok, S Bystričanma pri muzice MČ BA ZB
  1. 9.  Deň Ústavy a výročie SNP   MČ BA ZB, MO Matice Slovenskej Záh. Bystrica, MO SZPB ZB
  2. 9.  Bystrické hrubé hody   Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica 
  7. 9.  Divadelné predstavenie   Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
30. 9.  Úcta k starším občanom   Klub dôchodcov Záhorská Bystrica

  6. 10.  Slávnosti vína    MČ BA ZB
13. 10.  Jesenný festival Rodiny, Dyňobranie MČ BA ZB, farnosť Záhorská Bystrica

  3. 11.  Záhorácky country bál   Skupina fanúšikov country, MČ BA ZB
  4. 11.  Svätohubertské slávnosti   MČ BA ZB
18. 11.  Oslava jubilantov  II. polrok  Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
24. 11.  Poľovnícky ples    Poľovnícke združenie pole Záhorská Bystrica 

  2. 12.  Privítanie Adventu   MČ BA ZB, MŠ
15. 12.  Vánoce pod krispánkem   MČ BA ZB, rôzne organizácie mestskej časti
16. 12.  Vianoce v klube dôchodcov  Klub dôchodcov Záhorská Bystrica
31. 12.  Silvester  

FS     - Folklórny súbor Chasa
SZ    - Spevácky zbor Bystričan
MŠ     - Materská škola
ZŠ     - Základná škola
MČ BA ZB   - mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
MO SZPB ZB    - Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Záhorská Bystrica
MO Matice Slovenskej  - Miestna organizácia Matice Slovenskej

Zmena programu vyhradená, viac na:
www.zahorskabystrica.sk
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Vážení priatelia.
Keď som dostal ponuku zo strany SaS kan-

didovať v nastávajúcich voľbách do NR SR, rozhodol som 
sa ju prijať. Nikdy som nebol v žiadnej politickej strane a za 
SaS kandidujem ako nestraník. Od roku 1993 pracujem ako 
živnostník a vždy ma neskutočne hnevalo, ako korupcia ni-
vočila našu krajinu. Ako človek, ktorý nemá žiadne väzby na 
politické strany, fi nančné skupiny, ako niekto, kto nikdy ne-
parazitoval na štáte, chcem svojou mierou prispieť k očiste 
politiky od  demagógie, klamstva a podvodov. Zároveň je 
mojou ambíciou aj na základe skúseností z praxe, pomôcť 
všetkým, ktorí to potrebujú a aj ostatným k tomu, aby bol 
život nás všetkých lepší a pokojnejší. 
Základom je zdravá ekonomika bez skorumpovaných po-
litikov, právny štát a nie to, čo nám dnes súdna moc pred-
vádza, poriadok a solidarita s tými, ktorí sú na ňu bytostne 
odkázaní.
Priatelia, už 4 roky uverejňujem svoje postrehy a názory. 
Bude mi potešením, ak si nájdete čas a pozriete si ich. Infor-
mácie o mne nájdete na:
www.strana-sas.sk/kacani     
www.kacani.blog.sme
www.boriskacani.blog.cz  
Moje číslo na kandidátke je 

Ing. Boris Kačáni
47 rokov,  stavebný inžinier
Záhorská Bystrica
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DOKÁŽEM PRIJÍMAŤ ROZHODNUTIA!

PODPORA ŽIEN PODNIKATELIEK!

MIKROPÔŽIČKY PRE PODNIKATEĽKY!

OBECNÝ (SOCIÁLNY) TAXÍK!

www.klaudiavaluskova.sk
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www.jozefkrupa.sk

J o z e f  k r ú pa
starosta MČ Bratislava - záhorská Bystrica

„Ako poslanec Národnej rady SR  
viem pre Zahorskú Bystricu urobiť viac.“

10. marca volím SDkú-DS a krúžkujem č. 68

j krupa inzercia nasa bystrica_A.indd   1 28.2.2012   21:10:46
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ako ten čas rýchlo beží

Len pred pár mesiacmi sa začal nový škol-
ský rok 2011/2012 a už sú tu polročné hod-
notenia žiakov. Vráťme sa ale na začiatok, 
k 2. septembru 2011. Medzi známymi tvá-
rami detí 2. až 9. ročníka sa objavili nové, 
patriace našim 39 malým prvákom. Na 
chrbátikoch školské tašky, smejúce sa očká, 
v ktorých bolo vidieť radosť, ale i obavy  
z toho, čo príde. Toto boli naši prváci v prvý 
školský deň. Dnes už nie sú takí stratení, 
ani v budove školy, ani v školských povin-
nostiach.  
Žiaci boli zaradení do dvoch prváckych 
tried, do 1. A k pani učiteľke Mgr. Márii Še-
bíkovej a do 1. B k pani učiteľke Mgr. Beate 
Hricovej. Spočiatku to boli veľkí škôlkari, 
ktorí sa postupne menili na už spomína-
ných malých prvákov. Naučili sa základným 
školským povinnostiam, sebaovládaniu a  
v neposlednom rade sa naučili poznávať a 
písať písmená, čítať slová a vety, sčitovať a 
odčitovať do 10. Za všetko, čo žiaci dosiahli 
v prvom polroku, teda od septembra 2011 
do januára 2012, boli ohodnotení na pol-
ročnom vysvedčení. Všetkých 39 prvákov 
prospelo a dosiahlo veľmi dobré výsledky.
V súčasnosti sme vkročili do druhého 
polroka, v ktorom budú žiaci pokračovať 

v začatých činnostiach a zdo-
konaľovať sa v nich. Naši, už 
ozajstní prváci, veľmi radi kres-
lia, spievajú, cvičia a veľmi radi 
rozprávajú o prírodovedných 
témach. 
Navštevujú rôzne krúžky, na-
príklad prírodovedný pod ve-
dením Mgr. Aleny Knebl, hrajú 
na hudobných nástrojoch v ZUŠ  
J. Kresánka, ktorá má u nás v 
ZŠ a v Ľudovom dome vysunuté 
pracovisko. V rámci Školského 
klubu detí sa raz mesačne venu-
jú jazde na koníkoch. V prváckych 
triedach máme talenty nielen na hudbu, ale 
aj na recitáciu, písanie krátkych príbehov, 
prácu na počítačoch a dokonca tu máme 
aj odborníkov na „vesmírne vojny“. Sú to 
úžasné deti, ktoré vždy niečím prekvapia. 
Žiaci prvého ročníka urobili kus práce 

a vynaložili veľké úsilie na zlepšenie sa  
v správaní a vo vyučovacích výsledkoch. Do 
druhého polroka im želáme veľa usilovnosti 
a trpezlivosti, aby sa im darilo vo všetkých 
oblastiach. 

Mgr. Mária Šebíková, triedna učiteľka

Ani sme sa nenazdali a je za nami prvý polrok školského roka,  
31. januára dostali žiaci polročné hodnotenie vedomostí. Naj-
lepšie sa darilo prvákom, všetci dosiahli veľmi pekné výsledky a 
prospeli. Blahoželám.
119 žiakov 2. až 9. ročníka prospelo s vyznamenaním – títo žiaci 
dosiahli priemer do 1,5 a nemajú trojku, dokonca 79 z nich má 
samé jednotky.
28 žiakov prospelo veľmi dobre – títo žiaci nemajú štvorku a prie-
mer známok majú do 2,0.
24 žiakov prospelo – títo žiaci majú priemer známok horší ako 
2,0 ale nemajú nedostatočnú.
1 jediný žiak z celej školy neprospieva z matematiky.

Na pedagogickej rade bola udelená 88 žiakom pochvala triednym 
učiteľom za výborné vyučovacie výsledky a vzornú prípravu na 
vyučovanie, jedna pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezen-
táciu školy – 3. miesto v okresnom kole anglickej olympiády.
Napomenutie triednym učiteľom bolo udelené dvom žiakom, 
pokarhanie triednym učiteľom 7 žiakom. Za ubližovanie spolu-
žiakom a drzé správanie voči učiteľom bola udelená jedna znížená 
známka zo správania. V prvom polroku bolo vymeškaných 8855 
vyučovacích hodín, najlepšiu dochádzku majú žiaci 4. A a 5. A.
Všetkým žiakom želám veľa síl a chuti do učenia v druhom pol-
roku.

PaedDr. Kaliariková Zuzana, riaditeľka školy

vyhodnotenie prvého polroka

na slovíčko so starostom  
jozefom krúpom

Akú úlohu považujete pre tento rok za naj-¡X
dôležitejšiu?

Určite je ňou rekonštrukcia ciest. Ako prvé 
chceme obnoviť ulice Trstínska a Záhu-
menská. SPP na nich plánuje výmenu ply-
nového vedenia. Keď skončia, my urobíme 
ich celkovú rekonštrukciu. Postupne bu-
deme pokračovať aj v obnove ďalších ciest  
v rámci mestskej časti. Ďalšou prioritou 
pre mňa ako priaznivca športu a mládeže 
je podporovať športové investičné aktivity. 
Preto považujem za dôležité prekrytie haly 
nad hokejovým ihriskom v areáli školy. Toto 
ihrisko  je počas zimy veľmi navštevované.  

Ako ste začali tento rok? Aký bol váš prvý ¡X
dôležitý krok? 

Pripravili sme 19. ročník reprezentačného 

plesu mestskej časti, ktorý patrí 
každoročne k najlepšej a najdô-
ležitejšej kultúrno-spoločenskej 
udalosti roka. Snažíme sa získať 
finančné prostriedky zo štruk-
turálnych fondov Európskej 
únie na revitalizáciu športovo-
oddychového areálu na Hargaš-
ovej ulici. Ide o obnovu bežeckej 
dráhy, trávnatého ihriska, ako aj 
celkového okolia pri základnej 
škole. Verím, že budeme úspeš-
ní. No a akonáhle sa trocha zlep-
ší počasie, začneme s úpravou a 
rekonštrukciou „námestíčka“ 
pri Grmolínskom potoku, kde 
vznikne estetický vstup zo Zá-

horskej Bystrice do Marianky.  

Kauza RETEP už má súdne rozhodnutie. Mô-¡X
žete k tomu povedať niečo viac?

V súdnom spore so spoločnosťou RETEP, 
ktorý sa ťahá už niekoľko rokov, krajský 
súd vyniesol rozsudok nepriaznivý pre našu 
mestskú časť. Sporná zmluva sa týka splaš-
kovej kanalizácie a podpísali ju ešte moji 
predchodcovia. Po vynesení rozsudku nám 
hrozí povinnosť zaplatiť druhej strane 200 
000 eur.   Samozrejme, využijeme  možnosť 
dovolania na najvyšší súd. Uvedené dovola-
nie nás však nezbavuje povinnosti zaplatiť 
spomínanú sumu. O ďalšom postupe bude 
rokovať miestne zastupiteľstvo, rozhodnutie 
poslancov budem akceptovať.    

Je nejaký problém mestskej časti, ktorý sa ¡X
minulý rok nedotiahol a chcete ho vyriešiť ten-
to rok?

Dlhoročným problémom je prenájom alebo 
iné využite nedokončenej nadstavby spolo-
čenského domu. Je to majetok, ktorý ne-
prináša žiaden efekt a s tým musíme niečo 
robiť. Bol by som rád, keby sme našli zhodu 
v tom, na čo bude nadstavba slúžiť a začali  
s realizáciou tohto rozhodnutia.   

Ste na kandidátke volieb do národnej rady ¡X
SR.

Áno, rozhodol som sa v nadchádzajúcich 
voľbách kandidovať do parlamentu. Do 
dôkladnej úvahe som dospel k záveru, že 
v prípade úspechu viem reálnejšie pomôcť 
aj Záhorskej Bystrici. Dennodenne sa stre-
távam s problémami, ktorých riešenie síce 
poznám, ale nemám možnosť ich zrealizo-
vať. Veľakrát v ceste stojí práve nedokonalá 
legislatíva. A práve tu vidím možnosť, ako 
byť ešte viac prospešný svojim voličom – aj 
v Záhorskej Bystrici. 

Ste pripravený sa všetko, čo so sebou vstup ¡X
do „veľkej politiky“ môže priniesť?

Všetko má svoju odvrátenú tvár. V posled-
ných dňoch som si uvedomil, že vstup do 
politiky neprináša len pozitívne veci. V jed-
nom médiu sa už aj objavila snaha zdiskre-
ditovať ma. Nakoľko údaje tam uvedené boli 
čisté špekulácie, rozhodol sa o zjednanie 
nápravy súdnou cestou a podávam žalobu 
na vydavateľa.

priority roku 2012

miestne zastupiteľstvo
l všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach za 
psa, užívanie verejného priestranstva, a predajných automatoch 
a nevýherných hracích prístrojoch na území mestskej časti s účin-
nosťou od 1. februára 2012
l návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2012 s pripomienkami 
l mesačný plat starostu mestskej časti vo výške 2 671 eur (v ne-
zmenenej výške)
l prenájom nebytových priestorov Spoločenského domu na Gbel-
skej ulici nájomcovi Petrovi Drahošovi – Kom Sis na dobu 10 rokov 
od 1. apríla 2012, za cenu nájmu vo výške:
a) reštaurácia 70 eur/m²/rok, b) ostatné priestory 35 eur/m²/rok, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa
l za člena Komisie športu a cestovného ruchu pri miestnom zastu-
piteľstve Ing. Ivana Bošňáka od 1. januára 2012
l zámer darovania komunikácie Ul. Pavla Blahu a pozemkov pod 
ňou do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy

l schválilo vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi vo výške  
30 % základného platu za splnenie všetkých stanovených pracovných 
úloh a úloh nad rámec pracovných povinností v 2. polroku 2011

l vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri preroko-
vaní Urbanistickej štúdie zóny Záhorská Bystrica – Podkeprepušky, 
rok 2011
l Urbanistickú štúdiu zóny Záhorská Bystrica – Tešedíkova – Pút-
nická, rok 2011, predloženú spoločnosťou Dobré bývanie, spol.  
s. r. o. ako čistopis a podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti 
a územné rozhodovanie v území

l poslanca Vladimíra Pavelčíka z Komisie školstva, mládeže a in-
formatizácie pri miestnom zastupiteľstve dňom 1. januára 2012

schválilo:

odvolalo:

berie na vedomie:

Etická výchova¡¡

Deň jablka¡¡

Šikovné žiaci 1. A triedy so svojou pani učiteľkou Máriou Šebíkovou.¡¡
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otázky a odpovede

potravinová pomoc

Mám vážny záujem o kúpu bytu v projekte ¡X
Pod vŕškami, ktorý spadá do obce Záhorská 
Bystrica. Keďže mi developer nevedel na otáz-
ku odpovedať a smeroval ma na miestny úrad 
Záhorská Bystrica, obraciam sa teda vás. Bude 
k bytovým domom v projekte Pod vŕškami pre-
mávať MHD? Ak áno, kedy sa plánuje spustiť?

V rámci projektu Pod vŕškami je uvažované 
o spojení MHD na ul. Pri Vápenickom po-
toku, ale pokiaľ mame informácie, investor 
neviedol bližšie rokovania s Dopravným 
podnikom Bratislavy a Hlavným mestom 
SR Bratislava, ktorému dopravný podnik 
patrí. O zriadenie linky MHD mestská časť 
v minulosti viackrát hlavné mesto a DPB 
žiadala, vzhľadom na nerentabilitu linky 
iba pre obyvateľov jestvujúcej lokality Str-
mé vŕšky linku nezriadili. Predpokladáme, 
že po dobudovaní lokality Pod vŕškami a 
náraste obyvateľov by mohlo hlavné mesto 
s dopravným podnikom prehodnotiť svoje 
stanovisko.

Určitá časť Brumovickej ulice od kaplnky je ¡X
označená tabuľkou „Súkromný pozemok, vstup 
zakázaný okrem...“. Rád by som vedel, či na 
normálnu ulicu vyznačenú v mape obce, môže 
niekto zakázať vstup. Buď je to ulica a je po-
tom verejná, alebo je to súkromný pozemok, a 
potom to nie je ulica. Odpoveď bude asi zaují-
mať viacerých Bystričanov.

Brumovická ulica od kaplnky cez Grmo-
línsky potok a ďalej do vnútra územia je 
súkromnou komunikáciou vo vlastníctve 
majiteľov dotknutých nehnuteľností. Od 
kaplnky po napojenie so štátnou cestou do 
Marianky je vo vlastníctve mestskej časti. 
Názov ulice nie je viazaný na vlastníctvo 
komunikácie. Tabuľka označuje súkromný 
majetok a táto časť komunikácie bola budo-
vaná ako neverejná. Zvyšnú časť komuniká-

cie nám investori odpredali za symbolickú 
cenu a slúži širšej verejnosti. 

Dozvedel som sa, že 6. februára bol v obec-¡X
nom rozhlase prečítaný oznam, ktorý pojedná-
val o možnostiach a povinnostiach občanov  
v prípadoch, kedy stromy z ich pozemkov za-
sahujú do nebezpečnej blízkosti elektrického 
vedenia. Bude tento oznam zverejnený aj na in-
ternete? Ak nie, kde by som ho mohol získať?

Celý oznam o výrube a oreze stromov si 
môžete prečítať na hlavnej stránke našej 
mestskej časti. 

V prílohe posielam scan letáčika, ktorý sme ¡X
mali na Tatranskej ulici za stieračmi. Ide o to, 
že máme problém dať naše autá do dvorov, 
lebo na to nemáme miesto. Nehovoriac o do-
dávkach, ktoré na Tatranskej parkujú trvalo. 
Chápem, že to bráni čisteniu a dalo by sa to 
riešiť rozpisom, kedy sa tieto činnosti budú vy-
konávať. Autá by sme na chvíľu preparkovali do 
nejakej vedľajšej uličky. Skúste sa na to prosím 
spýtať, prípadne mi dajte vedieť, kto to má na 
starosti a ja sa s ním skontaktujem.

Miestny úrad leták podobného znenia dá-
val ešte pred minulým zimným obdobím. 
Tohto roku sme nedávali žiadne upozorne-
nia. Mohlo ísť o iniciatívu niektorého ob-
čana z ulice, ktorý toto upozornenie mohol 
ešte mať, rozmnožil ho a porozdával. Treba 
i tak podľa možností obmedziť parkovanie 
na ulici a využívať svoje garáže a dvory. 
Neviem si predstaviť situácie, keď začne  
v noci alebo nadránom snežiť, aby sme kaž-
dého upozornili, nech si preparkuje auto, 
ako navrhujete. Čistenie ulíc počas roka sa 
vykonáva 2 x do týždňa, ale nie vždy v tom 
istom čase. 

S pozdravom 
hason@zahorskabystrica.sk

uvítanie občiankov do života
Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. 
Svet v sebe skrýva obrovské poklady  
a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým naj-
zázračnejším pokladom, najvzácnejším, 
najkrehkejším a najplnším kvetom lásky, 
ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až 
do konca života rodičov.

Pán starosta privítal v obradnej sieni rodi-
čov so svojimi ratolesťami dňa 8. 2. 2012. 
Po privítaní vystúpili deti zo Základnej 
a Materskej školy s milým programom, 
ktorým potešili nielen rodičov, ale aj 
tých najmenších. Rodičom blahoželáme  
k štastnému príchodu detí na svet nech 
im rastú v zdraví a šťastí.

Emil Karika

Oskar Rozsa   

Oskar Hugo Mikyska  

Emma Novosadová  

Oliver Bielčik   

Maxim Krajčír   

Barbora Sekerecová  

Matúš Bittner   

Onyx Arjuna Thambawitage  

Adam Šubák   

Lukáš Liďák

milí bystričania,

v minulom čísle sme vás vyzvali na spo-
luvytvorenie sloganu pre Záhorskú Bys-
tricu. Ďakujeme všetkým, ktorí na výzvu 
reagovali. Komisia mala na výber z nasle-
dovných návrhov: Dobre byť, dobre žiť. 
Brána do Záhoria, Záhorská Bystrica – 
Naša Bystrica, To správne miesto, Brána 
do Bratislavy, Tu sme doma, Naše miesto 
pre život.

Od občanov sme dostali nasledovné ná-
vrhy a pripomienky:

- slogan Záhorská Bystrica – Náš Váš 
domov dostal jeden hlas od spoluoby-
vateľky

- slogan Záhorská Bystrica – Naša Bys-
trica podporila jedna obyvateľka, tiež po-
znamenala: „Myslím, že ak je niečo ‚naše‘, 
tak to máme radi, milujeme to, staráme 
sa o to, ochraňujeme si to a nedáme na 
to dopustiť. Myslím, že by sme nemali 
byť bránami na východ ani na západ, ale 
mali by sme byť hlavne sami sebou - čiže 
Bystricou.“ (MS)

- sloganu Záhorská Bystrica – Naše miesto 
pre život venovala svoj hlas jedna rodina. 
„Myslím, že cieľom Záhorskej Bystrice 
je, aby tu ľudia skutočne žili – to zahŕňa 
aj všetky voľnočasové a kultúrne aktivity, 
umenie a nechodili len do obydlí prespá-
vať, ako je to v mnohých satelitných prí-
mestských častiach a dedinkách.“ (ZJ)

- dostali sme aj návrhy na slogan od ob-
čana, ktoré tiež bojujú o hlas:

Záhorská Bystrica 
– Moderná v tradíciách

Záhorská Bystrica
– Na mape i v srdciach

Keďže miestne zastupiteľstvo zasadá po 
uzávierke tohto čísla, výherný slogan sa 
dozviete až v ďalšom vydaní novín Naša 
Bystrica.

Obdržali sme aj dve básničky:

Záhorská Bystrica
mesto i dedinka
v Karpatoch jej studnica
Slávia sa tu staré zvyky,
na Námestí malých detí kriky
taká je už Bystrica,
na Záhorí hviezdica

Ľudovít Krchňák

V Záhorskej Bystrici sa dobre žije,
biele vínko pije 
biele vínko chutí od toho sa Bystričan 
nezadusí.

pán Mikletič

Objavme spoločne, pre seba navzájom, to dobré a 
krásne, čo je medzi nami a v nás. S touto výzvou sa 
už po štvrtý raz k bystrickej verejnosti obrátilo začiat-
kom decembra minulého roka Občianske združenie 
Pius X. Tohtoročná laureátka výročnej ceny Blanka 
Hofbauerová sa usiluje našim deťom a skrze ne aj nám 
dospelým ukázať smer, akým by sme sa mohli uberať 
životom tak, aby bol čo i len o zrnko maku krajší a 
prívetivejší. Blanka vťahuje do prúdu svojich aktivít 
prostredníctvom našich potomkov aj nás. Desiatky 
hodín venuje rozvíjajúcemu sa farskému detskému 
spevokolu, v ktorom je zároveň autorkou a úspešnou 
realizátorkou divadelných jasličkových slávností a jej 
rukopis nesú aj mnohé ďalšie bystrické fafrnkovské 
akcie. Šľachetnému Bystrickému Srdcu prajeme veľa 
šťastia, zdravia a spokojnosti v osobnom živote, ako aj 
vytrvalosti v konaní dobrých skutkov pre  Záhorskú 
Bystricu. 

Ing. Miroslav Prokop, predseda OZ Pius X 

krásnu cenu šľachetné bystrické srdce 
získala blanka hofbauerová

V tomto roku sa Slovenská republika pr-
výkrát zapojila do  programu pomoci najod-
kázanejším občanom, ktorý je financovaný 

z Európskeho poľnohospodárskeho a záruč-
ného fondu. Hlavným cieľom bolo  pomôcť 
osobám v núdzi distribúciou základných 
potravín (pšeničná múka a bezvaječné ces-
toviny) charitatívnymi organizáciami. 
V Záhorskej Bystrici požiadalo o potravino-
vú pomoc 11 osôb, poberateľov starobných 
dôchodkov. Výška dôchodku nesmela pre-
siahnuť sumu 305 €. Potraviny týmto obča-
nom rozviezli pracovníci miestneho úradu  
v piatok 27. januára 2012 priamo do domác-
ností. Poďakovanie patrí tiež pracovníkom  
Slovenskej katolíckej charity v Bratislave, 
ktorí celú akciu zabezpečovali.

foto: Martin Jurček
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Súčasný svet prináša široké spektrum záuj-
mov a možností pre mladých ľudí, ako vy-
užívať voľný čas. Víta preto akýkoľvek spô-
sob aktívneho pohybu obyvateľov Záhorskej 
Bystrice. Športová komisia pri Miestnom 
zastupiteľstve pripravila návrh na vyhod-
nocovanie najúspešnejších športovcov, 
ktorí reprezentujú Záhorskú Bystricu. Prvý 
ročník podujatia Športovec roka sa konal  
v stredu 15. februára 2012 v Sobášnej sieni 
Miestneho úradu. Pozvaní boli športovci, 
funkcionári, tréneri, rodičia.
Ocenené boli tri moderné sedemročné 
gymnastky Rebecca Škrovanová, Terézia 
Kolenová a Kristína Horváthová. Cenu 
Športovkyňa roka im odovzdala riaditeľ-

ka ZŠ s MŠ Hargašova 5, PaedDr. Zuzana 
Kaliariková. Druhým oceneným bol Mar-
tin Kubovič (16), reprezentant Slovenska 
vo florbale z družstva Tsunami Záhorská 
Bystrica. Napriek svojmu mladému veku je 
už jedným z najlepších hráčov mužov, ktorí  
v súčasnosti vedú treťoligovú tabuľku. Cenu 
Športovec roka mu odovzdala reprezentant-
ka Slovenska do 19 rokov vo florbale, Nikol 
Gulabová.
Florbalisti šíria dobré meno Záhorskej Bys-
trice nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Starší žiaci pod vedením trénerov Juraja 
Hvozdíka a Šimona Dudíka priniesli celý 
rad úspechov na Slovensku, v Čechách,  
v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, ale aj v ko-

líske florbalu – vo Švédsku. Cenu Športový 
kolektív roka im odovzdal člen Miestneho 
zastupiteľstva a predseda Športovej komisie 
Miloš Fatyka.
V poslednom období zaznamenal v Záhor-
skej Bystrici vzostup tenis. V ňom sa veľ-
kou mierou angažoval, angažuje a ocenenie 
získal Ing. Martin Fillo (72). Napriek úcty-
hodnému veku ešte aktívne reprezentuje TJ 
Záhorák a v rebríčku vydanom Slovenským 
tenisovým zväzom je v Bratislavskom regió-
ne na 2. mieste a na Slovensku na 9. mieste 
vo štvorhre. Cenu Aktívny športovec roka 
mu odovzdal starosta Mestskej časti Ing. 
Krúpa, ktorý vyzdvihol aj iné jeho  špor-
tové aktivity.
Pred odovzdaním poslednej ceny sa mo-
derátor Ivan Bošňák opýtal publika, či sa 
nachádza v miestnosti niekto, kto meria 
192 cm. Vstal Michal Jurík a moderátor 
vysvetlil, že takúto výšku preskočila pred 
pár desaťročiami terajšia obyvateľka Záhor-
skej Bystrice, členka Slovenského olympij-
ského výboru a predsedníčka Slovenského 
atletického výboru, Ing. Mária Mračnová. 
Táto odovzdala cenu Legenda športu pá-
novi Štefanovi Pilváňovi, ktorý bol nielen 
reprezentantom Záhorskej Bystrice vo fut-
bale, ale hrával aj za Slovan Bratislava po 
boku takých slávnych futbalistov ako boli 
Popluhár, Schrojf, Vengloš a trénovali ho 
zakladatelia slávy slovenského futbalu Ivan 
Chodák a Peter Bulla.
Športová komisia pri Miestnom úrade chce 
pokračovať v tejto tradícii a každoročne 
vyhodnocovať a odmeňovať športovcov 
Záhorskej Bystrice pri šírení dobrého mena 
našej Mestskej časti.

 (kšcr) foto - kšcr

poznáme našich športovcov roka keď malí borci hrajú veľké zápasy
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Nákupné centrum EUROVEA sa pri organizovaní tohtoročného 
valentínskeho sviatku rozhodlo dať nakupovaniu nový rozmer.
Tento rok mali všetci návštevníci možnosť „nakupovať s láskou“. 
Okrem toho, že bolo pre zaľúbených či lásku hľadajúcich v ná-
kupnom centre pripravených množstvo atrakcií a zliav, samotní 
nakupujúci mali možnosť podporiť dobrú vec. Nákupné centrum 
EUROVEA sa totiž rozhodlo, že vďaka nákupom návštevníkov, 
zrealizovaných počas valentínskeho eventu, daruje 1 000 € tým, 
ktorí to skutočne potrebujú. Finančné prostriedky získané z ná-
kupov s láskou poputujú na podporu Linky detskej istoty. 

valentínske nakupovanie s láskou 

Dookola počúvame, ako deti tejto generá-
cie už nebaví takmer nič, len počítače, PC 
hry, TV a že vôbec nešportujú. Rozpráva-
me sa, ako nám deti priberajú a stále viac 
z nich trpí obezitou, lebo nešportujú, lebo 
sa nehýbu. Našťastie nás sa to netýka, nás 
šťastných rodičov detí, ktoré sa dvakrát do 
týždňa stretnú na futbalovom tréningu (pod 
vedením trénera Mariána Poláka a asisten-
ta Jozefa Prokopa). Pracujú na kondičke, 
technike a donekonečna uspokojujú svoju 
neutíchajúcu chlapčenskú túžbu po súpe-

rení a vyhrávaní. Tu sa učia taktike, ale aj 
tomu, že je nutné podriadiť sa záujmom 
kolektívu, smerovaniu celého tímu, veď nie 
každý môže strieľať góly, učia sa poriadku, 
návykom, pravidlám a režimu.
Tešia sa už aj zo zápasov, i keď len priateľ-
ských, nakoľko v ich vekovej kategórii (nar. 
2004-2005) sa ešte nehrajú „veľké ligové 
zápasy“. V sezóne 2011/2012 už máme za 
sebou 3 väčšie turnaje so skvelými výsled-
kami:

2. miesto
· Sept. 2011 – turnaj ŠK Vrakuňa   
5. miesto
· Nov. 2011 – hal. turnaj ŠK Vrakuňa   
3. miesto
· Jan. 2012 – medzinárodný halový turnaj 
(O pohár starostu Marianky)  

Chlapcom sa darí aj individuálne, Samko 
Prokop je najlepší hráč, Tomáš Morávek 
je jediný brankár, ktorý strelil gól, a Oskar 
Ševčík bol  najlepší strelec turnaja s 15 gól-
mi.
My, rodičia, sme pripravení pomôcť pri pro-
pagácii športu – futbalu, finančne, s logis-
tikou a organizáciou, veľa úsilia a námahy 

vynakladáme na to, aby deti postíhali školu, 
krúžky a popritom aj tréningy futbalu.  Dú-
fame, že deti bude šport aj naďalej baviť tak 
ako doteraz.

Ocenili by sme väčšiu pozornosť v obci voči 
dianiu okolo futbalu a vytváranie vhodných 
podmienok pre tento klasický šport detí a 
mládeže. Sme presvedčení, že zatiaľ len 
málo obyvateľov obce vie, že deti hrávajú 
zápasy a u starších ročníkov sa pravidelne 
hrá aj liga. Možno by prišli povzbudiť naše 
talenty. Dnes sa na nás z každej strany valia 
nástrahy v podobe zlých partií, drog a ne-
vhodného trávenia voľného času mládeže. 
Keď sa môjho muža pýtam, ako prežil pu-
bertu, tak sa len pousmeje a poznamená, že 
si ani nevšimol, kedy ju mal. Nemal totiž na 
ňu čas, denne tréning, škola, stále bol vonku 
a na hlúposti ani nepomyslel.

Ako rodičia sme štastní, keď chlapcov vi-
díme, že sa na tréningy tešia a snívajú, za 
ktorý klub raz budú možno hrať. Keď budú 
dobré podmienky, bude aj dobrý futbal. 

Zuzana Minarovičová Ševčíková, matka 
futbalistu z MFC Záhorská Bystrica

Kolektív ocenených florbalistov¡¡

Dve z mladých ocenených gymnastiek¡¡
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päť rokov úspechov s florbalom pôvab modernej gymnastiky
Florbalový rok 2011, v ktorom sme športo-
vými úspechmi  oslávili 5. výročie založe-
nia nášho občianskeho združenia ŠK HAR-
GAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA, bol 
naplnený stovkami zápasov na domácich i 
medzinárodných turnajoch. Pod klubovým 
názvom „Tsunami“ sme v roku 2011 opä-
tovne reprezentovali  našu obec vo Švédsku, 
Maďarsku, Česku, Rakúsku a na mnohých 
domácich florbalových turnajoch. 

Pri pohľade späť je príjemné bilancovať, pri-
pomenúť si víťaznú púť vo všetkých našich 
vekových kategóriách. Poďakovať musíme 
nielen našim chlap-
com a dievčatám za 
poctivé tréningy, no 
predovšetkým ľuďom, 
ktorí nás podporujú: 
úradu mestskej časti 
Záhorská Bystrica pod 
vedením jej starostu, 
finančnej a športovej 
komisii, základnej ško-
le Hargašova, ľuďom 
za Bystrickým svetom 
najmenších, poctivé-
mu pečivu Pekárne u 
Floriánka a nezištnej 
pomoci rodičov našich hráčov, ako sú na-
príklad Robo  a Veronika Kubovičovci. 

V ligových súťažiach sme v roku 2011 nič 
neponechali na náhodu. Majstrovským titu-
lom v kategórii starších žiakov (do 15 rokov) 
a bronzu staršej prípravky (do 11 rokov) 
sme si udržali dominanciu v bratislavskom 
regióne. Šiestym miestom na nami organi-
zovaných Majstrovstvách Slovenska starších 
žiakov sme už len potvrdili  príslušnosť  
k užšej slovenskej florbalovej  špičke.

Turnajový kalendár na jar roku 2011 pri-
niesol komárňanské víťazstvo pre našich 
najmenších florbalistov – prípravkárov.

Znamenalo pre nás aj „striebornú“ Viedeň 
a účasť na prestížnych Pražských hrách  
s dvoma mládežníckymi tímami (hráči na-
rodení 1995; 1999 a ml.). Naše družstvá tu 
posilnili vďaka dobrej spolupráci aj dvaja 
hráči zo Švédska, krajiny majstrov sveta 
vo florbale. Spomenúť musíme aj naše dve 
odchovankyne, ktoré na Pražských hrách 
dosiahli neuveriteľné výsledky: 

1. Saša Antalová, ktorá ako jediné dievča 
na Slovensku zvládla náročný chlapčenský 
ligový a turnajový program. Pri hosťovaní 
za družstvo dievčat z Nemšovej dokázala 
s týmto tímom na Pražských hrách dobyť 

celkové prvenstvo vo svojej 
kategórii.

2 .  Ni k a  Gu l ab ov á ,  
v týchto dňoch už slo-
venská reprezentantka me-
dzi juniorkami, priviedla druhý 
tím z Nemšovej v staršej kategórii svojimi 
bezchybnými zákrokmi do finále tohto jed-
ného z najväčších turnajov vo florbalovom 
svete.

Medzi naše najväčšie úspechy roku 2011 
patril nami organizovaný 5. ročník medzi-

národného turnaja Najlepšie florbalové 
vysvedčenie, ktorý bol v podstate malými 
medzinárodnými majstrovstvami Slovenska 
v kategórii starších žiakov. V Záhorskej Bys-
trici sa tak objavili vynikajúce tímy zo Slo-
venska (Košice, Trenčín, Nižná), Maďarska, 
Českej republiky, ale aj premiérovo zo Švéd-
ska. Fantastické zápasy vyvrcholili našim fi-
nálovým víťazstvom, v ktorom sme zdolali 
neskorších majstrov Slovenska z Nižnej.

Tomuto nezabudnuteľnému turnaju pred-
chádzal zájazd starších žiakov do Švédska, 
opäť na turnaj Torshälla Cup 2011. V kolís-
ke florbalu sme boli vôbec ako prvý sloven-
ský tím premiérovo už v roku 2009. 

Spoločenskou udalosťou roka pre nás bolo 
ocenenie primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy pánom M. Ftáčnikom, ktorý 
si všimol úspechy našich školákov v roku 
2010 – celoslovenský majstrovský titul žia-
kov 7.-9. ročníkov základných škôl a pozval 
naše družstvo na príjemné júnové poobedie 
spojené s vyhlásením ocenení bratislavskej 
mládeže za príkladnú reprezentáciu mesta.
 
Po letnom vypustení florbalu z hlavy začala 
jesenná časť 2011 a s ňou opäť kolotoč zá-
pasov a aj úspechov.

Prihlásením sa do troch kategórií so štyrmi 

tímami – družstvami mladších a 
starších prípravkárov, starších 

žiakov a obnoveným tímom 
mužov sme dali jasne najavo, 
že so svojich pozícií nemieni-

me ustúpiť. Bolo by jednodu-
ché nahlas hovoriť iba o účasti  

v ligovej sezóne, ale realitou je, že máme aj 
iné ciele – obhájiť titul v kategórii starších 
žiakov, prvenstvo v staršej prípravke a postup 
na majstrovstvá Slovenska v roku 2012. S ob-
noveným družstvom mužov chceme nastúpiť 
cestu postupu z 3. ligy do 2. celoštátnej ligy 
a neskôr možno aj do vytúženej mužskej ex-

traligy. Za týmito nie 
práve malými cieľmi 
sme vykročili razantne.  
Vo všetkých spomína-
ných kategóriách sme 
na dobrej ceste k ich 
naplneniu. Vedieme 3. 
mužskú ligu, v starších 
žiakoch podľa doteraz 
predvedených výkonov 
je získanie titulu reálne 
a aj staršia prípravka 
je priebežne na me-
dailovej pozícii. Naši 
najmladší prípravkári 

takisto atakujú horné priečky v príslušnej 
regionálnej lige staršej prípravky.

Na podčiarknutie týchto výkonov sa patrí 
doplniť opätovné úspechy na domácich a 
zahraničných turnajoch. Dve víťazstvá – 
mužov a starších prípravkárov, bronz hrá-
čov s rokom narodenia 1997 a mladších na 
tradičnom medzinárodnom Nokia Kupa  
v maďarskom Komárome, pekné vystúpenie 
najmladších chlapcov na tom istom turnaji 
znamenali na úvod sezóny naladenie sa na 
tú správnu strunu. Strunu, ktorá zahrala 
len čisté tóny – víťazstvá vo všetkých 4 ka-
tegóriách – aj na medzinárodnom turnaji 
vo Viedni v decembri uplynulého roka.  
A tretie miesto chlapcov s rokom narodenia 
1997 a mladších na medzinárodnom Xmas 
Cup-e v Stupave bolo tým správnym vyvr-
cholením športových osláv piatich rokov 
našej existencie. 

My, tréneri Juraj Hvozdík a Šimon Dudík, 
vás radi uvidíme po našom boku aj v ďalších 
mesiacoch a veríme, že aj rokoch. Podporte 
nás osobne alebo sledujte nás prostredníc-
tvom našej internetovej stránky www.tsu-
nami2006.eu. Ďakujeme vám.

Juraj Hvozdík a Šimon Dudík
Tréneri a funkcionári 

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica

Máte doma malú slečnu, ktorá je neposed-
ná a potrebuje vybiť energiu v nejakom po-
riadnom športe? Ponúkame riešenie, takýto 
šport existuje a dokáže vyzdvihnúť pôvab 
dievčaťa-ženy, formovať jej postavu, krásne 
držanie tela a označuje sa za umenie. Reč je 
o najpôvabnejšom športe letných olympij-
ských hier, modernej gymnastike. 

Olympijský šport 
Moderná gymnastika je jeden z mála žen-
ských športov, v ktorom sa spájajú akroba-
cia, tanec a balet. Výkon gymnastiek limitu-
je maximálna ohybnosť dolných končatín a 
chrbta a zručnosť pri práci s náčiním, ktoré 
tvoria švihadlo, lopta, obruč, kužele ale-
bo stuha. Dnes už málo používaný pojem 
„umelecká“ gymnastika vznikla v bývalom 
Sovietskom zväze na začiatku 19. storočia 
a do Československa sa dostal v roku 1954. 
Napriek tomu, že je to šport, ktorý je naj-
krajší pre ženu a veľmi populárny pre malé 
dievčatá, zastúpenie na Slovensku má len  
v niektorých mestách hlavne západného 
Slovenska. 

ŠK Hargašova – moderná gymnastika
Vedeli ste, že v Záhorskej Bystrici máme 
vlastný klub? Je ním oddiel modernej gym-
nastiky pri ŠK Hargašova (občianske zdru-

ženie), ktorý oficiálne vznikol v januári 2011 
a pôsobí pri ZŠ s MŠ Hargašova. Trénerkou 
oddielu je Monika Lamošová, ktorá je aj 
oficiálnou reprezentačnou trénerkou Slo-

venska a ktorá sa venuje tréno-
vaniu detí už 8 rokov. Dievčatá 
v našom klube majú možnosť 
trénovať v dvoch výkonnostných 
úrovniach. 

Rodičia, chcete mať z dcérky modernú 
gymnastku? Príďte sa pozrieť na tré-
ning modernej gymnastiky. Dievčatá, 
ktoré túžia hýbať sa alebo sa rovno stať 
modernými gymnastkami, trénujú 3x 
do týždňa, z toho raz majú baletnú 
prípravu. Súčasťami tréningu sú kon-
dičná príprava, strečing a špeciálna 
gymnastická príprava. Na konci roka 
2011 na majstrovstvách Slovenska 
dvojíc a trojíc prvýkrát reprezentovalo 
Záhorskú Bystricu TRIO gymnastiek  
v zložení: Rebecca Škrovanová, Kris-
tína Horváthová a Terézia Koleno-
vá. V najmladšej kategórií „BABY“ 
sa dievčatá umiestnili na peknom  
7. mieste. Keďže tréningy moderných 
gymnastiek sú náročné, zámerne sme 
vytvorili aj krúžok estetickej gymnas-
tiky. 

Estetická gymnastika je venovaná 
dievčatám všetkých vekových kate-
górií, ktoré majú chuť si zacvičiť pre 

radosť z pohybu a naučiť ovládať 
prácu s náčiním. Stretávame sa 
raz do týždňa v stredu o 15:00  
v telocvični ZŠ Hargašova. Tréning 
modernej gymnastiky je zameraný 
na správne držanie tela, estetiku po-
hybu, učíme sa skákať cez švihadlo 
a rôzne triky s obručou. Dievčatá 
si zacvičia nenútenou formou na 
hudbu, trénujeme scénický tanec na 
tanečné súťaže. V rámci materskej 
škôlky sme otvorili skupinu „príprav-
ka“, ktorá cvičí hravou formou 1x do 
týždňa. Dievčatá vyzdvihuje priamo  
z materskej škôlky trénerka. V oddie-
le ŠK Hargašova necvičia len dievčatá  
zo Záhorskej Bystrice, ale aj z Bratisla-
vy, Stupavy, Záhorskej Vsi a dokonca 
aj z Malaciek. Pre malé dievčatko nie 
je nič krajšie ako sa predvádzať v krás-
nych nablýskaných šatách na peknú 
hudbu, namaľovaná a dokonale uče-
saná. Presne taký zážitok vám ponúka 
moderná gymnastika. 

V našej práci sme závislí od podpo-
ry a aktívnej spolupráce rodičov ma-

lých gymnastiek. Rada by som poďakova-
la všetkým rodičom a aj zanietencom pre 
šport v Bystrici, ktorí nám umožnili oddiel 
rozbehnúť, vďaka ich podpore  oddiel vy-

baviť gymnastickým kobercom, základným 
náčiním, hudobným zariadením a  pomáha-
jú nám aj v doprave detí na súťaže. Za vy-
tvorenie vhodného prostredia ďakujeme aj 
miestnej Základnej a materskej škole, vďaka 
ktorým máme kde trénovať.

Medzi Bystričanky, ktoré sú dlhé roky ak-
tívnymi modernými gymnastkami patrí aj 
Alexandra Lecká a Karolína Hájková. Obe 
dievčatá cvičia za oddiel modernej gymnas-
tiky TJ Rapid Bratislava. Kajka sa dokonca  
v roku 2011 stala vicemajsterkou Sloven-
ska v spoločných skladbách a od roku 2012  
bude reprezentovať farby Záhorskej Bystrice 
v našom oddiele.
 
Budeme radi, ak navštívite našu webovú 
stránku, www.gymnastikazahorska.com  
a akoukoľvek formou podporíte naše úsi-
lie formovať priamo v Záhorskej Bystrici  
u malých detí pozitívny vzťah k rekreačné-
mu a výkonnostnému športu a k pohybu.

Monika Lamošová, trénerka
modernej gymnastiky 
pri reprezentácii SR a

pri ŠK Hargašova 
Záhorská Bystrica

Úspešné „TRIO“ z ŠK Hargašova zo Záhorskej ¡¡
Bystrice

Alexandra Lecká – juniorská vicemajsterka Slo-¡¡
venska dvojíc a trojíc
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Stolný tenis v Záhorskej Bystrici oživila 
skupinka nadšencov, žijúcich v našej obci. 
Nakoľko sme ho hrávali v stiesnených piv-
ničných podmienkach, obzerali sme sa po 
vhodnejšom priestore, padol návrh na vy-
užitie Spoločenskej sály kultúrneho domu. 
Vtedajšieho starostu p. Kuboviča myšlienka 
propagácie stolného tenisu nadchla a v Zá-
horskej Bystrici bolo založené OZ so zame-
raním na rozvoj telesnej kultúry a športu 
pre mládež a dospelých. Písal sa koniec roka 
2009 a veľmi rýchlo sme zapojili  do tohto 
športu veľa ďalších nadšencov.

Výbornou myšlienkou bolo zorganizovanie 
Novoročného turnaja 2010, pričom dnes už 
máme za sebou tretí veľmi úspešný ročník 
tradičného novoročného turnaja, na ktorom 
hráva okolo 36 štartujúcich hráčov. Perlič-

kou pre nás bolo zorganizovanie exhibič-
ného stretnutia v stolnom tenise, kde nám 
predviedli svoje kúsky naslovovzatí majstri 
tohto športu, pán Orlowski a pán Pánsky. 
Ich exhibícia prebiehala  ako sprievodná ak-
cia pri príležitosti druhého ročníka Vínnych 
slávností v Záhorskej Bystrici a zadokumen-
tovaná bola aj v STV.

Ďaľšou našou akciou je zorganizovanie det-
ského a mládežníckeho turnaja, ktorý mal 
veľmi pekný priebeh a všetky zúčastnené 
deti boli vecne odmenené. Priebežne sú-
ťažíme aj v dlhodobom klubovom turnaji  
v rámci nášho OZ, kde hrá 14 našich členov 
a môžeme povedať „že nikto nikomu nič len 
tak nedaruje“. Hrá sa ako o život.

Za všetkými dosiahnutými výsledkami  
v krátkej trojročnej práci stojí kolektív 
ľudí, ktorých spojil spoločný záujem nielen 
o šport, ale i o zlepšenie svojej kondičnej 
zdatnosti. Naďalej hrávame vo vyhradených 
dňoch každý utorok a štvrtok v Spoločen-
skej sále v Záhorskej Bystrici. Radi medzi 

sebou uvítame všetkých priaznivcov so zá-
ujmom si zahrať a zrelaxovať sa za zelenými 
stolmi.  
 
Do budúcnosti by sme privítali zámer 
vybudovať multifunkčnú športovú halu, 
ktorá by bola využitá pre všetky športo-
vé záujmové združenia pôsobiace  v obci.  
K týmto plánom by sme chceli vyzvať nielen 
mestskú časť a poslancov, ale aj významné 
podnikateľské subjekty pôsobiace v Záhor-
skej Bystrici, ktoré by tento hodnotný zá-
mer akoukoľvek formou podporili a prispeli  
k zlepšeniu podmienok na aktívne využitie 
voľného času v Bystrici.

OZ  Spoločenstvo Priateľov Stolného Teni-
su ZB ďakuje všetkým, ktorí nás podporili. 
Vážime si vašu nezištnú pomoc, priazeň a 
podporu, aby sa tento pekný šport mohol 
v Záhorskej Bystrici  rozbehnúť, rozvíjať a 
naďalej udržiavať.

Miloslav Sajan, Predseda Občianskeho 
združenia SPST – Záhorská Bystrica

Vo futbalovom klube 
MFC Záhorská Bystri-
ca pôsobím od marca 
2011 vo funkcii tréne-
ra mládeže. Vyštudo-

val som Fakultu teles-
nej výchovy a športu UK 

a v minulosti som pôsobil ako tréner prí-
pravky vo Vinohradoch a tréner mladších 
žiakov v Záhorskej Bystrici“, predstavuje sa 
nám na úvod článku tréner našich mladých 
futbalových nádejí. V klube, v občianskom 
združení MFC Záhorská Bystrica máme  
4 vekové kategórie celkom so 46 deťmi: 

Našou filozofiou je vybudovať u detí pozi-
tívny vzťah k športu, zodpovedný prístup  
k tréningom.
Najmladší chlapci a jedno dievča (Kristínka) 
začali s pravidelným tréningom 1x týždenne 
po minuloročnom júnovom nábore. Dote-
raz sa zúčastnili na dvoch priateľských zá-
pasoch s rovesníkmi z Marianky a Lozorna.  
Chlapci mladšej prípravky trénujú už rok a 
pol a výsledky na seba nenechali dlho čakať. 
Na septembrovom turnaji vo Vrakuni sme 
spomedzi piatich družstiev (domáca Vra-
kuňa, Nová Dedinka, SFM Senec, Pezinok) 
získali výborné druhé miesto, keď nad naše 
sily boli iba skúsení chlapci z Pezinka. 

Medzi najlepšími strelcami turnajov sa 
pravidelne umiestňuje náš borec, talento-
vaný Oskar Ševčík. Na medzinárodnom 
turnaji „O pohár starostu Marianky“ naše 
družstvo spomedzi piatich tímov (domáca 
OŠK Marianka, LP Domino, MITE Mo-
sonmagyaróvár, Zbrojovka Brno) získalo 
konečné tretie miesto.

Chlapci prípravky sa v rámci zimnej prípra-
vy zúčastňujú na prebiehajúcom XIV. roční-
ku zimnej halovej ligy prípraviek pod pat-
ronátom Oblastného FZ Bratislava-mesto. 
Družstvo pod kapitánskym vedením Alexa 
Pavlikovského ukončilo jesennú časť ligovej 
súťaže na peknej 5. pozícii. Kolektív hráčov 
z minulej sezóny doplnili posily z Marianky, 
Stupavy a Lamača.

Súčasťou kategórie mladších žiakov sú aj 
tri dievčatá (sestry Kristínka, Magdalénka a 
Nikolka). V prebiehajúcej sezóne sme túto 
kategóriu otvorili prvýkrát, takže hráči a 
hráčky zatiaľ len zbierajú skúsenosti, ale 
nemalý pokrok je badať i tu. Z posledných 
štyroch zápasov (z toho jeden priateľský) 
sme dva vyhrali a jeden remízovali. V ka-
tegórii detí narodených po 1. 1. 1999, kde 
sa boríme s problémom nedostatku hráčov, 
patrí pochvala Samuelovi Kubinovi za jeho 
príkladný prístup k tréningom. 

Chlapci a dievčatá trénujú počas zimnej 
sezóny 1-2x týždenne v telocvičniach ZŠ 

Hargašova a bývalého SOU – Elektrovodu 
na Holom vrchu. V letnej časti sezóny sa 
intenzita tréningov zvýši na 2-3x týždenne. 
Domáce ligové zápasy hrávame v sobotu  
v doobedňajších hodinách. Podrobnejšie 
info a  rozpis zápasov je na stánke nášho 
klubu: www.mfczahorskabystrica.com

V júni 2012 sa bude opäť konať nábor detí 
ročníkov 2000-2006. Momentálne potre-
bujeme doplniť hlavne kategóriu mladších 
žiakov (r. n. 1999/2000) tak, aby sa plynulo 
mohla dohrať jarná časť súťaže. 

Vďaka patrí naším podporovateľom a fanú-
šikom, občianskym združeniam v obci,  ZŠ 
Hargašova, za finančnú pomoc aj Miestne-
mu úradu - MÚ ZB, samozrejme zaniete-
ným rodičom, z ktorých Jozef Prokop vy-
pomáha aj v tréningovom procese. 

Príďte nás povzbudiť aj vy!

Marián Polák, tréner mládeže, 
MFC Záhorská Bystrica

mládež a futbal znovu fungujú

Úspešný rok 2011 pre tenistov    na kurtoch tj záhorák 

stolný tenis úspešne napreduje

výsledky posledných turnajov:
novoročný turnaj 2012               
kategória od 16 do 50 rokov

I. miesto Črep Róbert obyv. 
II. miesto Tomšo Milan
III. miesto  Grofčík Martin 

Kategória 50 rokov a viac
I. miesto  Grman Štefan
II. miesto  Hudec Vladimír 
III. miesto Stárek Ľuboš 

detský a mládežnícky turnaj 2011    
Kategória  od 9 do 12 rokov

I. miesto  Gajdoš Matúš
II. miesto  Mikletič Jakub

Kategória od 13 do 15 rokov
I. miesto Šrámek Richard
II. miesto  Vaňo Marek
III. miesto Kristl Patrik

TJ Záhorák vznikla v roku 2001 a prvé 
majstrovské stretnutia odohrali dorasten-
ci – obyvatelia Záhorskej Bystrice v roku 
2007 pod vedením trénera p. Straku. Boli 
to súrodenci Lipčákovci, Krúpovci, Jurík, 
Pollák a Straka. V minulom roku posilne-
ní aj ďalším hráčom Hobinkom, dosiahli  
tenisti pozoruhodný úspech. Prebojovali 
sa do I. triedy mužov Bratislavského re-
giónu, čo je po II. lige najvyššia súťaž na 
Slovensku. Za družstvo mužov hrali okrem 
odchovancov ešte Paluš (kapitán druž-
stva), Benci, Antálek, Sečkár. Súťaž vyhrali  
s jednobodovým náskokom a skóre 20:8. 
Je chvályhodné, že tak ako v minulosti, aj  
v ročníku 2011 staval kapitán mužstva Pa-
luš aj vlastných odchovancov TJ Záhorák, 

a to bez ohľadu na priebežný výsle-
dok stretnutia. Tenis je v podstate 
individuálny šport a všetky finanč-
né náklady (tréner, oblečenie, pre-
nájom kurtov na tréningy) si zná-
šajú hráči bez príspevkov tretích 
strán. TJ Záhorák dáva k dispozícii 
lopty a kurty na majstrovské zápa-
sy. V individualnych rebríčkoch sú 
v rámci SR na tom najlepšie Paluš, 
Hobinka a Jurík.

Dorastenci to mali v uplynulom 
ročníku ťažšie, nakoľko do kate-
górie mužov odišli traja hráči.  Na-
priek tomu sa dokázali v náročnom 
bratislavskom regióne presadiť, keď 

v II. triede skončili z ôsmich účastníkov na 
peknom 4. mieste. V individuálnych reb-
ríčkoch zaznamenal obrovský pokrok Pe-
ter Lipčák, ktorý skončil na 108. mieste na 
Slovensku, čo je pri množstve vrcholových 
stredísk tenisu na Slovensku pozoruhodný 
úspech.

V súťaži seniorov mal TJ Záhorák po dve 
družstvá v kategórii 60+ a 65+. Najlepšie 
umiestnenie získalo A-družstvo (60+)  
v zložení Fabian, Strempek, Fillo, keď vo 
finále prehralo s Tenisovou školou Petržal-
ka po tuhom boji 1:2 a o vlások im unikla 
účasť na Majstrovstvách SR. V rebríčku 
jednotlivcov boli na tom najlepšie v jed-
notlivých vekových kategóriach (odstup-

ňované po 5 rokoch): Ondrušek 3./Fabian 
7./Strempek 14./Fillo vo štvorhre 12.

V novom ročníku 2012 sa očakáva, že pri-
budne družstvo 35+. Muži budú čiastočne 
„trpieť“ odchodom 3 hráčov na štúdium 
do zahraničia. Dúfame však, že si I. triedu 
udržia. Dorastenci by mali potvrdiť svoje 
vlaňajšie umiestnenie. V rámci tenisového 
diania v Záhorskej Bystrici sa treba zmieniť 
ešte o dvojici sestier Handiakových,  ktoré 
hrajú a trénujú na Slovane a patria k špičke 
detských tenistiek v SR.

Okrem športovo-súťaživej časti tenisového 
diania si dovolím zmieniť sa aj o športovo-
spoločenskej stránke tenisu. Na kurtoch TJ 

Záhorák sa vytvorili „partie“, ktoré tenis 
hrávajú pravidelne. Sú to „bystričané“, “po-
ľovníci“, „SATEX-áci“, či hráči zo staveb-
nej fakulty alebo z Agroservisu. Tenis ich 
jednoducho „chytil“ a srdiečko im bije pre 
tento nádherný šport. Obľúbené sú pra-
videlné turnaje „Záhorákopen“, ktoré sa 
hrávajú vždy na jar a na jeseň. Stretáva sa 
na ňom do 16 mužských dvojíc a čo je po-
tešujúce, aj čoraz viac žien, Bystričaniek.

Viac o tenise na webstránke:  
www.zahorakopen.com

Martin Fillo,  
aktívny tenista a organizátor

TJ Záhorák, Záhorská Bystrica

Družstvo prípraviek MFC Z. Bystrica¡¡ Orlowski – Pánsky – exhibícia v Z. Bystrici 2010¡¡
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Zhovárajú sa dve 
kamarátky:„Poznáš muža,  
ktorý ťa dokáže rozochvieť 

jediným dotykom?... 

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky: 
Amal, stola, 
Lada, oolit, 
Ea, Amorim,

Hudobná 
svorka

Taliansky 
tanec

Múza 
ľúbostnej 
poézie

Český maliar Obaja
Skratka 
vodnej 

elektrárne
Hliníková fólia Chytala

Odvolával sa 
(kniž.)

Tatárska 
zakrivená 

šabľa

Mesto v 
Taliansku

Opica (zastar.)
Uruguajský 
spisovateľ

Úzka doska

Plášť z ťavej 
kože

Koralový 
ostrov

1. časť 
tajničky

Syn Helemov 
(bibl.)

Skr. severo-
západu

Ruský súhlas

Štvorček 
(typ.)

Starorímske 
ženské šaty

Zvada 
(hovor.)

Autor: 
JOZEF BLAHO

Akváriová 
rybka

Zrnitá vápe-
natá hornina Pozýva Nekráčala

Asýrsky boh 
mesta Eridu

Staršia plošná 
miera

Model, typ
4. časť 
tajničky

Príčina vzniku
Americký 

bahniakovitý 
vták

2. časť  
tajničky

Predložka
Vojenský 

pakt

Listnatý strom
Izbový kvet

Milenec,  
po anglicky

Dlhá chvíľa
Skratka pre 

kapitána

3. časť 
tajničky

Francúzsky 
sochár

Mužské meno

Staré židovské 
učenie

Európsky klub 
(skr.)

Skratka 
valuty

Popevok

Stará čínska 
flauta Rozleptáva

Vežové 
pohyblivé 

hodiny

Astát (zn.) Žalobca (práv.) Sála  
v apadane

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 6 znie: „Nech hviezda z Betlehema rozžiari vo vašich príbytkoch svetlo pokoja a lásky.“

Kandidáti na poslancov do Ná-
rodnej rady SR za SDKÚ-DS  
zo Záhorskej Bystrice Jozef Krú-
pa a Boris Lukáč vás pozývajú 
na predvolebné stretnutie. Teší-
me sa na vás 8. marca od 17-tej 
hodiny na Námestí Rodiny pri 
reštaurácii Corona. Pri guláši a 
varenom víne s vami radi pre-
diskutujeme aktuálne témy. 

Od decembra minulého roku 
Notárska komora umožňuje vy-
dávať výpis z obchodného re-
gistra na počkanie u všetkých 
notárov. Nemusíte teda ces-
tovať na jeden okresný súd.  
V Bratislavskom kraji je pre Vás  
k dispozícii 71 notárov. Na webovej 

stránke www.notar.sk zistíte úrad-
né hodiny najbližšieho notára a 
jeho kontakt. Na notára sa okrem 
výpisu z obchodného registra mô-
žete obrátiť aj vo veci zápisu do ka-
tastra nehnuteľností, pri dedičskom 
konaní, závete, úradnom overovaní 
dokumentov a pod. 

pozvánka 
na predvolebné 
stretnutie

výpis z obchodného registra 
môžete v bratislavskom kraji 
získať až na 71 miestach


