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Predvečer 1. mája je tradične rezervovaný na stavanie mája. Z Ľudového domu ho 
na Námestie Rodiny na voze ťahanom koňmi prepravili hasiči. Po postavení mája 
sa na námestí o program postarali spevácky zbor Bystričan a tým, čo mali chuť, 
hrala do tanca hudobná skupina Kozovanka. 
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šťastná rodina
Mesiace máj a jún majú vo svetovom kalendári 
niekoľko súvisiacich sviatkov – Deň matiek (dru-
há májová nedeľa), Svetový týždeň rodiny (11. - 17. 
mája), Medzinárodný deň detí (1. júna) a Deň ot-
cov (tretia júnová nedeľa).
Otec, mama, deti. Nikto zatiaľ nevymyslel stabil-
nejší spoločenský útvar než je rodina. Síce sa stále 
mení, vstupujú do nej nové prvky, otriasa ňou spo-
ločenský vývoj, ale stále pretrváva. Za posledných 
sto rokov sa rodina zmenila nevídane. Aj názory 
na ňu, na jej miesto v spoločnosti, na postavenie 
matky, otca v nej, na práva detí. 
Na prelome 19. a 20. storočia teológovia zdôrazňo-
vali mravnosť členov rodiny. Potom do konštitúcie 
tejto bunky spoločnosti začali čoraz viac hovoriť 
pedagógovia, sociológovia, psychológovia a napo-
kon – psychiatri. Rodina a jej členovia sa dostali 
pod mikroskop ako živý, aj keď možno trochu ne-
zdravý, organizmus. Sledovala (a sleduje) sa životo-
správa všetkých jeho mikroorganizmov a uplatňujú 
sa na nich novonadobudnuté poznatky. A záver? 
Rodina je vraj v kríze.
Lenže rodina je veľmi konzervatívny spoločenský 
útvar. Tradičné normy a princípy sú v nej zacho-
vané aj dnes. Ako na to upozornil už skvelý český 
psychológ, profesor Zdeněk Matějček – medzi deť-
mi a rodičmi funguje psychické pravidlo: väčšina 
dospelých potrebuje mať deti a deti potrebujú ro-
dičov. Týmto kruhom sa vlastne uzatvára,  vytvára 
a prežíva kruh – rodinný. 
Nedá sa povedať, že by rodinu v 21. storočí niečo 
narúšalo zničujúcim spôsobom, aj keď my súčasníci 
sme naklonení tomu veriť... No podobne skeptický 
bol napríklad už 800 rokov pred Kristom aj grécky 
básnik Hésiodos. Písal, že svet sa rúti do skazy, lebo 
rodina už nefunguje a mladí ľudia si nectia bohov, 
ktorých si ctí obec. A predsa rodina bola, je a bude. 
Čo deti potrebujú je, aby ich rodičia boli ľudia, ktorí 
za niečo stoja a môžu im byť vzorom. To najkrajšie 
a najdôležitejšie dávajú rodičia svojmu dieťaťu, keď  
sa s ním jednoducho delia o svoj život. 
Všetkým otcom a matkám spomínaný profesor M. 
odkazuje: Starajte sa, aby ste sami osebe boli šťastní 
– ale nezabudnite to darovať svojmu dieťaťu.

Vaša redakcia

stavali  sme máj
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turíce – zoslanie Ducha svätého

Máme za sebou veľkonočné sviatky. Na XX
Veľkonočnú nedeľu sa v cirkvi zvyknú krstiť 
dospelí, ktorí o krst požiadajú, prípadne sa pri-
jímajú noví členovia, ktorí chcú vstúpiť do ka-
tolíckej cirkvi. Stalo sa tak tento rok aj vo Far-
nosti sv. Petra a Pavla? Je cirkev stále živá?

Tento rok sme na Veľkú noc dospelých ne-
krstili, ale sú viacerí dospelí, ktorí o krst po-
žiadali a začíname s prípravou. Dospelým 
sa totiž udeľujú krst, prvé sväté prijímanie a 
birmovka naraz, preto príprava je integrálna. 
Okrem toho je aj veľa dospelých, ktorí sa po 
rokoch vracajú k praktizovaniu viery. Dô-
vody sú rôzne. Taktiež máme aj deti, ktoré  
v kontakte so svojimi spolužiakmi a kama-
rátmi žiadajú svojich rodičov, aby boli pokrs-
tené a mohli ísť tak na prvé sväté prijímanie. 
Počet pokrstených, aj keď 
je dôležitý, nie je hlavný 
indikátor živosti farnosti. 
Živosť farnosti je v schop-
nosti vytvoriť skutočné, 
zjednotené spoločenstvo. 
A som rád, že práve toto 
zažívame. 

50 dní po Veľkej noci XX
trvá takzvané Pentekoste 
(po grécky a latinsky), ob-
dobie, ktoré je zakončené 
sviatkom Zoslania Ducha 
Svätého – Turíce. Priblížite 
tým čitateľom, ktorí natoľko 
nepoznajú Starý a Nový zá-
kon, v čom má toto obdobie 
svoj pôvod a čo slovo Turíce 
znamená?

Pomenovanie Turíce sa 
používa v rímskokatolíckej 
cirkvi; v protestantizme 
sa používa výraz Letnice; 
u gréckokatolíkov a pra-
voslávnych sa používa názov Zostúpenie 
Svätého Ducha alebo Päťdesiatnica. V ži-
dovstve sa tento sviatok teologicky vzťahuje 
na odovzdanie Zákona na Sinaji. Týmito 
názvami sa vyjadruje zakončenie obdobia 
50-tich dní po Ježišovom zmŕtvychvstaní. 
40 dní sa totiž Ježiš po svojej smrti stretával 
so svojimi učeníkmi a vysvetľoval im zmysel 
Svätého písma, čo zmŕtvychvstanie znamená 
a k čomu Boh stvoril človeka. Odpovedal im 
na mnohé otázky. Potom Ježiš vystúpil do 
neba, čiže definitívne sa aj ako človek vrátil  
k Bohu, svojmu Otcovi. 10 dní po tejto uda-
losti poslal učeníkom svojho Ducha, ktorý ich 

mal a neustále má vovádzať do plnosti prav-
dy. Sviatkom Zoslania Ducha Svätého sa teda 
zdôrazňuje vplyv božieho Ducha na obnovu 
ľudských sŕdc a na poznávanie pravdy. Slovo 
Turíce vystihuje práve túto novú životnú silu, 
miazgu, ktorú celé stvorenie dostáva. 

Krst sa dokonáva sviatosťou birmovania. Pri-XX
jmú ju na Svätodušnú nedeľu nejakí členovia 
farnosti?

Krst navonok vyjadruje rozhodnutie otvo-
riť sa a patriť Bohu, a birmovka znamená 
dospelosť vo viere, čiže schopnosť radostne 
odovzdávať vieru iným, svedčiť o nej a brániť 
ju. To samozrejme predpokladá prípravu na 
dobré poznanie článkov viery. 

V období komunizmu táto príprava nebola 
dostatočná, čo v mnohých ľuďoch spôsobilo 
deficit poznania viery. Dôsledkom je napr. 
aj veľmi rozšírený názor, že po birmovke sa 
už nemusí chodiť do kostola, ani spovedať 
sa, a preto mnohí mladí berú birmovku po-
vrchne. Oproti takýmto sú zasa mladí, ktorí 
si nevedia vynachváliť birmovku a prípra-
vu na ňu. Zažili ju ako mimoriadnu chvíľu  
v ich ceste k dospelosti. 
Práve z týchto dôvodov sme na farskom 
webe otvorili možnosť diskutovať o birmovke 
pre mládež (www.farabystrica.sk). Birmovka 

nie je totiž iba o rozhodnutí rodičov dieťaťa 
či farára, ani o tom, že súkromne prijmem 
túto sviatosť, kde sa dá. Človek ňou vyjadru-
je svoju túžbu plnohodnotne patriť Kristovi 
a do farského spoločenstva, kde býva, a byť 
tak jeho zrelým členom. Preto prípravu na 
birmovku, ako to bolo u prvých kresťanov, 
má vykonávať celé farské spoločenstvo a je 
za ňu zodpovedné. 

Ako by ste pochybujúcim či neveriacim XX
priblížili Ducha Svätého?

Nie je ľahké opísať pôsobenie Boha, lebo svo-
jou podstatou je jednoduchý a v prejavoch 
svojej moci mnohoraký – odtiaľto pramení 
aj sedem darov Ducha Svätého: múdrosti, 
rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a 
bázne Božej. Hlavnou vlastnosťou Boha je, 
že sa dáva, rozdeľuje sa, aby všetci mali na 
ňom účasť. Ale sám tým netrpí, podobne 
ako slnko – cítime ho jednotlivo, ale pritom 

osvecuje a zohrieva zem, more, všetkých ľudí 
a mieša sa so vzduchom. Tak aj Duch Svä-
tý: je u každého, kto je schopný prijať ho, a 
čerpajú z neho všetci, čo ho chcú. On dvíha 
srdcia do výšav, slabých vedie za ruku, po-
kročilých zdokonaľuje a osvecuje tých, čo sú 
očistení od všetkej špiny. Pri dotyku Ducha – 
tohto božieho lúča sa stávajú žiarivými a vy-
dávajú zo seba iný jas ako je bežné: vyžarujú 
milosť aj na iných. A spájajú sa s nimi pre 
realizáciu univerzálneho bratstva v každej 
oblasti: náboženskej, pedagogickej, kultúr-
nej, zdravotníckej, ekonomickej, politickej, 

sociálnej, spoločenskej atď. Odtiaľ pochádza 
predvídanie budúcnosti, chápanie tajomstiev, 
prenikanie do záhad, radosť, ktorá sa nikdy 
neskončí. Toto všetko robí Duch Svätý: robí 
nás podobnými Bohu. Pre človeka a spoloč-
nosť je teda nanajvýš výhodné, aby neboli 
ľahostajní, vlažní voči Bohu. Vlažnosť je totiž 
najväčšou prekážkou k pokroku. 

Hádam najznámejším symbolom Ducha Svä-XX
tého je holubica. Na konci potopy sa holubica, 
ktorú vypustil Noe, vrátila s čerstvou olivovou 
ratolesťou v zobáku. Znamenalo to splnenie 
nádeje, že nablízku je obývateľná zem. Pri Je-
žišovom krste naňho zostúpil Duch Svätý takis-
to v podobe holubice. No sú aj menej tradičné 
symboly Ducha Svätého – pomazanie, oheň, 
oblak a svetlo... Kde majú svoj pôvod?

Dostali sa k nám cez Sväté písmo, teda majú 
boží pôvod. Pomazanie a pečať na ľudskom 
tele symbolizuje, že ľudskosť, ktorú Ježiš be-
rie na seba, je úplne „pomazaná Duchom 
Svätým“, teda úplne a nezmazateľne napl-
nená Božím Duchom, čo je v plnosti vidieť 
na vzkriesenom Kristovi. Kým voda zname-
ná narodenie a plodnosť života udeleného  
v Duchu Svätom, oheň je symbolom pretvá-
rajúcej sily pôsobenia Ducha Svätého. Oblak 
a svetlo sú pri Duchu Svätom neoddeliteľné: 
zjavujú aktivitu živého Boha a jeho nadpriro-
dzenú povahu. Ruka pripomína Ježiša, kto-
rý vkladaním rúk uzdravoval a žehnal deti.  
A apoštoli, okrem toho, že majú robiť to isté 
v jeho mene, vkladaním rúk udeľovali Du-
cha Svätého a úrad v Cirkvi. 

Podelíte sa s nami o príbeh či udalosť zo XX
svojej pastorácie, pri ktorom ste zvlášť pocítili 
účinkovanie Ducha Svätého?

Osobne som presvedčený, že úlohou kňaza 
je byť mostom – sprostredkovať človeku jed-
notu s Bohom a s inými. Pôsobenie Ducha 
Svätého teda silne cítim najmä pri každej 
svätej spovedi a svätej omši. Okrem toho 
– asi sa budete smiať – mne program dňa 
robí Duch Svätý, mám s ním takú dohodu :). 
Napríklad – keď si zabudnem zaznačiť do 
kalendára stretnutie s niekým, kto príde na 
faru v dohodnutú hodinu a ja sa tam neoča-
kávane ešte nachádzam, hoci som sa chystal 
ísť vybavovať nejakú vec... 
Alebo pred pár dňami som zažil silné pô-
sobenie Ducha Svätého. Mal som vnútorné 
nutkanie ísť navštíviť jednu chorú do nemoc-
nice. Kvôli povinnostiam okolo slávenia Veľ-
kej noci sa mi objektívne nedalo. Nakoľko 
to nutkanie sa zosilnievalo, akonáhle som 
mohol, návštevu som vykonal. Porozprávali 
sme sa, povzbudili navzájom, vyspovedal 
som ju a priniesol som jej aj Ježiša – Sväté 
prijímanie. Obaja sme sa tešili zo stretnutia 
a ja som mal vo vnútri silný pokoj. O pár 
dní tá pani prešla bránou smrti a ja som bol 
vďačný Duchu Svätému za inšpiráciu.

O tom, čo znamená cirkev, pre celý svet a pre každého z nás Duch Svätý, 
sme sa zhovárali s dekanom Ľudovítom Pokojným. Dozvedeli sme sa aj, 
čo znamená Duch Svätý pre neho osobne.

večera s výhercom 
vianočnej výzdoby 

Počas vianočného obdobia prebiehala súťaž o najkrajšiu výzdobu domu. Súťaž vy-
hrala rodina Klamová a odmenou bola večera s  pánom starostom Jozefom Krúpom  
v reštaurácii U Muchu. 
Touto cestou sa chceme POĎAKOVAŤ Jiřímu Ketnerovi, majiteľovi reštaurácie  
U MUCHU, za poskytnutie vynikajúcej večere v príjemnom prostredí.

foto: Martin Jurček
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Na fotografii zľava Jiří Ketner, manželia Klamovci a Jozef Krúpa. X¡

Slávenie Veľkonočnej nedele v kostole svätých Petra a Pavla.X¡

denný tábor „nádej“  
Už šiesty rok spoľahlivo organizujeme 
denné tábory pre vaše deti a preto sme 
sa aj v tejto sezóne rozhodli zopakovať 
to a ponúknuť vám denný tábor „Nádej“ 
pre deti od 5 do 10 rokov. Denný tábor 
ponúka zaujímavý program prostredníc-
tvom rôznych originálnych hier a aktivít, 
pod vedením Moniky si budú deti rozvíjať 
svoje tvorivé nápady, zručnosti a aktivity. 
Deti prežijú 5 týždnov plných zábavy a 
dobrodružstiev.
Program: loptové hry súťaže, tanec, turis-
tika, výlety, opekanie, maľovanie na tvár, 
maľovanie 
Miesto: Materské centrum bl. sestry 
Zdenky pod záštitou občianskeho zdru-
ženia Hlas Nádeje.

Možnosť výberu nasledujúcich termínov, 
ktoré prebiehajú v čase od 8:00 do 16:30 
h: 

1. Termín: 09. 07. - 13. 07. 2012 
2. Termín: 16. 07. - 20. 07. 2012 
3. Termín: 23. 07. - 27. 07. 2012 
4. Termín: 06. 08. - 10. 08. 2012
5. Termín: 13. 08.- 17. 08. 2012 

Cena: 65 € (vrátane celodennej stravy a 
pitného režimu) na týždeň
Kontaktná adresa : Jozefína Ľudmila An-
talová
tel: 0907 152 756, 0910 787 501
mail: ludmila.antalova@hotmail.com

Materské centrum blahoslavenej sestry Zdenky
Sv. Pia X. 1, SK-84106 Bratislava – Záhorská Bystrica
Dočasná adresa: Námestie Rodiny (Gbelská 8), SK-
84106 Bratislava – Záhorská Bystrica

obČiansKe ZDruženie 
hlas nÁDeJe

Za výhodnú cenu ponúkame celoročné cestovné poistenie, jednotlivo aj pre celú rodinu.  
Prídeme za vami. tel: 0903 202 300.

Chystáte sa na dovolenku? Cestujete za nákupmi do zahraničia?
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Marta Gašparíková: 
          „Deti potrebujú poláskať.“

Zuzana bajkaiová:
      „sprevádzať rodičky je krásne.“

„Sú to toľké roky! Už ani neviem, koľko pr-
vákov ma teraz stretáva, čo som ich učila a 
aj ich deti ako prvákov. Aj bývalého starostu 
pána Kuboviča som učila.“ Pani Marta vy-
berá od neho ďakovný list za celoživotnú 
prácu v oblasti školstva. 
„Som pôvodne z Marianky a sem som začala 
chodiť do piatej triedy. Potom po maturite 
na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl som mala prvú umiestnenku 
do Malaciek. Tam som bola rok, potom som 
prišla sem a odvtedy som tu stále. Vydala 
som sa a dostala som tu učiteľský byt. Učila 
som väčšinou prvý stupeň, prvý ročník. Mi-
lujem malé deti.“

Kedysi a dnes
Podľa bývalej pani učiteľky je rozdiel me-
dzi prváčikmi kedysi a dnes. „Mám pocit, 
že rodičia majú na ne menej času. Vedia síce 
omnoho viac v niektorých oblastiach, sú na 
vyššej úrovni, napríklad čo sa týka počítačov, 
ale celé víkendy trávia v nákupných centrách 
a zdá sa mi, že im chýba viac citovej výchovy. 
Sú intelektuálne zrelšie, ale nie citovo. Potre-
bujú pohladkať, poláskať.“
Celkovo je podľa pani Marty iný život a iné 
sú nielen deti, ale aj dospelí. „Kedysi boli 
ľudia v Záhorskej Bystrici veľmi spoločenskí, 
pospolití, poznali sme sa navzájom všetci. 
Keď boli hody, bola na nohách celá dedina. 
Teraz sa tu žije podstatne inak, ale ľudia sú 
tu stále dobrí, priateľskí. Aj obyvatelia Str-
mých vŕškov sa postupne prispôsobujú životu 
v dedine.“

Kronika a pamätná kniha
Pani Marta je dlhé roky obecnou kronikár-
kou a robí tiež pamätnú knihu. „Kroniku na 
vysokej úrovni robila aj pani Gabika Škorva-

ková, ale keď v roku 2011 zomrela, prevzala 
som ju zasa ja.“ Ako dlho však robí pamät-
nú knihu ani, sama nevie povedať, toľko je 
to už rokov. 
Do pamätnej knihy zapisuje sobáše a iné 

dôležité udalosti, ale neuspokojí sa len so 
zápisom. Každá stránka je vyzdobená orna-
mentmi a tie sú ešte prispôsobené zapísanej 
udalosti, ale aj sviatku či dokonca ročnému 
obdobiu. Túto peknú prácu robí už toľko ro-
kov, že vlastne vytvorila niekoľko takýchto 
maľovaných kníh. Prevraciam stránky a aj 
samotné písmo v nich je ako maľované. „Na 
pedagogickej sme mali metodiku písania a to 
ma veľmi bavilo...“ 
Pani Marta zrejme zdedila nadanie na 
kreslenie po svojej tete Zuzane Valáškovej, 
ľudovej umelkyni. Prezeráme si spolu jej 

obrazovú ornamentálnu maľbu k desatoru 
prikázaní – pani Marta podotýka, že maľba 
je taká stará, ako ona sama.

rodná Marianka
Zrazu odkiaľsi vypadne fotografia Jula Sa-
tinského, s ktorým boli s pani Martou spo-
lužiaci. Usmievajú sa spolu do objektívu 
na stretávke po rokoch. „Často chodieval 
do Marianky. Pešo, patrila k jeho potulkám.  
V Marianke sme mali rodičovský dom, vino-
hrad a záhradku a moja mama mi vždy vra-
vievala, zasa išiel Julo okolo.“ Aj pani Marta 
často chodieva do Marianky. „Vyrástla som 
nad svätou studňou, to je moje detstvo. Na 
púť aj do kostola chodím tam. Aj tam sú 
postavené nové domy, ale tak, ako sa kedysi 
dalo prejsť pešo zo Záhorskej do Marianky, 
tak sa dá aj dnes.“

námestie bolo živšie
V Bystrici pani Marte chýbajú potraviny pre 
starších ľudí, ktorí už nevládzu ísť za nákup-
mi do mesta. Nepáči sa jej ani novo urobené 
Námestie Rodiny, lebo je príliš kamenné. 
Chýbajú stromy a ešte čosi: „Obchodíky pre 
ľudí. Boli tam pizzeria, zmrzlina, trafika a 
teraz sú zrušené. Fungujú len predajňa pre 
psov a vinotéka. Zrejme je tam vysoké ná-
jomné a aj obyvateľom asi vadia niektoré 
prevádzky. Predtým to bolo lepšie, námestie 
bolo živšie, chodili tam rodiny, mamičky  
s deťmi, posedeli v pizzerii, išli na zmrzlinu 
a teraz tam nič také pre deti nie je. Je to 
prázdne a smutné.“

Pani učiteľka Marta Gašparíková však ne-
vie byť dlho smutná. Tak, ako robí kroniku, 
pamätnú knihu či svoju súkromnú knižku 
výstrižkov o živote obce, má aj hrubý zo-
šit plný receptov. S úsmevom vyberá jeden  
z obľúbených na tvarohový koláč. „Nie je 
veľmi ťažký, aby ho dokázal upiecť každý, 
kto dostane chuť,“ hovorí. 

(mc)

Dula sprevádza ženu počas tehotenstva, 
pripravuje ju na pôrod a aj po pôrode 
jej zostáva oporou. Aký je rozdiel medzi 
dulou a zdravotnou sestrou či pôrodnou 
asistentkou? Pôrodná asistentka je zdra-
votník, má všetky kompetencie, aby po 
zdravotnej stránke, fyziologicky, odviedla 
pôrod. Duly do zdravotníckych kompe-
tencií nezasahujú. 
„Sme len psychická a fyzická podpora v dôle-
žitom období ženy. Keď sprevádzam ženu pri 
pôrode, som tam ako jej pevná skala alebo 
jej tieň. Neodchádzam, či už pôrod trvá dve 
hodiny alebo dvadsať.“
Na Slovensku sú postavenie a úloha duly 
menej známe, až v roku 2004 vzniklo zdru-
ženie, ktoré ich združuje a učí. Ale: „Stále 
viac žien vyhľadáva pomoc duly. Slobodné 
mamičky alebo ženy, ktorých partner sa 
necíti na to, aby išiel k pôrodu – emocio-
nálne zainteresovaný človek sa o ženu bojí 
možno ešte viac, ako sa obáva ona sama.“ 
Ak budúci otec nechce byť pri samotnom 
pôrode, ale chce byť ihneď pri tom, keď je 
dieťa na svete a mamička ho má položené 
na prsiach, Zuzana sa s ním vystrieda. „Ak 
pustia k pôrodu len jednu sprievodnú oso-
bu, rýchle vybehnem a ide dnu otecko. Ale 
väčšinou sa stane taký zázrak, že nás tam 
nechajú oboch.“

vyšliapať si cestičku
Spočiatku nebolo ľahké vyšliapať si cestič-
ku do nemocníc, naučiť lekárov a sestry 
prijímať a chápať povolanie duly. „Vždy je 
to o konkrétnom človeku. Sú lekári, ktorí zo 
svojho pohľadu prítomnosť duly považujú 
za zbytočnosť a sú lekári, ktorí chápu, že je 
pre ženu pri pôrode dôležitá, lebo tam má 
osobu, ktorú pozná, dôveruje jej a potom aj 
pôrod prebieha rýchlejšie.“ 
Zuzana bola odmietnutá len raz na Kramá-

roch, ale odvtedy sa aj tam situácia zmenila. 
Dobré skúsenosti má tiež v Ružinove a na 
Antolskej. „Vzdávam úctu všetkým 
zdravotníkom, pretože keď vzniknú 
komplikácie, je zázrak vidieť, čo do-
kážu.“

Dôvera v seba
Zuzana zdôrazňuje, že to, čo žena 
k pôrodu potrebuje, je pokoj, kľud, 
bezpečný priestor. Čo najmenší po-
čet vonkajších impulzov, aby sa do 
procesu pôrodu mohla ponoriť na-
plno. „Duly vedú ženu v prvom rade  
k dôvere vo vlastné schopnosti,“ hovo-
rí. Strach a stres alebo naopak vnú-
torná vyrovnanosť a pohoda sa podľa 
nej na priebehu pôrodu výrazne po-
dieľajú. Ovplyvňujú, akým zážitkom 
sa pôrod pre ženu stane. 
„Dôležité je, aby išlo o posilňujúcu 
skúsenosť. Príchodom dieťatka na svet 
sa všetko iba začína a keď si žena uve-
rí, keď ide k pôrodu ako víťaz, veľmi 
to ovplyvní jej nasledujúce materstvo.“ 
Zuzana sa veľakrát stretla s tým, že 
žena má už aj ročné dieťa a stále ešte 
rieši pôrod, vracia sa k tomu, čo pre-
behlo inak, ako chcela, k tomu, čo ju 
veľmi zranilo a potom nie je schopná 
sa radovať. Aj napriek tomu, že drží  
v náručí zdravé dieťa. 

Matka, dieťa, rodičia
Pomoc duly vyhľadávajú aj ženy v šestone-
delí, pretože je rovnako náročné. Upratujú 
sa v ňom hormóny a na ženu doľahnú veci, 
ktoré ju ťažili pred pôrodom. Neriešila ich, 
no počkali si na ňu. Zuzana trvá na tom, 
aby medzi ňou a mamičku „preskočila is-
kra“, aby žene vyhovovala a vytvoril sa me-
dzi nimi vzťah. „Zaujíma ma aj jej vzťah  

s rodičmi, s mamou, lebo viem, že zrelí na 
rodičovskú rolu sa stávame prijatím svojich 
vlastných rodičov takých, akí sú a keď im od-
pustíme, ak treba.“
Zuzana je spoluorganizátorkou semináru 
Obnova lásky v rodinách, ktorý sa bude 
konať vo Veľkej sále Spoločenského domu 

na Námestí Rodiny 16. a 17. mája. Semi-
nár je zameraný na prijatie vlastnej rodiny 
a všetkých jej členov do srdca, aby nepo-
rozumenie a neprijatie nebrzdilo náš osob-
ný rozvoj a život.
Viac o ďalších oblastiach práce Zuzany Baj-
kaiovej sa dozviete na stránkach: www.duly.
sk, www.dompoznania.sk, www.fertility- 
coaching.sk .

(mc)

Je to PANI učiteľka. Učila deti neuveriteľných 50 rokov a stále by bola 
ochotná i schopná postaviť sa pred tabuľu a odovzdávať im vedomosti aj 
lásku. Tie, čo už vyrástli, ju na ulici dodnes zdravia.

V Záhorskej Bystrici žije s rodinou deviaty rok. Vyštudovala sociálnu prácu 
so zameraním na psychoterapiu a využíva to v mnohých oblastiach. Nás 
najviac zaujímalo Zuzanine povolanie duly. 

Strúhaný tvarohový koláč
Potrebujeme:
Na cesto: 1 žĺtok, 150 g práškového cukru, 250 g 
tuku na pečenie, 400 g hladkej múky, vanilínový 
cukor, 2 lyžice kakaa, ½ balíčka prášku do pečiva. 
Na plnku: 750 g tvarohu, 250 g práškového cukru, 
1 lyžicu Solamylu, 4 vajcia, 4 lyžice vody.

Takto to nepokazíme:
Do žĺtka, práškového a vanilínového cukru vymiešaného s rast-

linným tukom pridáme múku, prášok do pečiva a kakao, 
vypracujeme vláčne cesto a na hodinu ho odložíme do 
chladničky. Tvaroh, žĺtky, cukor, vanilínový cukor a Sola-
myl vymiešame, pridáme tuhý sneh z bielkov a zmiešame 
s tvarohovou zmesou. Na vymastený a múkou vysypaný 
plech nastrúhame ¾ vychladnutého cesta, navrstvíme pln-

ku a nastrúhame zvyšnú ¼ cesta. V rúre vyhriatej na 175 
stupňov pečieme asi 30 minút.

karamelový zákuSok
Potrebujeme:
Tortové oblátky, 6 vajec, 250 g kryštálového cukru, 200 g 
mletých orechov, 4 lyžice polohrubej múky, 250 g masla, 
1 konzervu Salka uvarenú na karamel, posekané orechy

Takto to nepokazíme:
Plech vyložíme tortovými oblátkami, na ne vylejeme 
cesto z vajec, kryštálového cukru, mletých orechov a 
polohrubej muky. Dáme upiecť do vyhriatej rúry a 
po vychladnutí natrieme plnkou vymiešanou z masla 
a skaramelizovaného Salka. Navrch nasypeme pose-

kané orechy. 

recept pani Gašparíkovej
recept Zuzanky bajkaiovej
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Mesiac knihy bol pre deti z Mater-
skej školy Hargašova zaujímavý vďa-
ka programu, ktorý pre ne pripravila 
knihovníčka miestnej knižnice Vierka 
Marošová. Predškolákom sa v knižni-
ci veľmi páčilo a niektorí ju navštívili 
len po prvý raz. Pani knihovníčka ich 
oboznámila s priestormi knižnice,  
s knižkami a s možnosťou ich zapožiča-
nia domov. Pre deti zo Základnej ško-

ly sa uskutočnila beseda s autorkou 
Zdenkou Lacikovou, ktorá čítala zo 
svojej tvorby. Je autorkou mnohých 
diel: Koreň v rodnej zemi, Po špič-
kách, Husle v nás, S krídlami básne, 
Rátanie splnov, Do uzlíka, Studňa 
času, Poviem ti rozprávku. Žiaci jej 
čítanie so záujmom počúvali a potom 
ju zahrnuli otázkami.

Pozývame Vás do knižnice!

Knižničný fond sa v roku 2011 roz-
rástol o niekoľko nových kníh. Pre či-
tateľov sme zakúpili novinky z oblasti 
poézie aj prózy pre deti aj pre dospe-
lých: Žiješ iba dvakrát, Budeš ma 
ľúbiť aj zajtra? Ako pochopiť muža, 
Budovateľské 50. roky, Kvetinové de-
korácie, Nová detská encyklopédia... 
Ale nielen tieto knihy čakajú na Vaše 
prečítanie!

Miestnu knižnicu na ulici Čsl. tan-
kistov 134 môžete navštíviť:

v pondelok a v stredu od 15:00 do 18:00
v piatok od 14:00 do 18:00  

www.zahorskabystrica.sk 
kniznica@zahorskabystrica.sk
telefón: 02/642 877 57

Letnú čitáreň otvárame 22. mája 2012  
o 15.00 h
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Marec - mesiac knihy máme krídlo Doda šošoku

uČitelia MuZicírovali

oslobodenie bratislavy a jej okolia

Deň učiteľov oslávili učitelia ZUŠ J. Kre-
sánka spolu so svojimi žiakmi 24. marca na 
koncerte s názvom Učitelia žiakom, žiaci 
učiteľom v Spoločenskom dome v Záhor-
skej Bystrici.
Už z názvu vyplýva, že na koncerte sa pred-
stavili nielen žiaci, ale aj učitelia v spoloč-

ných skladbách so 
žiakmi alebo kole-
gami. Koncert bol 
pestrý nástrojovo  
i žánrovo.
Zaznela Vivaldiho 
Jar, Händel, Mozart, 
Beethoven, Čajkov-
skij, Pucciniho ária 
Liù z opery Turan-
dot, ale aj Over The 
Rianbow v podaní 
trubkára Karola Si-

posa a klaviristky R. Štubniakovej, a tiež 
Beatles v aranžmáne Jána Kružliaka ušitý 
na mieru flautistkám a huslistke.
Ak ste to tento rok nestihli, nebuďte smut-
ní. Už teraz sa tešíme na našu oslavu Dňa 
učiteľov v budúcom roku.

V Spoločenskom dome v Záhor-
skej Bystrici máme koncertné 
krídlo. Myšlienka vznikla počas 
koncertov ZUŠ v Spoločenskom 
dome. Starosta Jozef Krúpa jej 
dal zelenú a pani učiteľka Renáta 
Štubniaková zo ZUŠ J. Kresánka 
začala hľadať ponuku finančne aj 
kvalitou najvýhodnejšiu. 
Krídlo sme našli v Piešťanoch, 
kde doposiaľ slúžilo džezmenom 
a priateľom Jozefa Doda Šošoku. 
Po jeho smrti sa ho ujal pán Stani-
slav Foltán, ktorý zrekonštruoval 
mechaniku a potrebné vonkajšie 
úpravy. Získali sme ho aj vďaka 
podpore rodičov a ich dobrovoľ-
nému vstupnému počas podujatí 
ZUŠ.
Klavírne krídlo svojou hrou pokrs-
tili na Klavírnom maratóne 14. marca všetci 
klaviristi zo ZUŠ Jozefa Kresánka, aj hostia 
z iných ZUŠ. Naše nádejné talenty tak majú 

možnosť postaviť sa na skutočné pódium a 
prezentovať svoje hudobné zručnosti v do-
mácom prostredí. Už teraz sa tešíme aj na 
vystúpenia umelcov rôznych žánrov v na-

šom Spoločenskom dome. Zakúpením kon-
certného krídla sú u nás  pre takéto aktivity 
ideálne podmienky a publikum je široké a 
srdečné.

Kyticou kvetov a zapálením sviečky si sta-
rosta Jozef Krúpa a Emil Richter, člen Zá-
kladnej organizácie Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, uctili pamiatku 
mladých ľudí zo Záhorskej Bystrice, ktorí  

sa stali obeťou vojny. Pietna spomienka sa 
konala vo štvrtok 5. apríla, na výročie oslo-
bodenia Bratislavy a jej okolia Červenou 
armádou. 

Text a foto (bb)

Beseda s pani spisovateľkou Zdenkou Lacikovou.X¡

 Na fotografii starosta Ing. Jozef Krúpa, Ján Hasoň, Miroslav Rác a Emil Richter – člen  ZO ZPB.X¡
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Foto - bb

Trieda Lienok na exkurzii v knižnici.X¡

N a  v ý r o č -
nej  členskej 
schôdzi sa 15. 
apríla zúčast-
nilo 187 členov. 

Na úvod vystúpil s hudobným progra-
mom Ing. Sebastian Veruzáb a členov 
klubu pozdravil v diskusii starosta mest-
skej časti Ing. Jozef Krúpa.
Na programe boli správy o činnosti klu-
bu za rok 2011 a o hospodárení za toto 
obdobie. Správy predniesli predsedníčka 
klubu pani Ľudmila Moková a predseda 
revíznej komisie Ing. Sebastian Veruzáb.
Po programe sa podávalo občerstvenie a 
pri kávičke a zákusku, v priateľskej atmo-
sfére si členovia klubu podebatovali až do 
večerných hodín. Popri tom si mohli pre-
zrieť výstavku Veľkonočné dekorácie, kto-
rú pripravili ženy zo Záhorskej Bystrice. 
Krásne kraslice vyrobené rôznymi techni-
kami potešili všetkých zúčastnených.

(bb)

výročná členská schôdza 
Klubu dôchodcov

viete, kde je 
Grmolízsky potok?

Každý, kto prechádzal zo Záhorskej Bys-
trice do Marianky, išiel ponad Grmolíz-
sky potok. Áno, je to ten potôčik, ktorým 
je tvorená katastrálna hranica. Keďže 
sme na Miestnom úrade evidovali via-
cero podnetov obyvateľov Pútnickej uli-
ce na zamedzenie prejazdu motorových 
vozidiel týmto úsekom, rozhodli sme sa 
konať. Pán architekt vypracoval projekt, 
ktorý rieši uvedený problém a súčasne 
vytvorí estetický a dôstojný vstup z mest-
skej časti do pútnickej obce Marianka.  
V súčasnosti sa už aktívne pracuje na vy-
novení tohto miesta. Vizualizáciu nájdete 
na: www.zahorskabystrica.sk.  

(bb)
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V súčasnosti môže Európska únia ešte stále financovať projekty podporujúce cezhraničnú 
spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom. Týka sa výlučne obcí z regiónov, ktoré vzá-
jomne susedia, takže nemôžeme žiadať peniaze na vzájomné projekty s našou partnerskou 
obcou Riese Pio X v Taliansku. Preto som ešte minulý rok začal hľadať na rakúskej strane 
partnera, ktorý by bol pre Záhorskú Bystricu a Bystričanov novým priateľom i prínosom. 
Viacerí z vás mi hovorili, že často chodia na bicykloch len pár kilometrov za hranice do 
rakúskej oblasti Carnuntum. A do peknej prírody, za chutnou kuchyňou a vínom aj  do 
obce Göttlesbrunn, ktorá je od Záhorskej Bystrice vzdialená iba 36 km. Spojil som sa teda  
s ich starostom pánom Franzom Glockom a po vzájomných stretnutiach u nich a u nás, keď 
prišli na posledné vínne slávnosti, sme sa dohodli, že v oblasti kultúry, rozvoja tradícií a 
športu budeme hľadať spoločné aktivity. Som presvedčený, že poslanci zmluvu o spolupráci 
schvália a podarí sa nám vypracovať spoločný projekt, na ktorý budeme žiadať financie  
z eurofondov. Samozrejme, ide aj o vytvorenie vzájomných priateľstiev medzi našimi a ra-
kúskymi vinármi, športovcami – najmä futbalistami, požiarnikmi či kultúrnymi spolkami, 
ale aj predstaviteľmi oboch obcí. 

(bb)

spolupráca s rakúskou obcou 
Göttlesbrunn-arbesthal
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Mestská časť Záhorská Bystrica má zatiaľ dve družobné obce –  
Brumovice v Čechách a Riese Pio X. v Taliansku. Teraz sa pripravuje 
spolupráca s rakúskou obcou Göttlesbrunn-Arbesthal. Čo iniciovalo vznik 
tejto spolupráce a v čom bude jej prínos? Opýtali sme sa starostu Ing. 
Jozefa Krúpu:

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica  
v spolupráci s miestnymi organizáciami zor-
ganizovala Veľké jarné upratovanie v sobo-

tu 28. apríla 2012. Všetci 
členovia – dobrovoľníci 
neváhali a postavili sa tej-
to výzve. Členovia Poľov-
níckej spoločnosti Sekýl 
sa popasovali s čiernymi  
skládkami a odpadkami 
pri lese, Poľovnícka spo-
ločnosť Záhorská Bys-
trica pole sa postarala 
o vyčistenie územia pri 
našich poliach. 
Zapojili sa aj chlapci  

z Diagnostického centra mládeže, tenisti  
z TJ Záhorák vymenili rakety za metly, za-

hanbiť sa nenechali ani zástupcovia Priate-
ľov stolného tenisu. Ruky vo vreckách nene-
chali ani členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru Záhorská Bystrica, do čistenia okolia 
sa zapojilo aj Lesné pozemkové spoločen-
stvo. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ 
vyčistili cestu pri Vápenickom potoku. Vďa-
ka patrí aj OZ Bystrický svet najmenších a 
rodičom, ktorí zveľadili areál Základnej 
školy a Materskej školy.
Všetkým, ktorí v sobotu nelenili a vďaka 
im sa zelení, ďakujeme za účasť. Techniku 
sponzorsky zabezpečili: Ing. Jozef Lyžičiar 
a pán Milan Bilačič. 

(bb)

Pracovníci Katedry jadrovej fyziky a biofy-
ziky Fakulty matematiky, fyziky a informa-
tiky Univerzity Komenského v Bratislave 
ponúkli obyvateľom Záhorskej Bystrice 
bezplatné meranie karciogénneho radónu  
v domácnotiach. Radón je rádioaktívny 
plyn, ktorý sa do ovzdušia domov dostáva 
hlavne z pôdy a zo stavebných materiálov. 
Zvlášť pri jeho vyšších koncentráciách v do-
moch vzniká zvýšené riziko rakoviny pľúc.

Mestská časť Záhorská Bystrica leží v ob-
lasti vysokého pôdneho radónového rizika. 
Z tohto dôvodu môže aj rádioaktívny ra-
dón vo väčšej miere prenikať do obytných 
priestorov domov cez trhliny a netesnosti  
v kontaktných miestach s podložím.
Pracovníci Katedry preto preferujú usku-
točňovanie meraní koncentrácií radónu 
najmä v prízemných domoch s malými 
deťmi, kde sú riziká najväčšie. Avšak ra-

dón sa môže prúdením vzduchu prená-
šať aj z pivničných priestorov do vyšších 
podlaží, ak tieto nie sú dostatočne tesne 
vzájomne oddelené. 
Niektorí občania si prevzali z Miestneho 
úradu merače, ktoré pracovníci katedry 
vyzdvihnú a následne vyhodnotia. O vý-
sledku meraní Vás budeme informovať 
v novinách Naša Bystrica, aj na stránke 
www.zahorskabystrica.sk.

Na základe dlhotrvajúcich požiadaviek oby-
vateľov Marianky sa rozhodol Dopravný 
podnik mesta Bratislava rozšíriť trasu pre 
vybrané spoje autobusu č. 37. Prvá jazda 
predĺženej linky sa uskutočnila v sobotu 14. 
apríla 2012, kedy z konečnej zastávky MHD 
Záhorská Bystrica slávnostne odišiel auto-
bus do Marianky. Na podujatí sa zúčastnili 
starostovia Marianky a Záhorskej Bystrice 
Radovan Jurík a Jozef Krúpa, zástupcovia 
Bratislavského samosprávneho kraja, Hlav-
ného mesta SR Bratislavy a Dopravného 
podniku mesta Bratislavy. 

Autobus bude jazdiť do Marianky zo smeru 
od Nového mosta v špičke v intervale raz 
hodinu, mimo dopravnej špičky približne 
raz za dve hodiny. Na úseku zo Záhorskej 
Bystrice od Marianky budú platiť jednora-
zové cestovné lístky, teda 15 a 60 minútový. 
Platné budú aj zľavnené lístky s výnimkou 
predplatných cestovných lístkov.  

Ako v súvislosti s predĺžením linky uvie-
dol starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krú-
pa, pôvodne mal s linkou č. 37 iný zámer. 
„Žiadal som, aby sa vytvorila samostatná 

linka, ktorá by premávala od 
Obchodného domu TESCO 
v Lamači, prechádzala by La-
mačom, ďalej na Strmé vŕšky 
k Elektrovodu, po Bratislav-
skej ulici až do Marianky.“ 
Podľa stanoviska dopravné-
ho podniku by však v takom 
prípade išlo o vytvorenie 
úplne novej linky a na tú  už 
v tomto roku nemá peniaze. 
Preto sa dopravný podnik 
rozhodol predĺžiť iba súčas-
nú linku na skúšobnú dobu 
do konca roka. „Aj naďalej 
však budem trvať na svojom 
pôvodnom zámere, budem 
sa snažiť ho zrealizovať v budúcom roku,“ 
doplnil Jozef Krúpa.

Predĺženú linku budú môcť využívať aj 
obyvatelia Záhorskej Bystrice, ktorí do Ma-
rianky chodia do baziliky, ku krížovej ceste, 
na výlety, na návštevy rodiny či priateľov. 
Viacerí Bystričania predĺženie linky ocenili 
a tešia sa novým zastávkam. Objavili sa však 
aj sťažnosti niektorých obyvateľov na to, že 

autobus z Marianky býva hlavne v špičke 
plný už v  Záhorskej Bystrici. „Zaznamenal 
som tieto sťažnosti a začal som to riešiť,“ 
hovorí starosta Jozef Krúpa. „Rokoval som 
s dopravným podnikom, kde mi Ing. Weig-
lový prisľúbil, že situáciu v najbližšej dobe 
vyriešia. Buď v dopravnej špičke zvýšia po-
čet spojov alebo bude chodiť väčší tzv. har-
monikový autobus,“ doplnil Jozef Krúpa.  

(bb) foto – archív mč zb

upratovali sme Záhorskú bystricu

Meranie rádioaktívneho radónu

autobusom už aj do Marianky



Pani Magda
Oslavujeme v kruhu rodi-

ny. Navštívia ma deti a 
vnúčence, pozvem ich 
na obed s koláčikom. 
Po obede ideme do 
Spoločenského domu 

pozrieť si vystúpenie 
detí. Po vystúpení zostá-

vame v úzkom kruhu Klubu dôchodcov, 
ktorý si uctí všetky matky – členky malým 
darčekom.

Pani Danka
Keď bude vystúpenie v Materskej škole, 
rada sa na ňom zúčastním. Moje dve deti 
ma určite niečím obdarujú a ja obdarujem 
svoje dve mamy – mamu a svokru.

Pani Majka
Som mladá mamička, určite si spome-
niem s láskou na svoju mamu. Mám 
malú dcérku, takže zatiaľ dostávam 
kvetinku len od manžela.

Dominik
Ja maminke nakreslím 
obrázok a dám jej pu-
sinku.

Alžbetka
Svoju maminku veľmi 
ľúbim. Budem poslú-
chať a dám jej pusin-
ku.

Luna 
Dávam mame kvetin-
ku alebo čokoládu. 
Alebo jej dám papie-
rik s básničkou.

Evka
My oslavujeme Deň matiek 

– niečo nakreslíme alebo 
kúpime, babka urobí ko-
láč a pripravíme mamin-
ke oslavu.

(bb)
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Prečo triediť odpad?

anKeta  oslavujete deň matiek?

Triedením odpadu pomôžeme nielen ži-
votnému prostrediu, ale aj sebe – po strán-
ke zdravotnej, sociálnej, ekonomickej. 
environmentálne výhody triede-
nia odpadu
Triedený zber vracia druhotné suroviny 
späť do výrobného procesu a preto je 
možné: 
• ťažiť a získavať menej prvotných surovín, 
• menej devastovať nové územia kvôli 
ťažbe surovín, 
• postaviť menej skládok a spaľovní od-
padov (z toho vyplýva menšie znečiste-
nie prostredia), 
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy, 
• menej znečisťovať prostredie zo spraco-
vania surovín a výroby nových, 
• spotrebovávať menšie množstvo energie, 
• menej znečisťovať ornú pôdu chemic-
kými hnojivami (kompostovaním biolo-
gicky rozložiteľných odpadov môžeme 
získavať kvalitné a ekologické hnojivo).
(zdroj: www.triedenieodpadu.sk)

ako triediť odpad:
Modrá nádoba je určená 
na PaPier: 
Čo patrí do kontajnerov na papier: 
časopisy a noviny, papierové vrecúška, 
krabice (ak nie sú kombinované s iným 
materiálom hliník, celofán), papierová 
lepenka, kartóny...
A čo do kontajnerov nedávať: 
obaly z kombinovaných materiálov 
(TETRAPACK od trvanlivého mlieka, 
džúsov), zamastený a veľmi znečistený 
papier, kopírovací a samoprepisovací 
celofán

Zelený kontajner je na sKlo: 
Čo patrí do kontajnerov na sklo: 
fľaše, poháre, črepy, úlomky tabuľového 
skla
A čo do kontajnerov nedávať: 
veľmi  znečistené fľaše a sklenené obaly 
(najmä pieskom), porcelán a keramika, 
zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, 
sklo kombinované s iným materiálom 
(drôtené sklo)

žltá nádoba je pripravená  
na PlastY a Kov 
Čo patrí do kontajnerov na
plasty a kov: PET fľaše (minerálky, neal-
ko nápoje...), fólie, tašky, igelitové vrec-
ká, obaly z kozmetických produktov, 
plechovky od nápojov, konzervy (bez 
zvyškov potravín), drobné kovové pred-
mety, drôty
A čo do kontajnerov nedávať: 
obaly z chemikálií, podlahové krytiny

(Zdroj: www.kosit.sk)

Tretí marcový týždeň zaplavili 
našu školu výborné nápady a 
krásne výtvory v modrobielych 
farbách. Asi správne tušíte, že 
prinášame vynikajúce správy 
o tom,   ako dopadlo naše sna-
ženie v projekte Škola ide na 
Slovan, ktorý celú hokejovú se-
zónu 2011/ 2012 organizuje HC 
Slovan. 
Do rôznych aktivít sa zapojili 
všetky triedy našej školy, niektorí 
sa snažili viac, iní menej. Výsta-
va najlepších prác, umiestnená na chodbe 
v budove II. stupňa, predstavovala návrhy 
brankárskej masky pre Tomiho Kahunena, 
návrhy nových dresov pre hokejistov Slova-
na, kresby a maľby na  tému hokej a mohli 

sme si prečítať aj slohové 
práce malých i veľkých fa-
núšikov Slovanu. 
Popri výstave prebie-
hala anketa spojená  
s hlasovaním za najob-
ľúbenejšieho hokejistu 
Slovana, výherca an-
kety – Miroslav Šatan 
dostal od nás diplom. 
Najlepšie práce sme  
odovzdali hokejové-

mu klubu Slovan, ktorý 
našu školu odmenil skvelou akciou, keď 
pozval a „ošálil“ – každý účastník dostal 
krásny šál s  logom SLOVAN – 43 žiakov 
našej školy na semifinálový zápas play-off  
s  Duklou Trenčín (vyhrali sme 6:4). Bo-

nusom bola prehliadka hokejovej arény a 
doprava žiakov na zápas klubovým autobu-
som, v ktorom sa vyvážajú Šatan, Kukum-
berg, Lipiansky a ďalší slovanisti. Belasý 
autobus nás rozjarených víťazstvom vrátil  
o  21:30 do Záhorskej Bystrice. 
No a čo sa dialo v  pondelok 26. marca,  
v deň, keď išla Hargašova na Slovan v našej 
škole? Všetci sme to oslávili tým, že sme 
prišli oblečení v klubových farbách, to zna-
mená v  modrobielej kombinácii, na chodbe 
II.  stupňa bola okrem výstavy pripravená aj 
prezentácia o Slovane a mohli sme si pozrieť 
aj krátke video pripravené 4. triedou Môj 
rodič slovanista – skúste nájsť zavesené na 
YouTube.

Andrejka Pavlačková, 
učiteľka na ZŠ Hargašova.

škola hargašova ide na slovan!

Zasa sme mali plno

História Dňa matiek siaha až do obdobia 
antiky. V starovekom Grécku oslavovali 
ženu ako darkyňu života už 250 ro-
kov p. n. l. v podobe slávností na 
počesť matky všetkých bohov 
– bohyne Rhey. Oslavy trvali 
obyčajne tri dni – od 15. do 
18. marca. Starovekí Rimania 
oslavovali sviatok Matronalia, 
ktorý bol zasvätený bohyni 
Juno.
Za predchodcu Dňa matiek  
v jeho dnešnej podobe možno po-
važovať tzv. Nedeľu matiek (Mothe-
ring Sunday), ktorú začali sláviť v 16. storočí  
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonoč-
ného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov  
k svojim matkám a stráviť s nimi deň. 

Druhá májová nedeľa
V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek 
dostal do povedomia na prelome 19. a 20. 
storočia vďaka Američanke Anne Marie Jar-
visovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej 
matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie 
dňa venovaného matkám. Už o dva roky 
neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch 
USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do 
oficiálneho vyhlásenia druhej májovej ne-

dele za Deň matiek Kongresom USA. Pre-
zident Woodrow Wilson podpísal neskôr 

dokument, v ktorom bol Deň matiek 
vyhlásený za celoamerický národný 

sviatok. 
Dátum druhej májovej nedele sa 
rozhodli prijať za svoj takmer 
všetky krajiny na svete. V Čes-
koslovensku sa Deň matiek začal 
oslavovať v roku 1923, a to naj-

mä zásluhou Alice Masarykovej, 
dcéry prezidenta T. G. Masaryka a 

emancipovanej predsedníčky Čes-
koslovenského červeného kríža. V 50. 

rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunis-
tickom Československu a ostatných pro-
ruských krajinách nahradené marcovým 
Medzinárodným dňom žien. 

Tradíciu Dňa matiek sme na Slovensku ob-
novili až po roku 1989, začal sa sláviť druhú 
májovú nedeľu v roku.

Mestská časť pripravila ku Dňu matiek spo-
lu so Základnou umeleckou školou Jozefa 
Kresánka a Klubom dôchodcov program  
v Spoločenskom dome, ktorý sa začne o 15:00 
h v nedeľu 13. mája. Podrobnejší program 
nájdete v rozpise kultúrnych podujatí na  
16. strane.

 (bb)

nezabudnite na svoje mamy
Deň matiek sa blíži, mali by ste ich potešiť aspoň milým slovom a kvetom. 
Svoje matky si ctili naši predkovia už stáročia pred naším letopočtom. 

Dopoludnia o desiatej to v sobotu 21. apríla 
na školskom dvore Hargašovej vyzeralo ako 
zraz kosačiek a fúrikov. 60 rodičov s deťmi 
sa totiž pustilo do jarného upratovania, čis-
tenia, orezávania a kosenia exteriéru našej 
základnej a materskej školy. Podarilo sa 
namaľovať mantinely na hokejbalovom 
ihrisku, opraviť detské ihrisko, zasadiť de-
siatky muškátov a fialiek, zveľadiť skalku, 
doviezť nový piesok do pieskovísk a naplniť od-
padom jeden kontajner - ďakujeme Miestnemu úradu za pristavenie v rámci Jarnej 
akcie. Zjedlo sa všetko pečené mäsko s chlebom a koláčiky – ďakujeme rodine Kubaskej 
– pekáreň u Floriánka, vypil sa sud vinei a debnička piva. Ďakujeme aj  sponzorom z OZ 
Bystrický svet najmenších a rodinám Križkovcov a Mečiarovcov, ktorí výzvu na jarnú 
brigádu už tradične poňali veľmi profesionálne.

Ivan Bošňák
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Územie, na ktorom sa má realizovať pro-
jekt Dobré bývanie, sa nachádza uprostred 
historickej časti Záhorskej Bystrice. 

Zo všetkých strán je obklopené obytnými 
domami na pôvodnej parcelácii. Územie  
s rozlohou cca 1,2 ha po východnej strane 
lemuje chodník pre peších, ktorý spája Pút-
nickú ulicu s Tešedíkovou. Terén je jemne 
svahovitý, s peknými priehľadmi na okolitú 
zástavbu s dominantou kostolnej veže. 

Územný plán tu počíta s malopodlažnou 
zástavbou na parcelách s výmerou min. 
500 m2 s tradičným zastrešením šikmou 
strechou. Územie je dopravne pripojiteľné 
cez nezastavanú parcelu zo severu napo-
jením na Pútnickú ulicu a južným pripo-
jením na ulicu Čsl. tankistov. 

urbanistické riešenie 
Dobré bývanie sa chce priblížiť zažitej vi-
dieckej obytnej štruktúre. Architekti preto 
použili typologický prvok izolovaného ro-
dinného domu výraznej pozdĺžnej dispo-
zície. Rodinné domy budú stáť na tesnom 
okraji parciel, v rámci jednej parcely sa 
tak vytvorí intímna obytná zóna, chráne-
ná stenou susedného objektu. 
Vzhľadom na špecifickú polohu lokality 

v zovretí existujúcej zástavby je základom 
konceptu autonómne, centrálne organizo-
vané a uzavreté privátne prostredie spolo-
čenstva vlastníkov jednotlivých rodinných 
domov – kondomínia. Osou je ulica, ktorá 
nie je len dopravným sprístupnením jed-
notlivých parciel, ale miestom vzájomnej 

komunikácie obyvateľov s neanonymným 
susedským prostredím.

architektonické riešenie
Obytná štruktúra 15 rodinných domov je 
tvorená zoskupením troch typov rodinných 
domov a ich zrkadlovým obrazom na par-
celách 507,30 m2 až 787,80 m2. Všetky sú 
modifikáciou pozdĺžne riešeného dvoj-
podlažného rodinného domu a pri vzá-

jomnom tesnom radení vytvárajú 
sústavu átrií. Od ulice sú priečelia 
domov charakteristické štítmi, čím 
sa dosahuje vytvorenie pestrých 
priehľadov a priestorov. Zároveň 
sa odstupňovaním jednotlivých 
objektov dosahuje ich presvetlenie 
z východnej resp. západnej strany. 
Prízemie – exteriérové prekryté 
stojisko pre 2 automobily (carport), 
vstupné zádverie, obytný priestor 
s jedálňou a kuchyňou (komora, 
práčovňa), izba s vlastným hygie-
nickým zázemím (WC, kúpeľňa) 
– spálňa rodičov/hosťovská/pra-
covňa a exteriérové átrium.
Poschodie – izba rodičov so šat-
níkom a kúpeľňou, 2 detské izby 
s kúpeľňou, chodbový priestor so 
schodiskom.

Materiálové riešenie
Domy budú murované z tvárnic 
na maltu, vonkajšie fasády budú 

omietnuté alebo z obkladového tehlové-
ho pásika dvoch farieb – terakotový alebo 
šedastý. Strechy budú z pálených škridiel 
vo farbách terakota alebo ebenová čier-
na. Terasy a spevnené plochy budú podľa  
požiadaviek majiteľov z dreva, kameňa, 
resp. z betónových tvárnic.

 Dobré   bývanie

Investor:  Dobré Bývanie s.r.o., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 35 872 357
Generálny projektant: PMArchitekti s.r.o., Trenčianska 56/G, 821 09 Bratislava

Zodp. projektant:  
Ing. arch. Peter Moravčík

v kocke
- maximálne 2 nadzemné podla-
žia vrátane podkrovia

- minimálny koeficient zelene 
na pozemku 0,62

- stavebná čiara – 2,5 m od hra-
nice pozemku

- maximálna zastavanosť 2NP 
84 m2

- sedlová strecha – sklon 45°, 
max. výška hrebeňa 7,75 m

- od okraja priľahlej komuniká-
cie po uličnú fasádu bez oplo-
tenia

- zeleň v uličnej zóne by mala 
ostať v rámci lokality jednotná

Čomu poľovníci hovoria hruška?

Bolo sa na čo poze-
rať aj o čom hovoriť! 
Výstava poľovníc-
kych trofejí v Spolo-
čenskom dome trva-
la tri dni – od 16. do 
18. marca. Prvý deň, 
piatok, bol vyhradený 
pre návštevy detí z materskej a základnej 
školy. Na krátkej prednáške sa dozvedeli, 

ako sa dajú rozlíšiť 
zvieratá podľa paro-
žia, čomu poľovníci 
hovoria „ hruška“ 
– tvaru parohov, 
a hlavne - ako sa 
poľovníci starajú  

o zvieratá v zimnom období. Výstavu záro-
veň zdobili ich výtvarné práce.
V sobotu a v nedeľu sa vo Veľkej sále ziš-

la široká verejnosť, 
poľovníci aj odbor-
níci, aby si vymenili 
poznatky v chove 
poľovnej zveri. Zá-
roveň zhodnotili se-
zónu 2011.
Výstavu pripravila 
Poľovnícka spoloč-
nosť Záhorská Bys-
trica v spolupráci  
s Obvodnou poľov-
níckou komorou 
v Bratislave. Svoje 
trofeje na nej pred-
stavili Poľovnícka 
spoločnosť Záhorská 
Bystrica, Poľovnícka 
spoločnosť Devínska 
Nová Ves, Poľovnícke 

združenie Podunajské Biskupice, Poľovníc-
ka spoločnosť Rača, Poľovnícke združenie 
Družstevník Vajnory, Poľovný revír Leso-
park, Poľovnícka spoločnosť Sekýl, Poľov-
nícka spoločnosť Klenovica, Poľovnícke 
združenie Dunaj a Jarovská poľovnícka spo-
ločnosť Poľovnícka spoločnosť Lúčka. Orga-
nizátori ďakujú všetkým zúčastneným. 
Lovu zdar!
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Vážení čitatelia,
vaše návrhy, pripomienky aj pochvaly nám 
môžete zanechať v schránke s označením 
Naša Bystrica alebo na www.zahorskabys-
trica.sk. Napíšte nám!

Dobrý deň,
chcela by som 
dať podnet na 
orezanie stro-
mov pri kos-
tole. Dve  staré 
lipy sú plné su-
chých konárov 
(aj veľkých), 
ktoré sa pri 
vetre lámu a  
padajú, čím sa 
stávajú nebez-
pečnými. Tiež 
by bolo vhodné 

orezať spodné haluze na tuji na Námestí sv. 
Petra a Pavla. Keďže tieto haluze siahajú po 
zem, návštevníci pohostinstva toto miesto  
s obľubou používajú ako wc. Orezaním 

spodnej časti tuje by sa tomuto mohlo za-
brániť a v teplejších dňoch by sa odtiaľ ne-
musel šíriť zápach.

Odpoveď
Ďakujeme za podnet, pán Hasoň orez tých-
to stromov zaradil do pracovného harmo-
nogramu ekologickej skupiny. (V čase uzá-
vierky boli konáre odstránené, pozn. red.)

Dobrý deň,
bývame v rodinnom dome. Chceli by sme 
vyčistiť náš komín. Máme nejakého komi-
nára len pre našu mestskú časť?

Odpoveď
Služby kominára, vyčistenie komínov ale-
bo revízne správy Vám ochotne zabezpečia 
kominári: pán Masarovič – telefónne číslo: 
0903 692 574 alebo pán Bognár – telefónne 
číslo: 0902 527 799.

Dobrý deň,
bylo by možné v rámci jarního úklidu 
vyčistit i okolí stromů na Nám. Rodiny, 

konkrétně nepořádek pod mřížema, které 
chrání kořeny stromů?
Děkuji
 
Odpoveď
Vyčistenie okolo stromov sme mali v pláne 
do konca apríla. Námestie dávame do po-
riadku postupne – natieranie lavičiek, spus-
tenie fontány, potom čistenie pri stromoch, 
kosenie okolo parkovísk a podobne.

Dobrý deň,
n a  P l á c k u 
s a  n a c h á -
dza drevený 
hrad, ktorý 
sa zosúva na 
jednu stranu. 
Žiadam Vás 
o okamžitú 
nápravu! 

odpoveď
Na Váš podnet sme drevený hrad na Plác-
ku ihneď opravili. 

Po úspešných akciách Pozametajme si pred vlast-
ným prahom, Zasaďme sa o krajšiu Záhorskú, Po-

môžme našej obci prekvitať a Ovocný strom pre Bystric-
ký dom sme mali opäť príležitosť na skrášlenie svojej záhradky.
Tento mala Jarná akcia slogan: Chcete poklad? Tu je smaragd! 
Obyvatelia s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici si mohli 
svoje dva poklady – dve tuje smaragdové – vyzdvihnúť na 
stanovisku pri Požiarnej zbrojnici alebo na trhovom mieste 
na Tešedíkovej ulici.
Za podporu tejto milej akcie ĎAKUJEME firmám: Akzent 
media a NUBIUM za poskytnutie bilboardov na Hodonín-
skej ulici.

(bb)
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najdôležitejšie uznesenia zastupiteľstva
Uznesenia zo dňa 16. 2. 2012

uznesenie č. 130/2012 
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
informáciu  o jednoduchých pozemkových 
úpravách v Záhorskej Bystrici.

uznesenie č. 131/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
správu o prerokovaní zmien a doplnkov  
č. 1/2011 ÚPN – Zóna KRČE, – schvaľuje 
a) ÚPN – Z Krče Záhorská Bystrica zmeny 
a doplnky č. 1/2011, b) Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava – Zá-
horská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväz-
ná časť zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚPN-Z 
Záhorská Bystrica –  Krče s účinnosťou  
5. marca 2012, c) vyhodnotenie stanovísk a 
pripomienok uplatnených pri prerokovaní 
zmien a doplnkov č. 1/2011 ÚPN-Z Záhor-
ská Bystrica – Krče, – žiada starostu mest-
skej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, aby 
zabezpečil uloženie Územného plánu zóny 
Záhorská Bystrica – Krče, zmeny a doplnky 
č.1/2011 v zmysle ustanovení § 28 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Termín: 4. 4. 2012

uznesenie č. 132/2012
Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje Návrh 
plánu kultúrnych podujatí v Mestskej časti 
Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2012.

uznesenie č. 134/2012
Miestne zastupiteľstvo – neschvaľuje uza-
tvorenie zmluvy o spolupráci so Star Pro-
duction, s.r.o., na vydávanie regionálnych 
novín Metropola.

uznesenie č. 135/2012
Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje predaj 
nehnuteľností: pozemok parc. č. 2660/101, 
ostatné plochy o výmere 2 m2, pozemok 
parc. č. 2661/48, záhrada o výmere 186 
m2, pozemok parc. č. 2662/4, trvalé tráv-
ne porasty o výmere 10 m2, pozemok parc.  
č. 2662/9, trvalé trávne porasty o výmere 
1 m2, pozemok parc. č. 2663/84, záhrada 
o výmere 9 m2, pozemok parc. č. 2663/89, 
záhrada o výmere 11 m2č. 2660/72,  k. ú. 
Záhorská Bystrica odčlenených geometric-
kým plánom č. 43466559 – 69/2010 zo dňa 
11. 7. 2010 z pôvodného pozemku KN“E“  
parc. č. 5851/5 vedeného na PKV č. 2 spo-
ločnosti TIRRELLUS, a. s. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením  
§ 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 507/2010 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov za cenu 70,-€/m2.

uznesenie č. 136/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
žiadosť spoločnosti Opera SL Group a.s.,  
– mení uznesenie č. 67/ 2011 zo dňa 6.9.2011, 
– žiada a) spoločnosť OPERA SL GROUP a.s. 
o poukázanie dohodnutej finančnej čiastky 
na účet Mestskej časti Bratislava – Záhorská 
Bystrica. Po vložení finančných prostried-
kov na účet mestskej časti môže OPERA SL 
GROUP a.s požiadať o vydanie kolaudačné-
ho  rozhodnutia časti projektu „Blok A a in-
fraštruktúry H2”, b) podmienkou k vydaniu 
ďalších kolaudačných rozhodnutí je bezpod-
mienečné vybudovanie okružnej križovatky 
na Bratislavskej ceste 1/A.

uznesenie č. 140/2012
Miestne zastupiteľstvo – súhlasí s postupom 
starostu pri podaní dovolania na Okresný 
súd Bratislava IV a návrhu na odlože-
nie vykonateľnosti rozsudku, – nesúhlasí  
s dohodou o finančnom vysporiadaní so 
spoločnosťou RETEP SLOVAKIA s.r.o. do 
doby rozhodnutia o podanom predmetnom 
dovolaní.

uznesenie č. 142/2012
Miestne zastupiteľstvo – odporúča Mestské-
mu zastupiteľstvu hlavného mesta SR Brati-
slavy schváliť premenovanie a pomenovanie 
ulíc v Mestskej časti Bratislava – Záhorská 
Bystrica nasledovne: I. Lokalita Obytný sú-
bor Pod Vŕškami: 1. časť ulice Strminová 
premenovať na Málová, 2. časť ulice Anto-
na Floreka premenovať na Kapsohradská, 
II. Nové ulice v časti Obytného súboru Pod 
vŕškami: Zárubová, III. Obytný súbor Ro-
dinné domy – Gbelská ulica: časť ulice Plk. 
Prvoniča premenovať na Štefana Rosívala

uznesenie č. 143/2012
Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje poslan-
ca Miloslava Sajana za predsedu Komi-
sie školstva, mládeže a informatizácie pri 
Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bra-
tislava – Záhorská Bystrica s účinnosťou od  
20. 2. 2012.

uznesenie č. 145/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
informáciu o vzdaní sa funkcie člena ko-
misie športu a cestovného ruchu p. Milana 
Bilačiča s účinnosťou od 1. 3. 2012.

uznesenie č. 147/2012
Miestne zastupiteľstvo – odvoláva Ing. 
Katarínu Macákovú z funkcie tajomníčky 
Komisie výstavby a dopravy pri Miestnom 
zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Zá-
horská Bystrica na vlastnú žiadosť, účinnos-
ťou od 1. 3. 2012.

uznesenie č. 150/2012
Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje odmenu 

vo výške 200 € pre poslanca p. Fatyku pri 
príležitosti životného jubilea 50 rokov pod-
ľa čl. 7 odst. 4/ Odmeňovacieho poriadku  
v najbližšom výplatnom termíne.
Nové uznesenia zo dňa 24. 4. 2012

Nové uznesenia zo dňa 24. 4. 2012
 
uznesenie č. 153/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského 
zboru v Záhorskej Bystrici za rok 2011.

uznesenie č. 154/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
informatívnu správu o činnosti Klubu dô-
chodcov v Záhorskej Bystrici za rok 2011.

uznesenie č. 155/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
správu o činnosti Miestneho futbalové-
ho klubu v Záhorskej Bystrici za rok 2011  
s pripomienkami.   

uznesenie č. 157/2012
Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje pre-
nájom časti pozemku parc. č. 3867/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
30 m2, k. ú. Záhorská Bystrica v sprá-
ve MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 
spoločnosti Západoslovenská energeti-
ka, a. s. na umiestnenie transformačnej 
stanice na dobu 1 rok za cenu 4,- €/m2.                                                                                                                                              

uznesenie č. 159/2012
Miestne zastupiteľstvo – schvaľuje Všeobec-
ne záväzné nariadenie o prevádzkovom re-
žime a predajnej dobe v obchode a posky-
tovaných službách na území mestskej časti 
Bratislava – Záhorská Bystrica.

uznesenie č. 160/2012
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 1) Štatút 
novín Naša Bystrica, 2) členov redakčnej 
rady novín Naša Bystrica v zložení: Mgr. 
Martin Besedič, PaedDr. Zuzana Kaliariko-
vá, Ing. Ivan Bošňák, Ing. Roman Weinštuk, 
Ing. Jozef Krúpa, Mgr. Marcela Jedináková, 
Mgr. Andrea Serečinová 

uznesenie č. 163/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
slogan Mestskej časti Bratislava – Záhorská 
Bystrica v znení: Záhorská Bystrica – mo-
derná v tradíciách.

uznesenie č. 165/2012
Miestne zastupiteľstvo – berie na vedomie 
informáciu o odstúpení p. Denisy Tirsche-
lovej z komisie športu a cestovného ruchu



17aktuaLity16 aktuaLity

9. 5. Pietna spomienka s kladením vencov 
pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny 
v európe a víťazstva nad fašizmom – na  
kladenie vencov na Pútnickej ul. plk. Anto-
novi Prvoničovi a pri pomníku padlých vo-
jakov 2. svetovej vojny vás pozýva starosta 
Ing. Jozef Krúpa a Miestna organizácia Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov 
Záhorská Bystrica

12. 5. Záhorák open – tenisové kurty, pre-
zentácia 8:30 h, začiatok 9:00 h

13. 5. Deň matiek  15:00 h Spoločenský 
dom, Gbelská 8
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 
v spolupráci so Základnou umeleckou ško-
lou Jozefa Kresánka a Klubom dôchodcov 
pozývajú všetky mamičky, babičky, krstné 
mamy s rodinami do Spoločenského domu 
na oslavu dňa matiek v nedeľu 13. 5. 2012 o 

15:00 h. Naše deti z hudobného a tanečné-
ho odboru Základnej umeleckej školy po-
ďakujú mamám, starým mamám a krstným 
mamám za obetavosť a lásku  zaujímavým 
programom. Pripravujeme aj výstavku prác 
detí z Materskej školy Hargašova. 
Každá mamička, babička aj krstná mama 
dostanú malý darček. 

19. 5. Záhorská hokejka – Hokejbalové ih-
risko pri ZŠ Hargašova, Záhorská Bystrica
Program: 8:30 h registrácia mužstiev, pravi-
dlá a rozlosovanie do 2 základných skupín 
9:00 h začiatok zápasov, 12:30 h – 15:00 h 
štvrťfinále a semifinále, okolo 16:00 h fi-
nále, vyhodnotenie turnaja – odovzdanie 
putovného pohára a ceny za individuálne 
výkony. Účastníci turnaja: BKP Elektro, HC 
Bratislavská, TROMBÓN TÍM, Stará Škol-
ská, HC Kapsohrad, TJ Záhorák, Marianka, 
FARA ANGELS

Štartovné: 10 eur na osobu, v cene poukaz na 
1 cigánsku pečienku, 1 guláš, 2 pivá/kofolu
Kontakt: Vladimír Kristl, 0917 855 310, 
kristl@zahorskabystrica.sk
(ak bude pršať, náhradný termín turnaja je 
26. mája 2012)

22. 5. otvorenie letnej čitárne  o 15:00 h 
Gbelská ul.
Pozývame vás na otvorenie sezóny v letnej 
čitárni našej knižnice. Pripravujeme hu-
dobný program aj predaj kníh za symbolic-
ké ceny. Letnú čitáreň po otvorení môžete 
navštíviť v pondelok od 15:00 do18:00 h,  
v stredu od 15:00 do 18:00 h a v piatok od 
14:00 do 18:00 h.
1. 6. Medzinárodný deň detí a Deň rodiny 
od 14:00 do 18:00 h areál Základnej školy, 
Hargašova 5
Komisia športu spolu s Komisiou kultúry 
pri Miestnom zastupiteľstve, Základná škola 

s Materskou školou Hargašova, organizujú 
MDD a Deň rodiny v areáli Základnej ško-
ly. Pripravujeme: súťaže pre deti s rodičmi, 
tanečné vystúpenie detí z ZUŠ J. Kresánka, 
občerstvenie, cukrovú vatu, maľovanie na 
tvár. Podujatie je pre všetky deti zo Záhor-
skej Bystrice bez rozdielu veku.

9. 6. super oldies disco – v štýle 80. rokov, 
príďte tematicky oblečení, očakávame vás v 
Corona bare od 20:00 h

16. 6. Záhorácky širáček – viac informácií 
na plagátoch

17. 6. Deň otcov – organizuje OZ Hlasy ná-
deje, v poobedňajších hodinách na farskom 
ihrisku, informácie na plagátoch

19. 6. Záverečný koncert Zuš Jozefa Kre-
sánka – pozývame všetkých na koncert ná-

dejných umelcov do Spoločenského domu 
na Gbelskej ul.

23. 6. rag Day 2012
Pozývame všetkých priateľov country a 
western zábavy, muziky a netradičných 
športov na  COUNTRY RAG DAY na celý 
deň do prírody na Plácek – Chata u Poľov-
níka 

Organizujú občianske združenia Bystrický 
svet najmenšich, Dúha z Lamača v spolu-
práci s komisiu športu a cestovného ruchu 
pri MČ ZB.

24. 6. oslava jubilantov

29. 6. - 1. 7. výstava patchworkových vý-
robkov – na Námestí Rodiny, piatok a so-
bota 9:00 – 18:00 h, nedeľa 9:00 – 15:00 h, 
www.patchwork.sk

30. 6. a 1. 7. bystrické hody Námestie 
Rodiny 
Začiatkom leta v Záhorskej Bystrici osla-
vujeme hody pri príležitosti patrónov na-
šej mestskej časti svätého Petra a Pavla, 
ktorým je zasvätený kostol.
V sobotu by sme chceli hostí pozvať na 
tanečnú zábavu spojenú s programom na 
Námestie Rodiny. Kolotoče prisľúbili účasť 
v dňoch od 26. 6. do 3. 7. 
V nedeľu sa hody ponesú v duchovnom 
zmysle. Na hodovej svätej omši sa zúčast-
ňujú predstavitelia mestskej časti. 
Po omši je zvykom malé hodové  agapé 
pri kostole. Popoludní by sme chceli  po-
kračovať v  programe koncertom v Letnej 
čitárni. 

viac informácií nájdete na www.zahor-
skabystrica.sk a na vývesných tabuliach 

mestskej časti

Pozývame vás na akcie v Mestskej časti 

naši   J u bi l a n t i

v š e t k ý m  o s l á v e n c o m  z o  s r d c a  b l a h o ž e l á m e !

bratislava – Záhorská bystrica

bystrický florbal má v bratislave rešpekt
šK tsunami Záhorská bystrica – 2011/2012 najúspešnejšia ligová 
sezóna 
Muži v druhej lige
Po výborne zvládnutej sezóne a naplnení hlavného cieľa sme v 
mužskej kategórii postúpili do 2. celonárodnej florbalovej ligy! Už na 
jeseň v Záhorskej Bystrici privítame družstvá z celého Slovenska! 
Najproduktívnejší útočníci: 
Martin Kubovič 68 bodov (46 gólov, 22 asistevcií);
Denis Jakubík 54 bodov (29 gólov, 25 asistencií);
Šimon Dudík 47 bodov (21 gólov, 16 asistencií);
Najlepší obranca nášho tímu:
Lucien Haraslín 16 bodov (6 gólov, 10 asistencií, 44 +bodov)
Brankári:
Branislav Balog 79 % a Simon Sedláček 75 % úspešnosť zákrokov.
 
Ligová tabuľka 3. mužskej ligy 2011/2012

Staršia prípravka – titul vice-
majstra
Aj v lige Starších prípraviek 
sme zviditeľnili Záhorskú 
Bystricu. Náš starší tím „S“ 
postúpil na Majstrovstvá 
Slovenska z druhého miesta. 
Zahanbiť sa nenechali ani naši najmlad-
ší hráči, ktorí napriek vekovému hendikepu potrápili súperov a 
skončili na peknom šiestom mieste len o skóre na piatu Modru. 
Najproduktívnejší hráč „S“ tímu je Samo Kubina s 31 gólmi a 18 
asistenciami. 

Liga starších žiakov. 
Tri kolá pred koncom sme bez prehry a len krôčik od obhajoby 
titulu. Postup na MS už máme istý! 
www.tsunami2006.eu

Poz. Tím Záp. V R P Skóre Body
1. ŠK Tsunami Záhorská Bystrica 16 15 0 1 73 30
2. Snipers Bratislava 13 10 1 2 85 21
3. FBC 11 Trnava 13 10 1 2 48 21
4. Legislatívna smršť - Bratislava 14 7 0 7 -4 14
5. SCVČ Blueberries Modra 16 6 1 9 -26 13
6. Snipers Bratislava - Juniori 14 6 0 8 -24 12
7. ŠK Lido Bratislava ,,B“ 15 4 1 10 -41 9
8. 1.SC Malacky 14 3 0 11 -54 6
9. ŠK Lido Bratislava - Juniori 12 1 0 11 -54 2

Poz. Tím Záp. V R P Skóre Body
1. ŠK FBK Bogdau Stupava 12 10 1 1 191:47  21
2 ŠK Hargašová Záhorská Bystrica ,,S“ 12 9 1 2 130:49   19
3 Snipers Bratislava 12 9 0 3 154:56  18
4 1. SC Malacky 12 7 0 5 75:82   14
5 SCVČ Blueberries Modra 12 3 0 9 59:110  6
6 ŠK Hargašová Záhorská Bystrica ,,M“ 12 3 0 9 68:169  6
7 ŠK SeaHorses Bratislava 12 0 0 12 38:201  0

Komisia športu a cestovného ruchu v spolu-
práci s aQuas pozýva občanov na 1. ročník 
splavu ZÁhorÁcKY širÁČeK
termín: 16. jún 2012/sobota
Program: 8:30 h Zraz, odjazd autobusu zo 
Záhorská Bystrica do Vysokej  pri Morave                                                                                                                       
10:00 – 11:00 h Poučenie, rozdelenie do lodí, 
príprava lodí – štart Vysoká pri Morave
13.00 h Občerstvenie na hranici Bystrického 
chotára – Vačková + Sútok Maliny s Moravou 

14:00 – 15:00 h Príjazd do Devína, vyhod-
notenie akcie, kto má záujem pokračuje do 
lodenice PS Kamzík 
- počas splavovania so skúsenými vodákmi 
spoznáme chotár Záhorskej Bystrice z netra-
dičného pohľadu so zastávkami pri zaujíma-
vých miestach
Plavidlá: pramice, kanoe, lode, rafty – každý 
podľa možností
- záujemcovia nevlastnici čln sa budú plaviť 

na zapožičanej pramici, kanoe alebo Gumo-
texe aj so skúseným vodákom   
Poplatok: – pre účastníkov, ktorí majú vlast-
ný čln a výbavu 10 eur na osobu na dopravu 
a občerstvenie 
- individuálny príplatok pre účastníkov bez 
výbavy 
Záujemcovia hláste sa na kristl@zahorska-
bystrica.sk alebo na čísle 0917 855 310, počet 
účastníkov nevlastniacich loď je obmedzený.

významné životné jubileum  
v januári oslávili:

95 rokov
l Mária Vachalková, Ulica Českosloven-
ských tankistov
90 rokov
l Emília Dobrovodská, Ulica Českosloven-
ských tankistov
85 rokov
l Viera Mihalovičová, Hargašova ulica
l Rudolf Drahoš, Pútnická ulica
80 rokov
l Štefan Polák, Ulica Československých 
tankistov
l Milan Pajan, Tešedíkova ulica
75 rokov
l Mária Zámečníková, Ulica Jána Raka
70 rokov
l František Dobrovodský, Záhumenská 
ulica
65 rokov
l Peter Čech, Tatranská ulica
60 rokov
l Ľudmila Krajčírová, Ulica Českosloven-
ských tankistov

významné životné jubileum 
vo februári oslávili:

90 rokov
l Helena Poláková, Bratislavská ulica

85 rokov
l Melánia Čechová, Pútnická ulica
l Albína Hesterenyiová, Tatranská ulica
80 rokov
l Jozef Mader, Tatranská ulica
l Jozef Kralovič, Donská ulica
70 rokov
l Jozef Chmela, Tatranská ulica
l Oľga Demčáková, Bratislavská ulica

významné životné jubileum  
v marci oslávili:

92 rokov
l Ján Blecha, Bratislavská ulica
90 rokov
l Viktória Sklenková, Záhorská ulica
85 rokov
l Albína Rácová, Ulica Československých 
tankistov
80 rokov
l Viktória Plšková, Donská ulica
l Hana Petríková, Donská ulica
75 rokov
l Anna Butkovičová, Gbelská ulica
l Oľga Besedičová, Plavecká ulica
l Helena Čechová, Tešedíkova ulica
l Rozália Pajanová, Tešedíkova ulica
70 rokov
l RNDr. Helena Kotlebová, Tešedíkova 
ulica
l Milan Madleňák, Trstínska ulica

60 rokov
l Anna Orthová, Ulica Štefana Majera

významné životné jubileum  
v apríli oslávili:

90 rokov
l Mária Jánošová, Bratislavská ulica
85 rokov
l František Mihalovič, Ulica Českosloven-
ských tankistov
l Slávenka Smolíková, Tešedíkova ulica
70 rokov
l Jozef Mračna, Strmý Vŕšok
l Herman Havránek, Kollárova ulica
l Jozef Kršek, Vrbánska ulica
65 rokov
l Daniela Pogačová, Tatranská ulica
l Štefan Krajčír, Ulica Československých 
tankistov

Manželské jubileum  
vo februári oslávili:

50 rokov
l Štefan Pilváň a Violeta Pilváňová (rodená 
Vilemová), Gbelská ulica 
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ako ďalej s futbalom v mestskej časti

Podporu športu chápe mestská časť nasle-
dovne: finančne (dotáciami z rozpočtu), 
materiálne (prenájmom majetku) a orga-
nizačne (organizovanie podujatí, prípadne 
vznikom funkcie športového referenta).
MČ – prenajímateľ ihriska a šatní
V apríli ubehli 2 roky od podpisu nájomnej 
zmluvy medzi MČ ZB a MFC ZB, ktorou 
boli pozemky pod súčasným futbalovým 
ihriskom a tiež stavby (šatne na cudzom 
pozemku) prenajaté za symbolickú sumu 
na 20 rokov. Zámerom bolo prevádzkova-
nie športového areálu, jeho využívanie na 
kultúrno-spoločenské účely a tiež prevádz-
kovanie reštauračného zariadenia. 
Pred podpísaním zmluvy investovala mest-
ská časť významné vlastné prostriedky do 
odkúpenia pozemkov pod futbalovým 
ihriskom a od podpísania zmluvy bolo aj 
vďaka súkromným osobám – podporova-
teľom športu, dané do prevádzky kvalitné 
ihrisko so zavlažovaním. Zrekonštruované 
boli priestory šatní a hygienických zaria-
dení, mestská časť prispela investíciou do 
vybudovania studne.
Mestská časť teda považuje v zmysle zmlu-
vy za oprávnené pýtať sa a kontrolovať, či 
je predmet nájmu užívaný v súlade s pod-
mienkami zmluvy. Bolo by pochopiteľné, 
aby existoval prevádzkový rozvrh, ktorý 
umožní členom MFC ZB (ktorým je aj 

mestská časť), ale aj tretím osobám použí-
vať ihrisko a priľahlé priestory a zapájať ich 
do aktivít v rámci podujatí organizovaných 
obcou. Momentálne nie je možné akýkoľvek 
prístup – za peniaze či bezplatný – zorgani-
zovať, nakoľko prevádzková doba (dátumy 
a časy) nie je nikomu známa a nikde pub-
likovaná.
Mestská časť mala pri podpise zmluvy a 
naďalej aj ako člen MFC ZB má záujem na 
sprevádzkovaní aspoň dočasného alebo prí-
ležitostného reštauračného – bufetového za-
riadenia v prenajatých nebytových priesto-
roch. Opätovne preto ponúkame priestor na 
diskusiu o plnení podmienok zmluvy, lebo 
je na škodu veci, ak verejnosť nemá mož-
nosť na ihrisku športovať. 
MČ – člen občianskeho združenia
Od vzniku občianskeho združenia je MČ 
ZB ako právnická osoba jedným z jeho 6-7 
členov a od marca 2012 aj zvoleným členom 
3-členného výkonného orgánu – Správnej 
rady OZ. Okrem koncepcie z roku 2010 má 
mestská časť napriek svojim opakovaným 
žiadostiam obmedzený alebo žiadny prístup 
k základným materiálom – dokumentom, 
ktoré sú pri chode športového oddielu po-
trebné. Ide najmä o - rozpočet s nákladmi 
a príjmami klubu, - plán činnosti a rozpis 
úloh (kto, čo a kedy má na starosti alebo 
má robiť), - správy o hospodárení organi-

zácie, - vedomosť o zmluvách s trénermi, 
zdravotníkmi, hospodárom.

Efektívny chod futbalového oddielu pred-
pokladá, že spomenuté materiály budú čle-
novia diskutovať a Správna rada vypracová-
vať. K tomuto modus operandi by OZ MFC 
malo čo najskôr dospieť a súčasné vákuum 
by malo byť nahradené koncepčnou prácou 
s prehľadnou dokumentáciou a konštruk-
tívnou diskusiou s mestskou časťou. Nevy-
hnutný bude aj priamy alebo email kontakt 
na vedenie MFC.
Mestská časť bude požadovať a zvažovať 
podporu existujúcich mládežníckych tí-
mov, existujúceho tímu dospelých a vznik 
tímu „starých pánov,“ pričom naďalej po-
núka priestor na diskusiu o zámeroch, ale 
aj o rozdelení úloh pri konsolidácii a zno-
vuzrodení funkčného futbalového oddielu 
v Záhorskej Bystrici.
V prípade nezáujmu konsolidovať momen-
tálnu situáciu bude mestská časť zvažovať 
vystúpenie a ukončenie svojho členstva  
z OZ MFC. Následne by mestská časť zva-
žovala akúkoľvek podporu klubu rovnako, 
ako pristupuje k ostatným športovým od-
dielom v obci. V tomto prípade by zostala 
v právnom vzťahu voči MFC len z titulu 
existujúcej nájomnej zmluvy a požadovala 
by plnenia jej zámerov a účelu. 
Výkonným orgánom MFC je Správna rada 
a mestská časť určite pošle svojho zástupcu 
na pracovné rokovanie tejto skupiny. 

Za komisiu športu a cest. ruchu MČ ZB 
spísal jej člen Ivan Bošňák

l Pred dvoma rokmi podpísala mestská 
časť Zmluvu o nájme pozemkov pod fut-
balovým ihriskom, pričom sa vzdala práva 
užívania a nakladania s nimi na minimálne 
20 rokov. 
l V priebehu roku 2011 opustili rady 
MFC dvaja pôvodní členovia – tréner detí 
a mládeže a zástupca investora, s pomocou 
ktorého došlo k rekonštrukcii hracej plo-
chy. Po odchode vtedajšieho podpredsedu 
správnej rady klubu nastalo utlmenie až 
pozastavenie prác na dobudovaní ihriska 
a jeho areálu.
l V súčasnosti nemajú verejnosť ani bý-
valí hráči „starí páni“ možnosť využívať 
ihrisko. Na ostatnom futbalovom zápase 
starých pánov preto reprezentovali hráči, 
ktorí nie sú Bystričania a v minulosti za 
našu obec nehrávali.
l Výnimkou v celkovej činnosti MFC je 
úspešné fungovanie žiakov. Zásluhu na 
tom má tréner s obetavými rodičmi. Ne-
existuje však zmluvný vzťah s trénerom 

mládeže, škrípe komunikácia vedenia klu-
bu vo vzťahu k organizačno-technickému 
zabezpečeniu tréningového procesu, zápa-
sov a turnajov žiakov.

ignorancia zo strany MFc
l Nedoručenie platného uznesenia z ko-
nania výročnej členskej schôdze zo dňa  
20. 3. 2012 a výročnej správy MFC za mi-
nulé obdobia, návrhu rozpočtu na obdobie 
2011/2012 a správy revízora v písomnej 
podobe i napriek požiadavke mestskej časti 
na predsedu klubu
l Neschválenie mestskej časti do funkcie 
podpredsedu Správnej rady MFC
l Neochota vedenia MFC komunikovať 
a odpovedať na návrhy a pripomienky 
zástupcu mestskej časti vznesené v zmys-
le platných stanov na výročnej členskej 
schôdzi dňa 20. 3. 2012
l Nedoručenie uznesenia z konania mi-
moriadnej členskej schôdze konanej dňa 
17. 4. 2012 

l Neochota prijať za člena zástupcu bý-
valých futbalistov i napriek ústnej dohode  
s bývalým predsedom klubu p. Kubovičom 
a zástupcami mestskej časti 
l Neodovzdanie súpisiek hráčov pred zača-
tím jarnej časti súťaže (z čoho pramenila kon-
tumácia a finančná penalizácia pre klub)
Na Mimoriadnom zasadnutí OZ MFC dňa 
17. 4. 2012 sa vzdal členstva v Správnej rade 
p. Kubovič. Správna rada bola doplnená  
o p. Andu (v súčasnosti predseda MFC) a p. 
Sojáka. Členská základňa má týchto členov: 
páni Anda, Kubovič, Lyžičiar, Soják, Junek, 
Pavlikovský a MČ Záhorská Bystrica.
Mestská časť Záhorská Bystrica napriek 
uvedenému vyjadruje presvedčenie, že prí-
chodom nových členov do MFC nastane  
v konaní klubu zásadná zmena, ktorá po-
vedie ku korektnej komunikácii v prospech 
rozvoja futbalu v Záhorskej Bystrici. 

Ing. Roman Weinštuk a Vladimír Kristl, 
poslanci MZ

M i e s t ny  f u tb a l o v ý  k l u b  a  j e h o  pr í s tu p  k  m e s t s k e j  č a s t i

Vzhľadom na mnohé otázky občanov a rodičov športujúcich detí uvádzame 
postoj a názor orgánov mestskej časti, ktorý sa kultivoval v diskusiách nad 
materiálmi komisie športu, s predsedom a podpredsedom občianskeho 
združenia MFC ZB, a v diskusiách s vedením mestskej časti. 

akvabela musí mať výdrž

Synchronizovanému plávaniu sa XX
venuješ už od škôlky, čiže sedem 
rokov. Za aký oddiel plávaš? 

Plávam za telovýchovnú jedno-
tu IUVENTA synchro Bratisla-
va. Mamina ma najprv chcela 
prihlásiť na gymnastiku, ale 
náhodou sa dovolala trénerke 
synchronizovaného plávania, 
tak ma prihlásila.

Hneď na začiatku ste robili XX
zostavy a plávali pod 
vodou? 

Nie, najprv sme sa 
učili plávať všetkými 
plaveckými štýlmi a 
až potom sme sa učili 
robiť jednotlivé figúry 
vo vode. 

Ako čas máš tréningy XX
a ako prebiehajú?  

Tento rok päťkrát do 
týždňa, dve až tri ho-
diny. Budúci rok nám 
chcú ešte každý deň 
pridať jednu hodinu. 
Akvabela musí mať výdrž, preto posilňuje-
me s expandermi, robíme špagáty a naťa-
hovacie cviky, aby sme boli ohybné a kvôli 
kondičke ešte plávame dva či tri kilometre. 
Potom sa musíme naučiť jednotlivé súťažné 
povinné figúry a keď ich vieme, začneme 
celé družstvo trénovať spoločnú zostavu.

To znie naozaj náročne. XX
Ako dlho vám trvá natrénovanie 
tímovej zostavy? 

Trénujeme ju postupne, po čas-
tiach a keď vieme všetky časti, 
skúsime ju urobiť naraz. Celá 
tímová zostava trvá tri minúty, 
ale aby sme ju dokázali urobiť 
všetky naraz, trénujeme aj pol 
roka. Momentálne cvičíme zo-
stavu na hudbu z filmu Mission 
Impossible.

Ako sa tímy hodnotia?XX

Najprv každá členka tímu musí pred roz-
hodcami predviesť štyri povinné figúry a 
potom osem najlepšie ohodnotených diev-
čat z tímu odpláva tímovú zostavu, ktorú 
hodnotí šesť rozhodcov.

Akvabely sú často pod vodou, ako trénujete XX
výdrž bez dýchania? 

Na začiatku sme na tréningoch lovili puky  
z hlbokej vody alebo sme 
súťažili, kto dopláva najďa-
lej bez nadýchnutia. Teraz 
už pod vodou vydržím 
preplávať aj 30 metrov. 

Kedy sa stíhaš pripravo-XX
vať do školy? 

Hneď po škole si urobím 
úlohy a niečo sa naučím. 
No sú dni, kedy sa musím 
učiť ešte aj keď prídem 
večer z tréningu. Alebo 
si nastavím skôr budík a 
učím sa pred odchodom 
do školy.

Aké najväčšie úspechy sa ti podarilo do- XX
siahnuť? 

Tento aj minulý rok som s tímom mladších 
žiačok získala prvé miesto na Majstrov-
stvách Slovenska v synchronizovanom plá-
vaní a v povinných cvikoch som získala titul 
Majsterky Slovenska. Najviac som sa však 
tešila na poslednej súťaži s medzinárodnou 
účasťou, kde som bola tretia zo sto prete-
károk z Maďarska, Rakúska, Chorvátska a 
Česka.

Na akú súťaž sa momentálne pripravuješ? XX

2. júna cestujem na preteky do Chorvátska 
a 9. júna do Viedne. Najviac sa teším na 
Chorvátsko, lebo budeme plávať na olympij-
skom štadióne v Rijeke, ktorý je postavený 
priamo na pláži.

(sp)

NATÁLIA PIVARČIOVÁ (11) je žiačka 5. ročníka základnej školy Hargašova. 
Byť úspešnou akvabelou je drina, ale stojí za to, keď spolu s tímom 
predvedie nádhernú zostavu v ligotavých plavkách.  

Natálka Pivarčiová sa 24. X¡
marca stala Majsterkou Sloven-

ska v synchronizovanom pláva-

ní v kategórii mladšie žiačky.

Tím mladších žiačok získal prvé miesto na Majstrov-X¡
stvách Slovenska.
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S miestnym futbalovým klubom sa „kama-
rátime“ od augusta 2010, odkedy náš starší 
syn Tomáš (7 rokov) začal chodiť do pred-
prípravky. Za necelé dva roky sme tu ako 
rodina zažili veľa pekných chvíľ, stretli sme 
nových priateľov. 

Spolu s ďalšími rodičmi sledujeme radosť 
a nadšenie našich chalanov na tréningoch, 
prežívame atmosféru na prvých turnajoch, 
tešíme sa z úspechov. Naše deti futbalom na-
ozaj žijú: na tréningy sa tešia, sú jeden tím, 
majú svoje vzory, sny, ciele…  a to ich posúva 
ďalej, nielen vo futbalovom živote. Som pre-
to veľmi rád, že takáto možnosť v Záhorskej 
Bystrici existuje. 

Uvedomujem si, že dobrá atmosféra ne-
vzniká sama od seba, je to vždy o ľudoch.  
Chcem poďakovať najmä trénerovi Mariáno-
vi Polákovi za jeho skvelý prístup, nadšenie 
pre vec a ochotu venovať veľkú časť svojho 
voľného času našim deťom. Rovnako aj Joze-
fovi Prokopovi, ktorý dobrovoľne vypomáha 
ako asistent trénera vo svojom voľnom čase a 
ako bývalý reprezentant za Záhorskú Bystri-
cu má chalanom čo ponúknuť.  Vďaka patrí 
aj ostatným rodičom a priaznivcom.

Fungovanie klubu
O to viac ma v poslednom čase znepokojujú 
informácie, ktoré v súvislosti s fungovaním 
MFC prenikajú na verejnosť: nedoriešené 

zmluvy s trénermi, nejasné financovanie 
detského futbalu, chýbajúca komunikácia 
medzi zainteresovanými stranami (občianske 
združenie MFC Záhorská Bystrica, miestna 
časť Záhorská Bystrica, tréneri). 
Ako rodič do „zákulisia“ nevidím, ale je mi 
jasné, že súčasnú kvalitu a dobrú atmosféru 
možno udržať len vtedy, keď sa tieto problé-
my podarí vyriešiť, a to čo najskôr. Tak ako 
mnoho iných rodičov si želám, aby detský 
futbal v Záhorskej Bystrici fungoval aj na-
ďalej. A to tak dobre, aby nielen naše deti, 
ale aj všetci zainteresovaní mohli mať z toho 
radosť. 

Ján Morávek,
rodič

Detský futbal v Záhorskej bystrici
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Do krčmy príde otec s desať- 
ročným synom: „Pán hlavný, 
jedno pivo a jednu kofolu!”... 

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky: 
Ure, ido, ri, 

Papin, arum, 
Kir, Itaka, It,

Omámila 
(expr.)

Slávnostne 
usporiadané 

podujatie

Nápadne 
(prísl.)

Hudobná 
značka Omotaj Rímska 

šestka
Činný, po 
anglicky

Odborný 
posudzovateľ 

diel

Protirečil

Guľovité plody 
maku

Mongolskí 
pastieri

Tlak krvi
Brnkací struno-

vý nástroj

Počíta
Emócia

Druh žaby

Umelá reč

6. časť 
tajničky

Čínske ženské 
meno

Popevok

Skratka 
slečny

Dutá miera
Výkrik pri 

karate

Autor: 
JOZEF BLAHO

Dookola  
(prísl.)

2. časť  
tajničky

Anglický che-
mik 19. stor.

Francúzsky 
fyzik 17. st.

Zvratné 
zámeno
MPZ áut 
Islandu

Hromada
Súper, sok

Liatím  
zhotovil

Mestská 
podzemná 
železnica

Urobil tupým

Japonská 
dĺžková miera

Japonský 
kopytník

Áron (bot.)
Tunel (kniž.)

Sladkovodná 
kaprovitá ryba

4. časť 
tajničky
3. časť 
tajničky

1. časť 
tajničky
Rieka  

v Albánsku

Zväzok slamy
Divá sviňa

Tam

Kód Talianska
5. časť 
tajničky

Lekárska 
komisia

Odyseova 
krajina

Indický 
ľudový 
nástroj

Značka kvalit-
nej múky Vzal do nájmu Pokrývalo

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 1 znie: „Áno poznám môj zubár.“

Vážení čitatelia, 
vaše návrhy, pripomienky aj pochva-
ly nám môžete zanechať v schránke  
s označením Naša Bystrica alebo na www.
zahorskabystrica.sk. Napíšte nám!

Vážení Bystričania, 

rozvoj stavebnej činnosti v mestskej časti 
Záhorská Bystrica smeruje v poslednom 
období k vzniku nových lokalít zástavby 
rodinných a bytových domov a vzniku no-
vých ulíc mimo súčasnej zástavby v mest-
skej časti. Vznik nových obytných súborov 
si vyžaduje pomenovanie nových ulíc. 

Ponúkame Vám šancu navrhnúť názvy ulíc 
v našej Záhorskej Bystrici. V najbližšom 
čase sa budú pomenúvať ulice v lokalite 
Boháčky a Krče.

Podľa zákona č. 221/96 a č. 222/96 Zb. sú 
miestne názvy ulíc a námestí určené podľa 

stanovených kritérií. Názov má vyjadrovať 
vzťah lokality

1. k historickej udalosti
2. k významnej osobnosti
3. k činnosti, ktorá lokalitu zviditeľňuje
4. k prírodnej zvláštnosti
5. k tradičnému pomenovaniu lokality
6. k iným miestam alebo mestám
7. k umiestneniu alebo smeru

Vaše návrhy spolu s krátkym popisom 
očakávame na adrese:
besedicova@zahorskabystrica.sk alebo  
v schránkach pri potravinách Esko, teni-
sových kurtoch a na budove Miestneho 
úradu do 31. mája 2012.

navrhnime si názvy nových ulíc


