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MESIAC KNIHY NA ŠKOLE
Učitelia naplánovali také aktivi-
ty, ktoré u detí prebudili záujem 
o čítanie.

LEPŠIE FUTBALOVÉ IHRISKO 
Rekultivované ihrisko, kraj-
šie okolie a sprevádzkovanie 
bufetu.

VIAC NA S. 10-11 VIAC NA S. 14

Mestská časť každoročne pripravuje pre svojich občanov jarnú akciu, počas ktorej rozdáva vždy 
iné sadenice rastlín do domácností. Túto udalosť nevynechala ani tento rok a v sobotu 11. apríla 
pripravila pre Bystričanov až 1 100 kusov magnólií, takže naozaj bolo z čoho vyberať. Obyvatelia 
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici si mohli prísť vyzdvihnúť svoju sadenicu k požiarnej 
zbrojnici a na trhové miesto na Tešedíkovej ulici medzi 8.00 a 12.00 h. Celkový počet rozdaných 
magnólií sa odhaduje na viac ako 900 kusov, čo ukazuje, že akcia bola naozaj úspešná.

Tento rok sme Tento rok sme 
rozdávali magnólierozdávali magnólie
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■ Prečo ste neschvaľovali rozpočet na tento 

rok vlani, ale až teraz v marci? 

Minulý rok v novembri boli voľby, 
z ktorých vzišli poslanci miestneho 
zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. 
Chcel som, aby rozpočet schvaľo-
vali už novozvolení poslanci a mohli 
doňho dať svoje priority, preto sme 
ho schvaľovali až v marci. Návrh, 
proces prípravy, ako aj samotné pre-
jednávanie tohtoročného návrhu roz-
počtu hodnotili všetci poslanci veľmi 
priaznivo.     

■ Odlišovala sa v niečom príprava tohto roz-

počtu oproti predošlým?   

Snažil som sa, aby bola od počiat-
ku maximálne vecná a aby rozpočet 
akcentoval všetky podstatné potre-
by. Už pred prvým návrhom rozpoč-
tu som požiadal poslancov a všetky 
odborné komisie, aby  poslali svoje 
priority. Ich návrhy sme následne 
zapracovali. Pochopiteľne, výdav-
ky prekračovali reálne príjmy. Preto 
sme mali viaceré spoločné stret-
nutia s poslancami, podrobne sme 
prechádzali a triedili všetky položky. 
Z toho vzišiel spoločný návrh, ktorý 
pri schvaľovaní poslanci jednohlas-
ne, bez pripomienok prijali. Schvá-
lený rozpočet počíta s prebytkom 
28-tisíc eur. Výdaje rozpočtu pred-
stavujú sumu okolo 2 600 000 eur.   

■ Ako sú hlavné priority nového rozpočtu?  

Hlavnou prioritou mestskej časti je 
v tomto roku rekonštrukcia telocvične 
na multifunkčnú športovú halu. Súčas-
ná telocvičňa je zlom stave a je zasta-
raná. Rozvoj mládežníckeho športu je 
v Záhorskej Bystrici enormný. Preto 
potrebujeme športovú halu, v ktorej 
si okrem žiakov základnej školy nájdu 
priestor aj florbalisti, stolní tenisti, fut-
balisti a ďalší. Nová hala by mala slúžiť 
aj všetkým ostatným športuchtivým ob-
čanom. Momentálne prebieha verej-
né obstarávanie na výber dodávateľa. 
Ak všetko pôjde podľa plánu, mali by 
sme začať so stavbou koncom tohto 
leta a už o rok na to by sme mali dať 
halu do prevádzky. Druhou najväčšou 
položkou v rozpočte sú prostriedky 
na rozšírenie materskej škôlky. Každý 
rok máme problémy s umiestnením 
všetkých detí do predškolského zaria-
denia v Záhorskej Bystrici. Preto sme 
už dávnejšie pripravili projekt na jej 
rozšírenie. V súčasnosti máme platné 
stavebné povolenie a požiadali sme 
ministerstvo školstva o dotáciu. Podľa 
výšky pridelenej dotácie sa rozhodne-
me o rozsahu rekonštrukcie.  

■ V minulosti sa vám darilo rekonštruovať cesty 

a chodníky. Ako to bude tento rok?  

Oprava či rekonštrukcia ciest patrí 
stále medzi moje hlavné priority. Vyna-
snažím sa preto, aby sme každý rok 
vymenili asfalt, respektíve zrekonštruo-

vali jednu cestu a vybudovali jeden chodník. 
V rozpočte je na to tento rok vyčlenených 75-ti-
síc eur. Pokiaľ ide o komunikácie, chceme vy-
riešiť aj časté problémy pri veľkých dažďoch 
a dobudovať systém odvodnenia na Pútnickej, 
Tešedíkovej a na ulici Čsl. tankistov. Poprosil 
som odborníkov v stavebnej komisii, aby na-
vrhli technické riešenie.  

      
■ Čistota a verejný poriadok tiež patria k prioritám. Čo 

plánujete v tejto oblasti?   

Cez elektronické trhovisko sme kúpili 100 
nových smetných košov. Chceme ich roz-
miestniť tak, aby na každej autobusovej zastáv-
ke a na väčšine ulíc bol smetný kôš každých 
200 metrov. Okrem toho som sa dohodol aj 
s riaditeľom Diagnostického centra, že nám 
pri udržiavaní čistoty našich ulíc pomôžu aj ich 
chlapci – chovanci. Udržiavanie a ďalšia kulti-

Rozpočet na rok 2015 podporili všetci poslanci PÝTAME SA POSLANCOV

■ V čom spočíva vaša práca v miestnom zastupiteľstve? Podarilo sa vám už 

rozbehnúť nejaké činnosti?

Podarilo sa mi osloviť viacero erudovaných Bystričanov 
a zostaviť odborný tím členov Komisie pôdneho a lesného hos-
podárstva, ktorej som predsedníčkou. Moja práca pri miestnom 
zastupiteľstve sa týka tiež činností spojených s Komisiou na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkci-
onárov, ktorej takisto predsedám. Tiež som aktívnou členkou 
Komisie výstavby a dopravy, kde sa snažím svojimi odbornými 
znalosťami a podnetmi podporiť či hájiť správne rozhodnutia, kto-
ré napomáhajú, alebo budú napomáhať k zmysluplnému rozvoju 
našej Bystrice. Avšak za moju hlavnú doterajšiu aktivitu považu-
jem naštudovanie a pripomienkovanie návrhu rozpočtu mestskej 
časti, ktorý miestny úrad spracoval pod vedením pána starostu, 
v spolupráci s finančnou komisiou a ostatnými poslancami. Na 
poslednom zasadnutí zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.     

■ Aké sú vaše ciele v tomto volebnom období?

Možno to bude znieť ako klišé, ale mojím prvoradým cieľom 
v tomto volebnom období je dbať na transparentné postupy 
a zodpovedné riešenia v ktorejkoľvek oblasti nášho verejného ži-
vota, a najmä v komisiách, ktorých som predsedníčkou.   

■ Je nejaká oblasť patriaca pod vašu komisiu, v ktorej vidíte rezervy? Ako by 

ste ich chceli riešiť?  

Po prvé – v Záhorskej Bystrici pretrváva záujem o rôzne in-
vestičné zámery v lokalite Dolné Juračky a Bajsik. Preto by bolo 
nanajvýš rozumné dať vypracovať pre tieto, či iné vytypované 
územia v katastri, Urbanistickú štúdiu zóny a následne Územ-
ný plán zóny. Mal by zohľadňovať systémové a funkčné využitie 
týchto lokalít so zameraním na ľahký priemysel a skladové hos-
podárstvo (mimo akýchkoľvek nebezpečných látok). Tým by sa 
predišlo nielen chaotickému výberu mestských či iných pozem-
kov na dané využitie, ale aj prípadnému vťahovaniu nechcených 
podnikateľských aktivít na územie Záhorskej Bystrice. A po dru-
hé – vzhľadom na minuloročnú nečakanú povodeň v Záhorskej 
Bystrici bude Komisia pôdneho a lesného hospodárstva iniciovať 
vypracovanie prehľadnej (jednoduchej) situácie všetkých vod-
ných tokov v katastri a založenie dokumentácie o evidencii ich 
čistenia správcom (Povodie Moravy), aby sa takéto nechcené 
situácie minimalizovali.  

    (mc)

Foto: archív

Na naše 
otázky 
odpovedá 
poslankyňa 
a predsedníčka 
dvoch komisií 
pri miestnom 
zastupiteľstve, 
pani Marta 
Liďáková.
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vácia našich parkov a verejných priestranstiev je tiež veľmi dôležitá. 
Čaká nás druhá etapa výsadby a úpravy parku pred Rezidenciou na 
Bratislavskej ulici. Pred letnou sezónou sa nám už podarilo opraviť 
a vynoviť detské ihrisko na Plácku. Na základe požiadavky ľudí sme 
osadili solárnu lampu na námestíčku cez Grmolízsky potok. V týchto 
dňoch začíname aj s reštaurovaním sochy Sv. Floriána, patróna ha-
sičov, pri pekárni.

■ Minulý rok sa veľa urobilo v základnej škole. Čo v nej chystáte tento rok?   

Po výmene okien na celej škole chceme vymeniť elektroinšta-
láciu, vodovodné rozvody a následne vymaľovať aj v druhý pavilón 
základnej školy. V spolupráci s občianskym združením pri základnej 
škole chceme zabezpečiť aj kúpu zvyšných skriniek pre žiakov na  
odkladanie ich vecí.  

      
■ Každoročne podporujete aj kultúrne či  športové občianske združenia. Počítate 

s tým aj v novom rozpočte?     

Určite áno. Viacerí kolegovia - starostovia nám závidia bohatý kul-
túrny a spoločenský život. Pravdou je, že v Bystrici to naozaj žije. 
Tieto aktivity podporujeme celkovou čiastkou vo výške 45-tisíc eur. 
Klub dôchodcov, Dobrovoľný hasičský zbor, spevácky súbor Bystri-
čan, občianske združenie Pozitívum v nás, ale aj športovci, najmä 
florbalisti, stolní tenisti či tenisti  si zaslúžia podporu za reprezentáciu 
mestskej časti. Som rád, že aj futbalové ihrisko ožíva. Minulý týždeň 
sme dokončili pieskovanie a sejbu nového trávnika. Opravili sme 
závlahu a už koncom mája by sme našich mladých, ale aj starších, 
mali vidieť na ihrisku. No a keď sa podarí, plánujeme si na hráčov aj 
„posvietiť“. V našich plánoch je totiž aj dobudovanie osvetlenia na 
futbalovom ihrisku.

 
■ Veľa energie a financií stáli oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Záhors-

kej Bystrici. Aké máte plány v tomto roku pri organizovaní kultúrnych podujatí?    

Minuloročné oslavy patrili k jedinečným – tak po organizačnej, ako 
aj po finančnej stránke. Ocenili to mnohí občania. 700 rokov však 
nemôžeme oslavovať každý rok. Aj napriek tomu chystáme v krátkom 
čase jedno výnimočné podujatie. V spolupráci s našou farnosťou 
a s pomocou sponzora si budú môcť Bystričania vychutnať umenie 
jednej z najväčších českých speváckych hviezd súčasnosti. V našom 
kostole bude 24. mája recitál populárnej divy a držiteľky viacerých 
Zlatých slávikov - Lucie Bílej. Okrem toho pripravujeme už tradičné 
podujatia – Stavanie mája, Malé a Veľké hody, Slávnosti vína a ďal-
šie.  

      
■ Pripravujete aj nejakú novinku?    

V minulých rokoch sme robili pravidelné jesenné stretnutia s ob-
čanmi. Počas mítingov sme spolu s poslancami hodnotili uplynulý rok 
a hovorili o plánoch na nadchádzajúce obdobie. Napriek tomu, že 
som otvorený každodennému stretnutiu s občanmi, chcem od mája 
ešte zintenzívniť môj kontakt s obyvateľmi Záhorskej Bystrice, nevy-
nímajúc ani lokality, ako sú Podkerepušky či Plánky. Každý prvý pon-
delok v mesiaci plánujem osobné stretnutia s občanmi. V rámci nich 
budem chodiť za vami na rôzne miesta, aby som sa dozvedel, aké sú 
vaše priority. Prvé stretnutie bude 4. mája v reštaurácii Kaplnka od 
16. do 18. hodiny. Budem rád, keď na stretnutie prídu ľudia z  okoli-
tých ulíc a povedia mi, čo ich trápi a čo treba riešiť. Bol by som rád, 
keby sme aj takýmto spôsobom spoločne zlepšovali kvalitu života 
v našej Záhorskej Bystrici.

     (mc)

Foto: archív

Miestne zastupiteľstvo schválilo na marcovom zastupiteľstve rozpočet na rok 2015. V tejto 
súvislosti sme sa na jeho priority opýtali starostu Jozefa Krúpu.

Solárna lampa pri Grmolízskom potoku na rozhraní s Mariankou.
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Príbeh Kristovho umučenia

Divadelné uvádzanie hier s duchovnou tematikou má 
tradíciu siahajúcu až do stredoveku. Príbehy zo Starého 
a Nového zákona, či udalosti zo životov svätých, sa hrávali 
po celej Európe. Jednou z najfrekventovanejších tém, ktoré 
sa v produkciách s kresťanským duchovným zameraním ob-
javovali, boli udalosti týkajúce sa ukrižovania Ježiša Krista. 
Išlo o tému, ktorá mala pre divadelné stvárnenie potrebný 
potenciál (napínavosť a citovú vypätosť príbehu), a ktorá 
zároveň predstavovala ústrednú tému celej kresťanskej his-
tórie a kresťanskej viery. 

V kostoloch sa počas Veľkého týždňa pašie prednášajú 
formou gregoriánskeho spevu, pričom jednotlivé postavy 
stvárňujú zväčša traja muži. Takúto interpretáciu síce ne-
sprevádza javisková akcia, ale rozdelením replík medzi via-
cerých interpretov predsa len má punc istej divadelnosti. 
Mnohí z našich starších spoluobčanov však účinkovali aj 
v nejakej forme divadelného stvárnenia pašií: tradícia ich 
javiskového uvádzania sa totiž zachovala až do dnešných 
čias. Zväčša sa ich ujímali a ujímajú zanietení ochotníci, 
ktorí majú k tejto téme osobitne hlboký vzťah. 

S blížiacim sa pôstnym obdobím som sa tohto roku vrá-
til k svojim starým poznámkam k divadelnému stvárneniu 
pašií, ktoré sme koncom 80. a začiatkom 90. rokov insce-
novali v Kostole svätej trojice na Námestí SNP a v Kated-
rále sv. Martina. Interpretmi boli vtedy členovia komunity 
mladých, sústredených v „trojičke“, ale aj moji kolegovia 
z Vysokej školy múzických umení a z Opery SND. Pod-
statnú časť hudobných vstupov pre nás napísal slovenský 
skladateľ Peter Zagar – a spoluúčinkoval zbor Cantus pod 
vedením Blanky Juhaňákovej. 

K tejto verzii pašií sme sa vrátili na tohtoročnú Kvetnú 
nedeľu v našom Kostole sv. Petra Pavla. Využili sme na-
hrávku Zagarových zborov, a tiež hudbu estónskeho skla-
dateľa Arva Pärta. Interpretmi boli amatérski herci z našej 
komunity: dospelí i mladí. Pracovali sme s vysokou pohy-
bovou štylizáciou a symbolikou, ktorá sa, podľa môjho ná-
zoru, hodí k mystériu Kristovho umučenia viac než insitné 
naturalistické stvárnenie. Vzniklo predstavenie odohrané 
s veľkým nasadením všetkých zúčastnených, na ktorom sa 
– ako to vnímam ja – odrazila koncentrovaná duchovná 
atmosféra predveľkonočného týždňa. 

Ďakujeme podpore otca Ľudovíta Pokojného. Sme vďač-
ní všetkým divákom, ktorí na pašie prišli. A moja osobitná 
vďaka patrí všetkým milým a, ako sa ukázalo, talentovaným 
ľuďom, ktorí na tomto podujatí účinkovali. Nazdávam sa, že 
naše tohtoročné pašie boli najmä ich zásluhou dôstojným 
príspevkom k duchovným a občianskym aktivitám v našej 
mestskej časti. Pavol Smolík

Tohtoročné záhorskobystrické 
pašie boli dôstojným príspevkom 
k duchovným a občianskym 
aktivitám v našej mestskej časti a 
zároveň silným umeleckým zážitkom.

Veronika (Julka Slabeyová) 
podáva Ježišovi šatku. Veľkňaz (Mário Klas).

Mária, Mária Magdaléna a učeník Jakub (Mirka Poru-
banová, XX Dzurňáková, Jakub Klas) na Golgote.

Herci na ďakovačke po predstavení.Mŕtvy Ježiš v náručí Márie (Jozef Masaryk, Dagmar Cingelová).

Režisér a dramaturg 
Pavol Smolík.
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Krásny sviatok sme 
sa v Záhorskej 
Bystrici rozhodli 
osláviť vyzdvihnutím 
krásy našich žien 
zorganizovaním 
príjemného 
popoludnia 
Interbeauty. 

Medzinárodný deň žien bol oslavou krásy

Starosta mestskej časti Jozef 
Krúpa mal na začiatku krátky 
príhovor, v ktorom sa prihovoril 
všetkým ženám, matkám, babkám 
aj prababkám. Počas popoludnia 
nás hovoreným slovom a príjem-
ným spevom sprevádzala Veroni-
ka Hatala. Dámy sa mohli nechať 
namaľovať a upraviť si vlasy od 
vizážistiek kozmetických značiek 
Avon, Mary Kay, LR kozmetika, 
Oriflame, kozmetického salóna 
Vikinka a od kaderníčky Márie 
Sajanovej a kozmetičky Anny Hor-
váthovej zo Záhorskej Bystrice. 

Vystavené na obdiv boli sva-
dobné a spoločenské šaty spolu 
so spoločenskými topánkami, 
handmade výrobky, šperky Wan-
daluzia. Takisto sme sa mohli do-
zvedieť o výrobkoch tuperware 
a mali sme možnosť ochutnať 
skvelé dobroty z čokolády a ovo-
cia. Moderátorka Veronika Hatala 
si pripravila kvíz pre účastníčky 
ohľadom vzniku tohto milého 
sviatku, ktorý bol ustanovený na  
Medzinárodnej ženevskej konfe-
rencii v roku 1910. Dátum Medzi-
národného dňa žien bol stanove-
ný na 8. marca, na počesť veľkého 
štrajku 40 000 newyorských kraj-
čírok z textilných tovární, ktoré 
bojovali za zrušenie desaťhodino-
vého pracovného času, proti níz-
kym mzdám a zlým pracovným 
podmienkam. MDŽ je sviatkom 
žien a boja za ich rovnoprávnosť.

Záhorská Bystrica si každú 
ženu, ktorá na podujatie prišla, 
uctila kvetom tulipánu. ,,Milé 
dámy želáme vám, aby ste boli 
také krásne a šťastné po celý rok, 
tak ako v tento deň,“ prajú členo-
via kultúrnej komisie.

 Dagmar Krajčírová

Foto: Barbora Besedičová

Aj v tomto roku učitelia ZUŠ Jozefa Kresánka spolu so svojimi žiakmi pripravili 
koncert pre učiteľov ZŠ s MŠ Hargašova, na ktorom sa predstavili ako interpreti 
nielen žiaci, ale aj učitelia.

Učitelia žiakom, žiaci učiteľom

V predvečer Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje v deň výročia naro-
denia Jána Amosa Komenského 27. marca, sa na pódium Spoločen-
ského doma v Záhorskej Bystrici postavili malí a mladí hudobníci, 
aby svojim učiteľom predviedli svoj talent a zároveň takto vyslovili 
svoje ďakujem za všetku starostlivosť, trpezlivosť a čas strávený 
v škole. 

Aj my, učitelia ZUŠ Jozefa Kresánka, chceme poďakovať vedeniu 
ZŠ s MŠ Hargašova za vytváranie priaznivých podmienok pre našu 
prácu a najmä vychovávateľkám v ŠKD za spoluprácu pri presune 
žiakov medzi základnou a umeleckou školou. 

 Mgr. Miriam Trgová

ZUŠ Jozefa Kresánka

Violončelové zoskupenie z tried p. uč. Mgr. 
Miriam Trgovej a Vlasty Rončkevičovej.

Šimon Saxa – husle, 1. ročník, z triedy Mgr. 
Jána Kružliaka, klavírny sprievod Bc. Rená-
ta Štubniaková.

Paula Gašparová – spev, 
Anna Bartóková – klavír.

Spevácky zbor Kresánik pod vedením 
Bc. Renáty Štubniakovej.

Margaréta Okálová – husle, 3. ročník, 
z triedy Mgr. Jána Kružliaka, Tereza 
Okálová – klavír, 1. ročník, z triedy Bc. 
Renáty Štubniakovej.



Tentoraz sme na hodinách čítania s pr-
vákmi čítali komiksy a encyklopédie. Prečo 
práve komiksy? Komiks ponúka veľa mož-
ností, ako učiť dieťa čítať – nachádzajú sa 
v nich slová s veľkými tlačenými písmenami, 
ktoré sa prvákom lepšie čítajú, a obsahujú 
krátke slová. Sú vizuálne, akčné a drama-
tické, malý žiačik je motivovaný rozmýšľať, 
čo daná postavička robí, alebo prečo to robí. 
Veľmi dôležité je vnímanie komplementár-
neho vzťahu obrazu a slova. Tiež si pri nich 
utvrdzujú poznatok, že čítame sprava-doľava, 
a tiež umocňujú cit pre následnosť deja.  

Hodina čítania sa tak zmenila na dob-
rodružné čítanie akčného žánru. Deti sa-

motné hľadali komiksy po povalách, skri-
niach, či knižniciach alebo novinových 
stánkoch. Veľmi nás potešil Teodor, ktorý 
nám ukázal komiks v chorvátčine o lego po-
stavičke. Lenka nám ukázala veľmi populár-
ny komiks zo seriálu Káčer Donald. Šimon 
a Matúš doma objavili staršie výtlačky Wal-
ta Disneyho v slovenskom jazyku. Matúško 
nás zasa zaujal čítaním z komiksu o dino-
sauroch – Dinosaurie príbehy, R. Shone. 
Dominik našiel vtipnú komiksovú knihu 
o Šmolkoch, z ktorej nám aj krásne čítal. 
Mnohé deti objavili komiksové „pásiky“ 
v rôznych detských časopisoch. Najmenší 
žiaci sa venovali komiksom aj na výtvarnej 
výchove. Snažili sa tak nakresliť nejaký ori-
ginálny príbeh alebo odsledovaný komiks, 
ako napr. Tom a Jerry alebo Spiderman. 

Druhý týždeň sme popri preberaní no-
vého učiva začali čítať encyklopédie. Tu si 
prišli na svoje žiaci, ktorí majú radi zvieratá, 
biológiu, techniku, či vedu ako takú. Celý 
týždeň deti z 1. A s radosťou nosili do školy 
rôzne knihy, pričom sa pretekali v tom, kto 
má akú ťažkú knihu. Viktor nám čítal o tig-
roch, Patrik o levoch, Vaneska o telefónoch, 
Dominik nám porozprával o vlakoch aj 
o zámkoch. Viktória nám čítala o zuboch 
a chuti z encyklopédie o ľudskom tele. Paľ-
ko nám čítal o autách. Hanka nám čítala 
o stromoch. Iné deti čítali aj o ochrane ži-
votného prostredia. Daniel nám čítal o ha-
doch. Lucián nám rozprával o vesmíre.

 Mgr. Evka Kušpálová
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Na mesiac kníh sme sa na našej škole pripravovali s láskou a radosťou. Snažili sme sa 
naplánovať také aktivity, ktoré by u našich detí prebudili záujem o čítanie. 

Komiksy a encyklopédieKomiksy a encyklopédie
Miestna knižnica v rámci Mesiaca knihy pripravila pre žiakov ZŠ Hargašova exkurziu 
zameranú na detského čitateľa. Knižnicu navštívilo aj 28 detí z MŠ Hargašova a zo 
súkromnej MŠ Malé mačiatka.

Žiaci na exkurzii v knižnici

Deti si zistili, ako to v takej knižnici vlastne vyzerá. Mohli si 
pozrieť rozprávkové knihy a časopisy, pre I. stupeň ZŠ Hargašova 
bola pripravená aj exkurzia na tému Fungovanie knižnice. Malých 
návštevníkov sme oboznámili aj s tým, ako získať čitateľský preu-
kaz a potom si s ním požičiavať knihy a časopisy domov. 

Ďalšia informácia sa týkala spolupráce s Mestskou knižnicou 
v Bratislave. Jej podstatou je, že čitateľ, ktorý má platný čitateľský 
preukaz Miestnej knižnice v Záhorskej Bystrici, môže s ním, ak 
hľadá literatúru širšieho záberu, prísť do ľubovoľného pracoviska 
bratislavskej Mestskej knižnice,  bezplatne sa zaregistruje a požičia 

si literatúru, ktorú hľadá. Ľahšie a hlavne bezplatne tak naši čita-
telia zoženú literatúru, ktorú nemáme vo fonde. Služba sa môže 
využívať od 9. februára 2015 do 16. marca 2016. 

Exkurziu, na ktorej sa zúčastnilo 179 detí, hodnotím veľmi po-
zitívne. Za päť rokov sa nám takto podarilo získať 122 detských 
čitateľov. Milí Bystričania, nezabudnite, že súčasťou našej knižnice 
v letných mesiacoch je v čase otváracích hodín knižnice sprístup-
nená verejnosti aj letná čitáreň. 

 Viera Marošová, pracovníčka knižnice 

 Foto: Viera Marošová

www.kaufl and.sk

6. Kaufl and v Bratislave!Dňa 26. februára 2015 Kaufl and 
slávnostne otvoril svoju 57. predajňu 
na Slovensku. Nový obchodný dom, 

ktorý je už šiesty v poradí v Bratislave, nájdete odteraz v Dúbravke na Harmincovej ulici. Vážení zákazníci, pozývame vás do sveta 
čerstvosti a kvality za výhodné ceny. Tešíme sa na vás!

inzercia 1/04/2015

Akciou školy bola burza 
kníh, ktorú pripravovali 

naši pedagógovia, 
hlavným organizátorom 

bola pani učiteľka 
Zámečníková. Návštevu 
miestnej knižnice zasa 

koordinovala pani 
učiteľka Vógelová.
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Kniha je ako drahokam, najlepší priateľ človeka či 
nádoba ducha. To bolo základné motto všetkých 
aktivít, ktoré pre žiakov pripravila školská knižnica.

Žiaci vytvárali vlastné knihy

Záujem detí o knihy sme sa usilovali 
zvýšiť prostredníctvom ich priameho kon-
taktu s nimi. Prvou aktivitou, ktorou sa nám 
podarilo rozpútať „knižnú vojnu“, bola vý-
roba vlastnej knihy. Mladší žiaci s pomocou 

svojich rodičov, triednych učiteľov či pani 
vychovávateliek napísali, ilustrovali a vlast-
noručne vyrobili krásne knižky plné púta-
vých príbehov, rozprávkových bytostí, ale aj 
detské encyklopédie s rôznymi obrázkami a 

zaujímavými informáciami. Starší žiaci sa 
zamerali na vznik a postupný vývoj knihy až 
do jej dnešnej podoby v projekte s názvom 
Ako vzniká kniha? Ľubovoľnou formou a 
technikou spracovávali vlastnoručne písané 
a ozdobené projekty, ktoré potom prezento-
vali na hodinách literatúry. Aj takouto for-
mou sme sa dozvedeli niečo viac o prvých 
knihách písaných na hlinených tabuľkách, 
pergamene, papyruse. Ale aj o tom, aká sia-
hodlhá cesta čaká spisovateľa, kým sa dočká 
vytúženej podoby svojej knihy na pultoch 
kníhkupectiev. 

Naši ôsmaci navrhli a natočili v uliciach 
Záhorskej Bystrice zopár zaujímavých dis-
kusií s obyvateľmi na tému kniha. Deviata-
ci zasa začali pracovať na spoločnej knihe, 
ktorá bude mapovať ich deväťročné pôsobe-
nie na škole. Knihu budú postupne dopĺňať 
rôznymi príbehmi, básničkami, fotkami či 
citáciami. Svoj kolektívny výtvor odprezen-
tujú v posledný školský deň pri rozlúčke so 
školou. Už sa nevieme dočkať!

Mesiac knihy sme uzavreli veľkou tímo-
vou akciou Moja kniha = tvoja kniha. Išlo 
o burzu kníh spojenú s výmenou, ktoré 
žiaci sami priniesli do školy – rozprávky, 
detektívky, encyklopédie, slovníky, romány 
i sci-fi  príbehy. V posledný marcový deň si 
z nich potom v telocvični mohol každý malý 
či veľký čitateľ vybrať tú, ktorá ho najviac 
oslovila, a odniesť si ju domov. 

 Mgr. Monika Zámečníková

školská knihovníčka

Nadšenie pre čarovný svet pod šošov-
kami mikroskopu, vôľa a chuť spoznávať 
zákonitosti prírody a jej rozmanitosť, pri-
niesli nášmu ôsmakovi Renému Gašparovi 
veľký úspech. Na krajskom kole biologickej 
olympiády sa v silnej konkurencii žiakov 
ďalších trinástich škôl bratislavského kra-
ja dokázal skoncentrovať a podať výborný 
výkon v praktickej aj teoretickej časti sú-
ťaže. Po súčte bodov sa stal žiakom s naj-
vyšším skóre. Pri vyhlasovaní výsledkov si 
s veľkým nadšením prevzal od predsedu 
komisie pána profesora Fedora diplom za 
1. miesto a celoročný VIP vstup do expozí-
cií Slovenského národného múzea. Tešíme 
sa, že aj v našej malej škole rastú veľké ta-
lenty a prostredie našej „Hargašky“ dokáže 
pripraviť kvalitné podmienky na rozvíjanie 
schopností našich žiakov.

 Viera Bendíková, učiteľka 

Tešíme sa z veľkého úspechu

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 27. marca prevzali z rúk pána 
starostu Jozefa Krúpu ocenenie (zľava) pani učiteľka MŠ Lenka 
Kapustová, pani riaditeľka Zuzana Kaliariková a pani učiteľka 
ZŠ Helena Straková.

René Gašpar, žiak 8. A triedy sa pri-
pravuje na olympiádu z biológie.

Deň učiteľovDeň učiteľov

inzercia 2/01/2015
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inzercia 2/05/2015
Prehľad uznesení a rozhodnutí ustanovujúceho 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Záhorská Bystrica 

zo dňa 31. marca 2015

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV 

Zastupiteľstvo schválilo predĺženie pre-
nájmu:

- nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa v objekte Požiarnej zbrojnice pre žiada-
teľa MVDr. Radoslava Riglera o výmere 36 
m2 za cenu 50,- €/m2/rok + energie na ob-
dobie 5 rokov

- nebytových priestorov nachádzajúcich  
sa v objekte Zdravotného strediska pre žia-
dateľa Slovenskú sporiteľňu o výmere 69 m2 
za cenu 105,- €/m2/rok + energie na obdo-
bie 5 rokov

PRENÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa prenájom pozemku 
parc. č. 2661/5 o výmere 61 m² a parc. č. 
2661/62 o výmere 100 m² pre žiadateľov 
Ing. Stanislava Konráda s manž., Ing. Miro-
slava Murgaša s manž. a p. Moniku Vrábe-
ľovú za cenu 4,-€/m²/rok na dobu prenájmu 
5 rokov.

ODKÚPENIE POZEMKU
Zastupiteľstvo schválilo odkúpenie po-

zemku parc. č. 4120/385 o výmere 7 m², 
ktorý je súčasťou jestvujúcej komunikácie 
od vlastníka Lukáša Sekeru za cenu 1,-€.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU 
ŠKOLOU

Schválilo aj prílohu č. 3 k VZN č. 1/2013 
o určení podrobnosti fi nancovania mater-
skej školy  a školského klubu pre kalendár-
ny rok 2015: - na prevádzku a mzdy na die-
ťa v MŠ vo výške 1631,-€, - na prevádzku a 
mzdy na dieťa v ŠK vo výške 227,-€

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
Zastupiteľstvo súhlasilo s podmienka-

mi verejnej obchodnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v 
objekte futbalových šatní so súp. č. 7255 za-
písaných na LV 4995 o výmere 61,59 m².

PROTEST PROKURÁTORA
Zastupiteľstvo vyhovelo protestom pro-

kurátora v plnom rozsahu:
- proti Všeobecne záväznému nariade-

niu č. 3/2012 zo dňa 24. 4. 2012 o prevádz-
kovom režime a predajnej dobe v obchode 
a poskytovaných službách MČ B - ZB 

- proti Všeobecne záväznému naria-
deniu Mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica č. 2/2009 zo dňa 25. 8. 2009 o 
evidencii pamätihodností  na území MČ 
B-ZB

- proti Všeobecne záväznému nariade-
niu č. 2/2008 zo dňa 26. 2. 2008 ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov 
na území MČ v znení Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 4/2013, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov na území MČ. 

REDAKÈNÁ RADA NOVÍN
Zastupiteľstvo  schválilo nového členov 

redakčnej rady novín Naša Bystrica no-
minovaného z Komisie športu, mládeže 
a informatizácie, prof. PhDr. Jána Grexu, 
PhD.

Ďalšie zasadnutie MZ bude dňa 
28. apríla 2015. Zvukový záznam zo 

zasadnutí MZ, znenie zápisníc a materiá-
lov z rokovaní nájdete na webovej stránke 

MČ: www.zahorskabystrica.sk.

 
ROZPO ET MESTSKEJ ASTI 
Zastupite stvo schválilo rozpo et M  na rok 2015 s prognózou na roky 2016 a 2017 nasledovne: 
 
Hospodárenie Mestskej asti Záhorská Bystrica  
(v tisícoch €) 

Rozpo et
2015

O akávanie
2014�

Skuto nos
2013

Bežné príjmy  1 752 1 679 1 603
Bežné výdavky 1 743 1 679 1 516
Prebytok bežného rozpo tu 9 0 87

Kapitálové príjmy  800 372 506
Kapitálové výdavky 782 340 700
Prebytok / (Deficit) kapitálového rozpo tu 8 32 -194

Prebytok / (Deficit) bežného a kapitálového hospodárenia 17 32 -107

Výdavkové finan né operácie – splátky bankového úveru -67 -76 -76
� presné údaje budú k dispozícii v máji 2015 
 
Zárove  schválilo použitie finan ných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s § 10 zákona . 
583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách: 
- 20 000,- € na opravu havarijného stavu elektrického vedenia v budove ZŠ 
- 15 000,- € na opravu havarijného stavu vodovodného potrubia v ZŠ 

Mestský poslanec Roman Weinštuk informuje 
Najvýznamnejšou 

udalosťou, ktorá sa 
udiala na pôde mest-
ského zastupiteľstva, 
bolo schválenie roz-
počtu hlavného mesta. 
Stalo sa tak 9. apríla, 
kedy poslanci ukon-
čili rozpočtové provi-
zórium a rozhodli, že 
mesto bude tento rok 
hospodáriť so sumou 
takmer 362,7 mil. eur. Prijatý rozpočet ur-
čite nie je optimálny a vykazuje riziká tak 

na príjmovej, ako i na výdavkovej strane, čo 
podporuje skutočnosť, že poslanci podali 
k nemu viac ako 100 pripomienok. V danej 
situácii však považujem jeho prijatie za ra-
cionálne riešenie.

Ako zástupca našej mestskej časti som 
na osobnom stretnutí s pánom primátorom 
prezentoval hlavné priority Záhorskej Bys-
trice pre najbližšie obdobie. 

Následne som mu, tak ako aj ostatní po-
slanci, písomne doručil i priority na roky 
2015 – 2018. Vzhľadom na ich množstvo 
sme dostali prísľub, že k ich zapracovaniu 
do rozpočtu bude dochádzať postupne 

podľa jeho vývoja, a to ešte v tomto roku 
alebo v nasledujúcom období.Dobrou sprá-
vou je, že vzhľadom na zmenu v štruktúre 
prerozdeľovania dane z príjmov FO ako 
i jeho pozitívnemu výberu sa predpokla-
dá, že na naša mestská časť môže očakávať 
z magistrátu daňové príjmy aj po započíta-
ní solidarity na úrovni cca 1,1 mil. eur. To 
predstavuje nárast oproti minulému roku 
cca 80 tisíc eur.

Hlavné mesto má rozpočet, avšak v prie-
behu roka nás bude čakať veľa práce na jeho 
vylepšovaní.

 Roman Weinštuk

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

Jarné servisné dni ŠKODA od 13. 4. do 31. 5. 2015. Pre zdravší a čistejší vzduch vo vašom vozidle sme pre vás pripravili 
výhodnú ponuku na dezinfekciu a čistenie klimatizácie za 29,90 € s výmenou peľového filtra s aktívnym uhlím, ktorý budete 
mať v minimálnej hodnote 28,42 € v závislosti od modelu vozidla od nás zadarmo. Len do konca mája bude platná atraktívna 
ponuka 4 kompletných kolies za cenu 3 a cenové zvýhodnenia na sezónne produkty ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva. 
www.skoda-auto.sk

BEZPEČNÁ CESTA SA ZAČÍNA  
V AUTORIZOVANOM SERVISE
BEZPEČNÁ CESTA SA ZAČÍNA  
V AUTORIZOVANOM SERVISE

Čistenie a dezinfekcia klimatizácie  
s filtrom zadarmo

Sezónny sortiment 
príslušenstva 
zvýhodnený o 20 %

4 letné kompletné  
kolesá za cenu 3

20 % cenové  
zvýhodnenie diskov

Sezónny sortiment dielcov  
zvýhodnený o 20 %

Todos Bratislava                           www.todos..sk
M. Sch. Trnavského 14                   Tel.: 0800 102 103
841 01 Bratislava
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Naše stolnotenisové talenty

Spoločenstvo priateľov stolného tenisu fun-
guje v Záhorskej Bystrici od konca roku 
2009. Spočiatku združovalo len rekreačných 
záujemcov z radov dospelých a mládeže a or-
ganizovalo mládežnícke i seniorské turnaje. 
Teraz však už má aj dva súťažné tímy v 6. a 8. 
bratislavskej lige (B družstvo si už vybojovalo 
postup do 7. ligy). 
Od tohto roku vyvíja aktívnu činnosť aj Ping 
Pong King Kong klub pre deti od 6 do 10 
rokov s cieľom rozvíjať v Záhorskej Bystrici 
stolný tenis a vychovávať talenty. „Krstnou 

mamou“ tejto myšlienky je Ing. Zuzana 
Juríková, zároveň druhá trénerka klubu. 
Hlavnou trénerkou je osoba, ktorá v tomto 
športe naozaj niečo znamená. Mgr. Ľubica 
Gogová, rod. Mládková, je bývalá reprezen-
tantka ČSFR a SR (1985 – 1993). Na junior-
ských Majstrovstvách Európy získala striebro 
v miešanej štvorhre (Atény 1987) a bronz 
v družstvách (Luxembursko 1989).
Prvé súťažné vystúpenie „kingkongistov“ 
nedalo na seba dlho čakať: reprezentovali 
Záhorskú Bystricu na Veľkonočnom turnaji, 

ktorý organizovala TJ Stupava. Štartovalo 
tam spolu 40 nádejí zo Senice, Moravského 
Sv. Jána, Karlovej Vsi a dokonca aj z rakúske-
ho Angernu. A práve od klubu Scorpions 
Angern dostali pozvanie na turnaj, ktorý tam 
bude koncom mája. 
Podľa údajov Ing. Juríkovej sa turnaj hral 
v dvoch vekových kategóriách: deti do 12 
rokov a od 13 do 16 rokov. V oboch kategó-
riách hrali spolu chlapci aj dievčatá. 
V mladšej kategórii Záhorskú Bystricu za-
stupovali Hanka Gogová, Paľko Bilka, Miško 
Svoboda a Miško Bilka. Paľko Bilka v svojej 
skupine vyhral tri zápasy a skončil na piatom 
mieste, Hanka Gogová vo svojej skupine vy-
hrala dva zápasy a skončila na šiestom mies-
te. Všetci štyria spolu odohrali až 26 zápa-
sov s plným nasadením. Za to, že po krátkej 
dobe trénovania dokázali obstáť v náročnej 
konkurencii, im patrí veľký obdiv a uznanie, 
konštatuje Ing. Juríková.  
Bližšie informácie o tréningoch, ktoré sú 
vždy v utorok a vo štvrtok v Spoločenskom 
dome na Námestí Rodiny, získate na čísle: 
+421 905 638 259.

Ján Grexa

člen komisie športu a CR

Úspešné vystúpenia bystrických futbalových nádejí budú mať v roku 2015 silnú podporu 
obce prostredníctvom miestneho rozpočtu. 

Miestne zastupiteľstvo schválilo po do-
hode so starostom mestskej časti podporu 
ŠK Hargašova pre výhľadovo 5 družstiev 
detí a mládeže vo výške 8 000 eur. Tieto 
prostriedky pôjdu na vybavenie športové-
ho klubu, podporu cestovania na zápasy, 
sústredenia, štartovného, práce trénerov 
a poplatky futbalovému zväzu.

Obec po minuloročnej rekonštrukcii 
závlahy, čerpadla a rozvodov pristúpila aj 
k rekultivácii samotného ihriska. Začiatkom 
apríla bolo ihrisko prevzdušnené, popiesko-
vané, dosadené boli štyri  druhy tráv. Až do 
konca mája sú pre trávnik potrebné pokoj, 
zavlažovanie, hnojenie a kosenie. Následne 
bude možné na zrekultivovanom ihrisku 
hrať. Dúfame, že trávnik bude v omnoho 
lepšom stave ako po zime. Mládežnícke 
družstvá zatiaľ hosťujú v Marianke, ktorá 
ich prichýlila na svojom ihrisku.

Mestská časť vypísala aj výberové kona-
nie na prevádzkovateľa reštauračného zaria-
denia a klubovne v obecných priestoroch. 
Máme predstavu, že spojazdnením tejto 
prevádzky a jej využívaním pre deti, rodičov 
a hostí počas súťažných zápasov, tréningov 
a samozrejme obecných podujatí Bystrica 
ponúkne atraktívnu možnosť trávenia voľ-
ného času „pri futbale“.

 Ivan Bošňák

predseda komisie športu a CR

Lepšie ihrisko, krajšie okolie a bufetLepšie ihrisko, krajšie okolie a bufet

Rekultivácia trávnika.

Prevzdušňovanie trávnika hrotmi.

Občianske združenie Spoločenstva priateľov stolného tenisu v Záhorskej Bystrici rozbehlo 
začiatkom februára tréningy detí a mládeže v stolnom tenise. Už po prvých dvoch 
týždňoch bolo prihlásených 16 detí.
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Poctivá príprava a zanietený prístup 
od mája 2014 priniesli svoje ovocie. Spolu 
s novou trénerskou dvojicou Roland Bluska 
(hlavný tréner) a Daniel Madleňák (asistent 
trénera) sa hráči z materského klubu ŠK Har-
gašova Záhorská Bystrica, doplnení o hráčov 
z prestupov a hosťov z iných klubov, pustili do 
napĺňania svojho cieľa reálne hrať o medailu. 
Po umiestneniach v predchádzajúcich roční-
koch s koncom v prvom kole play off , chceli 

ísť vyššie a nechať si zavesiť na krk zaslúženú 
odmenu.

Od prvého zápasu družstva v základnej 
časti súťaže platilo môj dom – môj hrad. 
Okrem presunu do inej haly na jeden „do-
máci“ zápas s minuloročným majstrom FbO 
Florkom Košice, pre obsadenosť domácej haly 
na ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, sa v domá-
com prostredí zrodili len víťazstvá. Túto jedi-
nú domácu prehru si hráči bohato vynahradili 

v 1.kole play off , do ktorého si vybrali v zmys-
le predpisu súťaže, práve tento košický tím.

K domácim víťazstvám sa pridali výbor-
né výsledky aj na ihriskách súperov. Zisk 
rekordného počtu bodov zo všetkých zápa-
sov v základnej časti a umiestnenie na tretej 
priečke na konci základnej časti to plne po-
tvrdili. Nový herný štýl pod taktovkou mla-
dej, no skúsenej trénerskej dvojice prinášal 
radosť nielen ľudom z prostredia klubu, ale aj 
z radov podporovateľov a rozširujúcej sa fa-
núšikovskej základne, čo vyvrcholilo plnými 
tribúnami v play off  zápasoch.

Reglement súťaže určuje, že tímy do tre-
tieho miesta po základnej časti si vyberajú 

Extraliga mužov 2014/2015 vo florbale je na konci. Družstvo Tsunami v tomto ročníku 
opäť zabralo a dosiahlo zatiaľ svoj najväčší úspech.

Družstvo Tsunami bronzové
1 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
2 ATU Košice
3 Tsunami Stupava / Z. Bystrica 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
FLORBAL

1 Grasshoppers Žilina 10 10 0 0 99:47 20
2 ATU Košice 10 6 0 4 81:53 12
3 ŠK 1. FBC Trenčín 10 6 0 4 71 : 49 12
4 Tsunami Z. Bystrica 10 5 0 5 88 : 73 10
5 Snipers Bratislava 10 1 1 8 35 : 108 3
6 FBC Mikuláš Prešov 10 1 1 8 42 : 86 3

SPST Z. Bystrica A je na 7. mieste v 12 člennej VI. lige

STOLNÝ TENIS
SENIORI – VI. LIGA – BRATISLAVA

SPST Z. Bystrica B je na 2. mieste za Sv. Jurom v 8 člennej VIII. lige.
SENIORI – VIII. LIGA – BRATISLAVA

Tím ŠK Hargašova je priebežne na 10. mieste v 15 člennej lige

FUTBAL
Mladší žiaci – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO

Tím ŠK Hargašova  je priebežne na 2. mieste o 2 body za Vrakuňou 
v 10 člennej lige

Staršia prípravka – Skupina A2 - BRATISLAVA MESTO

Tím ŠK Hargašova  je priebežne na 6. mieste v 10 člennej lige
Mladšia prípravka – Skupina B2 - BRATISLAVA MESTO

Tím MFK Z. Bystrica je v skupine o majstra na 4. mieste v 6 člennej lige
FUTSAL Liga 40 

Rozpis zápasov nájdete na webovej stránke 
www.futbalnet.sk

Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame na zápasy 
ŠK Hargašova – hosťujú v Marianke

Extraliga – elitná skupina / Konečná tabuľka 12 
člennej ligy po Play-off

Juniorská extraliga – elitná skupina / Konečná tabuľka

Po 9. kole je Tsunami na 2. mieste so stratou 3 body na vedúci Bogdau
Stupava v 6 člennej lige

FLORBAL Dorastenci U17 

Priebežne po 8. kole vedie Tsunami 10 člennú ligu pred Snipers 
a Lions Bratislava

FLORBAL Starší žiaci U15 

Priebežne je Tsunami na 5. mieste v 8 člennej lige 
FLORBAL Mladší žiaci U13

Priebežne je Tsunami „A“ a „B“ na 6. a 9. mieste v 10 člennej lige 
FLORBAL Staršia prípravka U11

Priebežne je Tsunami na 3. mieste v 6 člennej lige
FLORBAL REPRE – liga amatérov

Po úspešnej sezóne 2014, v ktorej TJ 
Záhorák skončil v poradí klubov Brati-
slavského regiónu na 6. mieste z 25 hod-
notených klubov a zisku dvoch druhých 
miest na Majstrovstvách Slovenska, sa 
otvára nová letná sezóna 2015. TJ Záho-
rák bude mať zastúpenie v súťažiach Bra-
tislavského regiónu ôsmimi družstvami: 
1x dorast; 2x muži; 1x seniori 35+; 2x 
seniori 55+ a 2x seniori 65+. Okrem toho 
v letnej sezóne bude mať Lady Zahorak 
Master zastúpenie dvomi družstvami. TJ 
Záhorák pripravuje na obdobie júl-august 
aj týždenné turnusy pre výcvik detí vo 
veku od 6 do 12 rokov pod vedením kva-
lifikovaných trénerov. Bližšie informácie 
budú sprostredkované cez miestny roz-
hlas a na webovej stránke.

prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

PRED TENISOVOU SEZÓNOU

svojich súperov do 1. kola play off . Po vyda-
renej prvej časti súťaže si Tsunami na základe 
skúseností a aj z taktického hľadiska vybralo za 
súpera minuloročného majstra z Košíc. Séria 
s konečným výsledkom 3:1 na zápasy správ-
nosť rozhodnutia podčiarkla. V semifi nále s 
ďalším tímom z Košíc – ATU rozhodovalo o 
postupe do fi nále aj o trošku viac šťastia na 
súperových hokejkách (dve domáce prehry 
o gól), a, žiaľ, aj mimofl orbalová vyťaženosť 
trénerov a hráčov Tsunami, ktorá neumožnila 
odohrať zápasy na súperovom ihrisku v plnej 
sile. ATU Košice však do fi nále postúpilo za-
slúžene na základe výsledku 1:3 na zápasy v 
neprospech Tsunami.

Predsezónny cieľ trénerov zostaviť kvalitné 
družstvo a celkovo dosiahnuť lepšie umiestne-
nie ako v predchádzajúcej sezóne sa stal sku-
točnosťou, konečné bronzové umiestnenie je 
skvelou odmenou pre všetkých zúčastnených, 
vrátane podporovateľov klubu a družstva 
Tsunami – starostu a predstaviteľov Záhor-
skej Bystrice, spoločností RIEKER Slovakia, 
FOOTWORK/EUROSTYLE, C&C Insurance 
service. MARK-MART/Ján Polák, V+V MAL a 
pre vynikajúcich fanúšikov, ktorí hnali Tsuna-
mi za víťazstvami nielen v ústretovom prostre-
dí Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave. 

Je rovnako výborné, že aj v tejto sezóne mohli 
hráči svojimi gólmi prostredníctvom klubu v 
rámci Tsunami Skóruj a pomáhaj / Tsunami 
Score and Help darovať 50 centov za každý svoj 
strelený ligový gól Organizácii muskulárnych 
dystrofi kov v SR. Je to celoslovenské občian-
ske združenie, spájajúce ľudí s rôznymi druhmi 
nervovosvalových ochorení, ktoré spôsobujú 
odkázanosť na pohyb pomocou vozíkov či na 
používanie dýchacích prístrojov. Títo ľudia sú 
pre nás všetkých inšpiráciou, ako sa nevzdať 
a neprestať na sebe pracovať. Navyše, k tímu 
Tsunami sa pridali v play off  aj diváci svojimi 
dobrovoľnými darmi. 

Ak sa k tomuto všetkému pridá aj účasť 
hráča Tsunami Martina Kuboviča na decem-
brových MS mužov 2014 vo švédskom Gö-
teborgu a znenie nominácie na MS juniorov 
2015, ktoré sa budú konať od 29. apríla do 
3. mája 2015 tiež vo švédskom Helsingborgu, 
v ktorej sú opätovne aj hráči Tsunami: Maroš 
Kovaľ, Oliver Kubaský a Martin Kubovič, ne-
ostáva nič iné, len sa už teraz tešiť na ďalšie 
fl orbalové stretnutia.

Všetkým patrí veľké poďakovanie!

  Juraj Hvozdík

Zloženie tímu:
Hráči: Jakub Klobučník, Martin Vilem 
(brankári) – Jakub Horecký (C), Marek 
Valachovič, Jakub Petrula, Lucien Haras-
lín, Dominik Žilka, Michal Šteinhubel, 
Martin Lohazer, Ondrej Sedlár, Denis 
Jakubík, Martin Kubovič, Maroš Kovaľ, 
Oliver Kubaský, Tomáš Slušný, Tomáš 
Belzár, Adam Požgay, Roman Chudý, Ľu-
bomír Šimuna
Hlavný tréner: Roland Bluska
Asistent a kondičný tréner: Daniel Mad-
leňák
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Novonarodené deti, nových občiankov 
našej Záhorskej Bystrice, slávnostne privítal 
pán starosta Jozef Krúpa  v stredu 1. apríla 
v sobášnej sieni Spoločenského domu. Na 
spestrenie podujatia si pripravili deti zo 4. B 
triedy pod vedením triednej učiteľky Slávky 
Vogelovej krátke vystúpenie a pre detičky 

vyrobili papierové sovičky, ako symbol ško-
ly. Pán starosta potom obdaroval každého 
nového občianka Domovským listom aj 
malým darčekom. Mamička dostala krásnu 
ružičku. Našim malým novým spoluobča-
nom želáme v živote veľa zdravia a šťastia, 
rodičom zasa veľa trpezlivosti a lásky. 

Vladimír Mrázek, Šarlota Drbalová, Ti-
mea Poórová, Bibiána Margetinová, Teré-
zia Bošiaková, Tian Tatič, David Pavlenda, 
Tomáš Genszký, Mária Golisová, Lesana 
Kompanová, Viliam Varga, Lucia Kajanová, 
Kornélia Zlatá, Natália Moncoľová, Emma 
Pavlík. 

Vítanie novonarodených občiankov 
inzercia 2/04/2015

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

inzercia 2/03/2014 POZVÁNKY

30. 4. Stavanie mája – Námestie Rodiny, o 17.40 h procesia 
z Ľudového domu, o 18.00 h stavanie mája                                
2. 5. Otvorenie cyklistickej sezóny – Námestie Rodiny, o 14.00 h
3. 5. DAR - Divadelné predstavenie - Veľká sála Spoločenského 
domu, o 18.00 h
4. 5. od 16.00 -18.00 h stretnutie starostu s občanmi- reštaurácia 
pri Kaplnke
17. 5. Deň matiek – Veľká sála spoločenského domu, o 17.00 h
16. 5. Záhorák open – TJ Záhorák
23. 5. Záhorská hokejka – areál ZŠ a MŠ Hargašova
24. 5. Recitál Lucie Bílej – Rímsko-katolícky kostol, o 17.00 h
31. 5. Púť do Marianky
5. 6. MDD a Deň Rodiny – areál ZŠ a MŠ Hargašova
20. 6. Kováčske rockovanie – Ľudový dom
21. 6. Deň otcov

Mestská časť upravila areál a opra-
vila detské ihrisko na Plácku.

Naši hasiči dostali nové auto Iveco Daily. 
Kľúče od neho odovzdal minister vnútra 
Robert Kaliňák starostovi Jozefovi Krú-
povi a Pavlovi Liďákovi z DHZ.

Dňa 20. apríla 2015 budú zahájené práce na stavbe Marian-
ka prekládka výtlačného potrubia, I. etapa. Stavba sa uskutočňuje 
v súlade so stavebným povolením, vydaným Okresným úradom Bra-
tislava dňa 10. 6. 2014 pod č. OU-BA-OSZP2-2014/022744-PIS.

Účelom stavby je čiastočná prekládka a rekonštrukcia vodovodné-
ho potrubia v úseku od čerpacej stanice na Pútnickej ulici po vodojem 
v Marianke. Z uvedeného dôvodu bude v úseku od čerpacej stanici na 
Pútnickej ulici až po Grmolízsky potok obmedzený prístup k záhradám, 
v intenciách odsúhlaseného projektu dopravného značenia. Práce 
by mali byť ukončené v septembri 2015.

O Z N A M  -  P r e k l á d k a  p o t r u b i a

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, že par-
kovaním na všetkých miestnych komunikáciách porušujú 
zákon č. 8/2009. Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, pri státí motorového vozidla na miestnej komunikácii 
musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najme-
nej 3 m pre každý smer jazdy a pri zastavení (parkovaní) 
musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m 
pre oba smery jazdy. V prípade zistenia porušovania hore 
uvedeného zákona je mestská polícia oprávnená konať.

O Z N A M  -  P a r k o v a n i e  v o z i d i e l

KOŽNÁ AMBULANCIA
pre kožné a  pohlavné ochorenia
a estetickú medicínu

MUDR. ZUZANA SCHWARCZOVÁ

Adresa: Zdravotné stredisko
               Malokarpatské nám. 2, Bratislava-Lamač
               (priamo pri zastávke Podháj
               autobusy č. 23, 30 a 63)
Telefón: objednávanie na 0911 797 813
Bližšie info: www.NavstevaLekara.sk

NOVÁ

Odstavené auto bez značiek na ulici 
Čsl. tankistov pred budovou bývalé-
ho miestneho úradu. Majiteľa týmto 
žiadame o odstránenie pokazeného 
auta.



Hovorí 
v kine policajt 

policajtovi: 
„Teraz sa priprav, 

príde happy 
end!…

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
Lola, epitel, 
Krek, Epona, 
Aston, ma

3. časť   
tajničky

Výstelka 
(anat.)

Mestov 
Turecku

Odborníkv 
etike

Matka Romula 
a Rema Astát (zn.) Planétka Inde

Nezisťovali 
miery

Básnický 
prívlastok

Nútia
Popevok
Filmovací 
prístroj

Útok
Zámeno (kde)

Ľud, po 
nemecky

Zdesenie

Skratka 
valuty
Značka 

kiloampéra

4. časť   
tajničky

Čln na Rýne

Otravné látky 
(skr.)

Osobné 
zámeno

Ploché 
plavidlo

Vpil

Autor:
JOZEF BLAHO

Ušľachtilá 
morská ryba

Keltská 
bohyňa koní Africký veľtok Inými slovami

Značka 
mililitra
Udieraj

Meno Valérie
Divadelný 

záves

1. časť  
tajničky

Symetrála
Značka ústnej 

vody

Slovinský 
skladateľ

Pokladnica 
(hovor.)

Obrúsi
Opačná strana

Meno Otílie

Anno Domini 
(skr.)

Tenisový úder
Číslovka

Minerálne 
látky

Ubránil sa
2. časť   
tajničky

Značka nitu
Čínska droga

Na, po 
anglicky Anglický fyzik Osol

Zvratné 
zámeno

Dávala zrnodo 
pôdy

Kvalitná 
egyptská vlna

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 1-2015 znie:  „dnes vedia piť ako ich otcovia.“
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA

RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V ZÁHORSKEJ BYSTRICI

www.zahorskabystrica.sk

Lucie Bílá
24.5.2015, 17:00 

Kostol sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici


