
ŠPORT
Kristínka a Magdalénka Smieš-
kové žijú futbalom, zahanbia aj 
chlapcov. 

PORTRÉT
Pán Valter Gula je učiteľ, akého 
by ste chceli mať. Zoznámte sa 
s ním.
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BysTRickÉ hRuBÉ hOdy sa VydaRili

Začiatok hodového víkendu patril Behu o 
pohár starostu. Do druhého ročníka tohto 
podujatia sa zapojili vo svojich kategóriách 
muži, ženy i deti, pričom najviac prišlo prá-
ve tých najmladších bežcov. V kategórii detí 
vyhral David Víger, medzi mládežníkmi zví-
ťazil Leonard Haraslín, prvé miesto v ženskej 
kategórii získala Katarína Zátopková a medzi 
mužmi získal prvenstvo Andrej Krúpa. So-
bota pokračovala slávnostnou akadémiou  
k 20. výročiu Dňa ústavy a 68. výročiu SNP. 
Podvečer si všetci „pohybuchtiví“ mohli 
zacvičiť spoločne s Fajn clubom. Po druhý-
krát sa počas hodov konala aj súťaž v pečení 
Bystrických závinov, ktorú tentoraz vyhrala 
skvelá gazdinka pani Ľudmila Antalová. Bys-
trický závin sa pečie z kysnutého cesta s ma-
kovou, orechovou alebo tvarohovou plnkou. 
Kto mohol ochutnať, nezabudne!

Záhorská Bystrica počas hodov privítala aj 
obyvateľov novej družobnej obce z rakúske-
ho Göttlesbrunnu – Arbesthalu. Starostovia 
Jozef Krúpa a Franz Glock v sobotu večer 
slávnostne podpísali Zmluvu o cezhraničnej 
spolupráci v oblasti rozvoja tradícií, kultúry 
a športu. Po slávnostnom akte sa divákom 
predviedla Dychová hudba z Göttlesbrunnu 
–Arbesthalu.
No a potom už Námestie Rodiny patrilo zába-
ve. V programe „S Bystričanma pri muzice“, 
ktorý moderovala Ivana Ilgová, vystúpili det-
ský folklórny súbor, folklórna skupina Chasa, 
spevácky zbor Bystričan. Spoločne si zahrali aj 
hostia z družobnej obce Brumovice s domá-
cimi s cimbalovkou Vonica. Na hodoch sme 
privítali aj priateľov z Čiech – pána starostu  
z Brumovíc Antonína Košuliča a pána starostu 
z Devínskej novej Vsi – Milana Jambora. 

V nedeľu nechýbala tradičná hodová omša, 
počas ktorej sme si pripomenuli konsekrá-
ciu kostola. Hrubé hody ukončilo posedenie 
pri muzike v Ľudovom dome s hudobnou 
skupinou Borovienka. 

hrubé hody sa však budú mať aj svoje po-
kračovanie – po druhýkrát zavíta do Zá-
horskej Bystrice divadlo – 17. septembra 
v spoločenskom dome o 19. hodine uvi-
díte výbornú komédiu na koho to slovo 
padne... Predstavia sa známi mladí herci 
Vladimír kobielsky, lukáš latinák, Ró-
bert Jakab, Juraj kemka a Marián Miezga. 
Vstupenky si budete môcť kúpiť na Miest-
nom úrade. Všetkých srdečne pozývame!

Príjemné čítanie Našej Bystrice  
želá redakcia.

foto: Peter Šteffek, Martin Jurček



Nevyhovujúca miestnosť, nefunkčné a za-
starané vybavenie. To mala byť technická 
podpora  moderného vzdelávania žiakov  
v predmetoch fyzika, matematika, biológia, 
chémia a geografia. Zriadiť multifunkčnú 
učebňu sme sa rozhodli v súlade so vzde-
lávacím programom našej základnej školy, 
ktorý drží prírodovedné predmety v rovno-
váhe s humanitnými. A to aj napriek tomu, 
že mnohé základné školy vytlačili prírodo-
vedné predmety na okraj svojho záujmu, 
pretože im to umožňuje štátny vzdelávací 
program. 
Myšlienku zriadenia multifunkčnej učebne 
podporilo vedenie školy aj jej zriaďova-
teľ MČ Záhorská Bystrica. Finančne sa na 
renovácii učebne okrem školy podieľalo aj 
občianske združenie RZH. Začala sa pred 

rokom, keď občianske združenie do dovtedy 
využívanej malej triedy zakúpilo notebook, 
dataprojektor, vizualizér a mikroskop s digi-
tálnou kamerou. Pokračovala počas letných 
prázdnin – stavebným úpravami sa zväčšil 
priestor, položila sa nová podlahová kry-
tina, vymaľovali sa 
steny, nainštaloval sa 
nový nábytok, ktorý 
rozčlenil veľkorysý 
priestor na učebňu a 
laboratórium. 
V učebni nájde poho-
dlné pracovné miesto 
30 žiakov, pri labora-
tórnych stoloch môže 
objavovať krásu bio-
lógie, chémie a fyziky 

18 žiakov. Tento priestor umožňuje 
pedagógom okrem klasických vyu-
čovacích metód využiť aj prvky pro-
jektového a zážitkového vyučovania, 
vhodný je aj na zaujímavé prírodo-
vedné prednášky s hosťami nielen 
pre žiakov školy, ale aj pre občanov 
Záhorskej Bystrice.
Ďalším krokom renovácie, ktorý 
umožní naplno využiť potenciál in-
formačných technológií, je zakúpe-
nie počítačov pre žiakov a tiež obno-
va učebných pomôcok a chemikálií. 
Vďaka nadšeniu a aktívnej podpo-
re zúčastnených strán sa podarilo  
v našej škole vybudovať  miesto, 
ktoré bude inšpirovať a motivovať 
žiakov, ale aj pedagógov pri ich kre-

atívnej práci, tak mimoriadne dôležitej pri 
výučbe prírodovedných predmetov na zá-
kladnej škole.

Viera Bendíková, 
učiteľka na II. stupni ZŠ Hargašova
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Pred nami je nový školský rok Prírodovedná učebňa ako sa patrí

Všetci s napätím očakávame, čo nám ten-
to významný rok prinesie. Leto sa končí, 
oddýchnuté deti, plné očakávania niečoho 
nového, znova zaplnia školu. Pani učiteľky 
mali už posledný augustový týždeň plné 
ruky práce a chystali triedy, pomôcky, zo-
stavovali plány. 

učeBne a daRy
Aj počas prázdnin sa na škole pracovalo. 
Teším sa, že sa nám podarilo v pavilóne  
nižšieho stredného vzdelávania, zrekon-
štruovať prírodovednú učebňu. Verím, že 
učebňa vybavená novým nábytkom, pra-
covnými stolmi a didaktickou technikou 
zvýši záujem žiakov o vyučovanie biológie, 
chémie a fyziky. Myslím si, že žiaci aj učite-
lia našej školy si to zaslúžia, pretože v týchto 
predmetoch dosahujeme výborné výsledky 
až v krajských kolách predmetových súťaží 
a nová učebňa môže tieto výsledky podpo-
riť a umocniť. Chcela by som sa poďakovať 
všetkým rodičom, ktorí prispeli svojím ro-
dičovským príspevkom a tiež 2 % z dane, 
pretože z týchto financií sme mohli zaplatiť 
vybavenie učebne. Stavebné práce boli hra-
dené z rozpočtu školy.

Rekonštrukciou prešla aj počítačová učebňa 
v pavilóne žiakov primárneho vzdelávania.  
Z  jednej učebne vznikli dve, z ktorých každá 
je vybavená  novým nábytkom a počítačmi. 
Poďakovanie patrí pánovi Križkovi, firme 
RADIOLAN a firme Johnson Controls  
International, ktorí pomohli pri zabezpečení 
prác aj vybavenia učební, a tiež miestnemu 
úradu, ktorý poskytol financie.
Vďaka projektu, ktorý vypracovala pani 
Okálová, schválila Nadácia Slovenskej 
sporiteľne zamestnanecký grant vo výške 
1000 eur v prospech Rodičovského zdru-
ženia Hargašova. Sponzorský dar vo výške 
500 eur poskytol pán Okál a zvyšok 412 eur 
dofinancovalo Rodičovské združenie pri ZŠ 
s MŠ Hargašova. Škola takto získala štyri 
dataprojektory, ktoré budú nainštalované 
do tried a prispejú k spestreniu vyučova-
cích hodín.

čO eŠTe TReBa uROBiť
Všetky zmeny k lepšiemu ma tešia, viem, 
že je tu veľa ďalších vecí, ktoré treba urobiť. 
Päťdesiat rokov existencie školy je dlhý čas, 
ktorý sa podpísal pod opotrebovanosť škol-
ských budov. Počas letných prázdnin sa za-
čalo so sanačnými prácami na jednej triede 
materskej školy, čím by sa malo odstrániť 
vlhnutie stien a tiež sa na tejto triede vyme-
nia okná. Teší nás, že miestne zastupiteľstvo 
odsúhlasilo tieto stavebné práce a schválilo 
potrebné financie. Verím, že čo najskôr sa 
nájdu peniaze aj na výmenu okien na ďal-
ších budovách – niektoré sa už nedajú otvo-
riť – a tiež na výmenu vchodových dverí.

nOVÉ Pani učiTeľky
Prvý septembrový deň školského roku 
2012/2013 sme privítali v škole 37 nových pr-
váčikov. Veľká väčšina detí je z našej materskej 
školy, takže školský areál im je známy a nebu-
dú mať problém s adaptáciou. Určite im v tom 
pomôžu aj ich nové pani učiteľky – Mgr. Mar-
cela Suroviaková a Mgr. Mária Oravcová. 
Všetkým prvákom želám veľa chuti do 
učenia, veľa dobrých kamarátov, aby sa im  
v škole páčilo a samozrejme darilo!

PaedDr. Zuzana Kaliariková, 
riaditeľka

Viac informácií o práve začatom školskom 
roku nájdete na nástenkách v ZŠ a v MŠ 
alebo na webstránkach a www.mshargasova.
estranky.sk, www.zshargaba.edu.sk

Päťdesiat rokov je veľký medzník nielen v živote človeka, ale aj školy. 
Nový školský rok 2012/2013 sa ponesie práve v znamení osláv  
50. výročia založenia ZŠ Hargašova v Záhorskej Bystrici.

Úspešný projekt, ktorého výstupy budú žiaci a učitelia využívať už od septembra, je renovácia 
prírodovednej učebne v pavilóne B základnej školy.

stavebné úpravy v materskej škole

TÉMATÉMA

PRiORiTy ŠkOly

l Vyučovanie cudzích jazykov od prvého 
ročníka
l Vyučovanie informatickej výchovy od 
prvého ročníka
l Environmentálna výchova
l Šport

nOVÉ učiTeľky 
PRVákOV

Mgr. Mária Oravcová
Štúdium vysokej školy ukončila v roku 
2005 na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Vo voľnom 
čase sa venuje cestovaniu, turistike, lite-
ratúre. Má rada prácu s deťmi. „Spoloč-
nými silami dosiahneme úspech, že na 
konci prvého ročníka budú vedieť čítať, 
písať, počítať a to je jeden z tých krásnych 
pocitov pri práci s nimi.“

Mgr. Marcela suroviaková
Štúdium vysokej školy ukončila v roku 
2003 na Pedagogickej fakulte Univerzi-
ty Konštantína Filozofa v Nitre. Učila  
v Oravskom Podzámku a v súčasnosti je 
už tretí rok učiteľkou ZŠ s MŠ Hargašova 
v Záhorskej Bystrici. Vo voľnom čase sa 
venuje rodine, s deťmi chodí bicyklovať, 
korčuľovať, plávať a v zime lyžovať. „Rada 
si prečítam dobrú knihu, pozriem zaují-
mavý film a počúvam hudbu. Na mojich 
nových prváčikov sa veľmi teším.“

Budova materskej školy je súčasťou škol-
ského areálu ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici. 
Triedy na prízemí sú spojené s terasami, 
ktoré už dávno neslúžia svojmu účelu. Jedna 
z nich bola  v minulosti zrekonštruovaná, 
aby sme ju mohli využívať ako súčasť det-
ského ihriska.

Niekoľko rokov nás trápi vlhnutie múrov 
pod oknami spomínaných tried. Žiadali 
sme zriaďovateľa o riešenie daného prob-
lému, ale keďže v materskej škole bolo 
viac havarijných situácií, prednosť dostali 
iné priestory – umyvárne, WC, prístav-
ba 5. triedy. Situácia sa však z roka na rok 
zhoršovala, preto sme požiadali o riešenie 
akútneho stavu našu mestskú časť. Vďaka 
zodpovednému prístupu pána starostu a 
miestneho zastupiteľstva sme získali finanč-
né prostriedky na opravu havarijného stavu 
jednej triedy s terasou. 
Stavebné práce, ktoré sa začali v polovici au-
gusta, zabezpečuje firma SARPO, a. s. Boli 
by sme radi, keby bola komplexná revitali-
zácia, ktorá zahŕňa nielen sanáciu stien, ale 
aj výmenu okien, ukončená do konca prázd-
nin. Ak to nestihneme, už vopred žiadame 

rodičov o trpezlivosť a pochopenie. Urobí-
me všetko preto, aby obmedzená prevádzka 
nenarušila začiatok školského roka.
V našom záujme je, aby sa výchovno-
vzdelávacia činnosť v materskej škole 
uskutočňovala v súlade s hygienickými 
požiadavkami pre zariadenia pre deti a 
dorast. Pevne veríme, že finančná situá-
cia bude priaznivá a postupne aj ostatné 
triedy prejdú úpravou a budeme môcť  
v dobrom počasí využívať terasy na edu-
kačné aktivity. Máloktorá materská škola 
sa môže popýšiť takým prostredím, aké 
má naša, s možnosťou uskutočňovať vý-
chovno-vzdelávaciu činnosti vonku – na 
terase.   

Viera Mazáčková,
zástupkyňa pre MŠ

Počas letných prázdnin sa v prírodovednej učebni usilovne pracovalo¡¡
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ZdRaVÉ, POdneTnÉ 
PROsTRedie

Do materskej školy nastúpilo 33 nových 
detí, na ktoré sa tešili pani učiteľky nielen 
v triede najmladších detí. Pre všetkých 
122 detí materskej školy chceme vytvoriť 
zdravé, podnetné prostredie. Ešte v júni 
sme zrealizovali opravu hradu so šmý-
kačkou na detskom ihrisku a doplnili 
hrové prvky o dve pružinové hojdačky. 
Realizáciu tohto projektu podporilo OZ 
Bystrický svet z  2 %  dane z príjmov su-
mou 1 000 eur a účelového daru rodiča  
1 000 eur. Z finančných prostriedkov fir-
my Monogram a daru rodiča sme zakú-
pili Interaktívnu tabuľu a nové didaktické 
pomôcky.

PaedDr. Zuzana Kaliariková, 
riaditeľka

Materská škola bola vo veľmi zlom stave, ¡¡
práce stále prebiehajú

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ  
Hargašova ďakuje Nadácii Slovenskej spo-
riteľne za finančný dar vo výške 1 000 eur  

v grantovom programe Za-
mestnanecký grant Euro k 
euru pre projekt Multimediálne učebne pre efektívnejšie vzde-
lávanie na základnej škole.
Spolu so sponzorským darom rodiča vo výške 500 eur a príspev-
kom RZH vo výške 400 eur boli finančné prostriedky použité na 
zakúpenie 4 dataprojektorov do 4 tried základnej školy.

ĎakuJeMe
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V tábore nás ochraňovalo veľa anjelov Škôlka nielen pre našich drobcov

Pius X. mal veľmi rád deti

Z FARNOSTIZ FARNOSTI

V chatkách, ktoré boli zasadené v krásnom 
prostredí lesa, bolo ubytovaných 29 detí,  
8 animátorov, pán dekan Ľudovít Pokojný a 
pani doktorka Dagmar Cingelová, ktorá sa 
počas celého pobytu o nás vzorne starala. 
Ranná rozcvička mala rozhýbať naše telo. 
Pokračovali sme „rozbuškou“ na povzbude-
nie ducha – prostredníctvom hlavnej myš-
lienky nám pomáhala uskutočňovať Ježišove 
slová v každodennom živote. 

kTO Je MôJ anJel?
Počas celého tábora nás ochraňovalo veľa 
anjelov, pretože každý si denne vyžrebo-
val lístoček s menom jedného kamaráta, 
ktorému bol počas daného dňa anjelom  
a snažil sa mu rôznym spôsobom pomá-
hať či „ochraňovať“. Ale to, kto bol komu 
anjelom a ako sa mu usiloval pomáhať, sa 
prezradilo až po večernej sv. omši.
Každý deň sme mali zaujímavú súťaž, kto-
rá mala preveriť náš odhad, a tí, čo boli  
k výsledku najbližšie, získali sladkú odme-
nu. Samozrejme, zjedli ju až po výbornom 
obede. Hrávali sme volejbal, bedminton, 
futbal, ale aj spoločenské hry,  úspech mal 
dokonca šach. Stále sa s nami hrali a zabá-
vali aj naši animátori. Večer sme sa zohrie-
vali, rozprávali a trávili spoločné chvíle pri 
ohníku.
Napriek tomu, že počasie bolo každú chvíľu 
iné a často sme doslova tancovali medzi 
kvapkami, stihli sme si pozrieť veľa zaují-
mavých miest. Navštívili sme Bojnický zá-
mok, pred ktorým nás čakal skutočný rytier 
v brnení, boli sme aj v zoo, kde sme mohli 
vidieť najrôznejšie druhy zvierat a tiež sme 
navštívili múzeum v prírode, ktoré sa sna-
žilo priblížiť život pravekých ľudí. 

nOVÉ kaMaRáTsTVa
Keď sa trochu vyčasilo a konečne nás zo-
hrialo slniečko, boli sme sa osviežiť na kú-
palisku, kde sme hrali aj volejbal, alebo len 
tak ležali v tieni. Pred búrkou, ktorá nás za-
stihla bez pršiplášťov, sme sa skryli a spie-
vali piesne, ktoré spievame s naším zborom. 
Počasie sa hneď umúdrilo. 
V tábore vznikli nové kamarátstva, tie exis-
tujúce sa posilnili, ale hlavne sme sa všetci 
dobre bavili. Ďakujeme nášmu Pánovi, že 
nás počas celého pobytu ochraňoval a dúfa-
me, že v ďalšom tábore sa opäť všetci stret-
neme a privítame aj nových kamarátov. 

Eva Holišová

Aj v našej farnosti sme mali leto plné zážitkov. Od 15. do 22. júla sme s deťmi a mladými strávili celý 
týždeň v tábore na Hrabovke neďaleko Bojníc. 

Pán dekan Ľudovít Pokojný nosil v hlave dlhšie jeden plán. Dotvoriť celý areál farských budov tak, aby 
mohli vzniknúť cirkevná materská škôlka a spoločensko-vzdelávacie centrum. A veru – škôlku onedlho 
zaplnia džavotajúce deti.

Všetci spolu¡¡

Ranná rozcvička plná zábavy¡¡

Každé jedlo bolo mňam! ¡¡

 Na kúpalisku Čajka¡¡

V krajine krivých zrkadiel¡¡

Najvzácnejšie opice bojnickej zoo ¡¡

 Opekanie medzi kvapkami dažďa¡¡

fo
to

: a
rc

hí
v 

fa
rn

os
ti 

a 
de

tí

Materská škôlka, ktorej otvorenie pripra-
vujeme, sa bude nachádzať v priestoroch 
starej fary, ako aj v nových, dostavaných 
priestoroch. Materská škôlka bude využívať 
aj existujúce farské ihrisko, ktoré je súčasťou 
areálu fary.
„Otvárame na začiatku októbra, teraz sme 
pred kolaudáciou. Celkovo bude v škôlke 
pracovať šesť osôb, vytvoríme celkom štyri 
pedagogické a dve nepedagogické miesta. 
Jedna zo štyroch pedagogických pracovníčok 
bude zároveň riaditeľkou materskej škôlky,“ 
hovorí dekan. Ďalšie dve zamestnankyne 
budú tvoriť technický personál – hospo-
dárka, ktorá bude mať na starosti výdajňu 
stravy, a upratovačka.
„Máme obrovskú radosť, pretože po prvýkrát 
v histórii Záhorskej Bystrice k nám prichá-
dzajú rehoľné sestričky, ktoré budú v mater-
skej škôlke pracovať. Dve z nich ako učiteľky 
a jedna ako hospodárka. Chceli by sme zdô-
razniť, že po prvýkrát tak vznikne v Záhor-
skej Bystrici rehoľné spoločenstvo!“
Tieto rehoľné sestričky možno už aj po-

znáte, pretože boli oficiálne predstavené na 
hodovej sv. omši 2. septembra. Ale môžete 
sa s nimi zoznámiť aj prostredníctvom roz-
hovoru, ktorý vám ponúkneme v ďalšom 
čísle Našej Bystrice.

dOBROdincOM ĎakuJeMe
Podľa pána farára sa celá stavba podarila 
vďaka dobrodincom, ktorí dielo podporo-
vali modlitbou, obetami a tiež finančne. „No 
na takúto veľkú stavbu by len dary nestači-
li. Farnosť predala niektoré pozemky a zisk 
sme investovali do obnovy farského areálu.“ 
Mnoho času a energie si vyžiadali aj „pa-
pierovačky“ okolo stavby. Ochotní farníci 
však s nimi pomohli svojimi radami a skú-
senosťami.
„Dôvodom obnovy farského areálu nebolo 
len vytvoriť materskú škôlku, ale sanovať 
celú budovu starej fary, ktorá má tento rok 
275 rokov a bola vo veľmi zlom stave. Muži, 
ktorí prichádzali na faru vypomáhať, vedia, 
v akom stave bola napríklad strecha, ktorá 
sa postupne rozpadávala. A takisto vedia,  

v akom stave bola jej statika, bolo potrebné 
ju spevniť.“
Podľa vyjadrenia pamiatkového ústavu je 
zvolená realizácia obnovy veľmi šťastným 
riešením, lebo sa zachránila stará pamiat-
ková nehnuteľnosť a súčasne sa využije pre 
nové účely s dostavbou.
„Okrem materskej škôlky budú ďalšie 
priestory slúžiť ako pastoračné centrum na 
stretávanie mladých, rodín, seniorov, detí. 
Celý areál sa touto prestavbou stal naozaj  
multifunkčným.
Ďakujem všetkým dobrodincom a tí, ktorí 
nám nechceli pomôcť, nech závidia,“ smeje 
sa pán dekan.

(mj)

Spomienku na sv. pápeža Pia X. nájdete v cir-
kevnom kalendári pod dátumom 21. augusta. 
V tento deň sme si na sv. omši pripomenuli 
život a dielo pápeža, ktorý nám zanechal veľa 
dobrého. Mimoriadny význam pre cirkev a 
veriacich mali dve jeho rozhodnutia – mož-
nosť častého svätého prijímania a sväté prijí-
manie detí, ktoré mal veľmi rád.
K buste Pia X. vo farskej predzáhradke sme 
položili kvety a spoločne sa pomodlili. Bus-
tu sme dostali ako dar z Riese v roku 2010, 
v tom istom roku ju aj požehnal apoštolský 
nuncius Mons. Mario Giordana.

Svätý pápež Pius X. sa stal hlavným dôvo-
dom družby Záhorskej Bystrice s talianskym 
mestečkom Riese Pio X., odkiaľ tento muž 
pochádzal. Pri rôznych príležitostiach sa tiež 
navštevujeme, naposledy sme sa stretli v Rie-
se na hodoch v júni tohto roku.

V našej farnosti pôsobí občianske združenie 
Pius X., ktorého cieľom je zoznamovať verej-
nosť so životom, dielom a myšlienkami tejto 
veľkej osobnosti duchovného a verejného 
života.

(mj)

čO sa uROBilO

l úprava existujúcich priestorov na prí-
zemí
l dostavba kolmého krídla, ktorou sa 
vytvoril uzavretý priestor a priamy prí-
stup detí na ihrisko
l vstup z ulice je podbránie s úschovňou 
kočíkov
l vytvorili sa priestory pre dve triedy, 
herne, spálne, kancelárie, šatňa, hygie-
nické zariadenia, jedáleň, kuchyňa
l v suteréne škôlky sú priestory pre mlá-
dež a skautov

foto: Martin Jurček

Škôlku onedlho zaplnia deti¡¡
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Valter Gula: učiť tu je pre mňa šťastím
pORTRÉTpOdujATIe 

Všetko sa začalo jednou netradičnou ak-
ciou... Keď prišla na miestny úrad do Zá-
horskej Bystrice pozvánka na súťaž vo va-
rení džemu, starosta Jozef Krúpa to najskôr 
považoval za dobrý vtip. Keď sa ukázalo, 
že ide o skutočne vážnu akciu – 1. ročník 
súťaže „Starostovská džemovačka“, hneď to 
prijal ako výzvu. „Pozvánku na túto súťaž 
dostali len vybraní starostovia, považoval 
som to preto za ocenenie a zároveň príleži-
tosť reprezentovať a zviditeľniť našu mestskú 
časť,“ hovorí Jozef Krúpa. 

V prvom rade bolo potrebné nájsť dobrého 
kuchára či kuchárku na varenie džemu. Voľ-
ba padla na pani Milku Jarošovú. „Chvíľu 
som rozmýšľala, aký džem uvarím. Keďže  

v tom čase práve 
rástli čerstvé jahody, 
rozhodla som sa uro-
biť jahodový džem,“ 
hovorí „džemárka“ 
Milka Jarošová. Sú-
ťažný tím zo Záhor-
skej Bystrici doplnil 
aj známy herec a 
nový obyvateľ  Vla-
do Kobielsky. „Myš-
lienka súťaže sa mi 
okamžite zapáčila, 
preto som ponuku 
starostu bez dlhšie-
ho váhania prijal. 
Očakával  som, 

že bude zábava a 
aj cena pre víťazov bola lákavá,“ hovorí  
o súťaži Vlado Kobielsky. 

Po dlhých prípravách, varení džemu, vý-
robe špeciálnych etikiet nastal nakoniec 
deň „D“. Tím zo Záhorskej Bystrice sa 
vybral na podujatie do Medickej záhrady 
na Gurmán Fest Bratislava. Okrem nášho 
tímu sa zapojili aj starostovia či starostky zo 
Starého Mesta, Karlovej Vsi, Lamača, Rače 
a Devínskej Novej Vsi. A všetci brali súťaž 
mimoriadne vážne. Veď o kvalite džemu 
rozhodovali dve poroty. Odborná – tá  hod-
notila chuťové vlastnosti, ale aj originalitu 
balenia a etikiet. Druhou porotou boli náv-
števníci Gurmán Festu, ktorí džemy 
ochutnávali a prideľo-
vali im svoj hlas. 

A tak starostovia celé 
hodiny svoje domá-
ce džemy natierali 
na chlieb a ponúkali 
okoloidúcim. Súčasne 
ich tímy ponúkali  na 
predaj džemy v špeci-
álnych fľaškách so za-
ujímavými etiketami. 
„Po prvýkrát som mal 
možnosť vyskúšať si svoj obchodnícky talent. 
A musím povedať, že som sa občas zapotil 
viac ako pri nakrúcaní,“ s úsmevom spo-
mína Vlado Kobielsky.  Záujemcov o chut-
né džemy bolo veľa. „Jedna staršia pani ma 
dokonca začala chváliť, aký výborný džem 

som navaril. Vraj vždy tušila, že som dobrý 
kuchár, len tá moja protivná Ivanka mi nikdy 
nedala šancu sa prejaviť. J Keď som ju uvie-
dol na pravú mieru a predstavil našu pani 
kuchárku Milku, bola trošku sklamaná, ale  
džem si kúpila a dala nám aj svoj hlas.“

Aj vďaka  práci skvelého tímu, získala Zá-
horská Bystrica hneď dve prvenstvá.  Ako 
prví sme predali všetky vyrobené džemy  
a získali sme aj prvenstvo v hodnotení náv-
števníkov Gurmán Festu. Záhorská Bys-

trica dostala aj 
zaslúženú odmenu – ako inak sladkú – 800 
kilogramov cukru. 
„Som naozaj rád, že Milka Jarošová a Vla-
do Kobielsky sa tak obetavo zapojili do tejto 
milej súťaže. Patrí im moja vďaka,“ hovorí 
Jozef Krúpa. „Vďaka patrí aj všetkým Bys-
tričanom, ktorí nás prišli podporiť priamo 

na podujatie. 
Aj s ich pomo-
cou sme získali 
naozaj prak-
tickú cenu.“ 
Cukor sa roz-
delil spravod-
livo. Dostali  
z neho hlavne 
dôchodcovia, 
škola a škôl-
ka.  

„Starostovská džemovačka“ bude aj 
na budúci rok. Veríme, že tím zo Záhorskej 
Bystrice zase získa trofeje víťazov. Ak máte  
zaujímavý recept na džem, pošlite nám ho. 
Možno ho budeme variť na 2. ročníku „Sta-
rostovskej džemovačky“. 

Text a foto: mc

V Záhorskej Bystrici sa tento rok v lete rozdával cukor. Jedného dňa sa objavilo pred miestnym úradom 
veľké auto, z ktorého vyložili na Námestí Rodiny paletu s 800 kilovými balíčkami kryštálového cukru. Ak 
sa pýtate, ako sa k nám cukor dostal, odpoveď sa dozviete. Ale poďme pekne po poriadku. 

Pán Valter Gula je učiteľ, akého by ste chceli mať. Pri rozhovore s ním si uvedomíte, čo pre každé 
dospievajúce dieťa znamená naozaj dobrý pedagóg. Taký, ktorý má vedomosti, ale aj pochopenie a vie 
vzbudiť rešpekt.

Medzi záhradami sme trochu blúdili, a tak 
po nás pán učiteľ Gula prišiel na bicykli. 
Opálený a v dobrej forme z neho zosko-
čil, ako keby tých jeho 69 rokov bol nejaký 
omyl. A už nás aj so svojím bývalým žia-
kom Vladimírom Kristlom vedie do svojho 
raja. 
„Však sú krásne?“ pýta sa a s úsmevom  
k nám vystiera ruky so slivkami bystrič-
kami. Strom je  nimi obsypaný a rovnako 
lákavé sú aj červenajúce sa rajčiny. Všetko, 
čo rastie v záhrade pána učiteľa, vyzerá do-
konale zdravo. Rovnako ako on. Len o čosi 
neskôr sa pomedzi iné témy dozvieme, že 
na lyžovačke so žiakmi si pred tridsiatimi 
rokmi zlomil chrbticu, pri stavbe chaty si 
zasa zlomil ruku a zopár rokov bojoval aj  
s alergiami. Ale žiadnym zdravotným prob-
lémom sa nenechal premôcť. Dnes má svoj 
vlastný recept na zdravý život a o tom, že 
funguje, svedčí okrem fyzického stavu na-
príklad aj excelentná pamäť. Pri spomínaní 

ňou zahanbí aj svojho žiaka. Ten vraví, že  
o pánovi učiteľovi Gulovi hovoria dnes 
s rešpektom ešte aj jeho deti. Je to naozaj 
pravda – pán učiteľ ešte stále učí.

ZačiaTky
„Treba nejakým spôsobom zosúladiť učiteľskú 
prísnosť, ľudský nadhľad a pútavosť toho, čo 
treba učiť. Toto keď človek spojí, je to dobré,“ 
hovorí pán Gula a hneď ako z rukáva sype 
konkrétne spomienky a dátumy – čo učil 
žiaka Kristla on sám a akí iní skvelí učitelia 
(to nezabudne zdôrazniť) ho učili iné pred-
mety.
Pán učiteľ Gula učil slovenčinu, dejepis, 
hudobnú výchovu a telocvik. Vyštudoval 
pedagogickú fakultu v Nitre a postgraduál 
si urobil v Banskej Bystrici. „To boli krušné 
časy, najmä v zime. Každé dva týždne som 
musel vstávať o štvrtej ráno, aby som z Rabčíc 

do Bystrice docestoval včas.“ Prvé 
učiteľské miesto dostal práve tam, 
v Rabčiciach. Na Oravu prišiel žiť 
spolu s rodičmi z Nemecka, kde 
sa v roku 1943 narodil. „Nedávno 
som bol po 38 rokoch na Orave, 
rabčická škola oslavovala 50. výro-
čie založenia. Sú tam veľké zmeny, 
mnoho sa postavalo a celé Rabčice 
sa svojím životným štýlom pribli-
žujú nášmu. Vtedy som nemohol 
ani potrebné učebnice a literatúru 
zohnať, musel som po ne cestovať 
do Martina.“

VZťah k ľuĎOM
Keď prišiel pán učiteľ učiť do Bra-
tislavy, mohol si vybrať z viacerých 
škôl. Vybral si práve Záhorskú 
Bystricu a na tejto škole teda učil od roku 
1975. „Byt som nemal, tak som najprv dva 

roky býval v bývalej zubnej ošetrovni, 
ani sa tam nekúrilo. Ale dôležité pre 
mňa bolo, že z Oravy som bol poriadne 
vybavený pedagogickými skúsenosťami a 
najmä – človek tam musel mať perfekt-
ný vzťah ľuďom a k deťom individuálny 
prístup. To všetko sa mi tu veľmi dobre 
zišlo. A výborné bolo, že na tejto našej 
škole bol výborný pedagogický zbor. No, 
pripomeňme si pani Mazancovú, pani 
Bielovcovú, pani Dankovú, pani Polako-
vičovú staršiu aj mladšiu, pani Fialovú... 
Podávali sme si štafetové kolíky a ja som 
len mohol konštatovať, ako krásne vedia 
tie ženy pracovať s deťmi.“ A hneď dodá-

va, že to isté platí aj o učiteľoch, ktorých tu 
našiel, keď sa už ako dôchodca pred tromi 
rokmi vrátil k učeniu. „Že naša škola nemá 
dobrú úroveň, to je len fáma. Možno to plati-
lo zopár rokov dozadu, ale teraz už nie.“

deMOkRacia
„V tejto dobe by deti ťažko zvládali to, čo mu-
seli robiť deti kedysi. Napríklad celé poobedie 
pracovať v školskom sade.“ Pýtame sa pána 
učiteľa, či sa mu dnešné deti zdajú horšie, 
veď mnohí sa sťažujú na ich správanie, na 
neúctu pred autoritami. „To všetko záleží 
na konkrétnom učiteľovi, na jeho osobnosti. 
Najhoršie je, keď sa deti musia prispôsobovať 
mnohým učiteľom. Vtedy si povedia: Ty sa 
budeš prispôsobovať nám... V ôsmej, deviatej 
triede je úloha učiteľa veľmi ťažká, preto je 
dobré, ak ich vedie od piatej triedy. Ale aj keď 
je to ťažké, všetko sa dá.“

Najväčším problémom vraj je, že mnoho 
detí je z neúplných alebo problematických 
rodín. Tie deti neposlúchajú, lebo „ich rodi-
čia neposlúchajú“. Majú stresy v robote, kto-
ré sa prenášajú do rodiny a do výchovy. „To 
je skutočný problém. Nie to, že je moderná 
doba a deti sedia pri počítači. Práve naopak, 
majú rozhľad a aj inteligenčne sú na tom 
veľmi dobre. Deti sú fakticky stále rovnaké 
– dobré aj zlé. Od učiteľa závisí, ako a kam 
ich vedie. A ak majú deti demokratickejšiu 
výchovu, aj učiteľ musí hľadať demokratic-
kejšie formy.“

dOBRý žiVOT
„Pre mňa bolo šťastím prísť do Záhorskej 
Bystrice a učiť tu. Bola to dobrá voľba a som 
tu veľmi spokojný. Niekedy sú to stresy, naprí-
klad dobre pripraviť deviatakov na stredné 
školy, ale keď sú výsledky dobré, celý život je 
dobrý.“
Hodina s pánom učiteľom ubehla ako voda, 
na záver návštevy nám ešte zahral na flautu 
El Cóndor Pasa. Bolo nám ľúto, že musí-
me ísť, aj keď sme na cestu dostali z tých 
parádnych bystričiek. No nielen my, ale 
aj pán učiteľ je napriek prázdninám veľmi 
„zamestnaný“. Okrem práce v záhradke a 
bicyklovania trávi totiž čas intenzívnym plá-
vaním na Zlatých pieskoch. „Keď už potom 
jazero zamrzne,“ hovorí pán Gula a vôbec 
nežartuje, „plávať nemôžem. Tak si robím  
v záhrade taký päťminútový kúpeľ v snehu, 
čo sa zošuchne zo skleníka.“ To je teda recept 
pána Gulu na zdravý život. Vyskúšate?

Text a foto: mc

 Pán učiteľ Valter Gula má stále vynikajúcu kondíciu¡¡

 Učiteľ a žiak (Vladimír Kristl vpravo)¡¡

„ako sme džemovali“... 
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najkrajšie pestrofarebné záplaty deň otvorených dverí  
TV Markíza trochu inak
Markizácky Deň otvorených dverí privítal aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu mnoho návštevníkov  
a hostí. V Záhorskej Bystrici sme opäť videli ŠPZ zo všetkých kútov Slovenska.

NApÍSALI STeNApÍSALI STe

Preto sa doslova a do písmena stali spes-
trením tohtoročných Bystrických hodov. 
Uznal to každý, kto si prišiel patchworkovú 
výstavu pozrieť. Návštevníci nešetrili slova-
mi chvály a ešte aj kúpili drobnosť pre seba 
či vnúčatko.
Pre nás, členky cechu, to bola druhá skú-
senosť a vďaka milým, očareným návštev-
níkom aj veľmi pozitívna a príjemná. Vý-
stava sa uskutočnila vďaka tomu, že sme 
našli vhodný dočasný domov v obchodnom 

priestore na Námestí 
Rodiny, ktorého majiteľ 
sa tak zaradil do našej 
charitatívnej komunity.

TVORBa, kTORá 
neOMRZí
Všetko sa v roku 2005 
začalo tak, ako vzni-
ká veľa iných spolkov 
a klubov – z nadšenia. 
Začali sme šiť, rozprá-
vať sa, počúvať a učiť sa 

jedna od druhej. Z príležitostných 
stretnutí sa stali pravidelné. Vznik-
lo občianske združenie Slovenský  
patchworkársky cech so sídlom  
v Bratislave. Po roku nás bolo už viac 
ako desať. Spoločné výlety na výstavy 
a workshopy sa stali bežnou súčasťou 
víkendov a prázdnin.
V súčasnosti má cech 12 aktívnych 
členiek, nielen z Bratislavy, ale  
i z Prievidze, Kalnej nad Hronom, 
Želiezoviec a z Ľubietovej. Niekto-
ré sa venujú patchworku a quiltu 
vo voľnom čase, niektoré prepadli  
patchworku profesionálne. Láska  
k tejto technike je však u každej z nás 
veľká, ukladať a kombinovať látky, 

vyberať vzory a ukladať nanovo, to je 
tvorba, ktorá nás nikdy neomrzí.

nielen dResden daisy
Patchworkárky na celom svete pomáha-
jú. Šijú deky a iné užitočné kusy pre ľudí  
v núdzi, poskytujú svoje diela na aukcie na 
dobročinné účely. V našom cechu okrem 
projektov, do ktorých každá prispievame 
svojím fortieľom, chuťou i materiálom, 

máme i spoločné diela: dve cechové deky a 
najnovšie nástennú dekoráciu. 
Ako hovorievala naša kolegyňa, prvá deka 
by mala byť tovarišská a takou aj je. Kaž-
dá sme na ňu ušili jednu krásnu kvetinku 
– vzor sa nazýva Dresden Daisy. Táto žltá 
deka svieti na každom stretnutí. Na výstave 
bola obdivovaná aj „šteláž“, šitá polica so 
šálkami, čajníkmi či zaváraninami. Šteláž 
putovala od jednej členky cechu k druhej a 
koncom jari 2011 sme ju dohotovili. Každá 
z nás do nej prispela niekoľkými kúskami 
riadu. 
Tretím, najnovším spoločným dielom je 
nástenná dekorácia ZOO, ktorá bude mať 
onedlho svoju premiéru – každá patchwor-
kárka ušila zvieratko a vznikla nádherná 
farebná koláž.

Jana Szabóová, 
členka Patchworkárskeho cechu,

obyvateľka Záhorskej Bystrice

Šikovné ruky žien z Patchworkárskeho cechu vytvorili mnoho krásnych textilných variácií, malých  
i veľkých dielok, zaujímavých svojou výtvarnou a farebnou symetriou. 

PROJekTy cechu

hrejivé hniezdo
Už šiesty rok má každé dieťa z Hniezda 
záchrany na Slovensku pripravenú deku,  
s ktorou ako s prvým majetkom môže 
putovať ďalej. Deky od nás dostávajú aj 
deti z utajených pôrodov, do dnešných 
dní sme ich ušili okolo 120.

aj ja mám svoj vankúšik
Pre niektorý detský domov či iné zaria-
denie pre deti šijeme vankúšiky vždy pre 
konkrétne dieťa – samo si zvolí farby  
a zväčša i motív.

charitatívne akcie
l mikulásske čižmy a nádielka pre deti  
z Domova sociálnych služieb pre deti 
Hestia v Pezinku
l  deky pre neonatologické oddelenie  
v Rožňave
l závesné dekorácie pre ležiacich v DSS 
v Krškanoch
l ušitie blokov na deky pre pomoc obe-
tiam zemetrasenia v Taliansku
l vankúše pre Detský domov v Bratisla-
ve, na Myjave, v Adamovských Kocha-
novciach, vo Včelinciach
l vankúšiky pre Integrované sociálne 
centrum Málinec
l  vankúšiky pre Denný stacionár pre 
ZŤP občanov v Nitre
l vankúšiky pre DeD v Podunajských 
Biskupiciach

 Ženy so šikovnými rukami: Maria Veleg, Jana Szabóová, Mária Manová, Jolika Viglašová,  ¡¡
Edita Balážová, Adriana Potančoková, Radka Zajaková

 Krása patchworku¡¡

 Návštevníci boli výstavou očarení¡¡

Z hľadiska dopravnej situácie bol tohto-
ročný 16. Deň otvorených dverí trochu 
komplikovanejší ako tie predošlé, a to 
pre výstavbu nového kruhového objazdu  
v lokalite na Kŕčoch. Našťastie sa podarilo 
nájsť kompromisné riešenie čo sa týka prác 
na výmene plynového potrubia – termíny 
rozkopávok na Bratislavskej ulici aj na uli-
ci Československých tankistov sa posunuli 
tak, aby nekolidovali s akciou TV Markí-
za a zároveň neohrozovali harmonogramy  
realizačných prác. Na križovatke do Ma-
rianky pri kaplnke bolo vybudované tretie 
dočasné záchytné parkovisko pre návštevní-
kov prichádzajúcich zo smeru od Stupavy, 
resp. z diaľničného privádzača D4, a auto-
busová doprava bola posilnená veľkokapa-
citnými autobusmi. Z pohľadu dopravnej 

situácie bola táto akcia dobre zvlád-
nutá a skoordinovaná vďaka ústreto-
vosti všetkých strán a taktiež vďaka  
profesionálnemu prístupu príslušníkov 
Mestskej aj štátnej polície.

PROBlÉMOVí MaJiTelia 
sTánkOV
Zostal však každoročne sa 
opakujúci problém 
s majiteľmi stánkov, 
ktorí na Deň otvo-

rených dverí prichádzajú 
vo veľkom počte s vidinou 
rýchleho a veľkého zárobku. 
Vznikajú tak sváry o pre-
dajné miesta, kolízne 
situácie z hľadiska 
dopravy a prejaz-
du autobusov cez 
Bratislavskú ulicu a  
v neposlednom rade 
problém s odpadom, 
ktorý po nich vždy 
zostáva. Ide o po-
merne komplikova-
ný problém, pretože všetky plochy pozdĺž 
Bratislavskej ulice, hoci sú v katastrálnom 
území našej obce, spravuje magistrát mesta 

Bratislava. Čiže naša mestská časť má len 
malé možnosti situáciu riešiť, ale po doho-
de s TV Markíza sa ňou chce v budúcnosti 
zaoberať  v spolupráci s magistrátom Hlav-
ného mesta.
Veríme, že v nasledujúcich ročníkoch Dňa 
otvorených dverí TV Markíza sa aj tieto de-
taily „vychytajú“ a táto obľúbená akcia bude 
dobrou vizit- kou nielen pre 

organizátora, 
ale aj pre našu 
obec. Možno 
v budúcnos-
ti  nájdeme 
spoločné ak-
tivity, ktoré 
by sme ve-
deli v rámci 
Dňa otvore-
ných dverí 
v Markíze 
para lelne 
organizovať. 

Využili by sme tak obrovský 
potenciál návštevníkov Dňa 
otvorených dverí aj pre akti-

vity v obci a väčšie zviditeľne-
nie Záhorskej Bystrice. 

Mário Klas

Deň otvorených dverí z vtáčej perspektívy¡¡

Veľká návštevnosť a autá, autá, autá¡¡

 Bratislavská ulica po akcii.¡¡
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Po roku sme sa opäť susedsky zabávali
Rok sa s rokom stretol, počasie nám prialo, a tak sa tretiu augustovú sobotu 18. 8. konalo očakávané 
stretnutie Súsedé súsedom.

Len čo si starostovia Radovan Jurika a Jozef 
Krúpa vymenili symbolické darčeky, mohla 
sa začať susedská zábava. Najprv nás svojím 
spevom potešil Spevácky zbor Bystričan a 
potom sa už vrhli do súťaží deti. Súťažili 
v dvoch družstvách po piatich. Skúsili si 
prehadzovanie loptičiek v šiltovke, hádza-
nie balónov naplnených vodou, pohyblivý 
chodník a pitie kofoly. Lenže nielen deti, 
trochu pohybu dobre urobí aj dospelým. 
Ich športovanie dosť rozprúdilo veselú 
zábavu, pretože okrem tradičnej súťaže 
v pití piva sa museli pochlapiť (aj ženy)  
v „podávačke fľaše“ – fľašu od minerálky si 
podávali stlačenú medzi kolenami. Ceny do 
súťaží venovala firma FORSAN s. r. o. a pán 
Bubnič. O tanečnú zábavu sa postaral DJ  
z Marianky a išlo mu to naozaj veľmi dob-
re. A aby všetko prebiehalo úplne bezpečne, 
na „súsedov“ pre istotu dohliadali záhorskí 
hasiči, policajti aj zdravotníci. 
Dúfame, že o rok sa uvidíme na tom istom 
mieste, o tom istom čase.

Organizátormi akcie boli Kultúrne komisie 
Marianky a Záhorskej Bystrice. 

Text: (bb)
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V chytaní do šiltovky som najlepší!¡¡

Turnaj sa konal v rámci „odehrávek hodú“ 
tejto rázovitej moravskej dedinky v strede 
vinárskeho kraja. Väčšina z nás odchádzala 
za rieku Moravu s malou dušičkou, preto-
že od posledného zápasu na naozajstnom 
ihrisku súťažných 
rozmerov ubehol už 
nejaký ten rôčik. Ale 
odhodlanie celého 
mužstva bolo veľké 
a každý hráč mal 
obrovskú chuť uká-
zať, že futbal hrať 
nezabudol, že ho táto 
hra baví a spôsobuje 
radosť i celému ko-
lektívu.
Do dejiska turnaja 
sme dorazili krátko 
popoludní, vonku 
bolo krásne slnečné 
počasie a teplomer 
ukazoval 35 stup-
ňov v tieni. Všetko 
nasvedčovalo tomu, 
že nás čakajú zápasy  
v náročných podmienkach, vhodných skôr 
na vodné lyžovanie alebo windsurfing, ako 
na futbal. 

dRuhí Z TROch
Žreb nám určil, že hneď krátko po 13. hodi-
ne sme nastúpili na zápas proti domácemu 
mužstvu z Brumovíc. Po úvodnom oťuká-
vaní sme získali miernu územnú prevahu 
(hmotnostnú sme mali od začiatku) a po 
niekoľkých príležitostiach sa nám podarilo 

skórovať, keď po peknej kombinácii po ľa-
vej strane v plnom behu strelil víťazný gól 
Bohuš Pilváň.  Zápas sme z rúk už nepustili 
a vyhrali 1:0.
Po krátkom odpočinku sme nastúpili na 

druhý zápas proti 
tretiemu účastní-
kovi turnaja, mužstvu 
Brumovíc u Opavy. I v tomto zápase sme 
držali so súperom vyrovnanú partiu, napá-
lili sme dokonca spojnicu tyče a žrde. Avšak 
ako to už vo futbale chodí, opäť sa potvrdilo 
známe „nedáš-dostaneš“ a na konci prvé-
ho polčasu sme inkasovali gól z jedenástky 
po nešťastne zahranej ruke nášho hráča vo 
vlastnom pokutovom území. V druhom 
polčase sme sa snažili čo nám sily stačili, 

alebo skôr nestačili, ale vyrovnávajúci gól sa 
nám už streliť nepodarilo: tento zápas sme 
pre zmenu prehrali 0:1. 
V treťom zápase medzi mužstvami Bru-
movíc vyhrali tie od Opavy 2:1 a tým i celý 

turnaj s plným počtom bodov. Nám 
tak pripadlo zaslúžene druhé miesto. 
Tretie skončilo mužstvo domácich 
Brumovíc.

naŠi hRať Vedia
Oba odohrané zápasy ukázali, že 
naši chlapci futbal hrať vedia a že 
keď sa dá dokopy dobrá partia, tak 
futbal stále spôsobuje radosť. A  to 
i napriek nejakým tým šedinám  

a kilám navyše.
Po ukončení turnaja 
a občerstvení nasle-
doval kultúrno-spo-
ločenský program 
„odehrávek hodú“. 
Pocítili sme, aká sila 
sa skrýva v dodržia-
vaní tradícií. Krásne 
kroje, ľudové tance, 
choreografie, pek-
né „defčice“ a dobré 

víno, ktoré k tomuto kraju neodmysliteľne 
patria. Nedali sme sa zahanbiť a ukázali, že 
to vieme aj na tanečnom parkete. Krátko po 
polnoci sme sa plní pozitívnych zážitkov vy-
brali domov v nádeji, že takýchto podujatí 
zažijeme v budúcnosti viac. A možno i na 
domácom trávniku.

Roman Weinštuk

starí páni na turnaji v Brumoviciach
Bývalí futbalisti TJ Záhorská Bystrica sa na pozvanie starostu družobnej obce z juhomoravských 
Brumovíc zúčastnili na futbalovom turnaji.

Stále vynikajúce mužstvo. Zľava hore Maroš Krajčír, Rudo Krížik, Marián Bilačič, Stano Bilačič, Igor Jurík (brankár), Miloš Fatyka, Peter Fatyka ¡¡
(hrajúci tréner), Jozef Krúpa (kapitán), Jozef Bielovič. Zľava dole Miloš Fatyka ml., Ľuboš Ragas, Roman Weinštuk, Bohuš Pilváň, Juraj Novák, 
Jano Grega-capo, Vlado Sturm

  Súboj o stred poľa v zápase s Brumovicami u Opa-¡¡
vy. Hráč č. 9 Juraj Novák (chrbtom), hráč vzadu Mari-
án Bilačič, hráč v strede poľa Roman Weinštuk

Večerné odehrávky. Sklepník, Jano Grega 
¡¡

(náš maskot) a „defčica“, partnerka sklepníka

Odovzdať fľašu stlačenú medzi kolenami nie je len tak¡¡

inzercia 16/4/2012

DJ z Marianky to šlo veľmi dobre¡¡

Susedské hodovanie v dobrej nálade za zvukov harmoniky¡¡
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

Grmolízsky potok krásnie, neničme si ho!

Z ÚRAduNOvÉ

O výstavbe kruhového objazdu sa hovorí už ¡X
dlhší čas, s realizáciou sa začalo až teraz. Pre-
čo?  

Vybudovanie kruhového objazdu na začiat-
ku Záhorskej Bystrice bolo našou podmien-
kou smerom k investorom. Rokovali sme  
s majoritným investorom – spoločnosťou 
OPERA SL, s. r. o., ktorý realizuje výstavbu 
pod Strmými Vŕškami. Napriek pôvodnému 
prísľubu však boli rokovania dlhé a zložité. 
K dohode sa podarilo dospieť až po nie-
koľko mesačných rokovaniach. Preto som 
veľmi rád, že sme začali stavbu nakoniec 
realizovať.

Ako ovplyvní objazd dopravu v Záhorskej Bys-¡X
trici?

Prispeje predovšetkým k bezpečnosti a ply-
nulosti dopravy. Stavia sa totiž na úseku, kde 
bolo v minulosti viacero dopravných nehôd. 
Problematický bol nielen výjazd so Strmých 
Vŕškov ale veľmi nebezpečný a neprehľadný 
bol aj výjazd z Tatranskej ulice  a výjazd od 
Markízy na hlavnú Bratislavskú ulicu. Nová 
križovatka tieto problémy vyrieši.  

Dokedy potrvajú dopravné obmedzenia?¡X

Z hľadiska dopravného riešenia má byť kru-

hový objazd dokončený do 30. septembra a 
kompletne do 30. novembra. Chcem preto 
aj touto cestou poprosiť obyvateľov o trpez-
livosť a zhovievavosť.  

Aké úpravy sa budú realizovať v spomínanom ¡X
časovom úseku?

Chcel by som, aby kruhový objazd posil-
nil aj estetickú stránku našej obce. Preto 
sú okolo objazdu naplánované chodníky a 
chceme upraviť aj stred objazdu. Zvažujem, 
že tu vysadíme kvety, ako je to bežné v su-
sednom Rakúsku, alebo tu umiestnime erb 
Záhorskej Bystrice, napríklad zo zámkovej 

dlažby. Ale o tom ešte musím rokovať s in-
vestorom.

Plánujete aj ďalšie dopravné vylepšenia?¡X

Áno, plánujeme a výstavbu kruhového ob-
jazdu pri Baumaxe. Tiež to však bude zá-
visieť od rokovaní s investorom. Ale pevne 
verím, že sa mi aj v tomto prípade podarí 
dosiahnuť dohodu a kruhový objazd sa  
zrealizuje v budúcom roku.

Text a foto: mú

nový kruhový objazd
Obchádzky kvôli rozostavanému kruhovému objazdu komplikujú obyvateľom Záhorskej Bystrice život. 
Stavba sa realizuje na Bratislavskej ulici, na úseku medzi odbočkami do ulíc Pri Vápenickom potoku  
a Tatranskej. V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok starostovi Jozefovi Krúpovi.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
počas mesiacov júl a august nemalo na programe pravidelné 
zasadnutie, ale napriek tomu sa zišlo na dvoch mimoriadnych 
zasadnutiach dňa 20. júla a 6. augusta 2012.

Ing. Štefan Csobó a Peter Molnár z firmy EUROSTAV-DS a.s. spolu so starostom Jozefom ¡¡
Krúpom 10. júla pred začatím prác

Len pred nedávnom sme slávnostne 
otvárali novoupravený prechod medzi 
Záhorskou Bystricou a Mariankou – 
pri Grmolízskom potoku. Tešili sme 
sa z toho, že sa nám podarilo spo-
ločnými silami upraviť miesto okolo 
sochy Matky, osadiť vkusnú tabuľu, 
zámkovú dlažbu, lavičku, vysadiť 
kvety. Preto ma nemilo prekvapilo, 
keď som sa dozvedel, že niektorí spo-
luobčania tiež „priložili ruku k dielu“. 
Ale nie preto, aby niečo vybudovali 
či skrášlili. Práve naopak, aby zniči-
li prácu druhých. Pri Grmolízskom 
potoku sú poodhadzované ohorky  

z cigariet, odpadky, niekto začal ničiť aj lavičku a odstránil písmená zo sochy.
Chcel by som vás preto poprosiť, neničme si náš majetok. Záhorskú Bystricu postupne 
upravujeme a skrášľujeme, preto sme už aj dobudovali betónovú cestu od Grmolízskeho 
potoka smerom k Marianke. Chceme, aby sa prechod k našim susedom stal príjemným 
miestom oddychu či zastavenia pre všetkých našich obyvateľov. 

Ďakujem za pochopenie! Jozef Krúpa
starosta

PýTaTe sa

Otázka:
Viacerí z nás obyvateľov sme si pri na-
šich vychádzkach zvykli využívať chod-
ník popri Mariánskom potoku ústiaci na 
novovybudovanú Ulicu Pavla Blaha. Od 
istej doby sme našu pravidelnú prechádz-
ku neabsolvovali obvyklým spôsobom, 
lebo v mieste vyústenia chodníka sme 
natrafili na nové oplotenie. Preto sa na 
vás obraciam s prosbou o vysvetlenie.

Odpoveď:
Na Váš podnet sme sa boli na uvedenom 
mieste pozrieť. Pozemok je súkrom-
ným majetkom fyzickej osoby. Miestny 
úrad nemá možnosť zakázať, respektíve 
ovplyvniť oplotenie súkromnou oso-
bou, ktorá má k oplotenému pozemku 
vlastnícke právo. Je právom každého 
občana oplotiť si svoje súkromné vlast-
níctvo. Zároveň na pozemku neviaznu 
žiadne bremená, ktoré by boli zapísané 
na liste vlastníctva a ktoré by akokoľvek 
obmedzovali oplotenie pozemku pre za-
chovanie prechodu či prístupu k iným 
pozemkom.

nové parkovisko 
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Miesto pre oddych si zachovajme krásne.¡¡

Na podnet občanov, ktorí sa sťažovali na 
problémy s parkovaním pred obchodom 
Esko, sme sa rozhodli situáciu vyriešiť. 
Pred potravinami na Tešedíkovej ulici 
sme zrenovovali plochu, ktorá sa použí-
vala na parkovanie, a tak sa teraz už môže 
hrdo volať parkovisko. Práce realizoval 
Viaspol s. r. o.

Zmena poslaneckého mandátu 
Ing. Pavel Malinovský sa vzdal mandátu 
poslanca, čo zastupiteľstvo zobralo na ve-
domie. Vyhlásilo tiež nastúpenie Ing. Ivana 
Bošňáka na uprázdnený mandát s počtom 
415 platných hlasov vo voľbách do orgánov 
samosprávy z roku 2010. Ivan Bošňák ná-
sledne zložil predpísaný sľub poslanca.

Materská škola – havarijný stav
V materskej škole na Hargašovej ulici vzni-
kol na múroch nosných stien v dôsledku 
zatekania vodou a prenikania vlhkosti do 
múrov havarijný stav, ktorý si vyžaduje 
okamžitú sanáciu, súvisiacu výmenu okien, 
opravu parapiet, žľabov a tiež priľahlej te-
rasy. 

Mestské zastupiteľstvo 
- schválilo navŕšenie rozpočtu z rezervné-
ho fondu o sumu najnižšej cenovej ponuky 
sanačných stavebných prác (podľa zákona  
o obstarávaní pri prieskume trhu maximál-
ne 20 000 eur)
- uložilo prednostke Miestneho úradu vy-
konať prieskum trhu na opravu MŠ a vypra-
covať zmluvu s úspešným uchádzačom
- odporučilo starostovi Mestskej časti Bra-
tislava-Záhorská Bystrica podpísať zmluvu 
s úspešným uchádzačom

Plánované zasadnutie
Miestne zastupiteľstvo má v pláne najbliž-
šie rokovanie v rámci riadneho zasadnutia 
v utorok 4. septembra 2012.

Vážení spoluobčania, Bystričania,
v júli 2012 som na-
stúpil na uprázd-
nený mandát po-
slanca Miestneho 
zastupiteľstva, do 
ktorého som kan-
didoval  v  roku 
2010 ako nezávislý 
kandidát. Pri sprá-
ve vecí verejných 
bude mojou sna-

hou vyvíjať také aktivity, ktoré dostanú sa-
mosprávu bližšie k občanovi, zrozumiteľne 
Vám sprístupnia informácie o tom, za čo sú 
orgány obce zodpovedné, o čo sa majú sta-
rať, a nakoniec aj informácie o tom, ako si 
svoju prácu kolektívne vykonávame. 
V pozícii jedného z deviatich poslancov plá-
nujem pracovať hlavne v oblastiach, ktorým 

profesijne rozumiem, a to sú financie, prá-
ca v oblasti vzdelávania, športu a kultúry, 
prípadne aktivity občianskych združení. 
Svoj čas mám v úmysle tráviť efektívne, 
veci pomenúvať pravým menom, prispieť 
k maximálnej a jasnej informovanosti ob-
čanov o práci a plánoch našej obce, ale aj 
o problémoch a ich riešeniach. Budem rád, 
ak mi sprostredkujete, čo jednotlivé časti 
obce trápi, čo je dlhodobo neriešené a čím 
by sme sa v poslaneckej práci mali zaoberať. 
Chcem tiež prispieť k vyššej angažovanosti 
občanov v oblasti správy našich vlastných 
vecí, nakoľko verím, že naše prostredie a 
životné podmienky dokážu zmeniť sami 
aktivitami „zdola“. Teším sa na spoločnú 
prácu a Vaše nápady.

Ivan Bošňák

Pozvánky na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, ako aj celé znenie zápisníc a  
materiálov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke mestskej časti  
www.zahorskabystrica.sk

Oplotený pozemok na Ul. P. Blaha¡¡

Milí Bystričania,
starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 

Bratislava - Záhorská Bystrica - Jozef Krúpa
a poslanci miestneho zastupiteľstva  

„Verejné zhromaždenie s občanmi“

Program: Informácia o zrealizovaných aktivitách v tomto roku, Priority na najbližšie obdobie, Diskusia

23. novembra 2011 o 18-tej hodine

Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 

Všetci ste srdečne vítaní! 

Vás pozývajú na:  

Hostia: Primátor mesta Bratislava - doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.
Župan mesta Bratislava - Ing. Pavol FREŠO
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„Verejné zhromaždenie s občanmi“

Program: Informácia o zrealizovaných aktivitách v tomto roku, Priority na najbližšie obdobie, Diskusia

23. novembra 2011 o 18-tej hodine

Spoločenský dom v Záhorskej Bystrici 

Všetci ste srdečne vítaní! 

Vás pozývajú na:  

Hostia: Primátor mesta Bratislava - doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.
Župan mesta Bratislava - Ing. Pavol FREŠO

19. septembra 2011 o 18.30 hod.

„Verejné zhromaždenie s občanmi“

Jozef Krúpa

Rozkopávky v Záhorskej 
Bystrici

V súčasnosti sa dokončuje obnova STL 
plynovodu a pripojovacích plynovodov 
na Tatranskej ulici a ulici Čsl. tankistov 
v úseku od regulačnej stanice po rodinný 
dom číslo 79.  Na oboch úsekoch by mali 
byť práce ukončené do 30. augusta. 
Začalo sa s prácami na ulici Záhorskej, 
ktoré by mali trvať do 30. septembra, 
práce pokračujú na ulici Čsl. tankistov  
v úseku od Gbelskej po konečnú autobu-
su č. 37. Ulica bude uzatvorená v tomto 
smere do 30. septembra.
Práce pretrvávajú na Prídavkovej ulici.
Prosíme obyvateľov o trpezlivosť pri do-
časnom obmedzení premávky v našej 
mestskej časti.

Rozkopávka na ulici Čsl. tankistov¡¡
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Týmto dvom dievčatám futbal pristane
Pustíte si športový kanál a zrazu po ihrisku behá veľa copatých futbalistov v trenírkach ako pred 
dvadsiatimi rokmi. To sa do vašej obývačky práve nasťahoval ženský futbal. Raz takto možno uvidíme aj 
Kristínku a Magdalénku Smieškové.

Koncom júna sme sa zúčastnili na veľkom 
medzinárodnom turnaji v Brne. V troch ka-
tegóriách (U11, U13, U17) sme bojovali proti 
najlepším českým družstvám. Prvýkrát sme na 
podobnom podujatí dokázali prejsť pavúkom 
play-off a bojovať o medaily!

Po 3-ročnom pôsobení a propagovaní stol-
ného tenisu v našej mestskej časti sme podali 
prihlášku do Bratislavského stolnotenisového 
zväzu do majstrovských súťaží družstiev v sú-
ťažnom ročníku 2012 / 2013.

V tomto čase prebiehajú všetky administratív-
ne úkony spojené s prihlásením sa do 8. ligy 
mužov. Začíname prvým zápasom 24. 9. 2012 
so stolnotenisovým klubom ALTIUS A. Bližšie 
informácie o súťažiach si môžete pozrieť na 
www.bzst.sk

V príprave sme odohrali v našich priestoroch 
zápas  s vyslanými hráčmi zo stolnotenisové-
ho zväzu, a podarilo sa nám zvíťaziť v pomere 
13:5. Veríme, že nás prídete podporovať  po-
vzbudzovaním v domácich  ligových zápa-
soch, ktoré sa budú odohrávať vždy v utorok. 
Termíny zápasov doma i vonku budeme včas 
oznamovať výveskami, internetom a miestnym 
rozhlasom.

Výsledky mladších žiakov:       
Torpedo havířov – Tsunami Záhorská Bystrica   8:1
ddM TJ Znojmo – Tsunami Záhorská Bystrica  2:2
Bohemians Praha  – Tsunami Záhorská Bystrica   8:2
spartak Pelhřimov – Tsunami Záhorská Bystrica   4:2
Bulldogs Brno – Tsunami Záhorská Bystrica  11:2

Výsledky prípravkárov:      
Fc Bučis Team – Tsunami Záhorská Bystrica 4:6
Tsunami Z. Bystrica – usk slávie Ústí n. labem 3:7 
Black anGels – Tsunami Záhorská Bystrica 7:1
FBc Mohelnice – Tsunami Záhorská Bystrica 1:2
Tsunami Z. Bystrica – ac sparta Praha Florbal 0:6

dorastenci – celkovo 4. miesto na turnaji    
TJ JM chodov – Tsunami Záhorská Bystrica 5:4
Bulldogs Brno – Tsunami Záhorská Bystrica 4:5
Fbc holešov – Tsunami Záhorská Bystrica 2:4
Bohemians Praha – Tsunami Záhorská Bystrica 5:2
VseTín – Tsunami Záhorská Bystrica 2:6
devils  klobouky – Tsunami Záhorská Bystrica 3:8
Bohemians Praha – Tsunami Záhorská Bystrica 7:2
sokol Brno – Tsunami Záhorská Bystrica 4:3

Tenis – TJ Záhorák Záhorská Bystrica 
Predbežné poradie hráčov TJ Záhorák v rebríčku BA regiónu:    
dorast  2-hra               4-hra
P. lipčák  38       46
a. krúpa  50  46
Trifkovič  58  53
Muži  2-hra        4-hra
Paluš  69  52
P. lipčák  84  99
Pašek  86  99
Priesol  91  59
seniori 35+  2-hra        4-hra
antálek  14  5
sečkár  14
lendel  16
Paluš  16  5
seniori 60+  2-hra        4-hra
strempek  1  1
Blahutiak  2  4
hafner  5  8
Matliak    8

Výsledkový servis
FLORBAL – ŠK Hargašova

STOLNÝ TENIS – SPST-Záhorská Bystrica 

ŠpORTŠpORT

Už takmer dva roky ich môžete vidieť na 
domácom ihrisku MFC Záhorská Bystrica. 
Pravidelne nastupujú v družstve príprav-
károv. Staršia Kika má 12 rokov, mladšia 
Magdalénka je o dva roky mladšia. Sestry sa 

smejú: pri založení miestneho futbalového 
klubu v roku 2010 bolo tak málo chlapcov, 
že by boli do družstva vzali aj tretiu ses-
tru, ale majú už len dvoch mladších bratov 
(takže smola pre MFC). „Nie sme ale jediné 

dievčatá v MFC, máme tu 
aj kamarátku.“
Kto dievčatá ku športu 
priviedol? Prirodzene ním 
žije celá rodina Smieškov-
cov. Všetky deti milujú 
pohyb, rady sa bicyklujú, 
jazdia na kolieskových 
a ľadových korčuliach, 
hrajú tenis, posledné 
dva roky sa zúčastňujú 
aj na Behu Devín – Bra-
tislava  juniorský okruh.  
V zime na svahoch lyžu-
jú a snowboardujú. Kika 
okrem toho tancuje salsu 
a navštevuje prírodoved-
ný krúžok. Magdalénka 
spieva v Bratislavskom 
detskom zbore a učí sa 
hrať na klavíri.
„Odmalička sme s dievča-
tami hrávali na záhrade 
futbal, v poslednom čase 
sa pridáva už aj päťročný 
Maťko. Keď sme si všimli 

radosť detí z pohybu, rozmýšľali sme s man-
želkou nad športom, ktorému by sa dcéry 
mohli venovať intenzívne,“ hovorí otec 
Maťo Smieško. „V tom čase sme hrávali fut-
bal doma, deti aj v škole a práve sa zakladal 
miestny futbalový klub. Nám rodičom sa pá-
čila táto aktivita z viacerých dôvodov. Pohyb 
je pre dieťa veľmi prospešný, futbal sa hrá 
väčšinu roka vonku na čerstvom vzduchu. 
Dôležité je aj to, že futbal je kolektívna hra a 
dcéry majú rady čas strávený s inými deťmi. 
Veď aj v rodine sú spolu štyria súrodenci.“

FuTBalisTky a FuTBalisTi
So štatistík na webstránke klubu, a aj z fo-
tiek môže čitateľ tipovať, že Magdalénka  
i Kika sú v tíme MFC Záhorská Bystrica ob-
rancami. S takýmito obrancami to útočníci 
nemajú ľahké aj preto, že dievčatá v druž-
stvách na Slovensku môžu nastupovať na 
zápasy aj keď majú viac rokov ako chlapci. 
Dorovnáva sa tak ich prirodzený futbalový 
hendikep a chlapcov to motivuje presadiť 
sa zoči-voči vyšším a rýchlejším protihrá-
čom.
Aj keď je pravda, že niekoľko rokov. Ešte 
minulý rok na jeseň to bolo skôr naopak – 
9-ročná Magdalénka a 11-ročná Kika hrá-
vali v družstve mladších žiakov proti 12- 
ročným chlapcom a nastupovali v základnej 

zostave takmer na celé 
zápasy.
„Na tréningoch, kto-
ré sú na jar a na je-
seň trikrát týždenne 
a v zime v telocvični 
dvakrát, nás chalani 
berú ako rovnocen-
né hráčky. Úplne bez 
rozdielu veku bežia 
futbalové zápasy cez 
prestávky v škole,“ po-
znamenáva Magda-
lénka. „Zo začiatku si 
chalani dokonca mu-
seli zvykať, že vieme 
hrať futbal lepšie, ako  
niektorí z nich. Futbal 
je ale tímový šport. Tak 
to aj berieme a sme radi, 
keď sa zápas vydarí.“

Veci, kTORÉ Vedia OTRáViť
Kika a Magdalénka majú aj svoje futbalo-
vé vzory. Škrteľa a Xaviho sledujú občas 
na obrazovke a na majstrovstvách Európy 
povzbudzovali Španielov. Futbal a ostat-
né športy stíhajú popri vyučovaní v škole, 
ktorá je pre ne síce podstatná, ale šport by 
pokojne dali na prvé miesto. Do miestneho 
futbalového klubu chodia všetko deti z oko-
lia, a tak si tam Kika s Magdou našli veľa ka-
marátov. Páči sa im aj to, že nemusia ďaleko 
cestovať – ihrisko v obci alebo telocvičňu  
v bývalom SOU majú iba kúsok od domu. 
Tréningy a zápasy dievčatá bavia. Tréningy 
sú podľa nich lepšie vonku na trávnatom 
ihrisku, telocvičňa je skôr dril. Samozrejme, 

na futbale sú aj veci, 
ktoré vedia dievčatá 
otráviť. Hrubá hra, 
faulovanie a nadáva-
nie... Obe sa snažia 
ísť príkladom, ako 
sa tomu vyhýbať.  
A ešte v jednej veci 
sa šikovné sestry 
zhodnú. Svorne tvr-
dia, že v záhorsko-
bystrickom klube 
mali šťastie na mi-
lých trénerov, ktorí 
ich veľa naučili. Aj 
vďaka nim sa do 
futbalu zaľúbili a 
mienia v ňom po-
kračovať.

Ivan Bošňák

sMieŠkOVci
Matej a Iveta sa do Záhorskej Bystrice 
prisťahovali v roku 2002. Založili si tu 
rodinu – vychovávajú štyri deti: Kris-
tínu (12), Magdalénu (10), Mateja (5) 
a najmenšieho Robka (1). Najčastejšie 
ich môžete stretnúť na  prechádzkach  
v okolí „Kapsohradu“, kde majú na sa-
mom okraji novej štvrte rodinný domček. 
Podobne ako mnohí ich susedia, v Bystri-
ci trávia svoj voľný čas a aktívne sa podie-
ľajú na obecnom dianí. Podporili vznik 
nového futbalového klubu a boli by radi, 
keby väčšinu svojich aktivít mali priamo  
v obci a obehli ich na bicykli.

Spolu môžu byť sestry na trávniku ne-
¡¡

bezpečné

Kika (vľavo) a Magda (vpravo) to s loptou vedia¡¡

Zdá sa, že chlapci nemajú šancu Kika a Magda v akcii¡¡

fo
to

: a
rc

hí
v 

Sm
ie

šk
ov

co
v 

a 
Le

nk
a 

Ba
ns

ká



1716

Mladé družstvo Záhorskej Bys-
trice si v nadchádzajúcej sezóne 
zmeria sily s kvalitnými tímami,  
z ktorých viaceré majú ambíciu 
postupu do najvyššej ligy – extra-
ligy. Popri B tímoch extraligových 
družstiev (čo je najvyššia súťaž na 
Slovensku) Hurikán Bratislava, 
1. FBC Trenčín a Grasshoppers 
Žilina, preveria pripravenosť 
bystrického družstva florbalisti 
zo Slávie Nitra, M-Šport Trenčín, 
FBC Šaľa, N-Sport Zvolen, VPV 
Lipany, tiež známi súperi z Lido 
Bratislava, TJ Sokol Gajary a flor-
balisti jedného z favoritov súťaže, 

TJA-FbO Nižná.

cieľOM Je eXTRaliGa
Sezóna 2012/2013 bude určite náročná. Zá-
horskú Bystricu bude reprezentovať mladé 
družstvo pozostávajúce z odchovancov klu-
bu ŠK Hargašova Záhorská Bystrica (väčši-
nu hráčov tvoria chlapci narodení v rokoch 
1995 – 1997). 
Turnajový systém ligy neumožňuje úplne 
pokračovať v tradícii pravidelne hraných 
domácich zápasov, na ktorých sa v minu-
lej sezóne začala formovať početná skupi-
na fanúšikov. O zápasoch v Bratislave však 
budeme včas informovať a veríme, že si na 
tribúnach nájdu  miesto nielen Bystričania. 
Prvé zápasy M1 odohrajú naši florbalisti už 
v druhej polovici septembra.
Do súťaže náš tím nevstupuje bojazlivo, ale 
ani prehnané očakávania v našej kabíne ne-
budú mať miesto. Vzhľadom na spomínanú 
vekovú skladbu hráčov a skúsenosti, ktoré 

objektívne mohli v tomto veku do-
siahnuť, by nebolo správne hovoriť 
o postupe do najvyššej súťaže už 
v prvom roku účinkovania v M1, 
hoci postup do extraligy je samo-
zrejme naším cieľom. 

PRekVaPiť aJ saMých 
seBa
Kvalita, ktorú hráči Bystrice dlho-
dobo ukazujú na florbalových ihris-

kách, nám nedovoľuje krčiť sa niekde v kúte. 
Budeme sa snažiť skončiť čo najvyššie, prí-
jemne prekvapiť samých seba, ale veríme, že 
ruky a nohy nám nebude zväzovať cieľ tejto 
sezóny – udržať sa v M1 a pripravovať sa na 
útok na extraligu v najbližších sezónach. 
Úspech mužského celku má vplyv aj na 
bystrickú florbalovú mládež. V nastávajúcej 
sezóne budú Záhorskú Bystricu reprezen-
tovať štyri družstvá v detských kategóriách: 
mladšia a staršia prípravka, mladší žiaci a 
dorastenci. 

Informácie o náboroch do jednotli-
vých tímov, tréningoch a zápasoch 
nájdete na internetovej stránke klubu  
www.tsunami2006.eu 

 Šimon Dudík, Juraj Hvozdík
ŠK Hargašova

Florbalisti postúpili do prvej ligy načo je nám takýto futbal?
V minulej sezóne postúpili naši florbalisti z prvého miesta svojej súťaže do I. celoštátnej ligy M1. Postup 
do vyššej súťaže si zabezpečili pätnástimi víťaznými zápasmi zo šestnástich možných. 

Futbal je významný sociálno-spoločenský fenomén. Tento výrok Dr. Jozefa Vengloša, uznávanej hráčskej 
a trénerskej legendy, v Záhorskej Bystrici neplatí. Futbal by mal spájať ľudí, u nás však rozdeľuje.

váŠ NáZOR/INZeRcIAŠpORT

Postupujúci tím. Hore (zľava) Matúš Kováčik, Denis Leskovský, Šimon Dudík, Michal Klas, Juraj Mihalo-¡¡
vič, Oliver Kubaský, Adam Fabianek, Rudo Krušina, Lucien Haraslín. Dolu Martin Kubovič, Juraj Hvozdík, 
Simon Sedláček, Braňo Balog, Ján Kubovčák, Denis Jakubík 

Majstrovstvo v zápale boja¡¡

Pred zápasom takto sa sústredí víťaziaci ¡¡
tím

Vždy víťazné buly a na 2 dotyky banán!¡¡

Aby futbal v obci fungoval, musí ho podpo-
rovať čo najširšie spektrum ľudí od Mestskej 
časti cez  fanúšikov, priaznivcov, sponzorov, 
rodičov, hráčov, funkcionárov, trénerov, 
zdravotníkov, vedúcich družstiev, hospo-
dárov i náhodných návštevníkov futbalo-
vých podujatí. V Záhorskej Bystrici však 
futbal ovládla úzka skupinka 
ľudí, neochotná pochopiť túto 
existenčnú definíciu zmyslu-
plného fungovania futbalové-
ho klubu. 
V súčasnej dobe sa organi-
zovaný klubový futbal bez 
financií robiť nedá. Náklady 
sú spojené s výdavkami na 
energie, údržbou ihriska a 
jeho okolia, šatní a sociál-
nych zariadení, vybavením 
tréningovými a zápasovými 
pomôckami, financovaním 
súťaží, trénerov, hospodá-
rov, rozhodcov, logistikou, 
účtovníctvom, prevádzkou 
občerstvenia – bufetu. Riadiť 
futbalový oddiel vyžaduje nemalý podiel 
ľudských a finančných zdrojov. V našej obci 
však ani toto neplatí.
Prečo? V neblahej atmosfére a pri súčasnom 
informačnom embargu sa ťažko vytvorí väč-
šia skupinka priaznivcov a fanúšikov, ktorá 
by istotne každý druhý víkend na ihrisko 
rada zavítala. Neexistuje pravá futbalová at-
mosféra, ktorá tu v minulosti panovala. Sám 
som ju zažíval ako aktívny hráč. Neboli to 
síce masové návštevy, ale futbal bol v pove-
domí ľudí, náhodní okoloidúci s radosťou 

vkročili do areálu, aby si dali aspoň pivo 
alebo limonádu. 
V minulosti síce tiež nebolo všetko ideál-
ne a transparentné, či už po organizačnej 
alebo finančnej stránke. Ale ako spomenul 
Ing. Fillo v predchádzajúcom príspevku, 
futbal plnil základnú spoločenskú funkciu, 

pre ktorú sa má robiť – teda spájať čo naj-
širší okruh ľudí. Nie byť privilégiom pre pár 
vyvolených. 

PO dVOch ROkOch
Pôvodná iniciatíva novo založeného občian-
skeho združenia MFC Záhorská Bystrica  
z roku 2010 bola istotne chvályhodná. Po 
dvoch rokoch činnosti sa však veci neod-
víjajú v súlade s jej proklamovaním, ani 
obsahom dokumentu Koncepcia rozvoja 

futbalu v Bratislave – Mestská časť Záhor-
ská Bystrica na obdobie rokov 2010 – 2020, 
ktorý vypracovali vtedajší predstavitelia  
občianskeho združenia. Jeden z hlavných 
sponzorov a zopár ďalších nadšencov, ktorí 
stáli pri zrode občianskeho združenia MFC 
Záhorská Bystrica, však už aktívni v „bys-

trickom“ futbale nie sú. Otázka 
znie opäť rovnako – prečo?
Za všetko hovorí súčasný stav 
futbalového areálu. Podarili 
sa síce zrealizovať niektoré 
progresívne kroky (napr. re-
konštrukcia hracej plochy), 
avšak ďalšie body súvisiace  
s modernizáciou areálu ostali 
nenaplnené (cvičné ihriská, 
nová tribúna, lavičky pre ná-
hradníkov). Okrem týchto 
vecí mali byť vymenovaní 
zdravotníci, vedúci družstiev, 
hlavní tréneri a asistenti, mal 
fungovať letný týždenný kemp 
detí, mali existovať 4 mládež-
nícke tímy...

čakáMe VysVeTlenie
S týmito ideami vyšli samotní predstavi-
telia občianskeho združenia. Právom teda 
čakáme vysvetlenie a analýzu toho, do 
akej miery sú súčasné podmienky v súlade  
s koncepciou. Veď aj na základe uvedených 
konceptov dostalo občianske združenie for-
mou nájomnej zmluvy právo užívať hraciu 
plochu na obdobie 20 rokov za symbolickú 
sumu. Sú predstavitelia klubu ochotní ve-
rejne deklarovať snahu o súčinnosť pri rie-
šení chýbajúcich nedostatkov? Existuje vôľa  
k otvorenej a konštruktívnej diskusii medzi 
všetkými zainteresovanými stranami? Mi-
mochodom – vedia futbaloví priaznivci, kto 
vôbec tvorí súčasné zastúpenie občianskeho 
združenia MFC Záhorská Bystrica? 
Pri všetkej úcte k pozitívnym veciam, kto-
ré sa podarili zrealizovať mi nedá nepolo-
žiť záverečnú otázku: načo je takýto futbal  
v obci a akú funkciu vlastne plní? Sociálno-
spoločenskú určite nie...

Marián Polák
bývalý tréner

(Text v plnom znení nájdete na webstránke 
mestskej časti – pozn. red.)

Zástupca MFC Záhorská Bystrica pán 
Kubovič požiadal o priestor na reakciu na 
kritiku, avšak do uzávierky túto možnosť 
nevyužil.

inzercia 18/4/2012
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sú v nevýhode a potrebujú pomoc PRiPRaVuJeMe PRe Vás

Príďte si s nami zahrať!

KRÍŽOvKA/pOZváNKA/INZeRcIApOZváNKy/INZeRcIA

Mohlo by sa zdať, že začleňovanie zdra-
votne znevýhodnených detí i dospelých do 
spoločnosti je samozrejmosťou a nemôžu 
s tým byť spojené žiadne problémy. Opak 
je pravdou, a preto sa o svoju skúsenosť  
v danej problematike podelia medzi sebou 
navzájom i s vami odborníci a špecialisti. 
Na medzinárodnej úrovni sa budú zaoberať 
tým, ako zapojiť zdravotne znevýhodnených 
ľudí do účasti na bežnom živote a o rôznych 
formách ich podpory. 
Konferencia má už niekoľkoročnú úspešnú 
tradíciu, takže sa z nej stal dvojdňový festi-
val prednášok, diskusií, workshopov, hudby 
a divadla. Tento rok sa na festivale predsta-
ví Divadlo Dúhadlo, v ktorom hrajú deti  
s Downovým syndrómom. Účastníci kon-
ferencie sa môžu tešiť aj na koncert Anny 
Ováry s kapelou. 

POZVaní sÚ VŠeTci
Program je otvorený pre odborníkov – špe-
cialistov z pomáhajúcich profesií, teda lie-
čebných pedagógov, psychológov, sociálnych 
pracovníkov, špeciálnych pedagógov, ale 

najmä pre bežných 
učiteľov, rodičov a 
študentov. Takže ví-
taní sú vlastne všetci, 
ktorých humánna 
myšlienka spoloč-
nosti pre všetkých a 
rovných príležitostí 
pre všetkých nene-
cháva ľahostajných. 
Z toho dôvodu orga-
nizátori zabezpečujú 
v rámci konferencie 
babysitting pre deti 
rodičov – najmä 
matky na rodičovskej 
dovolenke, ktoré sa 
chcú na konferencii 
zúčastniť. 
Konferenciu organi-
zuje Univerzita Komenského a Asociácia 
liečebných pedagógov PRO LP  v spoluprá-
ci s miestnym úradom Záhorská Bystrica 
a základnou školou na Hargašovej ulici. 
Jej myšlienky a závery uzrú svetlo sveta  
v zborníku príspevkov.

Viac informácií, program, zoznam pred-
nášajúcich a lektorov spolu s prihláškou na 
podujatie nájdete na www.prolp.sk.

Petra Mitašíková PhD.
UK Bratislava, Katedra liečebnej pedagogiky

Cech amatérskych hudobníkov (CAH) otvá-
ra v Záhorskej Bystrici Tvorivé centrum, 
ktoré umožní vznik rôznych amatérskych 
hudobných telies. Pod vedením kvalifiko-
vaných pedagogógov-hudobníkov bude 
pracovať súbor zameraný najmä na klasickú 
hudbu, dychovka, ale aj kapely, ktoré si svo-
je žánrové smerovanie môžu vybrať sami, 
od jazzu až po pop music. Cieľom centra je 

vytvoriť aj veľký „band“, ktorý sa bude ak-
tívne podieľať na kultúrnom živote obce. K 
tomu všetkému patrí aj individuálna výuka 
hry na zobcovej flaute, trúbke, trombóne, 
saxofóne, gitare (aj elektrickej), husliach, 
klavíri a na bicích. 
Do Tvorivého centra pozývame nielen všet-
ky deti, ktoré vedia hrať na akýchkoľvek hu-
dobných nástrojoch, ale aj ich rodičov! Cen-
trum povedie špičkový jazzman a aranžér 
Pavol Bodnár, držiteľ ocenenia Aurel 2006 
za najlepší album v kategórii jazz/blues. 
Viac informácií o aktivitách a programe 
nájdete na www.cah.mjuzik.eu.

V tomto školskom roku sa otvárajú 
tieto hudobné programy:

klasika bez parochne – komorný súbor 
zameraný najmä na repertoár z klasickej 
hudby
dychovka inak – malý dychový súbor patrí 
do každej obce, okrem tradičného dychov-

kárskeho repertoáru hráme aj úpravy skla-
dieb z klasickej hudby a popmusic
cah Band – veľký reprezentatívny an-
sámbel zložený z vyspelejších hráčov hrá 
aranžmány známych diel klasickej hudby, 
popmusic a jazzu
Friends/Families – splňte si svoje sny a vy-
tvorte kapely, ktorých členmi sú vaši priate-
lia, susedia alebo príbuzní
skúšame a hráme v Malej sále spoločen-
ského domu každé popoludnie od pondel-
ka do štvrtka.
 text (as)

Viete, čo sa skrýva pod názvom „Vzťah v pomáhajúcich profesiách“? Príďte to zistiť na medzinárodnú 
konferenciu 19. a 20. októbra do Domu kultúry. Okrem odborných prednášok bude aj zaujímavý 
sprievodný program.

Vymyslite si svoje kapely snov, my vám vytvoríme aranžmány, 
poskytneme odborné vedenie a ponúkneme príležitosti zahrať si 
pred publikom.

Divadlo Dúhadlo je rovnaké ako dúha – dotýka sa srdca¡¡

* info na www.fenestrask.eu

Spýtajte sa na výhody a úspory u našich predajcov:
FENESTRA Sk, spol. s r.o., Žitná 25, BA – Raca, tel.: 02/49 20 72 55, email: ba@fenestrask.eu

FENESTRA Sk, spol. s r.o. Mánesovo nám. 3, BA – Petržalka, tel.: 02/62 25 06 65, 
email: petrzalka@fenestrask.eu

O K N Á  S  P E R S P E K T Í V O U

v cenách pre všetkých
FENESTRA GENEO 3+Kvalita

Nové Tvorivé centrum povedie špičkový ¡¡
jazzman a aranžér Pavol Bodnár
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inzercia 17/4/2012
hM Real s.r.o. ing. hana Mindáková 
–RealiTná kanceláRia. Ak pre-
dávate nehnutelnosť  kontaktujte nás. Vy-
pracovanie kúpnych, darovacích zmlúv, 
inžinierska činnosť z oblasti stavebníctva, 
vybavenie  stavebných-kolaudačných po-
volení. 0903457008, mindakova@ston-
line.sk, kancelária: čsl. Tankistov 134, 
bývalý Miestny úrad ZB

inzercia 15/2012
Predám zachovalú dvojročnú rozkladaciu 
dvojsedačku. Rozmery: š 176 x v 85 x h 
90. Kontakt: 0904 463 985

krištáľová rallye 9. septembra, námestie Rodiny, 11.30 h

II. ročník podujatia Pomôže celé Slovensko je charitatívnou zbierkou, ktorej výťažok je určený pre choré deti. Z Bratislavy cez obce 
na Záhorí pôjde 40 historických vozidiel a historický autobus so známymi osobnosťami  kultúrneho, športového a spoločenského 
života. Cieľom rallye je Skalica, kde sa bude konať benefičný koncert v Jezuitskom kostole sv. Františka Xaverského. Krištáľová 
ralley sa zastaví aj v Záhorskej Bystrici, kde na Námestí Rodiny trúbením na klaksón privítame  jej účastníkov. Za príspevok na 
zbierku môžete aj vy získať klaksón, ktorý je zároveň vstupenkou na benefičný koncert v Skalici. Za ľubovoľnú cenu si ho môžete 
vyzdvihnúť denne aj  na našom Miestnom úrade. Príďte aj vy svojou účasťou podporiť toto charitatívne  podujatie. P
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8. septembra Turešina fest – OZ Hlas ná-
deje pozýva rodičov a deti do farskej záhra-
dy a na detské ihrisko Blahoslavenej sestry 
Zdenky vedľa kostola. Hlavnou témou je 
„turešina“ = kukurica. Začiatok o 16.00 h. 

17. septembra na koho to slovo padne 
– divadelné predstavenie v Spoločenskom 
dome, lístky si môžete zakúpiť na Miestnom 
úrade počas stránkových dní. Bližšie infor-
mácie na plagátoch.

22. septembra Záhorák Open – od 9.00 h 
na Tenisových kurtoch, Trstínska ulica.

27. septembra spievankovo – charitatív-
ny koncert Márie Podhradskej a Richarda 
Čanakyho v Spoločenskom dome na re-
konštrukciu detského ihriska. Lístky od 13. 
septembra od 17.00 h v Materskom centre 
Blahoslavenej sestry Zdenky na Gbelskej 
ulici za 7 €.

29. septembra Jarmok – pred Ľudovým 
domom na Nám. sv. Floriána od 7.30 do 
13.00 h. Ak máte záujem ponúkať svoje 
výrobky či výpestky, prihláste sa na čísle 
0911 213 270, 02/65956110 alebo na bese-
dicova@zahorskabystrica.sk. 

29. septembra detská letná olympiáda – 
od 16.00 do 19.00 h v Spoločenskom dome. 
Súťaže pre deti, atrakcie, diskotéka. Bližšie 
informácie na plagátoch.

29. septembra Black and white – retro 
párty s najlepšími hitmi minulého storočia. 
Čierno-biele odevné kreácie povinné! Coro-
na Bar o 20.00 h. Vstupné: 3 € (predpredaj), 
5 € (na mieste), 6 € (po 22.00 h).

30. septembra Úcta k starším – Klub dô-
chodcov pozýva svojich členov na posede-
nie do Spoločenského domu.

Október – Prednáška Hany Juríkovej, ab-
solventky univerzity v Cambridge, o jej 
14-mesačnom pobyte v Tanzánii a v Juho-
africkej republike. Presný termín prednášky 
sa dozviete z webstránky mestskej časti,  
z miestneho rozhlasu a vývesných tabúľ. 

6. októbra spoločenstvo priateľov stol-
ného tenisu – druhý ročník turnaja v 
stolnom tenise pre kategórie od 8 do 12 
rokov a od 13 do 16 rokov v Spoločen-
skej sále kultúrneho domu. Prezentácia 
od 9.00 do 10.00 h, prihlásiť sa môžete do 
3. októbra na t. č. 0903 464 967 od 16.00 

do 18.00 h v pracovných dňoch alebo na  
spst.zahorskabystrica@gmail.com.

13. októbra slávnosti vína – na Námestie 
Rodiny opäť zavítajú vinári a naplnia naše 
chuťové poháriky kráľovským nápojom.

14. októbra dyňobranie – milé deti, 
zoberte svojich oteckov, dedkov, mamičky, 
babičky a príďte do farskej záhrady vyrezať 
z „dziňe“ = tekvice roztomilú rozprávkovú 
postavičku! 

19. a 20. októbra Medzinárodná vedec-
ko-odborná konferencia – Dom kultúry. 
Viac informácií v tomto čísle Naša Bystrica. 
Program, zoznam prednášajúcich a lektorov 
spolu s prihláškou na ww.prolp.sk.

26. októbra oslava 50. výročia otvore-
nia ZŠ hargašova – slávnostná akadémia  
v Spoločenskom dome. Organizátorom je 
Školská komisia Miestneho úradu, o pestrý 
a milý program sa postarajú žiaci školy.

27. októbra Záhorácky country bál 
– zábava v Spoločenskom dome na 
Gbelskej ulici vedľa Miestneho úradu. 
Podrobný program na plagátoch, re-
zervácia vstupeniek na 0905 353 048  
a marika.smajdova@gmail.com. 

inzercia 14/2012
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ROZLÚčKA

Vážená pani riaditeľka, ctení učitelia a uči-
teľky, milí žiaci! Pre nás deviatakov nastal 
okamih, keď sa so školou musíme rozlúčiť. 
Poslednýkrát tu pred Vami stojíme plní 
plánov do budúcnosti. Ešte si pamätáme, 
ako sme vkročili prvýkrát do školy ohúrení 
jej veľkosťou a množstvom detí.  
Od prvej chvíle, keď naše nôž-
ky prekročili prah tejto školy, 
od prvých čiarok, roztrasených 
písmeniek abecedy, prvých slov 
či viet ste nám boli Vy, milé pani 
učiteľky aj učitelia, oporou a po-
skytli ste nám ten najlepší štart 
do života. Neskôr ste nás naučili 
množstvo vecí, ako znášať pre-
hry, a potom sa znovu postaviť na 
nohy, nevzdávať sa a tešiť sa z ví-
ťazstiev. Ťažkými krokmi sme krá-
čali smerom vpred. Napokon sme 
sa dostali na druhý stupeň. Prišli 
namáhavejšie predmety a s nimi 
aj noví učitelia. Úlohy sa zdali ťažšie, ale 
nakoniec sme ich zvládli. Aj keď sme ich 
niekedy nestíhali písať doma, boli z nich 
prestávkové úlohy, ktoré sa stali samozrej-
mosťou. Napokon Vaša i naša práca bola 

odmenená úspechom. Už vieme, že dva 
plus dva je štyri, že v slove „mýliť“ sa píše 
ypsilon, že zem je guľatá. Jednou z najdô-
ležitejších vecí, čo sme sa naučili, bolo vážiť 
si priateľstvo, lásku a porozumenie. 
Prežili sme tu deväť rokov a to pred-

sa niečo znamená. Znamená to opustiť mi-
nulosť prežitú v tejto škole – tú nám nikto 
nevezme. Ale budúcnosť nám nikto neda-
ruje, musíme si ju vytvoriť sami, a preto sa 
musíme rozlúčiť. Veď škola nám dala veľa 
priateľov. Medzi nimi však neboli len spo-

lužiaci či kamaráti zo záujmových 
krúžkov alebo sídliska, ale boli to 
hlavne chápaví učitelia, ktorí z nás 
vychovali zodpovedné osobnosti.  
S týmito ľuďmi sme zažili množstvo 
krásnych chvíľ v škole, ale i mimo 
nej. Napríklad na spoločných výle-
toch, kde sme stvárali samé hlúposti 
a vylomeniny, no oni nám to vždy 
odpustili. Počas týchto rokov si každý 
z nás našiel cestičku, ktorou prechá-
dzal z ročníka do ročníka. 
Boli to časy plné radosti, šťastia, ale 

aj náročnej driny. Ďakujeme učiteľom a 
rodičom, že nás spoločne dokázali naučiť 
dôležité veci pre život a vydržali to s nami. 
O chvíľu sa rozídeme všetci inými smer-
mi. Koľkí z nás sa ešte stretnú? Na to nám 
nikto neodpovie.
S vďakou za všetko, čo ste nám za tých 
deväť rokov dali, vyslovujeme dve slová: 
„Ďakujeme a zbohom.“  

Vaša VADNÁ SÉRIA a pre tých, čo nechá-
pu, Tí NAJlepší deviataci, ktorí tu kedy 
boli!

Veľká, krásna, šťastná spomienka

...nebolo ich veľa, ale vedelo sa o nich. 
Úspešne ukončili deviaty ročník základ-
nej školy a všetci boli prijatí na ďalšie 
vzdelávanie. 
Verím, že naša škola im dala dobrý zá-
klad, na ktorom môžu ďalej stavať. Pre 
niekoho to bolo vydýchnutie, že sa kon-
čí trápenie akože „detí“ a začína život 
stredoškolákov „dospelákov“, pre nieko-
ho, a myslím, že nakoniec pre všetkých, 
to bolo ukončenie jedného krásneho 
životného obdobia. Väčšina z nich našu 
školu navštevovala od prvého ročníka. 
Každý školský rok im dal niečo nové, 
vždy boli múdrejší a sebavedomejší. 
Odchádzajú z našej školy, to znamená: 
opúšťajú doterajší režim, spolužiakov,  
s ktorými  prežili krásne aj menej krás-
ne chvíle, učiteľov – viac alebo menej 
obľúbených a všetko to, čo k životu na 
základnej škole patrí. Po letných  prázd-
ninách, ktoré, ako verím, si naplno uži-
li, v septembri opäť nastúpia do novej  
školy. Budú si musieť znovu hľadať svo-
ju pravú cestičku, ktorou pôjdu počas 
nasledujúceho obdobia stredoškolského 
života. 
Prajem im, aby ich v ďalšom študijnom, 
ale aj súkromnom živote stretlo len to 
najlepšie, aby sa im splnili všetky túžby 
a predsavzatia, aby všetko to, čo zaži-
li doposiaľ, bola pre nich jedna veľká, 
krásna a šťastná spomienka... 

PaedDr. Zuzana Kaliariková, 
riaditeľka

Veľa ŠťasTia, Milí deViaTaci!

lúčia sa s Vami alexandra antalová, Patrick Barducci, ľuboš Beňa, eva Boráková, dominika elischerová, nikola Gulabvá, 
Gréta hviščová, christián chovan, Petra ivicová, denis Jakubík, Martin královič, Oliver kubaský, simon sedláček, kristína 
slezáková, alexandra Ševčíková, Patrícia Tarabčáková a Veronika Valentová


