
DIAĽNIČNÝ ÚSEK D2 – 
BUDE SPOPLATNENÝ?
Starosta a minister si vymenili 
listy.

POZVETE NÁS ĎALEJ?
Kapusta je liek, tvrdí pani Mi-
halovičová.
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Bystrická základná škola dlho vyvo-
lávala polemiky i emócie. Rodičia 
neboli spokojní s úrovňou výchov-
no-vzdelávacieho procesu a situácia 
samozrejme najviac doliehala na 
deti. Zmena k lepšiemu – to bolo to, 
čo si už dlhšie želali rodičia, učiteľský 
zbor i zriaďovateľ – mestská časť Zá-
horská Bystrica. Len pred niekoľký-
mi dňami nastúpila na post riaditeľky 
ZŠ s MŠ Hargašova táto sympatická 
dáma, PaedDr. Zuzana Kaliariková. 

Doteraz pôsobila ako zástupkyňa 
riaditeľa na ZŠ Pankúchova a k nám 
prišla s cieľom riadiť školu, kde by 
sa deti mali nielen učiť, ale aj rozví-
jať svoje záujmy a formovať postoje. 
Zmene k lepšiemu teda  nič nestojí 
v ceste. Pani riaditeľke želáme prí-
jemných kolegov, dobrých žiakov
a ústretových rodičov. No a žiakom – 
aby do školy chodili radi.

Viac si prečítajte na strane 5.
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Milí Bystričania,
všimli ste si ako nenápadne sa zmenila príroda okolo 
nás? Ako nebadane odišlo leto a vietor privial jeseň? 
Niektorí si povedia – škoda tých krásnych slnečných 
dní, iní sa zase radujú z poletujúceho farebného lís-
tia.
Ročné obdobia sa menia naozaj rýchlo, tak ako ne-
úprosne a rýchlo pribúdajú aj roky. Človek si sám 
na sebe uvedomí len málokedy, ako mu roky zapi-
sujú do tváre nenápadné zmeny.  Pribúdajúce roky 
si uvedomíme najviac vtedy, keď nás začne čo-to 
pobolievať a práca nám už nejde tak od ruky ako 
kedysi. Neznamená to však, že máme strácať ži-
votný optimizmus či dobrú náladu. Práve naopak, 
optimizmus a pozitívne myslenie si treba zachovať 
čo najdlhšie. Najlepším príkladom tohto tvrdenia 
sú stretnutia našich seniorov, ktoré organizuje so 
svojimi ľuďmi pani Lidka Moková. Poriadne veselo 
bolo spoločenskom dome aj v októbri, kedy sme si tu 
pripomenuli Mesiac úcty k starším. Naši seniori sa 
zabávali spoločne s populárnym spevákom Robom 
Kazíkom. Tí, ktorí prišli, sa nielen príjemne uvoľnili 
či odreagovali od bežných starostí, ale aj pochopili, 
že byť starším znamená predovšetkým zrelosť, múd-
rosť a dôvod naplno prežívať všetky krásy a zmeny, 
ktoré nám život ponúka. 
Veď ako sa hovorí, práve zmena znamená život a je 
všadeprítomnou súčasťou nášho života. Veľkú zme-
nu určite zažila aj pani Zuzana Kaliariková, ktorá po 
úspešnom výberovom konaní bude riadiť základnú 
školu v Záhorskej Bystrici. Nová pani riaditeľka po-
čas výberového konania presvedčila komisiu o svo-
jej odbornosti na základe svojej praxe a odporúčaní
a zároveň predstavila svoj zámer rozvoja našej zá-
kladnej školy. Som naozaj rád, že som novú pani 
riaditeľku mohol vymenovať do funkcie, pretože aj 
to bolo súčasťou môjho volebného programu. Pev-
ne verím, že dá bystrickej škole nové smerovanie a 
zabezpečí, aby bola škola natoľko dobrá, že rodičia 
už nebudú musieť dávať svoje deti inde. Zároveň si 
želám, aby nová pani riaditeľka mala potrebnú pod-
poru rodičov, učiteľov i školskej rady a zabezpečila 
bezproblémové a kvalitné fungovanie našej základ-
nej školy Naše deti to potrebujú. 

Jozef Krúpa
starosta 

PREDSTAVUJEME 
NOVÚ RIADITEĽKU ZŠ
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Sviatky svätých i zosnulých

Náš spôsob oslavy týchto sviatkov sa v mno- �
hom líši od Halloweenu – tradícií, ktoré uzná-
vajú v iných krajinách sveta. Môžete preto viac 
priblížiť tieto sviatky?

Na začiatku novembra si 
pripomíname všetkých zo-
snulých. Oni nás predišli a 
nachádzajú sa teraz v stave, 
do ktorého smerujeme my 
všetci. To znamená, že sa 
vrátili k Bohu, k Stvorite-
ľovi, od ktorého všetci po-
chádzame. Pred sviatkom 
spomienky na všetkých 
zosnulých je jeden deň,
a ním si pripomíname 
práve tento stav blaženosti
s Bohom. V Cirkvi sa nazý-
va tento stav svätosť. Svätosť 
nie je nič vymyslené, niečo 
čoho sa človek bojí, ale je to 
normálnosť ľudského živo-
ta, stav, kde človek dosahuje 
dokonalosť.
Sviatok Všetkých svätých 
vznikol v Ríme. Približne 25 rokov pred 
narodením Ježiša tam bol postavený an-
tický chrám zasvätený všetkým rímskym 
božstvám, Panteón. Po čase Rimania tieto 
pohanské božstvá opúšťali a keď pri sťaho-
vaní národov v Ríme zostalo iba zopár tisíc 
obyvateľov, ktorí boli kresťania, a pomaly 
začali obnovovať Rím, aj tento chrám, pred-
tým zasvätený všetkým božstvám, zmenili. 
Preniesli sem pozostatky všetkých mučení-
kov, ktorí v Ríme položili život za Krista a 
vieru. Na miesta, kde pred tým stáli sochy 
rôznych božstiev, boli inštalované schrán-
ky s ich telesnými pozostatkami. Preto pá-
pež Bonifác IV. v 7. storočí zasvätil tento 
chrám Panne Márii Kráľovnej mučeníkov a 
zároveň ku cti všetkých mučeníkov. I dnes 
môžeme v Ríme tento chrám obdivovať.
A práve 1. november, sviatok Všetkých svä-
tých, bol ustanovený na oslavu nie jedného 
svätého, ale všetkých svätých, známych i 
neznámych. Má pripomínať posledný cieľ 
ľudského života – svätosť, spočinutie vo 
svätosti, spočinutie v priateľstve s Bohom.
V dnešnej veľakrát „odkresťančenej“ spo-
ločnosti je tento deň krásnym pozvaním
k tomu, aby sme si my kresťania uvedomili, 
kde a ako môžeme budovať svoju svätosť.  
Kresťania sú akoby stĺpy veľkého nádvo-
ria, v strede ktorého vyviera živá voda 

pre všetkých. Tou živou vodou je Kristus. 
Spoločne teda dávame život Ježišovi, ktorý 
žije medzi nami a v nás. Svätosť je práve tá 
najvyššia normálnosť života. Je odstránené 

všetko násilie, všetka žiarlivosť, všetko to, 
čo človeku ubližuje. Sviatok Všetkých svä-
tých je dňom radosti, pokoja a uvedomenia 
si, že život tu na zemi nekončí, ale pokraču-
je v tom nádhernom a priamom priateľstve 
s Bohom.  

Oslava Všetkých svätých  �
sa často spája so spomien-
kou na zosnulých...

Vyplýva to trochu aj 
z naplnenia a zmyslu 
týchto sviatkov. 2. no-
vembra si pripomína-
me všetkých zosnulých, 
ktorí, tak ako nás to učí 
Kristus, sa nachádzajú v 
očistci. Sú to tí zosnulí, 
ktorí nezomreli v abso-
lútnom odmietaní Boha. 
Sväté písmo povzbudzu-
je modliť sa a prosiť za 
všetkých týchto našich príbuzných, priate-
ľov a známych, tak ako to už bolo robené za 
života Ježiša. Prosíme Boha, aby, ak ešte je 
nejaká škvrna na ich živote spôsobená ich 
negatívnymi myšlienkami, slovami a kona-
ním, škvrna, ktorá im nedovoľuje stretnúť 
sa priamo v tom krásnom harmonickom, 
šťastnom priateľstve s Bohom, aby im táto 

škvrna bola zmazaná. Je to výraz viery v Je-
žišove slová, ktorý hovoril o očistci.
Očistec nie je nejaké geografi cké miesto, je 
to stav duše. Prežíva ho každý z nás, keď 
prejde smrťou. Vtedy uvidíme, čo sme za 
života mohli krásne vykonať, čo nám Boh 
pripravil. Zároveň uvidíme aj náš už prežitý 
život, mnohí hovoria akoby v nejakom fi l-

me. Keď uvidíme tú nezhodu 
s plánom, ktorý mal pre nás 
Boh pripravený, vtedy nás 
preniknú obrovský smútok 
a bolesť, ľútosť, nad tým, že 
sme nedali väčší priestor 
Bohu vo svojom živote. 
Práve táto ľútosť, nemož-
nosť okamžitého stretnutia 
sa s Bohom, spôsobuje očis-
ťovanie duše.
Keďže ľudia po smrti už za 
seba prosiť nemôžu, potre-
bujú, aby sa niekto druhý 
modlil za nich. A preto 
zvlášť v tomto týždni, ktorý 
začína 1. a 2. novembrom, 
myslíme na našich zosnu-
lých predovšetkým pri svä-
tých omšiach, modlitbách a 
pri návštevách cintorína, či 
konaním dobrých skutkov. 
Všetko toto nie je preto, že 

si zasluhujeme za skutok nejakú odmenu, 
ale preto, že zosnulý prijme toľko lásky, koľ-
ko jej vložíme do toho skutku.
Očistec je zaujímavá skutočnosť v živote 
nás veriacich, pretože ho môžeme prežívať 
už na tejto zemi. Sú ľudia, ktorí sa modlili 
k Bohu a prosili, aby dokázali túto chvíľu 

očistca prežiť už tu na zemi, 
aby po smrti priamo prišli a 
stretli sa s Bohom. Niektorí 
dostali tento obrovský dar. 
Naším cieľom je priame pria-
teľstvo, jednota s Bohom.
V dnešnej dobe sa zriedkavo 
hovorí o svätosti. Myslíme 
si, že je to niečo starodáv-
ne, možno nedosiahnuteľné.
V skutočnosti svätosť nevy-
jadrujeme tým, že sa hodiny 
modlíme, hodiny kľačíme, ve-
nujeme sa charite – samozrej-
me aj týmto, ale predovšetkým 

dosiahneme svätosť, tam kde žijeme a pra-
cujeme. To znamená, keď som otec rodiny, 
tak ako otec rodiny, keď som matka rodiny, 
ako matka rodiny, keď som riaditeľ nejakej 
fi rmy, tak ako riaditeľ fi rmy, tak isto keď 
som robotník alebo predavačka alebo kňaz, 
takisto, priamo tam kde som, môžem byť 
svätý. V dnešnej spoločnosti sa stále viac 

ukazuje bežný Ježišov život, a tak isto aj 
život Panny Márie. Oni žili medzi ľuďmi, 
a s ľuďmi a tam sa stali svätými. A toto je 
pozvánka v dnešnej spoločnosti. Myslím si, 
že dnes je veľa ľudí nešťastných a smutných 
práve preto, že nevidia cieľ svojho života, 
ktorým je práve táto svätosť, krásne pria-
teľstvo s Bohom.  

Prečo podľa vás veľa ľudí na Slovensku pre- �
vzalo Halloween a oslavuje ho? Myslíte, že to 
obohacuje spoločnosť, alebo naopak škodí?

Halloween k nám prišiel z keltského 
prostredia a veľmi sa rozšíril v anglosaských 
krajinách. Jeho zmysel je u nás absolútne 
neznáma vec. V poslednej dobe, keď sa 
zlepšili komunikačné prostriedky a záro-
veň sme sa otvorili pre iné kultúry, prišlo aj 
mnoho negatívnych vecí, medzi nimi Hal-
loween. Myslím, že to nie je dobrá tradícia, 
lebo znamená úpadok.  31. októbra sa ľudia 
preobliekli za strašidlá a duchov, chodili od 
jedných dverí k druhým a žiadali potravi-
ny a iné veci, aby nestrašili. Je to vlastne 
úplný protiklad toho, čo nás učí Ježiš, že si 
navzájom slobodne a s radosťou pomáha-
me a nie sa strašíme či ubližujeme si. Ľu-
dia si týmto spôsobom robia zle, naháňajú 
strach. Bohužiaľ sa to začalo rozširovať aj u 
nás na Slovensku vyslovene z komerčných 
dôvodov. Zanedbateľný nie je ani fakt, že 
je to súčasťou protikresťanského myslenia. 
Z toho, o čom sme hovorili, je jasne vidieť, 
že kresťanstvo človeku pomáha, napro-
ti tomu Halloween je negatívnym javom.
A vyrezávanie dýň nie je Halloween, to 
sme robili ako deti a tešili sa z vlastnej tvo-
rivosti, vtedy u nás nebolo chýru o nejakom 
Halloweene.   

V mesiaci november pripravujete ešte jednu  �
zaujímavú akciu, čo to bude?

V novembri je sviatok patróna našej
arcidiecézy – svätého Martina. Sv. Martin 
bol vojakom, časom sa stal kresťanom, ba 
viedol tak príkladný život, že ho chceli za 
biskupa. Ako biskup prispieval k obnoveniu 
života viery, čím obnovoval ľudskosť me-
dzi ľuďmi. Veľakrát prinášal pokoj a mier 
medzi rozhádané strany. Minulý rok sme 
si práve sviatok  sv. Martina pripomenuli 
alegorickým sprievodom a malým divadel-
ným predstavením. Deti sa veľmi tešili a aj 
tento rok, v piatok 11. novembra, si tento 
svätomartinský sprievod zopakujeme. Za-
čneme svätou omšou večer o sedemnástej 
a po nej bude sprievod. Tento rok dlhšou 
trasou až na Námestie Rodiny. Deti budú 
vypúšťať lampióny, aby mohli byť takým 
svetlom, ako bol svätý Martin.

Eva Bednárová
Snímky zo svätej omše spojenej s ďakova-

ním za úrodu,  foto: Martin Jurček

Milovali sme ich a chýbajú nám. Ležia na mieste ich posledného 
odpočinku a my sme si aj tento rok uctili ich pamiatku. O sviatkoch 
zosnulých sme sa pozhovárali s dekanom našej farnosti Ľ. Pokojným.

Bystrický prameň má sídlo
Nezisková organizácia Bystrický prameň, 
založená z iniciatívy starostu mestskej časti 
Jozefa Krúpu v spolupráci s miestnou far-
nosťou, má svoje dočasné sídlo. Nájdete ju 
v Ľudovom dome, kde je pre vás priprave-
ná kancelária prvého kontaktu. Na tomto 
mieste si môžete zakúpiť kupóny na Senior 
taxi, posedieť si pri voňavej káve alebo čaji. 
K dispozícii sú denná tlač, časopisy a zau-
jímavé knihy. 

„Sme tu pre vás vždy, keď sa budete chcieť 
porozprávať, poradiť, alebo si trochu od-
dýchnuť. Budeme sa snažiť vypočuť vás, 
pomôcť vám a spríjemniť vám čas. V prí-
pade potreby si môžete u nás skopírovať a 
vytlačiť vaše dokumenty. Tešíme sa na vás,“ 
hovorí slečna Katarína Krettová, ktorá sa

o vás v kancelárii prvého kontaktu s rados-
ťou postará.

Kanceláriu prvého kontaktu, rovnako ako 
aj expozíciu v Ľudovom dome, môžete nav-
štíviť v dňoch:

Pondelok: 9.00 – 14.00
Utorok:  9.00 – 14.00
Štvrtok:  9.00 – 18.00

Telefónne číslo: 0948 828 294 

Pozor – novinka v Senior taxi! Na základe 
požiadavky klientov pribudla nová trasa 
do Borinky pre seniorov a ZŤP za 1,50 eur. 
Ostatných obyvateľov Záhorskej Bystrice 
odvezie taxík do Borinky za 5 eur.

Seniori nad 60 rokov a ZŤP s trvalým
pobytom v Záhorskej Bystrici

0,20 € / 1 cesta 2,00 € / 1 cesta

0,30 € / 1 cesta 3,00 € / 1 cesta

1,50 € / 1 cesta 5,00 € / 1 cesta

3,00 € / 1 cesta 10,00 € / 1 cesta

Záhorská Bystrica
Marianka
Stupava
Lamač

Ostatné mestské časti
Bratislavy

Borinka

Obyvatelia Záhorskej 
Bystrice pod 60 rokov

Navštívte našu vynovenú
www.zahorskabystrica.sk

Webová stránka mestskej časti Záhorská 
Bystrica dostala novú tvár a je prehľad-
nejšia, aby ste rýchlo našli to, čo potrebu-
jete. Okrem iného ponúka možnosť napí-
sať priamo starostovi. V rubrike „Napíšte 
nám“ však nájdete elektronický formulár, 
prostredníctvom ktorého môžete na MÚ 
poslať svoju otázku, podnet či pochvalu. 

Odpoveď na svoju otázku nájdete vždy 
v pondelok v rubrike „Zverejnené otáz-
ky a odpovede“. Každý občan, ktorý má 
záujem dostávať všetky nové informácie 
e-mailom, môže sa na stránke zaregistro-
vať. Na strane 13. vám prinášame niektoré 
odpovede zamestnancov MÚ na niektoré 
z vašich otázok.
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Deti by sa mali v škole rozvíjať
Vyspovedali sme novú riaditeľku školy PaedDr. Zuzanu Kaliarikovú:

Opýtali sme sa predsedu rady školy prof. Jozefa Masarika:

Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili sa  �
do výberového konania? 

Učiteľkou som  chcela byť odmalička, ale 
zároveň som cítila, že sa chcem posunúť 
ďalej v profesionálnej oblasti a nestratiť 
pritom kontakt s deťmi.

Aké sú vaše priority a predstavy o  smerova- �
ní bystrickej základnej školy?

 Škola má byť miestom, kde deti – žiaci 
okrem vedomostí nadobúdajú aj zručnosti, 
rozvíjajú záujmy a postoje. Za rozhodujú-
ce považujem vyučovanie cudzích jazykov, 
environmentálnej výchovy, informatiky
a v neposlednom rade telesnej výchovy. 
Je veľmi dôležité viesť žiakov k pohybu, 
k športu a naučiť ich vypĺňať si voľný čas 
zmysluplnými aktivitami.

Čo je podľa vás potrebné riešiť neodklad- �
ne?

Keďže som do funkcie nastúpila len pred 
niekoľkými dňami, mám za sebou len prvé 
stretnutia s kolegami a prvé zoznámenie sa 
s priestormi školy, ktoré sú podľa môjho 
názoru vybavené dobre. Pre mňa je teraz 
prvoradé spoznať chod školy, zistiť ako 
funguje, až potom uvidím, čo je potrebné 
riešiť.

Ako si predstavujete spoluprácu s radou ško- �
ly a v čom by vám mohla byť nápomocná?

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, 
ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, 

rodičov, pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov. Plní aj funkciu verejnej kon-
troly a vyjadruje sa k činnosti školy. Oča-
kávam, že rada školy  bude nápomocná pri 
riadení školy, či už aktívnymi návrhmi na 
zlepšenie činnosti  alebo pri zabezpečovaní 
školských aktivít, poprípade materiálneho 
vybavenia.

Ste zástankyňou uplatňovania alternatív- �
neho, príp. zážitkového vyučovania? Budete 
presadzovať zavedenie takéhoto typu vyučo-
vania?

Určite áno. Myslím si, že žiak si viac za-
pamätá, keď niečo prežije, precíti. Páči sa 
mi aj interaktívne vyučovanie. Ale aké je 
vyučovanie a čo sa žiaci skutočne naučia, 
je predovšetkým na samotnom učiteľovi. 
Učiteľ je hlavným článkom vyučovacieho 
procesu, od neho sa odvíja záujem žiakov 
o učenie. Ak horí, zapáli aj žiaka.

Ako budete riešiť  nedo- �
statok učebníc na škole? 

Učebnice sú pomocným ma-
teriálom pre učiteľov a žia-
kov. Uľahčujú prípravu na 
vyučovanie – žiakom a ich 
rodičom hovoria, čo má žiak 
vedieť alebo  o čom sa v škole 
učil.  Pre učiteľa sú ale záväz-
né učebné osnovy, ktoré musí 
naplniť aj bez učebníc, z ma-
teriálov, ktoré sú mu dostup-
né, či už z internetu alebo
z iných zdrojov. Je smutné, 
že je takáto situácia s učeb-
nicami, ale som presvedče-
ná, že kompetentné orgány
v dohľadnom čase problémy 
s učebnicami vyriešia.

Situácia v slovenskom školstve nie je práve  �
ružová. Ako vnímate štrajky učiteľov? 

Spoločenské postavenie učiteľa a problémy 
školstva sú dlhodobo diskutovaným prob-
lémom, bohužiaľ – len diskutovaným. Mys-

lím si, že ho treba riešiť.  Práca učiteľa je 
pre spoločnosť nepostrádateľná a žiaľ stále 
málo doceňovaná. Či je možné túto spleť 
problémov vyriešiť štrajkom, je otázne. Vie-
te si predstaviť, že sa zatvoria všetky školy? 
Tu nejde o našu neschopnosť zmobilizovať 
sa, nedovolí nám  to naše srdce.

Aké sú Vaše predstavy o fungovaní Rady  �
školy? 

Moje predstavy sú v prieniku s právnym 
rámcom, ktorý vytvoril zákon a príslušné 
vyhlášky. Dodržiavanie zákona je podľa 
mojich predstáv úplne mimo rámca na 
diskusiu. V našom konaní okrem zákonov 
by sa mala prejavovať aj morálnosť našich 
činov a tu je už priestor na určité špecifi ká. 
Nuž a na pamäti by sme mali mať to, že ško-
la je tu hlavne pre deti, ktoré chceme nielen 
vzdelávať, ale podieľať sa aj na ich výchove. 
Veľmi účinným prostriedkom výchovy je 
osobný príklad, a tak aj rada školy by mala 

byť príkladom v slušnosti, nasmerovaní 
na plnenie svojho poslania, iniciatívnosti, 
vzájomnej pomoci a vytvárania tvorivej 
atmosféry pre všetkých, ktorí majú záujem
o bezproblémové fungovanie kvalitnej ZŠ 
a MŠ Hargašova.  

Čo je podľa Vás v súvislosti s našou školou  �
potrebné riešiť prioritne? 

Prioritne je potrebné riešiť niektoré pre-
vádzkové problémy okolo vykurovania, 
stravovania a ďalšie menšie. Na to je tu 
však hlavne manažment školy v súčinnosti 

so zriaďovateľom. Rada školy sa musí sú-
strediť na koncepčné výchovno-vzdeláva-
cie otázky, otázky spolupráce a vzájomných 
vzťahov školy s rodičmi, ako aj na otázky 
fi nancovania – rozpočtu školy, ktorý by mal 
vytvárať podmienky na jej rozvoj a skvalit-
ňovanie. To nás čaká tento a budúci mesiac.  
Tu potrebujeme pomoc a podporu rodičov, 
o ktorú sa budeme uchádzať a aj prostred-
níctvom tohto rozhovoru k nej pozývam 
každého kto o ňu stojí. Samozrejme, sú tam 
aj nejaké drobnosti 
organizácie činnosti 

Ostane diaľničný úsek Stupava – 
juh spoplatnený?
V súvislosti s otvorením diaľničného úseku 
Stupava – juh (prepojenia jestvujúcej diaľ-
nice D2 a budúcej D4 a mimoúrovňovej 
križovatky na diaľnici D2) sa starosta Zá-
horskej Bystrice J. Krúpa obrátil na ministra 
dopravy J. Figeľa so žiadosťou o pomoc pri 
preklasifi kovaní a určení novej organizácie 
dopravy na diaľnici D2 s cieľom dosiahnuť 
nespoplatnenie úseku diaľnice D2 od križo-
vatky Stupava po križovatku Lamač. 
Dôvodom je skutočnosť, že diaľnica D2 sa 
po vybudovaní križovatky Stupava využíva 
ako obchvat časti územia Bratislavy, inak 
prístupného iba štátnou cestou I/2, ktorá je 
v súčasnosti dopravne preťažená. Kritickým 
bodom je najmä križovatka štátnych ciest 
I/2 a II/505 pri diaľničnej križovatke La-
mač, kde sa v čase dopravnej špičky vytvá-
rajú kolóny a s nimi spojené neprehľadné 
situácie.  Minister dopravy, pôšt a teleko-
munikácií J. Figeľ vo svojej odpovedi uvá-
dza, že uvedený úsek nie je diaľničným ob-
chvatom Bratislavy, ale bude ním plánovaná 
diaľnica D4 (v súčasnosti v príprave). Ďalej 

okrem iného píše: „Čo sa týka 
vylúčenia úseku diaľnice D2 od 
križovatky Stupava – juh po 
Lamač, ktorý spája dve mestá 
a vedie extravilánom Stupavy 
so spoplatnením diaľničnou 
známkou, nesúhlasím s Va-
ším návrhom. Je to hlavný ťah 
do ČR a nejde ani o výnimku, 
akú sme udelili pri Jarovciach, 
pretože nejde o prepojenie 
dvoch mestských častí, ale 
dvoch rôznych miest, Bratisla-
vy a Stupavy.“ Minister podľa 
listu považuje za oprávnené, 
aby užívatelia diaľnic, 
ktoré v cestnej pre-
mávke poskytujú 
vyšší štandard 
ako cesty  1 . 
triedy, platili 
primeranú 
cenu.

Súhlasíte s ministerstvom, že diaľničný  �
úsek Bratislava – Stupava juh má byť spo-
platnený?

Nie, nesúhlasím. Je to nezmysel.

Je listom ministra otázka nespoplatne- �
nia uvedeného diaľničného úseku D2 uza-
vretá?

Nie, podnikáme ďalšie kroky, ktoré – 
verím – umožnia nový pohľad na túto 
problematiku.

Môžete ich špecifikovať? �

Podľa katastrálnej mapy je zrejmé, že 
výjazd z diaľnice ústi v katastri Záhor-
skej Bystrice. Domnievame sa teda, že 
predmetný úsek diaľnice oproti tvrdeniu 
pána ministra spája dve mestské časti – 
Záhorskú Bystricu a Lamač. V tomto 
zmysle dávame podnet na Generálnu 
prokuratúru, ktorá by podľa môjho ná-
zoru mohla uvedené stanovisko zmeniť 
v prospech nespoplatnenia diaľničného 
úseku.

Kedy odhadujete, že táto záležitosť bude  �
doriešená?

Keď dosiahnem, že úsek Bratislava – 
Stupava juh bude nespoplatnený.

Horúce kreslo 
pre starostu 
Jozefa Krúpu:

„Učiteľkou som chcela byť od-
malička“

„Myslím si, že žiak si viac 
zapamätá, keď niečo zažije, 
precíti“

pokrač. na str. 14

Opýtali sme sa vás: 
Ako sa vám osvedčil novo otvorený diaľnič- �

ný úsek Stupava – juh? 

1. Marta Gašparíková: „Nijako. Nechodím 
tadiaľ. Keď idem do Malaciek, chodím po 
starej ceste, ja si to tak vychutnávam. Ale 
boli sme sa tam prejsť, aby sme videli ako 
to vyzerá a verím, že to mnohým vodičom 
pomôže a odbremení ,starú cestu‘.“

2. Vojtech Mol-
nár: „Osvedčilo 
sa mi to veľmi 
dobre, tento ná-
jazd na diaľnicu 
využívam veľmi 
často. Chodím 
do mesta skoro 
každý deň a tým 

pádom aj ten diaľničný úsek využívam 
pravidelne. Aj  keď to mám o niečo ďa-
lej ako po starej ceste, radšej si nadídem 
než by som sa zdržiaval v zápche a na 
semaforoch. Jedinou nevýhodou je, že je 
to spoplatnené, ale keďže nálepku mám, 
tak to využívam pravidelne – do mesta aj 
z mesta. Pre mňa je to plus.“ 

3. Miroslav Palec: „Skúšal som tadiaľ cho-
diť. Je to trochu zachádzka, no má to pre 
mňa zmysel, keď kolabuje doprava na kri-
žovatke pri zjazde za Lamačom.“

4. Ivan Bednár: 
„Ja som veľmi 
spokojný. Ráno 
keď vozím deti 
do školy po starej 
ceste do Lamača, 
premávka je ply-
nulejšia. Ešte viac 
sa teším z nájaz-

du, keď sa po ňom vraciam večer domov.“   

5. Mirka Dvor-
ská: „Novú kri-
žovatku využíva 
manžel  skoro 
denne,  najmä 
po ceste domov 
z práce. Ja cho-
dím autom, na 
ktorom diaľnič-
ná známka nie 
je, takže chodím po starej ceste. Určite by 
ma potešilo, keby tento úsek spoplatnený 
nebol.“ 



Už po tretíkrát „tieklo víno po-
tokom“ na Námestí Rodiny, kde 
sa zišli všetci priaznivci tohto 
moku na podujatí Slávnosti vína. 
Vínko najlepších pestovateľov zo 
Slovenska, Moravy, Rakúska i 
Španielska si mohol vychutnávať 
každý, kto si zakúpil degustačný 
pohár a lístky slúžiace ako plati-
dlo. Skvelú atmosféru podčiarklo vystúpe-
nie Andrey Zimányiovej a Juraja Buriana, 
rovnako ako pásmo ľudových piesní a tan-
cov Vajnorského okrášľovacieho spolku na 
tému vinobranie. Someliér Miroslav Balla 
predviedol sabráž – šou, súčasťou ktorej 
bolo otvorenie fľaše šumivého vína šabľou. 
Už deň pred tým sa zišla komisia somelié-

rov, ktorá určila najlepšie vína roku 2011 
a počas slávnosti vyhlásili víťazov: v ka-
tegórii biele vína zvíťazili Devín – vinár-
stvo Nichta 2010, Elesko – Tramín čer-
vený 2009, Karpatská perla Jagnet 2010 
– Rizling vlašský. V kategórii červených 
vín: Elesko – Alibernet 2008, Frankovka 
modrá – Karpatská perla Varieto 2008, 

Zweigeltrebe 2008 
vinárstvo – Špalek, 
Morava. Návštevníci 
mali o čom hovoriť 
a pri tónoch cimba-
lovej ľudovej hudby 
Dudíci sa zabávali do 
neskorých večerných 
hodín.

Na príprave Slávností 
vína spolupracovali s miestnym úradom – 
Gurmán- club  a Peter Drahoš. Vďaka patrí 
chlapom z miestneho úradu, ktorí pomáhali 
pri inštalovaní skákacej atrakcie, tiež pripra-
vili stoly vinárom a zaslúžili sa o upratanie 
Námestia rodiny po akcii. O prívod elektriny 
sa postarala fi rma BKP elektro, minerálkami 
Budiš  nás sponzorsky podporili Slovenské 
pramene a žriedla a.s.
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Máme nových 
Bystričanov!

Desať renomovaných umelcov 
z celého Slovenska sa spojilo, 
aby podporilo umeleckú tvor-
bu zdravotne postihnutých 
ľudí. Projekt Staviame spolu 
mosty neziskovej organizácie 
Mobilita n. o. pod záštitou 
ministra kultúry D. Krajce-
ra predstavil diela z rôznych 
umeleckých oblastí, ktoré vy-
tvorili zdravotne postihnutí 
ľudia pod vedením svojich 
tútorov. Jedným z nich bol aj 

akad. sochár Víťo Bojňanský 
žijúci v Záhorskej Bystrici, 
na snímke so svojimi nada-
nými zverencami Ivanom 
Brádňanským a Soňou Po-
povou. Spoločné diela boli 
vystavené na Inchebe po-
čas výstavy Non Handicap, 
onedlho budú vydražené
v charitatívnej aukcii, ktorej 
výťažok poputuje na podpo-
ru zdravotne postihnutých 
umelcov.

Na milej slávnosti v obradnej sieni 
miestneho úradu sme privítali naj-
mladších občiankov Záhorskej Bystrice. 
Významnú udalosť umocnili rodičia a 
príbuzní malých Bystričanov, starší ka-
maráti zo Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka prišli zahrať a zaspie-
vať. Našimi novými spoluobčanmi sú: 
Mia Ema Katrenič, Adam Kubík, Du-
šan Sedlák, Klaudia Štulajterová, Emma 
Černá, Olívia Zárecká, Tereza Čipáko-
vá, Alexander Tóth,  Daniela Vachová, 
Štefan Hrdina,  Marko Krajňak, Sabina 
Nemcová, Viktória Šemetková,  Hana 
Klinková, Peter Požgay, Anna Mada-
rászová.

Za tri roky sa z pôvodne susedskej akcie 
obyvateľov Podkerepúšok stala obľúbená a 

očakávaná udalosť. Hlavný organizátor spo-
ločenského života v tejto časti našej obce 
Vladimír Just sa len usmieva pri zmienke, 
že hody bývajú tradične viazané na posvä-
tenie kostola. „U nás sa to začalo tak, že 
suseda, keď dokončila barak, pozvala ostat-
ných na guláš,“ hovorí. Akcia si udržiava 
neformálny charakter – gazdinky navaria, 
napečú a svoje dobroty ponúkajú na ulici 
ostatným. Nevyžaduje sa žiadny sviatočný 
odev, naopak, ľudia prídu v tom, v čom 
sa cítia najlepšie. Starosta našej MČ Jozef 
Krúpa s manželkou zavítali na hody na bi-

cykloch. Fotky aj video z akcie si môžete 
pozrieť na našej webstránke. 

Hody na Podkerepúškach

Staval mosty s postihnutými

Ani vo veku 73 rokov a po ope-
rácii žlčníka nestráca táto rezká 
dáma temperament a životný 
elán. To sú hlavné znaky, pre 
ktoré si ju zapamätá skoro kaž-
dý, s kým sa stretne. Ona sama 
hovorí, že si ľudí tiež pamätá a 
že pozná azda každého. A nie-
len preto, že k nim ľudia chodia 
po kapustu: „Som taká povaha – 
dám sa do reči s každým, či sta-
rým, či mladým, známym alebo 
neznámym. Mali by sme všetci 
spolu vychádzať a byť družnejší. 
Starousadlíci aj noví,“ rozhovo-
rí sa pani Mihalovičová. „Veľa 
ľudí nemá záujem navzájom 
sa spoznávať, sú nedostupní a 
sú aj takí, čo sa otočia, keď ťa 
stretnú. Je to vec povahy a určite 
aj toho, s akými problémami  a 
starosťami bojujú. Časy nie sú 
jednoduché, a to na ľudí vplýva. 
Trocha mi však prekáža, že my 
Záhoráci nie sme súdržní, že sa 
len prispôsobujeme novým oby-
vateľom obce. S tým by sme mali 
niečo robiť.“ 
Pani Mihalovičová je Bystričan-
ka telom i dušou. Všetkých šesť 
pokolení jej predkov sa živilo 
poľnohospodárstvom. Rovnako 
ako v rodine jej manžela. „Po-
chádzam z piatich súrodencov, 
vydala som sa pred 54 rokmi 
a veru by som nemenila. Spolu 
sme si postavili dom, vychovali 
dve deti, žijeme spolu s radosťa-
mi aj starosťami.“ Starú mamu 
dopĺňa 21-ročná vnučka Evka 
s obdivnou poznámkou, ako 
pekne sa starí rodičia oslovujú 
aj po toľkých rokoch spoločného života. Dá 
sa povedať, že dôležitú úlohu v živote tem-
peramentnej dámy má kapusta. Už jej otec 
ju spolu s inou zeleninou chodil predávať 
do Rakúska. Tam najprv dohodol obchod, 
potom sa v Stupave naložila kapusta do va-
gónov a odviezla sa do Rakúska. Maruška 
od detstva pomáhala rodičom s predajom 
hlávkovej i rezanej kapusty. „Keď som sa 
vydala, prišli dve deti, peňazí bolo málo, ale 
potrebovali sme ich na stavbu domu. Žili sme 
len z jedného platu, tak sme si doma chovali 

prasiatka, pestovali zeleninu a aj kapustu. 
Čo bolo navyše, to sme predali. Kyslú kapus-
tu som predávala na tom istom mieste ce-
lých 35 rokov! A prezradím vám ešte niečo –
v čase, keď Bystricu spojili s ,veľkou Bratisla-
vou‘, som bola jediná zo Záhorskej Bystrice, 
čo predávala kapustu na trhu. Hovorím si 
– prečo, keď u nás sa kapuste darí rovnako 
dobre ako v iných obciach na Záhorí? A tak 
som svojím podrezaným jazykom vybojovala 
miesto na trhu aj pre ostatné bystrické ženy,“ 
usmieva sa nad spomienkou pani Mihalo-

vičová. Dodnes má veľa stálych zákazníkov, 
ktorí si chodia po kapustu k nim domov. 
Potešia sa, keď k nej dostanú aj recept na 
nejaké kapustové dobroty. Domáca pani sa 
neokúňa ponúknuť zákazníkov vlastnoruč-
ne ťahanou štrúdľou či inou špecialitou. Na 

jeseň si pripraví do mrazničky 
dusenú kapustu, aby mohla 
cez zimu vypekať pre rodinu 
a známych. Vie, že táto plodi-
na sa dá využiť v kuchyni na 
slano i na sladko a verí, že má 
liečivé účinky: „Poviem vám 
príbeh – jedna z mojich zákaz-
níčok si každý týždeň chodila 
pre vodu z kyslej kapusty pre 
svojho manžela, ktorý mal 
žalúdočné vredy. Po nejakom 
čase bol na kontrole u lekára a 
ten zistil, že ich už nemá. Ale 
kapusta má veľa liečivých účin-
kov, hlavne je dobrá teraz na 
jeseň, na imunitu.“ 
Záhrada je pre pani Miha-
lovičovú veľký relax. Okrem 
toho miluje spev, ktorému sa 
donedávna aktívne venovala – 
spievala na svadbách v kosto-
le i na „úrade“, na pohreboch, 
všade, kde bolo treba. „Robilo 
mi to radosť. Teraz je to všet-
ko iné. Kedysi sme sa dokázali 
akosi lepšie baviť. Robili sa sú-
ťaže v tanci, my s manželom 
sme dokonca dvakrát vyhrali. 
Usporadúvali sa čajové večery, 
zábavy U Šrámka, muzikantov 
sme priam naháňali, aby už 
hrali. A keď muzika prestala 
hrať, spievali sme,“ spomína 
s úsmevom naša hostiteľka. 
Predsa ju však potešil bys-
trický krojovaný ples a veľmi 
by chcela, aby sa z neho sta-
la tradícia. Doma uchováva 
vzácne kroje, ktoré majú vyše 
sto rokov. Keď je príležitosť,
s radosťou ich vyberie, aby 
ich prácne vyžehlila a obliekla 

vnučke či inému mladému človeku, ktorý 
by mal z toho rovnakú radosť. „Teší ma, že 
moju vnučku Evičku zaujímajú naše tradí-
cie. Len škoda, že v Bystrici nie je viac takých 
mladých ľudí. Nezaujímajú sa, možno im to 
pripadá trápne, no všetko to vyplýva z ne-
dostatku hrdosti. Musíme si vychovať novú 
generáciu – mladých,  ktorí budú mať úctu 
k minulosti a tradíciám.“

Denisa Pogačová
Eva Bednárová

 „S každým sa dám do reči...“
Ktorý pravý Bystričan by nepoznal Máňu Maderovú! Teda vlastne pani 
Máriu Mihalovičovú, lebo tak sa volá už 54 rokov, odkedy sa vydala. 
Dobre známa je aj ľuďom, ktorí nebývajú v našej obci, či tým, ktorí tu žijú 
krátko. Výrečná dáma sa stala nielen známou pestovateľkou kapusty, ale 
aj priekopníčkou jej predaja „v mjesce“, kde ju propagovala 35 rokov!

Víno tieklo potokom
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Sadnúť si do zubárskeho kresla pani Gaj-
dárovej nemusí byť (spočiatku) nepríjem-
né. Kým zakloníte hlavu, sami dobrovoľne 
otvoríte ústa v úžase nad krásnym výhľa-
dom na Bystricu. „Pri peknom počasí vidno 
dokonca aj Alpy. Vďaka výhľadu sa pacien-
ti menej sústredia na to, čo sa s nimi deje
v zubárskom kresle,“ usmieva sa naša hos-
titeľka.
Sympatická dáma sa výberom povolania 
oblúkom minula s rodinnou tradíciou – 
otec, brat i sestra sú totiž stavbári, dokonca 
aj jej manžel Kornel. Jarmilu však technické 
veci nikdy nebavili a chcela byť všeobecnou 
sestrou. To však doma neprešlo, a tak sa sta-
la zubnou laborantkou. Potom nasledovala 
vysoká škola a po promó-
ciách práca v súkromnej 
ambulancii prof. Ležovi-
ča, neskôr vo Vojenskej 
nemocnici a v ambulancii 
Drienka. Vlastnú súkrom-
nú prax začala vykonávať 
tu v Bystrici. „Zhodou 
okolností som ambulanciu 
otvárala 11. septembra,
v deň, keď padli, dvojičky‘, 
len o rok skôr. Napriek 
tomu sa jej darí,“ usmieva 
sa pani doktorka.
Gajdárovci bývali do roku 
1999 v Lamači v rodin-
nom dome u Jarmiliných 
rodičov. Tu si zvykli na 
život v tesnej blízkosti 
lesa a na okolie s krásnou 
prírodou. Preto bola Zá-
horská Bystrica a Strmé vŕšky ako miesto 
na samostatné bývanie logickým výberom. 
Dnes žijú vo v dome obkolesenom veľkou 
záhradou, ktorá je až na čerešne a jahody 
najmä okrasná. Domáca pani podotýka, že 
v pôde navezenej na bridlicovom podklade 
sa toho veľa neurodí. O to viac ju záhrada 
teší, veď podľa starousadlíkov tu nikdy nič 
nerástlo.  
 „Pre deti je tu ideálne prostredie, žiaľ, lesy 
pomaly ubúdajú,“ hovorí naša hostiteľka. 
„Tu okolo nás predali všetky pozemky, ktoré 
tvorili prechod do lesa. Sme síce od neho len 
5 metrov, no keď zastavajú posledný voľný 

pozemok, budeme do lesa chodiť okľukou 
cez celú dedinu,“  dodáva.
Ako skutočný problém však vníma to, že 
sem nechodí MHD. „Najbližšia zastávka 
je 20 minút, čo je pre deti ďaleko. Stačilo 
by, keby autobus jazdil ku kaplnke. A tiež 
chýba verejné osvetlenie, ľudia tu chodia 
večer s baterkami, dokonca tu kvôli tomu 
vykradli viacero rodinných domov. Na 
ulici pri našom dome máme otvorený ka-
nál, ktorý je pol roka bez poklopu. Keď doň 
niekto spadne, môže sa to skončiť tragicky. 
Pritom tu chodia na prechádzky mamičky
s kočíkmi a malými deťmi nielen zo Strmých 
vŕškov. V posledných rokoch sa ale výrazne 
zlepšila zimná údržba ciest. Chcela by som 

poďakovať pánovi Pokornému, ktorý sa prí-
kladne stará o zasnežené cesty. Keď sneží, 
príde aj o druhej v noci.“
Napriek problematickým veciam sú Gajdá-
rovci v Záhorskej Bystrici šťastní. Majú tu 
komunitu priateľov, s ktorými podnikajú 
spoločné výlety do prírody či neformál-
ne posedenia na Plácku. „Udomácnenie 
nám veľmi uľahčila naša kamarátka Ľuba 
Fabiánková, ktorá je veľmi spoločenská a 
bezprostredná. Zoznámila nás s mnohými 
svojimi priateľmi, ktorí sa stali aj našimi 
priateľmi. Deti tu majú kamarátov, najmä 
starší syn Lukáš, ktorý chodí na futbal do tu-

najšieho nového futbalového klubu.“ Pretože 
Gajdárovcov v minulosti znechutila situácia 
v ZŠ, deti začali voziť do Bratislavy – Luká-
ša na osemročné gymnázium, Dominiku na 
ZŠ a najmladšieho Tomáša do škôlky.  
Pani doktorka využíva aj služby bystrických 
podnikateľov. Hoci veľké nákupy vozia
z Bratislavy, drobné denné nákupy bežne 

robí v potravinách Esko, kde 
nakúpi všetko potrebné, nemu-
sí čakať v rade na pokladnicu a
o päť minút je doma. „Okrem 
toho sme si pre rodinnú atmosfé-
ru, stabilnú kvalitu jedál a do-
máce zákusky majiteľky obľúbili 
reštauráciu Kohútik,“ dodáva. 
Gajdárovci sú spoločenskí ľu-
dia a už dnes sa tešia na plesovú 
sezónu. Neodradí ich ani sála, 
ktorá býva v posledných rokoch 
preplnená. „Na plesoch v Bystrici 
vládne uvoľnená atmosféra a my 
sa tam cítime veľmi príjemne. 
Každý rok musíme byť aj na co-
untry bále a vyhovuje nám akcia 
Donská Open, ktorá býva vždy 
na jeseň na Plácku.“  
Naše rozprávanie občas podfar-

bí brechot psov preháňajúcich sa 
po dvore. Sú to tri malé bradáče, ale každý 
iná farebná varieta: biely, čiernostrieborný 
a čierny. Každé dieťa má toho svojho. „Keď 
začnú brechať, vždy dúfam, že susedia majú 
dobré nervy. Neublížia, ale sú dosť hluční.“  
Deti psíkov zbožňujú a koníčkom sa stali 
aj pre mamu – chodí s nimi na cvičisko do 
Devína. „Nevadí mi to, vnímam to ako relax, 
pretože som aspoň na vzduchu. Navyše ak 
máte psa, je fajn, keď aspoň trochu počúva a 
nie je agresívny.“ 

Vlado Kristl
Denisa Pogačová

AJ ZO ZUBÁRSKEHO KRESLA 
MÔŽE BYŤ PEKNÝ VÝHĽAD
Strmé vŕšky patria k najkrajším lokalitám v Záhorskej Bystrici. Tentoraz 
sme sa prešli do kopca nielen preto, aby sme si vychutnali pohľad 
na obec a okolie, ale najmä preto, aby sme navštívili sympatickú 
dámu, ktorá nás pozvala na kus reči. MUDr. Jarmila Gajdárová je 
stomatologička, ambulanciu má vo svojom dome na Strmom vŕšku. 

Hody sa skončili divadelným 
predstavením

Tradičné stretnutie susedov zo Záhor-
skej Bystrice a Marianky na rozhraní 
dvoch obcí sa konalo aj tento rok v lo-
kalite Vlkovky. Návštevníkov pozdravili 
starostovia oboch obcí J. Krúpa a R. Ju-
rika. Deti i dospelých zabavil program 
zostavený z rôznych veselých súťaží 
– dospelí si napr. zmerali sily pri pití 
piva na čas, deti súťažili v pití kofoly. 
Program spestrili bystrický spevácky 
zbor Bystričan, Chorus band z Marian-
ky a DJ Kováč. Susedská zábava sa vy-
darila aj tento rok. 

Súsedé súsedom

Už niekoľko dní po 
Hrubými hodmi sa
o dobrú atmosféru 
postarali Tomáš MAŠ-
TALÍR, Vladimír KO-
BIELSKY a Branislav 
BYSTRIANSKYs diva-
delným predstavením 
Rozhodcovia. Malo 
veľký úspech – sálu 
spoločenského domu 
naplnilo 238 spokoj-
ných divákov.

Dobrovoľnému hasičskému zboru
v Záhorskej Bystrici

Miestnemu odboru Matice slovenskej 
v Záhorskej Bystrici

Miestnej organizácii Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov

Miestny spolok Slovenského červené-
ho kríža – Záhorská Bystrica

Pohybovému štúdiu Proper fi t 

Speváckemu zboru Bystričan

Bratislavský samosprávny kraj
Akzent Media
Nubium
potraviny ESKO – Daniel Liďák
Poľovnícka spoločnosť Záhorská
Bystrica
občerstvenie UNIVA
občerstvenie Rastislav Mečiar
cukrová vata – Galis

Starosta mestskej  časti Bratislava-
Záhorská Bystrica srdečne ďakuje 
všetkým, ktorí sa zúčastnili na septem-
brových podujatiach spoluorganizova-
ných mestskou časťou. 

Zvlášť sa chcem poďakovať za spolu-
prácu:













Ďakujem sponzorom:

















Úplnou novinkou s ambíciu stať sa ho-
dovou tradíciou bol hodový beh. Or-
ganizátori pripravili tri bežecké trasy 
ulicami Záhorskej Bystrice podľa nároč-
nosti – žltú pre deti, červenú pre dorast 
a modrú pre kondične vyspelých dospe-
lých. Víťazmi žltej trate sa stali: Klárka 
Kolenová (2 min. 12 sekúnd), Laura 
Gregová a Terezka Kolenová. 
Najlepší bežci červenej trate boli Erik 
Polák (10 min. 31 sekúnd) Leonard 
Haraslín a  Daniel Rác. Na modrej trase 
sa najlepšie darilo Vladovi Kristlovi (19 
min. 32 sekúnd), Tomášovi Lendelovi
a Michalovi Steinhubelovi.

Ani tento rok nechýbal hodový jarmok, 
na ktorom si mohli návštevníci zakú-
piť rôzne produkty.  Hlavný program 
otvorili na Námestí Rodiny mažoretky 
a v kroji oblečený starosta Jozef Krú-
pa. Detský folklórny súbor Gerulata
z Rusoviec sa predviedol okrem tanca 
aj hrou na drumbli, deti si pozreli diva-
delné predstavenie Drevený tato a za-
tancovali si s Jarkou. Vyvrcholením boli 
Zlaté husle a taneční sólisti z Lúčnice. 
Ani náš domáci spevácky zbor Bystri-

čan sa nenechal zahanbiť a zanôtil po 
záhorácky. V nedeľu sa v kostole sv. 
Petra a Pavla konala hodová svätá omša 
za prítomnosti predstaviteľov mestskej 
časti. Po omši nasledovalo agapé – malé 
pohostenie pre všetkých.

Historicky po prvý raz sa konala aj súťaž 
o najlepší Bystrický závin – syrovník, 
orechovník a makovník. Každej gaz-
dinke, ktorá ukázala svoju šikovnosť
a napiekla chutný závin z kysnutého 
cesta, venovala mestská časť 5 € na in-
grediencie. Začiatky nebývajú jednodu-
ché – do súťaže sa prihlásili tri gazdinky: 
Jana Richterová súťažila so syrovníkom, 
Ľudmila Antalová priniesla tiež syrov-
ník a Jana Masaryková orechovník, ma-
kovník aj syrovník. Koštovacia skupina 
zložená z miestnych chlapov a jednej 
skúsenej pekárky rozhodla o víťaznom 
závine pani Richterovej. Na druhom 
mieste sa umiestnila pani Antalová
a nakoniec záviny pani Masarykovej.  
Milé gazdinky, o rok vás čakáme!

A prišlo aj divadlo �
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Rodinný archív, ktorý si opatrovala, ukrýva 
však oveľa viac z bohatého aktívneho života 
učiteľa, otca a vojaka – rodáka zo Záhorskej 
Bystrice.

V dnešnej Záhorskej Bystrici sa už nikto 
nerozpamätá na človeka, ktorý žil v obci 
pred vojnou.  Vyrastal tu, založil si rodinu 
a popri tom sa venoval svojim záľubám, na 
svoje časy takpovediac nezlučiteľným so 
statkárskymi povinnosťami usadlíkov. Je 
však pravdepodobné, že generácie starších 
Bystričanov si spomenú na jeho brata, pána 
Ľudovíta Olláreka, ktorý v kritických po-
vojnových rokoch emigroval do USA a stal 
sa pomerne známym a uznávaným stavi-
teľom (výstavba Rockefellerovho centra v 
New Yorku). Vynaliezavosť, fantázia, vzťah 
k technologickým novinkám a umeniu boli 
vlastné obom bratom.

Nadšenie pre povolanie učiteľa a túžba 
hravo a pútavo sprostredkovať deťom nové 
poznatky ho viedla k písaniu príbehov. 
Dvadsaťjeden strán zachovaného rukopisu 
je rozprávaním „profesora“ dvom chlapcom 
Števovi a Janovi, o živote pri mori a v mori 
so začlenenými novými objavmi tých ro-
kov. Objavy živočíchov žijúcich vo veľkých 
hĺbkach, Bathysféra a ústroj potápačov, ži-
vot na lodi, svietiace ryby – svetielkujúce 
more, rak pustovník, koraly ako stavitelia 
ostrovov, pŕhliace sasanky ako pomsta pre 
požieračov lastúr.

Napínavo prerozprávané 
fakty prepojené fantáziou 
pána „profesora“ zakon-
čené vetou: „Pozrite do 
prírodopisu, iste to tam 
nájdete...“

Tento úryvok je z rokov 
1932– 1933.  Je doslovným prepisom v pô-
vodnej forme, a teda i dokladom o  jazyku
a prístupe jedného slovenského učiteľa.  
 
„O živote v mori“
Ako som bol potápačom...

Pršalo ďalej. Na kúpanie nedalo sa pomys-
lieť, preto strýko profesor vyprával.

Jedného dňa ushovorili sme sa s priateľom, 
že pôjdeme na prechádzku popri mori. Pri 
brehu spatrili sme lodicu a na nej všelijaké 

prístroje. Začali sme sa vypytovať, čo to je. 
Dozvedeli sme sa, že to je loď, ktorá za 50 Kč 
„vyrába“ potápačov.

Ó, to si nedáme utiecť! Na lodi nás začali ob-
zerať, ale keď videli, že sa odstrašiť nedáme, 
priniesli potápačské obleky. Peniažky sme 
zaplatili, nuž nás začali obliekať. Priniesli 
nohavice, kabát, topánky, všetko v jednom 
kuse spojené a jako som poznal, urobené 
z gumovej látky. Vliezli sme „do šiat“ ale
z miesta sme sa skoro ani nepohli, lebo sme 
mali ťažké nohy. Naše topánky nemaly po-
došve z kože, ale z olova! Ledva sme nohy za 
sebou vliekli. Potom priniesli na palubu dve 
veľké kovové gule, ktoré maly hore akúsi tru-
bicu gumovú. Každá guľa, oni ich menovali 
kukly, mala napredu veľkú sklenenú dosku 
zašrúbovanú, tak že sme pohodlne videli. 
Tú kuklu nám totiž našrúbovali na golier 
nášho gumeného obleku. Trubicou, ktorú 
som vám bol spomenul, sme dýchali čerstvý 
vzduch, ktorý nám do nej pumpovali zvlášt-
nymi pumpami. Vyzerali sme veľmi smiešne 
v našich úboroch a pri tom sme sa len veľmi 
nemotorne pohybovali, lebo celý potápačský 
oblek bol hodne ťažký. Pomocníci prezreli, či 
všetko dobre funguje, či vzduchové trubice 
sú v poriadku (to tie, čo sme nimi dýchali), 
a keďže bolo všetko v poriadku, dali nám po-
vel k sostupu. Pred nami kráčal náš vodca, 
skušený potápač a rezko vykročil na rebrík. 
Niekoľko krokov a už sa stratil pod vodou.

My jeden za druhým za ním.

Arnold Ján Ollárek, narodený 
v Záhorskej Bystrici 21. janu-
ára 1915 manželom Jánovi 
a Albíne rodenej Anderle, 
prežil mladosť v dome číslo 
223. Bol veľmi kreatívnym 
bádateľom a priaznivcom 
prírody i nových technológií, 
fotografom, zberateľom rast-
lín, spolutvorcom prvých ani-
mácií, a taktiež členom klubu 
plachtárov, s povolením viesť 

turistické lietadlá.  

Posledným „veľkonočným“ transportom  
bol 31. marca 1945 odvlečený gestapom do 
Mauthausenu a viac sa nevrátil. Za bojové 
zásluhy mu bol udelený „Československý 
válečný kříž 1939“, a bol povýšený na ma-
jora  „in memoriam“ v roku 1945.  
 
Za ústretovosť a nahliadnutie do súkrom-
ných dokumentov rodiny ďakujem rodine 
Ivana Lorenca. 

Mgr. art. P. Ševčíková 

ZABUDNUTÝ ČAS
Písal sa rok 1993 (48 rokov po skončení vojny), keď vdova Mária 
Olláreková adresovala list magistrátu mesta Bratislavy, odboru 
kultúry, v ktorom žiada o dodatočné vtesanie manželovho mena na 
pamätník padlým pri Melku, kde bola bombardovaná časť posledného 
„veľkonočného“ transportu do Mauthausenu (31. 3. 1945). Všetky 
doposiaľ zistené skutočnosti nasvedčovali, že práve tam zahynul Ján 
Ollárek.

Naši jubilanti
V auguste oslávili významné 
životné jubileum:
90 rokov

Františka Liďáková, Trstínska ulica• 
Anna Rácová, Bratislavská ulica • 

85 rokov 
Rozália Prvoničová, Pútnická ulica• 

80 rokov 
Mária Bilačičová, Tatranská ulica• 

75 rokov 
Jozef Ivánek, Bratislavská ulica• 
Juliana Plunárová, Hargašova ulica• 

70 rokov 
Jozef Sajan, Tatranská ulica• 
Anna Poláková, ulica Čsl. tankistov• 

65 rokov 
Mária Stará, Tatranská ulica• 
Ľubomír Zárecký, Trstínska ulica• 

60 rokov 
Mgr. Mária Malaníková, Bratislavská ulica• 

55. výročie svadby
Jozef Ivánek a Mária Ivánková, • 
rod. Pospišová, Bratislavská ulica

V septembri oslávili významné 
životné jubileum: 
85 rokov 

Leopoldína Malinovská, Donská ulica• 
Mária Ščepánová, Pútnická ulica• 

80 rokov 
Želmíra Siracká, Strmý Vŕšok• 

75 rokov 
Jozef Butkovič, ulica Čsl. tankistov• 
Genovéva Pokorná, ulica Čsl. tankistov• 

70 rokov 
Rudolf Matúšek, Tatranská ulica• 
Emil Kubaský, ulica Čsl. tankistov• 
Ing. Ján Kučera, ulica Čsl. tankistov• 

Jubilantom srdečne 
blahoželáme! 

Občianske združenie Hlas nádeje, Ma-
terské centrum blahoslavenej sestry 
Zdenky organizuje tieto kurzy:

Nemčina pre deti od 2 do 7 rokov
Začiatok: 4. 10. 2011 o 16.00
Cena kurzu: 6 €/mesiac
Prihlášky: miroslava.patoprsta@gmail.
com
Pani Kilianová 0908 140 678

Francúzština pre deti od 2 do 7 ro-
kov
Začiatok: 10. 10. 2011 o 16.30
Cena kurzu: 6 €/mesiac
Prihlášky: materskecentrum@azet.
sk
Pani Liďáková 0903 110 363

Machuľka, kurz maľovania pre deti 
od 3 do 6 rokov
Začiatok: o 15.15 
Cena kurzu: 9 €/ 4 hodiny mesačne
Prihlášky: u Jany 0917 074 394

Letom svetom pre deti od 3 do 5 
rokov
Začiatok: 12. 10. 2011 o 17.30
Cena kurzu: 9 €/4 hodiny mesačne
Prihlášky: milkamaria293@gmail.com
0905 119 186

Viac informácií sa dozviete na našej 
stránke: mc-blsestryzdenky.webnode.sk
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Otázky a odpovede
Diery hlboké 4 m ohrozujú ľudí už vyše pol  �

roka. Obyvatelia Strmých vŕškov.

Splaškovú kanalizáciu na Strmých vŕškoch 
vo väčšinovej miere budovala ako investor 
spoločnosť HREC s. r. o. Po vybudovaní 
a skolaudovaní zostali vo vlastníctve tejto 
spoločnosti. Dažďovú kanalizáciu ako sú-
časť komunikácií vybudovala tá istá spo-
ločnosť ako podmieňujúce investície pre 
výstavbu rodinných a bytových domov
v lokalite Strmé vŕšky. Mestská časť uzavre-
la viaceré zmluvy so spoločnosťou HREC 
s. r. o. o správe a údržbe týchto zariadení. 
Tieto však momentom zániku spoločnosti 
HREC s. r. o. stratili právnu účinnosť. Keď-
že v súčasnosti neexistuje právny vlastník 
uvedenej technickej infraštruktúry a komu-
nikácií, nie je možné uzavrieť s mestskou 
časťou ani s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s. zmluvu o prevádzke 
dažďovej alebo splaškovej kanalizácie či 
siete komunikácií okrem tých, ktoré už sú 
vo vlastníctve mestskej časti. 
Treba podotknúť, že mestská časť do tohto 
obdobia vykonávala nevyhnutnú opra-
vu a údržbu predmetných zariadení, ale 
právnu povinnosť z príslušných zákonov 
k týmto zariadeniam nemá. K doriešeniu 
tejto všeobecne nevyhovujúcej situácie je 
potrebné právne vysporiadanie zo strany 
majiteľov dnes už neexistujúcej spoločnosti 
a následné prevody na mestskú časť alebo 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.
(BVS, a. s.). 
Súčasne treba pripomenúť, že prevádzko-
vanie verejných vodovodov a verejných 
splaškových kanalizácií zo zákona môže 
vykonávať iba spoločnosť, ktorá má na to 
oprávnenie. Mestská časť toto oprávnenie 
nemá a splaškové kanalizácie a vodovody za 
ňu v zmysle zmlúv o prevádzke vykonáva 
BVS, a. s.        

Kam mám vyvážať pokosenú trávu cez týž- �
deň, keď Eko-centrum prijíma bio odpad len v 
sobotu do 19.00 h? 

Otázku sme prekonzultovali s pánom Kad-

lečovičom, zodpovedným pracovníkom z 
Eko-centra. Súhlasil so zmenou otváracích 
hodín nasledovne: bio odpad môžete voziť 
do Eko-centra aj v stredu v čase od 8.00 – 
19.00 h. Bio odpad je biologicky rozložiteľ-
ný odpad ako lístie, tráva, burina, konáre 
stromov a pod. 

Prevádzkový režim Eko-centra s účinnos-
ťou od 7. 9. 2011

všetky druhy odpadu len bio odpad, aj bio 
odpad
                        

Na Prídavkovej ulici často nefunguje verejné  �
osvetlenie. Blíži sa zima, dni sa skracujú. Kam 
sa v prípade poruchy môžeme obrátiť?

Verejné osvetlenie v našej mestskej časti 
spravuje fi rma Siemens s. r. o. Poruchy mô-
žete telefonicky hlásiť na dispečing hlavého 
mesta Bratislavy 02/63 81 01 51. V prípa-
de, že poruchu nahlásite na miestny úrad 
Záhorská Bystrica, zodpovedný pracovník 
vašu požiadavku oznamuje taktiež na uve-
dený dispečing.

Rád by som sa informoval, aké zákony a  �
predpisy upravujú chov zvierat v mestskej časti 
ZB. Zvieratá obmedzujú užívanie našej stavby 
a pozemku svojím zápachom a hlukom. Okrem 
toho sa tu objavili aj potkany. Je chov takýchto 
zvierat vôbec povolený? Ako sa môžeme brá-
niť?

Mestská časť nemá všeobecne záväzné na-
riadenie upravujúce chov zvierat v intra-
viláne a extraviláne mestskej časti. Vašu 
situáciu možno považovať za porušenie § 
127 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Neuvádzate konkrétne, o aké zvieratá ide, 
takže aj naša odpoveď je len všeobecná.

Určitá časť Brumovickej  ul. od kaplnky  �
je označená tabuľkou „Súkromný pozemok, 
vstup zakázaný okrem...“. Rád by som vedel, 
či na normálnu ulicu vyznačenú v mape obce 
môže niekto zakázať vstup. Buď je to ulica a je 
potom verejná, alebo je to súkromný pozemok 
a potom to nie je ulica. 

Brumovická ul. od kaplnky cez Grmolínsky 
potok a ďalej do vnútra územia je súkrom-
nou komunikáciou vo vlastníctve majiteľov 
dotknutých nehnuteľností. Od kaplnky po 
napojenie so štátnou cestou do Marianky 
je vo vlastníctve mestskej časti. Názov ulice 
nie je viazaný na vlastníctvo komunikácie. 
Tabuľka označuje súkromný majetok a 
táto časť komunikácie bola budovaná ako 
neverejná. Zvyšnú časť komunikácie nám 
investori odpredali za symbolickú cenu a 
slúži širšej verejnosti. 

Poprosil by som vás o informáciu, akým spô- �
sobom obec zabezpečí kontrolu a dodržiavanie 
prevádzkových hodín jednotlivých podnikov
(+ terás) na Námestí Rodiny. Taktiež by som 
vás poprosil o zaslanie úradného dokumentu, 
kde je uvedené rozhodnutie o povolení terás do 
22. hodiny. A to z dôvodu argumentácie v prí-
pade potreby pri „vyjednávaní“ s prevádzkarmi 
o dodržiavaní povolenia prevádzkových hodín
a hlavne nočného pokoja.

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 
schvaľuje otváracie hodiny jednotlivých 
podnikov a následne vydáva rozhodnutia
o otváracích hodinách. Reštauračné zaria-
denia majú povolenú maximálnu prevádz-
kovú dobu do 22.00. V prípade potreby 
povoľujeme na základe žiadosti prevádz-
kovateľa predĺžené otváracie hodiny. 
Kontrolu dodržiavania otváracích hodín 
mestská časť zabezpečuje pomocou miest-
nej polície. 

Na otázky odpovedali zamestnanci miest-
neho úradu Bratislava-Záhorská Bystrica. 

Pondelok
Utorok
Streda   
Štvrtok 
Piatok
Sobota

8.00 – 15.00     
8.00 – 15.00             
8.00 – 15.00    15.00 – 19.00
8.00 – 15.00             
8.00 – 15.00             
8.00 – 12.00    12.00 – 19.00 

Privítali by ste novú autobusovú linku?
Prednedávnom prebehla diskusia sta-
rostov mestskej časti Záhorská Bystrica
a obce Marianka s predstaviteľmi Doprav-
ného podniku Bratislava a. s. o možnom 
predĺžení linky č. 37 do obce Marianka 
v exponovaných časoch. Na základe tejto 
diskusie vznikol zo strany starostov pod-
net pre dopravný podnik na zriadenie no-
vej samostatnej linky, ktorá by premávala 
medzi Mariankou, Záhorskou Bystricou 
(s možným odbočením na Strmé vŕšky) 
a Lamačom (k OD Tesco). Možnosť zria-
denia takejto linky momentálne skúma 
dopravný podnik a o jeho rozhodnutí vás 
budeme informovať.

 Zatiaľ sme sa vás opýtali, či by ste zria-
denie samostatnej linky Marianka – Zá-
horská Bystrica – Lamač uvítali.

1. Mária Horínková: „Určite by to po-
mohlo, už veľa rokov sa hovorilo, že by 
bolo dobré posilniť dopravu medzi Ma-
riankou a Záhorskou Bystricou. Keby 
bola zastávka pri Tescu, bolo by to vyni-

kajúce pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní 
na autobus.“

2. František Vel-
schmidt: „Áno, už  
by bolo na čase,  aby 
sa takáto linka zria-
dila, zlepšila by sa 
kvalita cestovania. 
Fungovanie takejto 
linky by bolo určite 
prínosom, uvítal by som to.“

3. Silvia Kohútková: 
„Myslím si, že veľa 
ľudí by to občasne 
privítalo. Ak by ta-
kýto spoj jazdil nie-
koľkokrát do týždňa, 
iste by bol využitý.“ 

4. Marta  Gašparíková: „Osobne síce jaz-
dím autom, no mnohým ľuďom by to ur-
čite vyhovovalo, najmä tým, ktorí chodia 
nakupovať do Tesca autobusom a musia 

prestupovať na Patrónke. Takto by to bolo 
pre nich jednoduchšie. A treba pomôcť 
aj Mariančanom, tí to majú s dopravou 
veľmi ťažké. Podobne je to so Strmými 
vŕškami. Veľa tamojších obyvateľov jazdí 
autami, ale žijú tam aj starší ľudia, ktorí 
by linku uvítali.“ 

5. Pavla Chrenko-
vá: „So zriadením 
takejto linky by som 
bola spokojná, urči-
te by som ju využí-
vala, keďže chodím 
iba MHD.“

6. Miroslav Palec: „Myslím si, že tento 
spoj by určite mal využitie. Mnohí ľudia 
navštevujú  pútnické miesto – Marianku 
a spojenie MHD by im to uľahčilo. Na 
Strmých vŕškoch mnoho ľudí využíva 
autá, ale pre mnohých je jediná možnosť 
ísť pešo.“

-EB-  
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Vysypané z obálok
„Rada by som sa obzrela ešte za minulým 
školským rokom a poďakovala sa touto 
formou  pani riaditeľke aj pani učiteľkám 
z MŠ Happy Days. Vyjadrujem obdiv ich 
mravčej a nadšenej práci a VŽDY dobrej 
nálade. Svojím individuálnym prístupom, 
ktorý rešpektuje rysy osobnosti  každého 
dieťatka, mi pomohli rozvíjať dcérku ako 

zdravo sebavedomého a tvorivého člove-
ka.“  (Mgr. Magdaléna Kováčová s dcérkou 
Damiánkou)
 „Aj v manželovom mene by som rada vy-
jadrila naše dojmy zo služby senior taxi. 
Nemôžeme sa ubrániť príjemnému pocitu 
už len pri myšlienke na to, že človek nie 
je sám a že v núdzi a chorobe mu niekto 

pomôže. Patríme k ľuďom odkázaným na 
pomoc mladších, preto sa nám žije ľahšie 
s vedomím, že starší človek neprekáža, ale 
že ho niekto chápe a podáva mu pomoc-
nú ruku. Preto naše poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa o senior taxi pričinili.“

(Ján a Mária Kaiserovci)
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Nápad zorganizovať turnaj sa zrodil v hlave 
člena športovej komisie Vladimíra Kristla: 
„Chcel som spojiť občanov zo všetkých kútov 
Záhorskej Bystrice, zapojiť mládež a ukázať 
Bystričanom, že ak chcú, majú kde športo-
vať. V minulosti hokejbal hrával ako dieťa 
na ulici snáď každý chalan, preto nebol veľký 
problém dať dokopy potrebný počet nadše-
ných hráčov, z ktorých mnohí nedržali hokej-
ku v ruke od svojich mladých čias.“ 
Akcii prialo aj počasie, slniečko svietilo na 
chrbty zanietených hráčov i do tvárí pri-
zerajúcich sa a skandujúcich divákov. Po-
trebnú silu hokejbalistom dodávalo občer-
stvenie: cigánske pečienky, klobásky, guláš, 
kofola a pivečko. 
Hneď po zlosovaní do dvoch skupín začali 
boje, síce niekedy aj na hranici pravidiel, 
ale vždy v duchu hesla „zdravie na prvom 
mieste“. Poďakovanie patrí aj rozhodcom, 
ktorí sa hľadali vždy tesne pred konkrét-
nym zápasom. Tejto dôležitej úlohy sa 
zhostili hlavne Ľuboš Ragas, Dušan Antoš 
ml. a Patrik Mozola. Do semifi nále sa okolo 
pätnástej hodiny prebojovali mužstvá HC 
Bratislavská, Stará Školská, ŠK Hargašova 
(naši úspešní fl orbalisti) a Legionári (man-
šaft  vznikol a zoznámil sa len ráno v deň 
turnaja). HC Bratislavská si, ako s každým 

súperom, ľahko poradil aj s Legionármi. 
Prvý fi nalista bol teda známy. Stará Školská 
zvolila proti mladým fl orbalistom osved-
čenú obrannú taktiku a po jednogólovom 
víťazstve sa dostala do fi nále. Proti HC Bra-

tislavská už „betónovanie“ brány nestačilo 
a historicky prvý zlatý pohár turnaja Zá-
horácka hokejka si bez jediného zaváhania 
odniesol HC Bratislavská. Na tejto partii 
bolo vidieť, že hrávajú pravidelne. Kiežby 
to bola výzva aj pre ostatné tímy. Priestor 
na to majú, na kvalitné hokejbalové ihrisko 
zívajúce prázdnotou je smutný pohľad.
Okrem pohárov za celkové umiestnenie sa 

rozdávali aj nové hokejky za najlepšieho 
strelca, obrancu a fair play hráča.
Vďaka hitom v podaní Ruda zo Šaštína  ná-
lada poobede gradovala a hráči tímu BKP 
sa rozlúčili s turnajom až pár hodín po zo-
tmení. „Z turnaja sa tak stala aj spoločenská 
akcia, verím, že druhý ročník si udrží vysokú 
úroveň a účasť bude ešte bohatšia. Sprievod-
ný turnaj vo futbale alebo v basketbale pre 
deti, by prilákal celé rodiny,“ plánuje nahlas 
Vlado Kristl.

Účasť v ďalšom ročníku pri-
sľúbili hokejbalisti zo Stupavy
a ďalší oslovení Bystričania, kto-
rí sa tento rok z rôznych príčin 
nemohli zúčastniť. A ak nebude 
pán farár s farníkmi zase v Ríme, 
hrať bude aj HC FARA.
V prvom ročníku turnaja Zá-
horácka hokejka si zmerali sily 
tieto mužstvá: BKP Elektro, HC 
Bratislavská, TROMBÓN TÍM, 
Stará Školská, HC Kapsohrad, 
TJ Záhorák, ŠK Hargašova, Le-
gionári.
S organizáciou turnaja pomohli: 

MÚ Záhorská Bystrica – Komisia športu a 
cestovného ruchu (Vladimír Kristl, Miloš 
Fatyka), Ivan Bošňák, Roman Weinštuk, p. 
Pavlík, Paľo Pilka, Gabika a Klaudia Krist-
lové.
Turnaj stál obec len 117 eur aj vďaka týmto 
sponzorom: Reštaurácia U Muchu, Potra-
viny Esko, p. Kubaský Pekáreň, bufet UNI-
VA 

Vydarený hokejbalový turnaj
V sobotu 17. septembra 2011 sa konal 1. ročník turnaja Záhorácka 
hokejka na hokejbalovom ihrisku v areáli ZŠ Hargašova. Už úvodný 
ročník bol prekvapujúco úspešný. Zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev
s celkovým počtom 57 hráčov.

V prvú októbrovú sobotu sa stretli priaz-
nivci tenisu na ďalšom pravidelnom je-
sennom turnaji Záhorákopen, ktorý je aj 
zároveň akousi rozlúčkovou akciou kon-
čiacej sa sezóny. Pekné počasie (napriek 
konkurencii – Dňa zelá) prilákalo na turnaj
11 párov na mužskú štvorhru a 6 žien
v súťaži jednotlivkýň. Turnaja sa chcela 

zúčastniť aj pani starostka Karlovej Vsi p. 
Hanulíková s manželom, ale zranenie pal-
ca jej zabránilo v účasti. V súťaži žien sa 
hralo v dvoch skupinách po 3 hráčky a po-
stupovali do semifi nále prvé dve. Hráčky 
umiestnené na 3. mieste hrali o 5. miesto a 
v ňom zvíťazila Juríková nad Justovou 6:4. 
Bronzovú medailu získala Závarská a „ze-

miaková“ medaila sa ušla Svo-
bodovej. Veľmi dobrú úroveň 
malo finále v ktorom Lecká 
oplatila vlaňajšiu prehru Fi-
lovej 6:4. Je potešiteľné ako sa 
v Záhorskej Bystrici rozmáha 
ženský tenis. Veď okrem tých-
to hráčok chodia pravidelne 
na kurty Maťašková, Krúpo-
vá, Macašková, ako aj ďalšie 
Bystričanky. Súťaž mužov 
bola rozdelená do 3 skupín, 
z ktorých postúpilo 8 dvojíc 
do play-off  a ďalej sa už hralo 

vylučovacím spôsobom. Finalisti a semi-
fi nalisti tak zohrali až 5-6 setov, čo už je 
samo osebe pozoruhodný výkon. Najmä 
za pekného a cez obed horúceho počasia.
V prvom semifi nále nastúpili proti sebe Ma-
ťasek, Polakovič proti Strempekovi a Fillovi. 
Zvíťazili jednoznačne 6:1 aj keď jednotlivé 
gamy boli oveľa vyrovnanejšie. V druhom 
semifi nále sa stretla skúsenosť (Dujčík – 
Merschitz) a mládež (Daniš – Lackovič).
Vo veľmi dobrom zápase triumfovala mlá-
dež 7:5. V súboji o 3.miesto potom vyhrali 
Dujčík - Merschitz nad Strempek – Fillo 
6:3. Finále prinieslo tiež výborný tenis a po 
vyrovnanom priebehu sa tešili z víťazstva 
Maťašek – Polakovič 6:4.
Turnaj mal aj skvelú spoločenskú úroveň. 
Okrem hráčov prišli do areálu aj rodinní 
príslušníci, priatelia a náhodní okoloidú-
ci. A tak okrem rozlúčky s letnou sezónou 
sa aktéri tešili už aj na Záhorákopen jar 
2012.

Záhorákopen jeseň 2011
Oznamy a pozvánky 
Od 6. 10. do 31. 11. si môžete vo vestibule 
spoločenského domu v Záhorskej Bystrici 
pozrieť  výstavu fotografi í Vladimíra Švest-
ku. Sprístupnená je počas úradných hodín 
miestneho úradu. 

11. 11. Sprievod svätého Martina
Organizuje občianske združenie Hlas ná-
deje. Svätá omša pre deti začína o 17.00 a 
po nej nasleduje sprievod svätého Martina 
ulicami Záhorskej Bystrice. 
Milé deti, nezabudnite si priniesť lampióni-
ky do sprievodu! O občerstvenie sa posta-
rajú členovia občianskeho združenia Hlas 
nádeje a aj iní dobrovoľníci.

13. 11. Oslava jubilantov
Miestny klub dôchodcov pozýva všetkých 
svojich členov na oslavu jubilantov za II. 
polrok 2011 do Spoločenského domu.

25. – 26. 11. výroba adventných vencov
Materské centrum blahoslavenej sestry 
Zdenky pozýva všetkých na výrobu ad-
ventných vencov

v piatok 25. 11. v čase od 10:00 do 12:00 od  
15.00 do 17.00
v sobotu 26. 11. v čase od 10.00 do 12.00

Čečinu a výzdobu zabezpečí OZ Hlas ná-
deje. Konkrétne miesto upresníme na pla-
gátoch. 

26. 11. Poľovnícky ples
Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica 
– Pole pozýva všetkých na poľovnícky ples               
so zaujímavou tombolou. 
Bližšie informácie hľadajte na plagátoch. 

27. 11. Privítanie Adventu
Advent privítame na Námestí Rodiny po-
žehnaním a rozsvietením adventného ven-
ca. O príjemnú atmosféru sa postarajú deti 
z materskej školy krátkym programom. 

4. 12. Adventný benefi čný koncert 
Pozývame vás na adventný benefi čný kon-
cert miešaného speváckeho zboru Apollo, 
dirigent Milan Kolena. Koncert sa bude ko-
nať o 16.00 v kostole sv. Petra a Pavla. 

6. 12. Oslava svätého Mikuláša
Milé deti, pripravte si básničky – dostanete 
balíčky!
Svätý Mikuláš nás dnes podvečer o 17.00 
navštívi v kostole sv. Petra a Pavla. 

7. 12. Mikulášska kvapka krvi
Miestny spolok červeného kríža pozýva 
všetkých zdravých vo veku od 18 do 60 
rokov na odber krvi mobilnou jednotkou 
Národnej transfúznej služby. Dňa 7. 12. o 
7. 30 - 12. 00 do Spoločenského domu v 
Záhorskej Bystrici.

11. 12. Vianočné posedenie klubu dô-
chodcov
Vystúpi Miroslav Dvorský

13. 12. Dudíci v Bystrici
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica 
a Ľudová hudba Dudíci vás srdečne pozý-
vajú na koncert „Dudíci v Bystrici“ 13. 12. 
2011 so začiatkom o 19.00 h. do Veľkej sály 
spoločenského domu v Záhorskej Bystrici. 
Vstup je voľný. 

novej rady školy, jej 
komunikácie s ve-

rejnosťou, ale to sú také samozrejmosti, že 
tie musíme zvládnuť bez toho aby sme tým 
zaťažovali niekoho mimo rady školy. 

Ako si predstavujete spoluprácu s vedením  �
školy a v čom by ste mohli ako rada školy byť 
nápomocní? 

Spolupráca s vedením školy musí byť za-
ložená na vzájomnej úcte, rešpektovaní 
sa a otvorenosti. Musí smerovať k rozvo-
ju a skvalitňovaniu našej školy. Taktiež si 
myslím, že základom dobrej spolupráce je  
odborná znalosť problematiky a kompe-
tencií vedenia školy a rady. Nemali by sme 
sa miešať do roboty jeden druhému, lebo 
dlhodobé suplovanie činnosti jednej strany 
druhou je neudržateľné a neprospieva veci, 
no na druhej strane by sme si nikdy nemali 
odmietnuť pomoc. 

Patríte k zástancom uplatňovania alternatív- �
nych spôsobov vyučovania? 

Ja som zástancom každého spôsobu vyučo-
vania, ktoré dáva žiakom adekvátne vedo-
mosti a zručnosti, ktoré ho dokáže zaujať, 
motivovať, vyvolávať v ňom dobré pocity a 
budiť túžbu konať dobro. Na forme a názve 
mne veľmi nezáleží, dôležitý je obsah, cieľ 
a výsledok.

-EB-

tipy z domácej kuchyne

ŤAHANÝ ZELOVÝ ZÁVIN 
Suroviny:

Postup: 
Cesto sa vypracuje s vlažnou vodou tak, aby nebolo tuhé ani 
príliš mäkké a 30 minút sa nechá stáť pod teplou miskou. Zatiaľ si 
pripravíme náplň: Nastrúhame kapustu, osolíme ju a vytlačíme z nej vodu. Upražíme na 
masti dozlatista, osladíme, pridáme škoricu a poriadne premiešame. Necháme vychlad-
núť. Cesto jemne rozvaľkáme a ťaháme tak, aby bolo úplne tenučké. Potom naň uložíme 
kapustovú náplň, zarolujeme, potrieme olejom a dáme do rúry. Keď je závin mierne 
zohriaty, znovu ho pomastíme a necháme upiecť.

Cesto: 
½ kg hladkej múky
1 lyžičku octu
2 lyžičky oleja
štipka soli 

Náplň: 
400 g kapusty
asi 2 lyžice masti
cukor podľa chuti
1/2 lyžičky škorice

Recept pani Mihalovičovej 

JAHODOVÉ KNEDLÍKY OD BABIČKY
Suroviny:
1/2 l mlieka
3 dkg masla
20 dkg krupice
2 vajcia
jahody

Postup: 
Zmiešame spolu horúce mlieko, maslo a krupicu. Po vychladnutí pridáme 2 vajcia a poriadne pre-
miešame. Lyžicou naberáme masu, do stredu dáme jahodu a vytvarujeme knedlík. Vložíme do vriacej 
osolenej vody a necháme 2 minúty povariť. Ihneď podávame poliate čokoládou alebo posypané 
strúhankou, orechmi, makom, každému podľa chuti.

Recept Jarmily Gajdárovej 

pokrač. zo str. 5
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„Miláčik, líška sa manželka 
mužovi,vymenil by si ma za sud 
červeného vína?„Ale drahá,… 

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
AL, Siloti, de, 
Ari, Oran, le, 
simile, kenel,

Obiehal Obhorel Daj radu Patriaci Ive Severské 
zviera Rozrývaj Ruský

 klavirista
Patriaci 
Alanovi

Hromadilo sa

Oklebetil

Ázijská 
poloopica

Popevok
5. časť
tajničky

Prístav
v Alžírsku

Ronenie(bás.)
Pozbíjal

1. časť
tajničky

Preto
Opica (zastar.)

MPZ áut 
Albánska

Latinská pred-
ložka (od)

Veľké uznanie
Šumivé víno

Autor:
JOZEF BLAHO

Spád Ženské meno 4. časť
tajničky

Odyseova 
krajina

Značka 
decilitra

Rímskych 51

Slovenský 
kraj

Prežíva žiaľ

Africká diva 
sviňa Okaté ženy

Podobne 
(hud.)

3. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Pretože
Semita

Skracuje
Ľadník

Ozn.lietadiel 
Nórska

Tibetské 
zviera

Skr. súhvezdia 
Baran

Pomocná veta

Kvitnúca 
trvalka

Citoslovce 
veselosti

Značka gália
Francúzsky 

člen

Osobné 
zámeno

Druh saprope-
lového uhlia

Mesto
v Belgicku

Tu máš Tiež Prišívaj 6. časť
tajničky

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 4 znie: „Dedo Jozef sa pýta lekára: Pán doktor, môžem sa ešte v mojom veku bez ujmy na zdraví milovať?
 Lekár sa usmeje a povie: Samozrejme dedo, svoju vlasť.“

Mestská časť pripravuje: Adventné nedele
Milí spoluobčania, podnikatelia, drobní živnostníci,
v dňoch adventu by sme chceli pripraviť pre obyvateľov Záhorskej 
Bystrice príležitostné trhy, s názvom Adventné nedele.
Mestská časť ponúka priestor na Námestí Rodiny okolo vianoč-
ného stromčeka na predaj drobných predmetov, rôzneho občer-
stvenia, hračiek, pohľadníc, knižiek,...
Príležitostný trh by bol k dispozícii širokej verejnosti v čase od 
15:00 do 18:00, v dňoch:

27.11.2011
prvá Adventná nedeľa – privítanie Adventu, Námestie Rodiny

4.12.2011
druhá Adventná nedeľa – príležitostný trh, Námestie Rodiny

11.12.2011
tretia Adventná nedeľa – príležitostný trh, Námestie Rodiny

17.12.2011
sobota pred Adventnou nedeľou – Vianočné trhy od 9:00 do 
13.00, v prípade nepriaznivého počasia sa budú konať  v Spolo-
čenskom dome, informácie u pani Mišovskej, 0905 191 339

18.12.2011
štvrtá Adventná nedeľa -  Vánoce pod Krispánkem 
Zlatú vianočnú nedeľu Vás pozývame do Ľudového domu v čase 
od 16.00. Predstavia sa nám miestne občianske združenia a or-
ganizácie. O program sa postará folklórna skupina Chasa a sú-
bor Bystričan. Spevácky súbor Bystričan Vás zároveň pozýva na 
koštovku kapustnice. 

Ak máte záujem predávať na príležitostných trhoch, neváhajte a 
informujte sa u pani Besedičovej na t.č.0911 213 270. Mestská 
časť ponúka miesto na Vašu reprezentáciu, neváhajte a využite 
túto ponuku!

Našim cieľom je ponúknuť príjemné stretnutia pod rozsvieteným 
vianočným stromčekom s neopakovateľnou atmosférou. 


