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Znovu je tu čas, keď sa s každoročnou 
jesennou pravidelnosťou stávame „pút-
nikmi“ a smerujeme na pietne miesta vo 
viac či menej blízkom okolí. Na Sviatok 
všetkých svätých a Pamiatku zosnulých sa 
opäť raz vynasnažíme urobiť všetko pre to, 
aby sme si medzi sebou pripomenuli, ako 
veľmi na svojich predkov myslíme. 
Až mi je trochu ľúto, že nepoznám v na-
šich končinách väčšiu príležitosť v roku, 
ako byť pár dní po sebe tak blízko naraz 
k celej rodine. Tej, ktorú môžeme ešte 
objať, či podať ruku na zvítanie, i tej, pre 
ktorú si už iba v tichej modlitbe vyprosu-
jeme od Boha jeho večné svetlo.  
„A prečo si prišiel Ty?“ Zdalo sa mi, že 
ku mne z kľačiacej sochy prehovoril anjel 
na našom cintoríne. Mal som pocit, akoby 
ma chcel upozorniť na všetky tie krásne 
vyzdobené hroby našich pradedov a pra-
materí. V tej chvíli som však celkom jasne 
porozumel, kam svojou otázkou mieril. 
Pochopil som, že nádhernému majestátu 
dušičkovej výzdoby – niekedy až prehna-
ne rozložitým vencom, robustným chry-
zantémam a impozantnému svetlu sviec 
- sa vyrovná, keď urobím to, čo on. Po-
stačí pokľaknúť a v pokore, so zopnutými 
rukami, iba Pánovi obetovať svoje tiché 
spomienky. Miroslav Prokop 

foto: Vladimír Švestka

Prečo prichádzame?
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PRECESTOVALA SVET, ALE 
VŽDY SA VRÁTILA DOMOV
Cestovatelia sú tak trochu iní 
ľudia. 
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KLUB DÔCHODCOV 
OSLAVOVAL 25. VÝROČIE
Seniori sa zabávali ako za-
mlada.

Náš záhorsko-bystrický cintorín pred 
Sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zo-
snulých už dýcha touto atmosférou. Pamät-
níky na hroboch sú opravené a upravené, 
cintorín hýri nádhernými farbami chry-
zantém a vonia vlhkým chladom jesene a 
sviecami. Hoci si na tieto sviatky niektorí 
možno viac ako inokedy spomíname na 
našich zosnulých príbuzných, dušičky nie 
sú o smrti, ale o živote. Úcta k predkom je 

bránou k poznaniu seba samého, k tomu, 
čo sme zdedili a odovzdávame ďalej. Preto 
okrem návštevy cintorína je príjemné spo-
menúť si napríklad upečením slivkového 
koláča podľa starkej a pripomenutím si jej 
kúzelného úsmevu pri svetle sviečky doma 
na stole. V atmosfére nostalgickej poho-
dy si potom pokojne môžete prelistovať aj 
naše noviny. 
    Vaša redakcia

ÚCTA K PREDKOM ÚCTA K PREDKOM 
JE BRÁNOU K SEBE SAMÉMUJE BRÁNOU K SEBE SAMÉMU
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Členovia klubu sa za takmer plnej účasti opäť 
spoločne stretli v Spoločenskom dome. Už pri 
vstupe do veľkej sály vládla príjemná atmosfé-
ra, ktorá trvala počas celého večera. Každého 
na uvítanie čakal darček od sponzorov, sympa-
tizujúcich s bystrickými seniormi.
Úvodné prvé slovo patrilo moderátorovi Vla-
dimírovi Kobielskému, ktorý venoval členom 
klubu modlitbu pre starých.

Ako uviedol vo svojom príhovore pán starosta 
Jozef Krúpa, dnes má klub dôchodcov už viac 
ako 300 členov a dospel do veku, kedy stojí 
pevne na vlastných nohách. Zišli sa v ňom ľu-
dia, aby vytvorili niečo prospešné a po 25 ro-
koch patrí práve tento klub medzi nesmierne 
aktívne. 
Popoludňajší program pokračoval  príhovorom 
predsedníčky klubu dôchodcov pani Ľudmily 

Mokovej. Svoj prejav začala malou chvíľkou 
ticha venovanou pre bohužiaľ už zosnulých 
členov klubu.
Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani pán 
predseda bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo, Th Lic. Ľudovít Pokojný a predsed-
níčka sociálnej komisie Martina Gašpareková, 
ktorí obohatili podujatie krátkymi príhovor-
mi. 

V skvelej nálade od začiatku až do konca sa niesla osla-
va 25. výročia založenia Klubu dôchodcov v Záhorskej 
Bystrici.

Sprievodnými akciami výročia boli hudobné vystú-
penia Jožka Černého s cimbalovou kapelou Gracia 
a dychovej kapely Váhovanka. Program pokračoval 
voľnou zábavou a zavŕšený spoločným fotografova-
ním. 
Do ďalších rokov prajeme členom klubu pevné zdra-
vie a veľa, veľa krásnych, zaujímavých podujatí.

Kristína Puškelová
foto: Peter Šteff ek

Klub nikdy nemal núdzu o členov

Na čo všetko môže byť záhorskobystrický  �
Klub dôchodcov hrdý? 
Záhorská Bystrica je mestskou časťou, 
v ktorej žije pomerne veľa obyvateľov 
v dôchodkovom veku. Mnohí sú členmi 
klubu, ktorý výrazne ovplyvňuje kvali-
tu ich života.  Organizuje rôzne druhy 
kultúrnych, spoločenských 
a záujmových aktivít, do kto-
rých sa seniori radi zapájajú 
a realizujú sa v nich. Aktívna 
činnosť prospieva ich psy-
chickej i fyzickej kondícii. 
Pravidelne organizujeme 
akcie ako Fašiangy, Jubilanti, 
Výročnú členskú schôdzu, 
oslavu Dňa matiek, Október 
– mesiac úcty k starším či 
Vianoce v Klube dôchodcov. 
Členovia klubu tiež chodie-
vajú spoločne na rôzne výlety 
po okolí, organizujú si opekačky v prí-
rode, kúpanie v termálnych kúpaliskách 
vo Veľkom Mederi, minimálne dvakrát 
do roka chodia na spoločné dovolenky. 
Tento rok boli v Nimnici a v Liptovskom 
Jáne.    

Je o členstvo v klube záujem?   �
Naš klub nemal o svojich prvých členov 
núdzu ani v začiatkoch. Jeho počiatočná 
činnosť sa javila ako celkom zaujíma-
vá, postupne sa pridávali ďalší členovia 
a pomerne rýchlo sa rozrástol na klub so 
značne širokou členskou základňou, čím 
sa posunul medzi najväčšie kluby dôchod-
cov svojho okolia, ak nie je vôbec prvým. 
O členstvo je stále dostatočný záujem. 
Stal sa akousi neodmysliteľnou súčasťou 
života bystrických seniorov. Dlhodobo si 
udržuje členskú základňu s počtom viac 
ako tristo členov.  

Čím to podľa vás je? �
Naša činnosť vie členov klubu zaujať, 
pretože je dostatočne pestrá a zaujímavá. 
Svedčí o tom aj vysoký záujem o jednotli-
vé aktivity a bohatá účasť na podujatiach. 
Mimoriadne obľúbené sú najmä veľké 
slávnostné podujatia, niektoré z nich sa 
už stali tradíciou, sviatkom nás všetkých. 
Majú nádhernú atmosféru a dobrý kultúr-
ny program. Priateľská pohoda a vynika-
júca nálada bývajú aj na posedeniach čle-
nov pri hudbe do tanca a na počúvanie.
Seniori tiež radi chodia na domáce a za-
hraničné zájazdy, rekreačné a kúpeľné po-

byty, návštevy divadelných predstavení či 
odborné prednášky.

Máte pre čitateľov nejakú peknú spomien- �
ku na podujatie, ktoré ste organizovali?  
Hádam najcennejší bol pre nás pútnicko-
poznávací zájazd Rím – Assisi, na ktorom 

sme boli od 12. do 16. mája. 
Bol plný nezabudnuteľných zá-
žitkov a dojmov. Tou najvzác-
nejšou chvíľou bola audiencia u 
Sv. Otca – vtedy ešte Ján Pavol 
II. vítal jednotlivých pútnikov 
a prihováral sa i pútnikom zo 
Slovenska. Úžasné bolo počuť 
ho povedať: „Vítam pútnikov 
zo Záhorskej Bystrice.“ Bol 
to pocit nevýslovnej radosti, 
dojatia a hlbokého precítenia. 
Pápežskú hymnu sme potom 

spievali skutočne zo srdca a z plného hrdla. 
Bol to naozaj pekný a hlboký zážitok, ktorý 
sa natrvalo usadil v mojich spomienkach.    

Klub dôchodcov viedla prvých sedem rokov  �
od založenia pani Albína Mišovská, od febru-
ára 1995 ho vediete vy. Ako by ste zhodnotili 
jeho vývin a prácu od založenia a hlavne svo-
ju vlastnú osemnásťročnú skúsenosť s ním?  
S klubom dôchodcov ma spája vlastne 
celá doba jeho 25 ročného pôsobenia, 
teda určitá doba i pred jeho ofi ciálnym 
vznikom, pretože z titulu mojich funk-
čných povinností na úseku starostlivosti 
o starších spoluobčanov som sa podieľala 
i na prípravných prácach jeho založenia. 
Stála som teda už pri jeho zrode a hneď od 
samého začiatku vykonávala funkciu člen-
ky výboru, čo mi zostalo vlastne doteraz, 
s rozdielom, že teraz vykonávam funkciu 
predsedníčky. Je to dosť času na to, že mi 
Klub dôchodcov možno až príliš prirástol 
k srdcu a stal sa súčasťou môjho života. 
Práca na plnenie úloh a zabezpečovanie 
jeho činnosti, najmä s ohľadom na je širo-
kú členskú základňu, je značne náročná. 
Vyžaduje zodpovedný prístup a obetavú 
prácu ľudí, ktorí sú ochotní venovať veľa 
hodín zo svojho voľna pre dobro iných. 
Obdivujem ich ochotu a ich  obetavú prá-
cu si vysoko vážim. Aj touto cestou vy-
slovujem úprimné, srdečné poďakovanie, 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o dobré výsledky činnosti Klubu 
dôchodcov v Záhorskej Bystrici.  

(mc)
foto: Barbora Besedičová

Klub dôchodcov stojí pevne na vlastných noháchKlub dôchodcov stojí pevne na vlastných nohách

 Pani Moková a pán Jožka Černý - hlavná hviezda večera. �

 Odovzdanie kytice. �

 Tančovacka ako za mlada. �

 Slávnostný prípitok. �

 Dlhoroční členovia klubu. �

Máme Akadémiu tretieho veku
Alena Janatová, Marta Maňuchová a Naděžda 
Krajčírová boli autorkami nápadu založiť 
občianske združenie pre všetkých: Novo- 
i Starobystričanov, mladých i tých skôr na-
rodených. Tak vzniklo Občianske združenie 
Pozitívum v nás, ktoré sa venuje viacerým 
športovým a cestovateľským aktivitám, klu-

bovej činnosti a zorganizovalo aj Akadémiu 
tretieho veku.
„Je pre všetkých seniorov nad 50 rokov. Cítili 
sme potrebu rozšíriť bohatú škálu kultúrnych 
aktivít v Záhorskej Bystrici o vzdelávacie ak-
tivity,“ hovorí Alena Janátová, koordinátorka 
Akadémie tretieho veku.

Akadémia umožňuje seniorom stretávať sa, 
nadväzovať kontakty a podporuje ich seba-
realizáciu. Jej činnosť zabezpečuje občianske 
združenie v spolupráci s mestskou časťou. 
Vďaka mestskej časti a sponzorom mohol byť 
prvý ročník, ktorý sa začal v januári tohto 
roka, bezplatný. 

Štúdium na akadémii trvá dva roky, prvý ročník 
bol všeobecný, druhý tvorí jeden odbor podľa 
výberu účastníka. Na konci štúdia vypracujú 
účastníci záverečnú (diplomovú) prácu – to 
však nie je  podmienkou. Štúdium bude ukon-
čené slávnostnou promóciou absolventov, na 
ktorom získajú diplom - osvedčenie o účasti na 
záujmovej vzdelávacej činnosti v prípade, že 
sa zúčastnia na minimálne 4 zo 6 prednášok v 
každom semestri štúdia.
Pravidelné prednášky akadémie vedú reno-
movaní lektori z praxe. Prinášajú odpovede na 
závažné i menej závažné otázky zamerané na 
sociálnu, právnu, zdravotnícku, psychologickú 
a ekonomickú oblasť.
Viac o OZ Pozitívum v nás i Akadémii tretieho 
veku nájdete na stránke www.pozitivumvnas.sk.
 (r) 

V druhom ročníku, ktorý sa začal v septembri, odznejú ešte tieto prednášky: 
6. novembra - Ukážky tréningu pamäti (PhDr. Mária Čunderlíková, Centrum Memory)
21. novembra - Prečo skúmame Mars a čo sme zistili? (prof. RNDr. Jozef Masarík, DrSc., UK Bratislava)
7. decembra - Veľká Morava po smrti kráľa Svätopluka (doc. MUDr. Zora Lazarová, CSc.)
8. januára - Ako pripraviť záhradku na jar (Ing. Vladimír Hornof).

O činnosti Klubu dôchodcov sme sa pozhovárali s jeho predsedníč-
kou pani Ľudmilou Mokovou.
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Precestovala svet, ale vždy sa vrátila domov
Cestovatelia sú tak trochu iní ľudia. Musia byť komunikatívni, odvážni aj zvedaví, odhodlaní aj vytrvalí. A musia mať dob-
rodružného ducha. Taká je aj pani ALBÍNA MIŠOVSKÁ.

Dohodnúť si stretnutie s pani Albínou Mišovskou (1930) vôbec nebolo 
jednoduché. Niekoľko dní sa mi ju nedarilo zohnať, pretože mobilný te-
lefón nepoužíva a pevná linka len vyzváňala a vyzváňala. Napokon sa to 
podarilo, ale to som netušila, že na stretnutie s pani Mišovskou mi dve 
hodiny nebudú stačiť, že uplynú veľmi rýchlo a že budem ľutovať, keď sa 
tak stane. Pani Mišovská je totiž scestovaná, príjemná a milá pani, ktorá 
o svojich zážitkoch z ciest po celom svete vie rozprávať tak zaujímavo a 
pútavo, že by ste ju chceli počúvať ešte oveľa dlhšie.

Preosiata policajtmi
Pani Mišovská je rodáčka zo Záhorskej Bystrice a hoci precestovala celý 
svet, ako hovorí, Bystricu by nevymenila za nič. Má tu korene a miluje to 
tu. Napriek tomu, že Bystricu od mlada často opúšťala, vždy sa vrátila. 
Najprv študovala v Bratislave na obchodnej škole a potom 33 rokov pra-
covala vo Výskumnom ústave zváračskom. V časoch socializmu a komu-
nistickej opony sa pani Mišovskej s neobyčajným šťastím darilo dostať 
povolenie na vycestovanie do zahraničia, dokonca aj na neprístupný Zá-
pad. „Bola som už u policajtov preosiata a nikdy neprišiel žiaden dobro-
dej, ktorý by povedal: ona tam chce zostať. Ale ja by som nikde na svete 
nezostala. Ja som sa len tešila, že som veľa videla a zdravá som sa vrátila. 
Potom som svoje dojmy rozdávala v školách, na pracoviskách, v kluboch 
dôchodcov...“ 
Pani Mišovská premietala diapozitívy a pútavo o svojich cestách rozprá-
vala ešte pár rokov dozadu a dokonca päť rokov dozadu ešte cestovala. Je 
to naozaj obdivuhodné, pretože od narodenia bojuje s obrnou a chôdza 
ju stojí námahu. Napriek tomu zvládla prejsť mnoho a mnoho kilomet-
rov. „Myslela som, že ma to do smrti neopustí, ale teraz už vidím, že som 
padavka, už by som to nezvládla.“ Pri tomto konštatovaní sa opäť milo 
usmieva a vy, keď si uvedomíte, že táto „padavka“ má 83 rokov, musíte 
sa usmiať tiež.

U nas tak nebyvaet
Kam viedla jej prvá cesta? „Do Budapešti. To som sa vrátila nadšená, 

lebo Bratislava bola oproti Budapešti ako dedina. V šesťdesiatom prvom 
sme potom z ústavu išli do Soči. Na túto cestu mám úžasné spomienky, 
lebo to bolo prvýkrát pri mori. Vytvorili sme si partiu aj s Rusmi, večer 
sme chodili na prechádzku k moru a vedeli sme sa dobre porozprávať aj 
zabaviť. Oni sami nás mali za  „malých“ Američanov, boli sme pre nich 
niekto. Ale keď ktosi od nás hodil na zem prázdnu krabičku od cigariet, 
hneď nás napomenuli: ‘U nas tak nebyvaet,’ a museli sme to zdvihnúť.“
„Cesty som si vyberala vždy podľa toho, čo bolo ospievané. Mám široký 
záber a vyberiem si to, čo ma najviac láka a zaujíma. V cestovkách som 
mala priateľov, ktorí mi vždy pomohli vybrať.“ Keď pani Mišovská vy-
ratúva krajiny, ktoré navštívila, uvedomujem si, že väčšina z nás by jej 
mohla naozaj len závidieť. 

Golonkááá
Precestovala celú Európu, niektoré krajiny navštívila viackrát, trikrát Ta-
liansko, trikrát Francúzsko, lebo vraj za hlavné mestá Európy uznáva Rím 
a Paríž. Videla Španielsko a v Malage ju vzali za srdce býčie zápasy – fan-
dila som býkovi, hovorí. Spoznala aj  takmer celú Škandináviu – Švédsko, 
Dánsko a Nórsko. Navštívila Estónsko, Lotyšsko, Litvu. Do Anglicka sa 
vybrala na Biele útesy Doveru, lebo ich názov jej vraj znel ako koncert. 
Videla Egypt, Izrael, ale aj Japonsko. 
V Japonsku tiež mala neuveriteľný zážitok. Sadla si na lavičku, kde už 
sedel nejaký Japonec a keď išla okolo iná účastníčka zájazdu, prehodila 
s ňou zopár slov. Nato sa k nej Japonec otočil a povedal: „Vy jste z Čech?“ 
Zostala taká prekvapená, že už ani nevie, čo povedala, ale on hneď za-
reagoval: „Tak vy nie ste z Čiech, vy ste zo Slovenska!“ To ju prekvapilo 
ešte viac a potom sa dozvedela, že tento Japonec je hudobník a v našich 
krajinách študoval hudbu. 
Podobne ju prekvapili iní Japonci, pretože keď povedala, že je zo Sloven-
ska, začali volať: „Golonkáááá!!!“

Disneyland
Precestovala východné pobrežie Ameriky od Niagarských vodopádov 

nadol. K Floride sa pani Mišovskej viaže 
zážitok, na ktorý vraj určite nikdy neza-
budne. Namiesto toho, aby išla s ostatný-
mi účastníkmi zájazdu nakupovať, čo ju 
vraj absolútne nezaujíma, vybrala sa do 
zábavného parku. „Síce po anglicky ne-
viem, ale dohovorím sa s každým. Tak mi 
niekto povedal, choďte na tú vežu. To bola 
taká vysoká veža s guľou a ostňami z kovu, 
takže sa leskla ako slniečko a stála tam 
štrúdľa ľudí na lístky. Vo vnútri nás usa-
dili do takého tunelového vozíka a leteli 
sme do vesmíru. Išlo to takou rýchlosťou, 
že ľudia revali. Ja som si hovorila, čo bu-
dem kričať, nedali ma sem na to, aby som 
sa zabila a krik mi aj tak nepomôže. Tak 
som tam sedela ako Tereškovová a lietala 
o stošesť. Najprv do jedného toho ostňa, 
navrchu to spravilo otočku a prudko sa 
spustilo dole. Na záver na nás letel mete-
orit, tak to som si pomyslela, teraz už aj ja 
budem kričať, ale v poslednej sekunde sa 
nám vyhol. Veľmi som vtedy nesledovala 
čas, len som si zrazu uvedomila, že je veľa 
hodín a môžem zmeškať náš autobus. Ale 
ako vždy som mala šťastie, išiel mi hneď 
nadzemný rýchlovlak, potom som sa 
nejako popýtala, kde je stanovište auto-
busov, ale keď som tam cez taký mostík 
prichádzala, kde som len dovidela, samá 
strecha autobusu. Teraz ktorý je môj? 
A keď bude niekde na konci? Zostávali mi 
asi dve minúty. Zasa som išla opýtať, no 
a rovno pod nosom som ho mala. Takéto 
šťastie ma sprevádzalo vždy a nikdy sa mi 
nič nestalo.“

Ľahké povolanie
Neviem si pani Mišovskú predstaviť, že 
aj vo svojom veku sedí len tak nečinne 
doma. Ako sama o sebe hovorí, stále má 
túlavé topánky a svedčí o tom aj to, ako 
ťažko bolo nájsť ju doma na dohovorenie 
si stretnutia. Ale keď sa pýtam, či ešte má 
nejakú prácu, kladnú odpoveď predsa len 
nečakám. Lenže omyl. A tá práca pre-
kvapí aj mňa. „Mám veľmi ľahké povo-
lanie. Chodím robiť portrétový model na 
Vysokú školu výtvarných umení alebo aj 
na Školu úžitkového výtvarníctva. Jedna 
šichta trvá štyri hodiny,“ hovorí so šibal-
ským zábleskom v očiach. S dlhým sede-
ním vraj problém nemá, na nedávnom 
festivale Ekotopfi lm dokázala sedieť od 
jedenástej až do večera. „Milujem príro-
du a zvieratká, sedela by som tam aj dva 
dni v kuse. Keď bol v Inchebe festival ces-
tovného ruchu, moja obľúbená cestovka 
premietala z ciest, ktoré pre turistov robí. 
Presedela som tam celý deň a potom som 

poprosila manažéra, aby mi obsadil to isté 
miesto aj na druhý deň. Ten sa mi potom 
priznal, že celú noc nemohol spať, lebo 
mal starosť o moje miesto. Toľko veľmi 
veľa ľudí tam bolo. A na tretí deň ma aj 
s riaditeľom pozval, aby som si vybrala ne-
jaký suvenír, tak som si vybrala obrázok 
egyptských bohýň, ale nevedeli, aké to sú. 
Tak som sa na druhý deň vybrala na Uni-
verzitu Komenského na archeológiu a tam 
mi docent Slivka povedal, že tá, čo sedí 
na tróne, je bohyňa spevu a hudby a tá 
s krídlami je ochrankyňa živých a mŕt-
vych. Takže dobre som si vybrala.“

Venuša a Dávid
Keď chce pani Mišovská doma relaxovať, 
ľahne si a díva sa na vitrínku plnú drob-
ností z ciest. „Odvšadiaľ som si niečo do-
niesla a mám to tam už ako na strelnici. 
Minule som tak pozerala na Věstonickú 
venušu a zdala sa mi nejaká opustená, 
nemá partnera. Ale veď to sa dá zachrániť. 
Tak som sa vybrala na Jesenského do ces-
tovky a povedala som im, že potrebujem 
Dávida z Florencie. A už behom týždňa 
mi volali, že Dávid tu na vás čaká. No ale 
ja som chcela malého, lebo tá Venuša je 
taká malá. A oni mi dali tridsať centimet-
rového a teraz tam tak stojí taký veľký. 
Vraj ten sprievodca, ktorý ho priniesol, je 
umelec a vyberal ho podľa výzoru. Tí malí 
boli asi viac odfl áknutí.
Keď je pani Mišovskej smutno za cestova-
ním, zájde na letisko a nasáva atmosféru 
cestovného ruchu, obzerá sa, koho by vy-
prevadila. „Dala som si kávu, všetko som 
si poprezerala a bola som tam fakt dlho. 
Až prišiel za mnou vedúci stráže a pýta sa: 
Pani, môžem vám nejako pomôcť? Zdala 
som sa mu podozrivá,“ konštatuje poba-
vene.
Na záver ma zaujíma, či sa naozaj nenájde 
nijaká zlá skúsenosť. Niežeby som jej ju 
priala! Napokon predsa jedna z Paríža, 
keď ju mladíci v metre zatlačili do kúta 
a možno ju chceli okradnúť, možno len 
vystrašiť, ale nakoniec sa nič nestalo. Ani 
na nepríjemných či zlomyseľných ľudí si 
nespomína. „Myslela som si, že napríklad 
Angličania budú takí najchladnejší, ale ani 
to nebola pravda.“ 
V tej chvíli, keď to pani Mišovská hovorí, 
si uvedomujem, že aký človek ide, takých 
ľudí stretne. Pani Mišovská mala na ces-
tách šťastie na dobrých ľudí, pekné zážitky 
a šťastné náhody. Ale samo osebe to náho-
da nebola.

(mc)
foto: bb, archív am

 Záhrada je veľkou láskou pani Mošovskej. �

 Na balkóne Primaciálneho paláca,  �
v ktorom bola obľúbenou sprievodkyňou.

 Jedna z ciest, na ktorú pani Mošovská  �
rada spomína – púť do Lúrd.
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Prežili sme spoločne čas veľkých zážitkov

Myslím si, že taliansky výlet s naším farským 
spevokolom sa naozaj vydaril. Veľa sme vide-
li, veľa spoznali, veľa zažili a stretli veľa zaují-
mavých ľudí. Mali sme priestor na vzájomné 
rozhovory a hlavne sme cítili, že sme všetci 
spolu - od najmladších detí až po najstarších 
členov výletu.
Naším cieľom síce bola zahraničná prezentácia 
farského zboru a divadelného predstavenia, ale 
cesta bola zároveň odmenou za niekoľkoročné 

nasadenie našich detí pri budovaní farského 
spoločenstva. 

Deti boli najlepšie
Ak sa sám seba opýtam, čo sa mi z výletu pá-
čilo najviac – jednoznačne odpovedám: naše 
deti! Máme prečo byť na ne hrdí! Neboli stále 
ako anjeli, aj sa poškriepili, zavadili trochu do 
seba, ale vidieť, ako sa vzájomne o seba starali 
a pomáhali si a ako sa dopĺňali, bolo naozaj 

úžasné. Najviac ma o tom presvedčil sobotný 
výlet do Benátok. 
Už samotná predstava zobrať toľko detí na vý-
let naprieč Benátkami, len s hŕstkou dospelých, 
sa mi ešte ráno pred odchodom zdala odvážna. 
O to viac, že celú noc husto pršalo a predpoveď 
počasia hlásila celodenný dážď. Ráno o devia-
tej sme boli takmer rozhodnutí cestu zrušiť. No 
nakoniec sme ju všetci zvládli bez chyby. 
Cesta do Benátok vlakom, predieranie sa dav-

Je skoro ráno, piatok 11. októbra. Tridsaťjeden detí nášho farského spevokolu, sedem dospelých členov, otec Ľudovít 
Pokojný, pán starosta Jozef Krúpa s manželkou Vierkou a ďalších osem Bystričanov odchádza do Talianska. Na návšte-
vu našej družobnej obce Riese Pio X. 

mi ľudí v benátskych uličkách - niekde širokými 
tak meter a pol - pozdĺž či ponad benátskymi 
kanálmi, cez stovky pultov pouličných preda-
vačov a obchodíkov, ako aj návšteva Baziliky sv. 
Marka evanjelistu, či chrámu sv. Petra i návrat 
preplneným „lodným autobusom“ a vlakom, 
boli pre mňa veľkým zážitkom. Ani nie tak pre 
samotné starobylé Benátky alebo prekrásnu 
baziliku, ale práve pre naše deti. 
Vidieť ich, ako poslúchajú, ako sa navzájom 
strážia, pomáhajú si navzájom, bolo pre mňa 
viac, než vidieť Benátky. A keď na obed ešte aj 
vyšlo slniečko, deň nemohol byť krajší. Niekedy 
je naozaj lepšie menej sa pýtať a viac dôverovať. 
Toto bol presne ten prípad.

Všetko nové a veľké
Nedeľnú rannú sv. omšu v Kostole sv. Matúša 
celebroval náš otec Ľudovít a deti ju celú od-
spievali. Omša mala veľký úspech, nakoniec 
sa pridávali ešte tri skladby. Taký potlesk aj od 
našich talianskych priateľov z mesta Riese Pio 
X sme viacerí ešte nepočuli. A to nás vrchol 
nášho talianskeho dobrodružstva - večerné di-
vadelné predstavenie Priateľ - ešte len čakal. 
Predstavenie sme už uviedli v našom bystric-
kom kostole počas Veľkonočných sviatkov 
a stretlo sa s veľkým úspechom. Očakávanie 
a napätie z toho, ako ho prijmú v Taliansku, či 
sa nám všetko podarí tak, ako sme si nacviči-
li, či bude poslúchať technika, či sme si naozaj 
priviezli všetko potrebné, ale hlavne, či sa bude 
páčiť, boli naozaj veľké. 
Ešte nikdy predtým sme nehrali na tak veľkom 
pódiu, s veľkými kulisami, s veľkým ozvučením 
a svetlami a dokonca s interaktívnymi titulka-
mi. Proste všetko nové, iné a zrazu VEĽKÉ. Ale 
deti ani teraz nesklamali, hrali, zaspievali, jed-
ným slovom predviedli nádherné predstavenie 
a sprostredkovali všetkým VEĽKÝ ZÁŽITOK. 
Všetci sme si užívali výkriky „Bravo!“ z hľadis-
ka a táto atmosféra nás všetkých hriala pri srd-
ci. S hrdosťou môžeme povedať, že sme naozaj 

dobre reprezentovali našu farnosť i Záhorskú 
Bystricu.
Pondelok tiež nezostal bez zážitkov. Kedy sa 
vám už len podarí dostať do veľkej fabriky na 
výrobu cestovín a vidieť, ako sa vyrábajú špa-
gety, pappardelle, fettuccine, fusilli, penne, far-
falle, fi ori, ravioli či tortellini? Proste paráda! 
A nie len pre deti, ale aj pre nás, dospelých. 
Potom sme sa ešte zastavili na pútnickom mari-
ánskom mieste Cendrole, odkiaľ sa kresťanstvo 
rozšírilo do celého regiónu. Celý pobyt sme 
zakončili spoločným rozlúčkovým obedom 
a aj ten bol pre mnohých z nás fantastickým 
zážitkom. 
Nebudem tvrdiť, že celý zájazd bol bez prob-

lémov, drobností, ktoré neboli celkom ideál-
ne. Ani že všetko prebiehalo nadpozemsky 
hladko či idylicky. No podstatné je niečo 
celkom iné. To, že sme urobili niečo viac už 
doma, pri mnohých večerných a poobedňaj-
ších prípravách a skúškach, pri organizova-
ní celej cesty. To, že sme našli odvahu začať 
a nestratili trpezlivosť. 
Po všetkom, čo bolo potrebné obetovať 
a niekedy aj pretrpieť či premodliť, si nakoniec 
s radosťou môžeme všetci povedať: Prežili 
sme spoločne čas veľkých zážitkov.

Mário Klas, 
foto: Viliam Bendík

 Výletníci, speváci a herci v kostole v družobnej obci Riese Pio X. �

 Pohľad na Isola San Giorgio cez gondoly. � Benátky stále čarovné. �  Na exkurzii v cestovinárni Pasta Zara v Riese. �

 Kostol San Pietro in Castello  �
v Benátkach, kde sv. Cyril a Me-
tod obhajovali staroslovienčinu 
ako liturgický jazyk.
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Najlepšie víno má dochuť višní a čokolády

Na Námestí Rodiny sa pod hlavným stanom 
stretli degustátori, aby mohli porovnávať chu-
te najrôznejších vín. Hudobné vystúpenie jaz-
zovej skupiny Pavol Bodnár trio so speváčkou 
Monikou Masarovičovou doladilo atmosféru 
a po príhovore starostu Jozefa Krúpu a spo-
luorganizátora Davida Wintera, ktorí popriali 
návštevníkom veľa zábavy, sa podujatie mohlo 
začať. 

Nová fontánka
Ponúkali sa tu najlahodnejšie vína z Austrá-
lie, Francúzska, Talianska, Rakúska a rôznych 
častí Slovenska. Nechýbala ani dobrá cigánska 
či guláš a tých menších potešili cukrová vata,  
čokolády s nezvyčajnými chuťami ako čili, soľ, 
brusnice alebo fi alky. 
Neskôr sme sa premiestnili k stále zahalenej 

fontánke na pitnú vodu, ktorej autorom je 
akademický sochár Vít Bojňanský. Pán sta-
rosta nám pripomenul: „Voda je tekutinou 
života, zatiaľ čo víno tekutinou pravdy.“ K 
odkrytiu diela prispela aj tretia ruka Ing. Bo-
risa Gregora, obchodného riaditeľa Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, vďaka ktorej si 
každý občan či návštevník Záhorskej Bystrice 
môže vychutnať čerstvú vodu. Po odhalení sa 
k fontánke nahrnuli prví ochutnávatelia – 
naše deti. 

Vyhlásenie víťazov
Znovu sme sa presunuli do hlavného stanu, 
aby sme sa dozvedeli, čo bolo prekvapením 
večera a teda hlavná cena tomboly. Výherca sa 
v tejto chvíli teší z nového kávovaru. Medzi-
tým sme sa niečo naučili aj o správnom de-

Najlepšie zahraničné i domáce vína, príjemná hudba, voňajúci guláš či skvelá 
atmosféra. Toto všetko ste mohli vidieť, zažiť a ochutnať počas tohtoročných 
Slávností vína. 

gustovaní vína od profesionálneho someliéra 
z vinotéky Dávida Wintera, ktorý sa osobne 
venoval našim hosťom. 
Konečne nadišiel čas vyhlásenia výsledkov, 
a tak sme všetci upriamili našu pozornosť 
k pódiu. Na prvom mieste sa umiestnil pán 
Rariga a jeho víno Rizling rýnsky ročník 
2012. O víťazovi nám majiteľ prezradil, že po-
chádza z krásnej Modranskej polohy, kde sú 
tie najlepšie vinice. Je z vynikajúcej suroviny, 
ktorá bola veľmi dobre vyzretá a zdravá. 
Medzi červenými vínami zvíťazila spoloč-
nosť Château Topoľčianky s odrodou Dunaj. 

Fontánku dostane aj škola
Okrem Námestia Rodiny pribudne fontán-
ka s pitnou vodou aj v ZŠ Hargašova. Bude 
jednou z ôsmich, ktoré najbližšie plánuje 
do škôl umiestniť Bratislavská vodárenská 
spoločnosť. Doteraz venovala školám 20 
fontánok. A prečo sa spoločnosť rozhodla 
podporovať pitný režim na školách? „Téma 
zdravej životosprávy sa za posledné roky stala 
veľmi aktuálnou. Každý rok sa mnoho popíše 
o škodlivosti určitých druhov potravín, potre-

be správneho pitného režimu, bio stravovaní a 
podobne. My by sme chceli, aby sa to prenies-
lo aj do života detí. Niekde treba začať a voda 
je tým najjednoduchším riešením. Chceme 
motivovať naše deti, aby sa naučili dodržiavať 
správny pitný režim. Jednoducho, aby radšej 
pili zdravú vodu z vodovodu ako nezdravé a 
presladené nápoje,“ povedal nám Ing. Boris 
Gregor, obchodný riaditeľ spoločnosti.  

(bb)

Je to jedno z novovyšľachtených vín, ktoré 
sa začína pestovať na Slovensku, výber hroz-
na z roku 2012, s dochuťou višní, čokolády 
a jemných trieslovín na konci. 
Príjemný večer doladila Ľudová hudba Du-
díci, ktorí náladu pod hlavným stanom len 
vylepšili. Víťazom samozrejme gratulujeme 
a prajeme veľa ďalších úspechov.

Petra Brštiaková
foto: Peter Šteff ek

 Atmosféra mimo stanu. �

Súťaž o najchutnejšiu 
nátierku prekvapila
Piaty ročník Sláv-
ností vína sa 
členovia Kul-
túrnej komi-
sie rozhodli 
ochutiť súťa-
žou o najlep-
šiu nátierku. Boli 
sme veľmi prekvapení 
účasťou súťažiacich. Prihlásilo sa nám 10 
gazdiniek s chutnými nátierkami. 
Mohli sme ochutnať oškvarkovú, vajíčko-
vú, paprikovú, z krabích tyčiniek, cesna-
kovú aj zo sušených paradajok – jedným 
slovom, všetky boli vynikajúce. Návštev-
níci si zakúpili tanierik, na ktorom bola 
od každej gazdinky jedna súťažná jedno-
hubka. Hlasovalo sa formou farebných 
napichovadiel. 
Najviac bodov získala nivová nátierka 
pani Slovákovej, druhé miesto obsadila 
pani Matyášová s cesnakovou nátierkou, 
na treťom mieste sa s oškvarkovou nátier-
kou umiestnila pani Weinštuková. 
Víťazky si domov odniesli jesenné aranž-
mány z kvetinárstva Rezidencia z Brati-
slavskej ulice. Gazdinkám blahoželáme! 

 Ľudová hudba Dudíci. � Vít Bojňanský, fonánka na pitnú vodu. �
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Opäť máme byť na čo pyšní – rodina Jána Hasoňa na 17. ročníku 
Stupavských dní zelá reprezentovala Záhorskú Bystricu naozaj 
vynikajúco. Spomedzi šestnástich súťažiacich si domov priniesli 
prvé miesto za najlepšiu kapustnicu. A nie je to veru jednoduché. 
Slávnosti kapusty v Stupave patria od roku 1996 medzi najväčšie 
festivaly na Záhorí. Festival je zároveň regionálnou folklórnou 
slávnosťou, ktorej hlavnou myšlienkou je zachovanie tradície pes-
tovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli a sú 
známe svojou špecifi ckou chuťou a vynikajúcou kvalitou.
Stupavčanom ďakujeme za vydarené podujatie a našim víťazom 
želáme ešte veľa kuchárskych aj osobných úspechov!

Skúste to aj vy
Pre čitateľov Našej Bystrice sme chceli zohnať a uverejniť recept na 
víťaznú kapustnicu. No pán Hasoň nám povedal, že keďže ju varili 
v troch kotloch, nevie presné množstvo surovín. To len svedčí 
o jeho a majstrovstve všetkých ostatných z tímu. Pokiaľ chcete 
vyskúšať svoje vlastné majstrovstvo vo varení kapustnice, víťaz 
súťaže nám prezradil aspoň všetky ingrediencie.
Kapustnicu varili z: cibuľového základu, slaninky, údeného mäsa, 
bravčového mäsa, údených bravčových kostí, jemne pikantnej klo-
básy, zemiakov, nechýbal bobkový list, soľ, cesnak, veľa hríbov a 
najdôležitejšou zložkou bola kvalitná stupavská kapusta.
Touto cestou víťazné družstvo ďakuje všetkým sponzorom, ktorí 
prispeli k vynikajúcej kapustnici.
  (bb)

foto: Lenka Banská

My varíme ze zelá najlepšie!

Naše víťazné družstvo vo varení najlepšej kapustnice. �

Poďte ochutnať, naša je najlepšia! �



11PODUJATIE

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Každému veľkému projektu predchádza množstvo príprav, svedo-
mitej práce a dlhý čas strávený pri jeho realizácii. Inak tomu nebolo 
ani v prípade projektu školskej knižnice. Nový školský rok so sebou 
priniesol veľa zmien, jednou z nich bola aj zmena školskej knižnice 
v pavilóne A na kmeňovú triedu. 
Preto sme museli našim knihám 
nájsť nový domov. 
A tak dnes môžu deti našej ško-
ly tráviť voľný čas v krásnych 
zrenovovaných priestoroch pa-
vilónu B, kde sa nová knižnica 
nachádza. Môžu sa zahĺbiť do čítania príbehov, ponoriť sa do sveta 
fantázie, objavovať vzdialené krajiny či s hrdinami príbehov prežívať 
neočakávané zážitky.
Úvodné slovo pri otváraní novej knižnice patrilo Nine Martinčičo-
vej, žiačke deviateho ročníka, ktorá nás do sveta kníh voviedla pred-
nesom básní Biele vrany a Pohár vetra od známeho slovenského 
spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Po ňom nasledovalo privítanie hostí 
a poďakovanie mojim spolupracovníkom – najmä pani učiteľkám 
Mgr. Marte Reinvartovej a Mgr. Adele Urbánovej. Bez ich usilovnej 

práce a angažovanosti pri prípravách by sme malým čitateľom asi 
len ťažko mohli v toto slnečné septembrové popoludnie povedať: 
„Vitajte!“
Naše pozvanie prijal aj pán starosta Ing. Jozef Krúpa, ktorý žiakom 
zaželal veľa čitateľských zážitkov a spolu s nami sa tešil z nových 

priestorov. Pani riaditeľka PaedDr. 
Zuzana Kaliariková zasa vyslovila 
veľké ďakujem všetkým učiteľom, 
ktorí sa podieľali na príprave a otvo-
rení školskej knižnice a vyjadrila 
potešenie z dobre vykonanej práce. 
Napokon pán starosta spolu s pani 

učiteľkami M. Reinvartovou a M. Zámečníkovou slávnostne pre-
strihli stužku a ofi ciálne otvorili školskú knižnicu deťom. 
Mladí zvedaví čitatelia hneď na to zaplnili priestory knižnice, za-
registrovali sa a dostali malú pozornosť. Verím, že naša školská 
knižnica im prinesie veľa radosti z prečítaných kníh. Želám im ne-
zabudnuteľné čitateľské zážitky a zároveň všetky deti našej školy 
pozývam do novootvorenej školskej knižnice. 

Mgr. Monika Zámečníková,
učiteľka na II. stupni ZŠ s MŠ Hargašova

Posledný septembrový pondelok sme na Základnej 
škole Hargašova venovali slávnostnému otvoreniu 
školskej knižnice. 

inzercia 5/21/2013 inzercia 5/20/2013

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, 
vládcom kráľovstva ducha.“

Lucius Annaeus Seneca
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Základná umelecká škola koncertovala 
na počesť Jozefa Kresánka

V rámci konferencie zaznel koncert zosta-
vený z výberu skladieb Jozefa Kresánka, 
ktorý pripravili žiaci a pedagógovia na-
šej ZUŠ-ky. Koncert sa konal vo štvrtok 
10. októbra v Moyzesovej sieni na Vajan-
ského nábreží, ktorej priestory spestrili 
žiaci výtvarného odboru. Na koncerte sa 
predstavili najmladší klaviristi a speváci, 
DSF Čečinka, Renesančný súbor, Ko-

morný sláčikový orchester a v sólových 
či komorných zoskupeniach aj pedagó-
govia školy. Profesor Jozef Kresánek bol 
významný slovenský muzikológ, hudobný 
skladateľ a pedagóg, zakladateľ slovenskej 
hudobnej vedy. K svojim študentom bol 
neobyčajne láskavý a trpezlivý. Vždy si 
našiel pre nich čas a povzbudivé slovo 
či dobrú radu. Vážili si ho a obdivova-

li nielen jeho vedomosti, ale i prostotu 
a nezištnosť, s akou ich odovzdával. 
Syn Peter Kresánek na konferencii pred-
stavil otca ako človeka s veľkým zmyslom 
pre humor a láskou k deťom.
Názov Základná umelecká škola Jozefa 
Kresánka má naša škola prepožičaný od 
Ministerstva školstva od roku 1999 za mi-
moriadne výsledky práce.

Miriam Trgová, ZUŠ J. Kresánka
foto: archív ZUŠ

Súčasťou Bratislavských hudobných slávností bola aj muzikologická 
konferencia s názvom Jozef Kresánek – inšpiratívna osobnosť sloven-
skej hudobnej kultúry. Na konferencii spolupracovala naša ZUŠ Jozefa 
Kresánka.

Išla turešina na vandrovku
Prvá septembrová sobota sa opäť niesla v znamení ku-
kurice. OZ Hlas nádeje a MC blahoslavenej sestry Zden-
ky pripravilo príjemné popoludnie pre deti aj rodičov. 
Deti súťažili v niekoľkých disciplínach, napríklad Hod tu-
rešinou, Namaľuj turešinu, či Išla Turešina na vandrovku, 
hľadali vrecká s chutným popcornom alebo sa len tak 
zabávali na ihrisku. K zábave patrí samozrejme aj občer-
stvenie, ktoré sme si mohli vychutnať vo forme tradičnej 
varenej kukurice, čapovanej kofoly a všakovakých peče-
ných dobrôt od našich mamičiek. 
Na konci sa odmeňovalo, štastie sa usmialo na dievčatá 
turešinafestu - Alicu Bilačičovú, Manuelku Trgovú a Ra-
faelku Trgovú a na chlapcov turešinafestu – Viktora Barto-
ša a Patrika Bartoša. Hlavnou cenou je vždy krásna torta, 
ktorú dostala rodina Turešinafestu – rodina Šujanová.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní 
tohto podujatia a tešíme sa opäť na budúcoročný Tureši-
nafest. Špeciálne poďakovanie je pre Nadáciu SLSP.

Janka Liďáková
Foto: Martin Jurček
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K pôvodu názvov našich nových ulíc II.

Ulica Pavla Blaha
MUDr. Pavel Blaho (1867 Skalica – 1927 
Bratislava) bol významný slovenský politik, 
novinár, spolkový činiteľ a predovšetkým 
propagátor ľudového družstevníctva a pe-
ňažníctva na západnom Slovensku.
Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave po-
kračoval v štúdiu medicíny na univerzite vo 
Viedni. Aktívne sa zapájal do spoločensko-
politického života, bol predsedom akade-
mického spolku Tatran i zakladateľom spol-
ku Národ. Vzťahy s americkými Slovákmi 
rozvíjal ako dopisovateľ americko-sloven-
ských novín Petra Víťazoslava Rovnianka, 
na ktorého pozvanie do USA v roku 1893 
aj vycestoval.
Popri lekárskej praxi v Skalici sa naplno 
venoval hospodárskemu povzneseniu slo-
venského vidieka. Propagoval zakladanie 
potravných a peňažných družstiev a ľudo-
vých pokladníc, predovšetkým na Záhorí, 
bol priekopníkom agrárneho hnutia na 
Slovensku.
Ako výrazná postava národnej politiky 
začiatku 20. storočia spolu s Milanom Ho-
džom ako poslanec uhorského snemu, do 
ktorého bol v rokoch 1906 a 1910 zvolený 
za okres Svätý Ján (Moravský Ján), aktívne 
vystupoval proti maďarizácii v školstve. 
Ako vedúca osobnosť každoročných po-
rád Českoslovanskej jednoty v Luhačo-

viciach sa v roku 1918 aktívnou mierou 
zapojil do politických udalostí vedúcich 
k vzniku Československej republiky. Bol 
signatárom Martinskej deklarácie z 30. 
októbra 1918, od 6. novembra 1918 za-
stával funkciu povereníka pre adminis-
tratívu, poľnohospodárstvo a zásobovanie 
v dočasnej vláde na Slovensku so sídlom 
v Skalici. V rokoch 1920 – 1927 bol poslan-
com Národného zhromaždenia za celoštát-

nu Republikánsku stranu zemedelského 
a maloroľníckeho ľudu.

Pavol Blaho a Bystrica
Činnosť a aktivita Pavla Blaha v hospodár-
skej a ľudovýchovnej oblasti našla svoj odraz 
i v Záhorskej Bystrici. Na činnosť bystrickej 
pobočky Záhorskej ľudovej banky so sídlom 
v Zohore, založenej v roku 1913 poslancom 
snemu Ferdinandom Jurigom, nadviazalo 
po vzniku Československej republiky Po-
travné družstvo založené v roku 1919, či 
omnoho úspešnejšie Úverové družstvo pô-
sobiace od roku 1923. 
Priame kontakty Pavla Blaha s bystrickými 
agrárnikmi dokumentuje aj cenná historic-
ká fotografi a z 20. rokov minulého storočia 
s jeho švagrom, bratislavským kanonikom 
Ľudevítom Okánikom a s členmi Roľníckej 
besedy. 
So Záhorskou Bystricou sú úzko spojené aj 
ďalšie generácie potomkov Dr. Pavla Bla-
ha. Jeho syn, prvý slovenský profesionálny 
operný spevák Janko Blaho, Záhorskú Bys-
tricu často navštevoval pri dokumentácii 
ľudových piesní regiónu Záhoria a mnohé 
z bystrických piesní vo viaczväzkovom diele 
Záhorácké pjesničky aj publikoval. 
Vnučka Dr. Pavla Blaha, významná cho-
reografk a a tanečná pedagogička Mgr. art. 
Helena Jurasovová-Blahová, je už mnoho 
rokov spolupracovníčkou a sólistkou spe-
váckeho súboru Bystričan a podieľala sa 
aj na nahrávaní prvého CD súboru v roku 
2011.

Martin Besedič

V sérii článkov chceme predstaviť aj ďalšie 
osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice 
v našej mestskej časti.

Stavebný rozvoj Záhorskej Bystrice priniesol so sebou potrebu po-
menúvať novovzniknuté ulice. Jedným z prameňov sú pri tom osobnos-
ti, ktoré zasiahli do dejín Záhorskej Bystrice.

Pavel Blaho (sediaci druhý zľava v dlhom kabáte a klobúku) a Ľudevít Okánik (kňaz sediaci  �
v strede vedľa P. Blaha) pri návšteve Roľníckej besedy v Záhorskej Bystrici, po r. 1920.

 Ulica Pavla Blaha sa nachádza v lokalite Vlkovky. �
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Tenisové „dračice“ z TJ Záhorák

Martin Fillo – náš ofi ciálny zástupca v STZ 
- ihneď preveril, či je to možné. Prišiel s nie 
veľmi pozitívnou správou – v rámci STZ 
hrajú súťaže len bývalé aktívne tenistky. To 
pre nás,  tenisové „amatérky“, nemalo veľký 
zmysel. Martin sa však s týmto výsledkom 
neuspokojil. Napísal ofi ciálny list a oslovil 
všetky tenisové kluby v Bratislave a okolí. Po 
nejakom čase nám oznámil, že do súťaže sa 
chcú zapojiť hráčky z Lozorna a Petržalky. 

Potešili sme sa, na začiatok celkom dobré. 
A tak sa okamžite začali organizačné prípravy 
prvej ženskej tenisovej ligy v TJ Záhorák. 
Na pravidelných stretnutiach sa každý pia-
tok diskutovalo o tom, kto bude hrať, koľko 
bude družstiev, aké budú pravidlá. Nebolo 
to jednoduché... „Na tieto stretnutia si rád 
spomínam. Raz som sa dokonca naozaj 
dobre pobavil,“ hovorí Martin Fillo. „Prišiel 
som, aby som dámy oboznámil s pravidla-

mi súťaže. Ony však vyše hodiny listovali 
v katalógoch a riešili, aké budú mať obleče-
né tričká,“ smeje sa. 
Nakoniec sme sa na všetkom dohodli. Vy-
tvorili sme päť tímov, dva zo Záhorskej Bys-
trice – modrý (Vlaďka Filová, Danka Lecká, 
Andrejka Zavarská, Hali Filová) a ružový 
(Vierka Krúpová, Zuzka Slobodová, Adelka 
Kovárová) - samozrejme podľa farby tričiek. 
Po diskusiách vznikol aj názov súťaže:  La-
dies Zahorak Masters, teda LZM.  Vymysleli 
sme si aj vlastné logo, v ktorom dominujú 
drak a „bojový pokrik“. Tenistky, dračice zo 
Záhorskej Bystrice, boli pripravené na boj, 
liga sa mohla začať. 
„Takáto súťaž je na Slovensku naozaj unikát. 
V STZ hrajú súťaže družstiev len bývalé ak-
tívne tenistky. Ale v LZM hrajú ženy, ktoré 
nikdy v minulosti súťažne tenis nehrali. To 
je najväčším prínosom tejto ligy,“ hovorí 
Martin Fillo.

Príbeh ženskej tenisovej ligy sa začal písať na jeseň minulého roku. Po 
úspešnom ukončení vlaňajšej tenisovej sezóny sa zrazu zrodil nápad. 
Čo keby aj ženy, podobne ako muži a seniori, hrali v rámci TJ Záhorák 
nejakú súťaž? 

My sme Ladies Záhorák,
bojujeme ako drak.

My sa len tak nevzdáme,
tento zápas vyhráme.

POKRIK PRED ZÁPASOM 

 Členky ružového a modrého tímu LZM (zľava Dana Lecká, Vladimíra Filová,  �
Andrea Zavarská, Zuzana Slobodová, Viera Krúpová, Adela Kovárová)

 Prípravný výbor LZM, tímy Záhorskej Bystrice a Lozorna spolu s Martinom Fillom. �
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Najväčšia boľačka 
Súťaž sa začala v máji tohto roka a mala 
dve časti: jarnú a jesennú. V oboch čas-
tiach hrali tímy medzi sebou – dve dvojhry 
a jednu štvorhru na dva víťazné sety. „Pri 
prvých zápasoch sa ukázalo, že na štvorhru 
nie sme pripravené. Okrem dvojhier, ktoré  
častejšie trénujeme, sa musíme zamerať pri 
štvorhre aj na súhru hráčok na jednej strane 
kurtu. Takže sme našli priestor na zlepšenie 
našich výkonov a nové ciele,“ spomína na 
prvé zápasy Vlaďka Filová, kapitánka mod-
rého tímu. 
S prvými naozajstnými zápasmi prišla aj 
nová motivácia. Častejšie sme si volali, stre-
távali sa, spoločne trénovali. Každý piatok 
vo večerných hodinách sme pri umelom 
osvetlení trénovali našu najväčšiu boľačku – 
štvorhru. „Postupne sa učím zvládať stres a 
napätie, ktorému  hráč počas zápasov ľahko 
podľahne. Teší ma však, že počas ligy som 
spoznala dievčatá, s ktorými sa stretávam 
nielen na kurte, ale spoločne trávime čas 
aj mimo tenisových kurtov,“ hovorí Adela 
Kovárová, hráčka ružového tímu. 

Úroveň stúpla
Počas celej ligy bolo možné sledovať pekné 
zápasy, obetavé výkony a boj až do posled-
nej loptičky. Nakoniec prišlo vyhodnote-
nie. Víťazom sa stal Proset z Petržalky, ale 
hneď na druhom mieste skončilo modré 
družstvo zo Záhorskej Bystrice. Na 3. a 4. 
mieste skončili Lozorňanky a na 5. mies-
te so smoliarskymi prehrami naše hráčky 
z ružového tímu. 
„Zo športového hľadiska  musím povedať, 
že úroveň hry všetkých hráčok stúpla,“ 
hodnotí Martin Fillo. „Výrazne sa zlepši-
la pohyblivosť a technika úderov, rezervy 
sú najmä v hre backhandom - ale to majú 
i muži.“
Martin mal na začiatku obavu hlavne z našej 
psychiky. Ženy totiž ťažšie zvládajú prehru 
ako muži a preto sa radšej do súťaží nezapá-
jajú. Ale my sme všetko zvládli s úsmevom 

a aj prehru sme zobrali športovo.  Možno 
k tomu pomohla aj dobrá atmosféra na kur-
toch. Hostiteľský tím totiž vždy pripravil pre 
súperky chutné sladké prekvapenie z domá-
cej výroby. A taký dobrý koláčik zahojí všet-
ky rany, aj po prehratom zápase... 
Tohtoročná sezóna je za nami a my už plá-
nujeme ďalšiu. Chceme rozšíriť počet tímov, 
zdokonaľovať sa v tenise, naďalej sa stretá-
vať, trénovať aj v zime. Veríme, že na súťaž 
nahovoríme aj ďalšie dievčatá, ktoré trénujú 
na tenisových kurtoch TZ Záhorák. 
„Začala som tenis hrať tak, že som zastu-
povala moje deti v prípade, keď im to ne-
vychádzalo.  Vtedy som nevedela, že ma 
tenis tak očarí a chytí za srdiečko. Dnes si 
bez neho život neviem predstaviť,“ dodáva 
Danka Lecká z modrého tímu. A my ostatné 
„tenistky - dračice“ s ňou súhlasíme. Veď čo 
je dôležitejšie ako zmysluplne strávený čas, 
pohyb na čerstvom vzduchu, priateľstvo a 
láska – v tomto prípade k tenisu.

Viera Krúpová,
kapitánka ružového tímu LZM

inzercia 5/23/2013

 Hráčky ružového tímu LZM Ade- �
la Kovárová a Zuzana Slobodová 
počas štvorhry.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS / sep. - okt.

SENIORI - TSUNAMI STUPAVA
Team s hráčmi Záhorskej Bystrice v najvyššej slovenskej lige – MEX
Tsunami Stupava – Mikuláš Prešov 8:4
Tsunami Stupava – Predators Sabinov 6:7
Victory N. Dubnica  - Tsunami Stupava 6:7
Tsunami Stupava – ATU Košice 7:2
Tsunami Stupava – Florko Košice 5:7
Tsunami Stupava – ŠK Trenčín 1:5

FLORBAL

Po 5. kole je Tsunami na 4. mieste v 12 člennej lige

JUNIORI EXTRALIGA – TSUNAMI Z. BYSTRICA
FBC Mladosť Trebišov - Tsunami Z. Bystrica 8 : 12
Tsunami Z. Bystrica - FBK Harvard Partizánske  9 : 5

STARŠÍ ŽIACI – TSUNAMI Z. BYSTRICA
Tsunami Zahorska Bystrica - Bogdau Stupava 10 : 5

SENIORI – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
MFC Z. Bystrica   :  FK Dúbravka                          kontumácia 0 : 5
ŠK Štarr Nepočujúci  :  MFC Z. Bystrica               kontumácia 3 : 0
MFC Z. Bystrica   :  FA Bratislava 3 : 2
FC Volkswagen  :  MFC Z. Bystrica  6 : 0
MFC Z. Bystrica   :  FK Dragons                             kontumácia 0 : 3
MFC Z. Bystrica   :  OŠK Marianka 1 : 1
ŠK Krasňany  :  MFC Z. Bystrica  17 : 0
MFC Z. Bystrica   :  FK Dragons 0 : 4
ŠK Hamuliakovi  :  MFC Z. Bystrica                      kontumácia 3 : 0
FK Dúbravka :  MFC Z. Bystrica 8 : 0
MFC Z. Bystrica   :  ŠK ŠtartNepočujúci 0 : 6

FUTBAL

Team MFC Z. Bystrica je priebežne na 10. mieste v 
10-člennej lige

Mladší žiaci – V. LIGA – BRATISLAVA MESTO
LP Domino Bratislava B:  MFC Z. Bystrica 5 : 1
FKM Karlova Ves :  MFC Z. Bystrica 4 : 0
MFC Z. Bystrica  :  FK Scorpions Bratislava 0 : 4 
MFC Domino C:  MFC Z. Bystrica 8 : 0
MFC Z. Bystrica  :  ŠK Slovan dievčatá 0 : 3 
Iskra Petržalka:  MFC Z. Bystrica 3 : 1

Prípravka – Skupina A3 - BRATISLAVA MESTO
MFC Z. Bystrica – TJ Čuňovo 4 : 0
FK Lamač - MFC Z. Bystrica 2 : 5
FK Dúbravka - MFC Z. Bystrica 1 : 3
MFC Z. Bystrica – Scorpions Bratislava 2 : 2
ZŠ Kalinčiakova - MFC Z. Bystrica 1 : 8
MFC Z. Bystrica – Danubia Bratislava 3 : 1
MFC Z. Bystrica – MFK Rusovce 7 : 0
FC Petržalka - MFC Z. Bystrica 4 : 3

Team MFC Z. Bystrica je priebežne na 14.-16. mieste 
v 16-člennej lige

Team MFC Z. Bystrica je priebežne na 2. mieste 
v 10-člennej lige

Rozpis zápasov nájdete 
na webovej stránke 

www.futbalnet.sk
Priaznivcov futbalu samozrejme pozývame na 

zápasy MFC Záhorská Bystrica

SENIORI – VII. LIGA – BRATISLAVA
Záhorská Bystrica A – Dunajská Lužná 11 : 7
Dev. Nová Ves - Záhorská Bystrica A 7 : 11
Čataj B - Záhorská Bystrica A 14 : 4

STOLNÝ TENIS

SENIORI – VIII. LIGA – BRATISLAVA
Altius - Záhorská Bystrica A 5 : 13
Záhorská Bystrica B – Malacky B 3 : 15
Záhorská Bystrica B – Blatné B 14 : 4

Všetky informácie a výsledky nájdete na webovej strán-
ke www.tsunami2006.eu
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inzercia 5/19/2013

„Naším záujmom je, aby práve táto cyklotra-
sa bola taká atraktívna ako petržalská alebo 
vrakunská či biskupická, aby bola rovnako 
dobre značená a aby pozdĺž nej bolo dosť 
atrakcií. Veľmi blízko cyklotrás sa otvárajú 
nové bufety či súkromné podniky. Nám ide 
o to, doviesť ľudí do tohto bodu pozdĺž rieky 
Morava a prepojiť ho s inými cyklotrasami,“ 
povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Stojany na bicykle v Bratislavskom kraji 
boli vyrobené a osadené v rámci projek-
tu Za mostom, ktorý je spolufi nancovaný 
z prostriedkov programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007 – 2013. Budú slúžiť domácim a zahra-
ničným cyklistom, ale aj miestnym milov-
níkom cyklistiky.
Prvé zo štyroch plánovaných cykloturis-
tických odpočívadiel vzniklo v Devínskej 
Novej Vsi priamo pri cyklomoste. Vybudo-
vané bolo v rámci projektu Perimost, spo-
lufi nancovaného z prostriedkov programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská repub-
lika – Rakúsko 2007 – 2013. Odpočívadlo 
pozostáva z dvoch krytých prístreškov 
a samostatne stojacich stolov s lavicami. 
Pre cyklistov, ale nielen pre nich, je k dis-
pozícii fi tness zostava, pre tých najmen-
ších na vybláznenie zase detské ihrisko. 
Za uplynulé obdobie pribudol v Brati-

slavskom kraji cyklomost, vyše 100 km 
nových cyklotrás a BSK obnovil značenie 
na viac ako 300 km cyklistických trás. Na 
cyklistických podujatiach pre širokú verej-
nosť, medzi ktoré patria preteky v rámci 
Župného pohára Na bicykli deťom, zimný 
a letný MTB maratón či Župná dvadsiatka, 
sa zúčastnili tisíce ľudí.   

Nové cyklostojany a odpočívadlá 
zatraktívnia Moravskú cyklotrasu

Nové cyklostojany sú umiestnené v blíz-
kosti Cyklomosta slobody a na križo-
vatkách cykloturistických trás v kraji, 
napríklad v obci Vysoká pri Morave, 
Záhorská Bystrica alebo v  Devínskej 
Novej Vsi. Odpočívadlo, vybudované 
priamo pri cyklomoste, je miestom na 
oddych pre zahraničných a domácich 
návštevníkov Bratislavského kraja.
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Detský a mládežnícky turnaj Detský a mládežnícky turnaj 
v stolnom tenisev stolnom tenise

Na turnaj sa prihlásilo sedem dievčat a de-
väť chlapcov, ktorí boli rozdelení do dvoch 
skupín podľa vekových kategórií. V mlad-
šej kategórii od 8 do 12 rokov sa prihlásilo 
celkovo osem  hráčov a hráčok a v staršej 
kategórii od 13 do 16 rokov tiež osem hrá-
čov a hráčok. 
Od samého začiatku to iskrilo športovým 
nadšením nielen zaregistrovaných účastní-
kov, ale i organizátorov a rodičov. Tí vedeli 
nejeden pekný útočný alebo obranný zákrok 
oceniť potleskom a povzbudzovaním. Pre 
všetkých štartujúcich hráčov boli pripravené 
hodnotné darčeky a pre víťazov pekné dip-

lomy s víťaznými pohármi. Počas zápasov, 
ktoré deti hrali s veľkým oduševnením a na-
sadením, sa niektorí javili i značnou zruč-
nosťou a technikou v danom športe. Tak, 
ako po každý rok, aj tento sa nám medzi 
hráčkami pri malom neúspechu objavili i sl-
zičky z nevyhratého zápasu. Cez to všetko to 
bol pekný víkendový zážitok pre štartujúce 
deti, lebo všetky boli obdarené hodnotnými 
darčekmi. Všetkým víťazom gratulujeme 
k pekným výkonom a umiestneniu na pr-
vých priečkach turnaja.

Rozrastáme sa
Spoločenstvo priateľov stolného tenisu v Zá-
horskej Bystrici si tento turnaj, tak ako i No-
voročný turnaj pre mládež a dospelých, už 
trvale zaradilo do svojho plánu práce. Nie-
len to, ale i svojou rozvíjajúcou sa športovou 
činnosťou vstúpilo do stolnotenisovej Brati-
slavskej ligy, kde sme minulý ročník 2012/ 

2013 postavili jedno družstvo do ôsmej ligy 
a tento rok sme prihlásili ďalšie družstvo do 
siedmej ligy. Snažíme sa úspešne reprezen-
tovať našu mestskú časť nielen v Bratislave, 
ale i v okolí Bratislavy, kde chodíme hrať 
majstrovské zápasy. 
Môžete sa pozrieť na našu športovú činnosť 
na www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk ale-
bo v rámci ligy na www.bzst.sk.
To, že sa nám náš kolektív úspešne rozrastá 
a teraz máme 25 členov, svedčí o dobrej ko-
lektívnej spolupráci a záujme o tento pekný 
šport. Postupne rozpracovávame myšlienku 
venovať sa deťom a mládeži. Dvaja naši čle-
novia úspešne študujú na FTVŠ trénerský 
kurz a štyria naši členovia získali licenciu 
rozhodcov v stolnom tenise. 
Veľkým prekvapením a potešením bolo, 
že naším členom združenia sa stal bývalý 
úspešný Československý reprezentant, za-
písaný v športovej sieni slávy - pán Dr. Ing. 
Štefan Kollárovits. To nás zaväzuje venovať 
sa u nás ešte dôslednejšie tomuto športu a 
organizovať ho i občanom Záhorskej Bys-
trice, ktorí  prejavia záujem zahrať si s nami 
v čase svojho voľna a urobiť niečo pre svoje 
zdravie. Budete medzi nami srdečne vítaní.

Sajan Miloslav,
predseda OZ SPST - Záhorská Bystrica 

Spoločenstvo priateľov stolného 
tenisu v Záhorskej Bystrici zorga-
nizovalo III. úspešný ročník det-
ského a mládežníckeho turnaja 
v stolnom tenise. 

Kategória od 8 do 12 rokov
1. miesto  Németh Zdenko
2. miesto  Liďák Samuel
3. miesto  Okálová Terézia

Kategória od 13 do 16 rokov
1. miesto  Krett Jakub
2. miesto  Straňáková Nina
3. miesto  Straňák Samuel
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Rekonštrukcia jedálne pri Rekonštrukcia jedálne pri 
Základnej škole HargašovaZákladnej škole Hargašova

Priestory sa prenajímali autoškole a mestskej polícii, boli však 
vhodné pre vzdelávanie detí,  najmä tých najmenších. V rozpočte 

mestskej časti sa na tento rok podarilo schváliť peniaze na rekon-
štrukciu týchto priestorov a Komisia školstva pri miestnom zastu-
piteľstve navrhla ich využitie na aktivity Základnej umeleckej školy. 
Žiaci hudobného a výtvarného odboru mali spolu s pedagógmi 
k dispozícii nevhodné priestory tried, alebo dochádzali do Ľudového 
domu mimo areálu školy. 
Architekt Ladislav Slabey spolu s komisiou navrhol zmenšenie 
výdajnej kuchyne a vybudovanie štyroch nových učební. Výdajná 
kuchyňa má dnes nový samostatný vstup, kompaktné zázemie s hy-
gienickými zariadeniami, šatňami a priestormi vhodnými na výdaj 
jedál. Tri nové učebne a dva ďalšie pôvodné priestory slúžia potre-
bám dvoch umeleckých škôl. Učebne sú kompletne prebudované, 
s novými oknami, podlahami, zariadením, budova má novú fasádu, 
chodník pred budovou nový asfalt. Pripravuje sa kompletná oprava 
strechy a priľahlého okolia so stojiskom na smetiaky.  
V budúcom roku chce komisia presadiť fi nancie na rekonštrukciu 
priestorov jedálne, zväčšenie jej kapacity a skultúrnenie prostredia, 
kde sa stravuje takmer 250 žiakov a takmer 30 zamestnancov školy.

Ivan Bošňák, poslanec MZPriestory a zázemie bývalej kuchyne pri jedálni ZŠ 
Hargašova už pár rokov neslúžili svojmu účelu. Teraz 
sú obnovené a opäť patria deťom.

Pri čiastočnej rekonštrukcii priestorov pavi-
lónu školskej jedálne ZŠ Hargašova vznikli 
priestory aj pre ZUŠ Jozefa Kresánka. Žia-
ci a pedagógovia sa do nej nasťahovali 13. 
októbra. V troch nových triedach sa počas 
piatich dní v týždni vystrieda osem pedagó-
gov klavíra, priečnej a zobcovej fl auty, huslí 
gitary, spevu, violončela a Hudobnej náuky 

a ich žiakov. Predišlo sa tak problémom s 
dochádzaním mladších žiakov do Ľudové-
ho domu a vyučovanie nenarúša školský 
zvonček.
Z akustického hľadiska je pre individuálne 
vyučovanie hudobných nástrojov bežná 
trieda ZŠ zbytočne veľká a nadmerne hluč-
ná. Nové menšie triedy umožňujú lepšiu 

sebareflexiu zvukovej stránky interpre-
tácie. V ďalšej plánovanej etape by mala 
prejsť rekonštrukciou aj trieda výtvarníkov 
a susedný priestor. Touto cestou ďakujeme 
JUDr. Petrovi Handiakovi za kancelársky 
nábytok, ktorými sa obnovené učebne do-
zariadili.
 Miriam Trgová, ZUŠ J. Kresánka

MALÍ HUDOBNÍCI MAJÚ TERAZ LEPŠIE PRIESTORY

Budova po rekonštrukcii. �

Vynovené učebne ZUŠ-ky.  �
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Na úvod stretnutia hovoril Jozef Krúpa 
o tom, čo sa v uplynulom roku podarilo 
v jednotlivých oblastiach zrealizovať. Me-
dzi priority mestskej časti stále patria cesty 
a komunikácie. „Okrem Záhumenskej uli-
ce sme komplexne zrekonštruovali Trstín-
sku ulicu, asfaltový povrch sme vymenili 
na Prídavkovej, Rošického a sčasti aj na 
Tešedíkovej ulici,“ uviedol. „V spolupráci 
s SPP sme upravili aj dolnú a strednú časť 
ulice Čsl. tankistov, ako aj Donskú ulicu, 
Vrbánsku, Jána Raka a Pútnickú ulicu. 
Mestská časť vo vlastnej réžii dorobila 
chýbajúce dopravné značenia, retardéry 
a zrkadlá, dobudovala verejné osvetlenie 
na Strmých Vŕškoch a pri Vápenickom 
potoku. 
Kruhový objazd na Bratislavskej ulici je po 
stavebnej stránke komplexne dokončený. 
V súčasnosti však prebieha stavebné ko-
nanie na umiestnenie plastiky sv. Petra 
a Pavla, ktorá by tu mala byť inštalovaná 
v auguste 2014 pri príležitosti 700. výročia 
vzniku Záhorskej Bystrice.
Komunikácie zostanú prioritou aj v budú-
com roku. Plánuje sa oprava chodníka na 
ulici Čsl. tankistov a rekonštrukcia Teše-
díkovej ulice. Podobné stojisko na separo-
vaný odpad, ako je momentálne na Trstín-
skej ulici, pribudne aj na uliciach Pútnická 
a Tešedíkova. V obci sa osadí aj viac košov 
na bežný odpad.“

Školstvo, šport, kultúra
„Našou prioritou je aj oblasť školstva. V ma-
terskej škole sme počas leta zrekonštruovali 
ďalšiu triedu, vymenili s pomocou sponzora 

zvyšné okná a vstupné dvere,“ povedal Jo-
zef Krúpa. „V základnej škole sme okrem 
iného zrekonštruovali časť jedálne, vytvo-
rili priestor pre záujmové krúžky ľudovú 
školu umenia a opravili hygienické kúty 
v triedach.“ 
Zaujímavé projekty sa pripravujú na pod-
poru športových aktivít. Momentálne sa 

vyberá dodávateľ na prestrešenie hokej-
balového ihriska a pripravuje sa aj projekt 
multifunkčnej športovej haly, ktorá by mala 
nahradiť telocvičňu v terajšej základnej ško-
le. 
„Okrem toho aj naďalej podporujeme všet-
ky športové kluby v obci, robíme pravidel-
né podujatia ako napríklad vyhodnotenie 
Športovec roka a v lete sme zorganizovali aj 
hodový futbalový turnaj,“ doplnil informá-
cie Jozef Krúpa. 
Nové aktivity sa udiali aj v kultúrnej sfére. 
Začínajú sa organizovať podujatia pre mla-
dých Strawberry či Brko, pokračuje tradícia  
divadelných predstavení. „Týmto poduja-

tiam prospelo aj to, že sme zrekonštruo-
vali zázemie kultúrneho domu a kúpili do 
hľadiska nové stoličky. Taktiež sme upravili 
nádvorie Ľudového domu.“ 

Nové predajne
V Záhorskej Bystrici dôjde aj k dobudova-
niu obchodnej siete. „29. októbra otvorili 

predajňu Tesco expres v priestoroch býva-
lého Eska a do konca roka vyrastie v Záhor-
skej Bystrici nová predajňa Billa.“ 
Po úvodnej prezentácii nasledovali otázky 
občanov, na ktoré okrem starostu odpove-
dali aj poslanci miestneho zastupiteľstva 
a pracovníci úradu. Obyvatelia sa zaujímali 
hlavne o opravu chodníkov a ciest, o údržbu 
a čistenie obce, ale zaujali ich aj nové stojis-
ká na separovaný odpad. 
„Bol som veľmi rád, že otázky občanov boli 
vecné, ale najviac ma potešilo, že viacerí 
chválili prácu pracovníkov úradu,“ dodal 
starosta.

-r-

V spoločenskej sále kultúrneho 
domu sa 18. septembra konalo už 
štvrté stretnutie starostu Jozefa 
Krúpu a poslancov s občanmi. 

Stretnutie starostu 
a poslancov s občanmi
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

ODPREDAJ POZEMKOV 
Zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov 
parc. č. 2571/1 o výmere 171 m², 2581/6  
o výmere 86 m² a 2584/1 o výmere 340 m² 
p. Veruzábovi  za cenu 90 €/m².

NÁJOM POZEMKOV
Zastupiteľstvo schválilo nájom časti 
pozemkov parc. č.  3203/9 o výmere 
3 267m², pre spoločnosť Bory, a.s. pre 
potreby vybudovanie okružnej križovatky 
OK 5 v lokalite pri Baumaxe / Peugeote.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV 
Zastupiteľstvo schválilo prenájom 
kancelárskych priestorov v budove 
bývalého miestneho úradu pre Lesné 
pozemkové spoločenstvo. 

VYHODNOTENIE VEREJNEJ 
OBCHODNEJ SÚŤAŽE
Zastupiteľstvo schválilo návrh uchádzača 
BVS a.s., prihláseného do verejnej 

obchodnej súťaže na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho 
práva k časti kanalizačnej infraštruktúry 
v Záhorskej Bystrici v celkovej dĺžke 3,029 
m za cenu 204 920,- €. Predajná cena bude 
kapitálovým príjmom rozpočtu mestskej 
časti Z. Bystrica v roku 2013.

SCHVÁLENÉ VZN
Zastupiteľstvo schválilo
� Nové Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti. Úplné znenie je prístupné 
na webstránke mestskej časti.
� Zmenu prílohy č. 2 vo VZN č. 7/2012 
o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti, kde upravuje prenájom 
kancelárskych priestorov pre organizácie 
vyvíjajúce verejnoprospešnú činnosť pre 
obyvateľov mestskej časti, prenájom po-
zemkov na stavby vo verejnom záujme.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj zmenou 
VZN č. 2/2008, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov na 
území mestskej časti, pričom sa povoľuje 

vstup so psom na Námestie Rodiny, 
s podmienkou vodítka a náhubku. 
ZASTUPITEĽSTVO 
ZOBRALO NA VEDOMIE
� Informatívnu správu o hospodárení 
v ZŠ s MŠ
� Monitorovaciu správu o plnení príjmov 
a výdavkov mestskej časti Z. Bystrica 
v prvých 6 mesiacoch roka 2013 a poverilo 
prednostku pripraviť návrh II. úpravy 
rozpočtu na rok 2013 na nasledujúce 
zasadnutie 29. októbra 2013
� Správu kontrolóra o stave, príjmoch 
a použití príspevkov na fi nancovanie 
výstavby všeobecne prospešných 
inžinierskych sietí. 
� Celkový príjem v roku 2012 
predstavoval 143 728,- €
� Výdavky na infraštruktúrne projekty 
(cesta na Záhumenskej a Trstínskej ulici, 
verejné osvetlenie na Strmých vŕškoch, 
iné menšie projekty) predstavovali 137 
790,- €. 
� Zostatok fondu na infraštruktúru a 
investície k 1. januáru 2013 predstavoval 
117 596,- €.
Ďalšie zastupiteľstvo bude v utorok 
29. októbra 2013.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystri-
ca malo pravidelné zasadnutie 17. septembra.

Pozvánky na zasadnutia zastupiteľstva, celé znenie zápisníc a materiálov z rokovaní môžete nájsť na: www.zahorskabystrica.sk

PRIHLÁŠKA
Starosta mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa pozýva občanov Záhorskej Bystrice na predvianočné 
posedenie dňa 19. decembra 2013 o 14:00 h do veľkej sály spoločenského domu. Zažime spoločne atmosféru prichádzajú-
cich Vianoc a potešme sa zo vzájomnej prítomnosti. Občania, ktorí sa chcete na spoločnom posedení zúčastniť, prineste 
na Miestny úrad v Záhorskej Bystrici vyplnenú prihlášku do 5. decembra 2013. Podmienkou je, že na adrese trvalého 
pobytu žijete sami a nie sú tam prihlásení žiadni Vaši príbuzní.

Meno a priezvisko:   ................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:   ..........................................................................................

Vlastnoručný podpis:    ..............................................

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA
PRIHLÁŠKA

Prihlasujem sa na predvianočné posedenie so starostom Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 
dňa 19. 12. 2013 o 14:00 h. do spoločenského domu.
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inzercia 5/22/2013

REGIONÁLNA DOPRAVA 
CEZ VÍKEND ZADARMO

Zavedieme bezplatnú regionálnu dopravu 
cez víkend. Poskytneme tým obyvateľom 
kraja vyšší komfort a lepšiu verejnú službu. 
Podporíme miestnu víkendovú turistiku, 
ktorá naštartuje cestovný ruch v kraji. Od-
ľahčíme mesto od osobných áut a pomôže-
me tak ochrane nášho životného prostredia. 
Návrh je už prerokovaný s prevádzkovate-
ľom regionálnej autobusovej dopravy.

SPRAVODLIVÝ SOCIÁLNY SYSTÉM
Žijeme v siedmom najbohatšom regióne 
EÚ a nevieme sa slušne postarať o našich 
seniorov. Župa od nich vyberá nezákonné 
poplatky za služby v zariadeniach a keď sa 
bránia, dáva na nich žaloby! Spolu s Asociá-
ciou poskytovateľov sociálnych služieb SR 
nastavíme sociálnu politiku kraja tak, aby 
sme sa za ňu nemuseli pred našimi starými 
rodičmi hanbiť:
� záruku pre každého seniora, že kraj sa 
o neho postará bez ohľadu na to, či má, ale-
bo nemá peniaze,
� klienti sociálnych zariadení budú platiť 
iba za služby, ktoré reálne potrebujú a vy-
užívajú,
� obnovenie zanedbanej starostlivosti 
v domácom prostredí, pretože je často lep-
šou alternatívou ako sociálne zariadenia.

ŠTARTOVACIE BYTY PRE MLADÝCH
Podporíme výstavbu štartovacích bytov 
pre rodiny a podporovaného bývania pre 
seniorov. Namiesto fi nančne nevýhodného 
predaja nevyužitých budov vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), 
ktoré sa deje pod súčasným vedením žu-
pana Freša, pomôžeme prestavbe takých-
to budov na nájomné byty. BSK doteraz 
nebol schopný adekvátne čerpať podporu 
na ich výstavbu, čo po uskutočnených ro-
kovaniach s ministerstvom dopravy vieme 
rýchlo zmeniť. Byty môžu byť následne 
určené pre mladé rodiny s deťmi, zdravot-
níkov, učiteľov, sociálnych pracovníkov či 
seniorov.

DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Nechcem, aby sa opakovala situácia po-
dobná tej v nemocnici v Malackách, kde v 
súčasnosti bojujeme za zachovanie poho-
tovosti a  ústavnej lekárskej starostlivosti. 
Dôvodom je neschopnosť dohodnúť sa s 
prevádzkovateľom nemocnice a zbavova-
nie sa zodpovednosti zo strany súčasné-
ho vedenia župy. Preto dohodneme nové, 
transparentné a lacnejšie riešenie a zrušíme 
poplatky pre obyvateľov. Rovnako musíme 
postupovať vo všetkých zdravotníckych za-
riadeniach župy a zabrániť, aby sa z chorôb 
pacientov stal výnosný biznis.

MONIKA FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ: 
NÁŠ KRAJ SI ZASLÚŽI VIAC

TOTO JE MOJA VÍZIA A MOJE ZÁVÄZKY VOČI VÁM. SÚ 
REÁLNE A VIEME NA NE ZÍSKAŤ FINANCIE. 

BEZ VAŠEJ PODPORY TO VŠAK NEBUDE MOŽNÉ. 
CHCEM VÁS PRETO POPROSIŤ, 

ABY STE 9. NOVEMBRA PRIŠLI VOLIŤ. 
ĎAKUJEM

V našom kraji žije viac ako pol milióna šikovných ľudí, ktorí ho svojou prácou zveľaďujú. Ale nevracia sa im 
to v poskytovaných službách. Je najvyšší čas to zmeniť a dať ľuďom i kraju skutočne európsku úroveň. 

Preto som sa rozhodla kandidovať na županku Bratislavského samosprávneho kraja.
Chcem vám predstaviť priority môjho programu pre kraj:
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Bystrický rockový kolotoč - BRKO - od-
štartoval svoju premiéru vo veľkom štýle. 

Na jednom pódiu sa 18. októbra po prvýkrát 
v histórii Záhorskej Bystrice predstavila le-
genda slovenského punk-rocku ZÓNA A, 
svižné a publikom milované ZOČI-VOČI, 
ženské rockové komando FEMMES FATA-
LES, ako aj mladé talenty rockovej scény 
FRIDAY WHISKEY. Štyri koncerty, ktoré 

spojili mladých aj tých starších. Koncerty, 
ktoré boli pre niekoho spomienkou na časy 
minulé, ale rovnako aj výhľadom na vý-
voj rockovej scény na Slovensku. Energia, 
vášeň, úžas ale hlavne zážitok na ktorý sa 
nezabúda! 

text a foto (mm)

Masívny zvuk a silná dávka rocko-
vej hudby preverili statiku spolo-
čenského domu.

BYSTRICKÝ ROCKOVÝ KOLOTOČ

Senior taxi obsluhuje p. Mihalovičová - tel. číslo: 0949 82 82 94

Cenník služieb  Seniori nad 60 rokov Obyvatelia Záhorskej
Senior taxi  a ZŤP s trvalým pobytom Bystrice pod
 v Záhorskej Bystrici 60 rokov

Záhorská Bystrica, Marianka 0,50 €/1cesta 2,00 €/1cesta
Stupava, Lamač 0,50 €/1cesta 3,00 €/1cesta
Borinka 1,50 €/1cesta 5,00 €/1cesta
Ostatné mestské časti BA 3,00 €/1cesta 10,00 €/1cesta

Nezisková organizácia 
BYSTRICKÝ PRAMEŇ n. o.
Sv. Pia X. 1, SK-84106 
Bratislava – Záhorská Bystrica
IČO:  45 735 891

inzercia 4/17/2013

SPOLOČNÝ PROJEKT FARNOSTI A MESTSKEJ ČASTI S PODPOROU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Vážený pán starosta,
chcem Vám touto cestou poďakovať za po-
moc, ktorú poskytujete mne, ako aj ostat-
ným občanom so zdravotnými ťažkosťami 
tým, že nám umožňujete používať taxík, 
ktorý je majetkom Mestskej časti Záhor-
ská Bystrica.

Pred niekoľkými mesiacmi som prežila 
ťažkú autohaváriu, v dôsledku čoho som 
prišla nielen o auto, ale pre zhoršený zdra-
votný stav nemôžem v súčasnosti viesť 
motorové vozidlo. Keďže som v dôchod-
ku a žijem sama, som odkázaná na príleži-
tostnú výpomoc susedov a známych. Preto 
je pre mňa mimoriadne dôležitá možnosť 
využiť taxík najmä pri cestách do zdravot-

níckych zariadení. Mimoriadne si cením 
aj prácu pani Mihalovičovej, ktorá vozidlo 
riadi, nakoľko je veľmi milá, ochotná a vie 
pochopiť problémy, s ktorými sa zdravotne 
oslabení ľudia stretávajú.
Ešte raz srdečne ďakujem a želám Vám vo 
Vašej náročnej práci veľa úspechov.

S pozdravom MUDr. Zlata Uhlíková

NAPÍSALI STE NÁM

Jeseň na bicykloch
Rodinný cykloturistický spolok Záhorská 
Bystrica usporiadal cez víkend Európske-
ho týždňa mobility svoju prvú cyklotúru 
do stupavského parku. Počasie zo začiat-
ku neprialo, ale tí, ktorých to neodradilo, 
zažili krásnu jesennú jazdu na bicykloch. 
Cykloturistický spolok má ambície rozví-
jať cykloturizmus v našom mikroregióne, 
či organizovať podujatia pre cyklistov. 

Text a foto: lb
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Navštívili nás LORDI
Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica pokračuje v septembro-
vých divadelných predstaveniach aj v roku 2013. Tohtoročný sep-
tember patril „LORDOM“ v podaní známych slovenských hercov 
Maroša Kramára, Petra Šimuna a Jozefa Vajdu.
Ateliér Maroša Kramára v réžii Petra Serge Butka sa postaral o 
zábavno-príjemné divadelné predstavenie, so „šteklivou“ témou. 
Predstavenie LORDI vzniklo na základe korešpondencie slávneho 
Oscara Wildea. Komédia si uťahuje z mužskej samoľúbosti, ale je aj 

oslavou priateľstva. Sami interpreti o predstavení žartom podotýka-
jú, že nie je vhodné pre osoby mladšie ako osemnásť rokov...
Veríme, že sa divákom vo veľkej sále spoločenského domu výkony 
umelcov páčili. 

text aj foto: (bb)

Vítanie občiankov 
Jednou z mnohých tradícií  v Záhorskej 
Bystrici je aj vítanie občiankov – novona-
rodených detí rodičom s trvalým pobytom 
v našej mestskej časti. V stredu 26. septem-
bra pán starosta Jozef Krúpa privítal detič-
ky a ostatných prítomných v sobášnej sieni 
Spoločenského domu. Prítomným na úvod 
zarecitovali a zaspievali deti z materskej 
školy. Pán starosta potom obdaroval každé-
ho nového občianka Domovským listom aj 
malým darčekom. Mamičky dostali krásnu 
ružičku. Našim malým novým spoluobča-

nom želáme v živote veľa zdravia a šťastia, 
rodičom zasa veľa trpezlivosti a lásky. 
Naši noví malí spoluobčania: Andrea 
Bielčiková, Michaela Arwen Priecelová, 
Adriana Kubíčková, Richard Lenčeš, Karo-
lína Mendelová, Bystrík Rybianský, Zuzana 
Jány, Simara Komárová, Aneta Lengyelová, 
Boris Bod, Daniela Tóthová, Diana Sásiko-
vá, Martin Gregor, Alica Paľovová, Barbo-
ra Bendová, Jozef Filip, Valeria Krčmárová, 
Oliver Mižík, Samuel Šugár, Dorota Šime-
ková. text a foto: BB

Chcete byť informovaný o akciách formou sms?
Stačí, ak sa zaregistrujete telefonicky, 
mailom, osobne alebo listom na miest-
nom úrade. Jednoducho napíšete: Žiadam 
Vás o zaslanie informácie o akcii na telefón-
ne číslo: ….....
Nezabudnite sa podpísať. SMS-kou Vám 
oznámime nielen akciu, ktorá sa bude ko-

nať, ale dozviete sa aj kedy je plánovaná od-
stávka vody, plynu alebo rozkopávka ulice, 
na ktorej bývate.
Kontakty na zaregistrovanie: 0265956210, 
0905882295, sekretariat@zahorskabystri-
ca.sk, Miestny úrad BA Záhorská Bystrica, 
Nám. Rodiny 1, Bratislava.

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

Konečná zastávka linky č. 37 nerobila Zá-
horskej Bystrici ani jej obyvateľom dobré 
meno. Tých z nás, ktorým leží na srdci 
vzhľad miesta, kde žijeme, potešilo, že je 
od septembra zrekonštruovaná. Dúfame, že 
vandali jej už dajú pokoj.

Miestne zastupiteľstvo pri rozvojových 
aktivitách nezabúda ani na občanov 
z Podkerepušiek či Plánok. V spolupráci so 
Slovenskom poštou sa podarilo v oblasti 
Podkerepušky a Plánky umiestniť poštové 
schránky. foto archív zb

Je najchutnejší na svete? 
Práve vás potrebujeme!
V budúcom roku sa opäť zúčast-
níme na súťaži Starostovská dže-

movačka. Už dva razy sme získali titul 
za najchutnejší džem. Ak máte záujem 
reprezentovať našu Záhorskú Bystricu, 
prihláste sa u pani Besedičovej (bese-
dicova@zahorskabystrica.sk, 0901 795 
499, 02 69204913). Vašou úlohou bude 
len navariť vynikajúci džem!

Radi varíte džem? 
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KRÍŽOVKA

„Ja si niečo urobím,” 
skríkne manžela 

prestrašená manželka 
sa pýta: „A čo?” 

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
olivenit, Meta, 
Alain, anolyt, 
vola, vina, el

Obilie zasiate 
v jeseni

Ozdobná 
stužka Ženské meno Dlaň (lek.) Meno Elemíra 2. časť     

tajničky Ílový nerast Hmotnosť 
obalu

Arzeničnan 
meďnatý

Zakričala

Cudzopasná 
rastlina

MPZ áut Iránu

Danie do obe-
hu,  vydanie 

(odb.)

Planétka
Grécke 

písmeno
Epopeja

Druh palmy
Štvorček 

(typ.)
Dobre (z angl.)

3. časť   
tajničky Krídlo (odb.)

Tu máš

Značka 
statampéra

Šimpanz
Lyžiarska 
disciplína

Autor:
JOZEF BLAHO

Bačov 
pomocník

Ženské 
meno

Meno 
Jána Mierina cieľ

Zvratné 
zámeno

V, vo (lek.)

Pokosil
Časový úsek

1. časť   
tajničky

Španielsky 
člen

Svetová 
banka

Rod žralokovi-
tých rýb

Staroindický 
strun.  nástroj

Meno herca 
Delona

Tkací stroj

Meno Otílie

Citoslovce-
bolesti

Autonómna 
oblasť (skr.)

Orol, po 
nemecky

Jelenice
Zabalia

Yterbium (zn.)

Hľa, aha

Staroegyptsky
boh slnka

Anódový 
elektrolyt

Loď na plavbu 
pod hladinou 

mora

Citoslovce  
výsmechu Len

Japonská 
lovkyňa 

perlorodiek

Vzduch, po 
grécky

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 4-2013 znie:  „Samozrejme to je dobre, ja tiež.“

POZVÁNKY
3.  novembra 3.  novembra 
Slávnosť sv. Huberta – sv. 
omša v kostole sv. Petra a Pav-
la, 10:00 h.

9.  novembra 9.  novembra 
Voľby do VÚC – Spoločenský 
dom, od 7:00 do 22:00 h.

17.  novembra 17.  novembra 
Oslava jubilantov II. polrok – 
KD, Spoločenský dom.

23.  novembra 23.  novembra 
Poľovnícky ples – Spoločenský 

dom, 19:00 h. Informácie na t. 
č. 0905 400 738.

23.  novembra 23.  novembra 
Voľby do VÚC – od 7:00 do 
22:00 h.

29.  novembra 29.  novembra 
výroba adventných vencov - 
Materské centrum bl. sestry 
Zdenky, od 15:00 do 18:00 a 
30. 11. od 9:00 do 12:00.

1.  decembra 1.  decembra 
privítanie Adventu – popo-
ludnie na Námestí Rodiny. 

3.  decembra 3.  decembra 
Dudíci v Bystrici – Spoločen-
ský dom, vstup voľný. 

4.  decembra 4.  decembra 
Mikulášska kvapka krvi – 
darovanie krvi, Spoločenský 
dom, od 7:30 do 11:00 h. 

6.  decembra 6.  decembra 
sv. Mikuláš - 17:00 h. sv. omša 
v kostole sv. Petra a Pavla, po-
zývame všetky deti .        

7.  decembra 7.  decembra 
Burza – Mikulášska burza,  
Spoločenský dom, od 9.00 
do 12:00 h. Ak chcete predá-
vať svoje výrobky, či prebytky 
prihláste sa u p. Mišovskej do 
30.11. na t.č. 0905 191 339.

14.  decembra 14.  decembra 
Vánoce pod Krispánkem – 
Ľudový dom, od 16.00 h.

15.  decembra 15.  decembra 
Vianoce v Klube dôchodcov.

V i a c  n a :  w w w . z a h o r s k a b y s t r i c a . s k


