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Privítanie adventu
Pri stromčeku a adventnom venci, ktoré sú 
predzvesťou najkrajších sviatkov v roku, sme 
sa stretli v prvú adventnú nedeľu. 
Deti z materskej školy pod vedením pani 
učiteliek nám krásne zaspievali,  zarecito-
vali a zatancovali. Nasledovalo požehnanie 
adventného venca a vianočného stromčeka 
naším pánom farárom Ľudovítom Pokoj-
ným, ktorému so zapaľovaním prvej ad-
ventnej sviečky pomáhal pán starosta Jozef 
Krúpa.    Pod stromčekom si mohli prítom-
ní zakúpiť domáce zabíjačkové špeciality od 
pánov Milana Čecha a Filipa Zátopka, ad-
ventné vence ponúkalo Materské centrum 
bl. sestry Zdenky,  ktoré pripravilo aj teplý 
čaj pre detičky. Pre dospelých bolo pripra-
vené varené vínko.
Ďakujeme našim talentovaným deťom a pani 
učiteľkám za prípravu krásneho programu. 

Text a foto: 
Barbora Besedičová 

Milí Bystričania,
v týchto dňoch sme ponorení do svia-
točnej atmosféry Vianoc. Okolo nás sa 
ozývajú koledy, otvárame a posielame 
pohľadnice, maily a sms-ky s vianoč-
nými a novoročnými prianiami a hľa-
dáme darčeky, aby sme sa navzájom 
obdarovali a prejavili si vzájomnú po-
zornosť a blízkosť. 
Tá stará, ale vždy nová správa o narode-
ní Spasiteľa, ktorá je stredobodom na-
šich Vianoc: „Dnes sa vám narodil Spa-
siteľ, Kristus Pán!“, znie pre všetkých: 
pre tých, ktorí bdejú ako pastieri, pre 
tých, ktorí vedome prežívali advent, 
i pre tých, ktorí Ježiša nepoznajú alebo 
len málo či skreslene.  Pri tohtoročnej 
oslave tajomstva Betlehema si spome-
nieme aj na chvíle, kedy sme ako farnosť 
navštívili miesto, kde sa Ježiš narodil 
a modlili sa tam za našu obec. Ježiš sa 
síce narodil v maštali, na mieste, kam 
ho ľudia vyhnali, no napriek tomu za-
pálil vo svete oheň, ktorý nemá obdobu: 
oheň Božsko-ľudskej lásky. Tento oheň 
nikdy nevyhasne. Preto sa Betlehem javí 
ako miesto jednoty námahy a nádeje, 
bolesti a radosti, nevyčerpateľným pra-
meňom obnovy života každého človeka.  
Betlehem chce vyviesť človeka z neho 
samého a voviesť ho do plnosti živo-
ta, ktorá je darom Boha; on umožňuje 
každej osobe rásť. Preto prajem každé-
mu z nás, aby nám tohtoročné Vianoce 
pomohli otvoriť sa Bohu, ktorý dáva 
slobodu, pokoj a zodpovednosť. Takto 
budeme v nasledujúcom roku 2013 
darom aj pre ostatných. Určite nám v 
tom budú pomáhať aj sv. Cyril a Metod, 
otcovia našej národnej kultúry, ktorých 
výročie príchodu k nám budeme v roku 
2013 oslavovať.  

Ľudovít Pokojný - farár

Vianočné recepty
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Kruhová križovatka
Za začiatku Záhorskej Bystrice víta návštevníkov nový kruhový objazd. Stavba vyrástla na dopravne 
frekventovanom úseku v priebehu necelých piatich mesiacov. 

„Kruhový objazd zvýši plynulosť a bezpečnosť 
premávky, keďže na tomto mieste dochádza-
lo k častým dopravným nehodám,“ uviedol  
starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. 
Obec podľa neho získava v podobe okruž-
nej križovatky navyše aj estetické miesto, 
peknú vstupnú bránu. „Poprosil som sochára 
Viťa Bojňanského, aby pripravil návrh, čo by 
bolo vhodné umiestniť do stredu kruhového 
objazdu tak, aby to bolo typické pre Záhor-
skú Bystricu. Pripravil viaceré návrhy, ktoré 
dáme samozrejme na diskusiu.“
Kolaudácia kruhového objazdu sa začala 

29. novembra. Je potrebné ešte vyhovieť 
niektorým pripomienkam dotknutých or-
gánov, ktoré sa týkajú hlavne doplnenia a 
zmeny osadenia dopravných značiek. Pred-
pokladaný termín vydania kolaudačného 
rozhodnutia je polovica januára 2013. Po 
tomto termíne budú prejazdné všetky vetvy 
kruhovej križovatky a bude cez ne chodiť aj 
mestská hromadná doprava. 
Generálnym dodávateľom stavby bol EU-
ROSTAV-DS. Výška investície  dosiahla 
takmer 1 150 000 eur. Stavbu fi nancovala 
spoločnosť Opera SL Group, ktorá na území 

Záhorskej Bystrice realizuje developerský 
projekt Pod Vŕškami.  Vybudovanie kruho-
vého objazdu bola podmienka mestskej čas-
ti v rámci  súhlasu pre rozvíjanie projektov 
týchto spoločností na území obce.
„Budovanie kruhových objazdov bolo súčas-
ťou mojej vízie pri nástupe na post starostu. 
Takéto dopravné riešenia patria k moderným 
prvkom, ktoré Bratislava, ale aj Záhorská 
Bystrica potrebujú. Preto je mojou ambíciou 
zabezpečiť  v budúcom roku aj dobudovanie 
kruhového objazdu pri Baumaxe,“ dopĺňa 
Jozef Krúpa.     red

Vzhľadom na dobré počasie, skorý príchod zimy a nočný mráz 
bola už „na Luciu“ zahájená prevádzka prírodného klziska
v areáli školského dvora Základnej školy na Hargašovej ulici. 
Dúfame, že zima vydrží aj cez zimné prázdniny a ľadu si všetci 
užijú do sýtosti.
Korčuľovať sa a hrať hokej je možné každý deň 

od rána až do 20:00 pri večernom osvetlení. 
Vstup voľný.

Pozývame všetkých Bystričanov, hlavne rodičov s deťmi a aj 
návštevníkov našej obce prísť si zašportovať. Vjazd autom do 
areálu nie je povolený, pri príchode odstavte prosím Vás moto-
rové vozidlá pri Základnej škole.
Klzisko je prevádzkované, upravované a každý deň večer polie-
vané partiou nadšencov ľadových športov. Pri dodávkach vody 
už tradične pomáha miestny Hasičský zbor v Záhorskej Bystrici 
a priamo zo svojej studne aj rodina Kojdová, ktorá to má k ih-
risku najbližšie, ďakujeme.  :) Ivan Bošňák

KORČUĽOVANIE NA PRÍRODNOM KLZISKU 
PRIAMO V ZÁHORSKEJ BYSTRICI

So zástupcom spoločnosti  �
Opera sl a.s. Danom Brenerom
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Aby bola Záhorská Bystrica ešte atraktívnejšia
Záhorská Bystrica je stále čoraz vyhľadávanejšou lokalitou na bývanie. Obklopujú ju lesy a zároveň 
centrum mesta nie je príliš ďaleko. Je ideálna pre tých, ktorí sa po pracovnom dni radi stiahnu 
z mestského ruchu do pokojnejšieho prostredia. Pred pár týždňami navštívila Záhorskú Bystricu aj 
hlavná architektka mesta Bratislavy, pani Ingrid Konrád, ktorá sa so záujmom po nej aj poprechádzala. 
O jej atraktívnosti ale aj o tom, čo treba ešte vylepšiť, sa s ňou porozprávala Marcela Jedináková.

Je o Vás známe, že ste emigrovali do  �
Rakúska, a Vašu profesijnú kariéru ste vlast-
ne rozbehli vo viedni. Keďže na rôzne lokality 
sa pozeráte inými očami ako bežný občan, aký 
dojem na vás urobila Záhorská Bystrica?

Záhorská Bystrica ma príjemne prekvapila, 
zachovala si kompaktný vidiecky charak-
ter. Mala som možnosť vidieť to pôvodné, 
či už obcou zrekonštruovaný Ľudový dom, 
ale aj objekty v súkromnom vlastníctve, 
ktoré ešte čakajú na rekonštrukciu – ve-
rím, že citlivú k historickému dedičstvu. 
Historické jadro okolo Kostola sv. Petra 
a Pavla si zachovalo svojho genia loci – 
ducha miesta, je tam veľa zelene, športové 
plochy. Hustejšie zastavané Strmé vŕšky 
sú už „aklimatizované“ – zazelenené, čo 
dodáva spolu s jednotným druhom mate-
riálu oplotenia tomuto územiu špecifi cký 
charakter.
V Záhorskej Bystrici pribudla aj nová zá-
stavba, ako napríklad obytný súbor Krče, 
či Záhorské Sady, ktoré priniesli do tejto 
mestskej časti nový typ obytnej štruktúry 
– mestské vily. Aj tu je dôležité zakompo-
novanie pohľadov a priehľadov do krajiny, 
aby nové uličné koridory rešpektovali pô-
vodný výnimočný charakter sídla, ktorý je 
aj do budúcnosti tým pravým bohatstvom 
vašej mestskej časti.  

Ako vnímate Záhorskú Bystricu z architek- �
tonického a krajinného hľadiska v porovnaní 
s okolitými mestskými časťami Bratislavy? Čo 
vás na Záhorskej Bystrici najviac zaujalo, na 
čo by sme tu mali byť pyšní?

Poloha Záhorskej Bystrice v lone atrak-
tívneho prírodného prostredia, zvlnený 
terén s vyhliadkami do okolia ju predur-
čuje na atraktívnu lokalitu na bývanie. Pri 
pohľade na nenarušený pôdorys sídla nad 
Pezinskou a Bratislavskou ulicou je krás-
ne čitateľná historická stopa s veľkorysou 
ulicou Československých parašutistov so 
strednou zelenou návsou, typickou pre náš 
región. V osi ulice sa v pohľade črtá kostol-
ná veža, ktorá ničím nerušená ostala výš-
kovou dominantou. Tento súlad krajinného 
prostredia s charakterom zástavby, zacho-
vanie pôvodnej mierky uličného prostre-
dia, napríklad typické zelené pásy v hornej 
časti Tatranskej ulice ostávajú aj v kontexte 
s novou zástavbou historickou stopou a sú 

pre Záhorskú Bystricu charakteristické a 
na území Bratislavy vzácne.
Moja návšteva bola krátka, ale za tých 
niekoľko hodín som si urobila obraz sídla 
s výnimočným potenciálom pre život, 
nielen pre bývanie, ale aj pre prácu a kul-
túru.
V citlivom dotvorení nového centra, keď sa 
na veľkorysé Námestie Rodiny vnesie viac 

zelene a zaktivizuje sa jeho parter - naprí-
klad aj reštaurácia sa väčšími presklenými 
plochami otvorí do námestia, – môže byť 
aj táto veľkorysá plocha viac využitá pri 
podujatiach usporadúvaných v budove 
Miestneho úradu.
V dopravne najviac zaťaženej osi Brati-
slavská – Pezinská vidím potenciál mest-
skej triedy s bývaním a koncentrovanou 
vybavenosťou. Výška zástavby je dnes už 
novostavbami zadefi novaná a nemala by 
sa prekročiť. Citlivým zaregulovaním ďal-
šej zástavby a uličného profi lu so zeleným 
pásom, alejami a brzdiacimi ostrovčekami 

s možnosťou krátkodobého parkovania 
by sa ulice zatraktívnili a doprava utíšila. 
Takto by mala šancu nebyť len prejazdnou 
rušnou ulicou, ale ponúkať aj služby, zasta-
venie na nákup či občerstvenie a upozorniť 
na kvalitu Záhorskej Bystrice.

Naopak, čo tu z vášho pohľadu chýba? �

Viac pracovných príležitostí, usadenia fi -
riem a malých podnikov, aby ľudia bývali 
a pracovali v Záhorskej Bystrici a nemuseli 
dochádzať za prácou. Je to nová kvalita ži-
vota, ktorú Bratislava potrebuje – vytvára-
nie lokálnych centier s vlastnou infraštruk-
túrou, ktoré budú žiť vlastným životom. 
Budeme šetriť nielen životné prostredie, 
ale skvalitníme si vlastný život. Záhorská 
Bystrica má v tomto veľký potenciál. 

Blížia sa Vianoce, čo si myslíte o vianoč- �
ných výzdobách v mestách, nevnímate to ako 
gýč? Aká je podľa vás vianočná Bratislava?

Stará múdrosť hovorí, že všetkého veľa 
škodí. Vianočná Bratislava pre mňa zna-
mená najmä viac osvetlené ulice a námes-
tia v čase, keď sa tak skoro stmieva, plno 
ľudí a dobrú náladu na vianočných trhoch. 
Charakter výzdoby treba ustrážiť a má byť 
skôr elegantný a striedmy ako okázalý až 
gýčový.

Ako a kde plánujete tráviť vianočné sviatky  �
a ako prežívate adventné obdobie?

Myslím, že môj spôsob trávenia Vianoc je 
podobný všetkým ostatným na Slovensku, 
aj v minulosti vo Viedni sme si zachovali 
tradíciu rodinných sviatkov s makovými 
pupákmi (žemle namočené v mlieku) na 
obed, prechádzkou na cintorín a návšte-
vou priateľov so želaním krásnych Vianoc 
a Štedrý večer v kruhu rodiny s tradičnou 
kapustnicou, rybou a šalátom. Advent 
by mal byť časom na zamyslenie sa nad 
končiacim rokom, pri sviečke adventné-
ho venca som sa práve v Rakúsku naučila 
v typickom predvianočnom zhone zastaviť 
čas, ktorý v tých chvíľach patrí iba mne. 
Všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice 
želám práve takéto momenty, spokojné 
Vianoce v kruhu blízkych a teším sa na 
spoločný Nový rok 2013. 

(mj)

Ingrid Konrád, hlavná architektka mesta  �
Bratislava
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Hlavnú poľovnícku sezónu začali 
bystrickí poľovníci oslavou sv. Huberta
Oslavy sv. Huberta sa v Záhorskej Bystrici  stali tradíciou a kultúrnou akciou  usporadúvanou 
bystrickými poľovníkmi. Pre široký záujem verejnosti sa oslava sv. Huberta právom 
zaradila medzi kultúrne podujatia v našej MČ a vďaka uznaniu a vysokej úrovni sa stala 
pre tento rok oslavou sv. Huberta pre všetkých bratislavských poľovníkov. Svedčí o tom 
účasť zástupcov MsO SPZ Bratislava pod vedením predsedu p. Štefana Brunovského, 
Obvodnej poľovníckej komory Bratislava s predsedom p. Jozefom Turzom a ďalších hostí 
zo susedných poľovníckych združení a spoločností.

Za MČ sa  osláv zúčastnili starosta MČ Ba–ZB p. Jozef Krú-
pa s manželkona oslaváchslanci miestneho zastupiteľstva a 
ďalší predstavitelia zo spoločenskej a podnikateľskej oblas-
ti Záhorskej Bystrice. Nechýbali ani zástupcovia Lesného a 
pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici. Oslava sa 
začala stretnutím pri Ľudovom  dome, odkiaľ odišiel sprievod 
do Kostola sv. Petra a Pavla, kde sa konala slávnostná svätá  
omša, ktorú celebroval dôstojný pán Ľudovít Pokojný. Veľkým 
dojmom zapôsobilo na priebeh bohoslužby účasť  našich rato-
lestí a ich záujem  o historku vzniku osláv  sv. Huberta a obdiv 
k obetnému danielovi, ktorý bol ulovený v našich lesoch.
Po slávnostnej bohoslužbe odišli účastníci osláv  v sprievo-
de do spoločenského domu, kde nás čakal slávnostný obed a 
spoločenské posedenie.
Za pekný kultúrny, duchovný a spoločenský zážitok patrí po-
ďakovanie všetkým organizátorom, MČ Bratislava Záhorská 
Bystrica, Mestskej organizácii SPZ Bratislava, PS Sekýľ, PS 
Záhorská Bystrica, PZ Urbár, dôstojnému pánovi Ľudovíto-
vi Pokojnému a všetkým poľovníkom, ktorí sa podieľali na 
príprave a priebehu tohtoročných osláv sv. Huberta. Členovia Poľovníckej spoločnosti Záhorská Bystrica �

Oslava Sv. Huberta - po svätej omši �
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Poľovnícky ples
Aj keď ešte nezačala plesová sezóna, každoročne na Katarí-
nu  Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica usporadúva  
„Poľovnícky ples“, ktorému názov dali ešte naši otcovia a 
pre jeho vyše 50-ročnú tradíciu a obľubu si zachoval nie-
len názov ale i veľmi dobrú spoločenskú hodnotu. Snahou 
bystrických poľovníkov je, aby aj nepoľovná verejnosť mala 
možnosť sa   aj takouto formou  dostať k ulovenej divine z 
nášho revíru. Tá ktorá tvorila hlavnú časť tomboly a spolu 
s ďalšími hodnotnými cenami bola zaujímavým spestre-
ním spoločenského večera. Pri dobrej nálade, o ktorú sa 

nám postarala hudobná skupina DUHA, a kvalitnej veče-
ri z reštaurácie Corona bar,  sme  spolu prežili príjemný  
večer. Dúfam, že si aj všetci  návštevníci odniesli  pekný 
spoločenský zážitok. 
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí svojimi cenami do 
tomboly,  ale i svojou účasťou prispeli k veľmi dobrej úrov-
ni tohtoročného „Poľovníckeho plesu“.  
Tešíme sa na ďalšie stretnutia pri spoločenských a športo-
vých podujatiach.

Texty: Ing. Rudolf Hurbanič,
predseda PS Záhorská Bystrica

Foto: Pavol Bohunický

Jesenná žatva pre poľovníkov
Keďže pre  poľovníkov sa na jeseň začína hlavná poľov-
nícka sezóna lovu zajacov a bažantov, konala sa dru-
hú novembrovú sobotu i v našom poľovníckom revíri 
Záhorská Bystrica poľovačka na bažanty, na ktorej sa 
zúčastnili poľovníci z bystrických spoločností a sused-
ných revírov.
O zdarnom priebehu svedčí pekný úlovok, ktorý bol 
použitý hlavne do tomboly na poľovnícky ples. Po 
ukončení poľovačky bolo posledné kolo na Poľovníc-
kej chate na Plácku, kde poľovníci zhodnotili úspešný 
priebeh poľovačky a posedeli pri dobrom občerstvení 
z diviny.
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Okrem príjemnej atmosféry sme práve tý-
mito aktivitami upozornili a pripomenuli si 
dôležité svetové a medzinárodné sviatky.  
Práve svetovému dňu ochrany zvierat a 
vtáctva bolo venonované vystúpenie so-
koliarov z Považskej Bystrice. Žiaci boli 
očarení schopnosťami a krásov vzácnych 
druhov vtákov, nevedeli sa s nimi rozlú-
čiť a ešte dlho rozprávali  svoje zážitky zo 
stretnutia  s nimi. 
K svetovému dňu potravy sa v škole konal 
týždeň zdravej výživy.  Chodba v škole sa 
zmenila na veselý trh so stánkami, ktoré 
hýrili najrozmanitejšími druhmi zeleniny a 
ovocia. Zo žiakov sa na krátku chvíľu stali 
nielen odborníci na zdravú výživu, ale aj 
fanúšikovia kapusty, cesnaku, chili papri-

čiek, naklíčených semien hrachu alebo zá-
zvorového čaju. Krásne farby jesene sme 
preniesli  aj do školy. Z jesenných plodov 
vytvorili žiaci rôzne postavičky, zvieratká, 
predmety aj dopravné prostredky a odha-
lili tak krásu inak bežných druhov ovocia 
a zeleniny. Výtvory boli naozaj skvelé, 
niektoré z nich dokonca získali možnosť 
mať profi lovú fotografi u vo fotogalérii  na 
našej školskej webovej stránke.
Medzinárodnému dňu tolerancie bol veno-
vaný koncert s názvom Labyrint. Prostred-
níctvom známych hudobných skladieb, 
poučných textov piesní a zaujímavej pre-
zentácie fotografi í,  sa žiaci dozvedeli o 
rôznych formách intolerancie,  ktoré môžu 
závažne poškodiť vzťahy nielen medzi ľud-

mi, ale aj medzi národmi.  Žiaci 5. A sa 
zúčastnili na zaujímavej aktivity cezhra-
ničnej spolupráce, ktorú  sprostredkovali  
Mestské lesy Bratislava v rámci projektu 
urbANNAtur. Žiaci navštívili lokalitu Lo-
bau pri Viedni, ktorá je súčasťou národ-
ného parku Dunajské luhy. Úloha, ktorú 
organizátori pripravili pre našich žiakov, 
bola skamarátiť sa so svojimi vrstovníkmi 
z rakúskej školy a spolu symbolicky zasadiť 
prvé stromy oddychovej zóny. Táto úloha 
sa našim žiakom veľmi páčila a splnili ju 
nad očakávania.

Autori fotiek: Viera Bendíková, Monika 
Mikolášiková, Mestské lesy Bratislava

Autor článku Viera Bendíková
Učiteľka II. stupňa ZŠ s MŠ 

Pestrý život v našej  škole
Prvý polrok školského roku žila naša škola nielen každodenným učením v laviciach, ale aj zaujímavými 
aktivitami, ktoré deťom priniesli veľa nových zážitkov, vlastných skúseností, pocitu spolupatričnosti, 
a spestrili tak náš školský život.  
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Jedna z jesenných sobôt patrí už 5 rokov v Záhorskej Bys-
trici muzikantom a tanečníkom, ktorí sa vedia zabaviť pri 
rytmoch country & western.

Tento štýl  má dovov v Amerike v Ten-
nessee, kde znamená toľko, ako u nás polka 
a Macejko dokopy. Záhorácky country bál 
oslavoval 5. výročie, a tak sme pre našich 
tradičných hostí, ktorí nám fandia a vždy 
si nájdu s partnermi čas na cowbojský out-
fi t, prevetrajú rifl ové košele, široké sukne, 
pozapínajú si  kožené vesty a vybíjané do-
plnky a s klobúkom na šnúrke vyrazia do 
saloonu, pripravili niečo výnimočné. Allana 
Mikušeka & Band netreba nikomu predsta-
vovať, svojej povesti nezostal nič dlžný, hral 
s komplet kapelou, ale aj sám s gitarou a v 
každom tanečnom kole zaplnil parket od 
vstupu až k pódiu. Do tretej do rána sa Al-
lan striedal so skupinou šiestich výborných 
muzikantov zo skupiny Prak z neďalekej, 
aj keď cezhraničnej Moravy. Prak si mnohí 
Bystričania pamätajú z Plácku, kde sa v júni 
uviedli na akcii Country rag day. Pre veľký 
úspech sme týchto nadšencov zavolali za-
hrať aj na country bál a urobili si opäť dobré 
meno. Hneď po ôsmej to ale na špeciálnom 
parkete odpálili vo svojej show Fantasy of 

Dance slovensko-írski tanečníci zo skupiny 
Merlin. Otočili tri kolá, ukázali fantastický 
step – írsky pôvodný tanec a vyslúžili si ob-
rovský aplauz. Konferanciér Palo Hraška 
privítal šerifa Johnyho, v úlohe učiteľa tanca 
nás opäť vycvičil vo štvorylke a promenáde, 
pomiešal tancujúce páry, a nakoniec vyzval 
všetkých urovnať prípadné drobné spory 
pohárikom originál whiskey vo western 

bare. Keď už včetci čakali o polnoci na tom-
bolu, tak sme si posunuli hodinky o hodinu 
späť, chytili sme totiž prechod na zimný čas. 
V odloženom losovaní nakoniec  Samsung 
Galaxy od T-Mobile skončil u Mušitzovcov, 
gitara od Muzikeru u Medveďa a ďalších 20 
cien od priateľov, sponzorov a fanúšikov co-
untry sme spravodlivo rozdelili losovaním 
medzi majiteľov 1000 predaných tombolo-
vých lístkov. Laso na zlé ženy sme tentokrát 
nelosovali, tradičný sponzor z Lamača ho 
nedodal…
Za organizátorov, ktorí sa snažia prinášať do 
našej obce dobrú zábavu a klasickú tanco-
vačku, sa chceme poďakovať mestskej časti 
za priestor v spoločenskom dome, našim 
tínedžerkám za pomoc v šatni, pri predaji 
tombolových lístkov a uvádzaní hostí. Jedlo 
z cateringu pána Antovszkého sa zjedlo ten-
tokrát akosi skoro, k tomu dali odborníci z  
Fine Wines dali pár tipov na fajnové víno. 
Záhorácky country bál opäť zaplnil miestny 
saloon, veríme, že nesklamal, a tak vás aj 
o rok všetkých pozveme vypočuť si nejaký 
dobrý band a zatancovať si v štýle country.

Ivan Bošňák

V miestnom SALOON-e 
opäť znelo originál country 



8 INFORMACIE Z  BSK

Prvé zo stretnutí sa uskutočnilo na pôde in-
štitútu COCOF. Správa COCOF pozostáva 
zo šiestich riaditeľstiev, medzi ktoré patrí aj 
riaditeľstvo zamerané na pomoc hendikepo-
vaným osobám (SFHOZ). SFHOZ zasahu-
je buď priamo v individuálnych prípadoch 
francúzsky hovoriacich osôb s hendikepom, 
alebo pomáha frankofónnym inštitúciám 
mesta Brusel. 
„Belgická vláda v týchto dňoch pripravu-
je novelu zákona o poskytovaní sociálnych 
služieb. Podobný proces čaká aj Slovensko. 
Verím, že novelizácia zákona o sociálnych 
službách, ktorú pripravuje MPSVaR SR, 
bude v sebe zahŕňať podobné progresívne 
prvky ako belgický model,“ poznamenala 
Michaela Šopová.
Dôležitým bolo stretnutie s Christelle Nin-

forge, zástupkyňou organizácie SUSA, kto-
rá pomáha ľuďom postihnutým autizmom. 
Podobne sa o autistov starajú zariadenia, 
ktoré pôsobia v Bratislavskom samospráv-
nom kraji.
„Musíme sa zamyslieť nad tým, že aj keď 
naše organizácie poskytujú pomoc ľuďom 
postihnutým autizmom, neexistuje u nás 
zariadenie, ktoré by sa orientovalo výlučne 
na pomoc deťom do troch rokov so zdravot-
ným postihnutím a ich rodičom. Budeme sa 
zaoberať otázkou podpory vzniku takýchto 
služieb,“ povedala Gabriella Németh.
Ďalším podnetným stretnutím bolo roko-
vanie s koordinátorkou Platformy pre do-
máce násilie Carolle Moné. Táto platforma 
v Bruseli momentálne poskytuje 24 lôžok  
pre ženy a deti, ktoré zažívali domáce násilie. 

Aj Bratislavská župa vyvíja aktivity na po-
moc ľuďom s týmto problémom. Ako jediná 
z ôsmich samosprávnych krajov vytvorila 
pracovnú skupinu a odborný materiál, ktoré 
sa problematike venujú.
„Domáce násilie páchané na ženách je 
problémom, ktorý nesmie ostať nepovšmi-
nutý. Bratislavská župa vytvorením pra-
covnej skupiny a jej činnosti chce domáce 
násilie aktívne riešiť. V pláne je vytvorenie 
bezpečného ženského domova a iných pod-
porných služieb, ktoré budú slúžiť ženám, 
na ktorých je páchané domáce násilie,“ 
dodala Šopová.
Pracovná návšteva Bruselu bola veľmi prí-
nosná, o čom svedčí aj prísľub predstaviteľov 
Bratislavskej župy, že podobné stretnutia sa 
uskutočnia v budúcnosti aj na Slovensku. 

BSK: V Bruseli rezonovala problematika 
poskytovania sociálnych služieb 
Starostlivosť o mentálne postihnutých, zapájanie zdravotne ťažko postihnutých ľudí do pracovného 
života, práca s autistami či pomoc obetiam domáceho násilia. Tieto a mnohé ďalšie témy boli predmetom 
pracovných stretnutí podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK 
Michaely Šopovej v Bruseli. Pracovná návšteva Bruselu priniesla množstvo podnetov na zlepšenie 
podmienok pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.

Za týždeň sa do fotosúťaže zapojilo
vyše 100 nových súťažiacich

Do fotosúťaže „Život v Bratislavskom kraji“ sa počas uplynulého týždňa zapojilo vyše 100 nových 
fotografov. V súčasnosti súťaží viac ako 200 súťažiacich. Súťažou chce BSK vtiahnuť ľudí do diania 
v regióne a ukázať, že bratislavská župa je modernou, atraktívnou a aktívnou turistickou destináciou.

„Veľmi milo nás prekvapil záujem o našu fo-
tosúťaž a tiež kvalita prihlásených fotografi í. 
Bude veľmi ťažké z tohto množstva fotografi í 
vybrať tie najlepšie,“ uviedla porotkyňa sú-
ťaže Mgr. art. Monika Kováčová.
„Súťažou chceme osloviť čo najviac aktívnych 
ľudí, ktorí trávia svoj čas v Bratislavskom 
kraji. Je to zároveň možnosť, ako spoznať 
krásy našej župy a stráviť čas v príjemnom 
prostredí,“ priblížil projekt podpredseda 
BSK a predseda KO CR Ivo Nesrovnal. Ako 
ďalej uviedol, súťažiť chcú prostredníctvom 
cestovného ruchu, ktorý je jednou z priorít 
župy a tiež jednou z najrýchlejšie sa rozvíja-
júcich a najefektívnejších oblasti priemyslu, 
vytvára pracovné miesta a zvyšuje životnú 
úroveň. „Chceme predstaviť kraj ako kultúr-
ne, historicky a priemyselne atraktívny regi-
ón, ktorý má čo ponúknuť nielen návštevní-
kom, ale aj svojim obyvateľom,“ dodal Ivo 
Nesrovnal. 
Do fotosúťaže sa dá zapojiť na portáli 

www.e-photo.sk do 30. decembra 2012. 
Súťaží sa v troch kategóriách - Pamiatky a 
architektúra, Kultúra a šport, Ľudia. 
Fotografi e, ktoré zachytávajú „Život v Bra-
tislavskom kraji“, bude hodnotiť odborná 
porota - vedúci ateliéru: Laboratórium fo-
tografi e na katedre fotografi e a nových mé-
dií VŠVU prof. Ľubo Stacho, šéfredaktor 
portálu www.ephoto.sk Karol Srnec, dok-
torantka druhého ročníka, odbor fotogra-
fi a a nové médiá VŠVU Mgr. art. Monika 
„Haima“ Kováčová, zástupkyňa spoločnosti 
Fotopoint Miroslava Geistová, PR manažér 
KOCR Mgr. Ondrej Bednár. Vyhodnotenie 
súťaže bude v polovici januára 2013. Pre 
výhercov sú pripravené zaujímavé ceny, 
víkendové wellness pobyty pre dve osoby, 
večera pre dvoch, balíky s vybavením pre 
fotografov v hodnote 100 eur či darčekové 
poukážky na tlač fotografi í v hodnote 70 
eur. Z víťazných fotografi í bude vo februári 
inštalovaná výstava. 

inzercia 24/6/2012
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Je pondelok 8. október 2012, 9:00 hod. ráno 
a my sa vydávame na ďalekú cestu. Niekto  
možno na poznávací zájazd, niekto na vý-
let, niekto na púť ku koreňom našej viery, 
ale všetci sa plní vzrušenia  ponáhľame na 
stretnutie s tým, v Ktorého veríme a Ktoré-
ho uznávame, na cestu očakávaní a zážitkov 
z niekoľko nasledujúcich dní,  ktoré sa spo-
ločne chystáme prežiť. Ideme na miesta, kde 
sa naša viera zrodila a odkiaľ sa rozšírila do 
celého sveta. Niektorí z nás prvý, niektorí 
druhý a iní už možno tretí či štvrtý raz, a 
napriek tomu sme všetci rovnako vzrušení 
a plní očakávania udalostí nasledujúcich 
dní.
Takto odchádzala skupina 40 pútnikov zo 
Záhorskej Bystrice v pondelok 8. októbra 
pod vedením nášho duchovného otca Ľu-
dovíta Pokojného na 8-dňovú púť do Svätej 
zeme. Čakala nás dlhá takmer štvorhodino-
vá cesta autobusom na letisko do Ostravy, 
nekonečné bezpečnostné prehliadky a vypo-
čúvania na letisku, trojhodinový let do Tel 
Avivu, potom ďalšie prehliadky a kontroly 
a ďalšia cesta autobusom do hotela v Bet-
leheme. Okrem toho nekonečné množstvo 
ďalších kontrol, prehliadok a prechodov cez 
hraničné pásma na hraniciach Palestínskych 
území, či s Jordánskom počas celého týždňa, 
horúčava, dlhé cesty, odriekanie a potom to 
isté zasa pri ceste naspäť.
Zdá sa toho byť až príliš veľa? Odpoveď je 
„Áno...“ – no aj napriek tomu nikto ani raz 
nezaprotestuje, nepovie zlé slovo, či sa ne-
pohorší. Dokonca ani vtedy, keď sa hneď 
pri našom príchode ešte na letisku prihodí 
nepríjemný pád a následne zlomená ruka  
účastníka zájazdu, ani keď pre bohatosť 

programu takmer nie je čas na jedlo, ani vte-
dy, keď na nás celý deň pečie silné izraelské 
slnko, ani vtedy, keď sa navzájom musíme 
čakať či tolerovať. Je to až  zvláštne či takmer 
neuveriteľné, ale počas celej doby medzi 
nami naozaj vládne pokoj, jednota a ochota 
si pomáhať  - aj takto pôsobí Duch svätý.
Prešli sme toho naozaj veľa, videli ešte viac 
a denne sme prežívali údiv, slzy, smútok i 
radosť pri počúvaní sprievodného výkladu a 
úžasnej katechézy od nášho sprievodcu Mi-
roslava Labača pri všetkých svätých omšiach 
na miestach, ktorými sme prechádzali. Veľa 
sme videli, veľa sme počuli, veľa sme spo-
znali a ešte viac prežili počas tých ôsmich 
dní v zemi Ježiša Krista.
Prešli sme Jeruzalem – najdôležitejšie mies-
ta pre židov, moslimov aj kresťanov, Betle-
hem – miesto narodenia Pána, Nazaret - kde 
sa „Slovo stalo Telom“, boli sme na Hore 
Tábor, na Hore Blahoslavenstiev, na Hore 
Nebo, Boli sme v Kafarnaume – v dome sv. 
Petra, stáli pri múre nárekov, prežili krst v 

Jordáne, obnovili sme si manželské sľuby 
v Káne Galilejskej, previezli sa na lodi po 
Genezaretskom jazere, kúpali sa v Mŕtvom 
mori, prešli sme s Ježišom krížovú cestu 
a vystúpili s ním až na Golgotu.
Nezáleží na tom, kde všade sme boli a čo 
všetko videli, ale dôležité je to, čo sme pri 
tom prežívali, na koho sme mysleli, za koho 
sa modlili a čo z toho si v srdciach odnáša-
me domov. Ešte dlho budeme spracovávať 
všetky zážitky a pocity, ktoré si prinášame 
domov a čerpať silu i pokoj zo spomienok 
na Svätú zem. 
Je celkom iná ako sme si mysleli, je taká zná-
ma a predsa tak vzdialená, tak nepoznaná, 
a predsa, tak úžasná. Krajina, o ktorej všetci 
niečo vedia, ktorú všetci poznajú a predsa 
je plná tajomstiev, prekvapení, zážitkov a 
zázrakov... Prinášame aj vám požehnanie z 
miest kde sa narodila naša viera, zo zeme 
Ježiša Krista, z krajiny ktorú, naozaj treba 
vidieť a z cesty, ktorú je potrebné zažiť.

Mário Klas, účastník zájazdu

...a boli sme tam... (Izrael očami Bystričana)
„Svätá zem...“ – krajina toľkokrát skloňovaná, taká známa, taká samozrejmá 
a predsa tak vzdialená, tak nepoznaná, a predsa, alebo práve preto tak úžas-
ná... Krajina, o ktorej všetci niečo vedia, ktorú všetci poznajú, a predsa je plná 
tajomstiev, prekvapení a zázrakov.

* info na www.fenestrask.eu

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

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

O K N Á  S  P E R S P E K T Í V O U

v cenách pre všetkých
FENESTRA GENEO 3+Kvalita

inzercia 25/6/2012
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Pre niektorých sú  
vianočné sviatky spojené s narodením 
Ježiša Krista a niektorí využijú predĺžený víkend na zimnú dovolenku. Vianoce sú o spájaní rodín, 
odpúšťaní, stretávaní sa pri jedálenskom stole plnom dobrôt. 

Vianočné receptyVianočné recepty

Čas na prípravu: 30 min.
Čas pečenia: 60 min.
250 g mäkkého masla, 250 g cukru, 1 PL 
vanilkového cukru, 4 vajcia 400 g múky, 
100 g škrobovej múčky, 1 balíček prášku 
do pečiva, štipka soli, 0,1 l mieka, 30 g ka-
kaového prášku, 1 PL práškového cukru
Postup:  Maslo vyšľaháme na penu a po-
stupne primiešame cukor a vanilkový cu-

kor. Vajcia ušľaháme osobitne a zmiešame 
ich s maslom. Múku zmiešame so škrobo-
vou múčkou, práškom  do pečiva, soľou a 
striedavo ju pridávame spolu s mliekom 
do maslovej peny. Rúru vyhrejeme na 180 
stupňov °C. Formu dobre vymastíme mas-
lom a naplníme polovicou cesta. Do zvyš-
ného cesta zamiešame kakao a nalejeme na 
svetlé cesto. Bábovku pečieme na strednej 
priečke rúry hodinu. Mierne vychladnutú 
bábovku vyklopíme z formy a posypeme 
práškovým cukrom.

Dobrú chuť Vám želá 
rodina Martina Besediča! 

Už pomerne dlho je v našej rodine obľú-
bený jeden recept na chutné predjedlo. 
Po prvýkrát ho pripravila krstná mama 
mojej manželky a odvtedy je súčasťou 
takmer každej väčšej oslavy či posedenia 
u nás doma.  Výnimkou nie je ani obdo-
bie Vianoc, pripravujeme ho počas prvého 
alebo druhého vianočného sviatku. Recept 
je pomerne jednoduchý, ale naozaj chutný. 
Verím, že si pochutíte aj vy.  
10 vajec, sardinky v oleji, maslo, bambi-

no, horčica, kečup, citrón, biely jogurt, 
majonéza, kaviár
Postup: Vajcia uvaríme natvrdo, ošúpeme 
a prekrojíme na dve polovičky. Žĺtka vybe-
rieme. Zo sardiniek pripravíme pomazán-
ku – zmiešame ich s maslom, bambinom 
a podľa chuti pridáme horčicu, kečup, cit-
rón. Do pomazánky vmiešame časť žĺtok 
a plníme ňou polovičky vajec. Naplnené 
vajcia  poukladáme na tanier. Zmiešame 
biely jogurt s majonézou – v pomere pri-
bližne 1:1 a polejeme touto zmesou vajcia. 
Na záver môžeme vajcia na vrchu ozdobiť 
čiernym kaviárom. Jozef Krúpa

Plnené vajcia

Opäť sú tu Vianoce! Určite sa najviac te-
šia deti. Aj moje deti, keď boli malé, sa 
tešili! A ja som mala radosť z ich očiek 
plných očakávania. Na Vianoce som ne-
musela veľmi vypekať, pretože mi vždy 
napiekla moja mama... Ako roky bežia, 
viac a viac ma láka vianočné pečenie. 
A tu je môj recept na vianočné pečivo, 
ktoré je u nás v rodine veľmi obľúbené:

65 dkg hladkej múky, 25 dkg práškového 
cukru, 5 zlatých klasov,  1 maslo, 1 hera
Postup: Zmiešaním všetkých prísad vy-
pracujeme cesto, ktoré melieme na mäso-
vom mlynčeku so špeciálnym nástavcom 
a ukladáme na plech v tvare podľa našej 
fantázie – kruh, podkovička, srdiečka a 
podobne. Upečené namáčame v čokoláde, 
podľa chuti môžeme zlepiť aj džemom.
Všetkým čitateľom želám krásne Vianoce a 
všetko dobré v novom roku!

Zuzana Kaliariková

MLYNČEKOVÉ

Klasická mramorová 
bábovka
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25 dkg hladkej múky, 25 dkg masla, 25 
dkg práškového cukru, 25 dkg orechov, 
2 žĺtky, ríbezľový lekvár

Postup: Všetko okrem lekváru zmiesime 
do cesta, rozvaľkáme na asi 1/2 cm plát, z 
ktorého vykrajujeme kolieska. Tie dáme 
na plech upiecť a potom zlepíme po dva 
lekvárom. Hotové polejeme čokoládovou 
polevou a ozdobíme. Sú fakt vynikajúce. 
Namiesto orechov môžeme použiť aj 
mandle. Dobrú chuť!

Marcela Jedináková

MMMoj reeceptt je nna 
OOORECCHOOVVÉ 
KKKOOLIEESKKAAA

(recept z Hornej Nitry – rodiska predkov 
mojej manželky Renáty, z obcí Brodzany 
a Rajčany)
2 hrste sušených húb (cca 100 g suchohrí-
bov, ale najlepšie pravých dubákov) , 1-2 
biela stredne veľká cibuľa, 3-5 ks bobko-
vých listov, 250 ml šľahačkovej smotany, 
75 g masla, 2 polievkové lyžice hladkej 
múky, soľ, ocot, mleté čierne korenie
Postup: Huby namočíme na hodinu do 

studenej vody, aby zmäkli. Nalejeme si 2dcl 
dobrého suchého bieleho vína a počas va-
renia vychutnávame. Huby zlejeme a dáme 
variť do 1,5 l vody aj s celými ošúpanými 
cibuľami a bobkovými listami na približ-
ne 30 min. Zatiaľ si pripravíme v druhom 
hrnci zápražku (zásmažku) – rozpustíme 
maslo, pridáme postupne hladkú múku a 
dôkladne vymiešame, zalejeme šľahačkovou 
smotanou izbovej teploty. Zmes zápražky a 
smotany pridávame do polievky a necháme 
prejsť varom, dochutíme soľou, čerstvým 
mletým čiernym korením. Odstavíme, keď 
polievka mierne vychladne, dochutíme oc-
tom.  Ivan Bošňák

Vianočná hubová 
polievka 

380 ml mlieka, 3 PL práškového cukru, 
1 PL hladkej múky, 300 g polohrubej 
múky, 70 g mäkkého masla, 500 g zavá-
raných marhúľ, 150 g mletého maku, 1 
PL marhuľového džemu, 250 g mäkkého 
tvarohu, soľ, mletú škoricu, 1 ČL nastrú-
hanej citrónovej kôry.
Postup: 180 ml teplého mlieka, 1 PL cuk-
ru, hladkú múku a droždie pomiešame a 

necháme vykysnúť. Kvások vymiesime 
s polohrubou múkou, maslom a štipkou 
soli. Vláčne cesto potom necháme prikry-
té vykysnúť. Približne po hodine ho roz-
vaľkáme, dáme na plech a do šachovnice 
naň ukladáme striedavo marhuľu, kôpku 
maku zabareného mliekom a dochutené-
ho cukrom, škoricou a džemom, a kôpku 
tvarohu vymiešaného s cukrom a citró-
novou kôrou. Pečieme pri 180 stupňoch 
asi 40 minút.

Milada Čechová

Šachovnicový koláč

1 kocka (250 g) gaštanového pyré, 1bal (250 
g) guľatých piškótov - pomlieť, 3 polievkové 
lyžice kryštálového cukru, 100g práškové-
ho cukru, 3 polievkové lyžice mlieka, 125 
g masla, 2-3 polievkové lyžice rumu (podľa 
chuti).

Postup: Všetko dobre spracovať do jednej 
hmoty, túto odložiť do chladničky 1-2 hod. 
a nechať dobre stuhnúť. Po vybratí z chlad-
ničky vyrobiť guľôčky primeranej veľkosti, 
vložiť ich do košíčkov. Rozpustiť čokokádu 
na varenie spolu s Cerou a poliať ňou vy-
robené guľôčky.
Je to jednoduché, rýchle, výborné.
 Roman Weinštuk

Gaštanové guľky
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MC bl. sestry Zdenky tento rok dostalo 
úplne nový šat. Je to úžasný priestor, ktorý 
poskytuje veľkorysé  priestory na podobné 
podujatia, kde v jednej časti boli prichysta-
né dva veľké pracovné stoly, na ktorých sa 
vili a zdobili výrobky šikovných rúk. Druhá 
časť priestorov slúžila ako detský kútik, kde 
sa mohli deti vyšantiť do sýtosti. 
Piatkové dopoludnie boli hlavne mamičky 
na materskej dovolenke a starší ľudia, kto-
rých popoludní vymenili  rodičia s deťmi 
a mládež. V sobotu prišli hlavne rodiny. 
Hlavne piatkový podvečer MC pripomína-
lo jeden veľký úľ , ktorý ožil naplno, presne 
v tom duchu, na čo bol vytvorený: aby sme 
mali možnosť  spoločne sa stretávať, bližšie 

sa spoznávať a vzájomne si pomáhať. Tento 
rok  vyrobili šikovné mamičky vence aj pre 
MC, ktoré boli k dispozícii za dobrovoľný 
príspevok. Dobrovoľné príspevky všetkých 
zúčastnených poslúžili na zakúpenie všet-
kého materiálu potrebného na prácu v 
tvorivej dielni MC, za ktoré vám srdečne 
ďakujeme. 
Záverom chcem poďakovať za skvelú atmo-

sféru všetkým účastníkom  a hlavne veľké 
„Pán Boh zaplať“ rodinám, ktoré darovali 
čečinu, bez ktorej by sme boli stratení.
Veľká vďaka patrí aj mamičkám a oteckom, 
ktorí pomohli  priestory následne upratať.

TVORIVÉ DIELNE V ČÍSLACH: 
Na výrobe adventných vencov sa zúčastnilo 
120 až 150 ľudí, čo je úctihodné číslo, ktoré-
mu sa tešíme, keďže účastníkov stále pribú-
da. Spotrebovalo sa: 60 základných vencov, 
100 mini vianočných guličiek, nespočetné 
množstvo sušených prírodných dekorácií 
(20 vreciek), 200 korálikov v rôznych far-
bách a 3 kufre (veľkého auta ) zelenej čeči-
ny, ktorú sme museli opätovne navážať pre 
veľkú účasť. 

NIEČO O PÔVODE ADVENTU A 
ADVENTNÝCH VENCOV:
Slovo „adventus“ je latinského pôvodu a v 
preklade znamená príchod. 
Advent znamená pre nás výzvu k prebude-
niu, výzvu neprespať veľkú príležitosť, ktorá 
sa nám núka, aby sme prestúpili z tmy do 
svetla, z noci do dňa.
Adventný veniec so štyrmi sviečkami  je 
symbolom adventného obdobia, ktoré trvá 
štyri týždne. Sviečky sa postupne zapaľujú 
počas štyroch adventných nedieľ, zvyčajne 
sú tmavomodré alebo fi alové a symboli-
zujú liturgické farby adventných nedieľ. 

Tvorivé dielne MC blahoslavenej sestry
Zdenky s blížiacim sa adventom
Tak ako každý rok, aj tento rok 
sa počas piatku a soboty (30. 
11. 2012 – 1. 12. 2012) otvorili 
brány Materského centra pre 
všetky deti, mamičky, babičky 
a všetkých tých, ktorí si chce-
li urobiť radosť a privítať prvú 
adventnú nedeľu so zapálenou 
sviečkou na vlastnoručne vyro-
benom adventnom venci.  Ná-
sledne si mohli všetci  priniesť 
vence  na nedeľnú omšu, kde 
boli posvätené.

STUPAVA19.1. sobota - MTB maratón - 29km/650m

registrácia online: www.stupavskymaraton.sk

oznam



Adventné vence nájdeme v katolíckych a 
evanjelických kostoloch, v rôznych cirkev-
ných zariadeniach a v príbytkoch veriacich. 
Veniec  je symbolom víťazstva, radosti, úcty 
a kráľovskej dôstojnosti.
Sviece na venci, zapaľujúce sa každú nede-
ľu, vyjadrujú Božie kráľovstvo, ktoré rastie 
pomaly do plnej nádhery. Svetlá adventných 
sviec, ako sa postupne zapaľujú, nás pozý-
vajú, aby sme boli každým dňom bližšie 
k vianočným sviatkom a čoraz viac žiarili 
svetlom dobrých skutkov voči ľuďom v na-
šom prostredí.
Prvá zmienka o adventnej príprave sa spo-

mína už v Ríme za pápeža Leva I. Veľkého 
(440-461). Ďalší záznam pochádza z Fran-
cúzska, kde koncil v meste Mâcon v r. 582 
nariadil, aby sa slávenie vianočných sviat-
kov začalo už po prvej nedeli po sviatku sv. 
Martina. Toto obdobie trvalo až 6 nedieľ a 
malo kajúcno-pôstny charakter. Pápež Gre-
gor I. Veľký ( 590-604) skrátil toto obdobie 
na štyri nedele, ktoré symbolizujú 4000 ro-
kov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých 
rodičov z raja. Tento pápež je taktiež pô-
vodcom adventných kázní v bazilike Santa 
Maria Maggiore v Ríme. Svoju defi nitívnu 
formu nadobudol advent v 8. a 9. storočí.

13PODUJATIA

Riško (7)

Ja by som si želal lego Ninjago a autíčko 
na ovládanie.
Anička (7)
Na Vianoce ešte neviem, čo by som chce-
la, napríklad Barbinu. 

Maťko (5)
Chcel by som Ninja loď, a ešte si prosím 
katapult, ktorý odpáli sneh do vesmíru.

Miško (6)
Ninjácku loď, piratsku loď, iPod, a ne-
chcel by som dostať temnú príšeru.

Alex (5)
Aj ja by som chcel Ninjácku loď. 

Alicka (3)
Želám si sukničku na tancovanie, lesklé 
pančucháče, trblietavé topánočky, a pek-
né Kitinkine náušničky a CD s pesnička-
mi s mojím menom.

Riško (7)  � Anička (7)  � Alex (5), Maťko (5), Miško (6)  � Alicka (3)  �

Prijal som ponuku napísať príspevok na 
tému Vianoc. Veď nie je nič ľahšie, ako na-
písať o niečom, čo som už veľakrát zažil 
a o to radšej, ak ide o narodenie malého 
Ježiška. To je pre mňa dobrá správa, že sa 
vo mne práve prebudilo dieťa. Pre inšpi-
ráciu som si ešte potichu pustil aj cedéčko 
s koledami. Beriem do ruky pero a papier 
a púšťam sa do písania: „Vianoce sú keď...
Vianoce sú...“ Je to zvláštne, s týmto som 
vôbec nepočítal. Zisťujem, že písať zľahka 
o Vianociach, tak trochu „na objednávku“, 
vôbec nie je také jednoduché, ako som si 
nahováral. Všetky, slová a myšlienky sa 
mi odrazu zdajú neúprimne patetické, 
akoby vystavené na efekt, a znejú mi ako 
komerčné klišé. Odložil som pero, poho-
dlne sa usadil, zavrel oči a v tichej samote 
som sa oddal krátkemu rozjímaniu. A po-
tom mi to došlo: Vianoce sú keď... Presne 

tak. Sú ako tie maličké tri bodky na konci 
nedokončenej úvahy. Tri malé znamienka, 
ktoré nikdy neznamenajú koniec, ale vždy 
len a len pokračovanie nedokončeného, 
nedopovedaného. Tak ako naše Vianoce, 
ktoré nám vždy dávajú slobodu nahradiť 
si tri bodky tým najvhodnejším, čo cítime, 
čo očakávame, po čom tak veľmi túžime 
a na čo sa naše tak veľmi tešia naše de-
ťúrence.
Pozrite sa na tie bodky. Čo len znamenajú. 
Tak ako sú skromné svojim výrazom, také 
sú dôležité svojím významom. Ako aj naše 
Vianoce? Rovnako ako tie tri puntíky, plné 
nevysloveného a očakávaného obsahu. A 
čo všetko sa za nimi ukrýva? Sú také jed-
noduché a také majestátne. A bodky sú 
stále tajomne tri. Rovnako ako mudrci, 
ktorí putovali odhodlane za slovom, kto-
ré im bolo dané od Boha a ktoré je láska. 

Sú spolu v trojici ako trojjedinosť slávy 
malého batoľaťa, ale aj tri stopy, ktoré na 
dreve kríža skrze neho o tridsaťtri  rokov 
neskôr zanechajú ostré železá nenávisti. 
Ony budú vtedy znamenať vykúpenie a sú 
ako preslávené trojdnie, v ktorom sa splní 
čo bolo napísané a vtedy budú znamenať 
aj nádej.
Teraz však iba volajme: Aleluja! Narodí sa 
ON... A vidíte, máme ich tu znova, tie tri 
bodky.
Za prvou teraz jasne vidím nebeské zves-
tovanie. Za tou druhou svetlo, ktoré opäť 
príde na svet, aby rozžiarilo naše srdcia a 
aby nás viedlo. A v tej tretej je samotné 
stelesnenie nebeského Daru darov. Viano-
ce sú .... Áno. Sú a vždy budú. Moje, tvoje 
– šťastné a veselé.
Všetkým Vám, drahí Bytričania...

Miroslav Prokop

Blížia sa Vianoce, deti už píšu listy Ježiškovi, kde ho prosia o darčeky. Opýtali sme sa 
niektorých detí, čo by rady našli pod vianočným stromčekom.

Vianoce sú keď...Vianoce sú...
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Stupavský supermarket sa začal stavať 

8. októbra tohto roku a prvých zákazní-

kov privítal už 19. decembra. O pred-

vianočnú atmosféru a zábavu prvých 

nakupujúcich sa v deň otvorenia posta-

ral Andrej Bičan spolu s vianočnými an-

jelikmi.

Nová BILLA na ploche 930 m2 ponúka 

nakupujúcim omnoho širšiu ponuku ako 

tá „stará“, ktorej rozloha bola necelých 

400 m2. Novopostavená predajňa je 

dimenzovaná tak, aby poskytla zákaz-

níkom pohodlný a rýchly nákup, preto 

pribudla ďalšia pokladňa. „Väčší pries-

tor na prezentáciu dostali najmä čerstvé 

potraviny. Umožní to lepšiu viditeľnosť 

a ľahšiu orientáciu pre zákazníkov,“ ho-

vorí Jaroslaw Szczypka.

Hoci celý tím z predchádzajúcej predaj-

ne prechádza do nového,  väčší obchod 

vytvorí ďalšie štyri pracovné miesta. 

Priamo pri supermarkete je aj bezplatné 

parkovisko pre zákazníkov, na ktorom 

je k dispozícii 47 parkovacích miest. Ku 

klasickej BILLA ponuke do nového ob-

chodu v januári pribudne aj samostat-

ná predajňa tlače a tabaku. Stupavčania 

v ponuke nového supermarketu nájdu 

aj viacero čerstvých produktov miestnej 

obľúbenej Pekárne u Floriánka.

„Veríme, že naši zákazníci budú s no-

vým supermarketom spokojní a budú ho 

radi navštevovať,“ dodáva Jaroslaw Szc-

zypka. „Zároveň im želáme, aby zvládli 

predvianočné nákupy bez problémov a 

zbytočných stresov. Som presvedčený, 

že nová BILLA v Stupave k tomu určite 

prispeje.“

NOVÁ BILLA V STUPAVENOVÁ BILLA V STUPAVE
inzercia 26/6/2012

Supermarkety BILLA sa tešia čoraz väčšej obľube medzi 
zákazníkmi. Svedčí o tom aj fakt, že v Stupave vyrástla 
nová – väčšia predajňa. „Doterajšia predajňa bola malá 

a nestačila požiadavkám našich zákazníkov“, hovorí Jaroslaw Szczypka, 
CEO BILLA Slovensko a BILLA Česká republika. „Preto sme sa rozhodli 
postaviť väčšiu predajňu, hneď vedľa tej pôvodnej na Hlavnej ulici.“
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GEODETICKÉ PRÁCE 
 

Kataster nehnuteľností 
Geometrické plány 

Zamerania pozemkov, stavieb 
Zamerania ku kolaudácii 

Poradenstvo, služby autorizovaného 
geodeta 

 
Kontakt: 

Tel. 0918 668 145 
Email: misik@artgeo.sk 

 
Ing. Ivan Mišík 

autorizovaný geodet a kartograf 

 

inzercia 27/6/2012Poďakovanie darcom

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v utorok 
4. 12. 2012 do kultúrneho domu v Záhor-
skej Bystrici, aby svoje zdravie nezištne 
použili na záchranu a podporu zdravia 
iných. 
Ďakujeme našim sponzorom, menovite 
Ing. Kubaskému – Pekáreň u Floriánka 
za čerstvé pečivo, Ing. Madleňákovi za 
darovanie špeciálneho červeného vína 
zn. Báthoryčkina krv,  Miestnemu úradu 
a jeho všestrannej dlhodobej podpore a v 

neposlednom rade všetkým nemenovaným 
dobrovoľníkom. Nakoniec ešte raz veľká 
vďaka naozaj všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom podporili našu akciu a spoloč-
ne sme si mohli s Mahátmom Ghándím, 
uvedomiť, že: Naše slová sa stanú našimi 
činmi. Naše zvyky sa stanú našimi hodno-
tami... tak ako tento rok, tak dúfame aj v 
ten budúci – o rok dovidenia.  
S prianím zdravia, lásky a pokoja

MSSČK

Vianočný koncert Soulmates a detí 
z Cechu amatérskych hudobníkov

V piatok 14. decembra mali deti z Cechu 
amatérskych hudobníkov po prvýkrát 
možnosť predstaviť sa na verejnosti, a 
hneď vo veľmi prestížnej úlohe – ako hos-
tia na Vianočnom koncerte jazzovej kape-
ly Soulmates. Profesionáli i „amatéri“ mali 
spoločného lídra – popredného aranžéra a 
jazzmana Pavla Bodnára, ktorý deťom na 
mieru ušil aranžmány dvoch vianočných 
hitov: Happy Christmas od Johna Lennona 
a swingovej piesne Santa Claus is Coming 
to Town. Šikovné deti (Dianka a Lucka 
Horecké, Pavlínka a Jasmínka Kožikové, 
Klárka Kolenová, Eliška Ševčíková, Filip 
Rebro, Benjamin, Timotej a Samuel Šve-

covci, Matúško Križko) nacvičili skladby 
len za 6 týždňov a vo finále skúšali aj s 
profesionálmi so Soulmates, ktorým patrí 
veľká vďaka: so speváčkou Monikou Ma-
sarovičovou, bicistom Milanom Ručekom, 
kontrabasistom Jozefom Brisudom a samo-
zrejme s kapelníkom Pavlom Bodnárom. 
Potešila prítomnosť dvoch začínajúcich 
malých trubkárov v súbore, ktorí – verí-
me – prispejú k renesancii plechových dy-
chových nástrojov v hlavnom meste. Ak sa 
objavia aj ďalší „plechári“, bude môcť Cech 
amatérskych hudobníkov založiť dychovku, 
ktorú si Záhorská Bystrica určite zaslúži.  

as
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Po vybudovaní kruhového objazdu na začiat-
ku Záhorskej Bystrice patrí k významným in-
vestíciám tohto roka aj úplná rekonštrukcia 
dvoch ciest – Trstínskej a Záhumenskej. Obe 
sa postupne odievajú do nového šatu. „Ak 
bude počasie čo len trochu priať, Záhumenská 
ulica bude dokončená ešte pred Vianocami. V 
súčasnosti je už natiahnutý asfaltový povrch, 
robia sa konečné úpravy, chodníky a vjazdy.  
Celková výška preinvestovaných prostriedkov 
je pri rekonštrukcii Záhumenskej ulice 108 
000 eur, investorom je mestská časť, realizá-
torom je spoločnosť Duvystav. Tvar a šírku 
cesty obmedzili vlastnícke vzťahy k pozem-
kom, ale verím, že po kompletnom dokonče-
ní ulice – vrátane chodníkov – bude väčšina 
obyvateľov spokojná,“ hovorí starosta Jozef 
Krúpa. Druhou rekonštruovanou ulicou je 
Trstínska. Ide o oveľa náročnejšiu stavbu. 

Prvá časť ulice bola kompletne dokončená, 
vrátane asfaltového povrchu a chodníka. 
Druhá časť musela byť kvôli počasiu preruše-
ná a bude dokončená na jar budúceho roka. 
Realizátorom stavby je spoločnosť Skanska, 
investorom mestská časť. Celkový  rozpočet 
na rekonštrukciu je v objeme takmer 400 000 
eur. „Aj pri tejto ulici sme limitovaní priesto-
rom – hlavne nedostatočnou šírkou cesty v 
hornej časti. Preto tu dôjde k presunu stĺpov s 
telefónnym vedením ako aj stĺpov, na ktorých 
je umiestnený miestny rozhlas. Dôjde tým k 
zlepšeniu priechodnosti chodníkov. Okrem 
toho sme sa snažili akceptovať všetky reálne 
požiadavky obyvateľov, preto verím, že výsle-
dok bude veľmi dobrý,“ hovorí Jozef Krúpa. 
„Mojím zámerom je naďalej pokračovať v 
rekonštrukcii ciest, preto sú tieto investície 
plánované aj v budúcom roku.“ 

Cesty v novom šateCesty v novom šate

25. 12. Jasličková pobožnosť – krásne 
stvárnenie najznámejšieho príbehu o Ježiš-
kovi si pripravili naše deti, pozývame Vás do 
kostola sv. Petra a Pavla, začiatok o 18:00 h.
31. 12. Silvester na Námestí Rodiny 
9. 1. Akadémia tretieho veku – Multifunkčná 
miestnosť v Spoločenskom dome 
12. 1. Novoročný turnaj v stolnom tenise 
2013 – organizuje Spoločenstvo priateľov 

stolného tenisu v spolupráci s mestskou čas-
ťou, v Spoločenskom dome, info: na plagá-
toch,  na prihlásiť sa môžete na adrese: spst.
zahorskabystrica@gmail.com alebo v pracov-
ných dňoch do 18:00 h na 0903 464 967
19. 1. 20. ročník Reprezentačného plesu 
starostu mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica, Spoločenský dom Záhorská Bystri-
ca, cena vstupenky je 40 eur, vstupenky si 
môžete zakúpiť na miestnom úrade

23. 1. Akadémia tretieho veku – Multifunkč-
ná miestnosť v Spoločenskom dome 
26. 1. 11. ročník Farského plesu, Spolo-
čenský dom Záhorská Bystrica, info:www.
farabystrica.sk

Bližšie informácie nájdete na plagátoch vo vý-
vesných skrinkách a na web stránke Záhorskej 
Bystrice. www.zahorskabystrica.sk

Pozvánky na december 2012 a január 2013:

Trstínska ulica �

Záhumenská ulica �

Posledný  krát v tomto kalendárnom roku 
pán starosta slávnostne privítal nových oby-
vateľov Záhorskej Bystrice. Malých susedov 
prišli privítať aj deti z miestnej materskej a 
základnej školy. Každý malý obyvateľ dostal 
darček a domovský list. Mamičky odchá-
dzali s krásnou ružičkou.  
Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vám za-
blahoželali k šťastnému príchodu Vašich 
detí na svet, nech Vaše deti rastú v zdraví a 
v šťastí v kruhu svojej milujúcej rodiny.

Text a foto: Barbora Besedičová

Vítanie občiankovVítanie občiankov
  Vitajte malí občiankovia:  

Jakub Bača Ema Šrámeková Sandra Krištofová
Emily Hayden Olívia Ejmi Zsigmondová Oliver Ondrejička
Gaja Pavlíková Hana Baranovičová Eliška Bolfová
Leon Tatič Alan Michalovič Petra Vozárová a Michal Vozár                   
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Zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
(MZ) malo pravidelné zasadnutie 30. októbra a mimoriadne zasadnu-
tie dňa 26. novembra 2012.

Rozpočet Mestskej časti 
Bratislava - ZB
Vzhľadom na plnenie príjmov a čerpanie 
výdavkov v prvých 10 mesiacoch roka 2012 
pristúpilo MZ k schváleniu II. úpravy v roz-
počte MČ ZB na rok 2012. Prehľad celko-
vých schválených úprav je zosumarizovaný 
v nasledovnej tabuľke:
Príjmy MČ ZB: Vyššie sa v roku 2012 uka-
zujú dane z príjmu fyzických osôb a výrazne 
vyššie ako v rozpočte (o 35 % alebo 93 000) 
sú dane z nehnuteľností. Nárast príjmov 
oproti rozpočtu má MČ aj z grantov na 
rozvoj infraštruktúry. Naopak, nižšie ako 
v rozpočte (plnenie len 15% alebo 15 000 
eur) sú kapitálové príjmy z predaja pozem-
kov MČ. 
Výdavky MČ: V II. úprave rozpočtu boli 
navýšené na €36,000 výdavky súvisiace s 
vývozom a likvidáciou odpadu. MČ sa pri-
oritne zameriava na zlepšenie odpadového 
hospodárstva, ale v tejto oblasti je potrebná 
súčinnosť občanov pri napĺňaní veľkokapa-
citných kontajnerov, kde okrem určeného 
odpadu veľakrát končí aj záhradný odpad, 
chemikálie a v hraničných častiach MČ aj 
odpad zo susedných obcí.
MZ schválilo bežný transfer-dotáciu vo výš-
ke 16 000 eur na výmenu všetkých vcho-
dových dverí v základnej škole a a na re-
konštrukciu zvodov, ktoré sú v havarijnom 
stave. Tiež bol o 4 000 eur zvýšený prídel z 
rezervného fondu na krytie nákladov, spo-
jených s odstránením havarijných stavov v 
materskej škole. MZ schválilo v súvislosti s 
rekonštrukciou historických priestorov fary, 
materskej škôlky a pastoračného centra aj 
dotáciu 10 000 eur pre Rímsko-katolícku 
farnosť v Z. Bystrici na úhradu nákladov sú-
visiacich s jej prevádzkou, so správou dvoch 
cintorínov, parku a detského ihriska. Úprava 
sa dotkla aj oblasti sociálnych služieb, zdra-
votníctva a dotácie pre dôchodcov, kde bolo 

schválené zvýšenie výdavkov o viac ako 5 
000 eur. Miestne zastupiteľstvo sa potenciál-
ne k potrebným úpravám rozpočtu vráti na 
svojom decembrovom zasadnutí MZ.

Odpredaj kanalizačných 
zberačov na území MČ
MZ schválilo odpredaj kanalizačných zbe-
račov pre Brat. vod. spoločnosť (BVS) a 
poverilo prednostku MČ začatím úkonov 
súvisiacich s týmto predajom. Očakávaný 
príjem vyše 200 000 eur bude pravdepo-
dobne realizovaný v roku 2013.

Zimná údržba
MZ zobralo na vedomie správu o zabezpe-
čení zimnej údržby komunikácií v správe 
Magistrátu mesta Bratislava, ako aj v sprá-
ve MČ ZB. 

Základná škola s materskou 
školou
MZ zobralo na vedomie správu o technic-
kom stave ZŠ s MŠ, kde boli identifi kované 
priority, vyžadujúce si riešenie z titulu ich 
havarijného stavu, potrebných rekonštrukcíí 
a opráv. MČ ZB priebežne odstraňuje pred-
metné problémy z prostriedkov svojho roz-
počtu už v roku 2012 a v tomto trende bude 
pokračovať aj v roku 2013.

Financovanie obcí – návrh 
na zmenu štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy
MZ prijalo zásadné stanovisko, kde nesúhla-
sí s návrhom dodatku k existujúcemu štatú-
tu Bratislavy a žiada primátora Bratislavy a 
jej mestské zastupiteľstvo, aby systémovo a 
spravodlivo prerozdeľovali peňažné zdroje 
jednotlivým mestským častiam na základe 
transparentných kritérií.
Primátor Bratislavy predkladá na rokova-

nie mestskej rady zmenu štatútu, ktorým 
sa výrazne znižujú dotácie pre mestskú časť 
Záhorská Bystrica, ako aj pre ostatné malé 
mestské časti Bratislavy (napr: Lamač, Ru-
sovce, D. N. Ves, Devín). Ťažko vyrokovaná 
výška dotácie – solidarity z roku 2007 sa má 
znížiť o 1/3, čo predstavuje v prípade MČ 
– Záhorská Bystrica výpadok na strane bež-
ných príjmov vo výške 100 000.- eur.
Z diskusie vyplynulo, že s týmto návrhom sa 
nedá súhlasiť, nakoľko neprichádza so žiad-
nou kompenzáciou v iných častiach preroz-
deľovaných príjmov – Dane z príjmov FO (v 
súčasnosti 38 % pre MČ, 62 % pre Bratisla-
vu), Dane z nehnuteľností (v súčasnosti 50 
% pre MČ, 50 % pre Bratislavu).
Záhorská Bystrica, podobne ako iné malé 
mestské časti nemá dostatok iných bežných 
príjmov na plnenie svojich zákonných po-
vinností a preto MZ trvá na zachovaní sú-
časného znenia štatútu.

Miestne zastupiteľstvo – 
plánované decembrové 
zasadnutie
Miestne zastupiteľstvo má v pláne ďalšie 
rokovanie v rámci riadneho zasadnutia v 
utorok 18. decembra 2012.

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

Ivan Bošňák
poslanec MZ

V ostatných týždňoch bratislavskú samo-
správu zamestnáva horúca téma týkajúca 
sa solidarity veľkých mestských častí s tými 
malými. Kameňom úrazu je jej návrh na 
zníženie z troch percent na dve. To navr-
hujú starostovia veľkých mestských častí. 
Dôvody sú zrozumiteľné - pokles príjmov 
vyvolaný ekonomickou krízou. Dopad krí-
zy však už dnes pociťujú i malé mestské 

časti, teda i naša Záhorská Bystrica. Obi-
dvom stranám ide o veľké peniaze. Nastal 
čas šetriť pomaly aj  tam, kde sa nedá. 
Avšak, ak sa kvôli peniazom starostovia 
nedohodnú a o ich spore majú rozhodnúť 
poslanci mestského zastupiteľstva, vzniká 
nebezpečný precedens.  V kuloároch sa 
hovorí o vytvorení piatich mestských častí 
v hraniciach piatich bratislavských obvo-

dov. Čo ak ani tu nepríde k zhode názorov, 
že centralizovanie bratislavskej samosprá-
vy v spoločnosti, v ktorej práve žijeme, nie 
je namieste? Takže jasné argumenty, čas na 
rokovania a kompromis sú riešením, ktoré 
navrhujem. Lebo ak nepríde k dohode, v 
mestskom parlamente sa rozhoduje v po-
litických tričkách. 

Vladimír Kubovič

STANOVISKO VLADIMÍRA KUBOVIČA, POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
BRATISLAVA K TÉME NÁVRHU ZMENY FINANCOVANIA MALÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ

Bežné príjmy 62
Bežné výdavky 56
Deficit 4 (21)

Kapitálové príjmy (82)  158
Kapitálové výdavky (31)  386
Deficit (51)  (228)

ROZPO ET M  ZB 
2012 (EURO tisíce)

II. ZMENA 
ROZPO TU

ROZPO ET 
PO ÚPRAVE

1 504
1 525
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Z Klubu dôchodcov
Okamihy,  ktoré prinášajú radosť, na ktoré 
sa nezabúda, ktoré natrvalo zostávajú v na-
šich spomienkach.
Asi takto možno charakterizovať prežívané 
prežívajúce chvíle členov Klubu dôchodcov 
v Záhorskej Bystrici pri ich dvoch posled-
ných stretnutiach vo veľkej sále Spoločen-
ského domu v Záhorskej Bystrici. 
Prvé z nich sa konalo pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším občanom. Nieslo sa v 
znamení úcty, pozornosti a obdivu starších 
ľudí. Slávnostný príhovor predniesol sta-
rosta našej mestskej časti Ing. Jozef Krúpa. 
V svojom príhovore vyslovil veľa pekných 
myšlienok, ktoré vyjadrovali úctu, obdiv, 
poďakovanie, ako i priania pokojného pre-
žívania ďalšieho života. Vrelé slová zaznie-
vali aj z úst nášho duchovného otca vdp. 
Ľudovíta Pokojného, ktoré hlboko vplývali  
najmä na duchovnú oblasť nášho života. 
Príjemným zážitkom tohto podujatia bol i 
pekný kultúrny program, v ktorom vystú-
pila známa populárna speváčka Jadranka 
Handlovská. 
Prejav patričnej úcty a pozornosti najviac 
patril najstarším členom klubu dôchodcov- 
80 ročným a starším, pre ktorých sme pri-
pravili i menšie potravinové darčeky. Táto 
pozornosť sa dotýkala 61 členov.
Druhé stretnutie členov klubu dôchodcov 
vyznievalo ako Oslava jubilantov za druhý 
polrok 2012. Oslava bola veľkolepá. Niesla 
sa v znamení vysokého počtu pozvaných ju-
bilantov – 60-ti jubilanti  sa dožívali svojho 
významného životného jubilea a 5 manžel-
ských párov svojho významného manžel-
ského jubilea (1 pár 60 rokov, 2 páry 55 a 2 

páry 50 rokov spoločného života).  Popri ju-
bilantoch sa na oslave zúčastnilo i viac ako 
dvesto členov klubu dôchodcov, ktorí prišli, 
aby významné životné a manželské jubileá 
svojich priateľov – spoluobčanov spoločne 
slávili spolu sa s nimi potešili z úprimného 
srdca a pri tejto príležitosti zablahoželali 
a do ďalšieho života popriali všetko len to 
najlepšie – zdravie, radosť, lásku a pohodu. 
Dôstojný priebeh oslavy umocnil slávnost-
ný príhovor pána starostu  Jozefa Krúpu. 
Jubilantom sa tiež prihovoril i zastupujúci 
kňaz v našej farnosti vdp. Milan Červeňan-
ský, náš niekdajší diakon, ktorý pôsobil ako 
prvý v našej farnosti.
Nasledoval slávnostný akt gratulácií, podpi-
sy do pamätnej knihy, jubilanti si odnášali 
venované darčeky. Sálou zaznievali i hudob-
né darčeky v podaní vystupujúcej Veselej 
muziky zo Stupavy pod vedením pána Šte-
fana Veselého. Ofi ciálna časť oslavy už bola 
síce ukončená, atmosféra príjemnej zábavy 
a dobrej nálady pri veselých tónoch však 
pretrvávala  hodne dlho. Účastníci oslavy sa 
rozchádzali s pocitom radosti a spokojnosti 
z pekne prežitého sviatočného popoludnia, 
čo vlastne i nás, ktorí sme týmto oslavu or-
ganizovali, potešilo.
Dovoľte mi preto aj touto cestou poďakovať 
sa všetkým, ktorí sa na úspešnej organizácii 
našich slávnostných podujatí podieľali. 
Osobitne veľmi srdečne ďakujem za všet-
ky sponzorské prejavy, vyjadrené pre tieto 
podujatia formou fi nančnej alebo materi-
álnej pomoci.

Ľudmila Moková
preds. Klubu dôchodcov

  Manželské jubileá oslávili nasledovné páry:  

60 rokov spolužitia  – Rudolf a Elena Drahošoví
55 rokov spolužitia  – Rudolf a Anna Mikletičoví
    František a Mária Mihalovičoví
50 rokov spolužitia  – Rudolf a Mária Liďákoví
    Anton a Albína Polákoví

Výsledkový servis– nov.-dec.

SENIORI – 5. LIGA BA MESTO
MFC Záhorská Bystrica - FKM Karlova Ves 1:1
MFC Záhorská Bystrica - ŠK Štart Nepočujúci 0:2
MFC Záhorská Bystrica - FC Volkswagen Bratislava 1:2
MFC Záhorská Bystrica FK Dragons 1:3
TJ Jarovce  - MFC Záhorská Bystrica 3:0

FUTBAL – sezóna 2012 / 2013 tabuľka po jeseni 2012

SENIORI – 5. liga  2012 / 2013  Z V R P Skóre B
1 TJ Jarovce Bratislava 13 12 0 1 58:13 36
2 FKM Karlova Ves 13 8 3 2 38:17 27
3 Štart Nepočujúci 13 8 2 3 38:27 26
4 FC Volkswagen 13 8 2 3 34:24 26
5 Slávia Ekonóm 13 5 3 5 29:27 18
6 ŠK Krasňany 13 5 0 8 33:37 15
7 FK Dúbravka 13 4 0 9 24:37 12
8 FK Tre Dragons 13 4 0 9 21:34 12
9 ŠK Hamuliakovo 13 4 0 9 14:54 12
10 MFC Záhorská Bystrica 13 1 2 10 8:24 5

MLADŠÍ ŽIACI – BA MESTO
MLD. ŽIACI – BA 2012/2013  Z V R P Skóre B
1 ŠK Bernolákovo 11 8 2 1 46:13 26
2 MŠK Iskra Petržalka B 11 8 2 1 27:6 26
3 FK Vajnory 11 7 2 2 69:5 23
4 FK Lamač Bratislava 11 6 2 3 32:13 20
5 ŠK Slovan Bratislava Z 11 5 3 3 19:17 18
6 TJ Rovinka 11 5 2 4 27:33 17
7 ŠK Svätý Jur 11 5 1 5 20:40 16
8 FK Rača Bratislava B 11 4 1 5 11:14 13
9 FK Dúbravka Bratislava 11 4 0 7 24:30 12
10 MFK Rusovce 11 3 1 7 11:42 10
11 FK Scorpions Bratislava 11 2 0 9 12:47 6
12 Záhorská Bystrica 11 6 3 9 4:42 0

FLORBAL sezóna 2012 / 2013 – 
POSLEDNÉ ZÁPASY

ŠK Hargašova – oddiel modernej gymnatiky spolu s Ra-
pidom Bratislava spoluorganizoval 1. 12. 2012 Majstrov-
stvá Slovenska spoločných skladieb v ŠH Mladosť. Naša 
dvojica Horvathová-Abaffyová skončila na 6. mieste. Naša 
trojica Matejovičová-Okálová-Lisková na 11. mieste. Diev-
čatá trénujú pod vedením Moniky Lamošovej.

Staršia prípravka (BASP – do 11 rokov)
Tsunami ZB - TJ Sokol Gajary 17:11
Mladší žiaci (BAMZ -  do 13 rokov)
Seahorses - Tsunami ZB  1:6
Dorast (BADO – do 17 rokov)
18:45 Tsunami ZB - FBC Lev Narnia 26:2

NOKIA KUPA 2012 výsledky turnaja
Chlapci TSUNAMI Záhorská Bystrica
Kategória – roč. nar. 1997: 3. miesto
Kategória – roč. nar. 2000: 2. miesto
Kategória – roč. Nar. 2003 / B Team: 2. miesto
Kategória – roč. Nar. 2003 / A Team: 9. miesto

Dievčatá MIX TSUNAMI 
Záh. Bystrica a D.N.Ves
Kategória – roč. Nar. 2000: 11. miesto

Muži v II. celoštátnej SR lige
ŠK Hargašova Záh. BYSTRICA – M-Šport SALMING Trenčín  4:3
CVČ Šaľa - ŠK Hargašova Záhorská BYSTRICA   6:9
ŠK Hargašova Záhorská BYSTRICA – N SPORT Zvolen  12:5
FBC Grasshoppers Žilina B - Tsunami Záhorská BYSTRICA  4:4
ŠK Hargašova Záhorská BYSTRICA - ŠK Trenčín „B“  13:8
ŠK Hargašova Záh. BYSTRICA – M-Šport SALMING Trenčín  12:0
MUŽI – 2. liga 2012 / 2013  Z V R P Skóre B
1 TJA-FbO Nižná 12 9 1 2 110:53 19
2 VŠK FTVŠ UK Bratislava „B“   12 9 1 2 89:61 19
3 ŠK LIDO Prírodovedec 12 9 1 2 93:71 19
4 FBC Grasshoppers AC Žilina „B“  12 8 2 2 73:48 18
5 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 12 8 1 3 111:74 17
6 ŠK 1.FBC Trenčín „B“ 12 7 1 4 93:70 15
7 ŠK Hargašova Záh. Bystrica    12 5 3 4 86:75 13
8 N-ŠPORT Zvolen 12 3 1 8 66:104 7
9  FBC 09 Lipany 12 2 2 8 63:84 6
10 TJ SOKOL Gajary 12 2 1 9 56:90 5
11 CVČ TIP-TOP Šaľa 12 2 0 10 62:100 4
12 M-ŠPORT Salming Trenčín 12 1 0 11 40:101 2
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Kalendár na rok 2013

ZáhorskáZ
Bystrica

HLAVNÝ PARTNER  -  J J J  STAV -  BUILD,  s . r.o.

2013

Mestská časť Záhorská Bystrica pripravila 
pre svojich obyvateľov a návštevníkov  ka-
lendár s fotografi ami Záhorskej Bystrice.  
Majitelia kalendára sa dozvedia, kedy a aké 
podujatie sa u nás koná. Súčasťou kalendára 
je aj stránka s dôležitými telefónnymi čís-
lami. Kalendár je k dispozícii na miestnom 
úrade na referáte kultúry. 

Bystrický prameň, n.o. 
má novú webstránku.

www.bystrickypramen.webnode.sk
Dozviete sa niečo o našej organizácii, aké služ-

by poskytujeme a čo máme nové.

inzercia 29/6/2012

A d e l í n aA d e l í n a

inzercia 28/6/2012
Predám cirkulár funkčný, starší, píla z 
kvalitnej ocele v Borinke, cena 130 eur, 
alebo dohodou. Telefón 0918 743573

V kategórii prípraviek U8 hrajú 
chlapci narodení  2003 – 2005.

Karlova Ves A : MFC 17 : 0
MFC : Karlova Ves B   4 : 9
MFC : Šk Danubia BA  7 : 1
OFK Dunajská Lužná : MFC  3 : 1
MFC : Šk Vrakuňa  5 : 2
MFC : Kalinčiakova  2 : 7
TJ Jarovce : MFC  2 : 2
MFC : TJ Čunovo  4 : 3
MFC : Fk Lokomotiva DNV  1 : 6
Fk Inter BA : MFC  0 : 1 

 O naše góly sa postarali: Oskar Ševčík 
12, Alan Kubaský 10, Alex Pavlikovský 
3 a po jednom góle strelili Samuel Lu-
čenič a Samuel Prokop.

J. Prokop, asistent trénera

výsledkoy futbalovej prípravky U8 po jesennej časti 



20

Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica. Adresa: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1,  
843 57 Bratislava, evidenčné číslo pridelené MK SR EV 4401/11. Redakčná rada: Mgr. Milada Čechová, Ing. Jozef Krúpa, 
Ing. Roman Weinštuk, PaedDr. Zuzana Kaliariková, Mgr. Martin Besedič, Ing. Ivan Bošňák, Mgr. Marcela Jedináková, Mgr. Andrea 
Serečinová. Spolupráca: Barbora Besedičová. Inzercia: nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Kontakty na redakciu: +421 2 6595 6210, 
nasabystrica@zahorskabystrica.sk.

KRÍŽOVKA/POZVÁNKA

Šťastné a veselé Vianoce 

Nech v našich srdciach 

vládne… 
(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
Marand, Posada, 
Adam, lavra, de, 
Sara, Apere, id

3. časť
tajničky

Mesto v Iráne Riekav Bolívii Useň 
z bravčovice Meno Otílie Skratka 

valuty Inými slovami
Väčší 

pravoslávny 
kláštor

Chutil (hovor.)

Ťapkala

Aréna, po 
nemecky

Rímska 
štvorka

Kričala (expr.)

Planétka

Ročné 
obdobie

Stredo africký 
strom

Seká

Pokladnica 
(hovor.)

Ukazovacie 
zámeno

Gén, idant

Ruský súhlas

Otáčaj
Varené jedlo 

(hovor.)

2. časť
tajničky

Typ ruských 
lietadiel

Autor:
JOZEF BLAHO

Ľudská bytosť 1. časť 
tajničky

Druh slimáka Nočný vták
Latinská pred-

ložka (od)
Kód Talianska

Kričala
Šľahal (expr.)

Oplodnia 
peľom

Tamtá, oná

Druh opice

Sarmat

Francúzsky 
skladateľ

Znelka

Paragónsky 
hlodavec

Cestovný 
doklad

Starorímska 
minca

Staroarmén-
ske mesto

Armádny 
telovýchovný 
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Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 5 znie:  „....veď on pri Tebe skoro ošedivie.“

POZVÁNKA
Milí Bystričania,
srdečne Vás aj tento rok pozývam na spoločné 
privítanie Nového roka. Tak ako sa už stalo tradí-
ciou, stretneme sa krátko pred polnocou na Námestí 
rodiny. Na zahriatie tela bude pre každého pripravené varené 
víno a pre potešenie ducha si budete môcť pozrieť pekný ohňostroj. Verím, že prijmete pozvanie, aby 
sme sa mohli rozlúčiť s rokom starým a zároveň spoločne privítať Nový rok 2013.

Želám Vám všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a do Nového 
roka Vám prajem pevné zdravie, veľa pokoja a Božieho požehnania.

 Jozef Krúpa, starosta


