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DETI POĽOVNÍKOM, 
POĽOVNÍCI DEŤOM
Slávnosť na počesť svätého Hu-
berta, večer plný hudby, tanca.

VÁNOCE POD KRISPÁNKEM 
V Ľudovom dome, sme 
spoločne prežili atmosféru 
prichádzajúcich Vianoc
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Milí priatelia, 
aj tento rok máme možnosť osláviť Via-
noce a ponoriť sa do zhonu, ktorý im 
predchádza. Teším sa, že viaceré rodiny 
dokázali pre seba spomaliť tempo tohto 
zhonu, a verím, že takýchto rodín bude 
čoraz viac. Bohužiaľ, viackrát to bolo 
pre rôzne „zemetrasenia“ v osobnom či 
rodinnom, pracovnom či spoločenskom 
živote, ktoré neobchádzajú nikoho. Čas-
to priniesli a prinášajú chvíle skľúčenosti, 
ale sú aj impulzom na hlbšie zamyslenie 
sa nad realitou nášho života a našich 
vzťahov, ktoré vždy potrebujú skvalitniť. 

Na udržanie životného zápalu a čis-
tej vianočnej atmosféry je preto potreb-
né rozhodne dôverovať Božiemu Duchu 
svätému, ktorý prichádza na pomoc na-
šej slabosti. Je pravda, že táto dôvera 
v Neviditeľného môže spôsobiť aj závrat: 
je to ako ponoriť sa do mora, v ktorom 
nevieme, čo stretneme a musíme vydať 
zo seba všetko. Sám som to viackrát 
zažil. Niet však väčšej slobody, ako keď 
sa dáme viesť Duchom Božím; keď sa 

vzdáme prepočítavania a kontrolovania 
a keď mu dovolíme, aby nás viedol tam, 
kam On chce, ako to prežila nazaretská 
rodina Ježiša, Márie a Jozefa. 

V týchto dňoch je teda v kostoloch 
počuť a vidieť, že Boh sa stal dieťaťom. 
Je to preto, aby sme si oživili vedomie, 
že Boh nie je od nás ďaleko, že je pri 
nás. A taktiež znovu počujeme, ako anjeli 
k tomu pridávajú: Pokoj ľuďom, ktorých 
Boh miluje.

Pri betlehemských jasliach Vás teda 
tento rok pozývam predniesť vďaky Bohu 
za ľudí, ktorí nás nezištne majú radi a 
zdieľajú našu cestu životom napriek tomu, 
že vedia, akí sme. A poprosiť Boha o od-
pustenie nerozumností, čo sme urobili. 

Zahľaďme sa duchovne a prosme 
malého Ježiša, aby vymyslel spôsob, ako 
cez nás osušiť slzy a utíšiť bolesť detí, 
ktoré stratili rodičov; objať chorých, sta-
rých a opustených; presvedčiť mužov a 
ženy, aby zložili zbrane a znovu sa spojili 
v objatí pokoja a lásky. Nech mladí ľudia 

majú silu zboriť múry vytvorené chudobou 
a neznalosťou, ľahostajnosťou, diskrimi-
náciou a netoleranciou. 

Nech nás Božie betlehemské dieťa 
oslobodí od našich hriechov a urobí, aby 
sme uverili v dobro druhého. Nech nám 
spojí ruky v bratstve, aby sme topiacich 
sa ľudí priviedli do prístavu pokoja, poro-
zumenia a lásky. 

Počas Vianoc 2014 i celého roka 
2015 Vám k tomu zo srdca žehnám.

Ľudovít Pokojný

duchovný otec farnosti

PRIVÍTANIE ADVENTUPRIVÍTANIE ADVENTU

VIAC NA S. 2
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Vianočný stromček, znejúce koledy, adventný veniec. Pri týchto symboloch 
prichádzajúceho najkrajšieho sviatku v roku sme sa spoločne stretli už po 
štvrtýkrát v prvú adventnú nedeľu na Námestí Rodiny.

PRIVÍTANIE ADVENTU

Požehnaním vianočného venca a rozsviete-
ním vianočnej jedličky začalo tohtoročné priví-
tanie adventu. Dekanovi Ľudovítovi Pokojnému 
pomáhal so zapaľovaním prvej adventnej sviečky 
aj starosta Jozef Krúpa. Príjemnú predvianočnú 
atmosféru pomohli dotvoriť deti z materských 
škôl pod vedením svojich učiteliek z Materskej 
školy Hargašova a Materskej školy bl. Zdenky 
Schelingovej. Tie nám krásne zarecitovali, zatan-
covali a zaspievali. 

Počas celého podujatia si prítomní mohli za-
kúpiť v pripravených vianočných stánkoch zá-
zvorníky, medovníky, oblátky a tradičné varené 
víno. Pre malé detičky bol pripravený teplý čaj. 
Adventné vence si rodiny dali požehnať počas 
nedeľnej svätej omše.  

„Advent, advent štyri sviece,
 prvá z nich sa zatrbliece,
a keď druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory,
a keď štvrtá zhorí stíška, 
tešíme sa na Ježiška.“

Kristína Puškelová

Foto: Martin Jurček

Záhorskej Bystrici 
po oslave 700. výročia

Záhorská Bystrica, miestečko vzorové,
dobre je v kaviarni, výborne na dvore.
Malebné námestie i kúsok prírody,
dávaš nám pocity jak svieže jahody.

Vínečko veselé, dušu nám zahreje
po treťom pohári, každý sa zasmeje.
Máš čaro vidieka, v záhradách úrodu, 
dávaš nám života radosť a pohodu.

Občania Tvoji Ti vzdávajú úctu, česť,
preveľkú oslavu chystali ostošesť.
Srdečne, s námahou i veľkou vážnosťou,
Bystrička, pre Teba, 
s obrovskou radosťou.

Pokoj a lásku, čo ľudia z Teba cítia, 
Bystrička, Ty dávaš radosť nám žitia.

Útulne je v Tebe a kopec zábavy,
hosťovať divadlo neraz sa zastaví.
Hody, spev, folklór, bystrická trnka,
na plesoch vyskáčeš jak taká srnka.

Hasičský zbor je záštitou kraja,
dobrovoľníkov vzorne už roky spája.
Tie naše noviny, v nich o Tebe správy
svedčia o hodnotách nepyšnej slávy...

Obec naša, Ty si idyla sama,
keď privinieš nás k sebe,
tak ako mama.

Andrea Bokníková

■ Na post starostu ste nemali protikandidáta. Ako 

to vnímate?

Bol som príjemne prekvapený. Počas 
uplynulých štyroch rokov som robil všetko 
preto, aby boli ľudia s mojou prácou spo-
kojní. Veľa sa podarilo urobiť. Verím, že vý-
sledky sú viditeľné. V nastúpenom trende 
chcem pokračovať ďalej, bez ohľadu na 
to, či som mal alebo nemal protikandidá-
ta. Tento záväzok je pre mňa o to väčší, 
že som vo voľbách získal 1 321 hlasov, 
čo bolo takmer 85 percent všetkých, ktorí 
prišli voliť. Chcem sa poďakovať za každý 
jeden hlas. Zároveň sľubu-
je, že sa budem snažiť túto 
dôveru nesklamať.     

■ Ako ste spokojný s volebnými 

výsledkami? Pozdáva sa Vám zvo-

lený tím poslancov? 

Som rád, že väčšinu v 
novozvolenom zastupiteľst-
ve má môj Tím pre Záhor-
skú Bystricu, ktorý viedol 
korektne celú kampaň, 
bez invektív voči protikan-
didátom. Novozvolený po-
slanecký zbor má tri nové 
mená. Pani doktorku Dag-
mar Cingelovú, inžiniera Jána Janatu, ktorí 
boli súčasťou môjho predvolebného tímu, 
a nová je aj Marta Liďáková zo skupiny 
nezávislých. Každý z nich má z minulých 
volebných období skúsenosti s prácou 
v rámci miestneho zastupiteľstva. Rád by 
som však spomenul ešte jeden úspech, 
ktorý považujem aj za svoj osobný. Do 
kresla primátora Bratislavy bol zvolený Ivo 
Nesrovnal, ktorého poznám dlhšie a spo-
lupracujem s ním už niekoľko rokov. Verej-
ne som ho podporoval, aj napriek tomu, 
že ho nenominovala politická strana, kto-
rej som členom. V Záhorskej Bystrici do-
stal Ivo Nesrovnal percentuálne najväčší 
počet hlasov zo všetkých bratislavských 
mestských častí. Veľká vďaka v jeho mene 
patrí všetkým, ktorí ho podporili.  

■ Ako beriete poslaneckú opozíciu? 

Rozlišujem dva typy opozície. Kon-
štruktívnu a tú druhú - ktorá  nezmyselne 
hádže polená pod nohy, často aj dobrým 
nápadom. Preto je pre mňa opozičný ná-

zor dobrý len vtedy, ak je vecný a odborne 
podložený. Len vtedy je prospešný a po-
trebný. Preto verím, že v nasledujúcom vo-
lebnom období budú prevládať aj zo strany 
opozície rozumné návrhy a poslanci nájdu 
v rozhodujúcich veciach prospešných pre 
obyvateľov Záhorskej Bystrice spoločnú 
zhodu.  

■ Ktoré veľké rozhodnutia Vás teraz čakajú?  

Volebný program je vzhľadom na fi-
nančnú situáciu samosprávy pomerne 
odvážny. Čaká nás teda tvrdá práca a bu-

deme sa orientovať na pri-
ority. Som presvedčený, 
že sa nám podarí zvýšiť 
kapacitu materskej školy 
a minimalizovať tak počet 
neprijatých bystrických 
detí. Projekt rozšírenia 
škôlky je hotový napriek 
tomu, že jeho opodstatne-
nosť niektorí poslanci kri-
tizovali. Veľkou výzvou je 
aj výstavba multifunkčnej 
športovej haly. Máme na 
ňu už stavebné povolenie, 
ale na jej realizáciu bude 
potrebný úver na prefi-
nancovanie. Vynasnažím 

sa však využiť všetky možnosti a kontakty, 
aby sme získali aj iné zdroje na jej výstav-
bu. Budeme pokračovať aj v rekonštrukcii 
ciest a chodníkov, chceme urobiť proti-
povodňové opatrenia, aby sme chránili 
majetok ľudí. Okrem stanovených priorít 
budem samozrejme riešiť menšie, bežné, 
denno-denné problémy. Moje dvere sú ot-
vorené kedykoľvek a pre každého. 

      
■ Blíži sa koniec roka, čo by ste chceli pri tejto 

príležitosti Bystričanom zaželať?  

V prvom rade krásne a požehnané Via-
noce. Želám všetkým, aby vianočné sviat-
ky strávili v pokoji, v kruhu rodiny a svojich 
najbližších. Budem rád, keď všetci počas 
sviatkov pookrejú hlavne na duši, aby na-
brali nové sily do ďalších dní a mesiacov. 
Verím, že v Novom roku sa opäť spoločne 
pustíme do  práce, tak, aby naša Bystria 
bola pre nás všetkých stále krajším mies-
tom pre život. 

    (mc)

Foto: archív

ČO PRINESIE ROK 2015 

ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Na otázky o voľbách a náplni ďalšieho volebného 
obdobia odpovedá starosta Ing. JOZEF KRÚPA.
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Deti poľovníkom, poľovníci deťom

Prečo vznikla myšlienka dať dohromady prá-
ve poľovníkov a deti? Nuž napriek zdaniu, že 
tieto dve skupiny majú málo spoločného, jedna 
vec ich zjednocuje. Zvieratá.

Počas večera 8. novembra sa v Spoločen-
skom dome predstavili iba tí najlepší. Program 
otvoril inštrumentálny súbor žiakov zo Záhor-
skej Bystrice spolu s detským zborom Kresánek  
s piesňou V našej Bystrici, za sprievodu taneč-
níkov z 1., 2. a 3. ročníka umeleckej školy. Svoje 
tanečné nadanie predviedli žiaci 1. ročníka aj 
so žiakmi prípravného ročníka v choreogra-

fi ách pod vedením pani učiteľky Scheinerovej. 
O hudobný zážitok sa postarali hrou na klavíri 
Eduard Pekarovič a Eva Sajanová. Reprezen-
tantom sláčikových nástrojov bol violončelista 
Juraj Bendík. Zavŕšenie hudobného programu 
Mazúrkou patrilo Komornému orchestru pod 
vedením pani učiteľky Janky Spálovej.

Súčasťou večera bol aj krátky dokument 
o poľovníkoch a výstava poľovníckych potrieb 
a trofejí. V Záhorskej Bystrici býva osemdesiat 
poľovníkov, ako v krátkom rozhovore s mo-

derátormi uviedol poľovník Eduard Pokorný. 
Ich úlohou však nie je iba lov zveri, ako by sa 
na prvý pohľad mohlo zdať. Ak by to tak bolo, 
mohli by sme sa rozlúčiť s rozmanitosťou fauny 
v našich lesoch. Poľovníci sú tu na to, aby zver 
hlavne chránili a starali sa o ňu, za čo im patrí 
veľká vďaka.

Celým programom sprevádzala Gabriela Če-
pičanová, ktorá sa vžila do roly mýtickej bohyne 
lovu a mesiaca –  Diany, spolu s Matejom Fel-
dbauerom, znázorňujúcim patróna poľovníkov 
– svätého Huberta. Za krásnu výzdobu dotvá-
rajúcu atmosféru lesa v sále ďakujeme žiakom 
výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky 
Brezinovej. 

Slávnosť svätého Huberta sme si spoločne 
pripomenuli aj počas nedeľnej svätej omše, na 
ktorej poľovníci vzdali česť patrónovi Hubertovi 
svojím poľovníckym úlovkom.

Kristína Puškelová

Foto: Martin Jurček

Slávnosť na počesť svätého Huberta nám každoročne pripomína, že úlohou poľovníkov nie je 
loviť zver, ale naopak starať sa o ňu, rovnako ako o prírodu. Tento rok sa nám poľovníci rozhodli 
spolu so Základnou umeleckou školou Jozefa Kresánka pripraviť večer plný hudby, tanca a 
výtvarných diel inšpirovanými tajomstvami prírody. 

V Záhorskej Bystrici má v súčasnosti trva-
lý pobyt  80 poľovníkov s platným poľovným 
lístkom. V poľovnom revíri Záhorská Bystri-
ca (1597 ha) vykonáva právo poľovníctva Po-
ľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, ktorá 
má 21 členov. Jej predsedom je Ing. Rudolf 
Hurbanič a poľovníckym hospodárom Milan 
Brštiak. V poľovnom revíri Holý Vrch (1047 
ha) poľuje Poľovnícka spoločnosť Sekýl, má 
10 členov, jej predsedom je Anton Kašák 
a hospodárom Ing. Eduard Pokorný. Ostatní 
poľovníci poľujú v revíroch mimo Záhorskej 

Bystrice, alebo sú nezaradení a poľujú na tzv. 
hosťovanie. V obci je taktiež Poľovnícke zdru-
ženie Urbár bez revíru, ktoré má 11 členov.

V revíroch našej obce sa trvalo vyskytuje 
nasledovná voľne žijúca poľovná zver. Ratico-
vá:  diviačia zver, srnčia, danielia, sporadicky 
jelenia a mufl ónia zver. Malá srstnatá: zajac 
poľný, sporadicky králik divý. Dravce: líška, 
jazvec, kuna skalná, tchor, lasica. Pernatá: 
bažant, hus divá, kačica divá. Stavy zajačej 
a bažantej zveri sa vďaka starostlivosti PS Zá-
horská Bystrica zvyšujú.

Práca oboch poľovníckych spoločností 
je orientovaná predovšetkým na zabezpeče-
nie dostatočnej úživnosti pre zver. Spočíva 
v celoročnej starostlivosti o revír – od opráv 
poľovníckych zariadení, kŕmidiel, senníkov, 
soľníkov, napájadiel, až po pravidelné prikr-
movanie zveri v dobe núdze, prípravu senáže 
a ďateliny na zimu, napĺňanie soľníkov, ora-
nie a siatie poľovníckych políčok, a osvetovú 
činnosť.

Spoločenské pôsobenie poľovníkov 
z oboch poľovníckych spoločností a z Poľov-

níckeho združenia Urbár sa prelína všetkými 
kultúrnymi a spoločenskými aktivitami obce. 
Sú to najmä pravidelné oslavy Dňa sv. Huber-
ta začiatkom novembra, spoločné zájazdy na 
celoslovenské oslavy Dňa sv. Huberta vo Sv. 
Antone, tradičná poľovnícka zábava na Kata-
rínu, strelecké a spoločenské aktivity na po-
ľovníckej strelnici Na Plácku, spolupráca na 
všetkých kultúrnych a spoločenských akciách, 
pravidelné čistenie chotára Záhorskej Bystrice 
od odpadu na čiernych skládkach a pod.

Za svoju prácu, za rozvoj poľovníctva na 
Slovensku, boli zo Záhorskej Bystrice ocenení 
najvyšším poľovníckym vyznamenaním dva-
ja poľovníci, dnes už poľovnícke legendy, pán 
Emil Richter a pán Ing. Jozef Granec.

Trápia nás však pravidelné vývozy staveb-
ného a domového odpadu a tvorba čiernych 
skládok odpadu v celom katastri našej obce, 
niektorými našimi spoluobčanmi či v lese, 
alebo na poli. Do zúfalstva nás doháňa aj di-
voké venčenie psov v revíroch – voľne puste-
ní psi bez náhubku naháňajú gravidné srny 
a danielice. Ich majitelia sa následne správajú 
arogantne, i keď je to v radikálnom rozpore 
so zákonom o poľovníctve. Robia to nielen 
dospelí, ale už aj ich deti. Stav je neúnosný 
a treba ho riešiť.

V lesoch, ktoré sú v spoločnom vlastníc-
tve podielnikov urbára, a sú poľovným reví-
rom, si na okrajoch chatových osád osadníci 
okrem vytvárania smetísk aj klčujú a betónujú 

priestor na parkoviská, dokonca si tam osá-
dzajú rampy (podotýkam, že na súkromných 
pozemkoch a v rozpore so zákonom o lesoch) 
a pod. Už aby bol v platnosti nový stavebný 
zákon.

Na záver konštatujem, že poľovnícku obec 
v Záhorskej Bystrici tvorí skutočne odušev-
nená skupina ľudí, ktorí majú prírodu v úcte, 
preto si zasluhujú uznanie za svoju prácu. 
Všetkým jej členom patrí úprimné poďakova-
nie. A pripomínam: ako sa budeme voči našej 
prírode správať, tak sa bude príroda správať 
voči nám.

Ing. Eduard Pokorný

tajomník Mestskej organizácie SPZ Bratislava

a poľovný hospodár PS Sekýl Záhorská Bystrica

O poľovníctve v Záhorskej Bystrici
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Vždy ma fascinovalo ísť za poznaním

„Nie som rodený Bystričan, ale k Záhoriu 
mám veľmi blízky vzťah. Manželka pochádza 
z Malaciek, na Záhorie sme chodievali stále, 
a tak som si k nemu vytvoril príjemnú väzbu. 
Vyrastal som na hornej Nitre v Novákoch, kde 
som získal veľmi silný vzťah k prírode. Preto, 
keď sme prišli žiť do Bratislavy, do paneláku na 
Kútikoch, musel som si obstarať aspoň záhradu, 
a tú sme si kúpili zasa len na Záhorí. Tak sme 
sa dostali do Záhorskej Bystrice. Potom, po ro-
koch, keď som sa vrátil zo zahraničia, rozhodli 
sme sa postaviť z ušetrených peňazí dom.“ 

Dom teda začali stavať v záhrade. So sused-
mi vyriešili problém úzkych dlhých pozemkov 
– spojili sa a rozdelili si ich tak, že boli na vý-
stavbu vhodnejšie. „Natrafi l som na dobrých 
susedov, na hornom konci Pútnickej ulice pod 
lesom sa zišla dobrá partia. Nemám problém 
vo vzťahoch k ľuďom. Vo svojom živote som si 
zvykol na moslimov, zvykol som si na Američa-
nov a nezvykol by som si na Záhorákov?“ smeje 
sa pán profesor. „Ľudí musí mať človek rád ta-
kých, akí sú, nie takých, akých si ich predstavuje 
a pokúša sa ich vtesnať do svojho modelu. To je 
začiatok katastrofy medziľudských vzťahov.“ 

Pán profesor na život v Záhorskej Bystrici, 
v ktorej žije už pätnásť rokov, nedá dopustiť. 
„Bývanie je vynikajúce, príroda krásna, do zá-
hrady nám prelietavajú bažanty a naša fenka 
Sea sa ich snaží uloviť. Teší ma, že v Záhorskej 
Bystrici ešte zostalo veľa z vidieckeho štýlu živo-
ta. Lahodí mi, keď idem hore dedinou a ktorási 
babička ma pozdraví, prihovorí sa, prehodíme 
pár viet... Toto sa z mestského bývania vytratilo. 
Keď vidím svojich vrstovníkov, ktorí zostali žiť 
na sídlisku, zdá sa mi, akoby z nich vyprchal 
život.“

Spevokol
Od prvej chvíle nášho stretnutia, ba ešte 

z prvého telefonického hovoru viem, že pán 
profesor má družnú povahu. „Rád sa zabavím, 
rád spievam. V Bystrici funguje spevácky zbor 
Bystričan, ktorého som už desať rokov členom,“ 
hovorí hrdo, rovnako ako všetci členovia tohto 
zboru, s ktorými som sa už stretla. „Zbor teraz 
trošku trpí nedostatkom mladých, chýba nám 
nastupujúca generácia. Je to škoda, lebo ľudo-
vý spev teší srdce. Spievame nielen v Záhorskej 

Bystrici, ale aj inde. Rád zariadim, aby sme išli 
spievať napríklad na rôzne vedecké sympóziá, 
lebo obvykle je tam v programe klasika. Tá je 
však v programe všade na svete, no náš folklór 
je len jeden. Nikde inde taký nenájdete.“

Potom sa pán profesor rozrozpráva o dru-
hom CD Bystričana, ktoré je v čase nášho roz-
hovoru tesne pred krstom. „Povedali sme si, 

pritiahnime ďalších Bystričanov, veď je tu pý-
cha slovenskej opery, spevák Mirko Dvorský, sú 
tu uznávaní vynikajúci huslista a spevák Mirko 
Dudík a jeho syn Šimon s cimbalovou muzikou. 
Tak sme ich pritiahli a bol to samozrejme veľmi 
silný vklad do kvality, veď my sme predsa len 
amatéri.“

Prečo je byť súčasťou Bystričana také krás-
ne a dôležité? „Viete, v medicíne zohráva veľkú 
úlohu medikament ako liečebný prostriedok. 
A toto je liek. Keď ste tam, keď spievate a po 
dvoch hodinách skončíte, poviete si: Čo to boli 
za problémy dnes v robote? Čo ma to tak na-
štvalo? Neviem... Zabudol som. To je ten liek!“

A tak je pán profesor prostredníctvom spe-
vokolu Bystričan dvojnásobným Bystričanom.

Rodina
Profesor Čižnár pochádza z veľkej a súdržnej 

rodiny, má päť súrodencov. Otec bol podnikateľ, 
ktorého v roku 1952 vyvlastnili, prišiel o reš-
tauráciu a ešte i vo vlastnom byte musel platiť 
nájomné. „Otec nám vždy hovorieval, nič vám 
nemôžem dať, ale budem pracovať do úmoru, 
aby ste vyštudovali, mali niečo v rukách a po-
starali sa sami o seba. Vštepil do mňa zásadu, 
že rodina je to najdôležitejšie. Hovorieval, ak 
sa jeden z vás dostane do ťažkostí, ostatní piati 
nezaváhajú a pomôžu mu.“ 

Otcovi pána profesora sa dostalo zadosťuči-
nenia v podobe reštitúcií a to, čo do detí všte-
poval, mu vrátili. „Celý život nemohol zabudnúť 
na to, čo s maminkou vytvorili a čo nám túži-
li odovzdať. Keď sa to vrátilo, povedal: My to 
spustíme! Samozrejme, nedali sme mu najavo, 
že sme z takejto predstavy úplne hotoví. Všetci 
sme mali svoje životy v úplne iných oblastiach, 
reštaurácia a samoobslužná jedáleň boli pre 
nás neznáme územia. No povedali sme si, že sa 
nemôžeme vzoprieť, nemôžeme mu to urobiť, 
a tak sme mu pomohli znovu oživiť jeho pod-
nikanie, aj keď nás to stálo veľa síl. Išlo len o to, 
aby dožil jeseň svojho života v spokojnosti.“ 

To, čo profesorovi Čižnárovi vštepil jeho 
otec, vštepuje aj on svojim deťom. Syn Peter je 
pediater, imunológ a alergológ, Barborka, o de-
sať rokov mladšia, je ekonómka. S manželkou 
Evou sú zosobášení už 52 rokov. „Pracovala v 
Geologickom ústave Dionýza Štúra v oblasti 
zahraničnej spolupráce a projektov. Ja som ju 
toľko vláčil so sebou po svete, že si teraz naplno 
užíva pokoj na dôchodku a teší sa zo šiestich 
vnúčat. Je šťastná, lebo je na tom svojom Zá-
horí. Má záhradu, o ktorú sa môže starať a túto 
starostlivosť jej výdatne komplikuje naša Sea, 
za čo vraj môžem ja, lebo som príliš tolerantný, 
nehreším a necvičím ju. A keď to urobí ona, Sea 
ujde a schová sa za mňa,“ smeje sa. 

Najväčším potešením pána profesora je, keď 
sa stretne celá rodina, ako aj teraz, na Vianoce. 
Je ich spolu s vnúčatami toľko, že sa ledva vmes-
tia pred objektív fotoaparátu. 

Veda
„Vždy ma fascinovalo ísť za poznaním,“ vy-

znáva sa profesor Čižnár. „Za poznaním živých 
organizmov, či to bola rastlina alebo živočíchy. 
Hovorieval som si, aké je úžasné pracovať až na 
molekulárnych základoch živých systémov. Do-
dnes to považujem za fascinujúce.“

Čo sa týka štúdia, žartuje pán profesor, že 
bol „nešťastné dieťa“, pretože vraj zachytil snáď 
všetky reorganizácie školstva. „Stále ma posúvali, 
zrazu som sa ocitol úplne nezrelý na gymnáziu, 
rovno v triede s mojou o dva roky staršou sestrou 
Hankou. Takže som maturoval sedemnásťročný 
a vysokú školu som skončil, keď som mal dvad-
saťjeden. Stále som mal pocit, že hodím školskú 

tašku do kúta a idem sa zabávať. Ale to nešlo. 
Musel som začať pracovať a zamestnal som sa na 
Ústave mikrobiológie a epidemiológie. Dodnes 
stále pracujem v tej istej inštitúcii, hoci sa za tie 
roky mnohokrát premenovala.“

Profesor Čižnár spomína na obdobie, keď 
začínal, na prácu spojenú s úsilím o zlepšenie 
zdravotného stavu obyvateľstva. „Vy už ani ne-
viete, čo je to brušný týfus, ale v tom čase to 
bolo ochorenie, ktoré sprevádzalo všetky veľké 
rodinné podujatia – krstiny, svadby, dokonca 
aj kary, pretože u nás bolo veľké percento jeho 
nosičov.“ 

Našťastie to už naozaj nevieme, no vo svete 
ešte aj dnes zomiera na črevné infekcie okolo tri 
a pol milióna detí ročne. „Všetky sa dajú zvlád-
nuť. Vedomosťami o tom, aký postup treba pri 
tom ktorom ochorení zvoliť. Začal som sa teda 
zaoberať toxínmi, začal som publikovať výsledky 
svojej práce v medzinárodných časopisoch, a tak 
som dostával aj ponuky zo zahraničia.“

Amerika
Bolo to tesne pred rokom 1968, keď dostal 

pozvanie pôsobiť na fl oridskej univerzite. „Bolo 
zložité dostať sa do takejto krajiny, ale už bolo 
cítiť uvoľnenejšiu atmosféru a dostal som súhlas. 
Postupne som si vybavoval štipendium a ďalšie 
veci a 21. augusta som už mal všetko pohroma-
de, vrátane letenky na 1. októbra. Do toho prišiel 
vstup vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie a 
ja som si povedal, tak to je asi koniec. Ale keď 
som si veci overoval, všetko naďalej platilo a po-
darilo sa mi vycestovať.“ Najprv vycestoval bez 
manželky, pretože nevedel, do čoho presne ide, 
a tak ju so štvorročným synom Petrom nechcel 
brať do neistoty. Napokon mali šťastie. „Prilete-
li za mnou 20. decembra a 21. decembra padla 
brána.“ 

Nebol to luxus, no mohli solídne žiť a hlav-
ne byť spolu napriek tomu, že sa pán profesor 
dva roky venoval svojej vede v zahraničí. Bolo 

to krásne a produktívne obdobie, pracoval na 
dvoch zmysluplných projektoch. V Amerike to 
bola zlatá éra pre vedu, ktorá bola štátom mo-
hutne dotovaná. No napokon bol postavený 
pred dilemu: dostal ponuku zostať. „No dobre, 
ale ja pochádzam z veľkej rodiny, mám päť súro-
dencov, väčšina z nich ešte študuje, uvedomoval 
som si, že ich nemôžem vystaviť perzekúciám, že 
im to skrátka nemôžem urobiť.“ A tak sa vrátil 
domov.

India
Profesor Čižnár pôsobil päť rokov v meste 

Dháka, v Bangladéši. Pracoval v Cholera Hos-
pital, v ktorej je dnes medzinárodné centrum. 
Pracovať v takejto komunite, aj keď vo vedeckej 
inštitúcii, znamenalo predovšetkým pochopiť 
miestnych obyvateľov. 

Dháka leží v delte riek Ganga a Brahmaputra 
pod Himalájami, ktoré sa rozvetvujú do stovák 
kanálov a ramien. V čase záplav sa zmenia do-
slova na more a úrodnú krajinu. „V tomto zmysle 
je to nesmierne bohaté územie, berú dve úrody 
ryže, majú mnoho ovocia a zeleniny, no aj na-
priek tomu je to najchudobnejšia krajina. Keď 
som tam prišiel, mala 105 miliónov obyvateľov, 
keď som odchádzal, už ich bolo 120 miliónov. 
Cholera sa tam veľmi šírila, pri záplavách, pra-
videlne na jeseň a na jar,  prichádzali do nemoc-
nice tisíce pacientov, pretože bolo veľmi ťažké 
udržiavať určitý hygienický štandard.“

Zdá sa mi, že pri takom množstve ľudí musí 
mať človek pocit márnosti, pocit, že to ani nie je 
možné vyriešiť. „Ale keď vidíte to utrpenie ľudí a 
môžete ho zmierniť, aj to má zmysel. Bolo dobré 
vidieť prepojenie vedeckého bádania a skutočné-
ho života, aj keď to zo začiatku boli riadne šoky. 
Hierarchia ich hodnôt je úplne iná, cena ľud-
ského života minimálna. Musel som si zvyknúť, 
že pred vstupom do nemocnice musím najprv 
prekročiť úbožiaka, ktorý sa už ďalej nedostal.“

Ako profesor prežíval zvyky moslimskej ko-

munity? „Naučil som sa ich tolerovať. Napríklad 
prerušovali prácu v laboratóriách modlitbami. Ja 
som si povedal, že som síce kresťan, ale modlí-
me sa k jednému Bohu. Tak som s nimi sedával 
v mešite a rozjímal som. Oni odriekali verše, ja 
som premýšľal a svojom, a na záver som si po-
vedal: Dobre, Pane Bože, fajn, ďakujem Ti, bolo 
to príjemné. Alebo som sa musel naučiť jesť ru-
kami, ani v ústavnej jedálni nepoužívali príbory, 
a to som pracoval s vysokoškolsky vzdelanými 
ľuďmi, z ktorých mnohí študovali v zahraničí. 
Ťažko som tiež znášal, že pri mojom postave-
ní som nesmel manuálne pracovať a museli 
sme mať služobníctvo. No prispôsobil som sa, 
pretože mojím cieľom bolo priniesť niečo nové 
v profesijnej oblasti. Robili sme na novej vakcíne, 
ktorá zachraňovala státisíce detských životov.“

Život staršieho človeka sa vraj dá prirovnať ku galérii, 
v ktorej si môžeme prezrieť všetko, čo prežil. Ak to bol 
dobrý život, obrazy jeho galérie sú krásne a potešia 
srdce, a ak bol aj múdry, obohatia dušu. Stretnúť sa 
a porozprávať s Bystričanom, profesorom IVANOM 
ČIŽNÁROM (76), znamená zažiť oboje.

Prof. Ing. Ivan Èižnár, DrSc. 
vyštudoval Chemickú fakultu SVŠT, špe-
cializáciu liečivá, kandidatúru obhájil na 
SAV v oblasti mikrobiológie, docentúru 
získal na Prírodovedeckej fakulte UK 
v odbore mikrobiológia a imunológia 
(1997), titul profesora mu bol udelený 
za mikrobiológiu (2008). Výskumnej 
činnosti vo svojom odbore sa venuje 
od roku 1960, v zahraničí pôsobil na 
americkej University of Florida, v ban-
gladéšskej Dhake na International Cen-
tre for Diarrhoeal Diseases Research. 
Prednášal na viacerých európskych, 
amerických, ázijských a austrálskych od-
borných pracoviskách. V roku 2014 na 
WFHSS (Svetovom kongrese prevencie 
nemocničných nákaz) získal najvyššie 
ocenenie za celoživotný vedecký prínos 
do problematiky prevencie nozokomiál-
nych nákaz.

Pán profesor Čižnár v pracovni.

Na Bystrickom spoločenskom podujatí. V kruhu svojej rodiny.
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„Ráno si urobím predsavzatie: Zabúdať celý deň na seba vo všetkom, ale viac pamätať na 
druhých. Táto poníženosť je zdrojom sily.“

Slávili sme 10. výročie Hlasu nádeje

Týmito slovami Blahoslavenej Zdenky Schelingovej privítala čle-
nov OZ Hlas nádeje jeho výkonná riaditeľka pani Ľudmila Antalová 
v sobotu 29. novembra, kedy sa konalo  slávnostné stretnutie členov 
združenia pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku. V príhovore ďalej 
pokračovala zakladajúca členka združenia pani Alexandra Kole-
nová, s ktorou sme si zaspomínali, ako to všetko postupne začalo 
fungovať. 

Občianske združenie Hlas nádeje bolo založené v roku 2004 ma-
mičkami p. Strakovou, p. Kolenovou a p. Haňdiakovou za výraznej 
pomoci duchovného otca Antona Solčianskeho. Práve miestny otec 
Anton Solčiansky bol nadšený myšlienkou vzniku najprv materské-
ho centra a podporil ho nielen morálne, ale aj poskytnutím priesto-
rov na vtedy ešte starej fare. 

V tom čase bol obrovský príliv nových obyvateľov do Záhorskej 
Bystrice, prevažne mladých rodín s deťmi. Duchovný otec Anton 
Solčiansky správne pochopil, že toto je najlepšia cesta, ako by sa 
mohli mamičky a následne i celé rodiny stretávať a najmä hlbšie 
spoznať. Kde by si mohli naše menšie i väčšie deti nájsť svoj priestor 
na trávenie voľného času. Preto myšlienku Materského centra roz-

šíril o myšlienku založenia OZ Hlas nádeje, ktoré malo od začiatku 
za cieľ organizovať činnosti, podujatia a iné aktivity pre rodiny, deti 
ale i starších spoluobčanov. 

Pred piatimi rokmi dostala naša farnosť nového duchovného 
otca Ľudovíta Pokojného, ktorý s veľkým entuziazmom pokračoval 
v rozvíjaní činnosti celého Hlasu nádeje. 

Na slávnostnom stretnutí sme si prostredníctvom fotografi í za-
spomínali na mnohé akcie organizované každoročne pod  záštitou 
OZ Hlas nádeje – karneval, Turešina fest, Šarkaniáda, Dyňobranie, 
sprievod na sv. Martina či na príchod sv. Mikuláša. Do aktivít patrí 
i organizovanie denných táborov na fare, či letných táborov mimo 
farnosti. Za desať rokov existencie bolo tých podujatí a akcií sku-
točne veľké množstvo. 

Toto milé podujatie sme ukončili slávnostnou recepciou spestre-
nou skvelými pagáčikmi a  veľkou tortou. Preto by som chcela na 
záver poďakovať práve riaditeľke Ľudke Antalovej. Za jej osemročné 
vedenie, za jej odovzdanosť myšlienke, za jej ochotu a neúnavnosť. 
Patrí jej veľké ďakujem od nás všetkých.

 Alena Vandáková

Oslavy sviatku sv. Martina nám aj tento rok priniesli pekné spoločné chvíle s našimi 
rodinami a priateľmi. Ďakujeme Občianskemu združeniu Hlas nádeje za zorganizovanie 
tejto milej akcie.

SVIATOK SV. MARTINA

Podvečer 11. novembra sme sa o 17.00 všetci stretli v kostole na 
svätej omši, pri ktorej pán farár priblížil deťom život sv. Martina. Po 
požehnaní sme sa zhromaždili pred kostolom, kde naše nedočkavé 
deti s rozsvietenými lampiónmi očakávali príchod „Martina na bie-
lom koni“. Za sprevádzania bubnov sme sa napriek nepriaznivému 

počasiu vybrali ulicami Bystrice vo veľkom sprievode. Rozžiarené oči 
našich najmenších hovorili za všetko. Vyvrcholením bolo divadielko, 
v ktorom nám predviedli vysvätenie Martina za biskupa. Ďakujeme 
všetkým za hojnú účasť a tešíme sa na budúci rok.

 Katarína Besedičová

Ako aj po iné roky, i tentoraz sa otvorila farská brána pre tých, ktorí si tento čas bez 
adventného venca nevedia predstaviť.

Začína sa opäť krásne obdobie roka, pre-
zrádzajúce blížiace sa Vianoce. Máme tu ad-
vent. Posledný víkend novembra sme už po 
desiatykrát venovali výrobe vencov. Pekné 
priestory, príjemná atmosféra a dobrá nálada 
sú tu vždy. 

Aj tohto roku sa nás stretlo hojne, mamič-
ky, babičky a deti...  A pracovali všetci, men-

ší, väčší, každý podľa svojich predstáv. Opäť 
sme tu zažili pekné spoločné chvíle, načerpa-
li energiu a motiváciu. Tieto stretnutia stoja 
za to každý rok. Pri pohľade na rozmanitosť, 
rôznorodosť adventných vencov, všetci z nich 
máme obrovskú radosť, ktorú nám prinesú aj 
domov. 

Vďaka patrí OZ Hlas nádeje aj  tým, ktorí 

zabezpečujú všetky potrebné veci pre to, aby 
bola táto akcia príjemným stretnutím. 

Nech sú aj tohtoročné adventné sviece pre 
nás symbolom príchodu Ježiša ako svetla ve-
riacich, nech sú symbolom pokoja, viery, lásky 
a nádeje. Nech toto svetlo žiari v nás nielen 
v tomto období, ale celý rok.        

Emka Kopčáková, 12 rokov

Pripravovali sme adventné vence
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inzercia

11. decembra 
sa konal 
koncert 
pod názvom 
Za naším 
huménkem, 
v rámci 
ktorého 
Ľudová 
hudba Dudíci 
a spevokol 
Bystričan 
predstavili 
spoločné CD. 

Ľudová pieseň nás spojila

Svojím vystúpením obohatili priebeh koncer-
tu vzácni hostia, Miroslav Dvorský, Miroslav 
Dudík a Jan Zaviačič. Celý koncert modero-
val, herec a recitátor Jozef Šimonovič. 
Ľudová hudba Dudíci pôsobí pod vedením 
Šimona Dudíka v Bratislave, ktorý je syn 
známeho hudobného virtuóza Miroslava 
Dudíka. Absolvovali niekoľko vystúpení na 
Slovensku aj v zahraničí. Základ ich reper-
toáru tvoria hlavne piesne z Myjavy a západ-
ného Slovenska, hrajú však aj ľudové piesne 
z iných regiónov Slovenska. 
Ľudové piesne sa na Slovensku začali zbierať 
už v 18. a v 19. storočí prostredníctvom Ma-
tice slovenskej. Miestny odbor Matice sloven-
skej má v Záhorskej Bystrici dlhoročnú tra-
díciu. Pred piatimi rokmi oslávil 60. výročie 
svojho vzniku. Miestny odbor je zriaďovate-
ľom spevokolu Bystričan. Spevokol nadvä-
zuje na tradície obce, orientuje sa na ľudové 
piesne zo Záhoria, západoslovenského kraja, 
ale aj ostatných častí Slovenska.  V roku 2004 

zbor prijal pomenovanie Bystričan a má pri-
bližne 25 členov. Spieva národné, hymnické 
a vlastenecké piesne a svoju pozornosť sú-
streďuje na chrámové skladby. Od roku 2004 
ho vedie Štefan Martinkovič. Bystričan má za 
sebou úspešné vystúpenia doma v Záhorskej 
Bystrici, v ďalších regiónoch Slovenska, ale 
aj v zahraničí. V roku 2011 nahrali prvé CD 
s názvom Záhorácke a iné pjesňičky, ktoré 
bolo s úspechom prezentované aj v Sloven-
skom rozhlase. „Ľudová pieseň je prekrásna 
vizitka našich ľudí z minulých dôb, pretože  
zahŕňa radosť, ale aj smútok z ťažkých chvíľ 
a toto všetko sa odráža v slovách i v melódii 
tej ktorej ľudovej piesne,“ povedal pán Mar-
tinkovič, vedúci spevokolu Bystričan.
Pri príležitosti 700. výročia od prvej písom-
nej zmienky o Záhorskej Bystrici vznikla 
myšlienka vytvoriť ďalšie CD, ktoré bude 
slúžiť na prezentáciu našej mestskej časti. 
Vďaka dobrej spolupráci spevokolu Bystri-
čan s Ľudovou hudbou Dudíci vzniklo nové 

CD s názvom Za naším huménkem. Má 48 
minút a účinkujú na ňom Ľudová hudba Du-
díci, Spevokol Bystričan a ako vzácni hostia 
Miroslav Dvorský a Miroslav Dudík.  Pán 
Martinkovič piesne vybral a pán Miroslav 
Dudík  s Romanom Hulákom spracovali 
aranžmány na skladby. Po niekoľkomesač-
nom cvičení CD nahrali už v júli tohto roku, 
v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. 
CD naspievalo 21 členov a členiek zo spe-
vokolu Bystričan. Neskôr sa pridala Ľudová 
hudba Dudíci. Účinkujúci sa tešili podpore 
starostu Jozefa Krúpu, ale aj povzbudzovaniu 
Miroslavom Dudíkom, ktorý trpezlivo viedol 
členov súboru k dobrým výkonom. 
Popri organizátorskej práci Štefana Mar-
tinkoviča dopadla spolupráca jednotlivých 
umelcov výborne. Ako povedal i napísal 
Miroslav Dudík: „Ľudová pieseň nás naozaj 
spojila.“

Text: Petra Brštiaková

Foto: Pavol Bohunický

Chránená dielňa

Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP,

Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

+421 904 547 538, avmobilita2@avmobilita.sk, www.avmobilita.sk

KOMUNITNÉ CENTRUM PODNIKANIA
Tam, kde bývaš, prípadne pracuješ – ponúkaj

SUSED SUSEDOVI

a využívaj podnikateľské aktivity.

Zámerom činnosti na podporu komunitného podnikania je, aby sa

občania regiónu vzájomne pravidelne oboznamovali, iní verejne

prezentovali v centre.

V sobotu 13. decembra sme sa stretli v Ľudovom dome, aby sme spoločne prežili 
atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Na podujatie Vánoce pod Krispánkem prišli stáli, ale aj 
noví návštevníci.

Vánoce pod Krispánkem

Napriek chladnému počasiu prišlo veľa ľudí, mladších aj starších, 
a v dobrej nálade zotrvali do konca. Prostredníctvom vystúpenia 
Folklórnej skupiny Chasa sme si pripomenuli naše tradície z minu-
losti: „Vianočné pesničky, koledy, sa obsahovo viažu predovšetkým 
k tematike Ježiša Krista a priania všetkého dobrého. Na Štedrý deň 
už od rána chodievali malí chlapci vinšovať.“ 

Folklórna skupina Chasa predviedla skvelé vystúpenie napriek 
tomu, že ako nám prezradili, na prípravu veľa času nemali. „Via-
noce sú sviatok, ktorého slávenie je všetkým blízke, a aj nám sú o 

to bližšie zvyky, ktoré sa k nim viažu. Páčili sa nám reakcie ľudí na 
náš program, živo reagovali a zaspievali s nami.“ 

Na podujatí sa podávalo rôzne občerstvenie, Spoločenstvo pria-
teľov stolného tenisu pripravilo výbornú kapustnicu. Pre tých, ktorí 
uprednostňujú sladké, boli pripravené čerstvé oblátky a medovníky, 
no a na svoje si prišli aj milovníci vareného vína. A záujemcovia o 
remeslá mohli nazrieť do kováčskej dielne.

 Petra Brštiaková

Foto: Martin Jurček
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Ľudia a život v Záhorskej Bystrici
1. Hanka Buč eková: Pravá láska
2. Martin Jurč ek: Ockov dudlík
3. Vladimír Švestka: Úprimnosť 
Zábavná fotografi a z prostredia Záhorskej Bystrice
1. Miriam Dudinská: Slépky
2. Barbora Besedič ová: Bystrickí šuhaji
3. Peter Škodáč ek: Veselé námestie

Oslava jubilea 700 rokov
1. Roman Borák: Noč né jubileum
2. Vojtech Molnár: Detská radosť 
3. Martin Jurč ek: Strelci
Dovolenková fotografi a so symbolom Záhorskej Bystrice
1. Alexandra Liď áková: Cesta sveta
2. Radovan Nerád: Téryho chata
3. Dušan Antoš: Pod baobabom v Botswane 2

Alexandra Liď áková: Cesta sveta Radovan Nerád: Téryho chata

Martin Jurč ek: Strelci Miriam Dudinská: Slépky

Martin Jurč ek: Ockov dudlík Vojtech Molnár: Detská radosť 

Fotografická súťaž
Začiatkom roka vyhlásila komisia kultúry pre všetkých milovníkov fotografovania 2. ročník fotografi ckej súťaže, tentokrát s podtitulom 700 ro-
kov Záhorskej Bystrice. Jedným z cieľov súťaže bolo umožniť prezentovať sa začínajúcim i profesionálnym fotografom a podporiť ich kreativitu 
a šikovnosť. Do štyroch kategórií sa zapojilo 22 fotografov s vyše 200 fotografi ami. Očami objektívu zobrazili život v Záhorskej Bystrici, bohaté 
oslavy nášho jubilea ale i radosť a zábavu v našej dedinke, či pozdrav z dovolenky. Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne fotky!  

Súťažné kategórie a víťazi

Dušan Antoš: Pod baobabom v Botswane 2 Hanka Buč eková: Pravá láska

Roman Borák: Noč né jubileum Vladimír Švestka: Úprimnosť 

Barbora Besedič ová: Bystrickí šuhaji Peter Škodáč ek: Veselé námestie
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Na potulkách svetom zavítal Mikuláš aj do materskej školy na Har-
gašovej ulici. A prišiel už v predstihu – 3. decembra. Neprišiel však sám, 
spoločnosť mu robil čert. Spolu vytvorili čarovnú atmosféru plnú smie-
chu a zábavy – deti totiž učili čerta počítať, slušne sa správať a hovoriť 
pravdu. Mikuláša zasa potešili básničkami a piesňami, za čo im rozdal 
krásne medovníkové zvončeky.  Viera Mazáčková

Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš!

Jazykový týždeň sa konal od 24. do 28. 
novembra a bol určený pre žiakov 3. až 9. 
ročníka. Menší žiaci, tretiaci a štvrtáci, sa 
mohli prihlásiť na anglický týždeň a starší, 
piataci až deviataci, si mohli vybrať medzi 
anglickým a nemeckým týždňom. Nako-
niec bolo osem anglických skupín a jedna 
veľká nemecká skupina, ktorá mala každý 
deň až dve lektorky naraz. V anglických 
skupinách sa lektori striedali, takže sme 
ani jeden deň nemali toho istého, čo bolo 
super. Každý deň sme museli komunikovať 
v cudzom jazyku a aj v ňom myslieť.

A ako to vlastne prebiehalo? Každá sku-
pina mala určené miesto – triedu, kde celý 
týždeň pôsobila. Program bol premyslený 
veľmi dobre. Skupina tvorila rodinu, kto-
rá sa zaoberala nejakým remeslom a žila 
v nejakom meste. Počas tohto týždňa si 
každá skupina – rodina vytvorila vlastný 
erb. Celé vyučovanie bolo poprepletané 
hrami, hry sa striedali s cvičením písania 
a rozprávaním na rôzne témy. Pripravovali 
sme si plagáty a prezentácie o našej skupine 
– rodine, ktoré sme v posledný deň jazyko-
vého týždňa predviedli v anglickom alebo 
nemeckom jazyku pred ostatnými skupina-
mi. Celé sa to skončilo rozdaním certifi kátu 
o absolvovaní jazykového týždňa.

Počas tohto netradičného týždňa sme 
sa naučili veľa zaujímavostí, získali sme 
nové skúsenosti a užili si aj veľa zábavy. 

Všetkým žiakom našej školy ho odporú-
čame.

Adam Iša, Tomáš Klas, Eva Mečirová 8. A

Po anglicky a nemecky sme museli aj myslieť
Kde inde sa dá zažiť 
toľko užitočnej zábavy, 
ako počas jazykového 
týždňa na Hargaške?

Mikuláš, Mikuláš,
kde sa nám Ty túlaš?
Už prišiel ten čas,
keď darčeky pre nás máš.

Na sladkosti čakáme,
už sa na ne chystáme.
Čižmičky čisté,
na chodbu dáme.

Deti rýchlo do postele,
a rýchlo zaspite,
keď Mikuláš príde,
ráno ich nájdete.

Natália Antáleková, 7. A

Pripravovať sa na vianočné sviatky sa 
dá rôzne. Niektorí stavia na prípravu slad-
kých dobrôt, iní na vyčistený a vyleštený 
dom a ďalší sa zasa sústredia na detailne 
pripravené darčeky.  Na našej základnej 
škole sme si vybrali iný „model“ prípravy. 
Rozhodli sme sa, že aj tento rok upustíme 

od materiálnych vecí, viac sa budeme za-
mýšľať a hľadať odpovede na mnohé nezod-
povedané otázky cez adventné príbehy. Veď 
sviatky Vianoc sú čarovné, neobyčajné a 
mnohokrát aj nezabudnuteľné. Prečo si ich 
naplno nevychutnať? Ale na to človek musí 
byť pripravený.  Okrem klasického advent-

ného venca, ktorý nám zdobí veľkú chodbu 
v II. pavilóne, máme  ešte jeden adventný 
veniec, resp. adventné sviece. Sú veľké, pa-
pierové a neprehliadnuteľné, pretože zdobia 
našu hlavnú chodbu. Na nich nám každý 
deň pribúda jeden adventný príbeh, ktorý si 
môžeme prečítať a obohatiť tak svoje vnút-
ro pekným posolstvom. Každý príbeh nám 
môže pomôcť zmeniť pohľad napríklad na 
nie najlepšie vzťahy, alebo nám pomôže 
vyriešiť nejaký problém a povzbudí nás ku 
konaniu dobra.

Ale aby to nebola len individualistická 
záležitosť, každý nový adventný týždeň 
otvárame spoločne v knižnici. Počas veľkej 
prestávky si pri adventnom venci, zapále-
ných sviecach a príjemnej hudbe prečítame 
adventný príbeh daného dňa.

Verte mi, deti majú pre takúto advent-
nú prípravu nadšenie a knižničné priesto-
ry nám už čoskoro stačiť nebudú. Tešme sa 
teda z toho, prežívajme advent aj v našich 
rodinách a užime si ho spoločne.

Pekný adventný čas!
 Monika Mikolášiková

Chystáme sa na VianoceChystáme sa na Vianoce

Dnes večer príde Mikuláš.
Ráno hneď peknú čižmu máš.
Dom bude plný radosti.
A do večera brucho plné sladkostí.
Ak si bol zlý, budeš hladný,
ak si bol dobrý, tak si čokolády trošku zobni.
Zlí sa poučia 
a budúci rok možno čokoládu dostanú plné náručia.

Sara Balogová, 7. A

Deti si čižmy chystajú,
Mikuláša očakávajú.

Mikuláš v červenom kabáte,
už sadá na sane.

Deti sa ráno zobudia,
sladkosti si rozbalia.

Cukríky, lízanky dobré sú,
Mikulášovi ďakujú.

Mikuláš sa len usmieva,
ďalšie sladkosti nosieva.

O rok zase vyrazí,
s vrecom plným sladkostí.

Alexandra Miškivová, 6. A 
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Dva týždne pred  najkrajšími sviatkami v roku sa v Školskom 
klube detí na našej základnej škole uskutočnili pravidelné vianočné 
tvorivé dielne. Mamičky, oteckovia, ale tiež babky a dedkovia si 
v predvianočnom zhone našli chvíľku čas a prišli sa pozrieť na vy-
stúpenia svojich malých tanečníc, spevákov a hudobníkov, občer-
stviť sa chutným vianočným pečivom, ale hlavne vyrobiť si spoločne 
so svojimi deťmi nádherné svietniky, ikebany, ozdoby a ozdôbky. 

Všade sa to trblietalo, vyspevovali sa koledy, popíjal sa detský punč 
a rozvoniavala kávička. 

Vďaka pani vychovávateľkám, šikovným deťom a obetavým ro-
dičom sme si všetci spoločne vytvorili pravú vianočnú atmosféru, 
na ktorú sa tešíme opäť o rok.

Mgr. Lenka Banášová

vychovávateľka ZŠ

Vianočné tvorivé dielne

Aj v tomto školskom roku prebehla počas 
novembra celoslovenská on-line informatic-
ká súťaž    i-Bobor. Súťaž získava stále viac 
priaznivcov. Mohli sa do nej prihlásiť žiaci 
od 3. ročníka základnej školy až po študen-
tov stredných škôl a gymnázií. Prebehol už 
8. ročník tejto súťaže, počet súťažiacich na 
Slovensku vzrástol od minulého školského 
roka o 5 637  a zapojilo sa do nej o 76 škôl 
viac ako v minulom školskom roku.
V ZŠ s MŠ Hargašova súťažilo spolu 
69 žiakov v troch kategóriách. 
Najväčšiu radosť nám urobil Matej Repa 
z 5. B, ktorý vyhral v kategórii Benjamín 
1. miesto medzi 77 žiakmi z celého Sloven-
ska, lebo získal 80 bodov z 80 bodov. V ka-

tegórii Benjamín súťažilo 33 našich žiakov 
5. až 7. ročníka a úspešných riešiteľov bolo 
8. V kategórii Bobrík súťažilo 27 žiakov 
3. a 4. ročníka a 14 z nich boli úspešní rieši-
telia. V kategórii Kadet súťažilo iba 9 žiakov 
8. a 9. ročníka a 2 z nich boli tiež úspešní. 
Spolu sme mali o 10 úspešných riešiteľov 
viac ako v minulom školskom roku. 
Súťaž i-Bobor rozvíja u žiakov schopnosti 
používať informačno-komunikačné tech-
nológie,  logické myslenie, kombinatoriku 
a núti žiakov čítať s porozumením. Pre žia-
kov je to jedinečná, veľmi zaujímavá súťaž. 
Aj touto cestou chceme  v mene žiakov or-
ganizátorom poďakovať. 

Helena Straková, koordinátorka

Informatická súťaž i-Bobor      

V Mirbachovom paláci sa deti spolu s lek-
torkou p. Baslíkovou zamýšľali nad tým, 
prečo niektoré sochy nemajú ruky. A čo by 
bolo, keby ruky mali? Čo by asi vyjadrovali? 
A potom si deti vyskúšali, či sa dá vytvoriť 
umelecké dielo bez rúk. V experimentálnej 
výtvarnej dielni najprv kreslili tak, že ústa-
mi držali fi xku. Potom rozfúkavali farebnú 
škvrnu a nakoniec si vyskúšali kresliť ja-
zykom – výtvarným materiálom bol slad-
ký ovocný sirup! Niektorým „šikovným“ 
umelcom výtvarný materiál rýchlo zmizol 
pod maškrtným jazykom, iným sa podarilo 
vykúzliť zaujímavé tvary.
Návštevou Mirbachovho paláca sa deti 
mohli opäť presvedčiť, že aj v galérii môžu 
zažiť vzrušujúce a zaujímavé chvíle.

Viera Mazáčková

Škôlkari objavovali umenie v galérii
Galéria mesta Bratislavy 
pripravuje vzdelávacie 
programy aj pre deti 
materských škôl. 
Po skúsenostiach 
z predchádzajúceho obdobia 
sme opäť využili príležitosť 
a navštívili sme s predškolákmi 
priestory galérie. 
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Osobnosť bystrického farára Alojza 
Kofrányiho sa väčšinou spomína v súvis-
losti s jeho zaujímavou činnosťou na poli 
techniky, kde sa do dejín zapísal objavom 
dvoch nových spôsobov pohonu parolodí 
pre riečnu i námornú dopravu. Menej sa 
však už v minulosti hovorilo o jeho príklad-
nom kňazskom živote. 

Alojz Kofrányi sa narodil 26. septembra 
1839 v takmer čisto maďarskej obci Tallós, 
dnešnom Tomášikove v galantskom okre-
se. Pochádzal z rodiny miestneho učiteľa 
a organistu Alojza Kofrányiho. Po získaní 
základného vzdelania v rodnej obci študo-
val na gymnáziu v Trnave. Teológiu štu-
doval v Ostrihome, kde bol 27. júna 1863 
vysvätený za kňaza. Jeho prvým kňazským 
pôsobiskom bola kaplánka v Stupave. Po 
piatich rokoch bol v roku 1868 menovaný 
za farára v Zohore, kde pôsobil osemnásť 
rokov. Záujem o techniku sprevádzal otca 
Alojza už od najútlejšej mladosti, ako štu-
dent bol vynikajúci v matematike, fyzike 
a prírodných vedách. 

Po príchode do Zohora začal rozvíjať 
svoju záľubu v technike, zaoberal sa teóriou 
i výskumom hydrauliky a svoje poznatky 
chcel aplikovať na nových spôsoboch po-
hybu parných plavidiel. Dlhoročné štúdium 
i výskum zavŕšil v roku 1878, keď predložil 

ministerstvu priemyslu a obchodu vo Vied-
ni žiadosť o uznanie vynálezu plutvového 
pohonu parolodí. Kofrányiho bádanie po-
kračovalo naďalej i v 80. rokoch 19. storo-
čia. Výsledkom bol druhý vynález kotúčo-
vého systému pohonu parolodí z roku 1886. 
V jeho pozostalosti nachádzame nemecký 
i maďarský originál popisu tohto vynálezu, 
ktorý v máji 1886 prijala na posúdenie Vy-
soká škola technická v Budapešti. Prílohou 
k popisu boli aj technické nákresy. 

Za farára v Záhorskej Bystrici bol Alojz 
Kofrányi menovaný v roku 1886. Bystrica 
našla v Kofrányim zapáleného podporo-
vateľa spoločenského diania v obci. Hoci 
máme písomných prameňov k dispozí-
cii pomerne málo, možno konštatovať, 
že ako kňaz maďarskej národnosti nestál 
výrazne na strane rastúcej maďarizácie 
v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia. 
O jeho činnosti nám vydávajú svedectvo 
matriky pokrstených, sobášených i zomre-
tých, agenda ľudovej školy, účty farnosti, 
no azda najvýznamnejším prameňom je 
kanonická vizitácia farnosti z roku 1912, 
popisujúca stav farnosti a kostola. Roky 
pôsobenia vdp. Alojza Kofrányiho boli 
naplnené zveľaďovaním a skrášľovaním 
kostola a fary. Azda najvýznamnejšou bola 
generálna rekonštrukcia a vymaľovanie in-

teriéru kostola k storočnici jeho postavenia 
v roku 1905. Pozornosť venoval Kofrányi aj 
miestnej škole a vzdelávaniu detí, dosved-
čuje nám to rozsiahla agenda školy z čias 
jeho pôsobenia. Osobnosť znamenitého 
kňaza sa plne odrážala na živote farnosti, 
kde mal povesť skromného a dobrosrdeč-
ného muža, pripraveného podeliť sa i o to 
posledné. Podľa výpovedí už nežijúcich 
pamätníkov žil na pokraji chudoby, chodil 
v starej ošúchanej reverende, s chudobný-
mi farníkmi sa delil o drevo, jedlo, peniaze 
i farskú záhradu. I cigánskym muzikantom 
bol ochotný požičať svoje husle, aby mohli 
ísť hrať na zábavu. 

K pozostalosti Alojza Kofrányiho patrí aj 
pozlátený strieborný kalich s paténou, ktorý 
dostal do daru od kňazov stupavského ar-
chidiakonátu pri oslave 50. výročia kňazskej 
vysviacky v roku 1913. Do dnešných dní sa 
zachovali aj husle, na ktorých hrával, a pod-
ľa pamätníkov z minulosti aj sám husle pre 
chudobné deti vyrábal a učil ich hrať. 

Alojz Kofrányi zomrel v povesti svä-
tosti v ťažkých časoch krátko po vypuknutí 
1. svetovej vojny, 17. novembra 1914. Po-
chovaný je na cintoríne v Záhorskej Bystrici 
spoločne so svojou sestrou Hermínou, ktorá 
s ním žila na bystrickej fare. 

 Martin Besedič

Kofrányimu, rodákovi z juhu dnešného Slovenska, sa stalo 
Záhorie domovom počas celého obdobia jeho kňazskej 
služby, preto patrí nepochybne do panteónu významných 
osobností nášho regiónu.

Pripomíname si 100. výročie 
smrti kňaza Alojza Kofrányiho

Prehľad uznesení a rozhodnutí ustanovujúceho 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Záhorská Bystrica 

zo dňa 9. decembra 2014

ODOVZDANIE OSVEDÈENÍ 
A ZLOŽENIE S¼UBOV 

Po zaznení informácie o výsledkoch vo-
lieb do samosprávnych orgánov od pred-
sedníčky miestnej volebnej komisie pani 
Anny Špányiovej prevzali zvolený starosta 
a zvolení poslanci MZ osvedčenia a zložili 
príslušné predpísané sľuby starostu a po-
slancov MZ.

POVERENIE NA FUNKCIU ZÁSTUPCU 
STAROSTU MÈ

Na základe návrhu pána starostu Jozefa 
Krúpu bol výkonom funkcie zástupcu sta-
rostu poverený Mgr. Martin Besedič, PhD.

URÈENIE POÈTU SOBÁŠIACICH 
Zastupiteľstvo schválilo pre volebné 

obdobie rokov 2015 – 2018 sobášiacich: 
starostu Ing. Jozefa  Krúpu, poslancov 
Mgr. Martina Besedič, PhD. a Miloslava 
Sajana

POVERENIE POSLANCA MZ ZVOLÁVAŤ 
ZASADNUTIA 

Zastupiteľstvo schválilo poslanca p. 
Miloslava Sajana, zvolávaním a vedením 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva v prí-
padoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpi-
sov.

NÁVRH NA URÈENIE PLATU STAROSTU 
MÈ Bratislava – Záhorská Bystrica 

MZ schválilo v zmysle zákona plat sta-

rostu v nezmenenej sume ako doposiaľ a to 
vo výške 2861,-€ mesačne/brutto. 

Ďalšie zasadnutie MZ bude zvolané 
v druhej polovici januára 2015. Zvukový 

záznam zo zasadnutí MZ, znenie zápisníc 
a materiálov z rokovaní nájdete na webo-

vej stránke: www.zahorskabystrica.sk.

Za starostu mestskej časti bol zvolený
JOZEF KRÚPA, Ing. počtom platných hlasov   1321

Za poslancov miestneho zastupiteľstva boli zvolení: 
1. Roman WEINŠTUK, Ing.  877
2. Martin BESEDIČ, Mgr. PhD. 861
3. Vladimír KRISTL  806
4. Marta LIĎÁKOVÁ  794
5. Dagmar CINGELOVÁ, MUDr.  750
6. Ivan BOŠŇÁK, Ing.  690
7. Miloslav SAJAN  682
8. Ján JANATA, Ing.  581
9. Miloš FATYKA  565

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
1. Peter Kopčák, Ing.  538
2. Miroslav Prokop, Ing.  519
3. Miroslav Marciš, Mgr.  490
4. Tomáš Besedič, Mgr.  478
5. Tomáš Besedič, PhDr.  468
6. Mária Okálová, Ing.  447
7. Milan Lônčík, Ing. PhD.  156

Za poslanca do mestského zastupiteľstva bol zvolený:
Roman Weinštuk, Ing.  582

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
získali počet platných hlasov:
Miloslav Sajan  421
Vladimír Kubovič, Mgr.  390
Eduard Hulík, Ing. JUDr.  54
Milan Lônčík, Ing. PhD.  53

Kandidáti na primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy získali počet platných hlasov:
Ivo Nesrovnal, JUDr.  735
Milan Ftáčnik, doc.,RNDr.,Csc.  387
Milan Kňažko  337
Peter Čiernik, Ing.  11
Kristína Ulmanová, Mgr.  8
Andrej Palacko  3

V zoznamoch voličov bolo zapísaných  3481 osôb

Na voľbách sa zúčastnilo  1579 osôb

  POVERENIA A VO BY DO JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ ORGÁNOV Miestneho úradu a MZ 
 

Funkcia Nominácie / Návrhy Zvolení nominant 
Poslanec poverený zvolávaním a vedením 
zasadnutí Miesteho zastupite stva 

Miloslav Sajan Miloslav Sajan 

Sobášiaci poslanci Miloslav Sajan 
Martin Besedi  

Miloslav Sajan 
Martin Besedi  

Predseda – komisia finan ná, pre podporu 
investícií a rozvoj podnikania 

Ján Janata 
Roman Weinštuk 

Ján Janata 

Predseda – komisia výstavby a dopravy Marta Li áková 
Miloš Fatyka 

Miloš Fatyka 

Predseda – komisia sociálnych vecí 
a zdravotníctva 

Dagmar Cingelová Dagmar Cingelová 

Predseda  - komisia kultúry Vladimír Kristl 
Martin Besedi  

Martin Besedi  

Predseda – komisia školstva, mládeže, 
informatizácie 

Miloslav Sajan Miloslav Sajan 

Predseda – komisia športu a cestovného 
ruchu 

Ivan Boš ák Ivan Boš ák 

Predseda – komisia pozemková a lesného 
hospodárstva 

- - 

Predseda – komisia na ochranu verejného 
poriadku a životného prostredia 

- - 

Predseda – komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionára 

Roman Weinštuk - 

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV KONANÝCH DŇA 15. decembra 2014
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■ Svoj prvý štart na majstrovstvách sveta 

v Nemecku si absolvoval minulý rok. Čo pre 

teba znamená táto švédska nominácia v ka-

tegórii mužov? 

Je to pre mňa česť byť nomino-
vaný a reprezentovať Slovensko. 
Je to jeden z mojich ďalších spl-
nených snov. Nemohol som sa 
zúčastniť na všetkých zrazoch tímu 
mužov, a to pre zranenie alebo pre 
účasť na sústredeniach juniors-
kej reprezentácie, ktoré sa konali 
v tom istom termíne ako zrazy muž-
skej reprezentácie. Na jednom 
z juniorských zrazov sme však mali 
možnosť odohrať zápas proti mu-
žom, kde sme sa ako juniorka super 
ukázali. Po poslednom zraze som už 
len čakal a dúfal, že som sa prebojo-
val do záverečnej nominácie.    

■ Aké sú očakávania našej reprezentácie?   

Prvoradým cieľom je vyhrať sku-
pinu a potom dostať sa do štvrť-
finále, najlepšie proti domácemu 
Švédsku. Základom všetkého bude 
super partia.  

■ Čo tvoje osobné očakávania, s akým svo-

jím výkonom by si bol spokojný? 

MS sú určite veľkou šancou uká-
zať sa. Budem bojovať, aby som sa 
dostal do hry na každom zápase 
a bol prínosom pre tím. 

■ Si aj v širšom kádri reprezentačnej 

juniorky, ktorá má svoje MS v máji 2015, 

opäť v centre svetového florbalu – vo 

Švédsku.   

Som veľmi rád, že do Švédska 
ide aj tréner Koutný, ktorý je záro-
veň aj trénerom juniorskej repre-
zentácie. S trénerom sa poznám už 
dva roky a za toto obdobie ma toho 
naučil veľmi veľa. Verím, že skúse-
nosti, ktoré získame teraz, nám po-
môžu na MS v junioroch.

Vo švédskom Göteborgu sa v dňoch 5. až 14. decembra, práve v čase uzávierky 
našich novín, konali 10. Majstrovstvá sveta vo florbale mužov. Na vrcholnom 
svetovom podujatí sa stretli tí najlepší, medzi nimi aj obyvateľ Záhorskej Bystrice 
a odchovanec klubu ŠK Hargašova. V drese reprezentácie Slovenska sa predstavil 
autor mnohých krásnych a dôležitých gólov a asistencií, ústiacich do veľkého počtu 
osobných a tímových trofejí – MARTIN KUBOVIČ. Na naše otázky odpovedal ešte pred 
skončením majstrovstiev.

Záhorská Bystrica na Majstrovstvách sveta

Martin Kuboviè 
je majster Slovenska za ZŠ s MŠ 
Hargašova, Športovec roka Záhor-
skej Bystrice, člen ocenených tímov 
v rámci Slovenska, Bratislavy, Záhor-
skej Bystrice i zahraničných turnajov. 
V tejto sezóne predvádza svoje ume-
nie v reprezentácii mužov, juniorov, ex-
tralige mužov, extralige juniorov. Syn 
obetavých rodičov Roba a Veroniky 
Kubovičovcov, brat úspešnej hádza-
nárky Simony. 

FUTBAL - ŠK HARGAŠOVA - KONEČNÉ TABUĽKY PO JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2014 / 2015
      

■ Po Nikole Gulabovej, ktorá bola našim prvým re-

prezentantom Slovenska vo florbale, a to v pozícii 

brankárky na MS junioriek 2012 v Nitre, a tebe, ako 

vidíš šance niekoho ďalšieho v klube, kto by vás mo-

hol v krátkej dobe nasledovať?  

V klube je veľa chalanov s talentom a 
je iba na nich, ako budú na sebe pracovať 
a bojovať o pozvánky na nasledujúce zrazy. 
Dúfam že sa podarí Oliverovi Kubaskému 
prebojovať sa na MS juniorov, má veľkú 
šancu sa tam dostať.

Ďakujeme a držíme palce!
 (jh)

Zápasy a informácie k MS 2014 
nájdete na: www.tsunami2006.eu, 

www.wfc2014.com.

Slovensko skončilo na MS vo florbale na 
10. mieste po prehre s Nemeckom. Maťo 
Kubovič zaznamenal na šampionáte cel-
kom 5 gólov a 2 asistencie.
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BILLA PRODUKTY
ZNAČKOVÁ KVALITA ZA VÝHODNÚ CENU

PRÍĎTE NAVŠTÍVIŤ  
PREDAJŇU V ZÁHORSKEJ BYSTRICI  
PRI VÁPENICKOM POTOKU
PONDELOK – SOBOTA: 7.00 – 22.00
NEDEĽA: 7.00 – 21.00

www.billa.sk
www.facebook.com/BILLASlovensko

Č Á Ý Ú

inzercia 9/42/2014

Oslava jubilantov v Klube dôchodcov

Významné životné výročia by mali ľudia 
oslavovať v kruhu svojej rodiny a blízkych 
priateľov. Medzi tých druhých sa rátajú všetci 
členovia Klubu dôchodcov v Záhorskej Bys-
trici, pretože sa veľmi často a veľmi radi stre-
távajú na spoločných podujatiach.

Tak tomu bolo aj v nedeľu 16. novembra, 
kedy sa na oslave jubilantov stretlo v Spolo-
čenskom dome 270 občanov. Okrúhle naro-
deniny oslavovalo 52 z nich. Manželia Jaroslav 
a Helena Kotlebovci oslávili 55 spoločne preži-
tých rokov, manželia František a Štefánia Dob-

rovodskí, manželia Jozef a Terézia Krškovci a 
manželia Karol a Bernardína Buchtovci slávili 
zlaté svadby, teda 50 spoločných rokov v dob-
rom aj v zlom.Po slávnostných príhovoroch 
a odovzdaní darčekov a vzájomných blaho-
želaní sa až do večerných hodín zabávali pri 
dychovke s kapelou Senická heligónka.

Prajeme všetkých jubilantom veľa zdravia, 
osobnej pohody a nech im dobrá nálada vy-
drží do ďalších dní.

 Text: Božena Kubíková

Foto: Ján Hasoň

POĎAKOVANIE DARCOM KRVI
Kto poskytne svojim blížnym kvap-

ku krvi do daru, preukáže svoju veľkú 
a oddanú lásku k životu. Darca zachraňuje 
matky deťom i matkám deti, je to človek, 
ktorý dokáže chápať, jeho srdce je vždy 
plné vzácnej ochoty. Preto vďaka, pria-
teľ-darca, za životný z lásky dar, ktorý si 

dal obetavo cez Červený kríž v Záhorskej 
Bystrici. Touto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli 3. decembra darovať svoju krv 
do Kultúrneho domu v Záhorskej Bystri-
ci. Týmto našim spoluobčanom vyslovu-
jeme úprimnú a srdečnú vďaku.

 Miestny spolok SČK

AKÁ JE NAŠA BYSTRICA?

V novembri sa podarilo skolaudovať 
a následne otvoriť okružnú križovatku OK 
5 pri zjazde z diaľnice medzi Lamačom 
a Záhorskou Bystricou pri Baumaxe. 

Na základe požiadavky vyplývajúcej 
z prieskumu medzi obyvateľmi sme 
v novembri začali s realizáciou revitali-
zácie parku pred Rezidenciou Záhorská. 
V prvej etape revitalizácie došlo k usku-
točneniu drobných parkových úprav, 
k vybudovaniu chodníka a k osadeniu 
nápisu  Záhorská Bystrica. Kovový nápis 
je vyrobený zo starého použitého nára-
dia a jeho autorom je miestny umelecký 
kováč Roman Hanúsek. 
Druhá etapa bude pokračovať na jar 
v budúcom roku dobudovaním ďalšieho 
chodníka, osadením lavičiek a dosade-
ním okrasných kríkov a drevín.

V novembri sme zrekonštruovali plot 
v záhrade pri Miestnej knižnici.

PREDAJ  KALENDÁROV
Mestská časť Bratislava – Záhorská 

Bystrica, ponúka na predaj stolový ka-
lendár na rok 2015. Cena kalendára je 
3 eurá. Zakúpiť si ho môžete na miest-
nom úrade.

inzercia 9/43/2014

inzercia 9/41/2014
Srdečne Vás pozývame do Kozmetického 

salónu na Tatranskej ulici 3 v Záhorskej Bys-
trici (oproti zástavke MHD – Krče). Ponúka-
me: úprava a formovanie obočia a mihalníc, 
čistenie, masáže, chemický peeling, depilácie, 

líčenie – denné, večerné, svadobné, lepenie 
umelých mihalníc – trsy, 3D mihalnice. Otvá-
racie hodiny: Po – Ut: 9.00 – 16.00 h, Str., Štv., 
Pia: 10.00 – 17.00 h, So: objednávky. Tel. č. 
0907 946 354.



Šťastné a veselé 
Vianoce.

Pod stromčekom 
veľa darčekov 

a pri sviatočnom 
stole…

(odpoveď nájdete v tajničke krížovky)

Pomôcky:
talus, Belov, 
stola, ameta, 
Seki, Lo, ES

4. časť 
tajničky

Činná sopkav 
Antarktíde

Členková kosť 
(lek.)

Značka ústnej 
vody Hrob (kniž.) Starorímska 

minca Budoval
Juhoameric-
ký kurovitý 

vták

Jednoročný 
výhonok

3. časť 
tajničky

Ruský prozaik
Typ ruských 

lietadiel
Alegória

Natiaholna 
nohu

Žltokvetá 
bylina

Zväzok slamy

Druh švába
Inam

Severový-
chod (skr.)

MPZ áut 
Estónska

Autonómna 
oblasť

Starorímske 
ženské šaty
Pichá rohami

Autor:
JOZEF BLAHO

Kul Na spoločný 
Účet (obch.) Belosť (poet.) Meno herca 

Delona

Futbalový 
klubv Miláne
Umelý jazyk

Kvetina
Lomil

2. časť 
tajničky

Anión, 
po česky

Etiópsky bicí 
nástroj

Černošský 
Kmeň (Guro)

Japonská 
speváčka

Druh antilopy

Cudzokrajný 
dravý vták

Ometlo
Sieň

Nemec

Mužské meno

Meno Elemíra

1. časť 
tajničky

Ovíjavá liana
Ukazovacie 

zámeno

Taliansky 
súhlas

Európsky klub

Astát (zn.) Odyseova 
krajina

Rach- 
maninova  

opera

Popevok Prinášal Smernica, 
inštrukcia

Správne vylúštenie krížovky z čísla Naša Bystrica 8-2014 znie:  „Vedro vody, pretože je vôl.“
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Redakcia si vyhradzuje právo úpravy uverejnených textov.
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POZVÁNKY

21. december – Vianoce v Klube dô-
chodcov
31. december – Silvester, ohňostroj na 
Námestí Rodiny
10. január – Novoročný stolnoteni-
sový turnaj, veľká sála Spoločenského 
domu
29. január – Klavírny maratón ZUŠ 
J. Kresánka, veľká sála Spoločenského 
domu
17. január – Reprezentačný ples sta-
rostu, veľká sála Spoločenského domu
24. január – Farský ples, veľká sála 
Spoločenského domu

OZNAM

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
HĽADÁ DORUČOVATEĽA NOVÍN 

MESAČNÍKA NAŠA BYSTRICA PRE ROK 2015. 
BLIŽŠIE INFORMÁCIE U P. KRAJČÍROVEJ 

NA TEL. Č.: 0901 795 498.


