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NAŠA BYSTRICA

VÁŽENÍ ČITATELIA,

Keď som začiatkom tohto roka napísal po prvýkrát v dátume číslo 2020, 
uvedomil som si zrazu, že je to niečo úplne nové. Jednotka na začiatku 
sa definitívne zmenila na dvojku a navyše pribudla ďalšia. Dve dvojky po 

sebe – to už niečo musí znamenať... Nerobím to obvykle, ale išiel som do „vše-
vedúceho googla“ a vyhľadal som si symboliku čísla 2. Bolo tam toho popísané 
veľa, ale viaceré vlastnosti sa mi páčili. Podľa numerológie číslo 2 predstavuje 
vyrovnanosť a rovnováhu, ale aj neustále prúdenie a zmeny. 

Zamyslel som sa. Čo toto číslo evokuje vo mne? Prvé, čo mi napadlo, je fakt, 
že v tomto roku oslávim so svojom rodinou 20 rokov od nášho príchodu do Zá-
horskej Bystrice. Pekné roky prežité na mieste, kde sme našli nielen bývanie, ale 
aj svoj domov. Ak uvažujem ďalej, dvojku vnímam ako symbol spolupráce. Vy, čo 
ma poznáte, viete, že spolupráca je pre mňa veľmi dôležitá. Mám rád ľudí, rád 
sa s ľuďmi stretávam, rozprávam, radím. Ale predovšetkým viem, že jeden nikdy 
nie je dosť. Ani pre život, ani pre prácu. Dvaja je už omnoho lepšie číslo. Lebo iba 
ľudia spoločne dokážu veľké veci. A tie nás čakajú aj v tomto roku. 

Keď sa pozerám pred seba, vidím, čo všetko musíme urobiť či dokončiť, kde 
musíme pridať, ktoré veci je nevyhnutné naplánovať tak, aby sa pohli správnym 
smerom. Nebudem vás teraz unúvať výpočtom všetkého, čo nás čaká. Medzi 
kľúčové však určite bude patriť nadstavba základnej školy, revitalizácia školské-
ho areálu vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy, oprava komunikácií, riešenie 
dopravy či pokračovanie v projekte Elektrovodu. Neľahké úlohy. Verím však, že 
v duchu symboliky tohtoročnej dvojky, posunieme Záhorskú Bystricu spolu ďalej.

Dvojka však má ešte aj ďalšie pekné symboliky. Je aj nositeľom ohľadu-
plnosti, spoločenskosti, sociálneho cítenia či prispôsobivosti. Preto verím, že 
tento rok nám všetkým prinesie pozitívnu energiu. A vďaka nej budeme k sebe 
viac tolerantní, chápajúci a budeme schopní podať si navzájom pomocnú ruku. 
Či už v rodine, kolegom alebo ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. 

Želám vám všetkým krásny rok v znamení sympatickej dvojky. Nech vám 
jej zaujímavé vlastnosti prinesú v nasledujúcich mesiacoch veľa radosti, spokoj-
nosti a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Jozef Krúpa,  
starosta
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SAMOSPRÁVA

Mrzí nás, že trafostanica na Vrbánskej ulici 
sa stala terčom sprejerov, ktorí ničia súk-
romný majetok a narúšajú vzhľad verejných 
priestorov. Západoslovenská distribučná pri-
sľúbila v jarných mesiacoch obnovu fasády. 

Všetci iste viete, že voľby do Národ-
nej rady Slovenskej republiky sa 
budú konať v sobotu, 29. februára 

2020,  v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 
Obyvatelia, ktorí žijú prechodne v zahra-
ničí alebo sa počas volieb budú nachádzať 
mimo svojho trvalého bydliska, mali mož-
nosť požiadať o to, aby sa napriek tomu 
mohli na voľbách zúčastniť.

V Záhorskej Bystrici sme dostali až 112 žia-
dostí o voľbu zo zahraničia, čo je oproti mi-
nulosti skutočne enormný záujem. V posled-
ných parlamentných voľbách o túto možnosť 
totiž požiadalo do 30 obyvateľov.

O vydanie volebného preukazu požiadalo 
24 Bystričanov.

Obyvatelia všetkých mestských častí 
Bratislavy a teda aj Záhorskej Bystri-
ce ukladajú po vianočných sviatkoch 

odzdobené vianočné stromčeky ku stanoviš-
tiam kontajnerov na separovaný odpad už 
niekoľko rokov. Viete však, kde skončia desiat-
ky ton vyzbieraných stromčekov z Bratislavy? 
Odvoz vianočných stromčekov zabezpečuje 
mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) a to v termíne od 7. 1. do 31. 3. 2020. 
Niekto sa možno mylne nazdáva, že stromče-
ky končia v kompostárni alebo v Zoo pre zvie-

ratá. Keďže stromčeky bývajú nedostatočne 
odzdobené, končili podrvené a využívali sa 
na energetické zhodnotenie v mestskej spa-
ľovni, kde z nich vyrobili elektrickú energiu 
a teplo. V tomto roku sa však spoločnosti OLO 
podarilo dosiahnuť vyššiu úroveň nakladania 
s odpadmi v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva. Vyzbierané stromčeky budú 
materiálovo zhodnotené na základe zmluv-
ných vzťahov s obchodnými spoločnosťami. To 
znamená, že neskončia v spaľovni, ale štiepka 
sa využije na výrobu rôznych výrobkov. 

Volebný okrsok č. 1
1.    Antona Floreka
2.    Bratislavská
3.    Čsl. tankistov
4.    Gbelská
5.    Hodonínska
6.    Málová
7.     Námestie  

sv. Petra a Pavla
8.    Pavla Blaha
9.    Plk. Prvoniča
10. Sv. Pia X.
11. Strminová
12. Štefana Rosívala
   

Volebný okrsok č. 2
1.    Devínske jazero
2.    Hargašova 
3.    Kollárova
4.    Kučovanická
5.    Leopoldov majer
6.    Na Holom vrchu
7.    Na Vlkovkách
8.    Plavecká
9.    Pútnická
10. Sekýľska
11. Tatranská
12. Tešedíkova
13. Vrbánska
14. Zákutie
15. Zárubová

Volebný okrsok č. 3
1.    Brumovická 
2.    Čerencová 
3.    Gajarská
4.    Jána Raka
5.    Jozefa Vachovského
6.    Kútska
7.    Lančárska 
8.    Lozornianska
9.    Námestie Rodiny
10. Ostriežová
11. Plánky
12. Podkerepušky
13. Rošického
14. Štefana Majera
15. Trstínska
16. Záhorská
17. Záhumenská

Volebný okrsok č. 4
1.    Barancová
2.    Bystrické sady
3.    Čerešňový sad
4.    Donská
5.    Hruškový sad
6.    Chvojnícka
7.    Jabloňový sad
8.    Kapsohradská
9.    Na Krčoch
10. Nevská
11. Ota Holúska
12. Prídavková
13.  Pri Vápenickom 

potoku
14. Rudavská
15. Slivkový sad
16. Strmý vŕšok

Volebné miestnosti pre všetky okrskové volebné komisie 
budú v Spoločenskom dome na Gbelskej ul. č. 6.

O PARLAMENTNÉ VOĽBY 
JE ENORMNÝ ZÁUJEM

Teší nás, že aj po viac ako dvoch mesiacoch 
je premiestnené stanovište kontajnerov na 
Zárubovej ulici čisté a ľudia neukladajú od-
pad ku kontajnerom. Ďakujeme, že správne 
separujete odpad. 

KDE KONČIA VIANOČNÉ 
STROMČEKY?

Spoločnosť OLO využíva na zber 
stromčekov vozidlá, ktoré bežne 
slúžia na zvoz rôzneho odpadu. 

Vianočné stromčeky umiestnené v sta-
novišti kontajnerov na Trstínskej ulici. 

AKO BUDEME VOLIŤ?
V Záhorskej Bystrici máme už tradične štyri volebné okrsky:
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ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE

Medzi hosťami nechýbal ani stupavský primátor Peter 
Novisedlák s manželkou a starosta Marianky Dušan 
Statelov s manželkou, predstavitelia mestskej časti, 

poslankyne a poslanci, ale aj herec Vladimír Kobielsky s manžel-
kou a športový komentátor Marcel Merčiak s manželkou.

S úderom ôsmej pozvala k mikrofónu moderátorka Veronika Hatala 
starostu Jozefa Krúpu, aby slávnostne otvoril už 26. ročník Repre-
zentačného plesu Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

Zábavu odštartovala tanečná skupina CreDance, ktorá hosťom 
po celý večer predvádzala, prečo boli semifinalistami súťaže Čes-
ko-Slovensko má talent. No a potom prišiel rad na úvodný valčík, 
ktorý patril starostovi a jeho manželke. Čoskoro sa k nim ale pri-
dali aj ďalší hostia. Skupina Tip Top Band sa postarala naozaj o tip 
top zábavu, Janko Slezák opäť raz ukázal, prečo patrí medzi na-
šich popredných muzikálových spevákov. Na parkete si prišiel na 
svoje naozaj každý a len málokto pri skvelej muzike zostal sedieť 
pri stole. A kto uprednostnil ľudovky, tomu v susednom Corona 
bare hrala Cimbalová hudba Dudíci. Veru, našli sa mnohí, ktorí si 
spolu s Dudíkmi schuti zaspievali. 

Vo výbornej plesovej atmosfére bol čas aj na dobré jedlo a pitie, ale 
aj na skvelé ceny v tombole, ktoré potešili výhercov. Nálada s nad-
chádzajúcou polnocou stúpala a všetci už netrpezlivo čakali na ple-
sové prekvapenie – vystúpenie poprednej českej speváčky Heleny 
Vondráčkovej, ktorá sa na pódiu objavila hodinu po polnoci. Jej vy-
stúpenie bolo pre každého nezabudnuteľným zážitkom a úžasnou 
bodkou za celým plesom. 
"Bol to najkrajší ples, na akom som tu za posledných desať rokov 
bola," vypočuli sme si časť rozhovoru vo foyeri.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
 Text: (sv), Foto: Roman Hergovits, Blažena Kusá

PLESALI SME S HVIEZDOU
Dámy v nádherných róbach, pánov v decentných oblekoch 
pri vchode do sály Spoločenského domu vítal starosta Jozef 
Krúpa s manželkou Vierkou.

 Cimbalová hudba Dudíci 

XXVI. ročník Reprezentačného plesu starostu Mestskej časti Bratisla-
va-Záhorská Bystrica finančne podporili: POD VŔŠKAMI, a.s, MENTON 
SK, s.r.o., Betonárka KAROVIČ, Milan Brštiak, EZ GROUP, SABOUNI – 
predaj reziva, BMSteel – železiarstvo. 
Hlavná cena:  obraz „Malý casting“ od akad. maliara Víťa Bojňanského.
Ďalšími cenami do tomboly prispeli: Spoločnosť ISMONT, s.r.o.,rodina 
Krúpovcov, starosta MČ BA ZB Jozef Krúpa, primátor hl. m. SR Brati-
slavy, Matúš Vallo, predseda BSK, Juraj Droba, primátor Stupavy, Peter 
Novisedlák, starosta Marianky, Dušan Statelov , starosta Devínskej novej 
Vsi, Dárius Krajčír, Farský úrad Záhorská Bystrica, reklamná spoločnosť 
Gryf , ŽSR, rodina Požgayovcov, Carpatia Residence, Optima bytové do-
my a.s., BOBO – výroba reklamy, ITB, rodina Martina Besediča, TRAK 
BAG, Milan Bilačič, Grafobal Group, a.s., rodina Márie Šebíkovej, Občian-

ske združenie Klub dôchodcov, REMPO, s.r.o., rodina Daniela Liďáka, ro-
dina Bohuslava Blechu, Miestny odbor Matice slovenskej , BKP elektro, 
s.r.o., Mäsiarstvo s.r.o., Dekos s.r.o, vedenie ZŠ s MŠ Hargašova, Poľovníc-
ka spoločnosť Záhorská Bystrica, Riner – Dominika Hanzlíková, Sabouni 
– všetko pre vašu strechu, OZ Hlas nádeje, Lekáreň sv. Anny, BKP elek-
tro, s.r.o. , Rodina Iliťovcov, Trafika u Macánka, Mäsiarstvo s.r.o., TRAK 
BAG, S12, s.r.o., Floriánka – správna lokalita, Tchimo, s.r.o., Bory Mall, 
Peter Drahoš, reštaurácia Corona Bar, Kvetinárstvo vôňa ruže, Marián 
Turanský, Miestny spolok Červeného kríža, reštaurácia KOHÚTIK, čer-
pacia stanica Voms Záhorská Bystrica, Kami Profit, rodina Šmatlíkovcov, 
Tsunami florbaloví majstri. Za všetky príspevky ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj členom Dobrovoľného hasičského zboru za 
dnešnú požiarno-asistenčnú hliadku.

 Pani Helena Vondráčková 
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 Primátor mesta Stupava Peter Novisedlák s manželkou Máriou,  
 starosta obce Marianka  Dušan Statelov s manželkou Zorou,  
 starosta Jozef Krúpa s manželkou Vierou.

 Tip Top Band s Jankom Slezákom 

 Aj plesoví hostia si vyskúšali tanečné choreografie 

 CreDance a ich tanečná kreácia 

 Moderátorka Veronika Hatala 

 Tanečný parket bol stále plný 

 Vladimír Kobielsky s manželkou sa ukázali ako taneční virtuózi  Na parkete sa nenechal zahanbiť ani Marcel Merčiak s manželkou 
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PREDSTAVUJEME

Dušana Prokopa jednoducho drevo 
obklopuje všade. Kde pramení táto 
vášeň? „Vždy ma to ťahalo do hôr, 

k stromom, k drevu, k jeho teplu. Než som 
šiel na vojnu, prečítal som si, že niekto vy-
rezal reťaz z jedného kusa dva. Tak som to 
teda skúšal aj ja. Dorezal som si celé prsty, 
ale vtedy sa mi to nepodarilo. Ale, nevzdal 
som sa a dnes už mám takýchto reťazí nie-
koľko,“ vysvetľuje pán Prokop. A treba po-
vedať, že je asi jediný na Slovensku, ktorý 
to dokáže. Pritom na postup prišiel úplne 
sám. Na vlastné oči sme sa presvedčili, že 
je to poriadne komplikované. Výroba jed-
nej takejto reťaze mu trvá tri dni, spravil 
dokonca aj dvojitú reťaz.

Po vojne nastúpil k profesionálnym hasi-
čom, kde mali aj stolársku dielňu, tak tam 
vo voľnom čase skúšal vyrezávať. „Veľmi ma 
to bavilo. Odkukal som aj od iných, ako vy-
rezávajú, napríklad som videl, ako robia ko-
rytári v Petržalke alebo na Devíne,“ hovorí.

DIELŇU MAL AJ V PANELÁKU
Dušan Prokop je rodák zo Záhorskej Bys-
trice, no istý čas žil aj v Podunajských 
Biskupiciach, v paneláku. Ani to mu ale 
nebránilo, aby nemajstroval. Dnes má 
v Záhorskej Bystrici svoju dielňu, kde trávi 
veľa času. „Keď ma to pochytí, tak sa tam 
zatvorím a ani neviem, ako plynie čas,“ 
usmieva sa. Z dreva robí asi všetko – aj po-
ličky, aj altánok, garáž aj krov a dokonca aj 
fujary. To sú všetko úžitkové veci, ale rád 
má aj také, ktoré sú len pre radosť. Plas-
tiky, samorasty. „Ja tie postavičky v dreve 
jednoducho vidím,“ konštatuje. Svoje diela 
dokonca prezentoval aj na výstave.

Na drevo chodí do hory. Korytá robí z topo-
ľa, ostatné veci z lipy, lebo má hladké drevo 
bez záderov. „Do hory nechodím len sám. 
Som vedúcim turistického krúžku, ročne 
sme po okolitých horách prešli aj 660 kilo-

metrov. Boli sme aj v okolí Modry, Plavec-
kého Mikuláša, aj v Rakúsku. Odkedy som 
však bol operovaný na chrbticu, tak už veľ-
mi chodiť nemôžem,“ poťažkal si.

Tento rok pri príležitosti 140. výročia za-
loženia Dobrovoľného hasičského zboru 

v Záhorskej Bystrici vyrezal hasičský erb. 
Je vysoký 45 cm a široký 38 cm. „Inšpi-
roval ma Tóno Urdovič, náš šéfhasič, kto-
rý podobný erb videl v Uníne. Trochu mi 
s ním pomohol syn, stolár, ktorý písmená 
vyfrézoval na špeciálnom stroji,“ pochválil 
sa. Hoci je jeho syn vyučený stolár, vášeň 

MAJSTER REZBÁR, KTORÝ 
MÁ DREVO V SRDCI
Hneď za bránou domu Dušana Prokopa nás privítal sv. Florián. Nie je to vôbec náhoda, veď okrem toho, že mu učarovalo dre-
vo, prežil 25 rokov u hasičov. Ako profesionál, aj ako dobrovoľník. Dokonca trénoval aj malých hasičov.
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pre drevo po svojom otcovi nezdedil. Viac 
ho to ťahá k futbalu, trénuje malých futba-
listov, ktorých má pod palcom až 120. 

ZRUČNOSŤ MÁ JEDNODUCHO V KRVI
Než Dušan Prokop nastúpil na základnú 
vojenskú službu, robil tri roky v býva-
lom Strojstave, kde sa učil za zámočníka. 
Práca so železom ho tiež bavila. „Od jed-
ného Maďara, ktorý tam mal vyhňu, som 
sa naučil kovať aj zvárať, tak som tieto 
vedomosti využil pri výrobe plota,“ hrdo 
ukazuje svoje dielo. No zvykol aj opletať 
fľaše telefónnymi káblami a demižóny 
bužírkou. Jednotkou v jeho záľubách je 
však jednoznačne drevo. „Vždy som robil 
všetko rád. To, čo mi práve zišlo na um. 
Úžitkové, ale aj len tak pre radosť. Som 

presvedčený, že keď sa človeku chce, do-
káže všetko,“ tvrdí.

HASIČ TELOM AJ DUŠOU
V Dobrovoľnom hasičskom zbore strávil 
desať rokov. Založil tu aj krúžok mladých 
hasičov. „V škole som deťom rozprával, 
čo všetko hasiči robia, o histórii hasičstva 
a zrazu sa mi ich prihlásilo do krúžku ve-
ľa. Zložil som dokonca dve súťažné druž-
stvá – jedno chlapčenské a jedno dievčen-
ské. Mali sme aj celkom slušné úspechy. 
V okresnom kole sme skončili najskôr tretí, 
potom sme už len víťazili. Päť rokov sme sa 
zúčastňovali na majstrovstvách Slovenska, 
kde sme bývali tak štvrtí, piati. V Čechách 
sme na veľmi kvalitnej súťaži Plameň boli 
dokonca druhí,“ vyratúva úspechy.

Ešte vlani fungovali v Záhorskej Bystrici dve 
mládežnícke družstvá, boli dobrí, mohli cho-
diť aj na súťaže, ale potom nastal útlm a te-
raz už nie sú medzi hasičmi žiadne deti. 

SNY A TÚŽBY
„Momentálne nemám v pláne nič konkrét-
ne, ale mám už roky veľký sen – postaviť 
si zrubový domček. Doteraz sa mi to ne-
podarilo a veru, neviem, neviem, či sa mi 
to s tou mojou operovanou chrbticou ešte 
vôbec niekedy podarí....“

My Dušanovi Prokopovi zo srdca želáme, 
aby sa mu ten sen naplnil

 Text a foto: Silvia Vnenková
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ROZHOVOR

S MARCELOM MERČIAKOM 
NIELEN O ŠPORTE

⊲  Takže na úvod obligátna otázka: odkedy 
bývate v Záhorskej Bystrici? 

„Od polovice októbra. Presťahovali sme sa 
z Miloslavova, z opačnej strany bratislav-
ského regiónu. Mám to do Mlynskej doliny 
podstatne bližšie.“

⊲  Ako absolvent žurnalistiky ste sa zame-
rali na šport už počas štúdia. Aké dôvody 
vás k tomu viedli? 

So športovou žurnalistikou som začínal už 
pred vysokou školou, doma, v Prešove, som 
písal počas štúdia na gymnáziu pre náš Ve-
černík. Veľa som sa naučil od prešovských 
novinárskych bardov, dnes už nebohých 
Emila Valka a Jozefa Nagya. Bolo to veľmi 
poučné obdobie, ktoré mi pomohlo úspešne 
absolvovať talentové aj prijímacie skúšky 
na žurnalistiku v Bratislave. Šport som vní-
mal silno odmalička, sledoval som všetky 
športové priame prenosy v televízii, Gó-
ly-body-sekundy, počúval v rozhlase každé 
vydanie S mikrofónom za futbalom (alebo  
hokejom) a tešil sa na farbisté vstupy Gaba 
Zelenaya. Čítal som všetku dostupnú špor-
tovú literatúru, kvalitné publikácie renomo-
vaných autorov, akými boli Igor Mráz, Im-
rich Hornáček, Ladislav Krnáč, Pavol Kršák, 
Anton Zerer... Páčilo sa mi vŕtať sa v starých 
športových knihách, spoznávať príbehy 
veľkých športových šampiónov, našich aj 
zahraničných, kupoval som si obrázkový 
týždenník Štart, noviny (Pravdu) som čítal 
vždy od zadnej strany. Tak to bolo od mojich 
7 – 8 rokov a nezmenilo sa to dodnes. 

⊲  Ktorý šport vás dodnes najviac očaruje? 
Futbal je pre mňa a zostane číslom jeden, 

je jedným zo symbolov našej epochy. Stal 
sa úžasným prostriedkom komunikácie, 
univerzálnym svetovým jazykom, doslova 
ovládol svet, pretože je vo svojej podstate 
jednoduchý, je hravý, podporuje tvorivosť, 
spolupatričnosť, neustále sa v ňom niečo 
učíte. Nejde tu len o to, ako ho hráte, čo do-
kážete s loptou, čo viete o technike a takti-
ke, ide aj o to, že sa vždy stávate súčasťou 
veľkého celku, že to, čo robíte, je v každej 
chvíli súčasťou pestrej mozaiky spojenej 
so snažením a emóciami ľudí okolo vás. 

⊲  Na inom mieste ste hovorili, že vaším život-
ným vzorom je nezabudnuteľný Karol Po-
lák. Máte ešte iné životné a športové vzory? 

Životným vzorom sú rodičia, športových 
vzorov je nesmierne množstvo. Som veľmi 
rád, že s mnohými našimi som mal možnosť 
osobne sa spoznať na športoviskách a na 
spoločenských podujatiach. Zo svetových 
legiend ma svojím umením a schopnosťami 
najviac ohúrili Michael Jordan, Wayne Gretz-
ky, Roger Federer, Usain Bolt a Alex Fergu-
son (ako tréner). Vo futbale som odmalička 
prívržencom Brazílie, ale musím spomenúť 
dvoch Argentínčanov, pretože Maradona bol 
najlepším futbalistom, akého som videl na 
televíznej obrazovke, a Messi je najlepším 
hráčom, ktorého som komentoval.

⊲  Ako mediálne významná osobnosť verej-
nosť nielen informujete, ale máte možnosť 
pripomínať aj význam výchovy športom, le-
bo vieme, že šport môže človeka formovať, 
ale aj deformovať. Máte pocit, že statočne 
a dostatočne plníte aj takéto poslanie?

   Či statočne a dostatočne, to si netrúfam 

povedať. Na to musia odpovedať tí, ktorí 
sledujú našu prácu. Dodám len, že šport 
neraz ukázal, že nás okrem formovania 
a deformovania môže aj reformovať.

⊲  Pri športových podujatiach neraz pre-
kypujú nacionálne vášne, ktoré sú kari-
katúrou úprimného vlastenectva. Stíhate 
pri komentovaniach nevtieravo poukazo-
vať na rozdiel medzi týmito fenoménmi? 

   Zo všetkého najviac sa musíme naučiť, 
že sklamanie z výsledku, z neúspešného 
vystúpenia, z prepadáku tu môže byť, ale 
hrdosť a identita musia zostať. Keď sledu-
jete futbalové šampionáty, je úchvatné vi-
dieť, ako vnímajú hráči a diváci na štadió-
ne národné hymny, už pri nich sa pumpuje 
výkon a vrcholí predzápasová horúčka. 
Nemyslím si, že by to bolo hrané, neúprim-
né, naopak, je to fascinujúce. A vieme, že 
o dve hodiny bude na jednej strane veľká 
radosť a na druhej veľký smútok. A vieme, 
že o pár dní tu bude ďalší zápas a s ním 
nová šanca pobiť sa o krásne víťazstvo. 
A vieme aj to, že je to len šport a že v ňom 
netreba brať všetko smrteľne vážne. 

⊲  Aké sú podľa vás momentálne vrcholy 
a hlbiny športu na Slovensku? 

Vrcholy vidím v tom, že tu vždy vyrastali 
šikovní športovci, ktorých schopnosti 
sú na európskej a svetovej úrovni. Mali 
sme dlhoročný výpadok s neexistenciou 
fungujúceho financovania športu, napriek 
tomu máme Sagana, Vlhovú, Zuzulovú, 
Kuzminovú, Cibulkovú, Tótha, Hamšíka, 
Škrtela, Cháru, vodných slalomárov, má-
me olympijských šampiónov, medailistov 

Marcela Merčiaka nepoznáme len ako výborného športového komentátora a no-
vinára. Odskočí si aj mimo športu, napríklad uvádza populárnu televíznu reláciu 
„Čo ja viem?“, ale moderoval aj rad ďalších spoločenských a kultúrnych podujatí. 
Mnohými športovými fanúšikmi je považovaný za najlepšieho komentátora sú-
časnosti iste aj preto, že je hotovou chodiacou encyklopédiou. Svoj komentátor-
ský kumšt prišiel do Záhorskej Bystrice predviesť v rámci podujatia „Športovec 
roka 2018/19“ už ako novopečený obyvateľ našej mestskej časti. Bolo by hrie-
chom aspoň stručne nevyspovedať nášho čerstvého spoluobčana.
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SAMOSPRÁVA

z ME a MS, mali sme plejádu vynikajúcich 
hokejistov, výborných futbalistov. Je na čom 
stavať, pretože je tu tradícia. Deti inklinujú 
k športu, ale ak ich pri ňom chceme udr-
žať, aby raz dorástli na úroveň spomína-
ných špičkových športovcov, musíme im 
pripraviť a neustále zlepšovať podmienky. 
A v tomto smere mal náš šport po novem-
bri 1989 vinou výpadku systému na čele 
s úpadkom telesnej výchovy na základných 

a stredných školách obrovskú dieru. Zaplá-
tať ju si vyžiada veľa trpezlivosti a ešte viac 
financií. Či bude ochota a vôľa dostať ich do 
športu, to je otázka pre celú spoločnosť.  

⊲  Dostali ste mnohé ocenenia, vrátane 
viacnásobného absolútneho zisku OTO 
(Osobnosti televíznej osobnosti), čo sved-
čí nielen o vašich kvalitách, ale aj o ob-
ľúbenosti u televíznych divákov. Ktoré 

z mnohých ocenení si najviac ceníte?
   Vážim si svoju prácu, o ktorej mi starší 
kolegovia vždy tvrdili, že je poslaním. Za 
najväčšie šťastie v živote, okrem toho, že 
mám vlastnú rodinu, považujem skutočnosť, 
že môj koníček sa stal mojou prácou a práca 
koníčkom. A že k tomu pribudli v ostatných 
rokoch ocenenia, beriem s rešpektom 
a radosťou. Nerobím medzi nimi rozdiely.
 Za rozhovor ďakuje J. Grexa 

V nedeľu, 19. januára,  zasiahlo prvé 
väčšie sneženie Záhorskú Bystri-
cu aj napriek tomu, že vo väčšine 

ostatných mestských častí pršalo. Z tohto 
dôvodu zabezpečila MČ údržbu komuni-
kácií v jej správe zazmluvneným dodáva-
teľom. V teréne boli dva traktory s radlica-
mi a rozmetadlami posypového materiálu. 
Riešili sme aj požiadavky obyvateľov na 
zjazdnosť ciest v kopcovitom teréne, na-
príklad zo Strmého vŕšku a z Plánkov. Za-
mestnanci ekologickej skupiny využili 
nový malotraktor na údržbu chodníkov 

pri škole, zdravotnom stredisku alebo 
pri miestnom úrade. Magistrát zabezpe-
čil zjazdnosť všetkých komunikácií v ich 
správe. Ďakujeme všetkým obyvateľom, 
ktorí pomáhali pri odpratávaní snehu 
z chodníkov pri ich nehnuteľnostiach. 
V prípade sneženia alebo nezjazdnos-
ti komunikácií sú k dispozícií tel. čísla 
uvedené na webovej stránke mestskej 
časti alebo na mapke, ktorá bola vlože-
ná v minulom čísle novín Naša Bystrica.  
 Text a foto: Dominik Neradovič

Svätý Mikuláš naozaj žil. Narodil sa 
veľmi dávno, asi pred 1750 rokmi. Žil 
v meste Myra neďaleko mora na úze-

mí dnešného Turecka. Stal sa biskupom, bol 
veľmi zbožný. Rodičia mu zomreli keď bol 
mladý a zanechali po sebe veľký majetok. 
On sa rozhodol, že majetok venuje chudob-
ným. Preto sa zobrazuje s troma mešcami 
peňazí, troma chlebmi a troma jablkami. 
Keďže je patrónom námorníkov zobrazuje 
sa aj s loďou, kotvou a kormidlom. Obleče-
ný chodí v biskupskom rúchu s biskupskou 
čiapkou a typickou zatočenou palicou. 

Pán dekan Pokojný pozval tohto významného 
svätca aj k nám do Záhorskej Bystrice. V pia-
tok 6. decembra deti v kostole sv. Petra a Pavla 
netrpezlivo čakali, či Mikuláš príde. O to väč-
šia bola ich radosť, keď ho videli prechádzať 
cez kostol, usmiateho a spokojného v sprie-
vode pomocníkov anjelov. Deti pozbierali 
odvahu a zarecitovali alebo zaspievali vzácne-
mu hosťovi, čo si pripravili. Mikuláš každého 
odmenil balíčkom so sladkým prekvapením.  

Ďakujeme Mikulášovi a jeho pomocníkom, 
že si našli čas a navštívili aj našu farnosť. 
 Text: Barbora Besedičová 

VÍKENDOVÉ SNEŽENIE PREVERILO 
PRIPRAVENOSŤ MESTSKEJ ČASTI

MIKULÁŠ V NAŠOM KOSTOLE

 Multicar je využívaný na údržbu  
 užších ciest a chodníkov. 
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NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA 
V PLNEJ PREVÁDZKE

V Záhorskej Bystrici starosta Jozef 
Krúpa spolu s učiteľkou Ľubicou 
Udvardyovou prestrihnutím pásky 

slávnostne otvorili novú materskú školu. 
Okrem toho, že prešla kompletnou rekon-
štrukciou, pribudla v nej jedáleň a v nad-
stavbe tri triedy. Dnes má škôlka osem 
tried a kapacitu 190 detí. 

„Priestranné, svetlé priestory, s moderným 
vybavením, kvalitnými technológiami a ne-
štandardným vzhľadom patria k najkrajším 
a najmodernejším v celej Bratislave 
a možno aj na celom Slovensku,“ povedal 
starosta Jozef Krúpa. 

Definitívne sa teda skončilo obdobie, ke-
dy sa kvôli nadstavbe deti učili v náhrad-
ných priestoroch v Spoločenskom dome, 
v športovej hale a aj na fare. 

“Chcem sa poďakovať nielen architektovi 
Slávovi Slabejovi a stavebnej firme za veľmi 
dobre odvedenú prácu, ale aj vedeniu školy, 
učiteľkám a celému personálu vrátane 
kuchárok, upratovačiek a školníka, ktorí 
dokázali aj v náhradných priestoroch vyt-
voriť pre deti príjemné škôlkárske pros-
tredie bez nejakých výrazných obmedzení. 
Moje poďakovanie patrí aj poslankyniam 

a poslancom minulého aj súčasného zas-
tupiteľstva, ktorí výstavbu spojenú s re-
konštrukciou podporovali,” povedal staros-
ta Jozef Krúpa.

Celkové náklady sa vyšplhali na 900-tisíc 
eur. Mestská časť na tento projekt dosta-
la aj dotáciu z EÚ vo výške 650-tisíc eur. 

Zvyšok pokryl rozpočet mč.

Tento rok bude Záhorská Bystrica pokračo-
vať v rozširovaní školských kapacít. Plánu-
je vybudovať osem nových tried základnej 
školy a rovnako bude pokračovať v revital-
izácii školského areálu, kde pribudne tarta-
nová bežecká dráha a detské ihriská.

Z novej škôlky máme radosť nielen 
my, v Záhorskej Bystrici, ale jej ne-
všednou architektúrou sa chválime 

aj na medzinárodnom poli. Realizátor 
stavby, firma Kami Profit s. r. o., prihlási-
la túto stavbu do medzinárodnej súťaže. 
Z viac ako 510 nominovaných stavieb sa 
škôlka v Záhorskej Bystrici dostala me-
dzi najlepších 85. Nadstavba a prístavba 

škôlky sa dostane do medzinárodného 
povedomia na gala večeri, ktorý sa 
uskutoční v septembri v Poľsku pod 
záštitou 4 ministrov poľskej vlády. Toto 
ocenenie je pre zhotoviteľa, investora, 
architekta stavby ako aj pre celý tým za-
dosťučinením za dobre vykonanú prácu.
  Text: (mk), Foto: archív  

NAŠA ŠKÔLKA JE VO FINÁLE 
MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE
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Obyvateľov Záhorskej 
Bystrice pribúda

K  31. decembru minulého roka mala Záhorská Bystrica 6  075 
obyvateľov. Narodilo sa tu 76 detí – 37 dievčat a 39 chlapcov. 
Rodičia najčastejšie dávali dcéram mená Eliška a Lilien a synom 
Martin, Michal, Juraj a Adam. Do evidencie sa prihlásilo 497 no-
vých obyvateľov.

Štatistika nám ďalej hovorí, že sa zosobášilo 24 párov a 6 manžel-
stiev sa roz-viedlo. Vlani zomrelo 28 Bystričanov.
 ext: (mm)

Vánoce pod Krispánkem

V predvianočnom období sa radi stretávame so svojimi známy-
mi pri dobrom jedle. Vo dvore Ľudového domu sa opäť konali 
najmenšie Vianočné trhy v Bratislave. Návštevníci sa mohli po-
núknuť kapustnicou, dubákovým gulášom, nechýbalo ani haláz-
slé. Iní ponúkali varenú čokoládu, varené víno, punč, čaj, trvan-
livé pečivo... no, každý sa najedol do sýtosti. Popoludnie nebolo 
len o  jedle pod vianočným stromčekom – krispánkem, ale bol 
pripravený aj hudobný program. Predvianočné zvyky nám pred-
viedla folklórna skupina Chasa, koledy si pripravili študenti hu-
dobného konzervatória v  Bratislave: Alžbetka, Janka a Andrej 
a študentka ZUŠ J. Kresánka, Terezka. Komu bola zima, ten sa 
zohrial v kováčskej dielni alebo v expozícii tradičného bývania. 
Vnútri si návštevníci mohli zakúpiť štrikované výrobky, kerami-
ku, náhrdelníky, náušnice, kalendáre a pre deti bola pripravená 
dielnička - vyfarbi si hračku. Za prípravu podujatia ďakujeme aj 
členom Občianskeho združenia Klub dôchodcov. 
 Text: Barbora Besedičová, Foto: Nina Martinčičová 

Prinášame vám informácie o plánovanej realizácii Cyklotrasy 
Záhorská Bystrica – Marianka, ktorá je navrhnutá popri ceste 
III/1015 po oboch stranách. V smere do Marianky v šírke 1,25 m 
a  na opačnej strane v  šírke 2,50m. Cyklotrasa prechádza na 
ul. Záhorská a potom smerom ku konečnej zastávke MHD po 
ul. Čsl. tankistov. V súčasnosti je vypracované zameranie cyklot-
rasy a rieši sa vypracovanie projektovej dokumentácie.

V 02-04/2020 bude vydané stavebné povolenie, aby sme boli pri-
pravení a mohli  v 06/2020 požiadať o dotáciu na uvedenú stavbu 
Cyklotrasy Záhorská Bystrica-Marianka.
V budúcnosti má MČ Bratislava-Záhorská Bystrica záujem riešiť aj 
pokračovanie uvedenej cyklotrasy a napojenie napr. na VW De-
vínska Nová Ves, Bory Mall, Lamač, a iné.
Viac info vám prinesieme v priebehu roka 2020.

Cyklotrasa Záhorská Bystrica – Marianka 
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v Betleheme“, „Spi, spi jezuliatko“, vianočnú pieseň zo XVII. storočia 
„Adeste Fideles“ a sakrálnu skladbu od Adolfa Lohmana „Á Betlem-
me di Giudea“. Po sv. omši pozvali zbormajster Štefan Martinkovič 
spolu s manželkou speváčky a spevákov na vlastnoručne uvarenú 
„Trojkráľovú kapustnicu“ do Ľudového domu. Na toto slávnostné po-
sedenie prispeli svojím dielom aj speváčky, ktoré upiekli slané i slad-
ké pečivo, pripravili chutné nátierky či iné občerstvenie. No nešlo len 
o gastronomické posedenie! Po občerstvení vyhodnotil zbormajster 
uplynulú sezónu Speváckeho zboru Bystričan ako úspešnú, pričom 
nešetril kritikou, ale aj pochvalou! Na slávnostnom posedení sa ako 
čestný hosť zúčastnil starosta Jozef Krúpa, ktorý zaželal Speváckemu 
zboru Bystričan veľa zdaru do nastávajúcej sezóny. Najbližšou mé-
tou, ktorej sa chce Spevácky zbor Bystričan zhostiť na výbornú. je 
9. február, kedy organizuje 2. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej 
piesne v Záhorskej Bystrici. Na tomto podujatí vystúpi zbor s blokom 
svojich piesní, ale nebudú chýbať ani zaujímaví hostia z folklórnej ob-
lasti a tiež aj cimbalová ľudová kapela ĽUDOVKA.sk, ktorá bude účin-
kujúcich sprevádzať. Bol definitívne stanovený repertoár, ktorým 
sa chce Spevácky zbor Bystričan na Festivale predstaviť. Začínajú 
sa rozbiehať aj  organizačno-technické prípravy, ktoré zbormajster 
rámcovo načrtol. Zostáva teda držať si palce, aby aj tento ročník Zá-
horáckeho festivalu ľudovej piesne bol taký vydarený ako jeho prvý 
ročník a stal sa pevným základom pre zamýšľané založenie tradície.
 Text: Eva Frťalová, Foto: archív

Senior taxi najazdil  
vyše 15-tisíc kilometrov

Za volantom nášho Senior taxi je od roku 2018 Ján Hasoň a počet 
najazdených kilometrov z roka na rok stúpa. Kým v roku 2018 to 
bolo 12 061 km, vlani to už bolo 15 170 km, čo znamená, že taxík 
priemerne v pracovný deň najazdil 70 kilometrov.
Kam všade viedli jeho cesty? Predovšetkým na rôzne vyšetrenia, 
ošetrenia, odbery, rehabilitácie, pooperačné cvičenia do rôznych 
zdravotníckych zariadení (Antolská, Ružinov, Kramáre, Proker, 
Železničná, Milosrdní bratia, Neovízia... ). Jeho služby využilo 82 
našich spoluobčanov, najmä dôchodcovia a invalidi. Niektorí túto 
službu využívali sporadicky, niektorí pravidelne. Služby Senior 
taxi využíval aj náš Klub dôchodcov. Text: (jh), Foto: archív

Silvestrovský futbal

Ubehlo už 5 rokov, čo sa skupinka futbalových nadšencov roz-
hodla zahrať si futbal so svojimi ratolesťami v posledný deň v roku.
V utorok, 31.12. 2019, sa uskutočnil na umelej tráve v školskom 
areáli už piaty ročník rodinného silvestrovského futbalu.
Opäť sme sa stretli v hojnom počte. Od najmenších, 7-ročných, až 
po šesťdesiatnikov, viac ako 40 priaznivcov futbalu. Napínavé zá-
pasy v rámci turnaja, kopec zábavy. Nechýbal silvestrovský punč, 
pochutiny. To všetko priniesol silvestrovský futbal.
Dnes je z  toho už pekná tradícia, v ktorej plánujeme naďalej 
pokračovať.

Trojkráľové udalosti 
v Speváckom zbore Bystričan

Svoje spevácke aktivity v roku 2019 zavŕšil Bystričan speváckym vy-
stúpením v rímskokatolíckom Farskom kostole svätých Petra a Pavla 
v Záhorskej Bystrici, keď pred sv. omšou 5. januára zaspieval, pod di-
rigentskou taktovkou Štefana Martinkoviča, vianočné koledy: „Dnes 
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Prežili sme skutočné Čaro Vianoc

Po úspešných minuloročných koncertoch sme sa rozhodli zorga-
nizovať Čaro Vianoc aj v tomto predvianočnom období. Uznávaný 
huslista a primáš Miroslav Dudík opäť oslovil významných sólis-
tov opery aj hudobníkov, s ktorými si pripravili nádherné piesne. 
Koncert bol rozdelený do troch blokov: známe vianočné melódie, 
ľudové piesne a blok filmových, populárnych a operetných meló-
dií. Operní speváci Daniel Čapkovič, Ján Babjak a Jana Bernátová 

spievali naozaj krásne. Vianočnú atmosféru navodzovali aj bás-
ne, ktoré recitoval Vladimír Dobrík. Večer sa niesol v príjemnej 
nálade, k čomu prispeli aj piesne, ktoré sme počuli. Napríklad v 
podaní Daniela Čapkoviča zazneli Išeu Macek do Mauacek, Ó sóle 
mio, Santa Lucia. Jana Bernátová nás preniesla do rozprávky Tri 
oriešky pre Popolušku, Ján Babjak sa pridal so skladbou Kdepak 
ty ptáčku hnízdo máš?. Záverečnou piesňou bola nádherná Tichá 
noc, ktorú sme si spoločne zaspievali.
 Text: Barbora Besedičová, Foto: Pavol Bohunický

Trojkráľový punč

Na sviatok Troch kráľov, 6. januára, po „hrubej omši“ ostali ľu-
dia pred kostolom v družnej debate dlhšie ako obyčajne. Táto 
chvíľa v  tento deň bola výnimočná. Nielen príchodom troch 
kráľov, ktorí sa poklonili narodenému Ježiškovi. Na trojkráľovú 
nedeľu si každý priniesol do kostola vlastný hrnček na alkoho-
lický alebo nealkoholický punč. Vianočnú dobrotu opäť pripra-
vil Daniel Liďák so svojou partiou. Slniečko svietilo, deti behali, 
tak ako každú nedeľu. Atmosféra bola výborná. Ďakujeme. 
 Text: Barbora Besedičová, Foto: Alexandra Liďáková 

Deti sa vyšantili v maskách

V nedeľu, 19. januára, potešila deti nielen prvá tohtoročná snehová 
nádielka, ale aj karneval plný zábavy a tanca. Ten tohtoročný zorga-
nizovalo občianske združenie Hlas Nádeje spolu s Mestskou časťou 
Bratislava-Záhorská Bystrica. Vďaka nim si tak deti mohli užiť rado-
vánky v našom Spoločenskom dome. O skvelú zábavu sa postarala 
dvojica Šašo Čo a Katka, animátorky Alžbetka a Terezka, ktoré detičky 
nadchli vtipnými súťažami a rozhýbali ich do tanca. Deti sa vybláznili 
do sýtosti medzi bublinkami a balónikmi v nápaditých kostýmoch.
Najkrajšie masky, Žabia rodinka, Slimák a Lienka, Pipi Dlhá Pan-
čucha, Beruška boli odmenené hodnotnými cenami.
 Eva Špirková
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FEBRUÁR
9. 2. l 15:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Záhorácky festival ľudovej piesne  
Organizuje Miestny odbor Matice Slovenskej

23. 2. l 15:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Fašiangy v Klube dôchodcov
Posedenie pre členov, organizuje OZ Klub dôchodcov. 

29. 2. l 7:00 - 22:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Voľby do Národnej rady  
Slovenskej republiky v roku 2020

MAREC
8. 3. l 16:00 l  SPOLOČENSKÝ DOM
Oslava Medzinárodného dňa žien
Organizuje MČ BA ZB

15. 3. l 15:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Výročná členská schôdza Červeného kríža 

Občianske združenie Hlas nádeje  
organizuje pobytový tábor:
Pobytový tábor pre deti od 4 do 12 rokov v Penzióne 
Fortunato, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Duchonka, 
ktorá leží 17 km od okresného mesta Topoľčany, 400 m  
od vodnej nádrže. Viac info: www.mc-blzdenky.sk
Termín: 2. 8. - 8. 8. 2020, cena: 145 €

Viac informácií je na plagátoch k podujatiam. Sledujete výves-
né tabule a web mestskej časti. Zmena programu vyhradená.
www.zahorskabystrica.sk

PO
ZV

ÁN
KY

Vás pozývajú na

2. Záhorácky festival ľudovej piesne
9. februára 2020 o 15. hodine

v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici, Námestie Rodiny 1

 P r o g r a m 
	 Báseň a úvodné slovo
	Oľga Baričičová a kamaráti – Holíč
	 Spevácky zbor Bystričan – Záhorská Bystrica
	 Záhorské trio – Záhorská Bystrica
	 Zuzana Brezánska – Rybník (Tekov)
	 Ženská spevácka skupina Lóza – Lozorno
	 Folklórna skupina Lanšper (mužský spevokol) –  Závod
	 Priatelia folklóru pri speve a muzike

Počas festivalu hrá cimbalová kapela Ľudovka z Bratislavy

Mestská časť Bratislava
Záhorská BystricaNárodné kultúrne dedičstvo

Miestny odbor
Záhorská Bystrica

Naša Bystrica AKTUAL. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 30. 1. 2020. Číslo ISSN: 1339-1399. Evidenčné číslo: 
MK SR EV 4401/11. Predseda redakčnej rady: prof. PhDr. Pavol Smolík, Art.D. Redakčná rada: Mgr. Martin Besedič, PhD. PaeDr. Zuzana Kaliariková, Bohuslav Blecha, Mgr. Martin Pavlík, prof. PhDr. 
Ján Grexa, PhD. Mgr. Marcela Jedináková. Šéfredaktorka: PhDr. Silvia Vnenková. Spolupráca: Mgr. Barbora Besedičová. Kontakty na redakciu: +421 2 65 95 62 10, nasabystrica@zahorskabystrica.
sk. Inzercia: nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Tlač: Varínska tlačiareň. Staršie čísla novín si môžete prečítať na webvej stránke MČ Bratislava-Záhorská Bystrica a v miestnej knižnici. Redakcia 
si vyhradzuje právo upraviť texty prispievateľov.  l Redakcia nezodpovedá za grafickú a gramatickú stránku inzercie. 
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ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE

CITY KIDS PRIVIEDLI MIKULÁŠA
Pre všetky deti sa 8. decembra 2019 v Spo-
ločenskom dome v Záhorskej Bystrici usku-
točnil prvý ročník veľmi milej akcie. Keďže 
deti v Záhorskej Bystrici sú veľmi dobré a 
poslušné, navštívil ich popoludní Mikuláš a 
odmenil ich sladkými dobrotami.  

Tie si zaslúžili aj za svoju šikovnosť, 
ktorú predviedli priamo na pódiu 
v programe, ktorý si poctivo pripra-

vovali niekoľko týždňov. Program odštar-
tovali deti zo ZŠ Hargašova krásnymi via-
nočnými básničkami a tancami, pri ktorých 
poskočilo nejedno srdiečko. Nasledovali de-
tičky zo City Kids, ktoré sa predviedli s ukáž-
kou toho, čomu sa môžu detičky na našich 
krúžkoch venovať. Odštartovali to malé 
tanečníčky, ktoré bokmi vrteli ako profesi-
onálne tanečnice. Na pódiu ich potom vy-
striedali staršie dievčatá. Tie vo vianočnom 
rytme všetkým ukázali, čo je to Showdance. 
Naše gymnastky sa tiež nenechali zahanbiť 
a predviedli svoju ohybnosť, ladnosť a krá-
su modernej gymnastiky. Ako vyvrcholenie 
programu to roztočila Born to dance crew 
z krúžku Hip Hop. Všetky deti si vyslúžili za 

svoj výkon obrovský potlesk, ale na tvárach 
mnohých z nás to boli aj slzičky dojatia.

Za odmenu sme pre deti pripravili bohatý 
program aj my. Úsmev im vyčaril pople-
tený Šašo Čo, ktorý svojimi bláznivými 
kúskami pobavil malých aj veľkých. Pred-
viedol svoje kúzelnícke triky, s ktorými mu 
deti veľmi ochotne pomohli a na chvíľu sa 
stali aj oni kúzelníkmi.

Krásnu bodku celému programu dalo 
Mikulášske predstavenie. Anjel s čertom 
nás všetkých naťahovali a nechceli nám 
ukázať toho najdôležitejšieho, ale hádky 
medzi nimi nás pobavili. Po splnení nie-
koľkých úloh sa deti dočkali a konečne 
privítali s veľkým nadšením Mikuláša. 
Všetky prítomné deti, samozrejme, odme-
nil sladkými balíčkami. S Mikulášom a je-
ho pomocníkmi sa tí odvážnejší aj odfotili.

V rámci akcie sa detičky mohli zabaviť aj 
v tvorivých dielničkách a vyrobiť si vlast-
ného plyšáka. O milú spomienku na tento 
deň sa postaral aj profesionálny fotograf 

Pavol Bohunický. Aby sme si Mikuláša užili 
aj my, mamičky, postarala sa o nás Ivanka 
Ferková z Mary Kay.
Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, 
ktorí finančne prispeli na túto jedinečnú 
akciu. Veľmi si vážime každú maminu či 
otecka, ktorí vo svojom voľnom čase upiekli 
úžasné koláčiky, perníčky, bábovky a slané 
pochúťky. Všetkým deťom žiarili oči a ne-
vedeli si z toľkých dobrôt vybrať. Úprimne 
nás to dojalo a aj vďaka vašej pomoci bol 
tento Mikuláš štedrý a sladký. 

V neposlednom rade patrí veľká vďaka všet-
kým sponzorom, ktorí ani sekundu nevá-
hali a ochotne prispeli, aby potešili detské 
srdiečka. Veríme, že sa vám naša premiéra 
tejto Mikulášskej akcie páčila, a že z toho 
vytvoríme tradíciu pre všetky deti v Záhor-
skej Bystrici. Nie je predsa nič krajšie, ako 
vidieť tie iskierky úprimnej detskej radosti, 
keď príde Mikuláš. Tešíme sa na budúci rok, 
pretože vidíme, že to má zmysel. Ďakujeme 
za skvelé detičky a skvelých rodičov.
 Text: Ivana Moková, 
 Foto: Pavol Bohunický

 Orgánizatori zo City Kids  Mikuláš bol naozaj štedrý 

 Born to dance crew  Program nadchol veľkých aj malých
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JEDENÁSTY ROČNÍK 
NOVOROČNÉHO TURNAJA 2020

ŠPORT

Členovia občianskeho združenia tak, 
ako po všetky predchádzajúce roky, sa 
postavili veľmi zodpovedne k organizá-
cii a priebehu celého turnaja.

Začalo sa to prípravou pozvánky, 
umiestnenia na webovej stránke 
Mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica a propagáciou na FB stránke SPST 
– Záhorská Bystrica. Individuálne sme 
poslali pozvanie všetkým klubom v Brati-
slavskom kraji a hráčkam/hráčom, ktorí k 
nám chodievajú pravidelne na tento pekný 
turnaj. Počet prihlásených bol nad naše 
očakávania, čo nás nesmierne potešilo. V 
prvej fáze bolo prihlásených až 86 hrá-
čov,ktorí sa prihlásili elektronickou poštou 
a telefonicky v určenom termíne. V deň tur-
naja pred registráciou prišli ešte ďalší šiesti 
záujemcovia, čo nás postavilo do pozoru s 
otázkou „ako to zvládneme“. Nakoniec sa 
počet účastníkov stabilizoval na čísle 80.

Prišli k nám z rôznych stolnotenisových klu-
bov hráči 5. – 9. ligy SPST Záhorská Bystrica, 
Devínska Nová Ves, STO Spoje, STK Stupava, 
IMO Galvaniho, Vatek Bernolákovo, STK Ma-
lacky, STO Borský Sv. Jur, ŠK Šoporňa, Vino-
sady, Skalica, Svätý Jur a Dunajská Lužná, ako 

aj neregistrovaní hráči z klubu Amatéri Ba-
chova i ďalší, najmä z Bratislavy, ktorí stolný 
tenis hrávajú zo záľuby k tomuto športu.

Po úvodnom príhovore starostu Jozefa Krúpu 
a technicko – organizačných pokynoch hlav-
ného rozhodcu Ing. Stanislava Vaňa turnaj 
otvoril predseda OZ Miloslav Sajan. Začalo 
sa hrať v skupinách na tri vyhraté sety s po-
stupom prvých dvoch hráčov zo skupiny do 
vyraďovacej fázy. V základných skupinách sa 
celkovo odohralo 120 zápasov. Počas hry a v 
prestávke, kým sa spracovali údaje zo zák-
ladných skupín a pred vylosovaním vyraďo-
vacích duelov si všetci hráči i s organizátor-
mi turnaja pochutili na  dobrej novoročnej 
kapustnici, ktorá každoročne patrí k turnaju.  

Počas celého priebehu bol turnaj na vyso-
kej úrovni, čo nám tlmočili viacerí hráči, no 
súťažné napätia vrcholilo práve počas vyra-
ďovacej fázy. Nakoniec – ako vždy – vyhrali 
najlepší. Na štvrtom mieste sa umiestnil 
tradičný účastník našich turnajov, neregis-
trovaný hráč Richard Vanek ml. z klubu Ama-
téri Bachova v Bratislave. Na treťom mieste 
prekvapujúco skončil mladý Michal Svetík z 
STO Spoje Bratislava. Na druhom mieste sa 
umiestnil náš hráč Martin Kocian z SPST – Zá-

horská Bystrica a víťazom celého turnaja sa 
stal Tomáš Čechánek z STK Borský Svätý Jur.

Sme veľmi radi, že na turnaji sa prvý raz 
zúčastnili aj naši najmladší hráči z det-
ského oddielu SPST, ktorí mali možnosť 
získať cenné skúsenosti v konfrontácii so 
skúsenejšími staršími súpermi.

Ďakujeme všetkým hráčom, ktorí sa na 
turnaji zúčastnili a blahoželáme víťazom, 
ktorí si okrem diplomu a pohára pre ví-
ťazov odniesli i pekné ceny, venované 
poslancom Bohušom Blechom.

Ďakujeme mestskej časti Bratislava-Zá-
horská Bystrica za spoluúčasť a všetkým 
organizátorom, rodičom našich detí a na-
šim členom, ktorí sa podieľali na príprave 
sály, organizácii a celého priebehu turnaja 
za podporu a spoluprácu.

Oficiálne výsledky, ako aj fotografie a videá z 
priebehu turnaja sú uverejnené na našej fa-
cebookovej stránke SPST Záhorská Bystrica.

 Miloslav Sajan, predseda OZ SPST
 fotografie Mgr. Dominika Sajanová

Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu – Záhorská Bystrica zorganizovalo

 Novoročný turnaj 
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 Deti ako rozhodcovia 

 Víťazi 

 Finále  Víťazom zablahoželal aj starosta Jozef Krúpa (vľavo) 

 Ceny pre najlepších 
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ŠPORT

POSLEDNÉ TRI KOLÁ JUNIORSKEJ EXTRALIGY 
Snipers Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 6:4
FBK Dukla Banská Bystrica – Tsunami Záhorská Bystrica 13:8
FBC BlueBerries Modra – Tsunami Záhorská Bystrica 3:14

Juniori sú v tabuľke na siedmom mieste a do konca základnej čas-
ti im zostáva odohrať ešte 5 zápasov. 
 Text a foto: Martin Kubovič

1 1.FBC Florbal Trenčín 176 : 69 (107) 43
2 Tsunami Záhorská Bystrica 108 : 83 (25) 34
3 ŠK Lido Prírodovedec 102 : 89 (13) 30
4 FK Florko Košice 114 : 92 (22) 29
5 TJ A - FbO Nižná 98 : 81 (17) 28
6 FaBK ATU Košice 112 : 86 (26) 27
7 Florbalový klub AS Trenčín 85 : 96 (-11) 20
8 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 114 : 101 (13) 18
9 FBC A4ka Mikuláš Prešov 99 : 107 (-8) 18

10 FatPipeSnipers Bratislava 83 : 118 (-35) 15
11 FBK Púchov 79 : 146 (-67) 5
12 FbCYoungArrows Spišská Nová Ves 84 : 186 (-102) 3

POSLEDNÉ ŠTYRI KOLÁ MUŽSKEJ EXTRALIGY: 
Tsunami Záhorská Bystrica – Mikuláš Prešov 8:6
AS Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 6:7
ATU Košice – Tsunami Záhorská Bystrica 5:7

Najbližší zápasový program a výsledkový sumár môžete sledovať 
na facebookovej stránke Tsunami Záhorská Bystrica

Sezóna florbalistov sa prehupla do druhej polovice základnej 
časti a mužský tím momentálne ťahá víťaznú šnúru ôsmich 
zápasov. So päťbodovým náskokom sa nachádza Tsunami 

na veľmi dobrom druhom mieste, čo zaručuje výhodný výber sú-
pera do štvrťfinálových bojov. V aktuálnej výhernej sérii sa našim 
florbalistom v boji o titul podarilo poraziť viacerých veľkých riva-
lov. Napríklad aktuálneho majstra Slovenskej republiky AS Tren-
čín, ATU Košice, Nižnú. Do konca základnej časti zostáva odohrať 
ešte šesť zápasov a florbalisti si v základnej časti dávajú za cieľ 
udržať minimálne aktuálne druhé miesto. V osemzápasovej ví-
ťaznej šnúre pomohol aj navrátilec do zostavy a dlhoročná útočná 
opora Maroš Kovaľ, ktorý sa vrátil zo zahraničného štúdia. Pred 
playoff muži očakávajú návrat ďalšej opory, Olivera Kubaského, 
ktorý takisto absolvoval jeden semester v zahraničí a mal by sa 
pripojiť k tímu v priebehu februára. Už teraz sa silný tím mužov 
teda pred playoff ešte znače posilní  a my sa už tešíme na zápasy 
playoff v našej novej športovej hale v Záhorskej Bystrici. 

FLORBALISTI NA KONCI 
ROKA BILANCOVALI

Aktuálna tabuľka MEX

 Mužský tím po poslednom 
 zápase v roku 2019 absolvoval 
 spolu večeru, kde pospomínali 
 a zhrnuli spoločne veľmi 
 úspešný rok 2019. 
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SENIORI

Opäť sú tu Vianoce, ten prekrásny 
čas, keď prebúdza sa krásny cit 
lásky, šťastia v nás. Tisíce hviez-

dičiek žiari na konári, do zvukov vianoč-
ných piesní vplieta sa tisíce prianí. Dajme 
si pod stromček úsmev, čo slzy osuší a ra-
ny zahojí, vôľu, súcit lásku, veď to predsa 
tak málo stojí.

Týmto pozdravom zaželala predsedníčka 
OZ KD Viera Marošová vo svojom mene, 
ale aj v mene členov výboru Klubu dô-

Týmto heslom sa riadil posledný 
deň roka 2019. Výbor Občian-
skeho združenia Klub dôchod-

cov pripravil Silvestrovskú zábavu, na 
ktorej sa zišlo asi 150 hostí. Hostí vítali 
členia klubu pohárikom kvalitnej mar-
huľovice. Stoly praskali pod množstvom 
jedál a kvalitného vína. Do tanca hrala 
Kapela Pollák Band. Zábavu spríjemnil 
tanečný pár Marek a Natália svojimi 
spoločenskými tancami. Pred polnocou 
sa spoločne odrátali posledné minúty 
starého roka so slávnostným prípitkom. 

Naši seniori sa už tradične v pred-
vianočnom čase vyberajú na „Via-
nočné nákupné trhy“ vo vybraných 

mestách Slovenska, ale aj v iných zahranič-
ných veľkomestách. Tento rok to bola Trna-
va, tzv. „Malý Rím“ s 13 kostolmi. Návšteva 
Trnavy bola spojená s prehliadkou historic-
kej časti mesta s odborným sprievodcom. 
Navštívili sme Katedrálu sv. Jána Krstiteľa 

a Baziliku sv. Mikuláša. Po 1,5-hodinovej 
prehliadke sme išli na spoločný obed a po-
obede sme sa vybrali na Trojičné námestie, 
kde sa konali vianočné trhy, ktoré boli za-
ujímavé svojou ponukou tovaru a špeciali-
tami pre gurmánov. Spokojnosť s výletom 
vyslovili všetci účastníci zájazdu.

 Text: Viera Marošová, Foto: Anna Habalová 

VIANOČNÉ TRHY V TRNAVE

POSEDENIE PRI JEDLIČKE

„DO SI CO DONESE,  
SI MOŽE ZEST AJ VYPIT“

Pre veľký úspech sa tancovalo až do 
štvrtej ráno. OZ KD hodnotí  Silvestrov-

skú zábavu za dobre vydarenú akciu.
 Text (vm) , Foto: Miroslav Mackovič

chodcov krásne prežitie vianočných sviat-
kov.  Potom si členovia klubu a hostia za-
sadli k spoločnému stolu pri slávnostnom  
posedení už tradične pri jedličke.

Vianočnú atmosféru spríjemnil svojím vy-
stúpením operný spevák Tomáš Ondriáš 
za klavírneho sprievodu  Márie Farkašo-
vej. V recitáli operetných  piesní a vianoč-
ných kolied v závere svojho kultúrneho vy-
stúpenia zaznela „Tichá no svätá, noc“. Po 
rozdaní darčekov členovia klubu zotrvali 

v družnej debate a v príjemnej atmosfére 
blížiacich sa Vianoc.
 Text: (vm), Foto: M. Mackovič
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označenie 
ženské meno

tam nižší ženský 
hlas ovládam

 ochorenie pri 
nedostatku 
vitamínu C

hľadia, 
zvedavo 

vyvaľujú očí

tetin manžel, 
sváčko

zem, 
zemina

 zaujala, 
zmocnila sa 

domáce meno 
Renáty

húser, 
bolesti 

v krížoch

okej

často menili 
svoje sídlo, 

putovali

10 x 10

pomery, 
okolnosti

obrábajú zem 
pluhom

hlas žaby jestvuje

úctivo oslovuje 
zámenom „oni"

pulz

významnej 
osoby

podstavec ceremónia

berýlium 
(zn.)

nočný vták

3
meno Márie

EČV Kežmarku

krtko, 
po česky

strýčko, 
ujo

predpona 
(voda, vodný)

MPZ 
Arménska strkala dnu

malá Terézia

ponad

5 pridali soľštát Južnej 
Ameriky

Olympic 
Games (skr.)

EČV Poltára

smeroval, 
postupoval

moderná 
(hovor.)

výstredne, 
bláznivo

pridáva hnojivo nekaz, nenivoč

 
čin

cieľ pri streľbe

futbalový tré- 
ner (Dušan)

2 4

titán (zn.)

young lady 
(skr.)

časť tela 
spájajúca 

hlavu s trupom

hlien, 
po česky

vôňa, 
zápach lezie

MPZ áut 
Ukrajiny

stratila reč

meno 
Ladislava

Recoverable 
Basic Pattern

had z Knihy 
džunglí

emisná kon- 
trola (skr.)

registrovaná 
tona

povstania, 
vzbury

náš súhlas Keluar. Katolik 
Indonesianemilosrdne, 

surovo

kapor 
(zdrob.)

vnímali zrakom 
zmysel textu

Izraelský štát

Pomôcky: 
Kaa, odor, 

úsad
1 „Vraj môj pes naháňa po meste

ľudí na bicykli, ale..."

(záver je v tajničke)

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica


