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eď som pred pár dňami v podvečer odchádzal z práce, zastavil som
sa na chvíľu. Pozeral som sa na prázdne ulice, námestie, zatvorenú kaviarničku, reštauráciu, na ďalšie prevádzky, ktoré slúžili ako
miesta na príjemné posedenie pre nás. Zrazu mi napadlo jedno staré latinské
príslovie, s ktorým sa asi väčšina z nás už stretla. „Človek mieni, Pán Boh mení.“
Áno, je to tak. Keby nebolo šíriaceho sa vírusu, námestie by žilo. Chystali by
sme Stavanie máje, dolaďovali detaily Malých hodov či ďalších už tradičných
podujatí. Rovnako by sme naplno pokračovali v našich projektoch – ako je
rozširovanie kapacity základnej školy, dokončenie školského areálu či rekonštrukcia ciest a prevod majetku bývalého Elektrovodu na Záhorskú Bystricu.
Zasiahla však vyššia moc a život každého z nás sa zo dňa na deň zmenil.
Stíšili sme sa. Viac času trávime doma so svojou rodinou či blízkymi. Viac
sa rozprávame, vrátili sme sa k činnostiam a aktivitám v domácnostiach, na
ktoré sme predtým kvôli práci nemali čas. A to všetko nás ešte viac utužuje
a zbližuje. Vírus jednoducho zmenil naše plány.
Dnes ešte nevieme vyhodnotiť, čo nám to v konečnom dôsledku prinesie. Ja
som však optimista. Možno si začneme viac uvedomovať, že na výslní by nemali
byť iba celebrity. Sú tu aj bežní ľudia, ktorí, ak robia svoju prácu dobre, sú pre náš
život neoceniteľní. Sú to učitelia, lekári, zdravotné sestry, záchranári, predavači,
sociálni pracovníci, policajti, pracovníci samospráv, dobrovoľníci a mnohí ďalší. Začíname si viac vážiť „obyčajných“ ľudí, tých, čo pomáhajú držať život pri živote. Ani
naša mestská časť by bez nich nemohla pomôcť seniorom, sociálne či zdravotne
odkázaným občanom. Moja veľká vďaka patrí všetkým, čo pomáhajú pri rozvoze
stravy, pri nákupoch a kúpe liekov, pri distribúcii rúšok starším ako 60 rokov, tým,
čo šili a darovali rúška, dobrovoľníkom, ktorí sú pripravení pomôcť.
Ak táto situácia má alebo bude mať aj svoje negatíva, verím, že aj to nás posunie dopredu. Možno sa s väčšou chuťou pustíme opäť naplno do práce, aby
sme dobehli zmeškané. Možno prehodnotíme svoje priority v živote. Možno si
budeme viac vážiť bežné, každodenné radosti. A možno si uvedomíme, že niečo
zásadné musíme v našom živote a na tomto svete zmeniť. „Napredovali sme
bezohľadne a mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví v tomto chorom svete,“
povedal nedávno v Ríme pred prázdnym námestím Sv. Petra pápež František.
Nad týmito silnými slovami by sa asi mal zamyslieť každý z nás.
Buďme disciplinovaní, zostaňme čo najviac doma a opatrujme sa.
Spolu to zvládneme.

Jozef Krúpa,

starosta
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samospráva

Hasiči majú nové auto

N

áš Dobrovoľný hasičský zbor dostal
od ministerstva vnútra a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR deväťmiestne evakuačné auto na prepravu osôb. Dostali
sme ho v rámci plošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov. Ministerstvo vnútra poskytlo
takéto auto do každého kraja, v rámci Bratislavského samosprávneho kraja ho dostali
práve naši hasiči. „Plánujeme ho využiť aj na
dovoz stravy a pomoc pri riešení problémov
pri kontrole poriadku na verejných priestoroch,“ povedal starosta Jozef Krúpa

Mimoriadne
zastupiteľstvo

Bratislava – Záhorská Bystrica – Výsledky volieb 2020:

Najviac hlasov získala
strana OĽANO

V

parlamentných voľbách 2020 získala v obci Bratislava-Záhorská
Bystrica najviac hlasov strana OĽANO. Na druhom mieste sa umiestnila strana
SaS. Účasť v obci bola 81,74 percent.
BRATISLAVA. Najviac voličov v obci Bratislava-Záhorská Bystrica hlasovalo za stranu OĽANO, vo voľbách jej dalo hlas 898
občanov, čo predstavuje 24,19 percenta.

Na druhom mieste skončila strana SaS
s 16,27 percentami (604 hlasov) a na treťom strana PS SPOLU so ziskom 15,75 percenta (585 hlasov).

I

ba jeden bod malo mimoriadne miestne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo
17. marca. Poslanci na ňom schválili
1. zmenu rozpočtu mestskej časti a z rezervného fondu presunuli 30-tisíc eur na
služby civilnej ochrany.

Desať najúspešnejších strán v obci Bratislava-Záhorská Bystrica v parlamentých
voľbách 2020:
Politická
strana

OĽANO
SaS
PS SPOLU
ZA ĽUDÍ
SMER-SD
KDH
SME RODINA
ĽSNS
DOBRÁ VOĽBA
SNS

Základné informácie o obci Bratislava-Záhorská Bystrica:

Počet
hlasov

898
604
585
466
350
171
153
150
117
82

Počet
hlasov (%)
24,19
16,27
15,75
12,55
9,42
4,60
4,12
4,04
3,15
2,20

Na návšteve
v GÖttlesbrunne

N

aša partnerská rakúska obec
Göttlesbrunn pri príležitosti ukončenia fašiangov každý rok organizuje vínnu ochutnávku. Prijali sme
pozvanie starostu Franza Glocka a ešte
pred vypuknutím pandémie sme ochutnali mladé vína z roku 2019. Na fotke
zľava – náš vicestarosta Martin Besedič,
starosta Göttlesbrunnu Franz Glock, starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa,
poslanec MZ Daniel Liďák, starosta obce Wolfstahl Gerhard Schödinger a šéf
miestnych vinárov Franz Netzl.

Počet obyvateľov: 5 171
Volebná účasť: 81,74 %

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22338937/bratislava-zahorska-bystrica-vysledky-volieb-2020-najviac-hlasov-ziskala-strana-olano.html
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téma

Výstavba tunela
Karpaty bude pre nás
zaťažkávacou skúškou

T

unel, ktorý má spojiť mestskú časť
Rača so Záhorskou Bystricou, nesie
názov Karpaty. Výrazne by zrýchlil
a zlepšil dopravu v meste. V súčasnosti
sa z jednej časti do druhej dá dostať iba
okľukou, ktorá vedie takmer cez celú Bratislavu a zaberie zhruba pol hodiny. Na
takúto skratku si však Bratislavčania ešte
poriadne počkajú, s výstavbou by sa totiž
malo začať až v roku 2024.

Národná diaľničná spoločnosť počíta, že
výdavky na výstavbu tunela sa budú pohybovať medzi 700 miliónmi až 1 miliardou
eur. Diaľnica D4 bude mať v úseku Rača
– Záhorská Bystrica vrátane tunela dĺžku
12,43 km.

Pre minimalizovanie negatívnych vplyvov
na životné prostredie sa preferuje variant
V3a, kde tunel bude predĺžený a zahĺbený
za Mariankou o cca 800 m a a riešenie križovatky s cestou I/2 bude mimoúrovňové.

„Naše obavy a pripomienky sa týkali toho,
kde a ako dlho bude uskladnená rúbanina,
aby milióny kubíkov zeminy nevytvorili
kopce, ale aby bola primerane rozhrnutá.
Podľa predpokladov by sa mala použiť na
prekrytie ďalšej časti diaľnice D2 medzi

Technická štúdia z roku 2015 predpokladá jeho dĺžku na 10 980 m, čím by sa mal
stať najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku a zároveň najdlhším dvojrúrovým
tunelom v Európe. Podľa štúdie sa po vybudovaní úseku očakáva dopravné zaťaženie
cesty 18 000 až 21 000 vozidlami za deň.

Anketa
Myslíte si, že je tunel Karpaty potrebný?
Pavol (42):
Nie, vôbec si to nemyslím. Jeho negatívne dopady jednoznačne prevažujú nad
úžitkom. Narušil by ekosystém chránenej
oblasti v Marianke. Výrazne a nezvratne
by znehodnotil kvalitu života v Marianke. Počas dlhoročnej výstavby by zamoril
prachom, dymom, hlukom a hustou dopravou priamo Záhorskú Bystricu, Marianku
a nepriamo aj Lamač, Stupavu, Dúbravku
a Devínsku Novú Ves. A ešte jeden negatívny dopad – ak budú cez Záhorskú Bystricu
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Tunel by mal mať vyústenie v Záhorskej
Bystrici pod obcou Marianka. Jeho výstavba, pochopiteľne, zasiahne do života
obyvateľov Stupavy, Marianky a Záhorskej
Bystrice. Momentálne sa pripomienkuje
EIA, teda to, aké bude mať táto výstavba
vplyvy na životné prostredie. Na verejnom
prerokovaní na úrovni hlavného mesta sa
zúčastnili aj starosta Záhorskej Bystrice,
Jozef Krúpa, poslanci Martin Besedič a Daniel Liďák a niektorí obyvatelia.

jazdiť tatrovky, bude ohrozená bezpečnosť detí pri cestách. Oveľa potrebnejšie
je zmeniť úsek diaľnice Lamač –Záhorská
Bystrica na bezplatný! Potom bude oveľa
menej áut prechádzať Záhorskou Bystricou a inými obcami.
Pavo Miklík (35)
Tunel je nevyhnutný z dopravného hľadiska, keďže umožní poslať tranzitnú
nákladnú dopravu po novo budovanom
nultom obchvate (D4) a používať jestvujúce diaľnice D2 a D1 ako vnútromestskú
diaľnicu, čo určite pomôže na niekoľko

tunelom Sitina a Lozornom, prípadne až
Malackami. Preto sme požadovali, aby sa
rúbanina neuskladňovala nad Hodonínskou ulicou smerom na Stupavu, ale viac
k diaľnici D2. Ďalšie obavy, najmä obyvateľov, sa týkali hlučnosti a prašnosti počas
výstavby. Naše požiadavky boli, aby sa
nemerali námatkovo len povedzme raz za
štvrťrok, ale každý týždeň, možno aj každý
deň, aby neprevyšovali povolené hodnoty.
Pripomienkovali sme tiež vplyv na povrchové vody v tom zmysle, aby výstavba nemala za následok úbytok podzemných, ale
aj povrchových vôd. Ide najmä o stav vody
v studniach, predovšetkým máme obavy
o stav vody vo Svätej studni v Marianke,
ktorá je posvätným miestom a má svoju
vysokú duchovnú aj svetskú hodnotu. Napriek tomu, že pripomienky dávalo mesto,
svoje pripomienky, ktoré sme už spomínali, na ministerstvo životného prostredia
poslala aj Záhorská Bystrica. Teraz je na
ministerstve, ako s našimi pripomienkami
naloží,“ informoval starosta Jozef Krúpa.

rokov (možno aj na desaťročie) vrátiť do
normálu každodenne kolabujúcu dopravu
smerom do mesta. Samospráva však musí
žiadať správne dimenzovanie križovatky
D4 so štátnou cestou 1. triedy spájajúcou
Bystricu so Stupavou, pretože projektanti
ju aj v preferovanom variante V3a naplánovali tak, že už v roku 2050 bude na nej
doprava v špičke kolabovať.
Ľubica (34):
Od tunela očakávam odľahčenie komunikácii v Záhorskej Bystrici a okolí.

(sv)
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Zo života Záhorskej Bystrice

Koronavírus život v Záhorskej
Bystrici nezastavil
Napriek rôznym obmedzeniam život v našej obci pokračuje. S potešením môžeme oznámiť, že do uzávierky tohto čísla Našej
Bystrice bol infikovaný koronavírusom len jeden obyvateľ.

Buduje sa školský areál
Napriek niektorým obmedzeniam sme už
začali prvé práce na budovaní dvoch detských ihrísk v školskom areáli. Predpokladaný termín dokončenia je koniec mája.
Jedno vznikne na pôvodnom mieste detského ihriska vedľa Hargašovej ulice a druhé

Rozvážame obedy
vedľa prístavby škôlky v časti školského
športového areálu. V tomto roku chystáme aj revitalizáciu športovej časti, kde sa
vybuduje basketbalové ihrisko hneď vedľa
existujúceho hokejbalového a okolo týchto
dvoch ihrísk bude bežecká tartanová dráha.

Priechod pre chodcov
Na Podkerepuškách sme vybudovali nový
priechod pre chodcov, keďže tu pribúdajú
noví obyvatelia, žije tu už takmer 200 ľudí
s trvalým pobytom a prechádzanie cez cestu už nebolo bezpečné. „Po takmer dvojročnom snažení a komunikácie s hlavným
mestom som rád, že sa nám podarilo presvedčiť Krajský dopravný inšpektorát aj magistrát, aby sa vyznačil priechod pre chod-
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cov pri zastávke autobusu. Je tu vyznačený
aj zákaz predbiehania a bus pruhy. Chcel by
som apelovať na vodičov, aby naozaj v tejto
lokalite dodržiavali všetky dopravné obmedzenia,“ povedal starosta Jozef Krúpa.

Spravili sme aj nové vodorovné značenie
na Hargašovej ulici oproti škole. Okrem toho budujeme nový chodník pri Bille.

Mestská časť Záhorská Bystrica zabezpečuje v týchto dňoch pre seniorov
okrem nákupu potravín a liekov aj rozvoz obedov. Zamestnanci miestneho
úradu rozvážajú denne obed pre približne 20 seniorov.

Šijeme pre život
Iniciatíva Šijeme pre život vznikla
spontánne. Lenka Zámečníková so svojím
manželom začala šiť rúška pre nich, kamarátov a susedov. Popritom im začali chodiť
prosby z najbližšieho okolia. „Postupne
sme si uvedomili, že aj keď stále šijeme,
nijako toho neubúda. Tak sme založili 15.
marca FB skupinu Šijeme o život - rúška
pre zodpovedných. Začali sme spájať ľudí,
ktorí rúška potrebujú, s ľuďmi, čo rúška
šijú. Zozbierali a zverejnili sme aj návody,
ako si šiť rúška svojpomocne. Snažili sme
sa pomôcť každému kto chcel začať šiť.

Do skupiny sa aktívne zapojilo viac ako
200 ľudí, šitie teraz ponúka okolo 20 ľudí
v rámci celej SR. Do tejto aktivity sa zapojila

aj manželka nášho starostu, Viera Krúpová
(na fotke). Väčšina ľudí, s ktorými sme komunikovali, šije len priamo pre svoje okolie. Pracujú na hranici svojich fyzických
a materiálnych možností. Sú to takí skrytí
hrdinovia, ktorí v tichosti robia, čo môžu,
aby zmiernili následky pandémie.
V rámci FB skupiny sa nesnažíme evidovať
množstvo ušitých rúšok, ale sústredíme sa
na to, aby sme si vzájomne pomáhali. V súčasnosti je nedostatok materiálu – najmä
gumičiek. Takže môžem odpovedať iba
za nás doma. Ja strihám a šijem, môj muž
skladá a žehlí. Počas prvého týždňa sme
šili zhruba 90 rúšok denne, čo pre nás bolo veľmi náročné. Po týždni sme si nastavili limity, aby sme zvládali aj deti, domác-

nosť a nahrádzanie školy. Teraz šijeme 50
rúšok denne od pondelka do soboty,“ hovorí Lenka Zámečníková.

Dostali sme rúška
Rúška sú v týchto dňoch asi najdôležitejšou ochranou proti šíreniu koronavírusu. Chceme sa v mene starostu, Jozefa Krúpu poďakovať neznámej darkyni,
ktorá nechala pred miestnym úradom
tašku s rúškami a rovnako aj Jozefíne
Mrázovej, ktorá vlastnoručne ušité rúška priniesla priamo na úrad. Za rúška
ďakujeme aj sestre Kristíne z cirkevnej
školy bl. Zdenky Schelingovej.

Na ženy starosta nezabudol

Vítajú nás macošky

Hoci sa nemohli konať oslavy Medzinárodného dňa žien tak, ako sme si predstavovali, starosta Jozef Krúpa predsa len
obdaroval ružou pani učiteľky zo základnej a materskej školy.

Pri vstupe do Záhorskej Bystrice návštevníkov víta nielen tabuľa, ale pri nej
vyrástli v kvetináčoch pôvabné macošky. Je to neklamný znak, že jar je naozaj tu. Aj napriek koronavírusu.

Zatlieskali sme
zdravotníkom
Aj obyvatelia Záhorskej Bystrice sa zapojili
do výzvy, aby verejne zatlieskali zdravotníkom. Spravili tak predovšetkým obyvatelia bytových domov na Námestí Rodiny.

Zápisy do ZŠ a MŠ
Hoci sú škola aj škôlka zatvorené, zápisy na budúci školský rok sa konať budú. Nie však osobne, ale elektronicky.
Do 1. ročníka ZŠ môžu rodičia zapísať
svoje deti od 15. do 30. apríla elektronicky a do MŠ môžu podať prihlášky
buď mailom alebo ich vhodiť do
schránky pri vchode do miestneho úradu od 30. apríla do 31. mája.

Text: (sv), Foto: archív
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predstavujeme

Štyridsať rokov
na jednom mieste
Eva Danková je vlastne takou našou škôlkárskou legendou. Od skončenia školy je jej profesijný život spojený s materskou školou v Záhorskej Bystrici. A je to už štyridsať rokov. Porozprávali sme sa s ňou aj o tom, ako sa za tie roky
menili deti, rodičia, ajona.
⊲ Ako dlho pracujete v škôlke?
školstve pracujem už dlhých 40
rokov ako učiteľka predškolského
vzdelávania.
⊲ Prečo ste si vybrali práve túto profesiu?
Výber mojej profesie ovplyvnili letné tábory, kde som pôsobila od svojich pätnástich rokov najprv ako inštruktorka, neskôr
ako oddielová vedúca. Rada som pre deti
organizovala rôzne hry, súťaže a aktivity.
Rozhodnutie padlo jednoznačne na predškolskú pedagogiku.

V

⊲ Ako sa menili deti počas rokov, ktoré
v škôlke učíte?
V čase mojich začiatkov bola Záhorská
Bystrica malou obcou, kde sa poznal každý s každým, čo do istej miery ovplyvňovalo vzájomné vzťahy „škôlkárskych“ detí
aj ich rodičov. Veľa sa stretávali aj vonku,
na ulici, kde sa bežne hrávali. Dnes sú deti
viac izolované. V minulosti boli deti manuálne zručnejšie. Každé 5 – 6 dieťa si vedelo
zaviazať topánky, čo dnes nie je samozrejmosťou. Verím, že keby bola vtedy taká

technika a pomôcky ako dnes, deti by ich
ovládli rovnako dobre.
Všetky deti, minulé i súčasné, však majú
jedno spoločné. Sú hravé a šantivé, milujú rozprávky, tešia sa na divadlo či na vychádzku do lesa. Ešte sa nevedia pretvarovať a to mám na nich najradšej.
⊲A
 ako sa menili ich rodičia? Sú na deti
prísnejší alebo benevolentnejší?
Myslím si, že dnešní rodičia sú o niečo
benevolentnejší ako v minulosti. Niektorí
menej, iní viac. Každá rodina má svoje ľudské či morálne nastavenie a podľa toho sa
správajú aj deti.

8

⊲A
 ko sa menil obsah vyučovania (a jeho
metódy) a výchovy v škôlke?
Počas mojej praxe sa program výchovy
a vzdelávania detí v materských školách
menil päťkrát. Táto posledná zmena dáva
každej materskej škole možnosť vytvoriť
si vlastný vzdelávací plán vychádzajúci
z podmienok škôlky, čo je vítaná zmena.
Kladieme dôraz na vzájomné prepojenie
oblastí. Učíme v súvislostiach, aby spôsob

vyučovania dával veciam zmysel. Memorovanie uplatňujeme len pri nácviku básne.
Časom sa menili nielen metódy a stratégie, ale aj organizačné formy. Hromadnú
formu nahradili skupinový a individuálny
spôsob práce, čo umožňuje venovať viac
času tým deťom, ktoré ho potrebujú.
⊲ Ako ste sa zmenili za tie roky vy?
Ja mám pocit, že sa nemením, ale asi to nebude celkom pravda. Tiež podlieham do-

Anketa

Pýtali sme sa vás

K

oronavírus zatvoril školu aj škôlku.
Ako túto situáciu vnímajú rodičia
a ako učitelia? Tu sú niektoré názory.

Ako vnímate to, že je zatvorená škola
a škôlka? Ste so svojimi deťmi doma?
Pavol (42), otec
Škola je zatvorená z pochopiteľných dôvodov. Vnímam to pozitívne, je to ideálny
spôsob, ako minimalizovať riziko infekcie.
So svojimi deťmi som doma.

Ľubica (34), mama
Zatvorenie škôlky vnímam v aktuálnej
situácii ako nevyhnutnosť. Keďže som na
materskej, neobťažuje ma mať staršieho
syna doma. Jemu však kolektív chýba.
Maria 39r., mama
Vzhľadom k situácii a z preventívnych dôvodov je to, že je škôlka a škola zatvorená,
určite správna vec a rozumné rozhodnutie. S deťmi som doma, robíme si každý
deň úlohy, ktoré posielajú učitelia. Je to
náročné, ale musíme to zvládnuť. A už sa
všetci tešíme, že sa zase brány školy
a škôlky znova otvoria.
Beata, 43, učiteľka
Zatvorenie školských a predškolských zariadení nielen v Záhorskej Bystrici, ale na
celom Slovensku určite nepotešilo rodičov
ani učiteľov. Dokonca ani mnohých žiakov,
pretože nemajú prázdniny – učia sa z domu pod dohľadom rodičov. Sme ale svedkami výnimočnej situácie. Všetci vieme,

be, okolnostiam a životným skúsenostiam.
Snažím sa stále vzdelávať a držať krok
s novými trendmi vo vzdelávaní.

⊲ Ako dlho pôsobíte v Záhorskej Bystrici
a ako sa vám tu učí?
Som rodáčka zo Záhorskej Bystrice. Miesto
učiteľky v miestnej materskej škole bolo
mojím prvým a jediným pôsobiskom. Okrem
novej budovy škôlky na mňa hlboko zapôsobilo jej okolie. Veľké plochy na hranie, množ-

že v najbližších dňoch, týždňoch aj u nás
prepukne epidémia, akej naša generácia
doposiaľ nečelila.
Nie je v našich silách pandémii zabrániť,
ale máme možnosť striktnými opatreniami a ich dodržiavaním zmierniť dôsledky
tejto pandémie. Jedným z nápomocných
opatrení je práve zatvorenie zariadení,
kde dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí a sú teda potenciálnymi ložiskami
nákazy, ako napr. školy. Hoci práve pre deti
nie je šíriaci sa vírus nebezpečný, deti samotné sa môžu stať nebezpečnými roznášačmi nákazy. Teraz nie je problémom
dňa, či deťom nebude chýbať učivo, ale
ako ochrániť generáciu rodičov a starých
rodičov týchto detí pred fatálnymi následkami ochorenia, ako spomaliť priebeh
epidémie na našom území tak, aby neskolabovalo naše zdravotníctvo a každý,
kto to bude potrebovať, dostal primeranú
zdravotnícku starostlivosť. To všetko je
možné docieliť len za pomoci striktných
celospoločenských opatrení v kombinácii
s naším disciplinovaným správaním. Jedným z týchto nepríjemných, ale celospoločensky prospešných a účinných opatrení
je aj celoplošné zatvorenie škôl. Z pozície
pedagóga je pre mňa výučba detí z domu
oveľa náročnejšia a menej efektívna, ale
toto opatrenie maximálne podporujem.
Martina, 39, učiteľka
Zatvorenie škôl je rozhodne dôležité pre
zníženie rýchlosti šírenia nákazy na Slovensku. S takýmto masívnym a nečakaným
výpadkom určite nik z nás nepočítal a nepripravoval sa naň. Rodičia často pociťujú
priamy dopad zmenenej situácie v práci.
Pracujú v prvej línii, iní pracujú z domu,

stvo zelene a stromov – raj na zemi.
Teraz je škôlka podstatne väčšia a plôch na
hranie je menej. Verím, že keď bude celý
projekt prestavby dokončený, bude to dobré
miesto spĺňajúce požiadavky dnešnej doby.
Štyridsať rokov na jednom mieste svedčí
o mnohom. Ak by som sa mala rozhodnúť
ešte raz tak si to zopakujem.

Zhovárala sa: Silvia Vnenková

Foto: archív Evy Dankovej

starajú sa o svojich starnúcich rodičov
a do toho majú doma deti, ktoré majú pokračovať vo vzdelávaní. Všetci sme navyše
pod silným informačným a mediálnym tlakom. Pridávajú sa k tomu obavy o zdravie
rodiny a ekonomické dopady. Myslím si, že
školy robia najlepšie ako vedia, s možnosťami, aké majú momentálne k dispozícii.
Situácia je mimoriadna a každý sa s ňou
snaží vysporiadať najlepšie, ako dokáže.
Tento krízový spôsob výučby však môže mať pozitívny vplyv na zmeny v školstve, komunikáciu rodičov so školou, ale
aj vzťahy rodičov s ich deťmi. Skúsenosti
s mojimi žiakmi a ich rodičmi to zatiaľ väčšinou potvrdzujú.

Beata,41, učiteľka
Netrúfam sa k tejto téme nejako špeciálne
vyjadriť, nie som odborníčka. Určite nás
všetkých zaskočila táto ťažká situácia,
ktorá to sťažila všetkým. Robia sa opatrenia pre spomalenie šírenia vírusu, ktoré
by som si nikdy nedovolila spochybňovať. Ľudia sú z tejto epidémie nešťastní,
rodičia zúfalí, učitelia sa snažia školiť
a pracovať cez internet... Nikto nemá odpoveď na to, čo bude ďalej. Podľa prognóz
odborníkov toto obdobie bude pravdepodobne trvať dlhší čas. Možno prišiel čas,
aby sme sa všetci zastavili a zamysleli
nad inými hodnotami bytia... Možno si
budeme musieť chorobou prejsť všetci...
V každom v nás sa určite vynárajú rôzne
otázky, na niektoré, bohužiaľ, neexistuje
ani odpoveď. Ja len pevne dúfam, že sa táto situácia čoskoro dostane pod kontrolu
a opäť sa otvoria brány škôl, kde sa konečne všetci stretneme s úsmevom.

(red)
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Zo života Záhorskej Bystrice

Knižnica bilancuje
Celoročná činnosť knižnice bola naplnená v súlade s jej hlavným poslaním,
ktorým je nepretržité získavanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu.
Poskytovanie pomoci a poradenstva
čitateľom pri výbere literatúry a tiež
poskytovanie kvalifikovaných knižnično-informačných služieb.

P

očet knižničných exponátov k 31. 12.
2019 predstavuje 12 626 kusov. Počet evidovaných čitateľov je 489.

Knižnica venuje maximálnu pozornosť
detskému čitateľovi. Deťom z MŠ a ZŠ Hargašova, ktorí pravidelne v marci, „Mesiaci
knihy“ navštevovali knižnicu. Neboli to
len „obyčajné“ návštevy, knižnica pre nich
v tomto čase zabezpečila aj bábkové diva-

delné predstavenia. Pre žiakov I. stupňa
organizovala debaty o vybraných knihách
a inštruktáž o práci v knižnici. V roku
2019 sa na besedách o knihách zúčastnilo
266 detí. Deti, ako budúci čitatelia, majú
možnosť pri výpožičke kníh rozšíriť si
svoj obzor a zdokonaliť svoju výrečnosť
čítaním. Aktivita a záujem o knihy svedčia o tom, že nám rastie nová generácia
čitateľov, čo nás, dospelých, samozrejme
veľmi teší. Každoročne pribúda mladých
čitateľov do 15 rokov – za posledný rok
ich bolo 120.

ný čitateľský preukaz Miestnej knižnice
v Záhorskej Bystrici, môže s ním prísť do
mestskej knižnice a požičať si literatúru,
ktorá sa v našej knižnici nenachádza. Služby môže využívať nepretržite.
Súčasťou našej knižnice je v letných mesiacoch verejnosti sprístupnená letná
čitáreň v čase otváracích hodín knižnice.
Je treba pripomenúť, že knižnica v roku
2018 oslávila 40. výročie svojho založenia.
V rámci Kultúrneho leta boli v letnej čitárni usporiadané koncerty dychovej skupiny
Častovanka a MIX kvartet.

Miestna knižnica Záhorská Bystrica v spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava
prepojila svoje služby v požičiavaní kníh
z knižného fondu MK v Bratislave. Podstatou spolupráce je, že čitateľ, ktorý má plat-

Vlani sme získali ďalších nových čitateľov, doplnili knižničný fond, zorganizovali niekoľko
zaujímavých podujatí pre deti a verejnosť.

Viera Marošová

Veľký úspech mala aj Dunajská kráľovná od
Márie Ďuríčkovej. Za štyri dni navštívilo knižnicu približne 60 detí. Tento rok sme venovali
marec mesiac knihy najmladšiemu budúcemu čitateľovi a to deťom z materskej školy.

Snažíme sa malých návštevníkov každý rok
obmieňať. Minulý rok knižnicu navštívili žiaci
prvého stupňa základnej školy a tento rok to
boli škôlkari. Deťom sa čítanie veľmi páčilo.

Text a foto: (VM)

Sovičky, Motýliky, Lienky,
Lastovičky, Zajačiky
v našej knižnici

D

eti z Materskej školy na Hargašovej ulici začiatkom marca navštívili
miestnu knižnicu. Škôlkarom z knižiek čítala pani Alenka. Deti si vypočuli rôzne príbehy rozprávkových hrdinov.

Deťom sa najviac páčila vymyslená rozprávka pani Alenky o dobrých policajtoch,
ktorí našli v lese stratené deti. Z knižky
Láskavé rozprávky od Branislava Jobusa
sa dozvedeli o tom, ako byť čistý nielen na
vrchu, ale aj vnútri svojho srdiečka. O priateľstve rozprávala knižka Kristy Bendovej
Osamelá princezná. Dozvedeli sme z nej,
aké dôležité je mať priateľov. Z knihy Karla
Čapka sme zistili, ako upratuje Psíček a Mačička. Deti sa s veľkým záujmom pustili do
rozoberania obsahu rozprávky.
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dvojmesačník PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV Z. Bystrice • VYDÁVA MČ BRATISLAVA – Z. BYSTRICA • Ročník lll., číslo 3/2020 • BEZPLATNÉ

Krízový štáb v Záhorskej Bystrici prijal nevyhnutné preventívne opatrenia
na zabránenie šíreniu sa koronavírusu v našej mestskej časti. V záujme
ochrany zdravia obyvateľov je preto nevyhnutné prijať a akceptovať
všetky opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej MČ.

Školstvo
Základná škola s materskou školou
Prikazuje sa uzatvoriť školské a predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Záhorská Bystrica v čase od
16. 3. do 28. 3.

Kultúra a šport

Súkromné školské zariadenia
Prikazuje sa uzatvoriť školské a predškolské zariadenia, cirkevné
ako aj súkromné na území mestskej časti.

Ihriská
Ihriská v pôsobnosti mestskej časti sú dňom 13. 3. 2020 do odvolania uzatvorené. Ide o ihrisko pri miestnom úrade, ktoré je uzamknuté a o ihriská na Plácku a na Strmom vŕšku, kde dôrazne
neodporúčame rodičom s deťmi sa zdržovať. Ihriská, ktoré sú
súkromné (rezidencia, za futbalovým ihriskom a pri tenisových
kurtoch) prikazujeme taktiež uzavrieť.
Knižnica a Ľudový dom
V čase od 16. 3. 2020 do odvolania bude Knižnica aj Ľudový
dom zatvorený.

Koncert
Oznamujeme, že plánovaný koncert Fragile & Cimbal brothers,
ktorý sa mal konať 18. 4. 2020, je zrušený. Peniaze za vstupenky vám budú vrátené na mieste, kde boli zakúpené.

Voľný čas
Prikazuje uzatvoriť súkromné prevádzky a zariadenia, kostoly,
kluby či spolky a podobne na území MČ Záhorská Bystrica, kde
dochádza k stretávaniu sa väčšieho počtu osôb. Výnimkou sú potraviny, lekárne a reštauračné zariadenia.
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SUSEDSKÁ STUPAVA OPÄŤ O ČOSI EKOLOGICKEJŠIA

U

ž aj Stupava sa môže pochváliť
predajničkou, ktorá svojím dielom
pomáha chrániť naše životné prostredie. V centre mestečka, v budove bývalej
Tatrabanky, zboku od parkoviska, bol otvorený nový priestor s názvom ekotočka.
Konať ekologicky a bezodpadovo – to sú
najdôležitejšie zásady ekotočky. V sortimente sú ekologické, podľa druhu tovaru
90 -100% odbúrateľné pracie a čistiace
prostriedky a kozmetický drogériový tovar.
Tento si navyše zákazník môže načapovať

do vlastnej alebo v obchode zdarma po- ČAPOVANIE, RECYKLOVANIE,
núkanej nádoby. Tak neprodukuje takmer SEMINÁRE A EKO-VÝZVY
žiaden plastový ani chemický odpad.
Recyklovanie odpadu tiež nie je ľuďom z ekoNadšení autori myšlienky otvoriť v Stupa- točky ľahostajné, vyvíjajú viaceré aktivity aj
ve takýto obchodík veria, že na zmenu v tomto smere. Priniesť k nim môžete použivo svete stačí, keď zmeníme svoje sprá- té kartónové škatule, ktoré vám doma zavavanie, či už spotrebiteľské
alebo nákupné.
Tak neskončia
v preplnenom
Stránkové
hodiny na dzajú.
miestnom
úrade od pondelka
16. 3.kontajsú do
Keď začneme od seba, odvolania
krok za krokom.
neri,
ale
zrecyklujú
sa
a
budú
znova
využité.
zrušené. Podateľňa miestneho úradu bude otvorená
Toľko, koľko je v našich silách.
Rovnako
môžete v ekotočke odovzdať akédenne v čase od 8.00 do
12.00 h.

Miestny úrad

koľvek zubné kefky, ktoré predstavujú veľké
A preto ekotočka vznikla.
Aby
nám
všetmnožstvo komunikácie
ťažko recyklovateľného
Žiadame vás o uprednostnenie
s miestnymplastovéúradom
kým pomohla urobiť aspoň
krôčik
k
lepho odpadu.
Z kefiek
sú v poštou.
spolupráci
vyrábaprostredníctvom e-mailu,
telefonicky
alebo
V prípade
šiemu, čistejšiemu svetu.potreby riešenia neodkladných
né koše nazáležitostí
triedenie na
odpadu,
ktoréúrade
potom
miestnom
je

Zdravotníctvo
ZUBNÁ AMBULANCIA:
Pondelok – Piatok od 8.00 do 11.00 h len súrne a akútne prípady
VŠEOBECNÝ LEKÁR: iba telefonicky:
MUDr. Stankovičová 0911 555 464,
MUDr. Olexová 0908 116 160,
zdravotná sestra 02/64 780 579.

ako dar putujú
do slovenských
potrebné si vopred dohodnúť
telefonicky
termín. škôl.
V obchodíku načerpáte aj troška energie, zákazníkom radi ponúknu slovenskú kávičku
a v horúcich dňoch sa osviežite vodičkou,
ktorá je vám tiež k dispozícii. Nechýba ani oddychový a detský kútik pre vás a vaše detičky.
Súčasťou činnosti ekotočky je aj organizovanie besied a seminárov na rôzne témy
o ochrane životného prostredia, spoločné
eko-výzvy, napr. na zber odpadu (FB - Upracme si Stupavu) a ďalšie sympatické aktivity.
Veľa zaujímavého nájdete tiež na facebookovej stránke facebook.com/nasaekotocka/.
Ekotočka, Ľubica Beláňová
Foto: archív autora

senior taxi
0949 828 293

Bystrický pramen

Bystrický pramen
Bystrický pramen

Z á h o r s k á B y s t r i ca
Spoločný projekt Mestskej časti a farnosti Bratislava Záhorská Bystrica
s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.
Lokalita

Sociálna cena

Záhorská Bystrica, Marianka

0,50 €/ 1 cesta

Cena
2,00 €/1 cesta

Stupava, Lamač

0,50 €/1 cesta

3,00 €/1 cesta

Borinka

1,50 €/1 cesta

5,00 €/1 cesta

Ostatné MČ BA

3,00 €/1 cesta

10,00 €/1 cesta

Stojné

2,00 €/30 min.

2,00 €/ 30 min.

Senior taxi je služba určená predovšetkým občanom nad 60 rokov a ZŤP
občanom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Službu môžu využívať
aj ostatní občania Záhorskej Bystrice. Senior taxi je v prevádzke
v pracovných dňoch od 7:00 – 14:30 h. prípadne podľa dohody.

Podporujú:
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hlavné mesto slovenskej republiky

si vybrali túto nie vždy ľahkú profesiu, že vytvárajú hodnotovú
základňu našich detí a formujú ich tak, aby sa z nich stali múdri,
šikovní, čestní, pracovití, nápomocní a súcitní dospelí ľudia. Poďakovanie patrí aj nepedagogickým zamestnancom.

Súčasťou oslavy býva každoročne aj oceňovanie pedagogických
zamestnancov za ich pracovné zásluhy v uplynulom roku. V tomto
roku boli na ocenenie nominované:
● M
 gr.
●

Ani v tejto situácii
sme nazabudli na učiteľov
Každý rok, 28. marca, oslavujeme Deň učiteľov. Tento rok pre mimoriadnu situáciu sa ale oslava nekonala.

Deň učiteľov sme si pripomenuli mailom, v ktorom som všetkým
našim pedagogickým zamestnancom poďakovala za to, že sú, že

●

Lenka Banášová za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť v ZŠ s MŠ Hargašova 5,
 gr. Janka Blažíčková za dlhoročnú kvalitnú a prínosnú pedagoM
gickú činnosť v ZŠ s MŠ Hargašova 5,
 va Danková za dlhoročnú pedagogickú činnosť vo výchove
E
a vzdelávaní detí materskej školy.

Je mi veľmi ľúto, že ocenené pani učiteľky si nemohli prevziať
plaketu priamo z rúk pána starostu Jozefa Krúpu slávnostne pred
všetkými zamestnancami školy. Ocenenie im odovzdáme dodatočne, keď sa opäť vrátime do školy.  
Blahoželám.

Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy

Návrat z doby plastovej
Iste si aj vy ešte spomínate na časy nie tak dávne, keď ešte neexistovali plastové fľaše a všetky minerálky, pivá a malinovky viacerých
farieb, ba aj mlieko, sa predávali v obchodoch vo vratných zálohovaných sklenených fľašiach uložených v prepravkách. Nákupné vozíky mali v spodnej časti praktický oddiel na naloženie týchto prepraviek. Do obchodov sa chodievalo viac na bicykli a pešo, než autom...
Časy sa zmenili. Dnes, keď sa chodí nakupovať takmer výlučne
autom, paradoxne obchodom vládnu pivá v jednorazových hliníkových plechovkách a minerálky v jednorazových PET fľašiach.
Tieto obaly sa v horšom prípade dostanú rovno do komunálneho odpadu, teda buď na skládku, alebo do spaľovne. V tom lepšom prípade ich recyklujeme. Ich recyklácia však dnes nespočíva
v znovupoužití materiálu na výrobu obalov od nápojov, ale sa z
nich vyrábajú rôzne plastové palety a odliatky, ktoré v ďalšom
kroku aj tak končia v komunálnom odpade, čiže množstvo plastov
na svete naďalej závratne narastá.

Po tomto návrate späť do doby kamennej, teda lepšie povedané
do doby plastovej, aj nám, kedysi poctivo recyklujúcim a separujúcim Slovákom, zvyknutým vracať zálohované sklenené fľaše
naspäť do obchodov, znejú lákavo a nádejne rôzne plány EÚ na
zníženie zamorenia plastmi. Idylku napĺňania týchto pokrokových stratégií síce občas narúšajú šumy o lobingu spracovateľov
PET fliaš, ktorí nechcú prísť o svoje zisky, no azda sa nám podarí
aj pod tlakom EÚ dobré tradície oprášiť.

Pre tých, ktorí si uvedomujú slabiny dnešnej recyklácie jednorazových obalov z nápojov a záleží im na našej prírode a tiež na
svojom zdraví, je tu dobrá správa. V bystrickej Bille vypočuli hlasy nás, zákazníkov, a majú opäť v ponuke minerálku v sklenených
vratných zálohovaných fľašiach, teraz už aj prakticky uložených
v zálohovaných prepravkách - nájdete ich pri regáloch s pivovými prepravkami. Klobúk dole a veľká vďaka za tento, v dnešnej
dobe priekopnícky, čin. Teraz je rad na nás, zákazníkoch, aby sme
svojím zodpovedným nakupovaním priložili ruku k dielu...

Text a foto: Pavol Miklík
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Zoznam reštaurácií, ktoré naďalej poskytujú občanom svoje služby
Reštaurácia u Muchu
⊲ osobný odber do obalov
⊲ rozvoz jedál do 10:00
kontakt: 0911 643 697

Reštaurácia pri kaplnke
⊲ osobný odber do obalov
po-pia 10:00-15:00
so-ne 12:00-16:00
kontakt: 0904 040 359
Fajn reštaurácia
⊲ osobný odber do obalov
kontakt: 0911 639 678

Mäsiarstvo Záhorská Bystrica
⊲ osobný odber cez okienko
do plastových obalov
⊲ možnosť dovozu obedov
iba pre seniorov do 10:00
⊲ po-pia 8:00-15:00
kontakt: 0908 073 595
Kútik chuti
⊲ osobný odber
⊲ rozvoz jedál
kontakt: 0940 378 467

Pohostinstvo u Šrámka
⊲ osobný odber cez okienko
kontakt: 02/65 95 62 38

Kávička na klásku – pekáreň
⊲ rozvoz po 18:00 – volať deň vopred
kontakt: 0907 548 191
Reštaurácia pri kaplnke
⊲ osobný odber do obalov
po-pia 10:00-15:00
so-ne 12:00-16:00
kontakt: 0904 040 359

Odporúčania pre obyvateľov
■ o
 byvatelia pracujúci v Rakúsku s trvalým pobytov v mestskej
časti musia nosiť pri prechode cez hranice potvrdenie o vykonávaní činnosti v predmetnom štáte. Platí to aj v opačnom prípade.
Inak riskujú, že budú musieť ísť do karantény,
■ v obmedzenej a iba v nevyhnutnej miere navštevujte nákupné
centrá a obchody,
■ necestujte ani v rámci Slovenska, ani do zahraničia, odložte
všetky návštevy a neprijímajte ani návštevy u seba doma,
■ nezúčastňujte sa na spoločenských podujatiach, rodinných
a iných oslavách,
■ sledujte úradnú tabuľu a webovú stránku mestskej časti Záhorská Bystrica (zahorskabystrica.sk), na ktorej bude MČ pravidelne zverejňovať aktuálne informácie o vývoji situácie,
■ dbajte na osobnú hygienu, zostaňte doma, keď sa necítite dobre,

telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu
alebo operátora KOS ZZS, ak sa u vás prejavia príznaky ochorenia COVID-19 (viac na web stránke a úradnej tabuli MČ),
■ b
 uďte zodpovední k ostatným obyvateľom – dodržiavaním
hygienických odporúčaní relevantných inštitúcií a odporúčaní, ktoré obec zverejňuje na webovej stránke a úradnej tabuli
mestskej časti.

Chceme vás tiež požiadať o vyslovenie názoru na opatrenia, ktoré sme prijali v súvislosti s koronavírusom. Môžete ich vyjadriť
v ankete, ktorú sme spustili v našej aplikácii Záhorská Bystrica
– správy o meste, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilného
telefónu. Váš názor nás zaujíma.

Bystrický majáles nebude
Vtáčky už spívajú: „v ricitŕň, v ricitŕň“! Čujete to? Je tady jaro. Tak
to dycky čuli naší starí roďičé, ale aj my, ked nás to rok co rok učili.
Dycky... Enemže tento rok nic nebude jak dycky.

nečekau, že ráz budeme moset sedzet doma, lebo ňegdo na druhém
konci svjeta sťofe pokazeného trúlelka a zrodzí sa z teho taký ošklivý repíč, kerí robí zle ceuému svjetu.

Aj my organizátori BYSTRICKÉHO retro MAJÁLESU sme šecko pro
vás chystali, aby ste byli spokojní, aby ste mjeli dobrú muziku, dobré
papaňíčko a jak dycky velice zajímavé ceny do tomboly. Nedá sa ňic
robit, ale situácia je taká, že neňí hodno hnat vás, aňi samí sebja
do jamy levovej. Nakonec, aj tak sú šecky kultúrňí akcije zrušené,
až do odvoláňá. Gdo by to byu povidau? Ale stauo sa. Ale ňigdo by

Ale my na vás myslíme a šecko za ten rok ešče vylepšíme a spouečňe
si zas parádňe zdeštrení v bystrickém kulturáku zakrepčíme. Dávajte na sebja pozór. Opatrujte sa a budzte zdraví. Ale snažte sa byt
aj veseuí, lebo okrem súnka je lék aj úsmjev. Na vás a na BYSTRICKÝ
RETRO MAJÁLES 2021 sa ťešá Stano, Džanes, Milan, Majo a Bobo.

Naša Bystrica AKTUAL. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 31. 3. 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

Ako prežívali Bystričania
Veľký pôst a veľkonočné
sviatky v minulosti

U

ž o pár dní budeme tak, ako po
iné roky, sláviť najväčšie kresťanské sviatky. Čas radosti z vlastného znovuzrodenia, ale aj nadýchnutia sa
k životu po dlhej zime nielen nás, ľudí,
ale aj jarnej prírody. Pohyblivý dátum nedele Kristovho zmŕtvychvstania pripadá
v tomto roku na 12. apríla. Termín kresťanskej Veľkej noci je závislý od cyklu
mesiaca, pripadá vždy na prvú nedeľu po
prvom jarnom splne mesiaca. Najskorší
dátum slávenia teda môže byť 22. marec
a najneskorší 25. apríl. Od dátumu Veľkej
noci sa potom odvíjali slávenia ostatných
pohyblivých sviatkov a dní, viažucich sa na
veľkonočný cyklus.

Samotnej radostnej oslave Veľkej noci predchádzalo obdobie 40-dňového pôstu. Bolo
to obdobie stíšenia, ktoré zavládlo v dedine
po bujarom prežívaní fašiangových zábav,
karnevalov a zabíjačiek. Pre kresťanov je
pôst časom uvedomovania si vlastnej hriešnosti, úprimného kajania sa a odriekania
svetských pokušení. O náboženskom prežívaní pôstu v Záhorskej Bystrici v minulosti
sa dozvedáme zásluhou dekana Antona
Floreka, z prameňa Directorium parochialis
Bystrica pri Bratislave, ktoré spísal v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Prostredníctvom jeho zápisov máme možnosť nahliadnuť do minulosti a pripomenúť si niečo zo
zvyklostí, ktoré sprevádzali život farnosti
a predpisy, ktorými sa riadili bohoslužby
v kostole počas celého roka.
V utorok pred Popolcovou stredou sa
zvykli zahaľovať oltáre a po večernej sv.
omši boli litánie k Najsvätejšiemu menu
Ježiš a požehnanie. Na Popolcovú stredu pred sv. omšou kňaz požehnal popol
zo spálených ratolestí, požehnaných na
Kvetnú nedeľu v predchádzajúcom roku.
S týmto popolom sa veriacim po sv. omši
dával na čelo znak popolca ako znak ka-

júcnosti. Počas pôstu sa veriaci každý
piatok večer stretávali v kostole na kázni
a na litániách. V nedeľu popoludní sa spoločne s kňazom modlili v kostole tradičnú
pôstnu pobožnosť Krížovej cesty. Pôstny
charakter liturgie dotváralo aj striedme
používanie organa pri sprievode spevu.

So začiatkom 40-dňového pôstu a prežívaním sa spájalo aj viacero ľudových zvyklostí. V utorok pred Popolcovou stredou sa
do polnoci ukončili v obci všetky zábavy
a symbolicky sa pochovala basa. Keďže
v dedine bola len dychová muzika, pochovávali kedysi dávno bubon. Na čele „smútočného sprievodu“ kráčal chlapec s krížom zakrytým čiernou zásterou a za ním
muž preoblečený za kňaza a ženy – plačky.
Na nasledujúci deň, Popolcovú, „škaredú“,
stredu bolo zvykom umývať hrnce. Nevarilo sa, ani nejedlo žiadne mäso. Vo štvrtok, hovorilo sa mu maškrtný štvrtok, sa
dojedalo, čo zostalo z fašiangov.

Veľkonočné sviatky obzvlášť vynikali bohatosťou liturgického slávenia. Po pripomenutí si Poslednej večere a ustanovenia
Eucharistie na Zelený štvrtok prežívali
veriaci na Veľký piatok Kristove umučenie
a smrť na kríži, čo v minulosti vyjadrovali aj starostlivým nácvikom spevu pašií.
Od Zeleného štvrtka až do Bielej soboty sa nezvonilo – zvony boli „zaviazané“
a v kostole sa pri dlhých obradoch spievalo
bez sprievodu organa či iných nástrojov.
Namiesto zvonenia chodili v nasledujúcich dňoch po dedine chlapci s drevenými
rapkáčmi. Bohoslužby sa na Veľký piatok
začínali dopoludnia o pol deviatej. Tradičnou súčasťou významovo bohatej liturgie
veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu bola aj
slávnostná procesia so sochou vzkrieseného Krista v uliciach obce. K tradíciám Veľkej noci patrilo aj požehnanie pokrmov vo
veľkonočné ráno v kostole o šiestej hodine.

Tradične sa konala v nedeľu aj farská ofera.
Vo veľkonočnom týždni zvykli deti pristupovať k Prvému svätému prijímaniu.

Aj v ľudovom zvykosloví sa hlavná časť
jarných zvykov viazala k obdobiu Veľkej
noci. Príchod jari symbolizovalo prinášanie „letečka“ na Kvetnú nedeľu. Malé
dievčatá si na smrečok navešali vyfúknuté
vajíčka a papierové ozdoby a chodili spievať po dvoroch. Za odmenu dostávali vajíčka alebo peniaze. Vŕbovým, klokočovým
alebo rakytovým ratolestiam posväteným
v kostole na Kvetnú nedeľu sa pripisovala
moc ochrániť dobytok pred nečistými silami. Zastrčené pod hradu mali tiež ochraňovať dom od hromobytia. Na Bielu sobotu ráno sa ľudia chodili umývať na potok,
aby boli celý rok čerství, popoludní potom
pri kostole pálili Judáša.

Keďže Veľký piatok bol dňom prísneho pôstu, prípravy veľkonočných jedál sa robili
najmä na Bielu sobotu. Varili sa jedlá, ktoré
sa mali na druhý deň posvätiť. V košíku prikrytom obrúskom gazdiné prinášali šunku,
vajíčka, plnku – nádzifku z vajec a žemlí,
chlieb, koláče. Piekol sa osúch zvaný Veronikin šátek. Z požehnaných jedál musel potom doma každý člen rodiny odjesť, pretože
sa verilo, že majú zvláštny účinok.
Hoci je dnes Veľká noc predovšetkým najväčším cirkevným sviatkom, pretrvali z minulosti aj do dnešných dní mnohé prvky
predkresťanského pôvodu, ktoré môžeme
pokladať za prvky dávneho slovanského
novoročia. Už v medzivojnovom období sa
aj v Záhorskej Bystrici rozšíril z iných oblastí zvyk, že na Veľkonočný pondelok slobodní mládenci chodili šibať dievčatá korbáčmi
– kocarmi z vŕbového prútia. Dodnes je tento zvyk príležitosťou na rodinné návštevy
a stretnutie širokého príbuzenstva.

Text: Martin Besedič,
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navštívili sme

Hudba je jej život
Mala byť športovkyňou, ale hudba bola vždy viac jej srdcovou záležitosťou. Už sedemnásť rokov zdieľa svoju lásku s deťmi
v Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka. Vychováva nové generácie mladých hudobníkov a je na ne náležite hrdá. V našej
obci sme navštívili Miriam Trgovú.
⊲ Čo vás priviedlo k hudbe?
ola to jednoznačne láska. Vyrastala som v rodine, kde sa preferoval
skôr šport ako umenie. Aj preto
som začala chodiť na športovú gymnastiku. Ale mňa to viac ťahalo k hudbe.
Tak silno, že som svojich rodičov musela
prakticky prinútiť, aby ma prihlásili do
Ľudovej školy umenia. Určite to boli aj
genetické predpoklady, nakoľko starí rodičia z otcovej strany pôsobili v orchestri
a zbore Slovenského národného divadla.

B

⊲ Ako dlho učíte?
S prestávkou 17 rokov. Učiť som začala
hneď po ukončení štúdia na Konzervatóriu v Žiline na Základnej umeleckej škole
Jozefa Kresánka. Violončelo nie je hudobný nástroj, ktorý by si deti vybrali ako
prvú voľbu, tak som učila aj hru na klavír
a neskôr aj kontrabas. Po narodení prvej
dcéry som si na chvíľu odskočila do odvetvia bankovníctva. No, keď sme sa presťahovali do Záhorskej Bystrice a narodila
sa mi tretia dcéra, vrátila som sa k učeniu na Základnú umeleckú školu, ktorá
má v Záhorskej Bystrici elokované pracovisko. V čase môjho príchodu bolo na
pokraji zániku. Pôsobilo tu osem pedagógov v troch odboroch, v nevyhovujúcich
priestoroch. V spolupráci s mestskou
časťou sa nám podarilo vybudovať
samostatné priestory pre činnosť
hudobného a výtvarného odboru v areáli
ZŠ Hargašova, vybudovať novú tanečnú
sálu v priestoroch bývalého Miestneho
úradu, zakúpiť koncertné krídlo do Spoločenského domu. Žiaci našej ZUŠ tak získali možnosť prezentovať sa pred domácim publikom. V roku 2014 bol založený
na elokovanom pracovisku v Záhorskej
Bystrici spevácky zbor Kresánik. Vďaka
zlepšeným pracovným podmienkam sa
darí stabilizovať aj pedagogický kolektív.
V súčasnosti tu pôsobí 19 pedagógov pre
asi 300 žiakov v troch odboroch.
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So žiakmi

S rodinou

Zaujatá hrou

Na koncerte

⊲ Prečo ste dali prednosť učeniu na ZUŠ
pred prípadným účinkovanímv nejakom
orchestri?
Už počas štúdia som mala problémy s rukou. Bola som si vedomá toho, že záťaž
v orchestri by nezvládla. A – vždy som mala
dobrý vzťah k deťom. Učenie na základnej
umeleckej škole bola teda prirodzená
voľba. Je to spojenie všetkého, čo mám
rada. Umenie, violončelo a deti. Pri tomto
učení nehrozí, že by ma pohltil stereotyp,
deti sa stále menia, je to dobrodružné.

metov, nakoľko bez toho nie je možné napredovať. Starší žiaci zväčša prichádzajú
z vlastného presvedčenia s túžbou po
hudobnom či inom umení.

⊲ Majú vôbec dnešné deti ešte záujem
o umenie? Vedeli by ste porovnať tento
záujem s minulými rokmi?
Myslím, že záujem je rovnaký ako v minulosti, možno ešte väčší. Dnešné deti majú
množstvo informácií, podnetov, impulzov.
Mnohí hľadajú spôsob, ako sa čo najviac
priblížiť k svojmu vzoru či zorientovať sa
vo svete umenia. Rozdiel je v tom, že v súčasnosti majú deti viac možností a radi
skúšajú niečo nové.
⊲A
 ké deti chodia do ZUŠ? Je to skôr želanie
rodičov alebo túžba detí po umení?
Myslím, že aj toto je podobné ako v minulosti. Občas je to prianie rodičov, veď
aj oni chodili do ZUŠky. Inokedy zas objavia vo svojich deťoch nadanie pre niektoré z umení, ktoré sa vyučujú v našej
škole. Niekedy si však rodičia zamieňajú
štúdium na základnej umeleckej školy so
zmysluplným vyplnením času popoludní.
Štúdium však podlieha pravidlám vyplývajúcim zo vzdelávacích štandardov. V hudobnom či literárno-dramatickom odbore
vyžadujeme pravidelnú domácu prípravu,
v ostatných zase návštevu všetkých pred-

⊲ Sú medzi nimi aj výnimočné talenty?
Určite áno. Je naším poslaním podchytiť
a rozvíjať talenty. Pre učiteľa je to vždy výzva objaviť mimoriadne nadanie a správne ho uchopiť. To je možné jedine vtedy,
ak má dieťa podporu aj v rodine. Potom sa
dostavia aj úspechy na súťažiach a pódiách
koncertných, tanečných či divadelných.
⊲ Aké najväčšie úspechy vaši žiaci dosiahli?
Pre učiteľa na základnej umeleckej škole je najväčšou odmenou, ak sa jeho žiak
rozhodne pokračovať v štúdiu na strednej či vysokej škole a venovať sa umeniu
profesionálne. Mne sa to podarilo a môj
žiak je dnes už mojím kolegom. Mojim
žiakom sa darí na interpretačných súťažiach v hre na violončelo, kde získavajú
popredné umiestnia napr. Violončelová
jeseň v Modre či Talenty pre Slovensko
v Dolnom Kubíne. Príprava na súťaž je
dlhý, intenzívny proces. V tomto období
trávime so žiakmi omnoho viac času. Súťaž je vyvrcholením našich snáh a dobré
umiestnenie čerešničkou na torte. Mám
rada, keď sa v triede niečo deje. Moji žiaci, violončelisti, si navzájom fandia, motivujú sa, starší sú vzormi pre mladších.
Vediem ich ku komornej hre a všetci sú
členmi niektorého zo súborov pôsobiacich v našej škole. Či už komorného sláčikového orchestra alebo v ľudovej hudbe Čečinka. Kolektívne muzicírovanie sa
rovná kolektívnej radosti, novým priateľstvám, novým obzorom.

⊲ Aj váš manžel je muzikant. Ako to vyzerá
v takej hudobníckej rodine?
Manžel, huslista, je členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
Doma však má najradšej ticho. To je ale
u nás veľmi zriedkavé. Všetky naše dcéry
hrajú na nejaký hudobný nástroj. Svoj
voľný čas venujú prevažne hudbe. Najradšej sa prejavujú vokálne. Spev nás
sprevádza všade a pri všetkom.
⊲A
 ko sa vám žije v Záhorskej Bystrici?
V Záhorskej Bystrici žijeme 17 rokov. Pochádzala odtiaľto moja babka. V jej rodnom dome býva moja krstná mama, sme
teda takí prisťahovaní starousadlíci. Zo
začiatku som si myslela, že sem budeme
chodiť iba prespávať. Postupne sme si tu
však našli priateľov, vybudovali vzťahy.
My, aj naše deti. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Najmä únik od ruchu veľkomesta.

⊲ Vymenujte plusy a mínusy našej obce.
Počas tých 17 rokov sa mnohé zmenilo. Vybudovala sa infraštruktúra. Pribudli detské
ihriská, športoviská, obchody, reštaurácie,
kaviarne, chodníky, ktoré mi chýbali najmä
počas materskej dovolenky. Vyžitie si môžu nájsť všetky generácie. Potešilo by ma,
keby pribudla plaváreň. Obávam sa zhoršujúcej sa dopravnej situácie súvisiacej
s výstavbou v obci. Rovnako aj situácie so
základnou a materskou školou, ktoré nedokážu pojať všetky deti zo Záhorskej Bystrice. S tým súvisí aj situácia s priestormi
pre elokované pracovisko našej ZUŠ. Verím
však, že tak ako doteraz, aj v budúcnosti
nájdeme v spolupráci s mestskou časťou
a základnou školou riešenie.
 Text: Silvia Vnenková, Foto: archív (mt)
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rozhovor

Netreba robiť paniku – testy
sa robia nielen nakazeným
Prinášame vám exkluzívny rozhovor so záchranárom a hasičom Miroslavom Liďákom, ktorý je aktuálne v posádke záchrannej služby hasičského zboru, ktorá odoberá vzorky u obyvateľov, u ktorých je podozrenie na koronavírus.
⊲A
 ko vyzerajú jednotlivé kroky pri príchode na miesto a testovanie?
rvým krokom je bezpečný odber
vzoriek, ktoré odoberajú tímy hasičského zboru a záchrannej služby.
Odber vzoriek trvá vzhľadom na prísne
opatrenia minimálne hodinu. Vykonávajú
sa stery z ústnej a nosnej dutiny, nakoľko
je to vírus, ktorý napáda hlavne respiračné
cesty. Testovaná osoba spolu s osobami,
s ktorými zdieľa domácnosť, zostávajú do
vyhodnotenia výsledkov v domácej karanténne. Po odbere nasleduje séria opatrení,
ktoré musíme vykonať a odevy a ochranné pomôcky bezpečne zlikvidovať.

P

⊲A
 ko vyzerá vaša služba?
Hneď, ako prídeme do služby, nahlásime
sa do systému a prepojíme s hygienikom,
ako aj lekárom, ktorí nám určia adresy
a trasu. My potom daného človeka kontaktujeme, vyplníme s ním počas cesty telefonicky dotazník. V sanitke sme traja, povieme si informácie k danému odberu, ako aj
dohodneme postup. Tým, že máme rôzne
ochranné prvky, musíme dbať na všetky
preventívne a bezpečnostné opatrenia.

⊲ Ako reagujú ľudia, keď prídete? Dodržiavajú opatrenia?
Ako kto. Oni sú v karanténe vo svojich bytoch
a domoch. Dôležité je však vysvetliť, že nie
každý, u koho sa zastavíme, musí byť stopercentne nakazený. Často sa nám stáva, že keď
ľudia uvidia sanitku a žltý ochranný odev,
hneď sú na balkónoch, vykrikujú a dožadujú
sa presnej identifikácie testovanej osoby alebo aspoň čísla bytu či poschodia. Pomaly idú
susedov s vidlami naháňať a pritom tí ľudia
nemusia byť infikovaní, ale sú iba zahrnutí
v skupine testovania a podozrenia. Ono sa
toho netreba báť, testujú sa ľudia nielen so
zdravotnými problémami, ale aj cestovateľskou anamnézou a to sú tisíce ľudí.
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⊲ Sú nejaké postupy ktoré musia ľudia dodržiavať, keď k ním prídete?
Áno, pri telefonickej komunikácii ich hneď
informujeme, že nech nám nejdú otvoriť
dvere. V prípade, že majú elektronického
vrátnika, tak nám otvoria na diaľku. Ak nemajú, informujeme ich, aby nám kľúče hodili cez okno, prípadne nechali otvorené
dvere. Netreba však robiť paniku a treba
zostať pokojní, je to bežný postup. Nakoľko sa vírus šíri hlavne rozprávaním, smrkaním, kýchaním, čiže ústami a nosom, je
dôležité dodržiavať hygienické opatrenia
doma aj v spoločných priestoroch, nosiť
rúška a ochranné pomôcky, dezinfikovať
telefóny, nechytať si zbytočne tvár. Na kove sa vírus udrží aj niekoľko dní.

⊲ Do koľkých dní sú známe výsledky?
Výsledky sú do 48 hodín podľa priority
(zdravotnícky personál, akútne zdravotné stavy). Teraz to pôjde asi rýchlejšie,
lebo vzorky vyhodnocujú už aj neštátne
laboratóriá.
⊲ Máte nejaké bližšie informácie o príznakoch, prípadne závažnosti choroby?
Príznaky sa u najväčšieho percenta ľudí prejavia zhruba na piaty až siedmy deň. Je to,
samozrejme, individuálne, inkubačná doba
je 14 dní. Veľa ľudí a hlavne deti nemajú príznaky ako kašeľ, teplota alebo oslabený organizmus vôbec, alebo iba minimálne. Preto sa najprv zatvorili školy a škôlky a ďalej
všetko ostatné, aby sa minimalizovalo riziko
šírenia. Je to ako ruská ruleta, nakoľko aj
medzi ľuďmi, ktorí nejavia známky nákazy,
môže byť šíriteľ. Veľmi veľkú rolu hrá práve imunitný systém. Niekto sa nakazí, ale
zvládne to v pohode, iní ľudia to môžu znášať ťažšie. Preto je potrebné striktne dodržiavať opatrenia, ktoré sa robia aj preto, aby
sa to šírenie spomalilo. Ak by to prepuklo,
môže nám skolabovať zdravotný systém.

⊲A
 ktuálne ľudia volajú na uvedené čísla,
ale nedostanú hneď odpoveď alebo sa nedovolajú. Čo robiť v takom prípade?
Pri vážnom podozrení na koronavírus sú k dispozícii čísla, ktoré sú vytvorené a určené priamo na túto situáciu a uvedené všade na webe
ako aj v médiách, kde sú lekári a operátori,
ktorí vyhodnotia postup ďalších krokov. Operátor sa pýta, kde ste boli? S kým ste boli v poslednom čase? Ak ste boli v práci s nakazeným
človekom, zisťuje sa, kto sú vaši kolegovia, kde
všade ste sa pohybovali a ide sa po všetkom,
s čím ste prišli do kontaktu. Všetky informácie
musíte uviesť pravdivo a nič nezatajiť. Aj keď
sa ľudia hneď nedovolajú, treba skúšať ďalej
a nepodliehať panike. Musíme si uvedomiť,
že aj keď je koronavírus aktuálne témou číslo
jedna, je stále veľa pacientov, ktorí riešia aj iné
ochorenia, stávajú sa dopravné nehody a iné
život ohrozujúce situácie, pre ktoré slúžia čísla
na rýchlu zdravotnú službu 112 a 155.
⊲P
 rišli ste niekedy na výjazd, ktorý nebol
naliehavý?
Množia sa aj také prípady, kedy ľudia nemajú žiadne príznaky, ale chcú sa dať preventívne vyšetriť. Keďže jeden výjazd aj s opatreniami a testovaním trvá viac ako hodinu,
plus treba ešte prirátať cestu, tak si viete
predstaviť, že takéto prípady znemožňujú
výjazdy k akútnym pacientom a ľudia tým
ukracujú čas niekomu, kto môže byť vo vážnom stave a zároveň šíriteľ koronavírusu.
⊲B
 ola už niektorá z vašich posádok na výjazde aj v Záhorskej Bystrici?
Doteraz zatiaľ nie.

(mč), Foto: archív

Vysadíme si liesky

N

apriek súčasnej situácii a náročným opatreniam v súvislosti s
Koronavírusom, sa bude „Jarná
akcia“ konať dňa 18. apríla 2020 na zaužívaných stanovištiach podľa ulíc, ktoré
sú uvedené v priloženom letáčiku s tým,
že v rámci zabezpečenia ochrany obyvateľov bude pridané ďalšie stanovište v
lokalite Pod vŕškami pri detskom ihrisku.
Na jednom stanovišti bude vytvorených
viac výdajných miest. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica pripravila pre
obyvateľov s trvalým pobytom na jedno
súpisné číslo sadenicu liesky.
Prosíme obyvateľov, aby si prišli prevziať
sadenicu liesky s tým, že budú dodržiavať
bezpečný odstup od ostatných ľudí s povinnosťou osadenia rúšky, príp. hygienických rukavíc.
■ Od 8.00 do 10.00 h
je vyhradený čas prevziať si sadenicu
liesky pre obyvateľov nad 60 r.
■ Od 10.00 do 14.00 h
pre ostatných obyvateľov.

Prečo práve lieska?

Pestovanie liesky

Lieskové orechy sú zdravé,
plné vitamínov

Sadenice liesky vysádzame na jar alebo na
jeseň. Nevysádzame ju do mrazových kotlín. Silný mráz poškodzuje rastliny hlavne
v čase kvitnutia. Veľkosť jamy závisí od
veľkosti koreňového systému, ktorý v nej
treba voľne rozložiť. Na rastline ponechávame tri hlavné konáre, ktoré na jar zrežeme na štyri až šesť púčikov.

Lieskové orechy alebo aj inak povedané
lieskovce sú plodom kríka liesky obyčajnej. Aj tento druh orieškov má pozitívne
vplyvy na naše zdravie. Účinky lieskovcov na telo sú priam zázračné. Tento druh
orieškov vám dokonca bude nápomocný
aj pri chudnutí. Síce je pravdou, že majú
vyššiu energickú hodnotu, ale to je nič
v porovnaní s tým, ako pozitívne vplývajú
na vaše telo. Budete sa lepšie nielen cítiť,
ale aj vyzerať a to len vďaka každodennej
konzumácii lieskových orieškov.

Účinky lieskovcov
na naše zdravie

⊲ Podporujú trávenie
⊲ Prečisťujú cievy
⊲ Zlepšujú pravidelné vyprázdňovanie
⊲ Znižujú cholesterol
⊲ Sú prevenciou kardiovaskulárnych
ochorení
⊲ Podporujú tvorbu červených krviniek,
svalovej hmoty, imunitu a tvorbu žlče
⊲ Upokojujú nervy
⊲ Pomáhajú odstraňovať migrénu

Liesky môžeme bežne pestovať v tvare kríka, je to základný a najrozšírenejší
tvar a druhým pestovateľským tvarom
je stromček, ktorý sa dá zapestovať aj
z kríkovej formy. V takomto prípade však
treba dbať na každoročné odstraňovanie
výmladkov z bázy kmeňa.

Liesky začínajú rodiť obyčajne o 3 až 4
roky. Dospelé kry prihnojujeme hnojom
alebo kompostom raz za štyri roky a na
suchých stanovištiach aspoň trikrát do roka zavlažíme.

2/2/20

Nezisková organizácia
Klaudie Valuškovej
Príspevok 2 % z
Dane z príjmov

na podporu vážne chorých detí a
zdravotne znevýhodnených ľudí

ĎAKUJEME
www.klaudiavaluskova.sk
www.klaudiavaluskova.com
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životné prostredie

ŽĽABY A DAŽĎOVÉ VPUSTE JE
POTREBNÉ ČISTIŤ PRAVIDELNE

J

arným obdobím sa pre mestskú časť
začína pravidelné čistenie žľabov
a dažďových vpustí, ktoré má vo svojej
správe. Čistenie sa vykonáva dvoma spôsobmi. Prvý je, že zamestnanci ekologickej skupiny manuálne čistia žľaby popri
cestách od lístia, štrku a rôzneho drobného odpadu. Druhý spôsob čistenia dažďových vpustí je vykonávaný strojom, kedy
mechanizmus tlakom vody vyčistí vnútro
dažďovej vpuste a aj potrubie uložené pod
zemou. Takto sa zabraňuje vytváraniu nánosov zeminy alebo iných nečistôt priamo
v potrubí. Chceli by sme týmto apelovať
na všetkých občanov, ktorí majú v blízkosti žľabov alebo vpustí vysadené rôzne kríky, stromy, prípadne živé ploty, aby dbali
na pravidelné čistenie žľabov alebo rigolov od nečistôt zo zelene, ktorú tam sami

Lokalita: Strmý vŕšok

vysadili. Ide najmä o žľaby v lokalite Strmý vŕšok, na Donskej či Prídavkovej ulici.
Dokopy ide o stovky metrov žľabov, ktoré
musia zamestnanci ekologickej skupiny
pravidelne čistiť, aby pri silnejších búrkach najmä v lete stíhala voda nárazovo

odtekať. Tým, že budete žľab pri svojom
plote udržiavať čistý, zabránite následnému upchávaniu dažďových vpustí, dažďová voda stihne odtekať a nebude sa valiť
po komunikáciách.

Text a foto: Dominik Neradovič

Všetci čelíme hrozbe vírusu, no najmä naši pracovníci ekologickej skupiny, ktorí aj
napriek súčasnej situácii musia vykonávať
práce vonku. Pravidelne zbierajú odpad
z malých košov v mestskej časti a tiež udržiavajú čistotu v stanovištiach kontajnerov separovaného odpadu. V poslednom
období sa často stretávame s nedisciplinovaným správaním niektorých obyvateľov,
ktorí odkladajú veľkorozmerný odpad ako
napr. matrace, dosky a pod. ku kontajnerom na separovaný odpad. Rovnako sme
často svedkami toho, že sú pri kontajneroch uložené vrecia s bioodpadom. Na
takéto konanie neexistuje žiadny dôvod,
pretože zberný dvor funguje s upravenými
otváracími hodinami každý pracovný deň
a aj v sobotu. Prevádzku zberného dvora
v súčasnosti zabezpečuje mestská časť

a to prostredníctvom zamestnancov ekologickej skupiny a aj z tohto dôvodu je ich
v teréne menej.

ŽIADAME O DODRŽIAVANIE
ČISTOTY A PORIADKU

V

ážení obyvatelia, chceli by sme vás
požiadať o dodržiavanie čistoty
a poriadku v uliciach, v stanovištiach kontajnerov na separovaný odpad
a vo verejných priestoroch celej mestskej
časti, obzvlášť v tomto období.

Niekto sa takto nezodpovedne zbavil
bio odpadu na Vrbánskej ulici.
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Preto vás chceme vyzvať, aby ste neznečisťovali spoločné verejné priestory a nepridávali pracovníkom zbytočnú prácu
s odvážaním odpadu, ktorého sa vy zbavíte. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad
pokračuje bez zmien aj naďalej. Každý
z nás môže prispieť k čistejšiemu verejnému priestoru a to tak, že sa bude správať
zodpovedne. Na záver ešte upozorňujeme,
že použité rúška a gumené rukavice NEPATRIA do separovaného odpadu, ale do
nádob na komunálny odpad.

Text a foto: Dominik Neradovič

Milé deti,

Súťaž pre všetky
deti z Bystrice a pre
všetkých malých
ping-pongáčov

šup, šup a je tu súťaž pre vás všetky, pre malých športovcov a ping-pongáčov zo Záhorskej Bystrice.
Počas týchto dní športujme, hýbme sa a ping-pongujme 😊  a to všetko trochu ináč 😊 doma 😊.

🏓 SÚŤAŽ 🏓 Propozície 😀 15. 4. 2020
🏠 Hracia miestnosť; doma, na prechádzke
v prírode !nutné dodržať!
🏓  Povolené rakety: varešky, drievka, lopáre...
👶 Veková kategória: od 0 po .......😀
📌 Právo účasti: registrovaní i neregistrovaní
😀 Pre všetky deti z celého Slovenska
⚾ Povolené loptičky: všetky, ktoré sa kotúľajú
🍟 Stravovanie: vlastná kuchyňa doma a chladnička

😀 Pravidlá súťaže: Fantázii sa medze nekladú 🙃 hraj,
ping-ponguj, športuj, skáč na švihadle, naberaj kondičku, no vždy s raketou a loptičkou 🏓  prísne Ťa budeme
sledovať 🧐  či si doma alebo v prírode s rodičom (to je
podmienka) 👌  Zabávaj sa, teš sa a hlavne posielaj foto
na ttc.zahorskabystrica@gmail.com. Fotografie postupne
⏰ budeme zverejňovať tu na FB
🏆 Prihlášky (foto) doručiť od dnes do 15. 4. 2020
🎁 Víťazi: prví traja, ktorých fotky získajú najviac ,,lajkov,,

Výhry: športové vecné ceny

👀 Hlavný rozhodca hráča: rodič

👌

📸  Štartovné: zaslaná foto na ttc.záhorskábystrica@gmail.com

📌 Tešíme sa na Vaše zážitky 👌 TTC tím

3/2/20
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šport

Muži Tsunami do play-off
z druhého miesta

F

lorbalistom sa skončila dlhá základná časť a sezóna sa prehupla do najdôležitejšej fázy sezóny, a to do play-off. Muži
odohrali v základnej časti 22 zápasov z toho 17-krát sa tešili z víťazstva a 5-krát odišli zo zápasu ako porazení.

Táto výborná bilancia stačila na konečné druhé miesto a možnosť
dobrého výberu pre štvrťfinále play-off, keďže vo florbale si prvé štyri tímy vyberajú súpera (umiestneného na 5. – 8. mieste) do play-off .
V posledných zápasoch základnej časti sa florbalisti stretli so svojimi najväčšími súpermi, a to 1. FBC Trenčín(prvý tím po základnej
časti) a Florko Košice(tretí tím po základnej časti). Oba tieto zápasy
naši muži zvládli a ukázali, že so Záhorskou Bystricou treba rátať
aj tento rok v bojoch o najvyššie priečky. Posledný zápas základTabuľka mužskej extraligy po základnej časti
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
1.FBC Florbal Trenčín
Tsunami Záhorská Bystrica
FK Florko Košice
TJ A – FbO Nižná
ŠK Lido Prírodovedec
FaBK ATU Košice
FBC A4ka Mikuláš Prešov
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
Florbalový klub AS Trenčín
Fat Pipe Snipers Bratislava
FBK Púchov
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves

PZ
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

nej časti muži odohrali proti predposlednému tímu tabuľky FBK
Púchov a tento zápas sa skončil vysokým rozdielom 23:5, čo bola
najvyššia výhra našich florbalistov v extralige. Po skončení tohto
zápasu sa uskutočnil telefonický výber súperov do štvrťfinále. Ako
druhý v poradí si naši florbalisti vybrali bratislavského súpera ŠK
Lido Bratislava. Prvé štvrťfinálové zápasy boli na programe v našej novej športovej hale 14.,15.3. , no z dôvodu nariadenia vlády
o zrušení všetkých športových podujatí sú tieto zápasy odložené.
O novom termíne týchto zápasov vás budú florbalisti informovať
prostredníctvom facebookovej stránky alebo miestneho rozhlasu.
Tsunami Záhorská Bystrica – FBK Púchov 23:5
Florko Košice – Tsunami Záhorská Bystrica 4:6
Tsunami Záhorská Bystrica – 1.FBC Trenčín 9:5
V
20
17
12
13
12
12
10
9
8
5
1
1

Vp
0
0
3
0
1
1
2
1
1
1
2
0

Pp
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
0
0

P
1
4
6
8
7
8
9
11
12
14
19
21

Skóre
239 : 110 (129)
175 : 118 (57)
173 : 126 (47)
145 : 112 (33)
145 : 140 (5)
180 : 129 (51)
167 : 149 (18)
161 : 150 (11)
124 : 152 (-28)
123 : 169 (-46)
107 : 242 (-135)
128 : 270 (-142)

Body
61
52
43
40
40
39
35
30
27
19
7
3

Juniori Tsunami Záhorská
Bystrica vypadli vo štvrťfinále

V

základnej časti juniorský tím skončil na siedmom mieste a do
playoff si ich vybral prvý tím základnej časti, 1. FBC Trenčín. Po
troch víťazstvách sa tešili z postupu do semifinále Trenčania.

Treba podotknúť, že väčšinu juniorského tímu Tsunami tvoria
mladší hráči dorasteneckého veku, a tak môžu ešte nasledujúci rok hrávať v juniorských kategóriách. Počas sezóny chalani
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ukázali aj napriek nízkemu veku nielen veľký potenciál, ale najmä chuť trénovať a zlepšovať sa.
Výsledky juniorského tímu vo štvrťfinále play-off
1.FBC Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 6:4
1.FBC Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 6:2
Tsunami Záhorská Bystrica – 1.FBC Trenčín 3:8

TESNE PRED KONCOM UZÁVIERKY PADLO ROZHODNUTIE, ŽE FLORBALOVÁ SEZÓNA SA PREDČASNE SKONČILA.

(mk)

Úspech starších žiakov
na turnaji v Senci
sa nám podarilo v samom závere streliť
vyrovnávajúci gól. Viac gólov už v tomto
stretnutí nepadlo a keďže sa muselo rozhodnúť, kto postúpi do finále, prišiel rad
na kopy zo značky pokutového kopu, tzv.
jedenástky. V nich sme boli úspešnejší my
a po výsledku 2:1 sme postúpili do samotného finále.

P

rípravné obdobie slúži na dobitie
bateriek po náročnej jesennej časti
a aj ako možnosť pripraviť sa na
jarnú časť súťaže.

Väčšinu herných tréningov v prípravnom
období (zima – jar) sme absolvovali vonku na umelej tráve. Okrem tréningov na
umelej tráve sme absolvovali viacero tréningov v neďalekej Dúbravke, kde sme si
prenajali telocvičňu. Tu sme sa prevažne
venovali fitness.

S našimi staršími žiakmi sme sa v prvej
časti prípravného obdobia venovali rozvoju sily, koordinácie, vytrvalosti a rýchlosti.
Neskôr sme prešli na herný tréning, viac
práce s loptou, viac hry. Ako dobrú prípravu sme privítali možnosť hrať v zimnej
halovej lige, kde sme odohrali zaujímavé
zápasy s rôznymi súpermi. Súčasťou prípravného obdobia sú aj prípravné zápasy,
ktoré sme odohrali výhradne so súpermi
z druhej najvyššej súťaže.
Ani v jednom stretnutí sme nenašli premožiteľa a zaznamenali sme tri nerozhodné výsledky.

Našimi súpermi boli ŠK Bernolákovo (3:3),
MFK Rusovce (1:1) a FKP Dúbravka (3:3)

Turnaj starších
žiakov v Senci

So staršími žiakmi sme pred ostrým štartom súťaže, ktorý pripadol na 14. 3., absolvovali turnaj, ktorý sa hral v peknom areá-

li národného tréningového centra v Senci.
Na turnaji sa zúčastnilo 10 tímov, ktoré
boli rozdelené do dvoch skupín po 5 tímov.

Našimi súpermi v skupine A, do ktorej
sme boli pridelení, boli domáci MŠK Senec U15, ktorý bol favoritom na celkového
víťaza, Devínska Nová Ves, Scorpions BA
a moravský tím Tatran Kohoutovice, ktorý
predvádzal počas celého turnaja najkrajší
futbal. V základnej skupine sme odohrali 4
stretnutia s bilanciou 2 víťazstvá, 2 prehry.

Výsledky našej U15 v skupine
MFK Záh. Bystrica : MŠK Senec 0 : 3
MFK Záh. Bystrica : Devínska Nová Ves 2 : 1
MFK Záh. Bystrica : Scorpions Bratislava 6 : 0
MFK Záh. Bystrica : Tatran Kohoutovice 0 : 1
Po odohratí zápasov v základnej skupine nasledovalo playoff, kde sme sa stretli
v rámci štvrťfinále s tímom FK Blatné, ktoré skončilo v skupine B na 2 mieste. V tomto zápase sme predviedli paradoxne náš
najhorší výkon, no, našťastie, sme strelili
jeden gól, ktorý nám zabezpečil postup
medzi najlepšie štyri tímy.

V semifinále sme sa stretli so súperom
(Tatran Kohoutovice), s ktorým sme odohrali v skupine smolný zápas, keď sme inkasovali gól zo štandardnej situácie zahrávanej v poslednej minúte. V súboji o finále
sme ťahali zo začiatku za kratší koniec,
inkasovali sme gól a nič nenasvedčovalo
tomu, že by sa toto stretnutie malo skončiť
inak ako víťazstvom Moravanov. Našťastie

Vo finálovom zápase sme sa stretli s domácim tímom MŠK Senec, ktorý nás v základnej skupine na úvod zdolal 3:0.

Do stretnutia sme išli s pocitom, že nemáme čo stratiť a môžeme len získať. Kvalitnou defenzívou a rýchlymi protiútokmi
sme robili nielen domácim značné problémy. Finálový zápas sa niesol v podobnom
duchu, domáci do nás búšili, no naša defenzíva odolala až do samého záveru. Nám
vyšiel jeden z viacerých protiútokov, ktorý
nám zabezpečil celkový triumf na kvalitne
obsadenom turnaji.
Poradie prvých 3 tímov
1. MFK Záhorská Bystrica
2. MŠK Senec
3. Tatran Kohoutovice (CZ)

S prípravou pred jarnou časťou môžeme
vysloviť spokojnosť, hráči pristupovali ku
tréningom zodpovedne. Všetky prípravné
zápasy odohrali na požadovanej úrovni.
Víťazstvo na turnaji v Senci nám potvrdilo,
že dobrá príprava môže v konečnom dôsledku znamenať úspech.
Bohužiaľ nás tak, ako celý zvyšok sveta,
zasiahol nepríjemný súper v podobe vírusu Covid-19, ktorý nám vystavil stopku na
dobu neurčitú. Dúfam, že i v tomto boji budeme úspešní a čoskoro sa budeme môcť
vrátiť k bežnému životu.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa všetky
futbalové tréningy MFK zrušili až do odvolania. Rovnako aj všetky súťažné zápasy
jarnej časti boli preložené na neurčito.

Text: Jozef Prokop, Foto: archív
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VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ
OKENNÉ FÓLIE
LASER - GRAVÍROVANIE
POTLAČ TEXTILU
FOTOOBRAZY NA PLÁTNE
MALOFORMÁTOVÁ TLAČ
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