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NAŠA BYSTRICA

MEDZI VLNAMI

Hoci nadpis vari evokuje text z reklamného letáku na dovolenky, chcem 
písať o niečom inom. O dvoch vlnách, ktoré sa nám páčia určite menej, 
než tie na Jadrane či v Stredozemnom mori.

Keď sa pandémia objavila, „neriešili sme to“ – s typickou nezaujatosťou 
konzumentov večne zlých správ z celého sveta. „Veď je to len v Číne. Majú si 
dávať pozor a vyčistiť si trhoviská.“ A tým sa to skončilo. Ale keď sa vírus objavil 
u nás, to už bolo čosi iné! Tak, ako mnoho generácií v našej hlbokej a roz-
vetvenej histórii, boli sme odrazu konfrontovaní s niečím novým, neznámym, 
zlým. Spájal sa s tým zmätok, obavy, bezradnosť. V hlave sa nám vírili obrázky 
z katastrofických filmov o desivých infekciách, ktorými nás cyklicky kŕmievali 
najmä Američania a pri ktorých sme, príjemne vydesení, hltali čipsy a kolu. 

Po pár týždňoch sme si našli nový modus vivendi: pre mnoho ľudí ka-
tastrofálny, pretože „svet sa zastavil“ a oni skrachovali, no mnohí sme našli 
v tom „zastavenom svete“ zvláštne čaro. Odrazu sme nemuseli/nesmeli ísť 
do práce a naše deti do školy. Všimli sme si, že máme celkom fajn manžela/
manželku, synov a dcéry. Mali sme na seba čas! A nemali sme konečne výčitky 
svedomia, že sa namiesto práce venujeme rodine a priateľom! 

Prečítajte si, prosím, ešte raz predošlú vetu. Pretože tak sme naozaj pred 
pandémiou žili. Zo sveta sme mali obrovskú manufaktúru na zväčša zbytočný 
tovar. Ten tovar sa predával v zbytočných obchodoch, aby sme si ho mohli 
kúpiť za peniaze, ktoré sme zarobili v čase, keď sme sa namiesto práce mali 
starať o seba, o blízkych a priateľov. A potom sme tie výrobky rýchlo zahodili. 
Veď sme ich aj tak nepotrebovali/veď aj tak sa podozrivo privčas pokazili! Tak 
sme sa ich teda zbavili: veď aj smetiari a recyklátori potrebujú svoju dávku 
hektickej práce, aby sa ani oni nemohli/nemuseli venovať rodinám! Však sme 
tak žili? Znie to ako z čapkovskej vízie o samodeštrukcii sveta. 

Keď sme sa už-už pripravovali znovu naskočiť do zabehaných koľají živo-
tov, v ktorých sme skôr výrobná a konzumná sila, než ľudia s telom a hlavne 
s dušou, prišla druhá vlna pandémie. Čo teraz? Doma už sedieť nebudeme, to 
je jasné. Životnú úroveň budeme mať o čosi nižšiu. To je tiež jasné. Pribúda 
a bude pribúdať ľudí odkázaných na pomoc tých, ktorí mali menšiu smolu. 

Tak ako teda? Spotreba alebo vzťahy? Nastúpime opäť na kolotoč, kto-
rý nás načas dokáže príjemne omámiť, no čoskoro znovu zistíme, že ten nás 
nikam neodvezie? Že sa vrtíme na mieste? Že je to len klamná ilúzia cesty? 
Alebo si vyberieme „ozajstnejšiu“ alternatívu, pri ktorej sa putuje namáhavo, 
ale zmysluplne, k skutočným výzvam? 

 Pavol Smolík
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Druhý septembrový deň sme síce sláv-
nostne otvorili školský rok, ale inak, 
než bývalo po minulé roky zvykom. 

Žiadne celoškolské stretnutie v športovej ha-
le či na dvore, žiadny slávnostný program.
Otvorenie školského roka a jeho prvé týždne, 
počas trvania pandémie COVID-19, sa pre-
vádzka školy bude riadiť opatreniami a roz-
hodnutiami Úradu verejného zdravotníctva 
SR a odporúčaniami ministra školstva.
V tomto školskom roku bude našu ško-
lu navštevovať 190 detí materskej ško-
ly a 570 žiakov ZŠ. Spolu je to 760 detí 
a žiakov v našom krásnom vynovenom 
školskom areáli. 190 detí materskej školy 
je umiestnených v 8 triedach, 302 žiakov 
1. stupňa, z toho 82 prvákov, v 13 trie-
dach a 268 žiakov 2. stupňa v 12 triedach. 
V základnej škole je to o 50 žiakov viac 
ako v minulom školskom roku. Spolu bu-
deme mať v našej škole 33 tried. 
Prvý deň nového školského roka je vždy 
pre žiakov, ale aj pre učiteľov, výnimočnou 
udalosťou. Pre žiakov preto, že každý nový 
školský rok je ďalším pomyselným krokom 
na ceste životom, na ceste do sveta dospe-

lých. Tento kolobeh, táto symbolika času 
reprezentovaná jednotlivými školskými 
rokmi sa začína prvákmi a končí sa žiakmi 
deviateho ročníka. Naši prváčikovia začali 
novú etapu svojho života, stali sa naozajst-
nými žiakmi. Naši deviataci už cítia, že ich 
čas na našej škole sa kráti a už sa rozhodujú 
o svojom ďalšom smerovaní. 
Všetkým žiakom držím palce, aby tento 
školský rok bol pre každého z nich úspeš-
ný, šťastný a nezabudnuteľný.
Učiteľom prajem veľa zdaru, radosti a na-
plnenia z vykonávanej práce v prospech 
našich žiakov.
Touto cestou chcem pozdraviť aj rodičov 
našich detí a žiakov. Teším sa na spolu-
prácu, verím, že keď sa budeme navzájom 
počúvať a spolu komunikovať, určite bude 
naša spolupráca úspešná.
Na záver nám všetkým želám veľa zdra-
via, šťastia, buďme opatrní a zodpovední 
a držme si palce, aby sme všetko, čo nám 
tento školský rok prinesie, zvládli.
 PaedDr. Zuzana Kaliariková,  

riaditeľka školy

ŠKOLY

OPATRENIA 
PROTI ŠÍRENIU 
VÍRUSU 
COVID-19 
PLATNÉ OD  
6. SEPTEMBRANETRADIČNÝ ZAČIATOK 

ŠKOLSKÉHO ROKA

 Prvákov v triede sprevádzali rodičia. 

 Netradičný bol aj príhovor starostu Jozefa Krúpu. 

 Starší žiaci zasadli do lavíc v rúškach. 

■   organizácia hromadných podujatí v ex-
teriéri nad 500 osôb alebo v interiéri 
nad 250 osôb

■   organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 
hodiny, výnimkou sú svadby do 150 osôb

■   návštevy v nemocniciach a interiéroch 
pobytových zariadení sociálnej starost-
livosti.

ÚRAD VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA NARIAĎUJE
■   obmedziť kapacitu plavární a kúpalísk 

na 50 % zo stanovenej kapacity
■   všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví 

prijatie takých opatrení, aby sa minima-
lizovala možnosť šírenia vírusu pri orga-
nizovaní cirkevných akcií a úkonov

Neodporúča sa organizovať hromadné po- 
dujatia pre seniorov v akomkoľvek počte.

RÚŠKA:
■   rúška sú ďalej povinné na verejnosti 

v interiéroch budov a prostriedkoch ve-
rejnej hromadnej dopravy

■   v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 
2 metre od iných osôb je nosenie rúška 
len odporúčanie, nie je to povinnosť

■   na pracovisku je nosenie rúšok v rovine 
odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých 
kolektívoch a aspoň 2 metre od seba.

■   rúška nemusia mať ani žiaci a študenti 
v rámci výchovno-vzdelávacieho proce-
su, pri skúškach.

S ÚČINNOSŤOU OD 6. DO 30. 
SEPTEMBRA SA ZAKAZUJE
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⊲  Pán starosta, ako vy vnímate uplynulé let-
né obdobie poznačené koronavírusom?

Ja vždy hovorím, že všetko zlé je na nie-
čo dobré. To zlé, alebo horšie, bolo, že 
sme museli obmedziť alebo úplne zru-

šiť niektoré podujatia. Ľudia ani seniori 
tak nemali možnosť stretávať sa na spo-
ločných podujatiach tak, ako boli zvyknu-
tí. To lepšie však možno je, že strávili viac 
času v kruhu rodiny, so svojimi blízkymi, 
možno doma, na Slovensku a mnohí mali 
tak možnosť zažiť doposiaľ aj menej zná-
me kúty našej peknej krajiny, aj Záhoria.

⊲  Hovoríte, že všetko zlé je na niečo dobré. 
Čo pozitívne prinieslo toto leto Záhorskej 
Bystrici?

To pozitívne určite bolo, že sa podarilo 
zrealizovať plánované aktivity. Najväčšou 
prioritou bolo dokončiť areál základnej 
školy a detské ihriská. Na tieto aktivity sme 
dostali aj finančný príspevok – od minulej 
vlády vo výške 140-tisíc eur a od hlavného 
mesta 20-tisíc eur. Celkové náklady na in-
vestíciu však dosiahli až 240-tisíc eur. 

⊲  Čo všetko sa podarilo z týchto peňazí zre-
alizovať?

Ako starosta, ale aj ako aktívny bežec 
som nesmierne rád, že školský areál 
má nový bežecký tartanový ovál v dĺžke 
200 metrov, ako aj 60-metrovú dráhu na 
šprint s doskočiskom na skok do diaľky. 
Pre všetkých športuchtivých obyvate-
ľov je tu aj nové basketbalového ihrisko 
a moderné workoutové ihrisko. Pribudla 
rekreačná futbalová plocha medzi pre-
strešeným hokejbalovým ihriskom a no-
vým basketbalovým ihriskom. Pre ško-
lákov je tu obnovené dopravné ihrisko 
a detské ihriská pre škôlkarov. Celý areál 
má nové osvetlenie, oplotenie, lavičky, 
informačnú tabuľu, chodníky a novú 
studňu, ktorá bude slúžiť na polievanie 
trávnikov. Vynovené je aj hokejbalové ih-
risko, kde sme natreli mantinely spevnili 
plochy pod lavičkami obnovili miestnosť 
na zázemie. A pre tých, ktorí chcú chodiť 
do školy alebo za športom na bicykli, pri-
budlo nové kryté stojisko. 

⊲  Bude tento areál prístupný aj verejnosti?
Áno, takýto zámer sme mali od začiatku, 
nebude to, samozrejme, bez obmedzenia. 
V prvom rade ho budú využívať deti zák-
ladnej školy v pracovných dňoch od ôsmej 
do štvrtej. Mimo týchto časov – skoro ráno, 
popoludní, večer v pracovné dni a počas ví-
kendov bez obmedzenia – bude k dispozícii 
všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice. 
Žiakom základnej školy bude slúžiť od 3. 
septembra a pre verejnosť ho sprístupníme 
od 21. septembra. Pevne verím, že dovtedy 
vyrastie aj tráva, ktorá je už nasadená. 

⊲  Medzi vaše priority vždy patrila aj ob-
nova ciest a chodníkov. Čo sa vám poda-
rilo urobiť?

Mnohí obyvatelia možno zaregistovali do-
pravné obmedzenie smerom k mestskému 
úradu. Dôvodom boli rekonštrucie chodní-
kov. Konkrétne išlo o chodník pred miest-
nym úradom a časť chodníka na Gbelskej 
ulici – od lekárne Sv. Anny až po Hargašovu 
ulicu. Zrekonštruovala sa aj časť cesty na 
Gbelskej ulici, ako aj vstupný chodník pred 
základou školou. Okrem toho sme opravili 
niektoré drobné výtlky v obci. V rekon-
štrukciách či opravách komunikácií sa bude 
pokracovať aj budúci rok. 

⊲  Leto je ideálne na úpravu či vysádzanie 
zelene. Ako sa vám darilo v tejto oblasti?

Letné obdobie sme využili na orezy stro-
mov, aj v školskom areáli. Robilo sa to hlav-
ne kvôli bezpečnosti. Okrem pravidelnej 
starostlivosti o zeleň sme vysadili aj nové 
kvetinové plochy. Na Námestí Rodiny sme 
ich urobili svojpomocne, s aktívnou účas-
ťou pracovníkov úradu. Pestrá paleta kve-
tov pri Rezidencii na Bratislavskej ceste 
upútala nielen našich obyvateľov, pochvalu 
sme dostali aj z okolitých obcí – Marianky, 
Stupavy či Lamača. Darí sa aj nedávno vy-

AKTUALITA

NOVÝ ŠPORTOVÝ AREÁL BUDE 
SLÚŽIŤ AJ VEREJNOSTI 
Pandémia koronavírusu ovplyvnila život nás všetkých. Mnohí zmenili svoje dovolenkové plány a zostali oddychovať doma, 
na Slovensku. Obmedzili sa niektoré podujatia a pre viacerých sa zmenil spôsob ich práce. Všetci sme strávili „leto s rúškom“, 
samozrejme tam, kde to bolo nevyhnutné. Ako prežila toto obdobie naša mestská časť? Do akej miery nová situácia ovplyvnila 
aktivity obce? To sú už otázky, ktoré sme položili starostovi Záhorskej Bystrice, Jozefovi Krúpovi.

 Nové detské ihrisko pre škôlkárov 
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sadenému kruhového objazdu pri vchode 
do Záhorskej Bystrice. Som tomu veľmi 
rád, pretože tento kruhový objazd je moja 
srdcovka. Vznikol pri príležitosti 700. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej 
Bystrici a tento rok oslavuje už svoje 6. vý-
ročie. Aj preto sa o tento kruhový objazd 
starám osobne a udržiavame ho v poriad-
ku aj s pomocou mojich kolegýň z úradu.

⊲  Pandémia azda najviac zasiahla verejné 
podujatia. Aj napriek tomu sa vám poda-
rilo zorganizovať malé aj veľké hody. Aké 
boli bezpečnostné opatrenia?

Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli 
hody organizovať. Samozrejme, s viace-
rými obmedzeniami tak, aby boli tieto 
podujatia čo najviac bezpečné pre našich 
obyvateľov. Nestavali sme stan ani veľké 
pódium, aby sa ľudia nezhromažďovali 
na jednom mieste. Na program sme vyu-

žili iba umelcov, ktorí pochádzajú alebo 
majú blízky vzťah k Záhorskej Bystrici. 
Takto sme si vzájomne počas krízy po-
mohli. Poďakovať sa chcem touto cestou 
všetkým, ktorí prispeli k zaujímavému 
programu – hudobnej skupine Ragtime 
Jazz Band, Gajdošskému súboru Biatec, 
kapele Roc'hann. Ľudovej hudbe Dudíci, 
folklórnemu súboru Ekonóm, skupine 
YPS, Ivane Regešovej a Jurajovi Burianovi 
so skupinou či kapele Bečkovi chlapi. Te-
ším sa, že sa zorganizovali aj bežecké ak-
cie – Beh o pohár starostu či Bystrica run, 
ktorý je súčasťou Stupavského maratónu. 
Na oboch akciách sa zúčastnilo veľa mla-
dých i starších obyvateľov Záhorskej Bys-
tricie. Počas leta sa podarilo zorganizovať 
aj tenisový a futbalový kemp, o oboch 
akciách sa dočítate na ďalších stranách. 
Fungovalo aj stretávanie sa s obyvateľmi 
pri tzv. Kávičke so starostom. Dostal som 

mnoho podnetov od občanov, ktoré bude-
me snažiť postupne riešiť. 

⊲  Začína sa školský rok, deti sa v plnom re-
žime vrátia do školských lavíc. Na druhej 
strane je tu stále hrozba druhej vlny pan-
démie. Ako ste na pripravení?

Vo všetkom sa riadime pokynmi štátu či 
ministerstva školstva. V zmysle týchto 
nariadení je v škole všetko pripravené. 
Verím, že deti sa už budú učiť bez obme-
dzovania či prerušovania vyučovania. Po-
dobne budeme hľadať možnosti ako opäť 
prevádzkovať Senior taxi či dať možnosť 
aj našim seniorom, aby sa mohli stretávať. 
Bratislava je z hľadiska pandémia zarade-
ná do tzv. červenej zóny. Verím, že naša 
mestská časť zostane v zóne zelenej, a to 
čo najdlhšie.
 Zhovárala sa: Silvia Vnenková
 Foto: (jj)

 Nový prístrešok na bicykle 

 Nové workoutové ihrisko  Školáci si užívajú novú tartanovú bežeckú dráhu 

 Zrekonštruovaný chodník  
 s časťou cesty na Gbelskej ulici 
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Najčastejším slovom roka je „koro-
na“ a toto slovo nám vstúpilo do 
nášho každodenného života. Opat-

renia sa opäť začali sprísňovať, a preto sme 
sa rozhodli „hrubé hody“ neosláviť tak veľ-
kolepo. Pred každým stánkom aj pred vstu-
pom na kolotoč boli pripravené dezinfekcie 
na ruky. Verejný dezinfekčný stojan bol aj 
pred vstupom na miestny úrad.

V programe Bystrických hrubých hodov 
účinkovali bystrickí obyvatelia. O technic-
ké zabezpečenie sa postarala tiež domáca 
eventová firma Prima event, s.r.o. Program 

výborne moderovala naša obyvateľka Ka-
tarína Gavalcová.

V piatok pred hodovým víkendom začalo 
poriadne fučať. Už to vyzeralo, že žiadne 
kino nebude. Nakoniec vietor ustúpil a za-
čali sme premietať film Teroristka v hlav-
nej úlohe s Ivou Janžurovou. 

V sobotu ráno sa konal Beh o pohár sta-
rostu. Zúčastnilo sa na ňom 22 detí. Bežali 
v troch zmiešaných kategóriách v okolí 
Spoločenského domu a na Námestí Rodiny. 
Ani futbalové ihrisko nezívalo prázdnotou. 

BYSTRICKÉ HRUBÉ HODY  
– KTO NEZAŽIL, NEUVERÍ...

 Folklórny súbor Ekonóm 

 Gajdošský súbor Biatec 

 Výhercovia Behu o pohár starostu 

ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE

Koniec letných prázdnin sa blížil a s ním sa blížil aj čas Bystrických hrubých hodov. Tieto hody sa viažu k 31. augustu, 
kedy pred 186 rokmi bol konsekrovaný náš kostol – kostol sv. Petra a Pavla.

Naši hráči Miestneho futbalového klubu 
Záhorská Bystrica si zmerali sily s hráčmi 
Futbalového klubu Slovenský Grob. Mlad-
ší žiaci predviedli krásny futbalový turnaj, 
ktorý vyhrali. 

Podvečer pred začiatkom programu na 
Námestí Rodiny začalo pršať. Dážď na-
koniec ustúpil a program sa mohol začať. 
„Gajdošský súbor Biatec“ bolo naozaj 
veľmi dobre počuť. Gajdoši prešli okolo 
námestia až na pódium. Biatec je keltská 
minca ktorá sa našla na území Bratislavy. 
Členovia gajdošského súboru hrajú fran-
cúzsko-keltskú hudbu a bývajú na území 
Bratislavy. Preto Biatec.

V príhovore prítomných pozdravili staros-
ta Jozef Krúpa s pánom dekanom Ľudoví-
tom Pokojným. Na program prijali pozva-
nie aj primátor Stupavy Peter Novisedlák 
s manželkou, starosta Devínskej Novej Vsi 
Dárius Krajčír s manželkou aj starosta Dú-
bravky Martin Zaťovič s manželkou, rov-
nako aj poslanci našej mestskej časti. 

Nasledovalo odovzdávanie cien ranného 
Behu o pohár starostu. V kategórii mládež 
si cenu odniesli: 3. miesto – Alex Krajčír, 
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 Futbal MFK Záhorská Bystrica  
 – mladší žiaci: FK Slovenský Grob 

 „Léuo a léuo“ – pršalo a pršalo 

 Vystúpenie kapely YPS 

 Futbal MKF Slovan Záhorská  
 Bystrica : OŠK Marianka 

 Roc'hann roztancoval návštevníkov 

 Večer na Námestí Rodiny  
 počas prvého koncertu 

 Iva Janžurová ako Teroristka 

 Bystrické hrubé hody sme si užili 

 Beh o pohár starostu deti naozaj milujú 

2. miesto – Filip Lenčeš, 1. miesto – Tomáš 
Rohlíček a Terezka Hanzlíková. V kategórii 
deti: 3. miesto: Lukáš Liďák, 2. miesto – 
Martin Slavík a 1. miesto – Tomáš Blecha 
a Natália Krajčírová. V kategórii drobci naj-
rýchlejšie dobehli: 3. miesto Michal a Mar-
tin Krajčírovci, 2. miesto – Matej Blecha, 
1. miesto – Tobiáš Takáč a Richard Lenčeš. 
Všetkým srdečne blahoželáme. V prípade, 
že ste si svoje výhry v sobotu neprevzali, 
môžete tak urobiť na miestnom úrade. 

Program pokračoval vystúpením kapely 
Roc'hann. Francúzske piesne s námor-
níckou tematikou vytiahli niektorých aj 
do tanca. Spev Fréderica a Didiera o mo-
ri a láske sprevádzali hudobníci z Fran-
cúzska aj zo Slovenska. Bohužiaľ, kapela 
musela pre blížiace sa blesky predčasne 
ukončiť svoje vystúpenie. Obavy z dažďa 
sa naplnili a silný dážď znemožnil aj účin-
kovanie kapely YPS. Na námestí „léuo a lé-
uo“ – ako by povedali domáci. 

V nedeľu ráno nás privítalo slniečko. Ho-
dová ďakovná omša sa konala v parku ved-
ľa kostola. Pre všetkých prítomných to bol 
nezabudnuteľný zážitok. 

Popoludní sa konal na futbalovom ihrisku 
futbalový turnaj medzi MKF Slovan Záhor-
ská Bystrica – muži a OŠK Marianka. Bo-
hužiaľ, naši dostali nakladačku 1:8. 

Na Námestí Rodiny sa pripravoval ve-
černý program, keď v tom svoju silu 
opäť ukázalo počasie. Po výdatnom, ale 
krátkom daždi vyšlo slnko. Kolotoče sa 
poutierali, aj pódium a Folklórny súbor 
Ekonóm nastúpil v plnej paráde. Zahrali 
naozaj krásne slovenské ľudové skladby 
z oblasti Myjavy a Horehronia. „Folklór-
ny súbor minulý rok oslávil 50. výročie 
od založenia, v súčasnosti v ňom ne-
účinkujú len poslucháči Ekonomickej 
univerzity, ale aj iní študenti,“ povedal 
náš obyvateľ Imrich Petkáč, ktorý aktív-

ne v súbore účinkoval a teraz sa stará 
o ich vystúpenia. 

Z dôvodu sobotňajšej búrky nevystúpi-
la skupina YPS s Jánom „Bobom“ Han-
gonim, náhradný koncert za sobotňajší 
dažďom zrušený program mali v nedeľu 
večer. Po odohranej prvej skladbe vypa-
dol prúd. Na Námestí Rodiny ostala tma. 
Osvetlenie sa obnovilo na rôznych uli-
ciach Záhorskej Bystrice, aj na Gbelskej 
ulici, ale nie na námestí. Tak sme hodo-
vý program predčasne a potme ukončili. 
Hudobníci, ktorí prišli už druhý krát, sa 
pobalili a odišli domov.

Počas dvoch dní sme zažili okrem sneže-
nia všetky druhy počasia a výpadok elek-
trického prúdu. Tieto hody boli naozaj je-
dinečné. Kto nezažil, neuverí. 

 Text: Barbora Besedičová
 Foto: Barbora Besedičová, Miro Marciš 
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Zdá sa, že tento rok ich je akosi priveľa. 
Štípu nás, otravujú. A je jedno či večer 
alebo cez deň. A je jedno, kde. Zdá sa, že 

nikoho z kompetentných to netrápi. Je to na-
ozaj tak? Hneď na začiatok treba povedať, že 
postreky zabezpečuje buď hlavné mesto alebo 
BSK, aby zasiahlo celé územia komplexne, bez 
ohľadu na to, v ktorej mestskej časti sa nachá-
dza. Okrem toho majú na to v rozpočte aj vyčle-
nené prostriedky. Teda – strieka sa alebo nie?

 V boji s komármi sa mohlo mesto rozhod-
núť pre cestu chemického alebo biologic-
kého postreku. Chemický postrek zavrhlo, 
keďže je dokázané, že účinky týchto látok 
majú vážne škodlivé dopady na zdravie ľu-
dí a okrem premnožených komárov hubia 
aj iné druhy živočíchov. 

Chemický postrek v chránených oblastiach 
– v Lužných lesoch, Malých Karpatoch ale-
bo na Devínskej Kobyle – ktoré sú okrem 

záplavových území zároveň hlavnými liah-
niskami, je pre mesto neakceptovateľný 
a v prípade lokalít s najvyšším stupňom 
ochrany ho zákon ani neumožňuje. 

Mesto preto pristúpilo k biologickému po-
streku prostriedkom BTI, ktorý je šetrný 
k zdraviu ľudí aj k životnému prostrediu 
a aplikujú ho aj v susednom Rakúsku, ktoré 
čelí rovnakému problému. Rozdiel medzi 
chemickým a biologickým postrekom je 
ten, že chemický ničí komárov a ten biolo-
gický ničí ich larvy skôr, ako sa z nich ko-
máre vyvinú. Aby bol biologický postrek 
účinný, je potrebné systematicky monitoro-
vať liahniská a aplikovať ho vtedy, keď sú 
komáre v štádiu larvy. V júli mesto vykonalo 
83 monitoringov rizikových lokalít. 
 
Vďaka systematickému monitoringu za-
chytili aktívne liahniska a ihneď vykona-
li 18 zásahov s BTI v rôznych mestských 

častiach. Kontroly týchto zásahov potvrdi-
li ich účinnosť, v mnohých prípadoch bolo 
zlikvidovaných až 100 % lariev. 

Podarilo sa stlmiť premnoženie komárov 
v záplavových územiach, keď sa na konci 
júla z dôvodu zvýšenej hladiny vyliali via-
ceré vodné toky. V záplavových územiach 
sa nachádzajú aj ťažko dostupné plochy, 
kde by sa BTI mohlo aplikovať z lietadla .

Toľko teda infomácia z magistrátu. V našej 
obci sme však účinky postrekov veľmi ne-
postrehli a preto občania požiadali našu 
samosprávu o pomoc. Naša mestská časť sa 
preto rozhodla spraviť lokálny postrek vy-
braných lokalít a verejných priestranstiev. 
„Z rozpočtu sme na to vyčlenili 2,5-tisíc eur 
a ak to bude potrebné a umožnia nám to 
financie, tak postrek zopakujeme,“ povedal 
starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. 
 Text: (sv)

TRÁPIA NÁS KOMÁRE

Pracovali aj počas koronavírovej pan-
démie, roznášali listy a balíky, obslu-
hovali ľudí priamo na pošte. „O tom, 

že aj poštári boli vlastne v koronavírovom 
čase v prvej línii, sa veľmi nehovorí. Ale 
aj im nepochybne patrí naša vďaka za ich 
prácu a obetavosť aj v tomto období,“ po-
vedal starosta Jozef Krúpa.

A práve v tejto súvislosti, kedy sme si mož-
no poštové služby všímali viac ako inokedy 
a kedy sme videli, koľko práce reálne naše 
poštárky majú, vznikla požiadavka na zria-
denie ešte jednej pošty. Boli sme presved-
čení, že ešte jedna pošta by sa u nás, v Zá-
horskej Bystrici, zišla. Preto starosta Jozef 
Krúpa požiadal o rozšírenie prevádzky 
a poskytovania poštových služieb. Odpove-
dal mu riaditeľ sekcie riadenia a podpory 
prevádzky pobočkovej siete Ing. Martin Šu-
tek. Z jeho odpovede vyberáme:

„Na jednu poštu v súčasnosti pripadá 
8 413 obyvateľov. Slovenská pošta v Brati-
slave zabezpečuje poskytovanie poštových 
služieb nad rámec Požiadaviek s takmer 
2,5-násobne vyšším počtom pôšt, ako je 
stanovené Požiadavkami. 

Pošta Bratislava 48 v Záhorskej Bystrici 
vykazuje mierny pokles využívania slu-
žieb. Pošta neeviduje žiadne sťažnosti 
zákazníkov na čakacie doby, zaznamená-
vame skôr pozitívne ohlasy na priebežné 
vybavovanie a vyhovujúce sú aj hodiny 
pre verejnosť. Výnimkou bolo obdobie 
pandémie COVID 19.

Na základe uvedených skutočností Slo-
venská pošta aktuálne neuvažuje o zria-
dení ďalšej pošty v Záhorskej Bystrici, ani 
s rozšírením počtu priehradkových praco-
vísk. Pre úplnosť uvádzame, že pre Poštu 
Bratislava 48 sa aktuálne pripravuje opti-
malizácia doručovacej služby, ktorá bude 
reagovať na nárast počtu adresných miest 
v jej spádovej oblasti.“
 Text: (sv), Foto: (bb)

SLUŽBY POŠTY SA ZATIAĽ 
ROZŠIROVAŤ NEBUDÚ

ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE
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Položením kytice k pamätníku obetí I. a II. svetovej vojny 
na Námestí sv. Petra a Pavla a položením kytice k pamät-
níku SNP sme si pripomenuli najdôležitejšie míľniky na-

šej novodobej histórie.

Na Slávnostnom programe vo dvore Ľudového domu sa zúčast-
nili predstavitelia Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, 
členovia SZPB, predstavitelia ostatných organizácií a Miestneho 
odboru Matice slovenskej.

Zbor Matice slovenskej zaspieval štátnu hymnu SR a potom na-
sledovali slávnostné príhovory starostu Záhorskej Bystrice Jo-
zefa Krúpu, predsedu ZOSZPB JUDr. Miroslava Ráca a predsedu 
Miestneho odboru Matice slovenskej JUDr. Štefana Martinkoviča. 
O sprievodný program sa postaral súbor Bystričan a slávnosť sa 
skončila hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Miestnej organizácii Matice slovenskej ďakujeme za zabezpeče-
nie občerstvenia. Výborný guláš navaril tím: Eva Čechová, Dušan 
Prokop a Ján Hasoň.  Text a foto: (bb)

PRIPOMENULI SME  
SI DEŇ ÚSTAVY A SNP

Nedeľná svätá omša sa uskutočnila vo farskom parku. Sú-
časťou bolo aj zloženie sľubu nových členov farskej pasto-
račnej rady, ktorých úlohou bude pomáhať svojimi kom-

petenciami a ochotou pri vytváraní živého farského spoločenstva 
pre dobro celej Záhorskej Bystrice. Pán farár Ľudo Pokojný sa 
vyjadril, že všetkým členom dôveruje a ďakuje za prijatie tohto 
úradu. Rovnako vyjadril radosť z toho, že medzi členmi rady sú 

SLÁVILI SME SVIATOČNÚ  
SVÄTÚ OMŠU

aj zástupcovia mladých ľudí, ako k tomu vyzval pápež František.

Členovia farskej pastoračnej rady v Záhorskej Bystrici:
Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc., MUDr. Dagmar Cingelová PhD., 
Mgr. Martin Besedič PhD., Bc. Janette Hüblová, sr. Kristína, Alena 
Marošová, Ing. Jozef Heteš, Eva Mečiarová ml., Klára Tomašíková.
 Text a foto: Miro Marciš

 Slávnostný program sa tentoraz konal v Ľudovom dome. 
 Pri pamätníku sme si pripomenuli  
 najdôležitejšie míľniky novodobej histórie. 

 Hodovú sv. omšu  
 sme slávili v parku. 

 Pastoračná rada zložila slávnostný sľub. 
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▲ Znečistenie separovaného odpadu v kon- 
tajnerovom stanovišti na Trstínskej ulici. 
Aj toto je jeden z dôvodov, prečo bude od 
januára 2021 zavedený vrecový zber plas-
tov a papiera z rodinných domov.

▲Dobrovoľníci zo Zelenej hliadky minulý 
týždeň zlikvidovali čiernu skládku za au-
tomobilkou Volkswagen. Cyklisti a psičkári 
tak nemusia prechádzať okolo kôp odpadu.

Od augusta spustila Bratislava pr-
vú etapu nového spôsobu zberu 
papiera a plastu formou vre-

cového zberu s odvozom priamo spred 
rodinných domov. Táto zmena sa týka 7 
mestských častí: Podunajské Biskupice, 
Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska 
Nová Ves, Petržalka a Vajnory. Cieľom 
nového spôsobu zberu papiera a plas-
tu je dosiahnuť zvýšenú mieru triede-
nia a čistejšie verejné priestranstvá aj 
životné prostredie.

Množstvo odpadu každoročne pribúda, 
priemerný Bratislavčan vyprodukuje až 
487 kg komunálneho odpadu za rok. Na 
zberných hniezdach sa odpad hroma-
dí, vytriedené suroviny sú znečistené. 
Hlavné mesto sa preto rozhodlo zmeniť 
spôsob zberu a odvozu vytriedeného pa-
piera a plastov z rodinných domov. Oby-
vatelia už nebudú musieť nosiť vytrie-
dený odpad na vzdialenejšie miesta, čím 

sa zvýši ich komfort a zároveň sa zníži 
znečistenie verejného priestoru v okolí 
zberných hniezd. Zo skúseností v iných 
mestách sa očakáva aj zvýšená miera 
kvality vytriedeného odpadu.

Cieľom prvej etapy je dôkladná analýza 
podnetov a výsledkov nového systému 
zberu a ich zapracovanie tak, aby sa zvy-
šovala jeho kvalita a potrebné zmeny boli 
pretavené do ďalších etáp systému zberu 
triedeného odpadu. 

Záhorská Bystrica by sa do vrecového zbe-
ru triedeného odpadu mala zapojiť začiat-
kom roka 2021. 

Na príprave a realizácii prvej etapy vre-
cového zberu triedeného odpadu sa po-
dieľa hlavné mesto Bratislava, OLO a.s. 
a organizácia zodpovednosti výrobcov 
– NATUR-PACK, a.s.

PRVÁ ETAPA 
VRECOVÉHO ZBERU 
TRIEDENÉHO ODPADU 
Z RODINNÝCH 
DOMOV SPUSTENÁ!

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



11

Veľké upratovanie  
vo farských priestoroch

Letné prázdniny a slnečné augustové počasie sme v našej far-
nosti využili aj na hĺbkové čistenie a dezinfekciu farskej mater-
skej školy, pastoračného centra a kostola. Počas dvoch dní sa 
vytepovali  koberce vo všetkých triedach škôlky, miestnostiach 
na fare a zároveň vyčistili lavice, stoličky ako aj koberce v kos-
tole sv. Petra a Pavla. Tepovalo  sa nezávadným dezinfekčným 
prostriedkom. Ďakujeme firme  Vogo,  ktorá priestory vyčisti-
la a dezinfikovala priestory,  za skvelú prácu.  V našej farnosti 
sa snažíme robiť maximum pre čisté a bezpečné prostredie aj 
pravidelnou údržbou a upratovaním vo všetkých priestoroch, 
kde sa stretávajú naši farníci ako aj deti. 
 Text a foto: (mm)

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A  NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK lll., 8/2020 • BEZPLATNÉ

Ďalšia zmena rozpočtu

Poslanci na svojom augustovom zasadnutí okrem iného schválili 
už tretiu zmenu rozpočtu. Podrobnosti nájdete na našej webovej 
stránke. Na rokovaní súhlasili s návrhom VZN o zákaze prevádzko-
vania hazardných hier na území hl. m. SR Bratislavy a s návrhom 
VZN o podmienkach o umiestňovaní herní na území hl. m. SR Bra-
tislavy. Naopak, poslanci nesúhlasili s návrhom VZN o ochrannom 
pásme pohrebísk na území Bratislavy. Poslanci schválili prenájom 
nebytových priestorov v budove na ulici Čsl. tankistov č. 134 – ta-
nečná miestnosť so zrkadlami – pre Mgr. Andreu Lauková a prená-
jom nebytového priestoru v objekte bytového domu na Gbelskej 
ulici č. 8 žiadateľovi – LAGAKO Dental, s. r. o. 
 Text: (sv), Foto: (dk)

Opravujeme cesty

Napriek tomu, že samosprávy po koronakríze šetria, niektoré 
projekty predsa len dostali zelenú. Medzi tie, ktoré stopku ne-
dostali, patrí aj Gbelská ulica. Opravu v úseku od Lekárne sv. 
Anny po Hargašovu ulicu sme stihli, tak, ako bolo naplánova-
né, ešte pred Hrubými hodmi. A čo všetko sa urobilo? Vymenil 
sa asfalt, opravili sa obrubníky a osadilo sa značenie pre nevi-
diacich a slabozrakých pri priechodoch pre chodcov. Záhorská 
Bystrica je tak opäť o čosi krajšia a bezpečnejšia.
 Text a foto: (red) 
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Učitelia sa venujú jednému z najdôležitejších poslaní na sve-
te.  Majú silu znižovať chudobu, predsudky i konflikty.  Oce-
nenie Učiteľ Slovenska vzniklo v rámci iniciatívy CEEV Živica 
a Komenského inštitútu, ktorého snahou je nájsť a oceniť in-
špiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na Sloven-
sku. Do finálovej tridsiatky bola nominovaná aj naša Bystri-
čanka, Dana Dobšíčková, ktorá je zakladateľkou a lektorkou 
jazykovej školy v Záhorskej Bystrici – Smiling Snake.

Vytvorila miesto, kde učitelia môžu robiť to, čo majú radi 
a v podmienkach, ktoré im v tom pomáhajú. Jazyková škola 
Smiling Snake na Námestí svätého Petra a Pavla je miestom, 
na ktoré sa dennodenne tešia deti i dospelí aj kvôli jej lek-
torke Dane Dobšíčkovej.

Ako sama Danka povedala: “Rada by som sa podelila o radosť 
z nominácie na ocenenie “Učiteľ Slovenska 2020“. Ďakujem 
všetkým, ktorí ma priviedli až sem. Skvelým učiteľom, ktorí 

mi boli vzorom a úžasným študentom i lektorom, vďaka ktorým 
mám svoju prácu naozaj rada!”

V mene celej redakcie držíme palce!
 Text a foto: (red) 

Týždeň plný tenisu

Desať malých tenistov zo Záhorskej Bystrice, päť dní plných te-
nisu, pohybu a hlavne veľa zábavy. Tak vyzeral tenisový kemp 
pod vedením Marka Jovanoviča na kurtoch v Záhorskej Bystrici 
v prvej polovici augusta. 

Na začiatku týždňa boli deti starostlivo rozdelené do skupín tak, 
aby mohli spolu trénovať a zároveň medzi sebou súťažiť. O ma-
lých tenistov sa výborne starali traja profesionálni tréneri.

Deň bol naplánovaný ako pre špičkových športovcov. Ráno spoloč-
ná rozcvička na rozhýbanie a potom trénovanie v štyroch fázach. 
Malí športovci každý deň dopoludnia a popoludní absolvovali teni-
sový tréning a kondičnú a pohybovú prípravu. Záver dňa sa končil 
spoločným strečingom, ktorý je pre tenistov veľmi dôležitý.

Koniec týždňa vyvrcholil tenisovými a športovými súťažami a odo-
vzdávaním medailí a diplomov za úspešné absolvovanie kempu. 
Nálada bola veľmi uvoľnená, deti sa zabávali a panovala priateľská 
atmosféra. V okolí bolo počuť smiech, ale bola zjavná aj ctižiados-
tivosť mladých športovcov, ak im niečo nevyšlo tak, ako si želali. 

Počas kempu ukázali všetky deti svoju bojovnosť, súťaživosť, po-
tenciál a talent do budúcna, čo trénera veľmi teší. 

Deťom sa veľmi páčilo a už teraz sa všetci tešia na budúce leto 
a ďalšie turnusy tenisových kempov nielen pre pokročilých, ale aj 
pre začiatočníkov, ktorých bude viac.

,,Vždy má teší, keď po skončení týždňového tenisového kempu 
prídu za mnou rodičia a povedia mi, ako veľmi sa ich dieťa zlepši-
lo a to len za päť dní. Tento pocit je pre trénera nenahraditeľný,’’ 
povedal organizátor kempu a hlavný tréner, Marko Jovanovič.

Učiteľkou Slovenska môže byť aj Bystričanka
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Šťastné deti pod jednou strechou

Pedagogický projekt Baby Balance založený na hudobno-pohybo-
vých skupinových aktivitách otvára nové jesenné kurzy v miest-
nej knižnici. V portfóliu nájdete ponuku pre tých najmenších, a to 
už od 3 mesiacov do 4 rokov. Počas 13 týždňov sa spoločne veľa 
naučíme, zacvičíme si, zdokonalíme sa v pohyboch, vzájomne sa 
spoznáme a to všetko pomocou hier a cvičení. Podľa veku dieťat-
ka a jeho motorických schopností vás zaradíme do najvhodnej-
šej skupiny. Súčasťou Baby Balance je aj pedagogický projekt 
PLANÉTKA Mia, ktorý je vhodný pre deti od 2,5 roka do 4 rokov. 
Hodiny sú zamerané na rozvoj pozornosti a vnímania, rozvoj kre-
ativity, motorických zručností a sociálnych kompetencií. Projekt 
ponúka spoluprácu v menšej skupine spolu s ďalšími rovesníkmi 
a pedagógom.

Ak chcete zmysluplne tráviť čas so svojimi deťmi, prihláste sa k nám. 
Viac informácií o rozvrhu nájdete na www.babybalancezb.sk. 
 Text a foto: Baby Balance 

Futbalisti na sústredení

Po uvoľnení hygienických a epidemiologických opatrení opäť ožil 
aj šport a podujatia so športom spojené. Takým bolo aj týždňové 
sústredenie mladých futbalistov MFK Záhorská Bystrica v Rada-
ve. Toto prostredie je na takéto kempy ako stvorené. Nechýba-
jú vonkajšie ihriská, telocvičňa, ale napríklad ani stolný tenis či 
bowling. Blízko sú aj termálne kúpele Podhájska, kde sa tiež dá 
stráviť príjemný čas napríklad plávaním. Na futbalovom sústre-
dení sa zúčastnilo 23 hráčov vo veku 13 až 16 rokov. Absolvovali 
desať tréningových jednotiek a dva prípravné zápasy so Sencom. 
Okrem tréningu teda chalani zažili aj kopec zábavy a zážitkov.
 Text a foto: (jp) 

Vysadíme si stromy?

Obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu v  rámci výsadby 
stromov na území hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle priority 
primátora Projekt 10 000 kusov stromov a kríkov v rámci adaptá-
cie na klimatické zmeny. Boli by sme radi, ak by sa do tohto pro-
jektu zapojili aj obyvatelia Záhorskej Bystrice so svojimi návrhmi 
plôch, ktoré by boli vhodné na výsadbu stromov a kríkov v ka-
tastri mestskej časti. Mestská časť vyzbierala podnety a návrhy 
od obyvateľov a doplnila ich svojimi návrhmi vhodných parciel na 
výsadbu. Všetky návrhy boli zaslané na Magistrál hl. m. SR Brati-
slavy do projektu 10 000 stromov.
 Text: (red), Foto: archív
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SEPTEMBER
12. 9. l HRAVÉ M(I)ESTO V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pripravilo pre 
deti s rodičmi sobotné dopoludnie v Letnej čitárni v Záhor-
skej Bystrici. Program sa bude konať 12.septembra od 9:30 
h. do 12:00 h. Deťom prečíta úryvky so svojich kníh spisova-
teľka Diana Mašlejová a zároveň im porozpráva ako kniha 
vzniká. Deti sa môžu tešiť aj na bábkové divadielko o Jankovi 
a Marienke. Srdečne vás pozývame!
Podujatie vzniklo v spolupráci s vydavateľstvom Albatros. 

Program:
9:30 h. čítanie so spisovateľkou Dianou Mašlejovou
10:30 h. Janko a Marienka (Divadlo pod Balkónom)

Viac info:
www.bkis.sk/podujatie/hrave-miesto-v-zahorskej-bystrici/

Letná čitáreň je súčasťou Knižnice a vchod má z Gbelskej 
ulice vedľa Pošty.

PO
ZV

ÁN
KY
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EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY
 16. – 22. SEPTEMBRA 2020

#europskytyzdenmobility
www.eurotm.sk

Týždeň mobility

Nevoziť sa len autom, ale viac využívať iné formy dopravy – 
napríklad bicykel, kolobežku či vlastné nohy, to je cieľ Týždňa 
mobility, ktorý tento rok bude od 16. do 22. septembra. Verí-
me, že sa doň zapoja všetci obyvatelia Záhorskej Bystrice. Bu-

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY
 16. – 22. SEPTEMBRA 2020

#europskytyzdenmobility
www.eurotm.sk

deme radi, ak nám dáte vedieť, 
ako ste tento týždeň prežili vy. 
Mestská časť sa rozhodla pri tejto 
príležitosti 18. septembra pre autá 
uzatvoriť Hargašovu ulicu a na det-
ské dopravné ihrisko v  školskom 
areáli pozvať policajtov, aby deťom 
vysvetlili dopravné predpisy.
 Text: (sv), Foto: archív 

#europskytyzdenmobility

  Ani úradníci nezaháľajú

O  pracovníkoch nášho miestneho úradu je známe, že nemajú 
problém priložiť ruku k dielu všade, kde je to potrebné. Špeciálne 
im záleží na životnom prostredí a s láskou sa starajú o vysadené 
kvetiny či už v okolí úradu alebo aj na iných miestach. Aj nedávno 
niektorí zamestnanci miestneho úradu odbehli na chvíľu z kance-
lárie a spoločne upravili kruhový objazd pri vstupe do Záhorskej 
Bystrice. Vytrhali burinu a ostrihali rastliny. Ale to nebolo všetko. 
Okrem toho na workoutové cvičisko priviezli bradlá, ktoré ostali 
ešte zo starej školskej telocvične. A pozývajú tým všetkých Bystri-
čanov, aby si po práci prišli zacvičiť. Text a foto: (red)

2020Bystrický mini

bazár oblečenia

KEDY:

KDE:

PREDAJ-NAKÚP-VYMEŇ
Príď si vybrať "staro-nové" kúsky oblečenia a podpor 

udržateľnosť v našich šatníkoch.

Viac info v podateľni mestskej časti 
alebo na tel. č. 0901 795 499

CENA PREDAJNÉHO MIESTA: 5 €
Registrácia predajcov prebieha  
od 13. 8. 2020 do 18. 9. 2020
mailom na adresu: besedicova@zahorskabystrica.sk

Spoločenský dom
Záhorská Bystrica

26. 9. 2020 (sobota)
od 9:00 do 17:00
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OKIENKO ZÁHORIA

O SVÄTEJ STUDNI MARIÁNSKEJ

V dobovom časopise Okienko Zá-
horia (z roku 1947) som našla 
zaujímavý text od Rudolfa Mó-

rica o Mariánskej studni. Pri návšteve 
studne som zistila, že čarovnosť a liečivá 
sila prameňa sa spomína vo viacerých le-
gendách. Všetky hovoria o tom, že zboj-
níkovi, žobrákovi a pustovníkovi sa život 
zmenil po tom, čo sa umyli v prameni. 
V prameni videli sošku Panny Márie, 
ktorú si potom začali uctievať. Legendu 
si môžete prečítať na informačnej tabuli 
pri kaplnke Zázračnej studne. Po Bazilike 
Narodenia Panny Márie je kaplnka dru-
hou najvýznamnejšou stavbou v Marián-
skom údolí. Podľa legendy je práve toto 
miesto, kde sa Panna Mária zjavovala 
a kde bola nájdená zázračná soška, ktorá 

je centrom kultu v Marianke a nachádza 
sa v bazilike. Najstaršia legenda vraví, že 
sošku Panny Márie si z hruškového dreva 
vytesal pustovník, ktorý na tomto mieste 
žil v 11. storočí, pustovník zmizol a soška 
sa našla na tomto mieste. 

V Mariánskom údolí je krásne za každé-
ho počasia, a pre mnohých Bystričanov 
je to príjemné miesto dostupné pešo 
a na bicykli. Po vodu do Marianky chod-
ieva veľa ľudí, naberajú si ju cyklisti do 
fliaš, niektorí si ju berú do bandasiek do-
mov. V súčasnosti sa Kaplnka Zázračnej 
studne rekonštruuje. 

Text: Barbora Besedičová, zdroj: info tabuľa 
pri Kaplnke Zázračnej stune, Foto: autorka

Kedysi – dávno tomu je – valila sa 
našim krajom tatárska záplava. 
Ako zhubné kobylky roztrúsili sa fú-

zatí Tatári aj po Záhorí. A všade, kde kročila 
tatárska noha, ozýval sa plač, vzbĺkli chalu-
py. Ej zle bolo vtedy, zle...

V Marianke stál starý kostol, na ktorého ol-
tári stála vzácna soška Matky božej. Povyše 
kostolíka býval v jaskyni bohabojný muž 
– pustovník. A keď Tatári na nízkych ko-
níkoch dostali sa do mariánskeho chotára, 
pustovník schoval sošku do bútľavého duba, 
čo stál nad prameňom čistej vody. 

Tatári vypálili kostolík, zhorela i dedina, len 
pustovník v jaskyni žil ďalej. A soška ostala 
v bútľavine duba. Ostal tam aj keď sa pus-
tovník pominul mnoho rokov utieklo odvte-
dy a starý dub stal sa ešte starším. Vetriská 
lámali jeho vetve a nakoniec s praskotom 
padol sám dubisko rovno do studničky. Soš-
ka Panny Márie odvtedy ležala na dne pra-
meňa zanesená pieskom. A čas bežal vpred 
ako okrídlený tátoš...

Tatári odišli z kraja a ľudia sa znova vracali 
do vypálenej osady. I žil medzi ľudom zbojník 

preukrutný. Veru i ľudské životy mal na sve-
domí. A narodilo sa jeho žene dieťa. No nebolo 
to dieťatko ako tie druhé. Znetvorené maličké 
tielko a hlava velikánska. Ľudia si povrávali, 
že to je trest boží za zbojníkove hriechy... 

Sužovala sa zbojníkova žena, mrzelo to i sa-
mého zbojníka. I prisnilo sa raz nešťastnej 
matke, aby si synka vykúpala v prameni pod 
horou. Hneď ráno bežala k studnici, omoči-
la dieťa-nečloveka do čerstvej vodičky a div 
divúci: dieťatko bolo zrazu veľmi pekné, tvá-
rička sa mu usmievala... rozradostená mat-
ka bežala do dediny a koho stretla, každému 
zvestovala veľký zázrak. Ľudia sa húfom hr-
nuli k zázračnému prameňu a čo uzreli? Na 
dne studienky obklopená svätožiarou, soška 
Matky Božej. Neporušená, krásna...

Odvtedy ľudia prameň svätou studňou zovú 
a z úcty vystavili povedľa kaplnku, na kto-
rej oltári svieti zázračná soška, čo prečkala 
mnohé storočia. 

Autor: Rudo Móric, publikované v časopi-
se pre školskú mládež Okienko Záhoria, 
máj 1947, číslo 5

 Kaplnka Zázračnej studne 

 Tu si návštevníci a pútnici  
 môžu nabrať vodu zo studne 

 Ľudia sa vo Svätom údolí chodievajú modliť  
 a ďakovať za uzdravenie k soške Panny  
 Márie umiestnenej v jaskynke. Na tomto  
 mieste sa zvyknú slúžiť aj sväté omše. 

 Detail priečelia:  

 Ó clemens,  
 ó pia, ó dulcis  
 Virgo Maria 
 Ó dobrotivá,  
 ó milostivá,  
 ó presladká  
 Panna Mária 

LEGENDY
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Rudolfa Drahoša som pristihla, ako 
lúšti křížovky. Bez okuliarov. Na 
prvý pohľad stále fešák, stále vitál-

ny. Málokto by uveril, že už má 93 rokov. 
A málokto by uveril, že ho prakticky netrá-
pia žiadne choroby. Akurát sluch mu už tak 
neslúži. Naše stretnutie sme museli napa-
sovať tak, aby stihol oslavy. Nielen tie syno-
ve, ale aj kamarátov. Pán Drahoš rozhodne 
nesedí celé dni doma, pravidelne sa stretá-
va s bývalými kolegami, parťákmi, kama-
rátmi. Tak som bola celkom rada, že ma za-
radil do svojho celkom nabitého programu.

Najviac ma ale fascinovala jeho pamäť. Dá-
tumy, miesta, udalosti, mená. O minulosti 
rozpráva naozaj s vášňou. O minulosti Zá-
horskej Bystrice, akú si pamätá, ale najmä o 
detstve, ktoré tu prežil. „Viete, moji rodičia 
boli poľnohospodári . A aj keď som musel 
pomáhať okolo domu, aj na našich pozem-
koch a často to nebola úplne ľahká práca, 
prežil som krásne detstvo. Už vtedy som sa 
naučil, že keď sa chceme mať ako-tak dobre, 
že si to musíme zaslúžiť poctivou prácou.“ 

Roboty sa Rudolf Drahoš nikdy nebál. Ani 
zodpovednosti. Preto to vo svojom živote 
dotiahol pomerne ďaleko. Už v pätnástich 
odišiel do Baťovej školy práce do vtedaj-
ších Baťovian (dnešného Partizánskeho), 
kde sa toho naučil naozaj veľa. Štyri roky 
robil päť dní v týždni osem hodín v továrni 

NAJSTARŠÍ BYSTRIČAN 
JE STÁLE PLNÝ ELÁNU 
A CHUTI DO ŽIVOTA

a od šiestej do pol desiatej chodil do školy. 
Baťovské heslo – keď niečo nevieš, musíš 
sa to naučiť a keď ti niečo nejde, musíš to 
prekonať – sa mu v živote niekoľkonásob-
ne vyplatilo. Okrem iného ich tu naučili aj 
šetriť. Postupne sa z robotníka vypracoval 
na majstra. Z Baťovian na vojnu do Čiech 
odchádzal s ušetrenými päťedsiatimi tisíc-
kami. „Prvé mesiace síce boli ťažké, ale po-
tom zvyšných osemnásť mesiacov bolo naj-
krajších v mojom živote,“ vyznáva sa pán 
Drahoš. Určite k tomu prispelo aj to, že bol 
športovec. Získal Tyršov odznak zdatnosti, 
bol správcom vojenského kúpaliska, potom 
robil ubytovateľa, postupoval aj funkčne.

„Z vojny som sa vrátil do Baťovian, kde 
som sa zoznámil aj so svojou manželkou 
Elenkou. Veľmi som bol do nej zamilovaný. 
A máme sa radi dodnes. Spolu sme už 68 
rokov,“ usmieva sa pán Rudolf.

BOHATÁ PRACOVNÁ KARIÉRA
Z Baťovian po pol roku odišiel do Brati-
slavy na povereníctvo ľahkého priemyslu. 
V roku 1960 však povereníctva zrušili a ce-
lé riadenie sa presunulo do Prahy. Volali 
tam aj pána Drahoša. „S Čechmi som vždy 
vychádzal veľmi dobre, ale mal som už po-
merne starých rodičov, tak som sa rozho-
dol, že zostanem na Slovensku,“ vysvetľuje 
pán Drahoš. Najskôr robil v Kühmayerke, 
kde vyrábali vianočné ozdoby. Keď v roku 
1962 otvorili v Dúbravke Technické sklo, 
prešiel tam. A tam pracoval až do roku 
1989. Robil ekonomického námestníka 
riaditeľa, potom vedúceho oddelenia kon-
troly. Post kontrolóra ho sprevádzal až do 
konca jeho pracovnej kariéry. Bol vedú-
cim kontroly pri ministerstve chemického 
a sklárskeho priemyslu a napokon bol aj 
kontrolórom miestneho úradu v Záhor-
skej Bystrici. „Vtedy boli také časy, že od-
borná funkcia išla ruka v ruke s funkciou 
politickou,“ spomína pán Drahoš. „Ja som 

síce bol od roku1948 v komunistickej stra-
ne, ale veľmi som sa v nej neangažoval. 
Viac som sa našiel ako dobrovoľný odbo-
rársky funkcionár.“

SÚČASNOSŤ PLNÁ POHODY
Ešte vlani pracoval na záhrade, dnes už po-
máha len minimálne. Svoj voľný čas trávi 
pri krížovkách a knižkách. Pochválil sa mi 
svojimi krížovkárskymi pomôckami, ktoré 
si sám zozbieral a roztriedil podľa jednotli-
vých oblastí. Obdivuhodné je, že každý deň 
takmer hodinu cvičí. Posilňuje ruky, nohy, 
brušné svaly, prekrvuje si cievy na nohách. 
Zrejme aj preto je v podstate zdravý. 

Spolu s manželkou vychovali dcéru a syna, 
dnes už majú päť pravnúčat. Deti aj vnukov 
vždy podporoval, dnes sa mu odvďačujú 
svojou starostlivosťou. „Vždy som veľa pra-
coval, preto bola takmer celá starostlivosť 
o rodinu na mojej manželke. Som jej za to 
veľmi vďačný,“ vyznal sa pán Drahoš.

Do Záhorskej Bystrice sa vrátil v roku 
1977, keď tu postavil dom, v ktorom do-
teraz býva aj s rodinou svojej dcéry a s ro-
dinou svojho vnuka. Toto viacgeneračné 
bývanie si pochvaľujú všetci. Nepochybne 
to má niečo do seba…

Rád si aj dnes zahrá žolíka či šnaps. „Ešte 
vlani som hrával aj mariáš, ale už som sa 
začal mýliť, tak som to nechal. Tak chodím 
s chlapmi každú nedeľu k Šrámkovi hrá-
vať šnaps. A stretávam sa aj s bývalými ko-
legami, aj s bývalými Baťovcami zo Svitu. 
Ja mám rád ľudí, som s nimi rád,“ hovorí 
Rudolf Drahoš.

Verím, že pri tomto životnom štýle a s ta-
kouto chuťou do života bude pán Drahoš 
najstarším pôvodným obyvateľom Záhor-
skej Bystrice ešte veľa rokov.
 Text a foto: Silvia Vnenková 

NAVŠTÍVILI SME



17

Farský park pri kostole sv. Petra a Pavla sa čím ďalej tým viac 
stáva miestom stretnutí a oddychu obyvateľov našej mestskej 
časti. Bežne tu vídať mamičky s deťmi, skupinky mladých, ale 

aj „samotárov“, ktorí tu s knihou v ruke v tieni stromov trávia svoj 
voľný čas. Iste tam všetkých láka pokoj a ticho, blízkosť detského 
ihriska, ale hlavne krásne prostredie – vždy vzorne pokosený tráv-
nik, ošetrené stromy a kríky, kvety a čistota. Aby to tak bolo stále, 
o to sa stará v prvom rade o. Ľudovít Pokojný, ale aj skupina ochot-
ných farníčok, ktoré pravidelne čistia od buriny chodníky, záhony 
ruží a levandule, vyzametajú každý kút parku a okolí kostola. Ro-
dičia detí MŠ bl. Zdenky Schelingovej sa tiež starajú o čistotu a po-
riadok detského ihriska. Odvoz zeleného odpadu vždy zabezpečia 
pracovníci Ekologickej skupiny miestneho úradu. 

Všetkým patrí veľká vďaka, že spolu vytvárame kúsok krajšieho 
miesta pre život. Text a foto: Alena Marošová

Prípravy na kemp 2020 sa začali. Po-
tom prišiel Covid-19. Bude tábor? 
Nebude tábor? Už sme prestali dúfať. 

Mysleli sme, že tohtoročný kemp nebude. 
Opak sa však stal pravdou a tak sa 61 účast-
níkov, 13 animátorov, kňaz, lekárka a vedú-
ci vybrali druhý júlový týždeň do Tercho-
vej, kde prežili intenzívny spoločný čas a na 
niekoľko dní sa vzdialili od bežného sveta. 

Z pohľadu animátora bol pre nás tento tábor 
trochu iný. Zväčšili sme animátorský okruh 
o našich mladších súrodencov, ktorí za tie 
roky poriadne vyrástli a chceli priložiť ruku 
k dielu. Väčší animátorský okruh bol veľmi 
potrebný, pretože tento rok sme mali re-

kordný počet detských účastníkov. Deti bo-
li nielen zo Záhorskej Bystrice a Marianky, 
ale z celej Bratislavy či iných častí Slovenska. 

Bývali sme v krásnom areáli, v okolí prírody. 
Program bol opäť pestrý. Pridali sme nové 
hry, workshopy a aktivity. Boli sme na skve-
lej túre, kolobežkách, navštívili sme dom 
Martina Kukučína, Oravský zámok a mnoho 
ďalšieho. Chlapci – animátori sa postara-
li o dobrodružnú nočnú hru, dievčatá zas 
o výzdobu na diskotéku. Aj tento tábor, ako 
každý iný, sme kládli veľký dôraz na ado-
ráciu. Mnohé deti boli na adorácii prvýkrát 
a boli sme v bázni, keď sme videli, ako sa 
sami od seba začali nahlas modliť, alebo ako 

z plných pľúc spievali chválové piesne, kto-
ré sme sa počas tábora naučili. Nejedno ani-
mátorské srdce bolo z tohto pohľadu dojaté. 

Súčasťou našich táborov sú aj rozbušky ale-
bo skupinky– spoločný čas, kedy sa zdieľa-
me, rozprávame a motivujeme. Tento rok 
sme preberali postavy z Biblie. Povedali 
sme si ich príbeh a ukázali si, akou nám ve-
dia byť inšpiráciou. Každý deň sa náš brat 
Faustýn postaral o svätú omšu a skvelú ká-
zeň. O boľavé brušká a iné zranenia sa zas 
s láskou starala naša skvelá Danielka, ktorá 
bola, hlavne mladším účastníkom (ale aj 
veľkáčom), druhou maminkou. Na všetko 
dohliadal náš skvelý vedúci – Mário Klas.

Milí čitateľ, toto je len malá omrvinka z toho, 
aký dobrý čas sme mali. Slová niekedy ne-
stačia a už vôbec nie daný rozsah pre tento 
článok. Počas táborových dní sme svedkami 
nádherných zážitkov a úžasných chvíľ. Veľká 
vďaka patrí občianskemu združeniu Hlas ná-
deje, ktoré nás každoročne podporuje, Má-
riovi, Faustýnovi, Danielke a v neposlednom 
rade aj Alenke Vandákovej, ktorá nám vždy 
vyberie nádhernú lokalitu – všetkým vám 
nesmierne ďakujeme a vážime si to! 

STARÁME SA O FARSKÝ PARK

TÁBOR NAPOKON BOL

ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE
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PAMIATKY

KAPLNKA SV. KOZMU A DAMIÁNA
Kaplnka stála pôvodne pri ceste zvanej „Dúbravský chodník“, pod 
Františkovým majerom. Postaviť ju dal v roku 1839 zbožný bys-
trický richtár Matúš Liďák. Cestu k nej si veriaci pútnici skracovali 
cez pole, preto bola údajne pre nespokojnosť majiteľa majera počas 
pôsobenia farára Dr. Štefana Rosívala v roku 1884 rozobratá zno-
vu postavená na novom cintoríne, na ktorom sa začalo pochovávať 
v roku 1881. V roku 1934 dal kaplnku opraviť Ján Liďák, na streche 
bola pristavená drevená zvonica, do ktorej, bol inštalovaný zvon 
s hmotnosťou 95 kg. Kaplnka bola znovu opravovaná v roku 1973, 
kedy bola strecha pokrytá pocínovaným plechom a osadené boli no-
vé železné dvere. Patrocínium kaplnky dosvedčuje hlbokú úctu ku 
svätým Kozmovi a Damiánovi medzi chorvátskym obyvateľstvom 
na Slovensku. Obaja bratia pochádzajúci z Arábie boli známi ako le-
kári, ktorí svoje povolanie nezištne vykonávali v duchu kresťanskej 
lásky k blížnym. O život prišli pravdepodobne v roku 281 počas pre-
nasledovania kresťanov za vlády cisára Diokleciána. Úcta k nim sa 
v stredoveku rozšírila do oblasti Stredomoria. Aj farský kostol v Dú-
bravke je zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi a v minulosti bol pút-
nickým miestom Chorvátov usídlených na juhozápade Slovenska. 

PAMIATKY V ZÁHORSKEJ 
BYSTRICI – POZNÁTE ICH?

HASIČSKÁ ZBROJNICA
Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici bol založený v ro-
ku 1879 a jeho prvým predsedom bol vtedajší učiteľ Peter Matu-
lay. Prvá ručná striekačka bola zakúpená v roku 1883 a ablegát 
Príleský daroval v roku 1881 spolku prvú zástavu, ktorá sa bohu-
žiaľ nezachovala. Zástavu posvätenú v roku 1932 darovali Bystri-
čanky žijúce v Amerike. S výstavbou terajšej zbrojnice sa začalo 
v roku 1951. Počas svojej bohatej histórie sa DHZ venoval popri 
ochrane životov aj majetku občanov aj rozvoju hasičského športu, 
o čom svedčia mnohé úspechy na domácej i zahraničnej pôde. 

SOCHA SV. FLORIÁNA
Úctu obyvateľov Záhorskej Bystrice k sv. Floriánovi dokladá popri 
jeho soche na hlavnom oltári farského kostola aj plastika svätca 
stojaca v historickom jadre Záhorskej Bystrice povyšie budovy fary 
pred Ľudovým domom. Pieskovcová socha stojí na kvádrovom sokli 
z umelého kameňa. Sv. Florián je podľa tradície znázornený v odeve 
rímskeho vojaka. V ľavej rude drží pri tele zvinutú zástavu, v pravej 
ruke nádobu s vodou, ktorú leje na horiaci dom pri svojej pravej 
nohe. Na sokli je nápis S:P. 1815, dokladajúci rok vzniku plastiky. 
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bola socha sv. Floriána pri 
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BUDOVA FARY 
Ako sa dozvedáme z Galdócyho vizitácie, až do príchodu farára Jána 
Ignáca Bobkoviča v roku 1742 farmári na bystrickej fare nebývali 
a dochádzali za svojimi veriacimi z Bratislavy. Prvá farská budova, 
kde bystrickí kňazi bývali, stála vedľa už dnes zaniknutého cintorí-
na, druhého v poradí, na jeho západnej strany. Mala slamenú strechu 
a v polovici 18. storočia bola v dezolátnom stave, takmer na spadnu-
tie. Hoci bola určená na zbúranie slúžila od roku 1751 ako škola a byt 
učiteľa. Práve pre zlý stav prvej bystrickej fary gróf Leopold Pálffy da-
roval v roku 1751 bystrickej farnosti novú budovu ako sídlo bystric-
kých farárov nazvanú aj Gertnerov dom. Gertnej, ktorý bol úradníkom 
na pálffyovskom panstve, postavil túto barokovú kúriu v roku 1737 
a Pálffy ho odňal za odplatu jeho dedičom. V klasicistom duchu prešla 
budova fary premenou pravdepodobne koncom 18. a na začiatku 19. 
storočia počas pôsobenia farára Jozefa Dergoviča. Historicia domus 
parochialis sa zmieňuje aj o rozsiahlej oprave fary za pôsobenia fará-
ra Štefana Rosívala a Alojza Kofráyiho na konci 19. storočia. V rokoch 
2003 – 2004 boli odstránené východné a severné hospodárske kríd-
la, nakoľko boli v dezolátnom stave. V nasledujúcom roku sa začalo 
so stavbou nového hygienicky nezávadného bývania pre kňaza, a to 
na západnom okraji severného krídla. V rokoch 2011 – 2012 bola 
zreštaurovaná, staticky zabezpečená a odvlhčená celá historická bu-
dova, kompletne vymenený opotrebovaný krov a strešná krytina, zo-
bytnené priestory povaly, obnovené externé a interné omietky a pris-
tavané veľké západné krídlo. Do starej budovy fary sa vrátilo bývanie 
pre kňaza a celý farský areál s kostolom, so susedným detským ih-
riskom blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej a farským parkom 
sv. Petra a Pavla sa stal multifunkčný na rôzne farské aktivity.

20 %
ZĽAVA

na brány a dvere KRUŽÍK
a na všetky zámočnícke výrobky

zľava 20 eur alebo
ovládač zdarma pri kúpe brány

  

Zavolajte nám:

02 / 6545 8131-3

Napíšte nám:

brany@menton.sk

Alebo navštívte našu predajňu
v Záhorskej Bystrici:

Gbelská 19

www.menton.sk

Pre veľký záujem akcia predĺžená do 31.12. 2020

reštaurovaní zbavená sekundárnych olejových náterov a obnovená do 
pôvodného stavu. Florián bol dôstojníkom rímskej armády, zastával 
vysokú administratívnu funkciu v provincii Noricum, v dnešnej časti 
Rakúska. Mučenícku smrť podstúpi za čias cisára Diokleciána. Jeho 
legendárne skutky hovoria, že sa vzdal v Lorchu vojakom z Aquiína, 
keď chytali kresťanov. Vojaci ho dvakrát zbičovali, napoly ho zdrali 
z kože, posadili do ohňa a nakoniec ho hodili do rieky Enns s kameňom 
okolo krku. Preto je svätý Florián vzývaný ako ochranca pred ohňom 
a vodou a patrón hasičov a záchranárov.

5/4/2020 
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PRÍJEMNÉ ČÍTANIE  
AJ O NEPRÍJEMNÝCH ČASOCH

Milí Bystričané. O vašu priazeň sa 
uchádza „turista“, ako voláte pri-
sťahovalcov, Alfonz Gum. Keď 

som sa sem nasťahoval v roku 2015, bolo 
pekelné leto, také porádne, 35 a viac-stup-
ňové. V mojej gebuli sa to pekne gúľalo, 
bublalo, až začala estráda, hotový Kes-
sel-Buntes. Tok myšlienok sa pretavoval do 
knihy a začal som čmárať. Vznikala Alfon-
zova šťastná žuvačka, alebo podarený život 
Husákových detí. Aby aj kniha bola podare-
ná, prechádzala päťročným tehotenstvom, 
až sa minulý rok, pred Vianocami prihodila. 
Áno, ona sa nenarodila, ale prihodila tým, 
že sa stala z ničoho nič najlepšou retro 
knihou, ako hovoria kolegovia a spisovate-
lia. Dokonca liekom na nemocničných lôž-
kach. Chorým vyletujú sople z nosa pri vý-
buchoch smiechu na príhodách z 80-tych 

rokov. Vládli komunisti, spolu s robotníkmi 
a všetkým nám bolo akože dobre. Ale mne 
– Alfonzovi asi najvááác. Andelíček strážni-
ček, ku ktorému ma babka naučila modliť, 
vždy parádne zamával krídlami, aby zahnal 
čerta a šecko bolo v porádku! Niekedy si 
ale vybral voľno a priháralo mi pri zadku. 
V tomto duchu sa nesie celá kniha. 

Život chlapca sa začína v paneláku v Ruži-
nove, ale viac sa mu páči u babky na Štefa-
novej, kde skoro podpáli stoh. Krvavé rany 
sa dezinfikovali močom a najviac chutila 
ukradnutá kukurica, upečená na ohni. 
Z detstva skočil do punk – rockovej puber-
ty, aby si mohol očami štrngnúť s Alexan-
drom Dubčekom. Zo školy na Februárke 
nastúpil do práce ako recepčný na Zlatých 
pieskoch. Tu sa začal sladký život milioná-

ra na zážitky, aj peniaze. Stopku tomu dala 
vojna v Martine, kde išlo nie o hovno, ale 
o život. Nedalo sa ujsť z operačného stola, 
ale neskôr z kasární áno... Po tom všetkom 
bolo treba ujsť ďaleko. Až do Kanady. Kde 
sa „slušne“ darilo až do vyhostenia. 

Ale nikde sa nebývalo tak dobre, ako v na-
šej Záhorskej Bystrici. Verte mi súsedé. 

A či uveríte trom zázrakom po prícho-
de z emigrácie neviem, pretože to boli 
skutočné zázraky živého Boha. Pri čítaní 
vám môžem všetkým – neznabohom, aj 
vjerícím zaručiť len to, že jedno oko sa 
bude smiať a druhé bude niekedy dojaté. 
Ak nie, platím pivo v niektorej z krčmičiek 
na našom Námestí Rodiny. 
 Váš Alfonz 

Postav

zasaď
dieťa

napíš

alebo

(Alfonz Gum)

Podarený život husákových detí

Pretože bola najlepšou kamarátkou, ktorá nám „zachraňovala“    
životy. Ako malé deti sme ich chceli mať lepšie, než tie na Západe.
Dali sme si do úst Pedro, nafúkli bublinu a prasknutím sme sa od 
šťastia ocitli uprostred Ameriky ako Mexičan na obale. Boli sme 
kráľmi sveta. Keď sme ich posielali v listoch svojim rovesníkov 
v Sovietskom zväze, kde neexistovali.
Neskôr sme nimi dekovali smrad z úst po prvých cigaretových 
šľukoch alebo našich prvých dúškoch vína. Potvory žuvačky 
niekedy nepomohli. No my sme im to prepáčili, aby sme sa k nim 
zase mohli vrátiť pri najkrajšom zázraku života. Prvom bozku... 
Nie všetko je pre všetkých. Každý je jedinečný. Rovnako ako táto 
kniha, hoci som presvedčený, že každý si v nej pre seba niečo 
nájde. Len jedno máme spoločné – začiatok a koniec.
To medzi tým je len chvíľa, jedna pesnička. Prečítaním si môžeš 
zaspomínať v krátkej pasáži svojej piesne – ako to bolo kedysi.
Tí mladší sa môžu zabaviť na tom ako sa dá šťať aj proti vetru.                                        
Život nebol o dokonalosti, ale o radosti a to ho robilo perfektným. 

Prečo štastná žuvačka?
načo teda ďalšia? No preto, lebo nie je...

pornografická – ale iskrivá
nudná – ale zábavná

vymyslená – ale pravdivá
dlhá ani krátka – taká akurát

A čo o nej povedali tí, čo ju prečítali:

Vynikajúci debut, skvelý jazyk,
originálny pohľad na život v dnes už historickom období.                                                                                                                               

Kniha nezvykle zrelá na debutanta.                                                                                                           
– Ľubo Dobrovoda –

Alfonzova šťastná žuvačka ani po rokoch nestratila chuť.
Najviac si jej prežúvanie vychutnajú súputníci, rovesníci,

ale aj tí ktorí radi cestujú v čase a chcú poznať obdobie, ktoré
malo svoje čaro. Síce asi viac pohľadom detských

a dospievajúcich očí, ale malo. Z časti viem o tom svoje.
Aj keď dievčatá mali jemne odlišné zážitky, pocit bezstarostného 
života  plného kreativity a vzduchu sa mi pri čítaní vrátil hneď.                                                                                                                                            

      – Adela Vinczeová–

Výborné čítanie. Vystriedalo sa vo mne množstvo rôznych 
emócií. Práve taká by dobrá kniha, alebo skôr príbeh, mal byť. 

Výbuchy smiechu striedali úvahy nad nezmyselnosťou tej doby. 
Občas som sa pristihla, ako si hovorím: Tak toto je už priveľa...                        

A vzápätí prišli myšlienky, ktoré ma viedli
k hlbokému zamysleniu.

Ďakujem, že som ju mohla čítať medzi
prvými a želám knižke veľa úspechov. Zaslúži si to.                                                                                                                                

– Dana Pasztorik – 

Je vela podobných kníh,

AL
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Mládeži do 15 rokov neprístupné.

ISBN 978-80-570-1284-9

Hoci v Záhorskej Bystrici žije len päť rokov, je s našou obcou úzko spätý, je tu jednoducho doma. Pavol Ščasný je už jedným 
z nás. Možno o ňom neviete, že je aj spisovateľom. Hovorí si Alfonz Gum a napísal knižku o časoch zdanlivo dávno minulých. Ak 
by ste čakali nejakú drámu, opak je pravdou. Knižka je plná humoru. Napokon, prečítajte si, čo o nej napísal sám autor. A keby 
vás jeho rozprávanie zaujalo, knižku si môžete kúpiť v každom kníhkupectve, dokonca aj v La Familii na Námestí Rodiny. 

KULTÚRA
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Jeden z vašich pisálkov, však vie-
te ktorý, o pracovníčke miest-
neho úradu, však viete ktorej, 

napísal, že dotyčná by zniesla aj 
modré z NEBA ale iba pre niekoho. Je 
fakt, že mne vždy vyšla v ústrety, lebo 
viem čo sa patrí, ale čo má redakcia 
do toho strkať rypák? Našťastie pre 
vás som dobráčisko až to pekné neni. 
Ma však dožralo iné, a to vami uve-
dené jasné tmárstvo! Ja som sa totiž 
vďaka Bohu stal ateistom ešte pred 
mojou birmovkou! Predsa je jasné 
jak facka, že NEBA jako takého nieto, 
že sa v skutočnosti jasne jedná o ob-
lohu! Dostávame vari v reštaurácii 
rezeň s NEBOM? Nie, jedine s oblo-
hou! Zdôrazňujem tedy, že NEBO je 
NEBOtyčný nezmysel a existuje jedine 
v spojení s inými hláskami, napr. NE-
BOžiec či NEBOodaj, NEBOhý (opak 
bohého), NEBOrák (opak boráka). 
Som tedy hneď vtrhol do vašej redak-
cie naložiť tomu vášmu NEBOrákovi 
čo sa do neho vojde. Lenže ten plešatý 

debil mi na úplne logické pripomien-
ky odvrával s neobyčajnou drzosťou, 
bár by som mu mohol byť synom! Mi 
drístal, že vraj vedieť čítať ešte ne-
znamená byť čitateľsky gramotný, 
tedy že napísané nestačí len prečítať, 
ale aj pochopiť. To si dovolil povedať 
just mne, ktorý si urobil vysokú ško-
lu hneď na prvý pokus a z toho titulu 
som totálne titulovaný. Ten plešatec 
začal na mňa metať fóry o akýchsi 
metafórach a že asi som nepochopil 
(tedy ja !!!) podtext jeho textu, jemnú 
satiru a zmysluplné narážky. S na-
rážkami však tvrdo narazil, lebo ja 
som úplne presne pochopil také, že ak 
o menovanej napísal, že ZNÁŠA a nie 
prináša modré z toho jeho NEBA, tak 
je akože sliepka, lebo znáša. Tým som 
odfajčil tohto deba z NEBA. Jak vidíte, 
sa mi to krásne rýmuje, mňa by ste 
mali zobrať do toho vašeho plátku, 
lebo bezvadne ovládam pravopys, te-
dy som schopný nielen inžinierstva, 
ale proste všetkého schopný! A len 

Boh vie, či v prípade toho vašeho de-
ba nejde o bývalého ateistu a tedy aj 
komunistu, ktorý sa zrazu stal prudko 
veriaci a teraz vypisuje kydy o NEBI. 
A Boh vie, či nejde aj o agenta ešte-
báka. To si ešte u otca preverím, či 
ho náhodou nemal pod palcom. Ale 
abych nebočil, nechal som prehovoriť 
faktá jasné jak facka. Zaprvé som sa 
spýtal, prečo dotyčná Iks Ypsilonka 
znášala z neba akurát modré a nie 
niečo inej barvy? Jako môže vedieť, či 
dotyčná neni barvoslepá? A zadruhé, 
jak možno zniesť niečo modrého 
z niečoho, čo je neni? Proti mojemu 
argumentovaniu ten starý trtko iba 
sklopil uši o veľkosti slona indického, 
jak to už u starcov dorastá, a už nepo-
vedal ani ň, len si hlboko povzdychol, 
jako by mal niečo s pajšlami. 

Očakávam na môj otvorený list okam-
žitú odpoveď, lebo inak s vami zatočím, 
bár som dobráčisko až to bolí. 
 JG

FEJTÓNOTVORENÝ LIST REDAKCII

Na náš miestny úrad prišiel nedáv-
no list. Napísal ho Jaroslav Jaku-
bik. Napriek tomu, že obsahoval 

mnohé smutné skutočnosti, zahrial nás 
pri srdci. Hovorí totiž o tom, že ešte stále 
nevymreli ľudia s veľkým Ľ, ktorým nie je 
cudzí súcit a ochota nezištne pomôcť. Radi 
túto vďaku M. Žužičovi tlmočíme aj pro-
stredníctvom nášho časopisu. 

„Som 69-ročný dôchodca, vdovec. Pred ro-
kom mi následkom epileptického záchvatu 

prišla dcéra o zrak, keď jej praskol centrál-
ny očný nerv. Iste si viete predstaviť bolesť 
a utrpenie, ktoré spolu prežívame.

Mám 16-ročné auto Citroen, ktoré využí-
vam najmä pre zabezpečenie zdravotných 
a životných potrieb mojej nevidiacej dcéry, 
s ktorou žijem v spoločnej domácnosti. 
Prednedávnom sa na ňom vyskytla závažná 
porucha a pán M. Žužič a jeho autoservis, 
po informácii, v akej som ťažkej životnej si-
tuácii, sa prejavil ako človek s veľkým „Č“. 

Auto mi opravil s 50 % zľavou.

Charakter a ľudskosť pána Žužiča je v dneš-
nej dobe priam neskutočná, preto mu chcem  
aj verejne poďakovať.

Za ten rok, čo dcéra nevidí, som pocítil ľud-
skosť, humánnosť, no skôr slovnú, vecnú, 
resp. finančnú, žiaľ už nie. Preto patrí pá-
novi Žužičovi moja veľká vďaka.“
 (red)

POĎAKOVANIE, KTORÉ 
RADI TLMOČÍME
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Tento rok to bolo druhý krát, čo OZ Hlas nádeje zorganizo-
valo tábor na krásnom mieste na Duchonke pre deti od 
4 rokov. Počasie nám prvé tri dni síce neprialo, ale aj tak 

tábor stál za to a všetci si to užili vo vyrovnanej harmónii špor-
tových aktivít, edukačných hier, kreatívnych aktivít, prechádzok, 
vodných aktivít, výletov a oddychu. 

Hneď v prvý večer sa deti s animátormi vybrali otestovať miest-
ne kolotoče. Každý si vybral to, čo ho najviac lákalo, samozrej-
me, všetky aktivity boli pod dozorom. Na autodróme sa zabavili 
všetky deti, ktorým na tvárach svietil široký úsmev. Ďalší deň sa 
začal rannou rozcvičkou, ktorou sa pripravili na neskoršiu pre-
chádzku okolo Duchonky. Deti spoznali faunu a flóru a niektorí aj 
nový šport, vodné pólo. Večer patril diskotéke, na ktorej nechýbal 
kvalitný detský mix piesní. A čo by to bola za párty bez balónov?! 
Predpoludním si deti zasúťažili v športovej olympiáde, v ktorej si 
precvičili svoje svaly. Upršané utorkové ráno patrilo kreatívnej 
aktivite. Deti maľovali fixkami na plyšové zvieratká. Výtvory boli 
originálne a všetky sme si vystavili na výstavke. Večer sme si opäť 
zatancovali a zahrali sa stoličkový tanec. Naučili sme sa tancovať 
aj cha-chu a belgický tanec. 

V noci nás navštívila nočná príšera, ktorá už nezniesla pohľad 
na rozhádzané topánky, papuče a gumáky na chodbe. Príšera 
pozbierala topánky a zavesila ich do spoločenskej miestnosti na 
šnúru. Deťom napísala odkaz, v ktorom bolo napísané, že na zís-
kanie topánok je potrebné splniť podmienky – vytvoriť táborovú 
hymnu a vlajku. Streda sa teda začala lúštením odkazu od príšery. 
Všetky deti si uvedomili svoju neporiadnosť a hneď po raňajkách 
sa pustili do tvorenia táborovej vlajky a hymny (fotku vlajky a na-

UŽÍVALI SME SI NA DUCHONKE

Angličtina hrou: 16:00 – 16:45 streda
16:00 – 16:45 štvrtok
Nemecky hrou: 17:00 – 17:45 streda
17:00 – 17:45 štvrtok
e-mail: lulakotulova@gmail.com
Tel. číslo: 0903 267 070 
 

Hudobná a pohybová príprava : 16:20 – 17:45 utorok
Hopsasa Kids: 17:15 – 18:10 utorok
e-mail: hopsasa.dance@gmail.com
Tel. číslo: 0918 135 166 

Prvé krôčky k hudbe: 16:30 – 17:15 pondelok
9:15 – 10:00 utorok
10:15 – 11:00 utorok

Rytmické krôčky: 17:30 – 18:15 pondelok
email: info@artesia.sk
Tel. číslo: 0905 635 808 

Všetky naše aktivity a nové kurzy nájdete na stránke: 
www.mc-blzdenky.sk
facebook OZ Hlas nádeje

NA AKTUÁLNE AKTIVITY A KRÚŽKY  
SA MÔŽETE PRIHLASOVAŤ: 

spievanú hymnu nájdete na facebookovej stránke OZ Hlas náde-
je). Príšera bola s vlajkou aj hymnou spokojná a topánky si deti 
smeli zobrať späť pod podmienkou, že už budú poriadne uložené. 

Večer patril talentovej šou, v ktorej deti predviedli porote zlože-
nej z animátorov tábora svoje schopnosti. Po večeri nasledovalo 
veľké finále a na deti čakal aj tajný hosť, Elsa s Annou, ktoré de-
ťom zaspievali pieseň o Ľadovom kráľovstve. Z kúpania sa deti te-
šili vo štvrtok, kde na pláži strávili príjemné popoludnie. Rannou 
rozcvičkou sa začalo aj piatkové ráno. Hneď po raňajkách už deti 
sedeli v autobuse a na Ranči pod Babicou ich už čakali zvieratká. 
Všetky deti si po prehliadke ZOO chytili z jazierka rybu. Večer sme 
si pochutili na opekačke. Sobotné dopoludnie sa nieslo v duchu 
vďaky a radosti. Každé dieťa bolo odmenené. Z detí sršala radosť, 
ale aj kvapka smútku, z toho, že sa tábor už končí. 

Veríme že aj budúci rok sa spoločne vyberieme na ďalší lov zážit-
kov a nových kamarátstiev. 
 Text a foto: Frederik H.

LETNÉ TÁBORY



PODKEREPUŠKY 
DOSTÁVAJÚ NOVÚ TVÁR

V Záhorskej Bystrici začína rásť nová 
obytná zóna. Projekt s 53 stavebný-
mi pozemkami s názvom Bývanie 

Záhorská vyrastá pri južnom vstupe do 
mestskej časti, medzi Hodonínskou ulicou 
a záhradkárskou oblasťou. Developerom 
projektu je spoločnosť Alcech, patriaca do 
skupiny Grafobal Group Development.

Samostatné pozemky sa s výmerami od 
446 – 880 m2 radia medzi tie menšie. V ak-
tuálnej fáze sú všetky vypredané. Územie 
je riešené ako kompaktný celok, s jedno-
duchou dostupnosťou ku každému pozem-
ku. Developer zároveň regulatívom územia 
zadefinoval jednotný ráz a teda kupujúci 
musia pri jednotlivej výstavbe rešpektovať 
výšky, osadenie či strechy objektov, per-
centá zelene, ako aj formu oplotenia. 

Pozemky sa predávali s inžinierskymi sie-
ťami, v rámci ktorých bol vybudovaný nový 
vodovod, splašková a dažďová kanalizácia. 
Odber elektrickej energie bol pre územie 
zabezpečený vybudovaním novej trafostani-
ce, ktorá nebude zaťažovať okolité územie. 
Novovzniknutá obytná zóna bude osvetlená 
modernými prvkami verejného osvetlenia, 
čím sa zvýši bezpečnosť celej oblasti.

Vstup do územia je riešený prostred-
níctvom nesvetelnej križovatky, ktorá 
vznikla rozšírením o pripájacie a odbočo-

vacie pruhy v každom smere. Je realizo-
vaná v súlade s projektom plánovaného 
štvorpruhu s chodníkom a cyklotrasou 
medzi Záhorskou a Lamačom. 

Vybudovaním osvetlených zastávok MHD 
v obidvoch smeroch developer doplnil do-

teraz chýbajúcu dostupnosť v tomto území 
a pripravil tak komfort pre budúcich oby-
vateľov tejto štvrte. Zastávky majú vybu-
dovaný samostatný zastavovací pruh, aby 
neobmedzovali plynulosť dopravy.
 Text a foto: (red)

Projekt: Domy Záhorská Bystrica – výstavba 2020 
www.DomyZahorskaBystrica.sk 

Marino Martinčić / www.marinomartincic.com / +421 911 861 125 
Realitná kancelária Adriahome, s.r.o.  

Tomšíkova 50/C, 83103 Bratislava, SK IČO: 45285721 IČ DPH: SK2022928149 
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 Vizualizácia budúcich rodinných domov 

VÝSTAVBA

 Nová križovatka už je hotová. 
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Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica

ošípaná
značka ja- 
ponských 
motoriek

vynálezca 
(Thomas Alva) rúbala, ťala

časť zvonice 1 brazílsky 
indián

bohostánok 
v pravosláv- 

nej cirkvi

spôsob 
plávania 
(chrbtom 
k vode)

znes, vydržazda
Pomôcky: 

Amado, kivot, 
Rodl

predložka, 
nad

hromada

písmenko X                                                

inkasný príkaz 
(skr.)

tajná bezpeč- 
nosť v bývalej 

NDR

3

Severo- 
atlantický 

pakt

mužské meno 
(2.2.)

rádium 
(zn.)

provincia 
v Laose

2

obluda

mäkký a ohyb- 
ný polyvinyl- 

chlorid

zahnutý klinec, 
skoba

odo, 
po česky

obriadi (hov.)

strážne zviera

meno Ondreja priateľ Boleka

evanjelický 
(skr.)

 

krátňava

milenec 
(kniž.)

úmrtie, 
skonanie

rieka 
v Rakúsku

ruský súhlas

spodok 
nádoby

rolovací (skr.)

argón (zn.)

ironický človek

grécky ostrov

Pomôcky: 
Ydra, ulma

štíhle stavby
trieska

nástroj na 
zametanie

EČV Skalice

túžba, 
po česky
olejnatá 
plodina

dojnica

indiánsky 
symbol

špan. meno 
(Amadeus)

štátny úradník

znoj

jarný mesiac

cestovný 
doklad

podbradok

zárodky

slovenská tla- 
čová agentúra

mastné zeminy

stolársky stôl

modla

vaňa, 
po česky

veľký oheň 
v prírode

meno 
Zagorovej

voňavá látka 
v aníz. oleji

lakťová kosť

tu máš

okrasa

Milan Kupecký:
„V mladosti som si nahováral 
dievčatá, dnes si..."

(záver je v tajničke)

6/4/2020


