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 Šťastné Vianoce naplnené láskou a štedrosťou, 
v novom roku veľa zdravia a pohody

želá starosta, poslanci a zamestnanci miestneho úradu.

 VIANOCE Sú Tu  Spolu Sme privítali 
advent rozSvietením 
stromčeka aj 
nového Betlehemu 
s drevenými postavami. 
Farár  otec Ľudovít 
pokojný požehnal 
aj adventný veniec 
a spolu so starostom 
jozeFom krúpom 
zapálili prvú 
adventnú sviečku.
Foto:  Martin Jurček a Barbora Besedičová
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Milé Bystričanky 
a Bystričania, 
vážení čitatelia, 

žijeme taký čudný rok. Je to príbeh, aký sme nesnívali ani v tom najzamotanej-
šom sne. Rok, v ktorom sme sa museli najskôr zorientovať, potom prijať no-
vé pravidlá, nový životný štýl. Nebolo a nie je to ľahké. Chýbajú nám spoločné 

stretnutia s najbližšou rodinou s priateľmi. Žiakom a deťom sa cnie za školou, špor-
tovcom a umelcom za povzdudzovaním a potleskom skutočných divákov. Podnika-
teľov tlačia k zemi chýbajúci zákazníci. Kovid, lock down, live stream, nosenie rúšok či 
pozdravy bez podávania si rúk. To všetko sú termíny a zvyky „ novej doby“. Súčasná 
doba je iná, než na akú sme si za posledné roky zvykli. Neustála túžba napredovať, 
spoznávať, budovať dostala okovy, ktoré nám obmedzili pohyb a naháňanie sa. Mne 
veľmi chýbala tá pravá hodová atmosféra, ale aj pracovné tempo malo tehto rok iný 
náboj. A priznám sa, chýba mi aj už zaužívaná atmosféra vianočných sviatkov. 

Tak, ako nás kovidový čas donútil zmeniť rokmi zabehnuté zvyky, mnohé 
nám odoprel a mnohé nám znemožnil, tak nám na druhej strane otvoril iné 
obzory, aké sme doteraz nevideli. Napríklad aj tento advent. Tento rok sme 
ho vítali na Námestí rodiny hoci bez spevu a recitovania  našich najmenších, 
na strane druhej k už tradičnému advetnému vencu a vianočnému stromčeku 
pribudol aj bethlem. Posunuli sme sa teda trochu ďalej. 

Aj celoplošné testovanie nás spojilo. Sme pokojnejší, zodpovednejší, mož-
no aj pre pocit strachu. Poznali sme sa aj cez rúška, v  tzv. skafandroch. Aj ja 
som ho mal na sebe jeden deň, keďže som robil admistrátora. Aj napriek rúšku 
a štítu som podľa farby hlasu a očí spoznal mnohých známych. A spoznal som 
sa osobne aj s tými, ktorých som predtým poznal len cez facebook. Mám pocit, 
že sme sa stali vnímavejší. Nová doba a jej povinnosti nás zblížili. Zdá sa mi, že 
máme k sebe bližie a máme šancu si viac porozumieť. Využijeme to? Dokážeme 
z núdzového stavu, teda z nevýhody, urobiť výhodu?

Príležitosť na to nám dáva aj advent, ktorý teraz prežívame. Je iný, ako tie 
predchádzajúce.Toto vianočné obdobie prináša menej naháňania sa po obcho-
doch, vianočných večierkoch... dokážeme tento voľný čas nahradiť ? Napríklad 
väčším vnútorným pokojom, úprimnejšou láskou, rozhovormi s blízkymi, pocho-
pením a poznaním svojich ozajstných potrieb, nie iba tých, čo sa dajú kúpiť? Sa-
mozrejme, že darček a vianočná večera, ako aj stôl plný dobrôt či silvestrovská 
zábava sú veľmi dôležité a potrebné. Ale budú vždy samozrejmosťou? Skúsme, 
či skôr musíme, nájsť každý svoj recept, ako sa prispôsobiť niečomu nepredví-
danému. Čím skôr tento recept – ako z nevýhody urobiť výhodu – nájdeme, tým 
ľahšie sa nám bude kráčať aj v novom roku 2021. 

Vianoce a novoročné oslavy budú o čosi iné, ako tie predchádzajúce, ale určite 
budú krásne, plné lásky a šťastia, lebo také si ich želáme a také ich chceme mať. Ja ve-
rím tomu, že nech sa udeje čokoľvek, spolu to zvládneme. Lebo nikto nie je sám, vždy 
sú okolo neho ľudia, ktorým na ňom záleží a ktorí sú pripravení podať pomocnú ruku.

Tak si teda spolu zaželajme na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neru-
ší a v novom roku veľa sily, aby sme boli zdraví dlho spokojne žili.

 jozef krúpa, 
 váš starosta
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z našej Farnosti

BIRMOVKu SME STIHLI

Do poslednej chvíle nebolo jasné, či 
budeme môcť sviatosť birmovania 
sláviť tak, ako sme boli roky zvyknutí, 

teda aj s príbuznými. Napokon a to podarilo. 
Birmovka sa mohla konať v kostole a prišiel 
medzi nás aj pán arcibiskup Zvolenský. Tento 
rok sme mali 15 birmovancov od 14 do 18 ro-
kov a 4 dospelých vo veku od 18 do 38 rokov. 

„Prípravy na birmovku poznačila pandémia. 
Aj keď sme sa nemohli stretávať osobne-

stretávali sme sa každý týždeň aspoň virtu-
álne, prostredníctvom zoomu. Potešilo ma, 
že naši birmovanci túto slávnosť očakávali 
s radosťou, že bolo na nich vidieť, že k bir-
movke prišli preto, že to sami chceli a cítili 
a nie preto, že to chceli ich rodičia. Napokon 
to odznelo aj v záverečnej reči, keď jeden 
z birmovancov síce priznal, že ho k príprave 
priviedli rodičia, ale už po prvom stretnutí 
zistil, že je to preňho zaujímavé a dôležité,“ 
povedal pán farár Ľudovít Pokojný.

Milí veriaci, Milí priatelia,
hoci v tejto chvíli (26. 11.) vôbec nevieme, 
ako budeme môcť sláviť vianočné sviatky, 
je potrebné uvedomiť si, čo je podstatou 
nášho života. Nemôžem sa ubrániť dojmu, 
že je okolo nás veľa násilia, neúcty, nepo-
chopenia, ubližovania. A posolstvom Via-
noc je, že do tohto sveta temnoty a násilia 
prichádza svetlo – Boh, ktorý nás narode-
ním Ježiša Krista obdarúva svojou láskou.

V čase kovidu sme mali a máme priestor na 
to, aby sme si viac uvedomili hodnoty, ktoré 
prináša kresťanstvo – ľudskú citlivosť, vší-
mavosť, ochotu pomôcť. Hodnoty, ktoré sú 
dôležitejšie, než luxus a dostatok. Uvedomili 
sme si, aké dôležité je navzájom sa stretávať, 
ale aj to, že nás nezachránia len hodnoty sa-
motné, ale osoba Ježiša Krista. Ježiš je ten, kto 
nás nekonečne miluje, kto nám je nablízku 
a kto nám pomáha prežiť túto ťažkú dobu aj 
vtedy, keď sme z rôznych dôvodov sami.

Aj keď zrejme tieto Vianoce prežijeme v ob-
medzenom režime, je to čas, aby sme objavili 
prítomnosť Ježiša vo svojich domácnostiach, 
vo svojich životoch. Je to čas, keď sme viac 
spolu, viac sa rozprávame, cítime väčšiu blíz-
kosť, sme citlivejší a vnímavejší, viac sa počú-
vame. Je to čas, kedy sa môžeme rozprávať aj 
o odpustení a prijatí.

Nenechajme sa zviesť frfľaním na kovid 
a politiku. To nie je cesta. Cesta je starať sa 
o druhých, všímať si jeden druhého. Treba 
si uvedomiť, že Ježiš nám dáva pokoj a to 
dnes potrebujeme najviac.

Želám vám pokojné a požehnané sviatky.

 Váš otec Ľudovít Pokojný 

Aj keď sa opatrenia sprevádzajúce pan-
démiu trochu zmiernili a na svätých 

omšiach sa môže zúčastniť viac než šesť 
ľudí, veriaci si môžu nedeľnú svätú omšu 
pozrieť aj on-line – cez našu aplikáciu Mo-
ja Farnosť. „Svätú omšu slúžim každý deň 
a slúžil som aj počas prísnejších opatrení. 

Bolo to pre nás všetkých dôležité, aby sa 
na nej mohli zúčastniť aspoň niektorí ľudia 
z rodiny, ktorá dala odslúžiť svätú omšu na 
svoj úmysel. On-line prenosy si naši veria-
ci pochvaľovali, aj preto, že mohli kostol 
vidieť znútra aspoň virtuálne,“ dodal farár 
otec Ľudovít Pokojný.

SVäTé OMŠE Sú STÁLE ON-LINE

Stranu pripravila Silvia Vnenková
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vianoce

Vánočňí 

Velice čaško možete pomyslet na Vá-
noce v dobje, ked krispána aňi pre-
vidzet, pocheraje aňi medovňíky sa 

nepečú a frňáky nám to nedrážďí. Mňe sa 
to stauo ufám pred mjesícem, ket sem si na 
Vás šeckých zmysleu, reku Vám o tých Vá-
nocách ňeco napíšem. 

Volakedy sa skúr než na Mikuáša o Vá-
nocách aňi nevyprávjauo a v ňekerých dze-
dzinách až po Lucii. Neé že by to byuo ňeco 
špatné, ale tak sme to ňejak brali, že sa to 
nepatrí. Dneská to máte ináč. Enem z okna 
vyhlédnete a už sa to žingrí a bliká. V kaž-
dém výkladze je gulí jak v koukárňi. V tele-
vízori každú štvrthodzinu sa Mikuáš škerí 
z teho amerického kamijónu s tú černú li-
monádú. Škoda enem, že prvňí sňech vidzíte 
až na Šťedrý deň, ked si puscíte Popelku. Též 
može byt tento rok šecko ináč. Marcin došéu 
pješky, neé na koňi a už vúbec neé na bíuém. 
Na Kačku nebyuo ledu, tak nás títo dvá furt 
nechávajú v náďeji, že Vánoce budú preca 
enem bíué. Nám to moc nechybí, nemosíme 
každú chvílu chodňík uhŕňat, úrady ušanujú 
na zimňí údržbje. Ale aspoň dzecušky by si 
to na aspoň dva týdňe zasúžili. 

A vidzite, zas je to tu, rok prešéu, jak sem už 
tady ňegde na Záhorí ráz napísau, spješ než 
túlavého psa auto. Kór temu, do neňí dareb-
ný. Ale tak to v živoce chodzí. Esli si myslíte, 
že to neňí spravedlié, tak možná pravdu 

máte, ale nesúdzte, rechnovat bude ňegdo 
inší. Já vjerím, že spravedlivo. 

Ale šak nech je jak má byt, úrodu sme požali 
a posklúdzali, hnet sme aj zelé vyrezovali, tak 
čas lecí. A kvasí sa v bečách. Už sa može aj jest, 
šak je aj čas zabijaček a zelíčko sa velice lúbí 
s dobrým bočkem, alebo kolénkem. Kyseué je 
dobré aj k jelítku, alebo takej našej pravej it-
rňičce. Ufám víte jaká to je. Bohatá sedlácká, 
enem z vňúternoscama. Žádné krúpy, alebo 
rýža. A jak donde advent, už to po dvoroch 
kvičí. Za naších časú to tak byuo dycky. Neby-
uo dvora, de by sa nezabíjauo. Dzedziny roz-
voňávali ceú zimu, z kotlin sa dýmiuo imrvére. 
A ked taký jazýček, alebo srdéčko vyberete 
z kotliny a posolíte, neňí nad tú pochúťku. Na 
objed dusené játerka. Pečénečky, oškvarečky, 
alebo neskúr aj podbradek. Ten ked je čerstvý 
je jak putr. To sú šecko dobrotky teho dňa. Pri 
temto šeckém už je cícit predvánočňí luft. Fte-
dy sa vám može aj stat, že idete kouem ňeja-
kého domu a mosíte dávat pozór, aby ste mjeli 
hubu zavrítú, lebo hnet vám tecinka strčá do 
huby jelítko a ríčú: Na chuapče, jedza dzi. Šak 
my záhoráci sme náture prejné a pohoscinné. 

Jak je po Mikuášovi, to už je inší. Gazdziny 
pečú, kerá pred kerú. Medovňíky, vanilkové 
rožky, co já vím co ešče...Kapr nachystaný 
v mrazáku, u ňekerích ešče puove ve vaňi a je 
vám ho lúto. Ňekerí by ste ho ufám aj puscili 
a radši si dáte filé. Chuapi kupujú krispány, 

AKO SVIATKuJE 
SLOVENSKO?
Aj v našej obci sa postupom rokov stretlo celé Slovensko. Každý prišiel aj so svojimi via-
nočnými vinšami a receptami, mnohí prevzali tie naše, záhorácke. Pozrime sa teda, čo sa 
jedáva v ktorom kúte nášho Slovenska. Začíname, ako inak, u nás, v Záhorskej Bystrici.

Húteček starína Maceja

ano máte pravdu, ňekerí aj ukradnú. Ňekerí 
na posledňí chvílu. Zapravujú ho, ked sa už 
pomáui podkovy na šporhéce pražá. Aj sa 
doma poškríčá o tem, co gdo nescihéu po-
richtovat. Ale to šecko prejde a prez Vánoce 
sa uzmíríte spješ než barkedy v roku. 

Každú zapálenú svíčkú na adventňím vjen-
ci svícá dzecuškám oči kamdále vjec. Ťešá sa 
a nevjedzá sa dočkat, esli ten Jéžišek dobre 
prečítau list, kerý mu napísali. Vječinú to tak je 
a v ten večér, ked ten zvonek zablenká a papír 
začne na balíkoch šuščat a začnú ho nedočka-
voscú porát škubat, aby to vidzeli spješ to ta-
jomsvo. To je z tých Vánoc ufám najkrajší po-
hled ze šeckého. Aj pri tem stole prestrítém, též 
si doprejeme, šak sme od rána čekali. Huadem 
vytrápení, bodaj by neé, posledňí mjesíc sme si 
hodňe dopríli a fčil enem tá mléková-hríbová 
poléfka, šak to je k nevydržáňú. Opuatky s me-
dem nám žaúdky enem tak postrašá. Rádzi 
dočkáme my chuapiska, podkov sa naduzňíme 
co do nás vejde, šak po tem šmyklavém sauátku 
to lahúčko zbjehne. Neňí nad to sa potom zvalit 
na gavalec až do púnočňí. A cestú do kosteua 
po tem vŕzgavém primrzuém sňechu sa treba 
ze súsedma podohadovat, kam sa ide po pú 
noci na huspeňinu. Ňekerí, co sa ím na púnočňí 
nesce ít ufám aj hodziny pretočá dopredu, aby 
ju konečňe mohli ťofat, taká je to dobrotka. 

To je šecko pjekné, aj to chutno šmakuje. Ale 
najvjec z Vánoc Vám bude šmakovat to, ked 
ích strávíte ze svojíma dzecuškama a s rodzi-
nú pri tem hrubém a pjekňe porichtovaném 
stole. Tak jak já volakedy s mojú Agnešú. Mjej-
te sa rádzi, aňi ze súsedma sa fčil neškríčte 
a s láskú spouem na nás, Vaších predkú spo-
mínajte. A tentoráz sa pri večeri aj vyprávjaj-
te, táto neňí enem o jedzeňú. Táto večera je 
o rodziňe a tá sa medzi sebú vyprávjat má. 
Ked budete ramovat, dávajte pozór, aby ste 
nerozbili tú cibulákovú misu po starénce, ale-
bo ňekeré pohárky na koňak, to dostali tací-
nek od hasičú. Obrus oduožte k roku, ked ho 
vyberete z kosňe zas si povíte, že ten čas straš-
ňe lecí, ale budete rádzi, že ste šeci spouem. 

Tak Vám teda vinšujem týto slávné svátky, 
Krista Pána narodzeňí, aby Vám dau Pán-
bu zdraví, ščascí, svaté božské požehnáňí, 
co nemáte, co si od Boha žádáte: horu vín-
kem, pole žitkem, dvúr dobytkem a po smrci 
královstvo nebeské... Aby Vás takto rok aňi 
huava nezaboleua. 
 Váš starín Macej 



ŠTEDRá VEČERA

Väčšina domácností (nielen na západ-
nom, ale na celom Slovensku) začína 
štedrovečerné hodovanie oblátkami. 
Spôsob ich konzumácie je však od-
lišný. Niektoré domácnosti ich jedia 
s medom, iné s cesnakom, alebo len 
čisté, bez ničoho. Čo sa týka polievok, 
ponuka na západe je naozaj pestrá. 
Môžeme sa tu stretnúť s typickou ka-
pustnicou s hubami, s mäsom, bez 
mäsa, so slivkami, alebo so smotanou. 
V niektorých domácnostiach pripra-
vujú na Vianoce dokonca šošovicovú, 
hríbovú, hrachovú či rybaciu polievku. 
Môžeme sa však stretnúť aj s netra-
dičnou hŕstkovou, ktorá sa pripravuje 
spoločne z fazule, hrachu a šošovice.

Ako druhý chod sa zvykne v tejto čas-
ti Slovenska pripravovať typická ryba, 
na viacero spôsobov s majonézovým 
šalátom. Niekde robia miesto majoné-
zového šalátu zemiakovo – cibuľový 
a napríklad v Bratislave nie je ničím 
výnimočným, ak sú prílohou ku hlavné-
mu jedlu, miesto prácne pripraveného 
zemiakového šalátu, len obyčajné ope-
kané zemiaky.

ŠTEDRá VEČERA

V okolí Zvolena sa štedrá večera začína 
oblátkou s medom. Potom sa pre zdravie 
zje strúčik cesnaku, ktorý sa môže zajesť 
krajcom chleba. „Nasledujú opekance s ma-
kom. Ide o špecialitu, ktorá sa konzumuje 
výlučne počas štedrovečernej večere. Po-
tom sa už podáva klasická voňavá kapust-
nica s mäsom, klobásou a hríbmi. Druhý 
chod tvoria vyprážaná ryba, či už kapor, 
alebo filé s klasickým majonézovým šalá-
tom. Po tom nasledujú ovocie a tradičné 
vianočné koláče, ako napríklad linecké pe-
čivo či perníčky,“ opisuje priebeh vianočné-
ho stolovania Linda zo Zvolena.

Na Kysuciach sú zvyky úplne iné. Tam sa 
v tento deň neje nič mäsové. Kysučania tak 
môžu zabudnúť na výbornú kapustnicu 
a na štedrý večer sa musia namiesto nej 
uspokojiť s hrachovou polievku so slivkami. 
Potom nasleduje ryba a majonézový šalát.

V oblasti južného Slovenska a v okolí Le-
víc sa zase po oblátke podáva hustá ryba-
cia polievka – halászlé. Hlavné jedlo tvorí 
v tejto oblasti netradične pečený pstruh 
s opekanými zemiakmi.

Na Orave je zas nesmierne obľúbená ka-
pustnica, ktorá sa pripravuje s hubami, 
údenou rybou, so smotanou a zemiakmi. 
Zvykne sa podávať spoločne so zemiako-
vou kašou. Na ich štedrovečernom stole 
nemôže chýbať ani hríbová mliečna po-
lievka s údeným kolenom a klobásou.

ŠTEDRá VEČERA
„Väčšinou sa začína malým príhovorom, 
potom spoločnou modlitbou a poďako-
vaním. Ako prvé jeme oblátky s medom, 
po nich chlieb so soľou. Ako polievku 
mávame kapustnicu s klobáskou a hrí-
bikmi. Po polievke máme pripravené 
pirohy plnené bryndzou, cibuľou, syrom 
a so zemiakmi. Potom nasleduje ešte 
hrachová polievka, po ktorej si dáme 
aj rybu a majonézový šalát. Na záver 
nasledujú lokše s makom,“ opisuje nad-
mieru bohatý prehľad chodov slávnost-
nej večere mamička trojročného synče-
ka, Jarka zo Spišskej Novej Vsi.

Aj v rámci východu však existujú od-
lišnosti. Napríklad v okolí Trebišova 
sa do vianočnej kapustnice pridáva 
pretlak a ryža a je sa ku nej tradičný 
zemplínsky koláč. Ani tradícia kapust-
nice nie je všade rovnaká. Na iných 
miestach sa zas ako polievka môže 
podávať aj šošovicová, fazuľová, alebo 
hríbová polievka. Ryba sa okrem vy-
prážania upravuje aj pečením a pirohy, 
ktoré sú pre východ jedinečné, môžu 
byť plnené čisto len zemiakmi a jedia 
sa spoločne so šošovicovým, alebo fa-
zuľovým prívarkom. Niekde dokonca 
nejedia rybu, ale klasické rezne.

ZáPADnÉ SLoVEnSKo

VINŠ (ZáHORácKy): 

Hojnosť vína, 
hojnosť chleba, 

a po smrci:
fuk do neba!

STREDnÉ SLoVEnSKo

VINŠ: 

vinšujen ván tento noví rok, 
abi ván otpadou s peci bok.

s povala hrada, 
abi sa ván vidala ďieuka mladá. 

vinšujen ván tento noví rok, 
abi ván dau pánboch šťaťie, zdravie

a po smťi hojnuo Bošskuo požehnanie.

VÝCHoDnÉ SLoVEnSKo

VINŠ: 

a ja vám vynčujem  
na totu svatu viliju,

žeby sce še dobre mali,
žeby vám pismo prišlo, 

dzifka še vydala 
a žeby vás šidzemdzešatšidzem 

andeloch do neba odneslo.
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24. december  - Štedrý deň – Na Štedrý deň si ľudia prinášali do 
príbytkov vianočné stromčeky – krispán. Väčšinou to bol smrek, 
ktorý postavili na stôl. Zdobili ho farebnými papierovými ozdo-
bami alebo orechmi zabalenými v pozlátke. Štedrovečerný stôl 
bol prikrytý obrusom, nesmeli na ňom chýbať tradičné jedlá. Pod 
obrus sa dalo obilie. Na rohu stola bol položený do kruhu pletený 
koláč – vrtáň. Pod stôl priniesol gazda snopček slamy. Všetky jedlá 
boli na stole, aby gazdiná nemusela počas večere vstávať, pretože 
by jej na jar kvočky nechceli sedieť na vajciach. 

25. december – Prvý sviatok vianočný – narodenie Pána – pri-
pomíname si narodenie Ježiša v Betleheme, je to najvýznamnejší 
vianočný sviatok. Veriaci navštevujú kostoly a pristupujú častej-
šie k svätému prijímaniu. Oslava sa začína polnočnou omšou. Ro-
diny sa navštevujú a po celý deň sa nesmie pracovať. 

26. december – Druhý sviatok vianočný – sviatok sv. Štefana, 
patróna murárov, tesárov, kočišov i koniarov. Je to sviatok prvého 
mučeníka kresťanského náboženstva. Bol to veľmi horlivý kaza-

vianoce

AJ TOTO PATRILO K VIANOČNýM 
A NOVOROČNýM SVIATKOM

Adventné pranostiky 
●  Aký december, taký celý rok.  ●
●  Studený december, skorá jar.  ●

●  Ak je prvý adventný týždeň mrazivo, bude zima osemnásť  týždňov trvať.  ●
●  Ak v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.  ● 

●  V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.  ●
●  Mierny december, mierna celá zima.  ●

●  Na suchý december nasleduje suchá jar.  ● 
Aká zima v decembri, také teplo v júni.  ●

●  Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.  ● 
●  Mrazy, keď v decembri ochabnú, znamenajú zimu zlú.  ●

Čo prinášalo našim predkom smolu?
●  Na Štedrý deň nesmelo nič visieť. Keby na klinci zostal visieť kožuch, pokapal by dobytok.  ● 

●  Kto nechal visieť šaty, mal do roka zomrieť.  ●
●  Nesmelo sa nikomu nič požičiavať, pretože s požičaným predmetom sa z domu šťastie odnesie.  ●

●  Nízke nevykysnuté chleby a koláče na Štedrý deň boli predzvesťou úpadku celého hospodárstva.  ●

Čo prinášalo šťastie?
●  Mince alebo rybia šupina položená pod tanierom počas Štedrej večere prinášali peniaze.  ● 

●  Na Štedrý deň bolo treba na studňu zaklopať, aby bola dobrá voda.  ●
●  Ak sa zvyšky od večere zakopali k stromom, mali mať dostatok ovocia.  ●

štedrovečerné povery
●  Všetko v tento večer bývalo tajomné, magické. Všetko v sebe ukrývalo nejakú symboliku, z ktorej sa dal predvídať 

osud. Slobodné dievčatá verili, že ak počas prípravy večere vyjdú z domu, stretnú muža, ktorý im je súdený.  ● 
●  Veľký svetlý mesiac na Štedrý večer bol predzvesťou neúrody, veľa hviezd predpovedalo dostatok hydiny a hrozna.  ●

●  Vydajachtivé dievčatá hádzali za chrbát topánku, ktorá im vyjavila, či sa do roka vydajú alebo zostanú doma.  
Ak topánka smerovala špičkou ku dverám, znamenalo to skorý vydaj, v opačnom prípade malo dievča ešte čakať.  ● 

●  Tvár budúceho ženícha mohlo dievča zazrieť o polnoci, ak sa pozrelo do pece osvietenej sviečkou alebo do studne.  ●

Od štedrého dňa po Troch kráľov
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teľ, ktorý bol ukameňovaný v roku 35 po Kristovi pred hradba-
mi Jeruzalema. V našich krajoch bol sviatok sv. Štefana spojený 
s koledovaním. Koleda nebola len určitou formou almužny. Z da-
rovaných predmetov sa totiž dala budúcnosť nielen vyčítať, ale 
i ovplyvniť. Preto gazdiné starostlivo vyberali, čo koledníkom da-
jú. cirkev sa snažila tieto pohanské povery vykoreniť. Nepodari-
lo sa jej to a koleda sa stala doménou hlavne detí a chudobných. 
Koledníci na sv. Štefana chodievali s papierovým betlehemom 
a spievali: Štefane, Štefane, čo nosíš v džbáne? Koledu, koledu, spa-
dol som na ledu. Psi sa na mňa zbehli, koledu mi zjedli.

27. december – sviatok sv. Jána Evanjelistu – Tento deň vždy 
býval sviatkom lásky a porozumenia. Nikto sa nesmel na nikoho 
mračiť či snáď dokonca zvýšiť hlas. Na sviatok sv. Jána Evanjelis-
tu sa svätilo víno. Pilo sa so slovami: „Pi na lásku sv. Jána“. Podľa 
legendy sa pokúsili sv. Jána otráviť vínom, ale ten víno požehnal 
a jed stratil svoj účinok. Preto naši predkovia verili, že víno na 
svätého Jána požehnané má magickú moc. Dokonca vraj dokázalo 
ochrániť i pred hadím uhryznutím. 

28. december – sviatok betlehemských neviniatok –tento deň 
si spomíname na neviniatka, ktoré nechal Herodes povraždiť. 
V tento deň nesmeli ženy šiť, pretože ich sliepky by si navzájom 
vyďobali oči a tá, ktorá by sa pri šití pichla, musela počítať s tým, 
že sa jej prst bude naozaj dlho hojiť. Nesmeli sa vymetať kúty, 
aby si nevymietli aj dobrých domácich bôžikov – duše predkov. 
Sychravé počasie na deň betlehemských neviniatok znamenalo, 
že deti budú trápiť osýpky. Ľudia tiež sledovali, v akom čase pri-
chádza dážď alebo sneh. Ak ráno, boli najviac ohrozené deti, ak 
okolo poludnia, tak ľudia stredného veku, ak večer, nebezpečen-
stvo a choroby hrozili starším ľuďom. 

31. december – sviatok svätého Silvestra – posledný deň v ro-
ku je zasvätený pamiatke pápeža Silvestra I., človeka, ktorý žil na 
rozhraní dvoch vekov. Končilo sa obdobie divokého prenasledo-
vania kresťanov, začína sa éra písaná novou cirkvou. Ako oficiál-
ny koniec roka je deň sv. Silvestra slávený od stredoveku. cirkev 
pôvodne neodporúčala vítať prvý január veľkým veselým, aby 
sa tak nepripomínali staré pohanské zvyky a slávnosti spájané 
s bujarými rímskymi oslavami tohto dňa. Preto i jedálniček na 
sv. Silvestra býval veľmi podobný štedrovečernému. Zvyk jesť 
ovar, chren s jablkom a krúpy alebo šošovicu, aby sa v rodine 
držali peniaze, pochádza z 19. storočia. V minulosti sa v pod-
večer na Silvestra schádzali veriaci v kostole, aby sa na svätej 

omši poďakovali Bohu za uplynulý rok. Večer sa zvyčajne konala 
veselica. Táto tradícia sa začala až po 2. svetovej vojne, pretože 
dovtedy boli zábavy až do Troch kráľov zakázané.

1. január – nový rok – sviatok obrezania Pána -  V Ríme býval 
Nový rok dňom tých najskvelejších osláv. To sa nepáčilo kres-
ťanskej cirkvi, ktorá preto 1. január označila ako sviatok obre-
zania Pána, deň, keď bola prvýkrát preliata Ježišova krv. Mal sa 
stať dňom rozjímania a pokoja. Veľkým oslavám v dobách ra-
ného kresťanstva nepriala i skutočnosť, že v rôznych častiach 
Európy bol Nový rok slávený v inom období. Pre našich predkov 
mali novoročné obrady a rituály odhaľovať budúcnosť, chrániť 
od pohrôm, prispieť k blahobytu a priniesť šťastie. Na Sloven-
sku sa doteraz udržiava stará povera, že šťastie prináša pra-
siatko, a preto sa na novoročnom stole nesmeli objaviť ani hus 
či bažant, teda hydina, ktorá lieta, pretože v novom roku by sa 
rozletel aj všetok majetok. Zato nesmie chýbať bravčové mäso 
alebo pre istotu pečené malé prasiatko. Podávala sa aj šošovica 
a jedlá s makom, pretože symbolizovali peniaze. Na Nový rok, 
1. januára, chodili po domoch vinšovať len muži a chlapci. Žena 
nesmela prísť prvá do domu, aby nepriniesla nešťastie. Vinšo-
valo sa takto: vinšujem vám vinšujem tento nový nastávajúci 
rok aby vám dau pán Boh zdraví, ščascí, Bošské požehnání, 
horu vínem, pole žitkem, dvúr dobytkem, hizbu dobrým zdra-
vím, aby vás do takto roka ani huava nezabolela. 

Na Nový rok v celej domácnosti vládla čistota a poriadok, aby tak 
bolo po celý rok. Ženy chodili do kostola v bielom odeve, aby si 
zabezpečili úrodu pekného a vysokého ľanu. Niekde v tento deň 
varili halušky, aby malo obilie veľké klasy. Smeti sa von nevynáša-
li z obavy, aby v rodine nikto nezomrel, ale aj preto, aby sa z domu 
šťastie nevynieslo. 

6. január – Traja králi – Vianočné obdobie završuje sviatok 
Troch kráľov. Tento deň sa zvykol odkladať betlehem na ďalšie 
Vianoce. Z Marianky do Záhorskej Bystrice prichádzali chlapci 
preoblečení za troch kráľov. Mali na sebe biele košele a na hlavách 
koruny z papiera. Nosili so sebou pokladničku a svätenú trojkrá-
ľovú kriedu. Za odmenu dostávali koláče, zriedkakedy peniaze.  
Tento zvyk postupe zanikol. V kostole bolo zvykom posviacať 
trojkráľovú vodu. Ľudia jej pripisovali ochrannú moc pred nečis-
tými silami. Svätenou vodou potom kropili slivkové stromy so slo-
vami: „Kolko kropeček, tolko nech je trneček.“
 Pripravila: Barbora Besedičová

Zdroje: www.bystricoviny.sk, Veselé Vianoce tradičné zvyky a koledy, vydalo nakladateľstvo Pierot, spol. s r.o., ako svoju 309. publikáciu, 
Záhorská Bystrica v obraze siedmich storočí, Martin Besedič a kolektív, 2014, str. 272.
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AKO SME PREžÍVALI ADVENT 
A VIANOCE V MINuLOSTI

Advent a vianočné obdobie mali na 
slovenských dedinách v minulosti 
zvláštne čaro. Oddávna sa s týmto 

obdobím spájalo veľa ľudových zvykov a ob-
radov, vychádzajúcich z povier, ale aj z kres-
ťanskej tradície a sviatkov cirkevného roka. 

Hoci je Advent obdobím stíšenia a bez-
prostredného očakávania príchodu Mesiáša, 
viazalo sa k nemu v minulosti viacero zvyk-
lostí. Prvým obľúbeným dňom bol sviatok 
svätého Mikuláša, 6. december. Podľa zachy-
tených svedectiev najstarších informátorov 
chodili po dedine skupiny malých chlapcov 
preoblečených za biskupov – Mikulášov 
a čertov. Strašili v rodinách neposlušné deti 
a za túto „službu“ dostávali ovocie a slad-
kosti. Dievčatá si prišli na svoje na Luciu, 13. 
decembra. V skupinách chodili po domoch 
preoblečené za Lucie. Tvár mali od múky, 
aby ich nebolo poznať, cez plecia mali pre-
hodené biele plachty. Keď vošli do domu, 

dali jeho obyvateľom pobozkať kríž. Do pok-
ladničky za odmenu vyberali peniaze. 

Záhorská Bystrica bola v minulosti pre-
važne roľnícka obec, jej obyvatelia sa živili 
poľnohospodárstvom a chovom dobytka. 
Prosperita ich hospodárstiev priamo závi-
sela od priazne počasia. Spájal sa s tým aj 
zvyk sledovať dvanásť dní pred Vianocami 
počasie. Každý deň predstavoval jeden me-
siac v roku a podľa toho, aké bolo počasie 
v tieto dni, také malo byť v nasledujúcom 
roku v jednotlivých mesiacoch. Ženy a diev-
ky bezprostredne pred sviatkami uprato-
vali domy a chystali pokrmy. Aj v Bystrici 
bola zaužívaná tradícia, že v rodine učite-
ľa – organistu sa piekli vianočné oblátky, 
ktoré po domoch roznášali žiaci, vyberajúc 
pre učiteľa peniaze a naturálie, napríklad 
mak a fazuľu. Podobne ako fašiangy bol aj 
Advent časom zabíjačiek a pripravovania 
mäsových výrobkov na sviatky.

Počas Adventu sa na úsvite zvykla sláviť 
sv. omša, nazývaná Roráty. Tradičnou 
pobožnosťou adventu bolo Hľadanie 
prístrešia, modlitbová novéna pred sláv-
nosťou Narodenia Pána.

Na Štedrý deň dopoludnia si ľudia do svia-
točných – predných izieb prinášali vianočné 
stromčeky. Krispán, ako sa v Záhorskej Bys-
trici stromčeku hovorilo, bol spravidla malý 
smrek, ozdobený farebnými papiermi alebo 
orechmi zabalenými v pozlátke. Stôl, okolo 
ktorého sa rodina zhromaždila, bol prikrytý 
obrusom a nesmeli na ňom chýbať tradič-
né jedlá. Pod obrus sa dávali zrnká obilia, 
ktoré mali zabezpečiť bohatú úrodu aj v na-
sledujúcom roku. Aj koláč – cauta, upečený 
do kruhu, mal ochrannú moc. Podľa cirkev-
ných nariadení mala štedrovečerná hostina 
ešte pôstny charakter. Večera sa začínala 
jedením oblátky s medom. Potom sa jedli 
orechy a jablká, z jadier ktorých sa predpo-

história

 vianočná výzdoba v obchode u šimoničových. 
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V ianoce majú byť sviatky lásky 
a pokoja. Lenže mnohí vandali ani 
v predvečer svätvečera nedajú po-

koj ani len prírode a bez lásky k nej sa vy-
roja do lesa vytínať jedličky, lebo obyčajné 
smrečky im nestačia. Najradšej by som im 
jednu vyťal, lebo z takéhoto rabovania ma 
srdce bolí. Ja ako pravý vlastenec totiž milu-
jem slovenské hory a lesy až hanba. 

Lenže, kdeže sa dnes príkladný vlastenec doč-
ká pokoja a lásky! Kdejakí vraj ochrancovia 
prírody zlodejov jedličiek nevidia, ale sú-
stavne kydajú práve na mňa. Vraj že patrím 
k zloduchom, čo bezcitne drancujú naše lesy 
a získanú drevinu vyvážajú do cudziny. Ne-

chcú pochopiť, že ja konám z čírej lásky k mi-
lovanej vlasti, lebo milujem naše hory a lesy 
a aj v tejto chvíli ich pozdravujem z celej hĺb-
ky duše. Lásku k nim ako živiteľom vyznávam 
celoročne, teda nielen v decembri, mesiaci 
Vianoc, nielen v máji, mesiaci lásky, nielen 
v apríli, v mesiaci mnou milovaných lesov. 
Myslím na ne ešte aj v marci, mesiaci knihy, 
lebo ja vtedy kvôli daňovému priznaniu nie-
len zisky počítam, ale aj knižky si čítam, hlav-
ne básničky o horách a lesoch. A tohto roku 
som zistil, že istý slovenský básničkár napísal 
na chlp rovnaké slová, aké som ixkrát vyslo-
vil aj ja, že z tej hĺbky duše pozdravuje lesy 
a hory z čoho jasne vyplýva, že som nielen 
podnikateľ, ale aj duša poetická. 

Lenže tie tupé ochranárske hlavy ma tupo 
tupia a vôbec nechápu, že ja zásadne konám 
iba v mene lásky k svojmu ľudu a jeho príslo-
viam. Jedno hovorí, že láska, ktorou som non-
stop naplnený, hory prenáša. Nakoľko ani pri 
najlepšej vôli nevládzem prenášať celé hory, 
tak chcem prírode šetriť sily a pomáham jej 
prenášať aspoň dreviny. A pokiaľ získanú 
drevinu vyvážam za hranice, takto takisto ko-
nám v mene lásky a plne rešpektujem druhé 
príslovie, že láska nepozná hraníc, pretože 
ako vraví tretie príslovie, že láska býva slepá. 

Preto vyzývam mojich neprajníkov, aby 
boli tej lásky a aspoň vo sviatkoch pokoja 
mi dali pokoj!  JG 

vedalo zdravie členov rodiny. Konzumovala 
sa polievka a pupáky s makom. Tradične na 
vianočnom stole v Bystrici nesmeli chýbať 
záviny z kysnutého cesta – makový, orecho-
vý a tvarohový. Všetky jedlá boli na stole, 
aby gazdiná počas večere nemusela vstávať 
od stola, pretože by jej podľa povery na jar 
kvočky nechceli sedieť na vajciach. Pred 
večerou, keď začali zvoniť zvony, pokropil 
gazda svätenou vodou príbytok a maštale. 
V izbe zapálil sviečku a zavinšoval rodine: 
„Vinšujem vám títo slávné svátky, Krista Pá-
na narodzení, aby vám dau Pánbuh zdraví, 
ščascí, božské požehnaní a po smrci králof-
stvo nebeské.“ Po večeri zašiel gazda opäť 
do maštale a dal dobytku oblátku s petržle-
nom. Po dedine chodil pastier, trúbil a prás-
kal bičom na znamenie, aby gazdiné vyniesli 
koláče. Slúžky dostávali na Štedrý večer od 
svojich gazdov koláč cautu a sluhovia bo-
li obdarovaní vrtáňom z kysnutého cesta. 
Deti chodili po susedoch a príbuzenstve, 
vinšovali a spievali koledy. O polnoci sa celá 
dedina zhromaždila v kostole na polnočnej 
omši. Keď sa gazdovia vrátili z kostola, cho-
dili triasť stromy so slovami: „Stromečku, 
spíš? Narodziu sa pán Ježiš.“ Bývalo tiež 
zvykom po návrate z polnočnej omše jesť 
pred spaním huspeninu. Boží narodzení, 
25. decembra, trávili rodiny podľa zvyku 
vo svojich domácnostiach a vykonávali len 
najnutnejšie práce okolo dobytka. Varilo sa 
bravčové mäso s kapustou. Na sv. Štefana, 

26. decembra, si chodili príbuzní a susedia 
navzájom vinšovať k sviatkom, v neskor-
šom období sa zvykli organizovať tzv. šte-
fanské zábavy. V nasledujúci deň, na sviatok 
sv. Jána Evanjelistu, sa v kostole požehnávali 
mladé vína. Zaujímavý zvyk sa v Záhorskej 
Bystrici spájal s 28. decembrom („Mláďat-
ká“). chlapci a dievčatá chodili k príbuzným 
a šibali ich korbáčmi z vŕbového prútia. Do-
tyk prútia mal zabezpečiť zdravie, o čom 
svedčia aj slová riekanky: „Aby vás tí ru-
čičky neboleli, aby vás tí nožičky neboleli.“ 
Domáci ich za prianie odmeňovali ovocím 
a orechmi. Tento zvyk v obci zanikol veľmi 
dávno a aj najstarší Bystričania si ho pamä-
tali len z rozprávania svojich predkov. 

Posledný deň v roku sa v minulosti, na 
rozdiel od súčasnosti, v rodinách neslávil 
a nevenovala sa mu ani v zvykosloví žiadna 
pozornosť. Výraznejšie sa koniec roka pripo-
mínal na cirkevnej pôde. Na Silvestra sa po 
západe slnka konala ďakovná bohoslužba za 
dobrodenia uplynulého roka. Po kázni kňaz 
veriacich oboznámil so štatistickými údajmi 
farnosti, poďakoval sa dobrodincom kosto-
la a zhodnotil udalosti, ktoré sa počas roka 
odohrali. Na Nový rok, 1. januára, smeli cho-
diť po domoch vinšovať len muži a chlapci. 
Žena nesmela vstúpiť do domu ako prvá, 
aby nepriniesla nešťastie. Do dnešných dní 
sa v pôvodných bystrických rodinách zacho-
váva novoročný vinš: „Vinšujem vám vinšu-

jem tento nový nastávajúci rok, aby vám dau 
Pánbuh zdraví, ščascí, božské požehnání, 
horu vínem, pole žitkem, dvúr dobytkem, 
hizbu dobrým zdravím, aby vás do takto ro-
ka ani huava nezaboleua.“ V tento deň sa tra-
dične nevarila hydina, aby neuletelo šťastie. 
Jedávala sa hovädzia polievka a kapusta 
s údeným bravčovým mäsom. 

Na sviatok Troch kráľov, 6. januára, pri-
chádzali do Bystrice chlapci z Marianky 
preoblečení za troch kráľov. Mali na sebe 
biele košele a na hlavách koruny z papie-
ra. Nosili so sebou posvätenú trojkráľovú 
kriedu a pokladničku na peniaze. Deň pred 
samotným sviatkom (na vigíliu) sa o tretej 
hodine popoludní v kostole požehnávala 
voda, ktorou sa kropili príbytky. Svätenou 
vodou sa v deň slávnosti kropili podľa tra-
dície aj slivkové stromy so slovami: „Kolko 
kropeček, tolko nech je trneček.“ 

Prežívanie Vianoc v Záhorskej Bystrici sa 
v druhej polovici 20. storočia menilo pod 
vplyvom blízkej Bratislavy i v závislosti od 
sociálnej skladby a zamestnania obyvateľ-
stva. Je potešiteľné, že mnohé pôvodné bys-
trické rodiny si tradičné vianočné zvyklosti 
svojich predkov zachovali až do súčasnosti 
a môžu ich tak s hrdosťou predstavovať 
a odovzdávať novoprisťahovaným rodinám 
z rôznych kútov Slovenska. 
 Martin Besedič

VIANOČNé VYZNANIE 
PRÍKLADNéHO VLASTENCA FEJTóN
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zo života záhorskej bystrice

Drevo je unikátny prvok, z ktorého vie 
človek vytvoriť originálne darčeky, ale 
tiež pekné dekorácie do domácnosti či 
záhrady. Bystričan Michal Jurík si v dre-
ve našiel svoju záľubu. okrem stolíkov, 
poličiek či iných predmetov z masívne-
ho dreva vyrába aj originálne perá. 

⊲  Ako si sa k tvorbe výrobkov z dreva dostal?
Vyrastajúc v dome, kde bolo vždy veľa po-
vinností okolo záhrady a zvierat, som si na-
šiel vzťah k manuálnej robote. K drevu som 
sa dostal, keď sme zariaďovali byt a urobil 
som jednoduchý stolík zo stavebných hra-
nolov, ktorý zožal veľký úspech. Neskôr som 
v rôznych bazároch zohnal drevo, v železiar-
stve kúpil reťaze a vytvoril originálnu lampu 
do spálne. Postupne som začal vyrábať ná-
bytok a doplnky do bytu, či už k nám domov, 
alebo rodine. V našej prevádzke Tchimo na 
dolnom konci som postavil dielňu, dokúpil 
potrebné náradie, dláta a stroje a začal ro-
biť poličky, stolíky, hodiny, kvetináče, lampy 
a aktuálne už aj elegantné perá. 

⊲  Kde berieš inšpiráciu?
Pri každom prvku si premyslím dizajn, veľ-
kosť, miesto, kde bude predmet umiestnený 
a najdôležitejšiu vec – funkčnosť. Inšpiráciu 
beriem z množstva videí na internete, z ča-

sopisov, ale tiež podľa praktickosti v denno-
dennom živote. Drevo je také jedinečné, že 
v ňom viete zanechať kúsok príbehu. Viete 
využiť zároveň odpadový materiál, staré trá-
my, hranoly alebo kmene či konáre. V kombi-
nácii napr. s epoxidovou živicou dokážu tiež 
vzniknúť pekné prvky do domácnosti.

⊲  Čo ťa pri práci s drevom baví najviac?
Najviac ma baví samotná realizácia. Každý 
kúsok je originál. Keď vyrábam perá, ale-
bo aj stolík či poličku, nikdy neurobím dva 
identické kusy. Nejaké drevo je dovezené 
z Afriky, nejaké z ázie, iné mám ako kus 
odpadu, čo mi ostal zo stolíka, alebo kúsok 
haluze, čo sme spílili na chalupe. Každý 
jeden kúsok má svoju jedinečnú históriu.

⊲  V čom je toto pero výnimočné?
Väčšina dreva, s ktorým pracujem, je zís- 

ELEgANTNý DARČEK 
S PRÍBEHOM

kaná ekologicky. Perá robím prevažne 
z tvrdých drevín ako dub, čerešňa, pali-
sander, padouk, eben, ale aj olivové dre-
vo alebo eukalyptus. Či už z popadaných 
stromov po prírodných katastrofách, 
alebo sú to kúsky, čo ostali z väčších pro-
jektov. Na každé pero používam vyso-
kokvalitnú zmes bio olejov, ktoré zvýraz-
nia kresbu dreva a zakonzervujú drevo 
na denné používanie. Ak má niekto kus 
dreva zo starej stodoly, prípadne si chce 
z nejakého dreva, napríklad z nábytku 
po starých rodičoch alebo aj z psej búdy, 
dať vyrobiť predmet na pamiatku, je tu 
aj taká možnosť. Na výrobu pera stačí aj 
malý kúsok dreva, čo je výhoda. Zákazník 
si môže vybrať medzi guľôčkovým a pl-
niacim perom v troch veľkostiach a dvoch 
prevedeniach, striebornom alebo zlatom. 
Originálnosť dotvára jeho jedinečný a re-
prezentatívny vzhľad, ktorý ocenia najmä 
manažéri, ale vie to byť aj veľmi pekný 
darček pre najbližších.

⊲  Máš ešte nejaké produkty, ktoré sú pre 
teba výnimočné, prípadne niečo, čo pri-
pravuješ?

Mám vyrobené aj jedno špeciálne pero, kde 
nie je použité drevo, ale byvolí roh. Okrem 
toho mám vo výrobe jeden produkt, ktorý 
bude hotový na nový rok, ale zatiaľ o ňom 
nemôžem prezradiť viac. Samozrejme, ná-
padov je viac, tak verím, že sa podaria zre-
alizovať. Stále niečo vymýšľam a skúšam, 
bolo by treba už len viac času.

⊲  Ďakujeme za rozhovor a držíme palce 
v tvorbe a inšpirácií. 

Ďakujem aj ja!

Viac info ako aj fotiek nájdete na Face-
booku: Loko pen works ako aj Instagrame: 
loko_pen_works
 Text a foto: Miro Marciš

navštívili Sme
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zo života záhorskej bystrice

HoSTinEC u ŠRáMKA
chutné obedové menu s domácou  
kuchyňou a dobrým pivkom
Kontakt: 02/65 95 62 38 

REŠTAuRáCiA u MuCHu
chutné obedové menu ako aj špeciality 
domácej aj zahraničnej kuchyne + rozvoz
Kontakt: 0911 643 697
www.umuchu.sk 

LA FAMiLiA CAFE nA náMESTí
chutná kávička alebo čaj, skvelé koláčiky 
ako aj výber kvalitných rumov
Kontakt: 0904 283 004
www.facebook.com/ 
Lafamiliazahorskabystrica/  

MäSiARSTVo 
ZáHoRSKá BySTRiCA
Čerstvé mäso, zabíjačkové špeciality 
a taktiež chutné obedové menu
Kontakt: 0908 073 595
www.bit.ly/2yGy1vp 

KúTiK CHuTi
chutné bedové menu, pizza, hamburger 
alebo špeciality domácej kuchyne + rozvoz
Kontakt: 0940 378 467 

HoSTinEC iVáK
chutné obedové menu s domácou  
kuchyňou a dobrým pivkom 
Kontakt: 0918 900 980
www.ivak.sk 

REŠTAuRáCiA PRi KAPLnKE
chutné obedové menu, sezónne  
špeciality ako aj chutné koláčiky
Kontakt: 0904 040 359
www.prikaplnke.eu 

BuFET nA PLáCKu
Špeciality z grilu, pivko a pivné  
špeciality, horúci čaj či varené vínko
Kontakt: 0911 825 805 

REŠTAuRáCiA KoHúTiK
chutné obedové menu ako aj  
špeciality domácej kuchyne
Kontakt: 02/65 95 61 79 

TAPAS BAR u MiGuELA
Špeciality španielskej kuchyne, krevety 
a chutný tapas s dobrým vínkom
Kontakt: 0908 293 408 

REŠTAuRáCiA CoRonA BAR
Špeciality domácej kuchyne, obedové 
menu, pizza a tiež burger + rozvoz
Kontakt: 0908 057 057
www.coronabar.sk  

FAJn REŠTAuRáCiA  
– STEAK&PiZZA
chutné obedové menu ako aj 
špeciality domácej kuchyne
Kontakt: 0911 639 678
www.fajnsteakpizza.sk 

LA CREPE nA náMESTí
Slané aj sladké palacinky, ale tiež  
špeciality domácej a zahraničnej kuchyne
Kontakt: 0915 633 963 

VinoTÉKA WinE ExPERT
Široká ponuka domácich a zahraničných vín
Kontakt: 0917 779 888
wineexpert.sk 

LonETREE CAFE V REZiDEnCii
chutná kávička a skvelé koláčiky
Kontakt: 0910 399 866 

CAFÉ PRE VáS V REZiDEnCii
chutná kávička a skvelé koláčiky 
Kontakt: 0903 940 360 

L‘ARC – KAViAREň,  
VinoTÉKA, BAR
Široká ponuka domácich a zahraničných vín
Kontakt: 0908 987 069 
www.larc.sk 

PODPORME NAŠE 
PREVÁDZKY!
Pomôžme spolu našim prevádzkam a podporme ich spoločne. či už kúpou pro-
duktov, obedového menu alebo využitím služieb. Prikladáme zoznam gastro pre-
vádzok s kontaktnými info:

Budeme radi, ak podporíte aj ostatné pre-
vádzky v našej mestskej časti: Pekáreň 
u Floriánka, Kvetinárstvo Vôňa ruže, 
Kvetinárstvo v Rezidencii, Spojovací ma-

teriál na hlavnej ceste, BoBo – pubblicità 
Výroba reklamy, oprava a úprava odevov 
a kvetinárstvo na hlavnej ceste, autoser-
visy, fotoateliéry, kaderníctva a ďalšie, ... 

corona bar aj Kútik chuti robí aj rozvoz 
v rámci ZB zdarma. Mnohé prevádzky ma-
jú stále v prevádzke aj terasy.
 (red) 
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CELOPLOŠNé TESTOVANIE 
SME ZVLÁDLI NA VýBORNú

Samosprávy mali doslova iba pár dní 
na to, aby pripravili všetko potrebné 
na celoplošné testovanie na cOVID-19, 

ktoré sa v Bratislave uskutočnilo 31. ok-
tóbra a 1. novembra. Naša samospráva všet-
ko v tomto krátkom čase stihla a testovanie 
bolo plynulé, ľudia boli dostatočne a včas 
o všetko informovaní a prišlo ich dokonca 
viac, než samospráva predpokladala.

Testovalo sa na štyroch odberných mies- 
tach v exteriéri na Námestí rodiny, vo veľko-
plošných stanoch a v areáli Markízy. V sna-
he zabezpečiť plynulosť testovania naša 
samospráva odporúčala, aby sa v sobotu 

išli testovať obyvatelia so začiatočnými pís-
menami priezviska A-L v nedeľu M-Ž. 
Pri testovaní boli uprednostnení ZŤP ob-
čania a budúce mamičky. 
Mestská časť zabezpečila aj livestream 
prenos cez webkameru z Námestia rodiny. 
Obyvatelia tak mohli aktuálne vidieť, aké sú 
rady pred odberovými miestami. Priestory 
v stanoch pravidelne dezinfikovali.
„Zdravotníci, vojaci, policajti, hasiči, ko-
legovia z úradu ako aj dobrovoľníci mali 
mimoriadne fyzicky a psychicky náročný 
víkend. Všetko sme však spolu zvládli na 
jednotku. Všetkým patrí moja veľká vďa-
ka,“ povedal starosta Jozef Krúpa.

TESToVAniE V číSLACH
⊲ Za dva dni sa prišlo otestovať 5 269 ľu-
dí, z toho bolo len 18 pozitívnych. Pritom 
v sobotu do 18.00 h bolo otestovaných cca  
3 200 obyvateľov, z nich bolo 10 pozitívnych.

⊲ Na testovaní sa zúčastnilo 19 zdravotní-
kov, 10 dobrovoľníkov, 12 zamestnancov 
úradu, 11 hasičov, štyria vojaci.

⊲ Mestská časť kúpila 50 oblekov + ruka-
vice, dezinfekciu a rúška.

⊲ Občerstvenie zabezpečila mestská časť.
 Text a foto: Silvia Vnenková

teStovanie

 testovalo sa vo veľkoplošných stanoch. 

 obleky, štíty a rúška 
 zabezpečila mestská časť. 

 spoločná fotka na záver. 
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Ďakujeme

Ďakujeme magistrátu hlavného mesta Bratislavy za grant vo výš-
ke 10 000 € z grantového podprogramu 4 na podporu investícií 
do športovej infraštruktúry na výstavbu basketbalového ihriska 
v školskom areáli. A za grant vo výške 10 000 € na výstavbu work- 

outového ihriska v školskom areáli taktiež z grantového pod-
programu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry. 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE Bratislav-
skému samosprávnemu kraju za poskytnutie individuálnej dotá-
cie na projekt: „Kultúrne podujatia v Záhorskej Bystrici“, ktoré sa 
uskutočnili v termíne od 23. 7. 2020 – 31. 12. 2020.

Ďakujeme tiež firme REMPO za dar v podobe 1 000 kusov rúšok 
a 500 dezinfekčných gélov. Budú použité pre farnosť, školu a nie-
ktoré tiež pre poštu.  (red)

Nezabudli sme osláviť  
sv. Huberta

Oslavu sv. Huberta sme zvyknutí v našej farnosti sláviť s veľkou 
parádou a za účasti členov poľovníckych združení pôsobiacich 
v Záhorskej Bystrici a neodmysliteľným obetným darom – ulo-
veným danielom z nášho lesa, ktorý zakaždým pútal veľkú po-
zornosť najmä detí. Tak, ako všetko ostatné, aj oslava sv. Huber-
ta v tomto roku bola iná. V sobotu 7. novembra o 10.00 h sa pri 
svätej omši zišlo pár členov Poľovníckej spoločnosti, aby poďa-
kovali Pánu Bohu za pomoc v minulom roku a zároveň prosili aj 
na príhovor svojho patróna sv. Huberta o ochranu do ďalšieho 
roka. Na konci svätej omše dostali poľovníci dar od pána farára 
Ľudovíta Pokojného – posvätenú sochu sv. Huberta, ktorá bude 
umiestnená v novovybudovanej klubovni Poľovníckej spoloč-
nosti Záhorská Bystrica. 
 Text a foto: (lp)

Samospráva pomáha

Koronavírus nezastavil ani práce na rekonštrukcii Domu smútku. 
Tak, ako vlani, aj tento rok poslanci v rozpočte vyčlenili finanč-
né prostriedky na opravu Domu smútku. Ako prvá sa opravovala 
strecha, v minulých dňoch sa na nej robili izolačné práce. Rekon-
štrukcia bude aj naďalej pokračovať v spolupráci mestskej časti, 
farnosti a vlastne všetkých obyvateľov Záhorskej Bystrice. Všet-
kým nám záleží na tom, aby sme mali dôstojný priestor na posled-
nú rozlúčku s našimi zosnulými.
 Text a foto: (red) 
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Veľké stromy sú už orezané

Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečil orez veľkých 
stromov na ceste pri Markíze, ktoré olámal silný vietor a od-
stránil všetky nalomené a nebezpečné konáre. Zamestnanci 
ekologickej skupiny vykosili breh potoka popri ceste smerom 
k družstvu. Odstránili všetku burinu a odpadky, taktiež orezali 
náletové kríky, ktoré už výrazne zasahovali do cesty. Naša eko 
skupina upravila prerastené kríky na konci Tešedíkovej ulice, 
ktoré výrazne zasahovali do komunikácie.
 Text a foto: MÚ

Susedský advent

Pandémia rozdeľuje, ale aj spája. Svedčí o tom tiež kultúrno-spo-
ločenský projekt šiestich mestských častí 4. bratislavského 
okresu. Bratislava Tourist Board (BTB) na podnet mestskej čas-
ti Dúbravka a v spolupráci s Devínskou Novou Vsou, Devínom, 
Karlovou Vsou, Lamačom a Záhorskou Bystricou vytvorili jedi-
nečný Susedský advent. Natočili kultúrne vystúpenia, ktorých 
cieľom je podporiť kultúru, priniesť spoločný pozdrav a pred-
vianočnú atmosféru k ľuďom. Samostatné kultúrne vystúpenia 
si môžete pozrieť na www.dubravskatv.sk.
 (red)

Obnovujeme 
vodorovné značenia

Pred zimnými mesiacmi sme obnovili nástrek na väčšine prie-
chodov pre chodcov najmä v lokalite Pod Vŕškami. Mnohé z nich 
boli už zodraté. Vynasnažíme sa, pokiaľ to počasie dovolí, spolu 
so správcami komunikácie ich obnoviť. Ak by ste ešte o nejakých 
„neviditeľných“ priechodoch pre chodcov vedeli, upozornite na to 
miestny úrad.
 Text a foto: MÚ

Hasiči bojovali s vodou

Sme síce zvyknutí, že hasiči bojujú s ohňom a požiarmi, ale ich 
činnosť je oveľa širšia. Pomáhajú pri rôznych prírodných ka-
tastrofách, ale napr. aj pri starostlivosti o zeleň či asistujú pri 
kultúrnych a športových podujatiach. V priebehu októbra za-
sahoval náš DHZ Záhorská Bystrica pri povodňových prácach 
spôsobených dlhodobými výdatnými zrážkami na uliciach 
Bratislavská, Čsl. tankistov, Trstínska, Čerešňový sad, Pútnic-
ká, Karpatská. Išlo hlavne o zatopené pivnice, garáže a cestné 
komunikácie.
 Text a foto: MÚ
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Plánkari schôdzovali

Napriek tomu, že žijeme koronavírové časy, sa stretli Plánkari na 
svojej členskej schôdzi. Ako inak – vonku. Hovorilo sa najmä o hos-
podárení OZ a dotácii MÚ Záhorská Bystrica pre túto lokalitu, ale 
aj o rozpracovaných aktivitách OZ LP a MÚ Záhorská Bystrica, teda 
o prevode pozemkov pod cestami, o nových stojiskách pre kontajne-
ry na separovaný zber pri vchode 2. a 3. a o oprave existujúcich ciest. 

Podpredsedníčka OZ LP Eva Horazná Matrková načrtla predstavu 
OZ LP vytvoriť „manuál Plánkara“ pre obyvateľov a majiteľov ne-
hnuteľnosti v tejto lokalite, ktorá by mala obsahovať informácie 
o službách, možnostiach a správaní sa. Pán Štefanec navrhol, aby 
dala obec na každý vstup dopravnú značku zákaz státia a zároveň, 
aby v spolupráci s OZ LP bola vytvorená a nainštalovaná pri kaž-
dom vchode „uvítacia tabuľa“ na ktorej by bol stručný popis, kde 
sa návštevník našej lokality nachádza, čo všetko tu môže nájsť 
(zvieratá, rastliny...) a ako sa má správať. 
 Text a foto: OZ LP

Staráme sa o cesty a chodníky

Pokračujeme v opravách ciest a chodníkov v Záhorskej Bystrici. 
V dňoch od 16. 11. 2020 do 21. 11. sme vymenili povrch komu-
nikácie na Donskej ulici, v mieste slepej odbočky cca od domu 
č. 93 po dom č. 97A. 

V dňoch 11. a 12. 11. sme zrealizovali 1. etapu výmeny asfalto-
vého povrchu na príjazdovej komunikácii Podkerepušky (od od-
bočky z Hodonínskej ulice až po 2. ulicu).  Ďalšie etapy výmeny 
asfaltu sú plánované v roku 2021.
 Text a foto: MÚ

Čistíme aj zelené plochy

Pracovníci Eko čaty v posledných dňoch zabezpečujú jesennú 
údržbu zelených plôch a odstraňovanie suchých rastlín a listov. 
Uskutočnila sa tiež údržba farského parku s pomocou dobrovoľ-
níkov ako aj babičiek z farnosti. chlapi z EKO čaty zabezpečili aj 

údržbu ciest, chodníkov a trávnatých plôch v extraviláne mest-
skej časti. V spolupráci s mestom zároveň čistili krajnice. Vyčis-
tili sa stojiská na Podkerepuškách a na Námestí rodiny pripravili 
k adventnému obdobiu Betlehém. Text a foto: MÚ
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Nech nový rok splní vaše priania, anjeli 
nech vaše cesty chránia a problémy nech 
sa vás stránia. 
Veselé Vianoce 
a Šťastný nový rok praje

PF 2021

Hlas nádeje
občianske združenie
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Zberný dvor so zmenenými 
otváracími hodinami

Zberný dvor bude mať počas zimných mesiacov od soboty 7. 11. 
2020 do odvolania zmenenú prevádzkovú dobu v nasledovných 
časoch.
Po-Pia: 8.00 – 15.00
So: zatvorený do odvolania
ne: zatvorený

Žiadame všetkých obyvateľov, 
aby odpad neukladali k plotu 
zberného dvora

 Text a foto: MÚ

„My sme dobrí kamaráti,  
my sa máme radi...“

Takýmito slovami sa začína utorková hodina v miestnej knižni-
ci. Práve tu sa stretávajú šikovné deti a ich rodičia, aby spoločne 
trávili čas a pripravovali svoje deti na vstup do materskej školy. 
Pedagogický projekt PLANÉTKA Mia je určený pre deti od 2,5 ro-
ka do 4 rokov. Každá hodina má konkrétnu tému a je zameraná na 
rozvoj pozornosti a vnímania, kreativity, motorických zručností 
a sociálnych kompetencií. Novembrové a decembrové hodiny boli 
viac zamerané na prosociálne témy. Ak sa chcete od januára pri-
pojiť k tvorivým kamarátom, viac informácií o kurze nájdete na 
facebooku Planétka Mia alebo aj na stránke www.babybalance.sk. 
 Martina Bálint, autorka projektu Planétka Mia

Nech nový rok splní vaše priania, anjeli 
nech vaše cesty chránia a problémy nech 
sa vás stránia. 
Veselé Vianoce 
a Šťastný nový rok praje

PF 2021

Hlas nádeje
občianske združenie
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SENIOROV SME SI 
uCTILI NETRADIČNE

Seniori

V Záhorskej Bystrici je tradícoiu, že si 
každoročne v októbri pripomíname 
Mesiac úcty k starším. V týchto ne-

zvyčajných časoch, keďže nie je možné si 
prejaviť úctu na spoločných stretnutiach, 
ako to bolo po minulé roky, sa mestská 
časť rozhodla našich bystrických seniorov 
starších ako 65 rokov pozdraviť, povzbudiť 
a aspoň malou trochou potešiť. Každý se-
nior dostal balíček, kde bol pozdravný list 
od starostu, rúško a pár vitamínov. Aspoň 
takto sme sa v mene starostu, poslancov, 
ale aj pracovníkov úradu našim seniorom 
poďakovali a vyjadrili svoju úctu. 

A ako na to reagovali obdarovaní? Zároveň 
nám odpovedali na pár otázok:
⊲  Potešil vás balíček ?
⊲  Akú inú pomoc očakávate od MÚ?
⊲  Máte obavy, strach zo šíriacej sa pandémie?

Jozef Fatyka z Pútnickej ulice:

⊲  Našťastie, som sebestačný, pomáhajú mi 
moje dcéry, takže nepotrebujem oso-
bitnú pomoc, ale aj tak chcem poďako-
vať. V balíčku nič nechýbalo. Bolo tam 
všetko potrebné. 

⊲  Oceňujem činnosť nášho starostu 
a celého úradu. Teším sa aj z vecí, ktoré 
sa nás, starších, netýkajú, napr. z rekon-
štrukcie detského ihriska. Vidím za tým 
kus zmysluplnej práce. 

⊲  Vírusu sa nebojím aj preto, že som bol 
dvakrát na testovaní, pre svoj dobrý po-
cit, aj keď som pre svoj vek ísť nemusel. 
Vyhýbam sa stretnutiam s väčším počtom 
ľudí, ale keď som doma zavretý, zase mi 
chýba bežná komunikácia s človekom. 

oľga iváková z Ul. Čsl. tankistov:

⊲  V balíčku boli vitamíny, ktoré používam. 
Mám ešte navyše vlastné, takže prišlo 
mi to vhod. Veľmi pekne ďakujem. 

⊲  Nevyhľadávam hromadné akcie, dávam 
prednosť úzkemu okruhu ľudí, mojich 
susedov a susedky. Rozumieme si a som 
spokojná. 

⊲  Nie, strach vôbec nemám. Možno len 
o svoje deti. My sme vo veku, keď sme si 
už všetko stihli užiť. Ja osobne som spo-
kojná so svojím životom, takže strach 
u mňa nemá miesto. 

Palko Šramek z Pútnickej ulice:

⊲  Nemám žiadne zvláštne potreby, ale ba-
lík ma príjemne prekvapil a zároveň po-
tešil. Nečakal som to. 

⊲  Našťastie, sme veľmi rozvetvená rodina 
a od nej dostávam všetko potrebné. Do-
stávam informácie o dianí v obci a celko-
vo som spokojný. 

⊲  Nie, pri dodržiavaní karantény nie je dô-
vod sa báť a aj testovanie nás uistilo, že 
sme zdraví. 

 Text: Peter Ščasný, Foto: archív redakcie

 toto si seniori našli v balíčkoch. 

  ján hasoň dával do balíčkov listy. 

 balíčky rozdával aj starosta.  balíčky už čakajú na svojich adresátov. 
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školy

TENTO ŠKOLSKý ROK  
JE POZNAČENý KOVIDOM

Po dvoch mesiacoch letných prázdnin 
sa 2. septembra otvorili brány našej 
školy. Nový školský rok sme privítali 

v obmedzených pandemických podmien-
kach, no s nádejou, že sa situácia zlepší. 
Škola poctivo dodržiavala všetky naria-
denia hlavného hygienika: nosenie rúšok 
u zamestnancov a žiakov II. stupňa, nemie-
šali sa jednotlivé skupiny žiakov, hodiny, 
ktoré bývajú delené, sa vyučovali v rámci 
celej triedy, školský klub detí fungoval 
v obmedzenom režime. Na obedy žiaci od-
chádzali podľa tried a presne stanoveného 
harmonogramu, vyučovanie prebiehalo 
v čo najväčšej miere v exteriéri (v závislos-
ti od náročnosti a možnosti preberaného 
učiva daných predmetov) a telesná výcho-
va je len v exteriéri dodnes.

Hektickejšie obdobie zasiahlo našu ško-
lu v októbri. Hneď 1. októbra bola celá 
základná aj materská škola na základe 
nariadenia RÚVZ Bratislava uzatvorená 
do 10-dňovej karantény z dôvodu pre-
vencie proti šíriacemu sa koronavírusu. 
Táto správa, ktorá prišla zo dňa na deň, 
bola nečakanou nielen pre učiteľov, ale 
aj žiakov a ich rodičov. Vyučovací pro-
ces prešiel na dištančnú formu vzdelá-
vania, v rámci ktorého museli učitelia 
pre každú triedu zostaviť online rozvrh. 
Dištančné vzdelávanie prebiehalo pro-
stredníctvom rôznych platforiem, ale 
hlavne cez zoom a Edupage. 

Po skončení nariadenej 10-dňovej karanté-
ny nás čakal návrat do školských lavíc. Zno-
va však bolo potrebné dodržiavať vyššie 
spomenuté nariadenia hlavného hygienika. 
V tomto režime sme fungovali dva týždne 
a od 26. októbra z nariadenia vlády prešli 
žiaci II. stupňa na dištančnú výučbu. Učite-
lia, žiaci a aj rodičia sa opäť museli adapto-
vať na nové podmienky. Žiaci I. stupňa a de-
ti MŠ do dnešného chodia do školy a škôlky, 
žiaci I. stupňa už aj s povinnosťou nosenia 
rúšok v interiéri aj exteriéri.

V tomto období dištančná výučba naďalej 
prebieha prostredníctvom online vyučo-
vania. Žiaci a učitelia sa riadia školským 
rozvrhom zostaveným na školský rok 
2020/2021. Trvanie online hodín a zvo-
nenie na začiatok vyučovacej hodiny sú 
v súlade s prezenčnou formou, pretože 
niektorí učitelia vyučujú žiakov prvého 
aj druhého stupňa, tak, aby škola mohla 
fungovať ako celok. Aj vďaka tomu žiaci 
prichádzajú o minimum vyučovacích ho-
dín a učiva. Offline výučbu realizujú počas 
dištančného štúdia učitelia výchovných 
predmetov. Týmto poskytujeme žiakom 
počas prestávok viac času na potrebnú 
psychohygienu a prípravu na hodiny. 

Názory žiakov či pedagógov na dištanč-
nú výučbu sa rôznia. Pre väčšinu učite-
ľov v porovnaní s prezenčnou výučbou 
v škole je tá dištančná náročnejšia. Niet 

nad osobný kontakt. Sme, samozrejme, 
vďační za vymoženosti dnešnej moder-
nej doby a tešíme sa a vítame aj takéto 
možnosti vyučovania. Má to však aj tie-
nisté stránky, ktoré sú mnohokrát veľ-
kou prekážkou. A my, učitelia, sme na to 
prikrátki a zároveň stojíme medzi dvoma 
mlynskými kameňmi – ľudskosťou (em-
patiou, pochopením žiakov) a pravidlami 
(školský poriadok). V tomto nám môžu 
pomôcť a pomáhajú rodičia, ktorí sú sú-
činní a s nami spolupracujú. Uvedomuje-
me si, že technické a materiálne zabez-
pečenie či internetové pripojenie nie sú 
samozrejmosťou a akceptujeme to. Ale 
postupom času vidíme, že technika je 
nám v prevažnej miere naklonená a už 
len zakomponovať niekedy serióznejší 
a zodpovednejší prístup žiakov voči uči-
teľom, mať aspoň „osobnejší“ vizuálny 
kontakt prostredníctvom zapnutých ka-
mier, aby sme my, učitelia, nemali pocit, 
že sa rozprávame s čiernou obrazovkou 
bez spätnej väzby. V dištančnej výučbe sa 
snažíme v rámci možností o aktivizáciu 
žiakov, sprostredkúvame im tvorivé úlo-
hy, ale aj samotný výklad obohacujeme 
o prezentácie, videá, zvukové nahrávky 
či iné pomôcky a materiály.

Naopak, deti si tento spôsob výučby po-
chvaľujú – veď, samozrejme, nemusia sa 
ráno prepravovať do školy a tým pádom 
skoro ráno vstávať. Mnohí si obľúbili spô-

 na chodníkoch chýba detský džavot.  väčšina tried je prázdnych. 
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soby a metódy, ktoré pedagógovia využí-
vajú. Nájdu sa ale aj odporcovia medzi deť-
mi, ktorí naopak tvrdia, že výučba v škole 
je lepšia. V domácom prostredí počas vy-
učovania u nich absentuje bezprostredný 
kontakt s učiteľom počas výkladu, naprí-
klad pred tabuľou, alebo im chýba sociál-
ny kontakt so spolužiakmi. Doma im čas 
ubieha veľmi pomaly, kým v škole, kde je 
zábava, to preletí neskutočne rýchlo. 

Problémy sú rôzne a niekedy je náročné zo-
rientovať sa v tejto ťažkej situácii, ale je skve-
lé vidieť spoluprácu detí, rodičov a školy. 

Pandemické obdobie výrazne obmedzilo aj 
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacích ak-
tivít rôzneho druhu. Hneď na jeseň má na-
ša škola už tradične niekoľko aktivít, ktoré, 
žiaľ, tento rok musela vypustiť. Už v septem-
bri sme sa zvykli tešiť z osláv Európskeho 
dňa jazykov či z Týždňa zdravej výživy alebo 
Jazykového týždňa. Sprísnené pravidlá nám 
rovnako neumožnili zrealizovať naše ob-
ľúbené účelové cvičenie či zapojenie sa do 
rôznych súťaží a mimoškolských projektov.

Niektoré z nich sa predsa len presunuli do 
online sveta a veríme, že aj tu načerpáme 

nové skúsenosti, či získame nejaké oce-
nenia. Čomu sa tešíme je to, že nám bolo 
umožnené zorganizovať Jesenný zber 
papiera. Máme dobrý pocit, že spoluprá-
ca rodičov, žiakov a školy nás nenechala 
ľahostajnými v tomto neľahkom období 
a myslíme aj na našu prírodu.

Zostávame v plnej nádeji a viere, že kaž-
dá skúška a jej prekonanie nás posúvajú 
ďalej. Nesmieme sa však vzdávať a musí-
me mať jeden cieľ. Veríme, že ten máme 
všetci spoločný. 
 Učitelia ZŠ s MŠ Hargašova 5

Školský rok je v plnom prúde a ma-
terská škola si prešla tiež rôznymi 
úskaliami. Pri organizácii výchov-

no-vzdelávacej činnosti sa riadime po-
kynmi a manuálom vydanými MŠŠVaV 
SR. Daným podmienkam sme prispôso-
bili prevádzku MŠ a úplne sme obme-
dzili krúžkovú činnosť. Neorganizujeme 
športové aktivity ani kultúrne podujatia. 
V tomto školskom roku sme nemohli po-
zvať k nám, do materskej školy, v rámci 
mesiaca úcty k starším našich starých 
rodičov. Deti z triedy Sovičky si pripravili 
pásmo ľudových tancov, ktoré pani učiteľ-
ky nahrali na video a prostredníctvom ro-
dičov potešili svoje babky aj dedkov. Deti 
z iných tried poslali starým rodičom aspoň 
vlastnoručne vyrobené darčeky.

Mnohé pani učiteľky svoju výchovno-vzde-
lávaciu činnosť obohatili projektmi v rámci 
svojej triedy. Predškoláci sa zamerali na 
predčitateľskú gramotnosť a rôzne báda-
teľské aktivity. Pri pobyte vonku využívame 
vynovený školský areál a detské ihriská.

V tomto školskom roku sa chceme viac za-
merať na environmentálnu výchovu, trie-
denie a využívanie odpadu pri rôznych ak-
tivitách materskej školy. Deti sa rady učia, 
spoznávajú nové veci a objavujú. Práve preto 
sú ony tými správnymi nositeľmi myšlienky 

AJ ŠKôLKA fuNguJE 
V OBMEDZENOM REžIME

separácie a ochrany životného prostredia. 
V triede Žabky v spolupráci s rodičmi deti 
zbierajú určitý druh odpadu, ktorý potom 
využívajú pri výtvarných a pracovných čin-
nostiach. A tak sa napríklad papierové rolky 
menia na stromy či na dopravné prostriedky 
a do upravených plastových fliaš si deti za-
sadia rôzne semienka. 

Pre deti máme pripravených ešte veľa 
rôznych a zaujímavých aktivít. Veríme, 
že v plnej miere budeme môcť naše plá-
ny naplniť.

 Viera Mazáčková
 Foto: Barbora Bosnyáková

 z papierových roliek vyrástli stromy. 
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životné prostredie

ZAČNE SA 
VRECOVý ZBER 
TRIEDENéHO 
ODPADu

▲ Niektorí ľudia si mýlia extravilán Záhorskej Bystrice so sklád-
kou odpadu. Pravidelne sú vytvárané čierne skládky na ceste od 
betonárky v Záhorskej Bystrici smerom k Volkswagenu.

Spoločnosť OLO v spolupráci s Magistrátom HM SR Brati-
slava pripravujú zmenu v zbere triedených zložiek plastov 
a papiera. Tieto odpady sa budú zbierať do vriec s prísluš-

nou farbou a označením, ktoré rozdajú všetkým obyvateľom za-
mestnanci spoločnosti OLO aj s letákom, kde budú uvedené všet-
ky dôležité informácie.

Modré a žlté kontajnery budú zo stanovíšť odstránené a zostane 
len kontajner na sklo a staré šatstvo. Záhorská Bystrica je zahrnu-
tá do tretej etapy a to znamená, že na nový systém zberu sa bude 
prechádzať približne v polovici roka 2021. Presný termín upresní 
spoločnosť OLO a mestská časť bude včas informovať všetkých 
obyvateľov o samotnom spôsobe zberu, ako aj o presných termí-
noch odvozu.

Zmena spôsobu zbierania triedených odpadov je potrebná najmä 
z dôvodu častého neporiadku v stanovištiach kontajnerov a tiež 
preto, že ľudia vhadzujú do farebných kontajnerov zmiešané ko-
munálne odpady alebo bio odpad, čo výrazne znehodnocuje zbie-
ranú surovinu. Veríme, že nový systém zberu zabezpečí čistejšie 
verejné priestranstvá a naučí ľudí zodpovednejšie a dôslednejšie 
pristupovať nielen k triedeniu, ale aj k celkovej produkcii odpa-
dov v domácnosti. 
 Text a foto: Dominik Neradovič

Nový vrecový systém aktuálne pilotne testujú v siedmich mest-
ských častiach Bratislavy. V roku 2021 prejdú na vrecový systém 
triedeného odpadu všetky mestské časti. 

▲ Obyvatelia lokality Plánky mali už tradičnú jesennú víkendovú 
brigádu. Pristavené veľkokapacitné kontajnery naplnili biologic-
ky rozložiteľným odpadom zo záhrad a ulíc. chcú takto predchá-
dzať noseniu odpadu zo zelene do okolitých lesov. 
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Pri tejto príležitosti v priestoroch miestneho úradu Záhor-
ská Bystrica starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa odo-
vzdal jubilantovi zlatú loptu a Ján Blecha sa zapísal do pa-

mätnej knihy občanov. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili 
aj predseda BFZ Juraj Jánošík a vedúci sekretár BFZ Ján Farbula, 
ktorí mu odovzdali plaketu a dres s jeho menom  a číslom 70.

Rodák zo Záhorskej Bystrice stihol vo svojom živote toho ozaj 
veľa. V ObFZ Bratislava-vidiek rozhodoval od roku 1975. Pískal aj 
súčasnému vedúcemu sekretárovi BFZ Jánovi Farbulovi. ,,Vo fut-
bale som získal zásluhou trpezlivosti, tolerancie a vôle veľa 
priateľov. Spolupracoval som s mnohými uznávanými odbor-
níkmi, vysoko si vážim najmä Dušana Radolského. Vždy som 
sa usiloval o to, aby za mňa hovorili moje činy. Predovšet-
kým ďakujem za všetko mojej manželke Marienke, hlavne 
za jej trpezlivosť so mnou a tiež za mnohé absencie na úkor 
rodiny. Riadim sa heslom – môj životný turnaj pokračuje,“  
vraví absolvent stredoškolského konzervatória a od roku 1963 
kapelník skupiny RAGTIME Jazz Band Bratislava.

Vyštudovaný pedagóg, ktorý takmer dvadsať rokov pracoval 
v Strednom odborom energetickom učilišti, sa na poste útoční-
ka v poslednej sezóne v staršom doraste Záhorskej Bystrice stal 
najlepším  strelcom so 48 gólmi. ,,Tréner Miroslav Palkovič si 
ma vybral do seniorského tímu, v ktorom som pôsobil dva 
roky. Žiaľ, na vojenčine  v čH Malacky som sa vážne zranil 
a bolo po  mojej kariére,“ hovorí ďalej prezident a tréner MFK 
Slovan Záhorská Bystrica a tiež delegát ObFZ Bratislava-mesto. 
Mimochodom, ešte pred futbalom to skúšal s hokejom v brati-
slavskom Slovane, za ktorý odohral dve sezóny. Do tohto klubu 
ho vtedy odporučil legendárny Jozef Golonka.

Ján Blecha potom  trénoval mládež v  Stupave a v Slovane Patrónka.  
V Stupave ako funkcionár a tréner pracoval dvadsať rokov. V ro-
ku 1985 získal kvalifikáciu trénera II. triedy. Vo svojom plodnom 
trénerskom živote pôsobil viac ako tridsať rokov. Je veľmi rád, že 
u starostu Jozefa Krúpu našiel veľké pochopenie pre futbal a aj jeho 
zásluhou ho postavili v Záhorskej Bystrici na nohy. ,,Je to veľmi se-
riózny chlap, na čom sa dohodneme, to vždy platí. Som veľmi 
rád,  že mi mestská časť spolu s vedúcimi funkcionármi BFZ 
pripravila takú peknú oslavu môjho jubilea,“ povedal oslávenec. 

,,S Jankom sme manželia už 45 rokov, zažili sme aj náročné 
obdobia, lebo šport a hudba sú jeho najväčšími koníčkami 
a rodina bola až na treťom mieste. Jednako som to s ním všet-

JANKO, žIVIó!

ko prežívala, stálo ma to veľa nervov. nič však neľutujem, 
keď sme spolu už toľko rokov vydržali,“ povedala nám pani 
Marienka Blechová, matka dvoch synov a jednej dcéry.

,,V Záhorskej Bystrici žijem 20 rokov a rovnaký čas sa po-
znám aj s Jánom Blechom.  Je to úžasný človek, ale aj tvrdá 
hlava, ktorý, keď niečo chce, tak to aj dosiahne. K tomu však 
treba vôľu a charakter. Som veľmi rád, že v roku 2015 spolu 
s Miloslavom Sajanom obnovili seniorské mužstvo v Záhor-
skej Bystrici. V súčasnosti hrá V. ligu a zostavili tím ľudí, ktorí 
majú skutočný záujem o futbal,“ vraví  Jozef Krúpa.

,,Som veľmi rád, že Janko Blecha je vo futbale a aj v hudbe stále 
aktívny, vďaka jeho obetavej manželke  je tam, kde je. Teraz 
neviem, či je lepší hudobník, ako funkcionár, ale je to hlavne 
skvelý a férový človek,“ poznamenal Juraj Jánošík.

Dnešnému oslávencovi k veľkému životnému jubileu želáme veľa 
zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!
 Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ, Foto: (sv)

žijú medzi nami

 ján blecha si svoju zlatú loptu váži. 

 oslávenec a gratulanti (zľava): juraj jánošík, predseda bFz, jozef krúpa,
 starosta záhorskej bystrice, manželka marienka, ján blecha, 
 ján Farbula, vedúci sekretár bFz a vicestarosta martin besedič. 

Koncom novembra, presne 26., sa dožil významného život-
ného jubilea, 70 rokov, Ján Blecha, bývalý futbalista, tréner, 
rozhodca, delegát BFZ, obFZ Bratislava-vidiek, obFZ Brati-
slava-mesto, ZsFZ a držiteľ bronzového odznaku SFZ.
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AKO IŠLI žIENKY  
(A NIELEN žIENKY) VENCE VIť

zo života mestskej časti

Pripravuje sa obnova ďalšej lokality 
v Mestských lesoch v Bratislave – 
areálu Malý Slavín. Mestské lesy 

v Bratislave v spolupráci s Metropolitným 
inštitútom Bratislavy a hlavným mestom 
zrevitalizujú obľúbený areál s altánkami 

spolu s verejnými priestormi v okolí. 

Areál Malý Slavín je obľúbenou, dobre 
dostupnou lokalitou v Malých Karpatoch 
na rekreačnej trase prepájajúcej Raču 
a Záhorskú Bystricu. Na tejto oddycho-

vo-rekreačnej zóne okrem posedenia 
so stolmi turisti trávia čas na rekreačných 
plochách, kde je priestor pre hranie futba-
lu, ping-pongu či na opekanie. 

Všetky tieto časti areálu spolu s altánkami 
a priestorom studničky budú obnovené. 
Súčasné veľkorozmerné altánky s provi-
zórnymi ohniskami nie sú v dobrom sta-
ve a musia byť pravidelne opravované, 
rovnako vytvárajú tmavý neatraktívny 
priestor pre pobyt. Aktuálne altánky majú 
len čiastočné prestrešenie, čím ich spod-
né, a pritom nosné časti nie sú kryté voči 
dažďu, čo zhoršuje ich technický stav a vy-
žaduje si ich pravidelné opravy.

Na Malom Slavíne preto vznikne jeden 
kompaktný altánok, ktorý zachováva dote-
rajšiu kapacitu na sedenie a stolovanie, no 
vďaka efektívnejšiemu tvaru strechy s väč-
šou zastrešenou plochou na rovnakom 
pôdoryse. Sedenie dostane nové usporia-

V AREÁLI MALý SLAVÍN  
VZNIKNE NOVý ALTÁNOK

TTradične sme sa už 4. rok opäť 
stretli pri viazaní adventných ven-
cov v Záhorskej Bystrici. Tento 

rok bol nezvyčajný, a preto sa chceme 
poďakovať OZ Hlas nádeje, že nám i na-
priek nepriaznivej situácii umožnil túto 
tradíciu dodržať. Miesto uskutočnenia sa 
nachádzalo na Námestí rodiny. Bolo veľ-
mi útulné, všetko čisté a priznajme sa, že 
rozdelenie do menších skupiniek na čas, 
nám asi viac vyhovoval ako predošlé ro-
ky. cítili sme sa ako doma. Materiálu bolo 
dosť, človek si mohol vybrať rôzne veľko-
sti venčekov, z rôznych materiálov, viacero 
druhov čečiny, tují, živých, ale aj umelých 

listov a mnoho ozdôb, ktoré vám napadli, 
ale aj nenapadli.

Pre tých, ktorí si nestíhali venčeky sami 
spraviť, boli na predaj i predviazané, ktoré 
si stačilo pomocou tavnej pištole ozdobiť 
alebo si mohli priamo zakúpiť už hotový 
veniec. Pomoc pri viazaní i ukončení bola 
samozrejmosťou tak, ako po minulé roky, 
ale keďže boli menšie skupinky, tak prí-
stup mohol byť oveľa individuálnejší a na 
akékoľvek otázky nám vždy niekto ochot-
ne odpovedal, poradil či pomohol. Verím, 
že vďaka tomuto osobnejšiemu prístupu 
budeme budúci rok o to skúsenejšie a pôj-

de nám to viac od ruky.
Prajeme vám príjemné prežitie adventné-
ho obdobia a Vianoc.
 Text a foto: Ľubica, Silvia, Zuzana a Edi

 vizualizácia 
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Jesenná časť futbalových súťaží, kde 
bojovali aj naše mládežnícke družstvá, 
bola kvôli pandémii korona vírusu 

opäť prerušená.

Tak, ako to bolo na jar, keď prebiehala prí-
prava na jarnú časť súťaží, sa sezóna ne-
rozbehla, tak aj teraz nám vystavil vírus 
stopku. Zostávalo nám odohrať zhruba 5 
zápasov vo všetkých kategóriách, no, bohu-
žiaľ, pandémia a opatrenia boli opäť proti.

Dostali sme stopku, no futbalový život 
sa v našom klube zastavil iba na chvíľu. 
Vzhľadom na lockdown sme si od futbalu 
na 2 týždne oddýchli. Počas tohto obdobia 
sme hráčom posielali individuálne trénin-
gy, vďaka čomu sa aspoň trochu hýbali. 

Hneď, ako vyšli nové usmernenia vlády, 
ktoré stanovili podmienky, za akých je 
možné trénovať, sme sa, i keď v obmedze-
ných podmienkach, pustili do trénovania 
(obmedzený počet hráčov 5 + 1).

Okrem našich najmenších (predpríprav-
ka), ktorých sme museli, bohužiaľ, na istý 
čas odstaviť z tréningového procesu, keďže 
nemáme na to podmienky ani kapacity, aby 
sme sa mohli venovať ďalším 30 deťom, sa 

do trénovania pustili všetky naše kategórie. 
Jednotlivé tímy sme museli rozdeliť do sku-
piniek v adekvátnom počte hráčov, čo nám 
niekoľkonásobne navýšilo počet tréningo-
vých jednotiek. Tréningy sa konali a konajú 
zväčša na umelej tráve v školskom areáli. 

Kovid nebol a nie je jediný protivník, s kto-
rým bojujeme. Početné dažďové zrážky nám 
neumožňovali trénovať na prírodnej tráve 
na futbalovom ihrisku, chvíľami to na ňom 
vyzeralo tak, že by sme sa mohli pustiť do 
pestovania ryže alebo prejsť na iný šport, 
trebárs vodné pólo. Našťastie sa počasie 
umúdrilo, a tak sme s našimi najstaršími za-
čali využívať aj futbalové ihrisko. Od druhej 

polovice novembra nám bolo umožnené tré-
novať i v športovej hale, samozrejme, v ob-
medzenom móde, no aj za to sme vďační.

Momentálne nám nič iné neostáva, len 
pevne dúfať, že pandémia čoskoro pomi-
nie a my sa budeme môcť vrátiť k bežné-
mu životu, čo by pre nás z futbalového hľa-
diska znamenalo trénovať opäť v plnom 
počte bez akýchkoľvek obmedzení.

Snáď vyhráme tento ťažký zápas proti ko-
vidu a na jar sa opäť rozbehnú futbalové 
súťaže, v ktorých budeme môcť ukázať 
svoje futbalové umenie.
 Text a foto: Ján Prokop

PREDČASNý KONIEC 
JESENNEJ ČASTI

danie, aby ponúklo flexibilnejšie užívanie 
priestoru rôznymi skupinami zároveň. 

„Podstatná funkcia altánku je, aby sa člo-
vek vedel skryť pred počasím a tento altá-
nok je presne o tom – je to tenká, vznáša-
júca sa strecha, ktorú pri pohľade takmer 
nevidno. Altánok teda nedominuje v lese, 
ale sa v lese stráca. A my môžeme vnímať 
to podstatné, za čím sme tam prišli – oko-
litú prírodu,“ povedal riaditeľ Mestských 
lesov v Bratislave Matej Dobšovič.

Nový altán bude umiestnený na mieste 
pôvodných prístreškov a rešpektuje ur-
banistické rozloženie. Architekti z atelié-

ru Bakyta architekts navrhli konštruk-
ciu tenkých stĺpov, ktoré nesú zavesené 
drevené prestrešenie, vďaka čomu bude 
priestor presvetlenejší a bezpečnejší 
s otvorenejšími priehľadmi, aby bol al-
tánok funkčný, no pritom nezakrýval to 
najdôležitejšie, pohľad cezeň priamo do 
lesa a na lúku. Odvodnenie strechy altá-
nu je riešené spádovaním strešnej roviny 
v priečnom smere smerom k lesu. 

„Som veľmi rád, že sa Malý Slavín bude 
rekonštruovať. Je v katastri našej obce 
a veľmi obľúbenou rekreačnou lokalitou 
všetkých Bratislavčanov. Vážim si dobrú 
spoluprácu s Mestskými lesmi a Metropo-

litným inštitútom Bratislavy a už dnes sa 
teším na konečný výsledok,“ dodáva sta-
rosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Spustenie realizácie projektu je napláno-
vané na jar 2021. Úprava altánkov a ve-
rejného priestoru v areáli Malý Slavín je 
jeden z projektov hlavného mesta a Met-
ropolitného inštitútu Bratislavy pre lepšie 
verejné priestory, v rámci ktorých mesto 
zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verej-
ných priestorov pre všetkých Bratislavča-
nov a Bratislavčanky v celom meste. 

 trénujú aj v obmedzených podmienkach. 
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DOBROVOľNÍCTVO MÁ V KRVI

rozhovor

⊲  Ako dlho ste predsedníčkou nášho miest-
neho spolku Červeného kríža?

Predsedníčkou som od roku 2018, pred-
tým som bola členkou výboru, ale členkou 
miestneho spolku som už veľmi dlho.

⊲  Určite ste mali na čo nadviazať… Ako vás 
ovplyvnila, resp. v čom vás inšpirovala va-
ša predchodkyňa? 

Mojou predchodkyňou bola Anna Wein-
štuková, ktorá robila predsedníčku takmer 
30 rokov. V podstate ona ma oslovila, či 
nechcem pracovať vo výbore. Musím po-
vedať, že za jej prácu jej patrí veľká vďaka 
a veľmi si vážim, ako za tie roky dokázala 
udržať chod tejto organizácie. Samozrej-
me, bez pomoci celého výboru by to bolo 
ťažké, ale myslím si, že pani Weinštuková 
práve svojou trpezlivosťou, schopnosťou 
porozumieť druhým bola tým pravým 
človekom na túto funkciu. Práve preto 
bolo pre mňa veľmi ťažké rozhodnúť sa, 
či zoberiem po nej túto funkciu a či vôbec 
dokážem pokračovať v jej práci. Uvedo-
movala som si aj zodpovednosť za to, že 
tento spolok funguje v Záhorskej Bystrici 
od roku 1952 a bude na mne, aby sa jeho 
fungovanie nepretrhlo.

⊲  Prečo ste sa vôbec začali angažovať prá-
ve v tejto organizácii?

Červený kríž má veľmi blízko k darcom krvi. 
Som držiteľkou striebornej Jánskeho plake-
ty a chcela som sa zapojiť aj do organizova-
nia odberov, ktoré robí náš spolok. Neskôr 
som si urobila kurzy prvej pomoci a začala 
som sa zaujímať o túto problematiku viac.

⊲  Priblížte nám činnosť miestneho spolku 
SČK? Koľko má členov, aké aktivity robíte?

Naša členská základňa má 102 členov. 
Medzi hlavné aktivity je poskytovanie 
zdravotníckych asistenčných služieb pri 
akciách, ktoré organizuje Miestny úrad 
v Záhorskej Bystrici. Môžete nás vidieť aj 
na Dňoch otvorených dverí v Markíze, kde 

máme svoj stan s označením Červeného 
kríža a naše hliadky robia zdravotnícky 
dozor počas celej akcie. Organizujeme 
pravidelne v predvianočnom čase odber 
krvi. Pri zbierkach potravín pomáhame 
pri distribúcii potravín ľuďom v hmotnej 
núdzi v Záhorskej Bystrici. Pre svojich čle-
nov aspoň raz do roka vymyslíme výlet, čo 
je z roka na rok ťažšie, pretože mám pocit, 
že za tie roky už boli naši členovia všade . 
Snažíme sa ku koncu roku stretnúť s na-
šimi jubilantmi, spoločne posedieť, poroz-
právať a musím povedať, že to je naozaj 
príjemne strávený čas. Robíme prednášky 
prvej pomoci pre našich občanov a v rámci 
akcie MDD si deti z našej ZŠ môžu vyskú-
šať, ako podať prvú pomoc zranenému.

⊲  Po minulé roky ste organizovali Mikuláš-
sku kvapku krvi, bolo to vždy v Spoločen-
skom dome. Tento rok to nie je možné. Ak 
by niekto chcel darovať krv, kam môže ísť?

Je nám veľmi ľúto, že momentálna situácia 

nedovoľuje zorganizovať Mikulášsku kvap-
ku krvi, ktorú robievame v Spoločenskom 
dome. Darcovia však môžu darovať krv 
v transfúznych staniciach. Nakoľko odber je 
teraz z rôznych hygienických dôvodov kom-
plikovaný, je nutné sa dopredu objednať.

⊲  Zapájajú sa do vašich akcií aj obyvatelia Zá-
horskej Bystrice, ktorí nie sú vaši členovia?

áno. chcem poďakovať všetkým darcom, 
ktorí chodievajú na našu Mikulášsku kvapku 
krvi, napriek tomu, že nie sú našimi členmi. 
Samozrejme, že nečlenovia sa môžu zúčast-
niť aj na výletoch, ktoré organizujeme.

⊲  Ako ovplyvnila koronakríza vaše fungo-
vanie? Ktoré akcie ste museli zrušiť?

Tento rok sme museli zrušiť všetky akcie, 
ktoré sme mali naplánované.

⊲  Vy túto funkciu vykonávate dobrovoľne. 
Určite vám zaberie veľa času. Ako to vní-
ma vaša rodina?

Daniela Martinčičová je predsedníčkou Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Záhorská Bystrica. Dobrovoľ-
níctvo má jednoducho v krvi, lebo celá jej rodina sú prevažne dobrovoľní hasiči, z dcéry bude záchranárka. S Danielou 
Martinčičovou sme sa rozprávali nielen o práci v Červenom kríži.

 členky nášho miestneho spolku červeného kríža. daniela martinčičová vpravo hore. 
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Tak, ako moji rodičia nás viedli zapájať sa 
do dobrovoľných aktivít, tak aj ja sa sna-
žím svoje deti k tomuto viesť. Pochádzam 
z rodiny dobrovoľných hasičov. Moji ro-
dičia, súrodenci a všetci členovia na-
šej rodiny sú dobrovoľní hasiči v našej 
mestskej časti. Červený kríž má k hasi-
čom blízko. Obidva tieto spolky patria 
k najstarším organizáciám v Záhorskej 
Bystrici. Myslím si, že v našej rodine sa 
to dedí. Dcéra študuje urgentnú zdravot-
nú starostlivosť a bude záchranárka. Syn 
tiež chodí na všetky akcie, ktoré robíme 
a aktívne sa zapája.

⊲  Prezraďte nám niečo o sebe. Aké je vaše 
povolanie? Zostane vám čas ešte aj na 
iné záľuby?

Pracujem ako IT analytik. Okrem práce 
v dobrovoľných organizáciách je mojou 
najväčšou záľubou práca v záhradke.

⊲  Boli ste dobrovoľníčkou pri plošnom testo-
vaní na COVID-19. Prečo ste sa tak rozhodli? 

Červený kríž bol vždy predurčený na 
pomoc ľuďom v ťažkých situáciách, či už 
to bolo v čase vojny, ale aj pri iných ži-
velných pohromách alebo pandémiách. 
Naši členovia, pokiaľ im to ich vek alebo 
zdravotný stav dovolil, boli pripravení 
pomôcť pri testovaní v Záhorskej Bystri-
ci. Aj ja si myslím, že teraz bol ten správ-
ny čas, kedy sme mohli pomôcť, o to viac 
ma teší, že sme mohli pomáhať občanom 
našej mestskej časti.

⊲  Ako vidíte budúcnosť ČSČK v Záhorskej 
Bystrici? Plánujete jej činnosť nejako roz-
šíriť, prípadne niečo zrušiť či obnoviť?

V posledných rokoch je všeobecne prob-
lém získať mladých členov do dobrovoľ-
ných spolkov. Asi to nie je také atraktívne 
ako napríklad športy. chceli by sme roz-
šíriť našu členskú základňu o mladších 
členov. Zvyšovať vzdelanie našich členov 
kurzami prvej pomoci. 

⊲  Čakajú nás Vianoce, možno trochu iné, než 
po minulé roky. Ako ich budete prežívať?

Plánovať niečo v dnešnej dobe je ťažké. 
Dúfam, že ich prežijeme v zdraví v kruhu 
svojej rodiny.

⊲  Čo by ste si „pod stromček“ želali pre se-
ba, čo pre svojich blízkych a čo pre našich 
Bystričanov?

Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia. Pria-
la by som si, aby život bol zasa taký, na aký 
sme zvyknutí. Priala by som si, aby sme sa 

znovu mohli stretávať na výletoch, odbere 
krvi a pri oslave jubilantov.
 Silvia Vnenková, Foto: archív DM

 medzi rovnako zanietenými ženami (daniela martinčičová vľavo hore). 

 bola aj dobrovoľníčkou pri celoplošnom testovaní (hore v strede). 

 dobrovoľníci tentoraz "v civile". 



 BYSTRICKé „NAJ“ V ROKu 2020

zo života mestskej časti

Hneď v januári sme slávnostne otvorili vynovenú a zrekonštruovanú 
materskú školu, v ktorej sme nadstavbou získali ďalšie triedy. Dnes 
má teda naša MŠ 8 tried, kam chodí 190 detí. O tom, že je najkrajšia 
a najmodernejšia na celom Slovensku, svedčí aj medzinárodné oce-
nenie, ktoré stavba dostala. Dňa 23. septembra si v kráľovskom paláci 

vo Varšave prevzali Európsku cenu Stavba roka 2019 v kategórii Mo-
dernizácia verejnej stavby starosta Jozef Krúpa, architekt Slávo Sla-
bej a zástupcovia sločnosti Kamiprofit, ktorá stavbu realizovala, Mi-
lan Boško a Tomáš Madi. celá rekonštrukcia vrátane nadstavby stála 
900-tisíc eur, z európskych fondov sme na ňu dostali 650-tisíc eur.

1.

2.

4.

3.

Prvá vlna pandémie sa začala už v marci. Postupne sa zastavoval 
bežný život. Zatvorili sa školy, škôlky, reštaurácie, neboli žiadne 
športové ani kultúrne podujatia. V prvých týždňoch bol akútny 
nedostatok rúšok, preto pomáhal, kto mohol. 

Napriek obmezeným možnostiam sme niektoré akcie zachovali. Mest-
ská časť zabezpečila pre našich obyvateľov a 18. apríla za dodržania 
bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom odovzdala ro-
dinám sadenice liesky. Pracovníci mestskej časti spolu s dobrovoľník-
mi odovzdali obyvateľom spolu s lieskou aj ochranné rúško.

Nezabudli sme ani na to, aby bola naša obec farebnejšia, krajšia. 
Na Námestí rodiny sme k stromom vysadili aj kvety, obnovili 
sme výsadbu na kruhovom objazde a pribudli záhony ľalií na 

Hargašovej a Bratislavskej, ktoré kvitli v lete, a na jeseň sme na-
sadili cibuľoviny, ktoré budú kvitnúť na jar.
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5.

6.

7. 8.
A nakoniec jedna smutná správa. 24. apríla sme sa dozvedeli, že 
náš pozemský svet navždy opustil Vlado Kristl, rodák a obyvateľ 
Záhorskej Bystrice. Svoj neúnavný boj s ťažkou chorobou nako-
niec prehral. Vlado Kristl bol nielen výborným otcom, manželom 
či podnikateľom, bol to aj človek, ktorý veľa času venoval práci pre 
našu mestskú časť aj ako poslanec. 

V septembri sme slávnostne otvorili športový areál. Pásku spolu so 
starostom prestrihol vzácny hosť – náš úspešný šprinter Ján Volko. 
V športovom areáli je 20-metrový tartanový bežecký ovál, 60-met-
rová dráha na šprint s doskočiskom na skok do diaľky, basketbalové 

ihrisko, workoutové ihrisko, detské ihrisko pre škôlkárov, rekreačná 
futbalová plocha, obnovené dopravné ihrisko, nové osvetlenie, oplo-
tenie, lavičky, informačná tabuľa, chodníky, nová studňa na polieva-
nie trávnikov, vynovené hokejbalové ihrisko aj stojisko na bicykle.

Počas celého roka sme opravovali cesty a chodníky, rekonštruovali sme detské ihriská, opravovali cestu na Podkerepušky a Bratislavskú 
cestu od kruhového objazdu po Hodonínsku. Spravili sme aj chodníky na Gbelskej a pred školou na Hargašovej.

Starosta Jozef Krúpa spolu s predsedom BSK Jurajom Drobom, pri-
mátorom Matúšom Vallom a viceprimátorkou Luciou Štasselovou 
podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého výsledkom bude, že 
najväčšia časť bývalého SOU Energetického v Záhorskej Bystrici 
bude zverená mestskej časti Záhorská Bystrica. Do konca tohto ro-
ka prejde budova bývalej školy, telocvične, dielní a okolitých plôch 
do správy mestskej časti. Takto získa mestská časť k nim právny 
a vlastnícky vzťah a bude môcť začať pripravovať projekty na novú 
školu škôlku a športoviská . Vznikne tu tak nový školský areál. Dvojstranu pripravila Silvia Vnenková
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