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NAŠA BYSTRICA

ČAS OPATRNÉHO NÁVRATU

Určite v tom nie som sám… Za ostatný rok som si musel zvyknúť na mnoho 
nových, dovtedy nepoznaných skutočností. Spievať a hrať v prázdnom 
kostole, hlasovať na zastupiteľstve on-line, pracovať viac „home“ ako „of-

fice“, nepodávať pri pozdrave ruku, báť sa objať blízkeho človeka, ktorého mám 
rád. Čo nám vzali a čo nám dali uplynulé mesiace?

Takto pred rokom v máji sme začínali po dvoch mesiacoch strachu a neistoty 
opúšťať izoláciu a dúfali sme, že nákaza nadobro pominula. Letné mesiace však 
boli len akýmsi nadýchnutím, po ktorom prišiel ťažký výdych v podobe smut-
ných zimných mesiacov. Myslím na všetky bystrické rodiny, ktoré navždy prišli 
o svojich blízkych. Už to neboli len čísla z denných štatistík. Už to bol niečí sused, 
verejne obľúbený či vážený človek, kamarát. Alebo milá teta, ktorá vedela vždy 
obdarovať okolie svojím zvučným hlasom a  úprimným úsmevom. A  mnoho 
iných otcov a mám, priateľov a blízkych…

Zistili sme, ako vie sociálna izolácia zmeniť náš život, aj život v obci. Ťažko bolo 
pred pandémiou nájsť v kalendári víkend, kedy by sa nekonalo nejaké spoločen-
ské podujatie. Dlhé mesiace sa nestretávali záujmové organizácie, naši seniori 
v Klube dôchodcov, osireli športoviská, prázdne ostali školské lavice, ešte aj ten 
„kostol“ bol len virtuálny. Na jednej strane sme zažívali, a stále zažívame, čas 
spomalenia, na druhej strane nás okolnosti nútia k rýchlosti, inováciám, cítime 
v mnohých oblastiach potrebu reagovať na nové podmienky a byť vynaliezavý.

Život jednotlivcov, rodín, ale ani život obce a mesta sa nadlho spomaliť nedá. 
Aj v uplynulých pohnutých mesiacoch sa v našej mestskej časti pracovalo na 
zveľaďovaní športovísk, komunikácií, verejných priestranstiev či plánoch na roz-
šírenie školských kapacít. Najnovšie číslo časopisu Naša Bystrica, ktoré práve 
držíte v rukách, je sčasti zrkadlom toho, ako sme ťažké časy spoločne zvládali 
a zvládame, ale aj dôkazom toho, že hľadíme s nádejou do budúcna a prichádza 
čas opatrného návratu.

 Martin Besedič
zástupca starostu
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Netypický rok, poznačený pandémiou ko-
ronavírusu, sa pomaly začína vracať do 
normálu a všetci sa už tešíme na postup-
né uvoľňovanie opatrení. Prvé mesiace 
roka boli poznačené vládnymi nariade-
niami, lockdownom. Život v Záhorskej 
Bystrici sa však úplne zastaviť nemohol. 
Mestská časť, okrem viacerých opatre-
ní v súvislosti s bojom proti pandémii, 
pokračovala v realizácii naplánovaných 
aktivít. Ako sa jej darilo, sme sa spýtali 
starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu.

⊲  Zdravie je na vždy prvom mieste. Preto 
sa pozornosť ľudí v tomto roku doposiaľ 
zameriavala hlavne na boj s pandémiou. 
Aké opatrenia prijala Záhorská Bystrica?

V rámci opatrení sme striktne dodržiavali 
nariadenia vlády a Okresného úradu verej-
ného zdravotníctva. V Záhorskej Bystrici 
sme zriadili dve odberné miesta na testova-
nie, ktoré sú občanom k dispozícii počas ce-
lého týždňa. Tým sa nám podarilo zabezpe-
čiť vysoký štandard testovania, čomu som 
veľmi rád. Mysleli sme, samozrejme, aj na 
tých najviac zraniteľných spoluobčanov, na-
šich seniorov. Darovali sme im prostredníc-
tvom Klubu dôchodcov vitamínové balíčky 
a 600 kusov respirátorov. Starších spoluob-
čanov aj aktívne prihlasujeme na očkovanie 
a zabezpečujeme ich dopravu naň prostred-
níctvom služby Senior taxi. Okrem toho sme 
od ŠK Slovan Bratislava sponzorsky získali 
ďalšie ochranné pomôcky, konkrétne 5 000 
kusov respirátorov, ktoré slúžia všetkým 
obyvateľom Záhorskej Bystrice.

⊲  Korona opatrenia zatvorili školské či 
predškolské zariadenia, aj detské ihriská. 
Ako vyzerá ich postupné otváranie?

Počas lockdownu boli zatvorené predškol-
ské zariadenia, aj základná škola. Tieto za-
riadenia boli k dispozícii len pre kritickú 
infraštruktúru alebo pre tých rodičov, ktorí 
nevedeli zabezpečiť výučbu detí doma, sa-
mozrejme, pri zachovaní prísnych bezpeč-
nostných opatrení. Situácia sa postupne 
stabilizuje. Deti sa vracajú do školských aj 
predškolských zariadení. Ani počas tohto 
netypického roka sme nezabudli na Deň 
učiteľov, pri tejto príležitosti sme ocenili 

najlepších učiteľov za ich neľahkú prácu. 
Čo sa týka detských ihrísk, ich uzatvorenie 
sme využili na prípravu na jarnú sezónu, 
čistili sme ich, vymieňali piesok. Počas má-
ja chceme ešte zrekonštruovať ihrisko na 
Strmom vŕšku, chceme tu vymeniť dopa-
dové plochy a hracie prvky.

⊲  Mnohým ľuďom chýba počas korony hlavne 
sociálny kontakt. S nostalgiou spomínajú 
na pekné kultúrno-spoločenské podujatia, 
ktoré sa každoročne konali v Záhorskej 
Bystrici. Kedy sa akcie obnovia?

Jedným z podujatí, ktoré sme v tomto roku 
nemohli zorganizovať, bol reprezentačný 
ples mestskej časti. Stalo sa to po prvý krát 
v histórii. Preto sme sa rozhodli pripome-
núť ho ľuďom aspoň „online“. Na sociálnych 
sieťach sme pripravili 10-dielny seriál spo-
mienok na plesy v Záhorskej Bystrici, každý 
diel uvádzali známe osobnosti účinkujúce 
na našich plesoch v minulosti. Reakcie ľudí 
boli veľmi pozitívne. Čo sa týka obnovenia 
podujatí, to je zatiaľ ťažké predpovedať. Po-
kiaľ to však situácia dovolí, sme pripravení 
ich opäť organizovať, tak ako to bolo po 
minulé roky bežné. Najbližším podujatím 
bude Stavanie máje, 30. apríla na Námestí 
Rodiny. Zorganizujeme ho podobne, ako 
vlani, bez programu. Budem rád, keď sa tu 
počas prechádzky zastavíte.

⊲  V krátkej budúcnosti chcete začať s rea-
lizáciou viacerých investičných zámerov. 
Ako sa posunula ich príprava?

Tou azda najväčšou novinkou a zároveň 
dobrou správou je fakt, že župné aj mest-
ské zastupiteľstvo schválilo prevod Elek-
trovodu do majetku hlavného mesta. Naj-
väčšia časť tohto dnes schátralého areálu 
bude vo vlastníctve Záhorskej Bystrice. 
Preto intenzívne pokračujeme s prípravou 
projektov na novú školu, škôlku či špor-
toviská, ktoré by v priestoroch bývalého 
Elektrovodu na Holom vrchu mali byť 
v budúcnosti vybudované. Okrem toho 
sme pripravili dve dôležité štúdie. Prvá 
rieši cyklotrasu s pruhom pre autobus 
medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou. 
Druhá štúdia je zameraná na prípravu 
projektu nového športovo-oddychového 

ŽIVOT SA NEZASTAVIL

areálu na Krčoch. K tejto štúdii môžu oby-
vatelia dávať svoje pripomienky do konca 
mája. Na základe požiadaviek občanov za-
čína BVS s výstavbou vodojemu na Holom 
vrchu pri kameňolome, čo by malo vyrie-
šiť problémy s vodou v tejto oblasti.

⊲  Pracujete aj na rozšírení základnej školy. 
V akom je to štádiu?

Projekt na rozšírenie školy o osem tried a je-
dáleň je pripravený aj so stavebným povole-
ním. Nedoriešené však stále máme finančné 
krytie. Problém totiž nastal v tom, že kvôli 
aktuálnej politickej situácii nevypísalo do-
posiaľ Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR výzvu, na zákla-
de ktorej je možné na tento projekt čerpať 
financie. V prípade, že výzva stále nebude 
vyhlásená, začneme stavbu realizovať z úve-
ru, ktorý schválilo zastupiteľstvo v marci.

⊲  Slovensko sa sčítavalo, aktívne k tejto ak-
cii pristúpila aj Záhorská Bystrica. Aký je 
výsledok?

Veľmi dobrý. Aj my sme sa úspešne sčítali. 
Do sčítania obyvateľov sa v našej mestskej 
časti zapojilo takmer 90 percent obyvate-
ľov. Za tento zodpovedný prístup patrí všet-
kým moje poďakovanie.

⊲  Jar intenzívne klope na dvere. Odeje sa 
Záhorská Bystrica ešte viac do zelene?

Verím, že áno. Sadili sme stromy, hlavne 
v areáli základnej školy. V rámci náhradnej 
výsadby tu pribudlo 24 stromov. Okrem 
toho sme vysadili cibuľoviny pred reziden-
ciou na Bratislavskej ceste, ktoré medziča-
som krásne vykvitli. A dúfam, že kvietky 
urobili radosť aj všetkým ženám v škôlke, 
škole či na testovacích miestach, ktoré som 
im daroval pri príležitosti MDŽ. Kvetmi sme 
si uctili aj pani prezidentku, ktorá prišla do 
našej mestskej časti do relácie TV Markíza.

 Zhovárala sa: Silvia Vnenková
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SAMOSPRÁVA

Bystričania, zapojte sa do pripomien-
kovania a rozhodnite, ako bude nový 
športovo-oddychový areál v Záhorskej 
Bystrice vyzerať.

Areál, ktorý by sa mal stať útočis-
kom športového a kultúrneho 
života mestskej časti a priniesť 

priestor na relax a vzájomné rodinné 
a priateľské stretnutia, by mal vyrásť 
hneď vedľa existujúceho futbalového ih-
riska v lokalite Krče. Architektonická štú-
dia počíta so športovými plochami, záze-
mím, šatňami a bufetom, dominantný by 
mal byť amfiteáter venovaný kultúrnym 
a spoločenským podujatiam. Pripomien-
kovanie trvá do konca mája a vyjadriť 
sa môžete prostredníctvom e-mailu na 
starosta@zahorskabystrica.sk. S výstav-
bou nového areálu sa počíta do roku 2023.

Areál, ktorý by sa mal stať útočiskom 
športového a kultúrneho života mestskej 
časti a priniesť priestor na relax a vzá-
jomné rodinné a priateľské stretnutia. 
Cieľom je vytvoriť miesto plné odpočinku, 
zábavy a sociálnej interakcie. Architekto-
nická štúdia z dielne Ateliéru Slabey po-
číta s rekreačným využitím futbalového, 
volejbalového a basketbalového ihriska, 
ponúka priestor na stolný tenis, workou-
tové cvičisko, aj trávnatú plochu na rodin-
né pikniky a oddych v tieni stromov. Pri 
novej cestnej komunikácii Zárubovej ulice 

s parkovacími miestami máme ambíciu 
vytvoriť atmosféru „street kultúry“, ktorá 
je príťažlivá predovšetkým pre mladých. 
V týchto polohách by mohli byť situova-
né spevnené plochy pre street basketbal, 
squash, tenis, dokonca aj skate park. Naj-
väčšou dominantou celého areálu, viditeľ-
nou zo všetkých prístupových smerov, by 
mal byť viacúčelový amfiteáter, ktorý by 
vytvoriť zázemie pre exteriérové kultúrne 
a spoločenské dianie.

AKÉ ŠPORTY BY MOHLI BYŤ 
V AREÁLI DOSTUPNÉ?
■   Nová plocha malého tréningového 

futbalového ihriska s umelou trávou 
spolu so šatňami a zázemím

■   Plochy pre basketbal, plážový 
volejbal, stolný tenis

■   Workoutové ihriská
■   Spevnené plochy pre street 

basketbal, squash, tenis
■   Skate park
■   Dominantný viacúčelový amfiteáter 

– pre spoločensko-kultúrne podujatia
■   Súčasťou architektonickej štúdie 

sú priestory pre relax a hygienu, 
navrhnuté sú šatne, sklady pre 
športové pomôcky a bufet.

■   Na venčenie psov by mala byť 
vyhradená plocha na okraji areálu, 
prístupná priamo z cesty.

■   Samozrejmosťou je výsadba veľkého 
množstva zelených plôch a stromov.

ROZHODNITE, AKÚ PODOBU 
DOSTANE ŠPORTOVO-
ODDYCHOVÝ AREÁL KRČE

Úvodné pripomienky občanov, ktoré sme 
zatiaľ zaznamenali, odhaľujú dopyt po 
pumptrackovej dráhe, crossfit aktivitách 
či stolnotenisovom využití.



5

PRI NÁVRHU AREÁLU JE DANÝ 
DÔRAZ NA UDRŽATEĽNÉ 
EKOLOGICKÉ HĽADISKO PROJEKTU
Všetka úžitková voda vrátane vody na 
polievanie trávnatých plôch bude z vlast-
ného úžitkového zdroja - studne. Objekty 
hygienického zázemia budú mať vlastný 
autonómny systém ohrevu vody prostred-
níctvom solárnych fotovoltických panelov, 
ktoré budú zároveň schopné čiastočne do-
dávať aj elektrickú energiu na osvetlenie 

objektov. Odpadová voda z hygienického 
zázemia bude ekologicky prečistená v BIO 
žumpe a opäť používaná na zavlažovanie 
trávnikov. Svietidlá na osvetlenie areálu 
budú výlučne smart solárne bez potreby 
na napojenie na elektrickú sieť. V areáli sa 
uvažuje aj s využitím inteligentných solár-
nych lavičiek s vlastným wifi zdrojom, na-
bíjačkou mobilných telefónov a ohrevom 
sedenia. Samozrejmosťou budú odpadkové 
koše v dostatočnom počte pre celý areál.

O definitívnej podobe areálu môžu roz-
hodnúť všetci občania Záhorskej Bystri-
ce zaslaním svojich pripomienok na ma-
ilovú adresu starosta@zahorskabystrica.
sk do 31. mája. Relevantné pripomienky 
budú zapracované do štúdie a premiet-
nuté do projektovej dokumentácie. O fi-
nálnej podobe areálu budú Bystričania 
včas informovaní.
 (e)

Obyvatelia Záhorskej Bystrica občas 
váhajú, čo všetko treba na Miestny 
úrad (MÚ) nahlásiť a aké vysoké 

sú poplatky za jednotlivé úkony. Preto 
prinášame prehľad najčastejších úkonov, 
ktoré je nutné nahlásiť prostredníctvom 
podateľne MÚ. Všetko vybavíte jednodu-
cho aj elektronicky.

1. DAŇ ZA PSA
Povinnosťou každého majiteľa štvornohé-
ho miláčika je platiť v mieste pobytu psa 
(kde sa najčastejšie pes zdržiava pes, kde 
je chovaný) daň za psa.

Psa vo vašej domácnosti je potrebné na-
hlásiť na Miestnom úrade prostredníc-
tvom žiadosti na to určenej, ktorá je k dis-
pozícii na stiahnutie na webovej stránke 
Záhorskej Bystrice v záložke občiansky 
servis/Dane a evidencie/Daň za psa. Daň 
sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesia-
cov, základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol 
psa, a zaniká posledným dňom v mesiaci, 
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom 
alebo držiteľom psa. Tak, ako je potrebné 
nahlásiť psa, je potrebné ho aj odhlásiť, 
inak vám stále plynie daňová povinnosť, 
alebo oznámiť akúkoľvek zmenu. Daňová 
povinnosť sa vzťahuje vždy na konkrétne-

ho psíka. Napríklad: ak psík zomrel a vy si 
zabezpečíte nového, je potrebné túto zme-
nu ohlásiť miestnemu úradu, pretože kaž-
dý psík má pridelené svoje osobitné číslo 
(čip)/meno/rasu a pod.

Sadzba sa udáva podľa platného Všeobec-
ného záväzného nariadenia 2/2013, ktoré 
určuje tieto sadzby dane za psa:

■  v bytovom dome, kde má fyzická osoba 
trvalý pobyt - 20 €/ročne;

■  v bytovom dome, kde nemá fyzická oso-
ba trvalý pobyt - 30 €/ročne;

■  v rodinnom dome, kde má fyzická osoba 
trvalý pobyt - 10 €/ročne;

■  v rodinnom dome, kde nemá fyzická 
osoba trvalý pobyt - 15 €/ročne;

■  od dane je oslobodená osoba, ktorá má 
trvalý pobyt v bytovom alebo rodinnom 
dome, je osamelá a má viac ako 70 ro-
kov, pričom toto oslobodenie sa vzťahu-
je na jedného psa;

■  pre osoby staršie ako 65 rokov, ktoré 
majú trvalý pobyt v bytovom alebo ro-
dinnom dome a sú osamelé, platí popla-
tok 5 €/ročne;

■  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
sú oslobodené z platenia dane za psa, 
rovnako sa neplatí za psa so špeciálnym 
výcvikom pre nevidomé osoby, za psa 
v útulku zvierat, psa chovaného na ve-
decké, výskumné a záchranárske účely.

2. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJ-
NÉHO PRIESTRANSTVA
Povinnosťou, ktorú mnohí opomínajú, je 
nahlásenie osobitného užívania verejné-
ho priestranstva a pozemných komuniká-
cií III. a IV. triedy v rámci mestskej časti. 
Stretávame sa s tým, že obyvatelia často 
ani netušia, že za pristavenie kontajnera 
na cestu pred domom treba platiť daň za 
užívanie verejného priestranstva.

Sadzba dane sa určuje za každý začatý me-
ter štvorcový a platí:

0,40 €/m2

■  za umiestnenie stavebných zariadení na 
výstavbu alebo pre stavebné a rekon-
štrukčné práce inžinierskych sietí (vrátane 
prevádzkových výkopov, zabezpečovacie-
ho zariadenia pri padaní omietky a pod.);

■  za umiestnenie kontajnera na stavebný od-
pad a za skládku materiálu každého druhu 
na komunikáciách III. a IV. triedy a k nim 
priľahlých verejných priestranstvách;

2 €/m2

■  za uloženie odpadu;

0,33 €/m2 alebo 0,66 €/m2

■  za trvalé parkovanie vozidla mimo strá-
ženého parkoviska (napríklad opustené 
vozidlo, vrak);

■  do dvoch mesiacov platí nižšia sadzba, 
nad 2 mesiace vyššia sadzba.

ČO VŠETKO POTREBUJETE 
HLÁSIŤ NA MIESTNY ÚRAD?
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Sadzba dane za užívanie verejného pries- 
transtva sa platí aj v prípade umiestnenia 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb, za prechodné umiestnenie cirku-
sov, lunaparkov a iných atrakcií, kolotočov, 
strelnice či hojdačiek, za trvalé parkovanie 
vozidla na ambulantný predaj tovaru ale-
bo poskytovanie služieb, za umiestnenie 
reklamy či informačného, reklamného 
a propagačného zariadenia.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia 
osobitného užívania verejného priestran-
stva a zaniká dňom skončenia osobitného 

užívania verejného priestranstva. Daňov-
ník je povinný oznámiť svoj zámer oso-
bitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku 
daňovej povinnosti. Všetky tlačivá ako 
i kontakt sú k dispozícii na webovej strán-
ke miestneho úradu ZB v časti Občiansky 
servis/Dane a evidencie/daň za užívanie 
verejného priestranstva.

Pozor! Inak je to pri dani za nehnuteľnosť 
či pozemok a pri nahlásení/zmene či od-
hlásení odpadu a bioodpadu.

Obyvatelia Záhorskej Bystrice sa často 
mýlia a zasielajú priznanie k dani z ne-
hnuteľnosti, pozemku či bytu a tiež pri-
hlásenie na vývoz odpadu/bioodpadu na 
Miestny úrad v ZB. Tieto záležitosti má vo 
svojej správe Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy. V takých prípadoch je po-
trebné kontaktovať Oddelenie miestnych 
daní a poplatkov, Blagoevova 9, P. O. Box 
76, 850 05 Bratislava 55, prostredníctvom 
mailu dane@bratislava.sk alebo na tele-
fónnom čísle 02 5935 6900.
 (e)

Komisia sociálnych vecí a zdra-
via pri Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti BA-Záhorská 

Bystrica a Sociálna komisia pri Farnosti 
sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici or-
ganizujú zbierku obnoseného šatstva 
pre deti aj dospelých.

Občania môžu priniesť aj posteľnú bie-
lizeň, prikrývky, obuv, školské a hygie-
nické potreby.

Zbierka sa uskutoční v piatok, 11. 6. od 
15. do 19. hodiny a v sobotu, 12. 6. od 
9. do 12. hodiny pred Farským úradom 
v Záhorskej Bystrici.

Žiadame občanov, aby priniesli veci 
čisté a nepoškodené, za čo všetkým 
organizátori vopred ďakujú. Veríme, 
že naša akcia pomôže mnohým po-
trebným spoluobčanom. (bk)

Miestne občianske združenia a špor- 
tové kluby dostanú z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Zá-

horská Bystrica dotácie v celkovej výške 
48 150 €. Tento objem dotácií kopíruje 
výšku udelených dotácií v minulom roku.

Aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľ-
stva v rámci svojho 9-bodového programu 
schválilo dotácie pre miestne združenia 
a organizácie.

Jedným z bodov rokovania bolo schválenie 
návrhu na zmenu uznesenia LPS, ktorého 
predmetom je doplnenie pozemkov na uza-
tvorenie nájomnej zmluvy s Lesným pozem-
kovým spoločenstvom. Zámerom je budova-
nie nových komunikácií a chodníkov a tiež 
prenesenie verejného osvetlenia do správy 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Poslanci schválili nové podmienky verejnej 
obchodnej súťaže na prenájom priestorov 
lekárne v Zdravotnom stredisku obálkovou 
formou. V rámci programu zastupiteľstva 
poslanci odsúhlasili personálne zmeny v Ko-
misii finančnej, pre podporu investícií a roz-
voj podnikania a v Komisii športu a cestov-
ného ruchu. Predseda “športovej” komisie 
Bohuslav Blecha sa na vlastnú žiadosť vzdal 
predsedníctva, nahradí ho Ivan Bošňák.

MIESTNE  ZASTUPITEĽTSVO 
PREROZDELILO DOTÁCIE 
VO VÝŠKE 48 150 €

Dotácie občianskym združeniam 6 350

OZ Matice slovenskej 2 550

OZ Hlas nádeje 3 300

Poľovnícka spoločnosť ZB 500

Dotácie športovým klubom 31 300

ŠK Hargašova - mládež 6 900

- dospelí 4 500

MFK Záhorská Bystrica /futbal/ 7 900

TJ Záhorák - tenis, crossfit 1 000

MKF Slovan ZB /futbal - muži 3 500

OZ TTC Záhorská Bystrica 3 000

OZ SPST-ZB / stolný tenis 2 000

OZ City kids 2 500

Dotácie OZ sociálne zameranie 3 000

OZ ABCedu pre vzdelanie 1 500

Pozitívum v Nás 1 500

Dotácie OZ - lokality MČ 7 500

OZ Plánky 4 000

OZ Siedma/Podkerepušky 1 500

Bystrická hliadka 2 000

Dotácie spolu 48 150

Tu je prehľad prerozdelených dotácií:

 (mir)

ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE

ZBIERKA 
OBNOSENÉHO 
ŠATSTVA
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V dňoch 9. a 10. apríla sa oficiálne 
konal zápis do 1. ročníka našej zá-
kladnej školy. Z dôvodu pandemic-

kej situácie sa už po druhýkrát zápis konal 
iba elektronickou formou, bez všetkých 
sprievodných aktivít.

Na školský rok 2021/2022 bolo elektronic-
kou prihláškou v riadnom termíne zapísa-
ných 114 detí, chlapcov 71 a dievčat 43.

Začiatkom mája, najneskôr do 10. mája 
2021, budú zákonní zástupcovia pozývaní 
do školy na overenie údajov a podpísanie 
elektronickej prihlášky. Bez podpisu zákon-
ných zástupcov je prihláška neplatná. K ove-
rovaniu údajov je potrebné a nutné doniesť 
k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občian-
ske preukazy zákonných zástupcov.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí do 
1. ročníka základnej školy na školský rok 
2021/2022 budú zákonným zástupcom 
distribuované do 15. júna 2021.
 Stranu pripravila: (zk)
 Foto: Martin Kubovič

Po jarných prázdninách sme konečne 
po prvýkrát v tomto kalendárnom 
roku školu otvorili, ale len pre žiakov 

1. stupňa, ktorých rodičia pracujú v kritic-
kej infraštruktúre a ktorí nemôžu vykoná-
vať prácu z domu. Záujem prejavilo 33 žia-
kov, no v pondelok, 8. marca, nastúpilo len 
desať. Znova sme pokračovali v dištančnom 
vzdelávaní. Aj títo žiaci sa pripájali zo školy 
na dištančné vzdelávanie do svojej triedy. 
Pani vychovávateľky v čase výchovných 
predmetov a školského klubu detí organi-
zovali pre žiakov aktivity v školskom areáli. 
Obedy zabezpečoval náš dodávateľ stravy.

Materská škola pokračovala až do Veľkej 
noci v rovnakom režime ako vo februári, 
v dvoch triedach boli deti rodičov z kri-
tickej infraštruktúry a od 22. marca k nim 
pribudli aj predškoláci.

Konečne, 22. marca mohli do školy už prísť 
všetky deti 1. stupňa, ktoré z rôznych dô-
vodov nezvládajú dištančné vzdelávanie. 
Nastúpilo takmer 80 % žiakov, tak sme pre-
šli na prezenčné vyučovanie. Tí žiaci, ktorí 
do školy nenastúpili, boli ospravedlňovaní 
a dostávali učivo a úlohy prostredníctvom 
EduPage. Triedni učitelia sa s nimi stretávali 
online dvakrát do týždňa po skončení pre-
zenčného vyučovania. V troch triedach 3. a 4.
ročníka sa žiaci pripájali z domu online do 
triedy. Žiaci 2. stupňa pokračovali dištančne.

Od 12. apríla sa obnovilo vyučovanie pre 
všetky deti materskej školy a všetkých 
žiakov 1. stupňa. Začali sme na 1. stupni 
vyučovať len prezenčne. Personálne prob-
lémy sme nemali, pretože učitelia sú za-
očkovaní, hoci väčšina len prvou dávkou. 
Materská škola otvorila všetky triedy.

Od 19. apríla nastúpili do školy aj žiaci 8. 
a 9.ročníka. Týmto žiakom sme pred ná-
stupom umožnili testovať sa aj kloktaním. 
Stalo sa tak 15. apríla v športovej hale za 
prítomnosti pedagogických zamestnancov 
našej školy. Testovanie kloktaním absolvo-
valo 44 žiakov 8. a 9. ročníka. Záujem preja-
vilo 55% žiakov. Testovanie bolo bez prob-
lémov. Všetci otestovaní žiaci sú negatívni.

Keď 26. apríla budú môcť nastúpiť na 
prezenčné vyučovanie aj žiaci 5., 6. a 7.
ročníka, verím, že už vydržíme vyučovať 
prezenčne až do konca školského roka.

Držme si palce, aby to tak bolo, aby sme 
boli zdraví a čo najskôr mohli plniť po-
vinnú školskú dochádzku bez obmedzení 
a usmievať sa na seba.

DIŠTANČNE, ČI PREZENČNE…?

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

ŠKOLSTVO
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V roku 1976 bol Elektrovod uči-
lišťom, ktoré sa práve otváralo. 
Vyučený strojár Štefan Perniš bol 

prijatý ako majster odborného výcviku, 
v prvom školskom roku v septembri 1976 
sa otvárali dve triedy, jedna pre žiakov 
Elektrovodu a druhá pre žiakov Západo-
slovenskej energetiky. „Traja ľudia, ktorí 
so mnou začínali, boli Jozef Kokeš, Eduard 
Baranovič a Štefan Šurman. Rád na nich 
spomínam,“ hovorí Štefan Perniš a dodnes 
súka mená zamestnancov z rukáva. Areál 
Elektrovodu pozná do najmenšieho de-
tailu. Bol súčasťou pedagogického zboru 
až do momentu, kým nedostal na staros-
ti prevádzku celej školy, od upratovačiek 
a údržbárov cez autodopravu až po záso-
bovanie. O všetkom mal prehľad.

„Rozkvet Elektrovodu bol najmä v rokoch 
1982-1985/1986, kedy v internáte bývalo 
250 – 300 žiakov a školu navštevovalo asi 
600 detí. Najradšej zo všetkého spomínam 
práve na žiakov, ktorí mi dodávali mladé-
ho ducha,“ s úsmevom prezrádza dlhoroč-
ný pracovník SOU, ktorý sa dodnes nezišt-
ne stará o areál, upratuje okolie a má pod 
palcom všetko, čo sa v Elektrovode deje. 
Niekdajší žiaci energetického učilišťa žili 
aktívny športový život, vyhrávali športo-
vé súťaže, organizovali sa pre nich pra-
videlné stredajšie premietania, návštevy 
divadiel, koncerty vtedajších hudobných 
hviezd, napríklad pražskej kapely Blue 
Effect či vystúpenia Olda Hlaváčka s Iva-
nom Krajíčkom. Na diskotéky do areálu 
Elektrovodu vozili autobusmi dievčatá 
z bratislavských škôl, s ktorými malo SOU 
elektrotechnické družbu. Poslední žiaci 
sa v areáli Elektrovodu vyučovali v roku 
2008, potom sa škola zlúčila so žiakmi 
z devínskonovoveského Volkswagenu.

Areál sa rozlieha na približne 5 hektároch, 
v minulosti mal 12,5 hektára a plánovala sa 
v ňom výstavba sanatória pre energetikov, 
skúšobný ústav pre energetiku, za pôvod-

ným internátom mal pribudnúť ešte jeden 
internát a jedna bytovka. Dnes už schátraná 
plaváreň bola kedysi pýchou areálu. Mali ju 
k dispozícii nielen žiaci učilišťa, ale aj široká 
verejnosť a materské a základné školy sem 
chodili na plavecký výcvik. „Kvôli plavárni sa 
robila prekládka potoka, ktorá sa asi neuro-
bila správne, pretože časť budovy sa začala 
odkláňať a statik musel plaváreň zatvoriť. 
Stalo sa tak ešte v 90. rokoch, pritom plavá-
reň bola postavená na tú dobu s najmoder-
nejšími technológiami. Horný bazén mal 25 
metrov na dĺžku a pod ním bol ešte spodný 
bazén, do ktorého pretekala voda a využíval 
sa pre výcvik,“ vysvetľuje Štefan Perniš, kto-
rý celý život prežil v tesnom susedstve školy 
v bytovke, ktorá bola daná do užívania v roku 

1977. V Záhorskej Bystrici žije od roku 1976, 
má dve deti, syn rovnako zostal verný Bystri-
ci, dvoch vnukov má momentálne v Austrálii.

„Vítam, že sa v areáli plánujú nové projekty 
a pevne verím, že sa zruší oplotenie a areál sa 
viac otvorí Bystrici,“ hovorí na margo nových 
plánov s Elektrovodom. Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy plánuje zrekonštruovať 
pôvodný internát na viac ako 60 nájomných 
bytov, zámerom mestskej časti Záhorská Bys-
trica je zrekonštruovať školské zariadenia 
a vybudovať tu pre obyvateľov školu a škôl-
ku, pôvodne plaváreň, ktorá patrí pod správu 
Bratislavského samosprávneho kraja, by ma-
lo nahradiť zariadenie pre seniorov.
 Text a foto: (mir)

PRÁCOU V ELEKTROVODE SOM ŽIL
Do areálu Elektrovodu nastúpil 1. júna 1976, prežil vzostupy aj pády SOU energetického a až do januára tohto roka pomáhal 
BKS so starostlivosťou o areál. Elektrovod je jeho srdcovou záležitosťou. Štefan Perniš nám porozprával o niekdajšom živote 
v areáli, ktorý sa voľakedy tituloval ako pýcha energetiky Slovenska.

NAVŠTÍVILI SME
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AKTUALITA

Keďže v súčasnom období prebieha 
v Slovenskej republike sčítanie do-
mov a bytov, je nanajvýš aktuálne ob-

zrieť sa do minulosti a predstaviť si spôsob, 
akým sa naši predkovia spočítavali po prvý 
krát v zmenených štátoprávnych podmien-
kach po vzniku Československej republiky 
na konci októbra 1918. Odhliadnuc od no-
vovekých daňových súpisov a cenzov, zame-
raných na zistenie ekonomickej sily podda-
ného ľudu a schopnosti panovníka a šľachty 
financovať vojsko, prvé moderné sčítanie 
obyvateľstva motivované viac politicky a od-
borne sa v Uhorsku uskutočnilo k 31. decem-
bru 1869. Ďalšie nasledovali v desaťročných 

intervalov v roku 1880, 1890, 1900 a 1910. 
Najmä posledné uhorské sčítanie obyvateľ-
stva bolo poznačené vrcholiacim maďari-
začným tlakom, tendenčne boli skreslené 
najmä údaje o národnosti obyvateľov, keďže 
sa obyvatelia nehlásili k tej – ktorej národ-
nosti, ale k materinskému jazyku, prípadne 
jazyku, ktorým najčastejšie hovorili.

Predzvesťou prvého sčítania ľudu v celej 
Československej republike bolo sčítanie 
ľudu na Slovensku v roku 1919. Výsledky 
sčítania mali slúžiť ako podklad pre prá-
cu československej delegácie na mierovej 
konferencii v Paríži, kde po skončení prvej 

svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorska 
prebiehali rokovania o stanovení hraníc 
novovzniknutého československého štátu. 
Najproblematickejšou bola otázka južnej 
hranice s Maďarskom, preto bolo dôležité 
poznať národnostné zloženie obyvateľ-
stva. Technicko-organizačné zabezpeče-
nie sčítania malo na starosti Ministerstvo 
s plnou mocou pre správu Slovenska na 
čele s Dr. Vavrom Šrobárom. Úrad ministra 
odsúhlasil začiatkom februára 1919 defi-
nitívnu podobu tlačovín a sčítacích hárkov. 
Základnou sčítacou jednotkou bol jeden 
obývaný dom, ktorému prislúchal jeden 
hárok. Hoci bolo v pláne sčítanie uskutoč-

PRVÉ SČÍTANIA ĽUDU PO VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
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niť k 24. marcu, nakoniec sa uskutočnilo až 
v dňoch 20. – 31. augusta 1919. Nariadenie 
ministra Šrobára z 20. februára ustanovo-
valo povinnosť sčítania všetkého ľudu na 
území bývalého Uhorska, ktoré bolo v čase 
konania súpisu už obsadené českosloven-
skou mocou. Zodpovední úradníci zisťovali 
meno a priezvisko každej prítomnej osoby 
a vzťah k majiteľovi bytu, pohlavie, rodin-
ný stav, miesto narodenia, náboženstvo, 
národnosť, vzdelanie, znalosť rečí, údaje 
o vojenskej službe, invaliditu. Názvy obcí sa 
udávali v slovenskom jazyku a zisťovalo sa, 
odkedy sa v obci používa maďarský jazyk 
v úradnom styku, v škole a v kostole. Zazna-
menávali sa údaje o počte padlých z domác-
nosti vo vojne a nezvestných. Pri zisťovaní 
národnosti bola určujúca prejavená vôľa 
zúčastneného, u nedospelých detí do štr-
nástich rokov určovali národnosť rodičia.

Podľa výsledkov sčítania žilo na Sloven-
sku 2 948 307 obyvateľov, z toho 1 962 766 
(66,57 %) československej národnosti, 
692 831 (23,50 %) maďarskej, 143 589 
(4,87 %) nemeckej, 93 411 (3,17 %) ľudí 
rusínskej národnosti, a 55 710 (1,89 %) tvo-
rili ostatné národnosti. K dátumu sčítania 
bolo v Záhorskej Bystrici 2 483 obyvateľov, 
z toho 2 478 (99,8 %) bolo československej 
národnosti a 5 (0,2 %) nemeckej národnos-
ti. K rímskokatolíckej cirkvi sa hlásilo 2 456 
(98,9 %) obyvateľov, luteránske (evanjelic-

ké a. v.) náboženstvo uviedlo 17 (0,7 %) ľudí 
a k izraelitskej (židovskej) viere sa prihlásilo 
10 (0,4 %) obyvateľov Záhorskej Bystrice.

Prvé celorepublikové československé sčíta-
nie ľudu sa uskutočnilo ku dňu 15. februára 
1921 za účelom spoznania a sústredenia 
demografických údajov o obyvateľstve no-
vého štátu. Mala sa ním potvrdiť oprávne-
nosť vzniku republiky v roku 1918, preto 
bolo dôležité zistiť údaje o národnosti 
obyvateľstva, ktorá sa zisťovala na zákla-
de materinského jazyka. Pre hospodár-
stvo krajiny boli dôležité aj zistenia o za-
mestnaní obyvateľov. Samotné sčítanie 
bolo nariadené zákonom z 8. apríla 1920. 
Národné zhromaždenie ČSR v zákone sta-
novilo, že sa sčítanie uskutoční v dňoch 
medzi 1. novembrom 1920 a 31. marcom 
1921. Obciam bola stanovená povinnosť 
bezplatne zabezpečiť administratívu sčí-
tania. V sčítacích hárkoch sa zaznamená-
valo meno a priezvisko prítomnej osoby, 
príbuzenský, alebo iný vzťah k majiteľovi 
bytu, pohlavie, rodinný stav, presný dátum 
narodenia, miesto narodenia, odkedy býva 
osoba v obci, domovská, alebo štátna prí-
slušnosť, národnosť podľa materinského 
jazyka, náboženské vyznanie, znalosť číta-
nia a písania, povolanie a postavenie v po-
volaní. Zo štatistických zistení vyplynulo, 
že v Záhorskej Bystrici, majúcej výmeru 
katastra 3 667 ha, bolo 419 domov, ktoré 

obsahovali 458 bytových jednotiek. V obci 
žilo v čase sčítania 2 147 obyvateľov, z čoho 
bolo 1 054 mužov a 1 093 žien. K českoslo-
venskej národnosti sa prihlásilo 2 141 oby-
vateľov, 4 boli nemeckej národnosti, k ma-
ďarskej, ani k židovskej národnosti sa nikto 
neprihlásil, v obci sa zdržiavali aj dvaja prí-
slušníci, ktorých národnosť nebola presne 
určená, označení boli ako cudzinci. Veľmi 
homogénne bol obyvateľstvo aj z pohľadu 
náboženského vyznania, 2 142 veriacich sa 
prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi, jeden 
obyvateľ k Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania a 4 uvedení boli veriaci židia. 
Okrem centra obce stáli po jednom zapísa-
nom dome aj objekty na Leopoldovom ma-
jeri (dvore) a na Františkovom majeri, kde 
boli hájovne. K všeobecnej charakteristike 
Záhorskej Bystrice, ktorá administratívne 
spadala do XV. župy Bratislavskej, správ-
neho okresu Bratislava – vonkov, sa uvá-
dzalo, že v obci bol poštový úrad, najbližšie 
železničné spojenie bolo zo staníc Devín-
ska Nová Ves a Stupava – Mást, obec mala 
zriadený notariát, ktorému podliehala aj 
obec Marianka, v obci bola rímskokatolícka 
škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
Veriaci rímskokatolíci patrili do miestnej 
farnosti, vyššie spomenutí evanjelik patril 
do farnosti v Bratislave. Zdravotný obvod aj 
četnícka stanica bola pre Bystricu zriadená 
v susednej Stupave.
 Martin Besedič, Foto: archív
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Milé deti, tento obrázok vymalujte, vystrihnite a darujte 
svojim mamám k ich sviatku. určite sa potešia.

DARČEK PRE VAŠE MAMYDARČEK PRE VAŠE MAMY
’

Sem môžete napísat vlastné želanie’

v–
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dvojmesačník PRe BYsTRIčanov a nÁvŠTevníkov Z. BYsTRIce • vYdÁva mč BRaTIsLava – Z. BYsTRIca • Ročník lV., čísLo 1/2021 • BeZPLaTnÉ

opäť sme absolvovali  
celoplošné testovanie

Rozhodnutie vlády určilo termíny, rámec kompetencií, pôsobnosť 
a zodpovednosť obcí pri celoplošnom testovaní na COVID-19. 
Naša samospráva musela objednať testy, dezinfekciu a ochranné 
pomôcky. Na jej pleciach bola aj povinnosť zohnať zdravotníkov, 
administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Riešila orga-
nizačné a finančné zabezpečenie. V Záhorskej Bystrici sa ľudia 
mohli dať otestovať antigenovým testom od štvrtka šesť dní – od 
21. do 26. januára. Hlavná časť testovania sa odohrala v sobotu 
a v nedeľu 23. a 24. januára od 8. do 20. hodiny na štyroch odber-
ných miestach – v Spoločenskom dome, v dvoch pavilónoch ZŠ 
a vo viacúčelovej športovej hale. Aby sa predišlo dlhému čakaniu, 
mestská časť zriadila ešte dve mobilné odberné miesta v auto-
busoch. Tie boli otvorené vo štvrtok 21., piatok 22., pondelok 25. 
a utorok 26. januára od 10. do 16. hodiny. Jeden autobus bol pri-

stavený pred miestnym úradom a druhý na ulici Na Krčoch pri 
futbalovom ihrisku. Počas šiestich dní sa otestovalo 3 366 ľudí, 
z nich bolo 21 pozitívnych, čo je 0,62 %.
 (red), Foto: (mk)

Poslanci  
schválili  
rozpočet  
jednohlasne

Posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo sa konalo až 22. de-
cembra a kvôli výnimočné stavu bolo online. K najdôležiteším 
bodom patril návrh rozpočtu mestskej časti na budúci rok. 
Všetci prítomní poslanci ho schválili bez pripomienok. Najviac 
financí pôjde do vzdelávania, celkovo takmer 3,9 milióna eur. 
Z toho najvačšia investícia, 2,1 milióna eur, pôjde na kompletnú 
rekonštrukciu ZŠ, zväčšenie a vybavenie jedálne a jej nadstav-

bu, kde pribudne 8 nových tried ZŠ. Projekt budeme financovať 
z fondov EU. Takmer 400-tisíc eur, tiež z fondov EU, je určených 
na cyklotrasu medzi ZB a Mariankou. Investície idú aj do obno-
vy toaliet v zdravotnom stredisku, ako aj v budove knižnice, na 
ďalšiu kúpu pozemkov za futbalovým ihriskom a na projekty 
nového školského areálu v bývalom Elektrovode či na odkúpe-
nie zberného dvora. V rozpočte počítame aj s projektmi nového 
spoločensko – športového areálu v lokalite Pod Vrškami za fut-
balovým ihriskom, vybudovaním nových prechodov a zástavok 
MHD na ulici pri Vápenickom potoku, rekonštrukciou a oprava-
mi ciest napr. Tešedíkova-Rošického. Poslanci 20. januára schvá-
lili prvú zmenu rozpočtu – 30-tisíc eur ako rezervu na náklady 
súvisiace s testovaním na korona vírus.
  (jk)

sčítanie obyvateľov

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoloč-
nosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúr-
nych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. 
Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutoční v plánovanom 
termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítate sa sami, v pohodlí 
domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, 
ktorý nájdete na www.scitanie.sk. Prosíme vás, aby ste pomohli 
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom). Pomôžu vám aj naši mobil-
ní asistenti, ktorí za vami prídu domov. Takisto vám pomôžeme 
na miestnom úrade. Bližšie informácie budeme postupne zverej-
ňovať na web stránke MČ, fb aj vo vitrínach.
 (dk)

Otestovali sme 44 
žiakov kloktacími testami

Dňa 15. apríla sa v budove našej základnej školy uskutočni-
lo kloktacie testovanie žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa od 19. 
apríla vzdelávajú prezenčne. Na testovanie prišlo 44 žiakov. 
Výsledky testovania dostalo vedenie školy anonymne, rodi-
čom žiakov bola zaslaná SMS s vyhodnotením testu. Záujem 
o testovanie žiakov kloktacími testami prejavilo 55 % rodičov, 
5 z prihlásených žiakov neprišli, naopak, dostavili sa dvaja, 
ktorí neboli pôvodne prihlásení.
 (e)

Učitelia, ďakujeme!

Pri príležitosti Dňa učiteľov starosta Jozef Krúpa odovzdal oce-
nenie učiteľkám, ktoré zvládli nový spôsob výučby najlepšie - 
Viere Mazáčkovej z MŠ, Mgr. Kataríne Bočkayovej z 1. stupňa ZŠ 
a Mgr. Lucii Poliakovej z 2. stupňa ZŠ. Nielen týmto trom, ale 
všetkým učiteľom patrí veľká vďaka. Prezenčne vyučujúcim uči-
teľom na 1. stupni a v materskej škole starosta osobne poďako-
val odovzdaním ružičky, tým ostatným na diaľku všetci ďakuje-
me a posielame virtuálnu kyticu.
 (red)

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A  NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA  – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK lV., 2/2021 • BEZPLATNÉ

Sčítalo sa 6072 Bystričanov

Do elektronického sčítania sa v Záhorskej Bystrici zapojilo 
89,71 % Bystričanov, čo predstavuje 6072 obyvateľov mestskej 
časti. Asistované sčítanie bude prebiehať od 3. mája do 13. júna. 
Záhorská Bystrica má 4 mobilných sčítacích asistentov a jedné-
ho stacionárneho sčítacieho asistenta, ktorý bude k dispozícii na 
Miestnom úrade počas stránkových hodín v pondelok a stredu 
od 8. 00 do 17.00 h (obedná prestávka 12.00 -13.00 h) a v piatok 
od 8.00 do 13.00 h. Rozdelenie podľa lokalít Záhorskej Bystrici 
je nasledovné: Podkerepušky – sčítací asistent Jaroslava Liďá-
ková, 02 69204913, Plánky – Ľubica Špányiová, 02 65956110, 
Devínske jazero – Viktória Modlitbová 02 69204912 a Záhorská 
Bystrica (obec) – Denisa Kizsel 02 65956210.

Stačí, ak sa občania spoja s príslušnou kontaktnou osobou 
a dohodnú sa na ďalšom postupe.
 (e)
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Do začiatku prázdnin 
nainštalujeme 4 kamery

Kamerový systém v Záhorskej Bystrici bude pozostávať zo 7 ka-
mier umiestnených v rôznych lokalitách v rámci celej mestskej 
časti. Prvé 4 kamery budú nainštalované do začiatku prázdnin 
na ulici Čsl. tankistov, na kruhovom objazde, na výjazde z Bys-
trice v smere do Marianky a Stupavy a celootočná kamera bude 
umiestnená aj na požiarnej zbrojnici. Ďalšie tri kamery budú 
v rámci Záhorskej Bystrice inštalované v budúcom roku. (e)

Prečo je dôležité udržiavať 
záhrady pokosené

Estetický vzhľad domácich záhrad a trávnatých pozemkov je rov-
nako dôležitý ako ochrana životného prostredia a najmä ochrana 
zdravia obyvateľov. Veľkým rizikom zaburinenia poľnohospodár-
skych a nepoľnohospodárskych pozemkov je šírenie alergénov 
a semenenie rastlín, ktorých výtrusy a semená znehodnocujú okoli-
té pozemky, nehovoriac o vysokom riziku vzniku požiarov. Prosíme 
všetkých obyvateľov Záhorskej Bystrice, aby svoje trávnaté plochy 
pravidelne udržiavali a kosili, čím napomôžu zabrániť šíreniu burín 
a škodcov a prispejú aj ku krajšej Bystrici. (e)

Zbavíme sa komárov?

Bratislava tento rok prichádza s viacerými novinkami, ktoré zin-
tenzívnia reguláciu komárov na území Bratislavy. Biologický prí-
pravok - larvicíd BTI - bude okrem pozemných postrekov apliko-
vaný aj letecky a prostredníctvom dronov. Likvidovať sa tak budú 
aj larvy komárov v niektorých ťažko dostupných liahniskách, kto-
ré minulý rok nebolo možné ošetriť prostredníctvom pozemnej 
aplikácie. Monitorovanie viac ako tisíc liahnisk bude tento rok 
vykonávať okrem mestských odborníkov aj približne dvesto vy-
školených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov. Zachytíme tak viac 
liahnisk práve vo fáze, keď je možné aplikovať účinný larvicíd BTI 
skôr, ako sa z lariev vyliahnu komáre.  (m)

Detské ihriská sú pripravené

Po zime naša samospráva začala s údržbou detských ihrísk. 
Pri Spoločenskom dome, ako aj na ihrisku na Strmom vŕšku 
vymenili piesok a upravili okolie ihriska. Zároveň zodpo-
vední pracovníci skontrolovali všetky preliezačky a hojdač-
ky, aby boli deti na ihriskách v bezpečí. Prosíme všetkých 
rodičov, aby na ihriskách, kde je pri pieskovisku plachta, 
dbali na jeho zakrývanie. Veríme, že všetky deti sa už na zá-
bavu na ihriskách tešia. (red)
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Pribudnú stromy aj muškáty

V areáli základnej a materskej školy na Zelený štvrtok pribudlo 
24 nových stromov. Ide o náhradnú výsadbu za stromy, ktoré sa 
museli spíliť počas rozširovania materskej školy a stavby športo-
vej haly. V areáli pribudnú javory mliečne, lipy veľkolisté, čerešne 
pilkaté, okrasné hrušky či katalpy bugnóniovité, medzi stromami 
je aj vzácny, pomaly rastúci buk. Tri lipy veľkolisté z odrody Di-
dam sú výnimočné tým, že sa ako prvé dostali z miesta šľachtenia 
na komerčný predaj. Už sú posadené aj červené ťahavé muškáty 
a čakajú na krásne slnečné počasie bez mrazov. Budú skrášľovať 
Námestie Rodiny, vstupy do Záhorskej Bystrice, Ľudový dom aj 
miestnu knižnicu. Pracovníci EKO skupiny a tiež niektorí zamest-
nanci miestneho úradu skrášlili záhony na Bratislavskej a Harga-
šovej ulici, ako aj pri Ľudovom dome. Vyčistili aj odtokové žľaby 
na viacerých uliciach.
 (red)

Nový asfalt na Pútnickej

Od pondelka 26. apríla sa začala oprava Pútnickej ulice v úseku 
od Svätého Pia X. po ulicu Na vlkovkách. Pútnická bude mať nový 
asfalt, preto vás prosíme o strpenie dopravných obmedzení.

Plánované ukončenie prác je 23. mája. Pútnická bude po celý čas 
opráv zjednosmernená, od ulice Na vlkovkách v smere na ulicu 
Svätého Pia X. Obchádzková trasa povedie ulicami Čsl. Tankistov, 
Tešedíkovou, Na vlkovkách, autá si budú musieť dať „kolečko“.

Obchádzkové trasy budú vyznačené. V opravovanom úseku ne-
bude možné zastavenie ani státie vozidiel, obyvateľom priľahlých 
domov bude umožnený vjazd na pozemky.
 (red)

Vítanie občiankov

Od januára tohto roka do konca marca sa bolo u nás prihlásených 
30 malých spoluobčiankov: Eren Tatić, Linda Durecová, Martin 
Ševčík, Karolína Danková, Oliver Thomas Maličkay, Patrik Su-
chovský, Lenka Mokrošová, Filip Vavrovič, Maxim Mikita, Domini-
ka Klimeková, Matej Gmuca, Samuel Žužič, Gaia Winter, Sebastián 
Chlpík, Michaela Filipová, Matias Malček, Nina Fitosová, Nina Ro-
sinová, Ellie Čechová, Jakub Uhlík, Tamara Róžová, Natália Maro-
šová, Ján Krajči, Maxim Marsoufanidis Balomenos, Alex Marsoufa- 
nidis Balomenos, Ela Perczeová, Marcel Rapant, Jonáš Trnovec, 
Damián Holek, Michaela Šrámková

Želáme im, aby v Záhorskej Bystrici rástli v zdraví a spokojnosti. 
Rodičom k narodeniu dieťatka blahoželáme.
 (red)
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AKTUALITA

MÁJ
9. 5. l DEŇ MATIEK
Podujatie vzniklo v spolupráci s vydavateľstvom Albatros. 
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. V minulých 
rokoch sme sa stretávali v spoločenskom dome pri krás-
nom programe, ktorý si pripravili naše deti. Nevieme, 
ako to bude tento rok so spoločným programom. Mamy 
si v tento deň zaslúžia špeciálnu pozornosť, nezabudnite 
ich potešiť kvetinkou alebo darčekom z prevádzok v Zá-
horskej Bystrici.

JÚN
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Plánujeme aj popoludnie venované všetkým deťom. Uvidí-
me, čo nám epidemiologická situácia dovolí.

PL
ÁN

O
VA

N
É 

PO
DU

JA
TI

A
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26. 6.–27. 6. l BYSTRICKÉ MALÉ HODY
Minuloročné malé hody sa nám podarilo uskutočniť. Dúfa-
me, že aj tento rok sa spolu stretneme na Námestí Rodiny.

VÝSTAVA SVADOBNÝCH FOTOGRAFIÍ
Pripravujeme výstavu svadobných fotografií svadieb, ktoré sa 
konali do roku 1945. Fotografie spolu s popisom vytlačíme na 
banner a umiestnime na Námestie Rodiny. Výstava bude zve-
rejnená do konca augusta. Ak máte doma takého fotky a vede-
li by ste nám ich poskytnúť, neváhajte a ozvite sa nám.
Kontakt a info: besedicova@zahorskabystrica.sk, 0901 795 499

Okrem uvedených podujatí na kultúrny život nezabúda ani 
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka a naše občianske 
združenia. Ich aktivity si môžete pozrieť na našej web strán-
ke. Za ich prínos im veľmi pekne ďakujeme.
Plán podujatí je orientačný. Sledujte nás na webe a FB. (bb)

Počet pozitívnych klesá

Ako vyplýva zo štatistiky testovania, v predposlednom aprílovom 
týždni boli zo 7 641 testovaných len traja pozitívni, pričom nie 
všetci boli zo Záhorskej Bystrice. Počet pozitívnych tak stále kle-
sá. V našich „momkách“ sme zisťovali, či pri testovaní nedochádza 
k nejakým incidentom, ale ubezpečili nás, že testovanie (až možno 
na nejaké problémy úplne na začiatku) je úplne pokojné a plynu-
lé. Pripomíname, že MOM v Spoločenskom dome je otvorené od 
pondelka do nedele od 9.00 do 17.30 h (prestávka 12.30 – 13.00 
h) pre objednaných aj neobjednaných. MOM v Ľudovom dome je 
otvorené v rovnakom čase s prestávkou od 13.00 do 13.30 h pre 
objednaných aj neobjednaných. (red)

7641
vykonaných 

testov

3
pozitívne

0,04 %

Bobrom sa u nás páči

Mnohí si všimli, že časť poľa pri potoku popri ceste v smere na 
Stupavu sa zapĺňa vodou Môžu za to 3 či 4 rodiny bobrov, kto-
rým sa v tejto lokalite evidentne páči. Bobry si svoje pôsobisko 
dômyselne premysleli a síce si na pole vytvorenou hrádzou ne-
chali natiecť vodu, ale druhou stranou ju aj pomalým odtokom 
vypúšťajú. Zástupcovia zo Správy povodia Moravy nás ubezpečili, 
že vyliatie koryta Mariánskeho potoka, ktorý tečie popod cestu, 
nám nehrozí. Bobrie hrádze sa z koryta potoka na žiadosť našej 
mestskej časti odstraňovali už viackrát, ale v súčasnosti majú bo-
bry mláďatá, tak sa ďalšie čistiace práce musia odložiť na začiatok 
leta. Situáciu v súčinnosti so zástupcami Správy povodia Moravy 
budeme naďalej monitorovať.
 (red)
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Profesionálna
pomoc pri
predaji
nehnuteľností

┃   +421 948 89 80 89 

www.win-win.sk  

5/1/2021
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Hoci sme oslavy Veľkej noci nemohli 
prežiť spolu priamo v kostole, onli-
ne prenosy omší nám celú atmosfé-

ru sprostredkovali naozaj verne. Prispela 
k tomu aj vyššia kvalita streamingu.

„Program svätých omší bol tradičný, nevyne-
chali sme skutočne žiadnu ich časť. Tak, ako 
býva zvykom každý rok, spievali sme pašie, 
nechýbala ani chvíľa Ježiša s apoštolmi, ani 
Ježiš v Getsemanskej záhrade. Na Veľký pia-
tok a Bielu sobotu sme mali Boží hrob a ve-
čer na Bielu sobotu sme zapaľoval a požeh-
návali oheň,“ priblížil nám Veľkú noc farár, 

Ľudovít Pokojný. „Mojím cieľom bolo, aby sa 
ľudia pri sledovaní prenosov cítili ako v kos-
tole. A aby sme boli duchovne spolu,“ dodal.

A tento cieľ sa mu podarilo naplniť naozaj 
do bodky. Ohlasy boli veľmi pozitívne, ľudia 
boli šťastní, cítili tú atmosféru, ktorú vie vy-
čariť azda iba osobná účasť na pobožnos-
tiach. Mnohí hovorili, že táto blízkosť im 
pomohla lepšie prežiť tieto neľahké časy. 
Živé prenosy sledovali aj starí ľudia, ktorým 
„techniku“ pripravili ich deti či vnúčence.

Za všetky ohlasy spomeniem symbolicky 

jeden: „Ďakujem pekne, pre mňa to bo-
lasúčasťou veľkonočných pobožností je 
aj spoveď. Zákon umožnil, aby do kostola 
smel prísť obmedzený počet ľudí. Spoveda-
lo sa teda aj v našom kostole. „Nemali sme 
vypísané žiadne konkrétne hodiny,“ hovo-
rí Ľudovít Pokojný. „Boli sme k dispozícii 
prakticky stále, ľudia vedeli, že sa môžu za-
staviť hocikedy. Počas týchto sviatkov som 
ale zistil, že veľa ľudí opustilo vieru. Najmä 
tí, ktorí pochybovali. Ďalší zase nedokážu 
odovzdať vieru svojim deťom. Dnešná do-
ba veriacich poriadne preosiala.“
 (sv), Foto: Miroslav Marciš

VEĽKÚ NOC SME OSLÁVILI DÔSTOJNE

AKO SA TEDA MARGARÍN VYRÁBA?
Za vynálezce margarinu dlužno považova-
ti chemika Mege-Mouriera, ktoré z rozkazu 
císaře Napoleona III. pátral po náhradě pří-
rodního másla, tehdy nesmírně zdraženého. 
Mege-Mourier konal své pokusy na statcích 
císařových a zjistil, že mléko hladovějících 

Minulý rok bol uverejnený článok zo 
starého školského časopisu Okien-
ko Záhoria. Pred pár dňami sa mi 

dostala do rúk knižka – Pro domácnost 
a kuchyň – od autora Jan Kubín – Úvaly 
u Prahy, továrna na margarin a pokrmové 
tuky. V knihe z roka 1931 sa uvádzajú „úspor-
né kuchyňské předpisy pro praktické použí-
vaní našeho umělého tuku margarinu. Různé 
rady a pokyny pro domácnost.“ Je to premys-
lený marketingový ťah, aby ľudia vedeli na čo 
všetko je dobrý margarín z ich továrne.

V knihe sú hneď na úvod poznámky pro pří-
jem a vydání v domácnosti – koľko dostali 
Kč, h, a koľko z toho minuli a na čo – strava, 
oděv, světlo a otop, byt, domácnost, zábava, 
jiné výlohy, různé. V nasledujúcej kapitole 
som sa dočítala, čo je to margarín a aká je 

ročná spotreba na obyvateľa. Napr. v Dánsku 
54 000 ton, na jedného obyvateľa je spotreba 
17 kg, Československo 12 000 ton, spotreba 
na obyvateľa bola 1 kg margarínu – to bolo 
v roku 1930. Na nasledovných stranách je 
odfotená továreň s popisom ako sa margarín 
vyrába, nezabudli priložiť ani fotografie zís-
kaných diplomov za najlepší tuk. Aké rôzne 
druhy margarínu vyrábali sa čitateľ dozvie 
z ďalších strán – Solo, Star, Vegeta, Vega Rigi-
da, Vega Marion, Veges a iné druhy. Dočítala 
som sa aj, čo je to margarín. Nynější margarin 
jest již uznán prvními odborníky za vynikající 
lidovou poživatinu a používá se ho se zálibou 
i v mnohé kuchyni. Dobrý margarin nahra-
dí nejjemnější čajové máslo nejen při vaření 
a smažení, ale i když jest na chléb namazán. 
Používaním margarinu uspoříme mléko, 
potřebné zejméne našim dětem a nemocným.

„NAŠLO SA V ŠUPLÍKU“

Z NAŠEJ FARNOSTI
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krav tvoří se z jejich tělesného tuku. Z toho 
bylo odvozeno, že stejně výhodně jako mléka 
lze k výrobě másla upotřebiti i tuhéto tuku. 
Především bylo nutno zbaviti hovězí lůj pevné-
ho, těžce stravitelného stearinu. Lehce tekutý 
zbytek – asi čtvrtina celku – byl s přimíšeným 
mlékem a smetanou stlučen na máslo. To jest 
též základní ideou dnešní výroby margarinu. 
Úplne čerstvý hovězí lůj se rozkrájí a rozpostí, 
čímž získá se k odeslární schopný „premier jus“. 
Lisovaním v hydraulických lisech se „premier 
jus“ dělí na tvrdší část „tlačený lůj“, a na měkčí, 
jenž odtéká a tuhne v zrnitou hmotu nazvanou 
„margarinovým olejem“. „Margarinový olej“ 
nalije se pak do velkých máselnic, t.zv. „kirnů“, 
kde se zmáselňuje přísadou jemných, jedlých 
olejů, mléka nebo smetany a žloutků, přidá-
vaných podlej akosti vyráběného zboží. Žádná 
hodpodyně nemůže ničeho namítnouti proti 
čistému, lisovanému, steatinu prostému hově-
zímu tuku, kokosu, nejjemnějím jedlým olejům 
a pasteurisovanému mléku a smetaně. Veške-
té tyto součástky smíšeny dávají MARGATIN. 
Takto na strane 31 opisujú výrobu margarínu.

Knihu tvoria hlavne recepty v ktorých sa 
spotrebuje nimi vyrábaný margarín. Na po-
lievky je najlepšia Rigida, alebo Veges. „Kde 
jedná se o použití sádla, doporučujeme naše 
výtečné sádlo COOKING FATT, jest lepší, hod-
notnější, vydatnejší – a také stravitelňejší než 
sádlo vepřové.“ Píše sa na strane 83. Margarín 
je výborný aj do omáčok: rajskej, koprovej, 
majoránkovej, křenovej, cibulovej, česnekovej, 
okurkovej…, ale aj kaparovej, provencálskej 
a vínnej. Celkom ma prekvapilo, že sa uvá-
dzajú recepty z mušlí, našla som aj Kamzičí 

pečené, Mozečky na lasturách, Ustricové ragú, 
Škeblové ragú, Smažený mozoček, Holubi na 
slanině a iné zaujímavé recepty. Samozrejme 
v kuchárskej knihe o margaríne nechýbajú 
ani recepty na vianočné a iné pečivo. Pri nich 
sa toho veľa nezmenilo. Aj v roku 1931 sa 
piekli piškótové keksy, keksy z lineckého ces-
ta, venčeky na stromček, Biskupský chlebí-
ček, Vanilkové rohlíčky, vianočky a bábovky.

Po prečítaní všetkých dobrôt nasledujú ra-
dy na zaváranie ovocia a varenie džemov. 
Nechýbajú ani kapitoly na zužitkovanie zele-
niny – zaváranie, dusenie, recepty na šaláty.

Ďalšou zaujímavou kapitolou sú rady pre 
domácnosť, hospodárstvo, obchod a živnosť. 
Z rád pre domácnosť je napr. Jak se oblékati 
doma? Odpoveď znie: Špatne a nevhodně do-
ma oblečená žena budí smutný dojem. Platí tu 
především: prakticky, jednoduše a vkusně. Pak 
může u našich dveří zazvoniti ktokoliv, nikdy 
nás nepřekvapí. K mytí nádobí i k prádlu je 
dobrá gumová zástěra. Aj v roku 1931 bola 
v kuchyni téma solenia potravín, tak ako aj 
dnes. Píšu o tom v ďalšej rade pre domác-
nosť s názvom Jed v potravinách. V podsta-
te píšu, že sa vyhýbame jedovatým látkam 
v potravinách, ale zabúdame na to, že aj veľa 
solenia škodí. To isté platí aj o pepři. Hlavně 
platí to o soli, které mnozí lidé, hlavně muži, 
v takové míre spotřebují, že je úžasno, jak mo-
hou pokrmy tak přesolené jíst. A vždy jsou to 
lidé silně nervosní, mrzutí, ano nesnesitelní.

Viete ako docieliť, aby bolo biele prádlo 
biele? Veľmi jednoducho: Přidáváme do 

Za zapožičanie knižky ďakujem Petrovi 
Prvoničovi s manželkou.
 Text: Barbora Besedičová

Zdroj: Pro domácnost a kuchyň, Jan Ku-
bín, Úvaly u Prahy, továrna na margarin 
a pokrmové tuky. Vytlačila Společná knih-
tiskárna v Pardubicích, r. 1931

PRECLÍKY
Vezme se 1/2 kg mouky, promísí se, 
20 dkg umělého másla Vegeta, přidají 
se 3 žloutky, 3 dkg droždí v mléce zmla-
zeného a uhněte se těsto, ze kterého se 
udělají preclíky a na plechu do růžova 
upekou. Vychladlé máčí se do rumu a ob-
lalí ve vanilkovém cukru a dají uschovat.

KOLÁČ S MELOUNEM
6 žloutků utřeme se 14 dkg cukru s citro-
novou příchutí, přidáme 14 dkg mandlí 
mletých se slupkou, lehce zamícháme tuhý 
sníh 6 bílků a 3 dkg strouhaného černého 
chleba navlhčeného rumem. Do vymazané 
a vysypané formy vleje se polovice těsta 
pokryje bílou oplatkou, a poklade hustě 
melounem, na kostičky skrájeným, které 
jsme omočili v citronové šťávě a obalili 
v cukru. Přikryjeme druhou polovicí těstaa 
zvolna pečeme. Vychladlý koláč podává se 
sypaný vanilkovým cukrem, může se však 
též potříti citronovou polevou.

každých 5 litrů vody jednu lžičku terpentý-
nu a pak teprve prádlo namočíme.

Rady pre domácnosť sú veľmi zaujímavé, 
napríklad – Moucha. Je odvěkým nepříte-
lem lidstva – Pronásledujeme ji v kuchyních, 
špížkách a místnostech, v níž uloženy jsou 
potraviny. Prostředků k hubení tohto hmyzu 
jest mnoho. Méně známým, ale dobrým 
prostředkem k odpuzení much jest však za-
sklení okének špížky či místnosti, v níž potra-
viny jsou uloženy, žlutým sklem. Neukáže se 
nám tam jediná mouch. Mimo to žluté světlo 
působí i to, že barva marmelád a zavařenin 
se nemění a zůstává stále táž, původní.

Ostatné zaujímavé rady si prečítate v na-
sledujúcej Našej Bystrici.

Ako som písala, v knižke je veľa receptov. 
Preto si dovoľujem pár zverejniť:
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NAVŠTÍVILI SME

V dobe zatvorených nákupných centier viacero ľudí ob-
javuje krásu prírody. Keď to tak zrátame, sú obľúbe-
né destinácie s klimatizovaným vzduchom zatvorené 

s menšími prestávkami jeden rok. Domáce štyri steny sú už 
opozerané a s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi rozmýšľame, že 
predsa len je čerstvý vzduch potrebný. V okolí Záhorskej Bys-
trice máme les aj lúky a pri Morave je náučný cyklochodník. Ve-
rím, že väčšina už miestny les navštívila. Obľúbeným cieľom je 
areál Kačín. Na Kačín sa dostaneme viacerými cestičkami. Buď 

okolo Elektrovodu cez Kučovanickú ulicu, alebo cez Pútnickú 
alebo Prídavkovú ulicu. V blízkosti voľnočasového areálu sa 
v lese nachádza Písaný kameň. Príbeh o ňom je zaznamenaný 
v knihe od Miroslava Prokopa s názvom TerramPistrich. V kniž-
ke pozve hlavný hrdina Marek Hrabovský doktorku Natáliu Re-
míškovú na stretnutie, na ktorom jej chce ukázať Písaný kameň. 
Autor opisuje cestu, ako sa doktorka stretne s Marekom. Au-
to nechá na parkovisku pri Železnej studienke a emhádečkou 
sa vyvezie na Kačín. Ďalej pokračujú pešo do lesa po červenej 

PÍSANÝ KAMEŇ
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V ýzvu „Rúško – Odstup – Ruky“ 
som bral zodpovedne a s čistý-
mi rukami som si nasadzoval 

rúško. Pritom som trápil nielen moje 
pajšle, lebo pod rúškom som druhý 
dych chytal až na tretí pokus. Z nosa mi 
tiekli niagarské vodopády, takže som 
sa stal sopliakom, ktorý nevidí, do čoho 
ide, lebo sa mi pod rúškom zahmlievali 
okuliare tak, že som si nevidel ani na 
kraj svojho niagarského nosa.

A potom zrazu počujem na vlastné, 
kvôli noseniu rúška desne odstávajú-
ce uši, že predpísaná textília nemá ani 
tak chrániť mňa, ale ľudí okolo mňa! 
Čo som ja nejaký cvok, aby som sa obe-
toval pre druhých? Prečo sa neobetujú 
oni pre mňa, keď je jasné, že nie som 
nejaký odkundes? Ale chápem, spoznať 
ma pod rúškom je pravdepodobnosť 
asi taká, ako si myslieť, že predseda 
slovenského parlamentu je panic.

Ako významná osobnosť si beriem prí-
klad z historických celebrít. Napríklad 

Pilát Ponský tiež kašľal na tie tri slová, 
ako teraz budemaj ja. Možno si rímsky 
Pilát od židov udržiaval odstup, avšak 
ruky si podľa dochovaných prameňov 
umýval iba v jedinom prípade súdne-
ho procesu s nejakým spasiteľom, lebo 
vraj na rukách mal jeho krvnú skupinu. 
A rúško? Pilát nosil iba rúcho na tele, 
ale žiadny jeho zdrap si nevešal na 
dýchacie ústrojenstvo! A napriek igno-
rovaniu troch písmen sa Pilát nedostal 
ani do kréda, ani do smrteľnej postele, 
ale naopak - až do Písma svätého!

Vráťme sa však k ďalším rizikám rúška. 
Keby som šiel okolo banky s čiernym 
rúškom a nedajbože s okuliarmi proti 
slnku, hneď by ma mohli považovať za 
lupiča. Lebo taká NAKA len na to čaká, 
chňapnúť nejakého chlapa!

Pravdaže, rúška propagujú aj naši po-
litici z jediného dôvodu: aby sme nevi-
deli ich skutočnú tvár.Veď ako by tie 
ich odhalené ksichty mohli vyhrávať 
voľby a zostavovať vládu?

Proti noseniu rúšok sa ozývam aj v me-
ne našich žien, lebo ja aj za nimi vidím 
človeka, hoci som od nich dostal celé 
páry kopačiek. Prečo majú kopírovať 
moslimky s tými ich burkami? Ako ja 
k tomu prídem, že si kvôli rúšku naba-
lím nejakú škratu? Lebo ani tie najška-
redšie si teraz nemôžu vylepšovať fasá-
du návštevou kaderníčok, kozmetických 
salónov a plastických chirurgov!

Ale aj my muži ako koruna (dnes prí-
padne euro) tvorstva sme pandémiou 
ťažko postihnutí. Nesmieme totiž ro-
biť svetovú politiku, ktorú vytvárame 
v našich írečitých krčmách všetkých 
cenových skupín, do ktorých dôstojne 
vchádzame v polohe vertikálnej a hrdo 
ich opúšťame v horizontále, čo dokážu 
len tí najlepší z nás.

Preto ako čelný predstaviteľ koruny 
tvorstva navrhujem tie tri otrasné slová 
(Rúško – Odsup – Ruky) nahradiť moji-
mi reálnymi slovami Dajte - Mi - Pokoj!
 JG

FEJTÓNTRI SLOVÁ

značke smerom na Marianku. Asi po 15 minútach sa zastavia 
pri veľkých kamenných balvanoch. Tu Marek svojej spoločníčke 
povie, že sa mu o tomto mieste snívalo. Povedal jej, že voľakedy 
to bol jeden veľký kameň, pieskovcový ihlan a je tam už viac ako 
štyristo rokov. Časom sa veľký kameň rozpadol. Na najväčšom 
z balvanov zbadali nápis – letopočet 1600 a číslo 14. Číslo 14 je 
poradové číslo hraničného kameňa. Na boku sa nachádza aj ba-
sreliéf – znak Bratislavy. Písaný kameň je jedným z hraničných 
kameňov medzi mestom Bratislava a Stupavským panstvom 
Pálffyovcov. Takéto a podobné kamene kedysi obkolesovali ce-
lú Bratislavu a tvorili reťaz unikátneho rozhraničenia územia 
slobodného kráľovského mesta Bratislava a Stupavského pan-
stva. Autor v knižke ďalej píše, že kameň v chotári Wistritzu 
osobne vybral gróf Pálffy a dal ho previezť sem, na toto miesto. 
Bohužiaľ, jeho osadenia sa už nedožil.

Písaný kameň nie je zo Záhorskej ďaleko, malú prechádzku zvlád-
nu aj deti. Pôjdete od Kačína smerom na Sekyl, dostanete sa tak 
aj do Marianky. Asi po desiatich minútach pôjdete okolo smerov-
níka. Pokračujte po červenej na menšiu križovatku. Tam odbočte 
vpravo a čoskoro uvidíte balvany. A už ste tam.

Možno tam časom pribudnú smerovníky, ale takto je s hľadaním 
Písaného kameňa väčšia zábava.
Želám vám príjemný zážitok v malokarpatských lesoch.
 Text, foto: Barbora Besedičová
 Info: TerramPistrich, Miroslav Prokop, str. 125

KACCÍN 15 MINÚT

PÍSANÝ
KAMENSEKYL

MARIANKA

SVÄÄTÝ 
OBRÁZOK
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Pri príležitosti Dňa Zeme sme posledný aprílový víkend 
zorganizovali čistiacu brigádu, do ktorej sa zapojilo 28 
dobrovoľníkov. Pomocnú ruku pri čistení cesty od beto-

nárky až po Volkswagen nám dali aj členky Červeného kríža, 
stolnotenisti z SPST Záhorská Bystrica a futbalisti z MFK Záhor-
ská Bystrica. Do akcie sa zapojili aj poľovníci, ktorí čistili okolie 
Plácku a Vápenického potoka.

Podarilo sa nám vyčistiť celú trasu cyklocesty od betonárky po 
Volkswagen, vyzbierali sme množstvo odpadu na cestách pozdĺž 
diaľnice a na poľnej ceste pred prvým nadjazdom v smere na Car-
patiu. Spolu sme vyzbierali viac ako 100 veľkých vriec odpadu, 
matrace, dosky, desiatky pneumatík, chladničku a odhadom pol 
tony rôzneho stavebného odpadu.

Do čistenia a zveľaďovania Bystrice sa na sklonku apríla zapojili 
pracovníci Miestneho úradu, ktorí upravili záhony na Bratislavskej 
ulici pred Rezidenciou, dosadili hortenzie a iné trvalky a odstránili 
burinu, prekyprili štvorce na Námestí Rodiny, dosypali zeminu, vy-
trhali burinu pri Ľudovom dome, upravili priestory záhrady pred 
miestnou knižnicou a tiež kruhový objazd na Bratislavskej ulici.

Každý z vás sa môže podieľať na krajšej Bystrici a urobiť si Deň 
Zeme kedykoľvek. Vysejte lúčne kvety, ktoré prilákajú včely, vyčisti-
te si svoje okolie, zasaďte strom alebo podporte organizácie, ktoré 
ich sadia, obmedzte nakupovanie výrobkov v plastových obaloch, 
separujte, šetrite energiu. Prispejete tak k záchrane našej planéty, 
aj ku krajšej mestskej časti a vlastnému okoliu. Ďalšie tipy, ako pri-
spieť k zlepšeniu životného prostredia nájdete na našom webe.
 (e), Foto: Dominik Neradovič

VYZBIERALI SME VIAC 
AKO 100 VRIEC ODPADU

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Porozhadzované kontajnery po celej ceste na viacerých 
miestach Záhorskej Bystrice, to bol výsledok vandalov, kto-
rí rozhádzali nádoby na triedený odpad na uliciach Trstín-

ska, Zárubová a na ulici Na krčoch. Neznámu, početnú skupinku 
vandalov videli na Bratislavskej ulici na kruhovom objazde, kde 
vyliezli na osadenú plastiku svätých Petra a Pavla.

Mestská časť preveruje kamerové záznamy z objektov, ktoré vyu-
žívajú kamerové systémy a rovnako aj kamerový záznam umiest-
nený na hasičskej zbrojnici.

Ak budete najbližšie vidieť/počuť vandalizmus, prosíme, volajte 
mestskú políciu na čísle 159, prípadne štátnu políciu 158. Nepo-
riadok a vandalov v našej mestskej časti nemienime tolerovať!

Porozhadzované nádoby na odpad EKO čata hneď na druhý deň upra-
tala, rovnako aj neporiadok, ktorý po zabávajúcej sa skupinke zostal.
 (red)

VANDALIZMUS NETOLERUJEME!
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Obyvateľom Záhorskej Bystrice ho 
azda ani netreba predstavovať. 
Richard Šrámek je tu synonymom 

zaujímavej a chutnej čokolády. Poznajú ju 
však už aj mnohí iní, ktorým jej chuť učarila. 
O čokoláde, ale nielen o nej sme sa rozpráva-
li priamo s jej „otcom“, Richardom Šrámkom.

⊲  Hovoríte, že vaša čokoláda vznikla z váš-
ne. O aký druh vášne v tomto prípade išlo?

Vášeň pre tvorbu niečoho výnimočného 
a unikátneho. Odmalička som to tak mal. 
Chcel som vymyslieť niečo inovatívne, čo 
by prospelo všeobecnému záujmu.

AJ ČOKOLÁDA MÔŽE 
MAŤ RÔZNE PODOBY

ROZHOVOR

⊲  V čom je vaša čokoláda iná než tie, ktoré 
bežne poznáme?

Hlavne filozofiou, ktorá je za ňou. Od nej 
sa odvíja všetko. Výber surovín výhradne 
z ekologického poľnohospodárstva, podpo-
ra lokálnych farmárov, ale hlavne upriame-
nie sa na našu životosprávu. Vieme, že mno-
ho sladkých produktov sú iba plné cukru 
a okrem chuťového pôžitku nič iné nepriná-
šajú… Chcel som priniesť na trh niečo, čo by 
tento koncept prirodzene búralo. Aplikácia 
výhradne prírodných surovín v ich najčis-
tejšom stave. Napríklad výroba z nepraže-
ného bio kakaa (pražením sa ničí množstvo 
živín a antoxidantov), vysoký obsah vlák-
niny, sladenie iba kokosovým cukrom a to 
tiež v rozmedzí od 7 do 25 % v závislosti od 
príchute a produktu, no pritom so zachova-
ním si dostatočnej sladkosti a neopísateľne 
lahodnej chuti. Treba opomenúť fakt, že je 
vyvinutá ako studená a pri tvorbe som pri-
hliadal na čaro rozplývavosti sa na jazyku :)

⊲  Je to váš pôvodný recept?
Áno.

⊲  Odkiaľ dovážate ingrediencie na jej vý-
robu?

Hlavné suroviny z nepražených kakaových 
bôbov sú z Ekvádoru od lokálnych farmá-
rov a z odrody Arriba Nacional, ktorá je na-
tívna práve Ekvádoru a pestuje sa iba tam.

⊲  Museli ste ľudí presviedčať, aby ju ochut-
nali?

Skôr som musel konštantne dopĺňať nové 
kusy, lebo všetku zjedli :D
⊲  Stúpa jej obľúbenosť alebo sa predaj už 

stabilizoval?
Čokoláda je veľmi obľúbená v potravinách 
Yeme a u nás v reštaurácii Kohútik, no ho-
voriť o stabilizácii predaja je veľmi skoro, 
keďže som stále na začiatku a cesta uplat-
ňovania sa na nové trhy je predo mnou 
a možností je veľmi veľa.

⊲  Ako pandémia ovplyvnila vaše podnikanie?
V princípe ma donútila k inováciám, 
urýchleniu vývoja, novému konceptu pre-
daja, a tiež k novému produktu, ktorý je 
zameraný na mentálny a fyzický výkon, 
a pritom obsahuje minimálne množstvo 
čistého cukru :) Ak sa pýtate na ekonomic-
kú stránku veci, tak nijako negatívne, keď-
že predaj potravín skôr stúpol.
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⊲  Ste profesiou cukrár?
Nie, mám vyštudovanú hotelovú školu.

⊲  Koľko ľudí zamestnávate?
Doposiaľ som to zvládal obhospodáriť 
sám, ale pre ďalší rozvoj je nutné prijať do 
tímu nových ľudí.

⊲  Žijete aj pracujete v Záhorskej Bystrici. 
Ako ju vnímate? Čo sa vám na nej páči 
a čo by ste chceli zmeniť?

Na Bystrici mám rád jej polohu v náručí 
Karpát a tým jej okolitú flóru, tak ako to 
nemá žiadna iná časť Bratislavy. Ja som 
zástanca myšlienky, že nie človek by si 
mal prispôsobovať prírodu sebe, ale on 
by sa mal prispôsobiť jej, pretože ako 
z dlhej histórie vývoja života na Zemi 
vieme - potrebný balans nášho súžitia 
v udržateľnej harmónii dosiahneme prá-
ve podriaďovaním sa esenciálnym princí-
pom prírody a ich uplatňovaním v našom 
každodennom žití a konaní, pretože to je 

Letné mesiace sa blížia a počet cyklis-
tov a elektro - kolobežkárov na ces-
tách pribúda. Pripomeňme si preto, 

aká je bezpečná jazda na týchto obľúbe-
ných prostriedkoch.

Cyklisti aj jazdci na elektrických kolobež-
kách sa riadia Zákonom o cestnej premávke, 
konkrétne Osobitnými ustanoveniami o cyk-
listoch a kolobežkárom sa venuje odstavec 
s názvom Jazda na samovyvažovacom vozid-
le a na kolobežke s pomocným motorčekom.

Zisťovali sme, aká je nehodovosť kolobež-
károv a cyklistov, aké priestupky v Záhor-
skej Bystrici polícia najčastejšie rieši. Na 
bicykli alebo na kolobežke sa môže viezť 
len jedna osoba. Neplatí to, ak máte na bi-
cykli namontovanú cyklosedačku.

V Záhorskej Bystrici pôsobí okrskárka 
mestskej polície Mária Vadingerová, ktorá 
nám povedala: „Najväčší problém s cyklis-
tami a kolobežkármi je na Hargašovej ulici. 
Máloktoré deti si uvedomia, že táto ulica je 
jednosmerná a jazdia v protismere. Viem, 

BEZPEČNÝ NÁVRAT DOMOV

jediné, miliónmi rokov overené AKO do-
káže symbióza pestrého života na Zemi 
dlhodobo fungovať.

S týmto v srdci si predstavujem život v Zá-
horskej Bystrici…
 Zhovárala sa: Silvia Vnenková
 Foto: archív RŠ

že deti často jazda po prázdnej ulici láka, 
ale na svoje zdravie si musia dávať pozor. 
Ďalšou kritickou ulicou je Gbelská. Na ostat-
ných uliciach sú cyklisti disciplinovanejší.“

PRIPOMEŇME SI PRETO:
Pravidlá sa treba naučiť už v detstve, aby sa 
stali automatickými. Chodec chodí po chod-
níku vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo 
je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici. Ak 
je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie 
k okraju vozovky. Ak sa po chodníku pohy-
bujete na športovom vybavení – skatebo-
ard, korčule, kolobežka – môžete používať 
pravú stranu chodníka, pričom nesmiete 

ohroziť ani obmedziť ostatné osoby na 
chodníku. Tiež si musíte dať pozor na rých-
losť a neprekročiť rýchlosť chôdze.

Na bicykli sa predovšetkým jazdí na ces-
tičke pre cyklistov. Kde takáto cestička nie, 
jazdí sa vpravo. Deti do 10 rokov môžu jaz-
diť aj na chodníku. Nezabudnite, že cyklis-
ti jazdia jednotlivo za sebou, okrem cestič-
ky pre cyklistov. Tam je dovolené jazdiť aj 
vedľa seba. Cyklista mladší ako 15 rokov 
je povinný počas jazdy na bicykli mať pril-
bu. Všetky povinnosti pre cyklistov platia 
aj pre jazdcov na kolobežke s elektrickým 
motorčekom. Za zníženej viditeľnosti 
musí mať cyklista/kolobežkár viditeľne 
umiestnené reflexné prvky. Nezabudnite 
na heslo: Vidieť a byť videný!

Zákon o cestnej premávke spolu s novelou 
platnou od 1. 1. 2021 si každý prečíta na 
internete. Keď sedíte na bicykli s vetrom 
vo vlasoch, nezabudnite predvídať a jaz-
diť s otvorenými očami.
 Barbora Besedičová,
 Ilustračné foto: archív
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ŠPORT

Keďže naše krúžky sú v tomto ob-
dobí obmedzené iba na online 
svet, rozhodli sme sa deti roz-

hýbať aj inak. Spojenie prírody, pohybu 
a zábavných úloh bolo tou správnou ces-
tou ako zaujať deti. A nielen deti. Celé 
rodiny s nami absolvovali Veľkonočné 
hľadanie vajíčok v Záhorskej Bystrici. 
Hľadali sa síce iba papierové vajíčka, ale 
pointou tejto rodinnej akcie bola samot-
ná cesta a zážitky na nej.

Vybrali sme krásnu oblasť, ktorú mnoho 
z účastníkov nepoznalo, takže sme radi, že 
objavili nové miesta Záhorskej Bystrice.

Veľkonočné hľadanie vajíčok bolo výni-
močné aj tým, že prví účastníci ho absol-
vovali v tričkách, no o dva dni už zažili 
aj snehové fujavice. No, aj tieto zážitky 
brali rodičia a deti ako dobrodružstvo 
a užili si sneh aj v apríli.
Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom. 

HÝB SA, HĽADAJ A ZABÁ- 
VAJ SA SO CITY KIDS!

Keď nám situácia súvisiaca s Covi-
dom-19 neumožnila trénovať flor-
bal v telocvičniach, nesedeli sme so 

založenými rukami a presunuli sme sa aj 
pred obrazovky noutbúkov, tabletov, tele-
fónov… Ale nie kvôli počítačovým hrám.
 
Stanislav Hujo, tréner mládeže v Tsuna-
mi Záhorská Bystrica prišiel s nápadom 
robiť popri „klasických“ tréningoch aj mi-
ni on-line športové súťaže medzi deťmi 
a rodičmi v rámci klubu: „Boli to pre nich 
zábavné stretnutia, tak sme s ďalším tré-
nerom mládeže v Tsunami Jurom Hvozdí-
kom skúsili do tohto zapojiť nielen naše 
družstvá, ale aj iné florbalové kluby.“

Tréneri Tsunami Záhorská Bystrica po-
stupne prepojili až 5 klubov zo Slovenska 
a 1 klub z Českej republiky. Spolu s tré- 
nermi FK Florko Košice, FBC Grass-
hoppers AC Uniza Žilina, Šk Lido, Florba-
lového klubu AS Trenčín a Bulldogs Br-
no pripravovali kombináciu kondičných 
a florbalových cvičení, pri ktorých sa 
pravidelne niekoľko mesiacov stretávalo 
aj 200 detí z kategórií prípraviek až star-
ších žiakov v rámci týždňa a na jednom 
stretnutí cvičili 3 kondičné, 3 florbalové 

NÁVRAT NA ŠPORTOVISKÁ? 
NIKAM SME NEODIŠLI.

cvičenia a potom ďalších 4 - 5 cvičení 
podľa vlastného výberu.

Nešlo o určenie víťazov, ale o podporenie 
chuti malých florbalistov a florbalistiek 
naďalej pokračovať v tréningu, stretnúť 
sa s rovesníkmi z iných klubov, zistiť, 
v čom sa zlepšiť. Informačným centrom 
cvičení bola fejsbúková stránka Objav 
Florbal. A nakoniec o tejto aktivite písali 
aj Slovenský zväz florbalu a Internatio-
nal Floorball Federation na ich weboch 
a sociálnych sieťach.

Aj ďalšie Tsunami kategórie pracovali 
naplno. Napríklad zverenci trénera Ja-
kuba Horeckého – dorastenci a juniori, 
ktorí trénovali podľa individuálnych tré-
ningových plánov. „Hráči sa zapojili aj do 
spoločnej výzvy prekonať hranicu 1000 
odbehnutých a odbicyklovaných kilomet-
rov za jeden mesiac, pričom túto hranicu 
prekonali ľavou zadnou,“ povedal Jakub 
a doplnil: “Okrem toho sa pravidelne stre-
távali na online stretnutiach, ktoré boli za-
merané na rôzne športové, florbalové ale 
i neflorbalové témy, aby udržali vzájomný 
kontakt a motivovali sa navzájom.”

A o to šlo – využiť čas najlepšie ako sa dá 
a neprerušiť kontakt s florbalom a kama-
rátmi. Určite sa to na palubovkách prejaví.
 Juraj Hvozdík
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NEPODCEŇUJTE U DETÍ 
RIZIKÁ SPOJENÉ S INTERNETOM!

Dokonca aj z blízkeho okolia prišli kvôli veľ-
konočným vajíčkam do Záhorskej Bystrice. 
Ďakujeme každému, kto dal tejto akcii šancu. 
Vaša úžasná spätná väzba nám bola odme-
nou a potvrdila nám, že energia, ktorú sme 
vložili do tejto akcie, stála za to. Ďakujeme 
tiež za každý dobrovoľný príspevok, čím ste 
podporili činnosť nášho občianskeho zdru-
ženia. Poďakovanie patrí aj Zuzke Mihále-
chovej, ktorá nám venovala do súťaže svoju 
krásnu knihu pre deti - Hviezdičko Riško.

Musíme priznať, že vymyslieť a vytvoriť 
túto akciu nás veľmi napĺňalo, takže v čase 
písania tohto článku už vzniká BYSTRICKÁ 
PÁTRAČKA. Bude to pravidelné pátranie 
po úlohách, indíciách a hádankách. Potrá-
pime nielen hlavu, ale aj telo. Pátračky bu-
dú zábavné, pohybové a vždy na inú tému, 
ktorá bude prispôsobená deťom.

Súťažiť sa bude aj o zaujímavú cenu. Ak má-
te tipy na výnimočných tvorcov, ktorí tvoria 
výrobky pre deti, prípadne, ak by ste chceli 
venovať do našej súťaže svoj produkt ale-

bo službu, napíšte nám. Budeme veľmi radi 
a potešia sa hlavne naši malí výhercovia.

Hlavným cieľom každej pátračky však 
bude, aby ste strávili spoločné rodinné 
chvíle v prírode a aby ste objavovali zau-
jímavé miesta v Záhorskej Bystrici, ktoré 
možno ešte nepoznáte.

Sme veľmi radi, že sa nám na Veľkú noc poda-
rilo rozhýbať toľko rodín a veríme, že nám zo-

stanete verní aj pri ďalších takýchto akciách.

Tešíme sa aj na to, keď nám už opatrenia 
dovolia vybehnúť von, v plnom počte, bez-
obmedzení a deti zo City Kidsbudú opäť 
behať, robiť mostíky, tancovať a cvičiť.

Sledujte nás na FB a IG citykidsbratislava 
a na našej stránke www.citykids.sk, aby 
vám neušla žiadna novinka a pátračka.
 Text a foto: Ivka Moková, City Kids

V dnešnej dobe deti oveľa viac ča-
su trávia na internete. Internet 
nie je už len zdrojom zábavy a 

mnohých poznatkov, ale aj  formou vy-
učovania (dištančné vyučovanie). Nie-
ktoré deti vstúpili do internetového 
priestoru, žiaľ, nepripravené. Neuvedo-
mujú si nebezpečenstvo, ktoré môže na 
nich striehnuť. Nevedia komunikovať 
na sociálnych sieťach, aj napriek tomu 
do komunikácie vstupujú. To môže spô-

sobiť, že dieťa nevie rozpoznať formy 
manipulácie. Ďalším problémom je aj 
to, že deti si neuvedomujú hodnotu citli-
vých informácií a hodnotu súkromného 
prostredia ich a rodičov. Deti nemajú 
skúsenosti a sú veľmi náchylné  uveriť 
komukoľvek čokoľvek.

Vo virtuálnom svete sa dieťa môže stať 
obeťou kyberšikanovania alebo kyber-
groomingu. Ako kybergrooming sa ozna-

čuje správanie, keď  si páchateľ na interne-
te vytipuje obeť, snaží sa získať jej dôveru, 
vybuduje si s ňou  blízky vzťah a vyláka ju 
na osobné stretnutie. Cieľom stretnutia je 
obeť nejakým spôsobom zneužiť.

Kyberšikanovanie je forma šikanovania 
vo virtuálnom svete. V kybersvete dieťa 
často nevie, kto na neho útočí, nevie, kto 
je agresorom. Táto forma šikanovania má 
vyššiu intenzitu.

RODIČIA, UPOZORNITE DETI NA TO:
⊲  že akúkoľvek informáciu, ktorú umiest-

nia na internet, môže ktokoľvek kedy-
koľvek vidieť (nešíriť fotografie bytu 
alebo domu),

⊲  že informácie, ktoré umiestnia na inter-
net, sa môžu dostať nielen k spolužia-
kom, ale aj k učiteľom, susedom, rodin-
ným známym a podobne,

⊲  že na internete neexistuje priestor, ktorý 
by bol bezpečný,

⊲  že nikdy nemôžu vedieť, kto je na druhej 
strane, a preto je dobré v nich pestovať 
zdravú nedôveru na internete,

⊲  aby nikomu neposkytovali osobné údaje 
(telefónne čísla, adresu, rodné čísla a pod.).

 Zdroj: Polícia
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tiež

koniec modlitby chemická 
predpona

NNaaššaa  
BByyssttrriiccaa

meno 
francúzskeho 
herca Delona

1
Elektráreň 
Mochovce 

(skr.)
tu máš Pomôcky: 

ém, GMA

stromoradieEČV Liptovské- 
ho Mikuláša

Pomôcky: 
noir, Radiša

kryptón 
(zn.)

ruská rybacia 
polievka 3

typ písma zničil draním orgán zraku  
„Keď som sa rozprával s mojou..." 

(záver je v tajničke)

pobrežné 
kúpalisko

zviera 12 mesiacov

orol, 
po česky číra tekutina

investičný 
kupón 
(skr.)

priateľ Fatimy

štát 
v Karibiku

titul vládcu 
Inkov osamelá

nemocničné 
oddelenie

povraz 
so slučkou

najvyšší bod

priestor 
na pästiarske 

zápasy

dezinfekčný 
prostriedok automobil

Autor: 
LIŠIAK

násilím odvleč ruský 
automobil

odporova- 
cia spojka

vyslanec; 
kuriér

darovali, 
venovali

čierny, po 
francúzsky

ukrývané 
cennosti

Oxford Karate 
Academy (skr.)

buničina

časť obce Žitná

obyvateľ se- 
vernej Afriky

tlač, 
po česky

padol

vidina, 
preludtým smerom

4

indický veľtok osobné 
zámeno

vlastná opom
modla

robil, vykonával
existujú

úloha herca

veľká plo- 
cha poľa

zväčšova- 
cie sklo

bývalý český 
tenista (Ivan)

kód letiska 
Gemena

metropola 
Talianska zadný (skr.)

NNaaššaa  
BByyssttrriiccaa

Národný 
podnik 
(skr.)

zápisník, notes

tal. energet. 
spoločnosť

medziľado- 
vá doba

aktinón 
(zn.)plošná miera centimeter (zn.)

2

japonský 
automobil

značka vody 
po holení

prsia, 
po česky

iniciály 
Monroeovej

ozruta

5/1/2021

príbuzné ťave


