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HRUBÉ HODY  
UKONČILI LETO

FUTBALOVÉ  
LETO

ROZŠIRUJEME  
KAPACITY ZŠ A MŠ

VITAJTE V ŠKOLE! Viac sa dozviete na strane 5

 Nový školský rok je slávnosťou pre pedagógov aj pre mestskú časť. Zľava:  
 Michal Ilko, zástupca riaditeľky ZŠ a MŠ, Viera Mazáčková, zástupkyňa ria-  
 diteľky pre MŠ, Jozef Krúpa, starosta, Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ  
 a MŠ, Mária Šebíková, zástupkyňa riaditeľky, Martin Besedič, vicestarosta. 

 K slávnostnej atmosfére prispelo  
 aj vystúpenie tanečníkov zo City Kids. 

 Najväčšiu radosť určite mali prváci.  Prvý deň v triede. 
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NAŠA BYSTRICA

DRUHÝ NOVÝ ROK

Keď som bol mladší, nevnímal som to tak. Ale postupom času si 
uvedomujem, že príchod septembra, príchod jesene, pre mňa 
znamená akýsi nový začiatok. Nie, že by som si dával nejaké pred-

savzatia, ako býva zvykom na začiatku roka, len jednoducho v lete, po-
čas uhorkovej sezóny, akosi vypnem, zvoľním, užívam si teplé príjemné 
počasie, dovolenku, čas strávený s rodinou. Nové výzvy či pracovné po-
vinnosti, možno aj dôležité rozhodnutia, nechávam na jeseň. Jeseň je 
všeobecne zvláštne ročné obdobie. Zvláštne krásne. Jednak je obdobím 
farieb a  pestrej prírody, jednak časom zberov a  úrody, za ktorú sme, 
vlastne musíme byť, vďační. A jednak troška nostalgicky spomíname na 
letné leňošenie a jednak s tikajúcimi hodinami, sprevádzanými hmlami, 
dažďom a klesajúcimi teplotami, upierame svoj zrak k blížiacim sa sviat-
kom Božieho narodenia. Nechcem predbiehať, kým príde zima, čaká 
nás ešte mnoho dní a týždňov.

Keď som bol mladší, tešil som sa na september, na to, že sa znova stret-
nem s kamarátmi. Iste, nepatrným „problémom“ bola škola , no dnes 
si spomínam iba na tie krásne chvíle. Našim deťom prajem, aby aj ony 
o pár desiatok rokov spomínali na svoje detstvo len v najlepšom. A ako 
je to s našou školou, sa dočítate na ďalších stranách vydania Našej Bys-
trice. Našej! Pretože, aká Záhorská Bystrica bude, ako sa nám v nej bude 
žiť, je len na nás. Som optimista, verím, že aj naďalej, nehľadiac na kom-
plikácie, dobre. Tie komplikácie prekonáme. Čo sa nám na tejto ceste už 
podarilo, aj to, čo nás ešte len čaká, aj o tom píšeme.

Takže, keď som bol mladší, bolo mnohé iné. No a? Mne sa v Záhorskej 
Bystrici páči stále.
Krásnu jeseň priatelia!

 Martin Pavlík
člen redakčnej rady

EDITORIALOBSAH
EDITORIAL 2

AKO SME PREŽILI LETO?  3

ROZŠIRUJEME KAPACITY ZŠ A MŠ  4

ZAČAL SA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK 5

HRUBÉ HODY UKONČILI LETO  6 – 8

KAKTUS BIKE STUPAVA TROPHY  9

O PÔVODE SLÁVENIA  
HRUBÝCH HODOV  10

AKTUAL  11 – 14

ZA MGR. EVOU FRICKOU 15 

DEŇ ÚSTAVY A VÝROČIE SNP 15

ŠÉFUJE VEĽKEJ ORGANIZÁCII,  
ALE NADOVŠETKO MILUJE  
ŠPORT A PRÍRODU 16 – 17

AJ TAKTO VYZERÁ DETSKÁ  
RADOSŤ ZO ŽIVOTA 18

NÁVŠTEVA U PRIATEĽOV 19

ŠPORTOVÉ LETO SO CITY KIDS  
A FAJN CLUBOM 19

LESNÉ POZEMKOVÉ  
SPOLOČENSTVO PRED  
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM 20

FEJTÓN 21

ZMENY V MFK SLOVAN  
ZÁHORSKÁ BYSTRICA 22

FUTBALOVÉ LETO 22 – 23

Naša Bystrica vychádza dvojmesačne. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 7. 9. 2021. Číslo ISSN 1339-1399. 
Evidenčné číslo: MK SR EV 4401/11. Predseda redakčnej rady: prof. PhDr. Pavol Smolík, Art.D. Redakčná rada: Mgr. Martin Besedič, PhD. PaeDr. Zuzana Kaliariková, Bohuslav Blecha, Mgr. Mar-
tin Pavlík, prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. Mgr. Marcela Jedináková. Šéfredaktorka: PhDr. Silvia Vnenková. Spolupráca: Mgr. Miroslava Ryšková, Mgr. Barbora Besedičová. Kontakty na redakciu: 
+421 2 65 95 62 10, nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Inzercia: nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Tlač: Varínska tlačiareň. Staršie čísla novín si môžete prečítať na webovej stránke MČ 
Bratislava-Záhorská Bystrica a v miestnej knižnici. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť texty prispievateľov.  l Redakcia nezodpovedá za grafickú a gramatickú stránku inzercie.



3

ROZHOVOR

Čas letných prázdnin a dovoleniek sa 
v Záhorskej Bystrici niesol v znamení 
stavebných prác, rekonštrukcií a pre-

rábok. Bystričania sa tešili aj z kultúrnych 
akcií, ktoré sa mohli uskutočniť. Viac nám 
priblížil starosta, Jozef Krúpa.

⊲  Ktoré kľúčové projekty sa v Záhorskej 
Bystrici zrealizovali počas leta?

Všetky projekty majú svoju dôležitosť, pre-
tože aj drobné prerábky a rekonštrukcie 
zlepšujú kvalitu života v Záhorskej Bystrici. 
Spomedzi projektov spomeniem nadstav-
bu jedálne, modulárne triedy či prestavbu 
bývalej knižnice na ďalšiu triedu materskej 
školy. Zrekonštruovali sme sociálne zaria-
denia v zdravotnom stredisku a v ZUŠ. Veľ-
ký dôraz kladieme aj na infraštruktúru, ro-
bili sme chodníky a nový asfaltový povrch 
vo viacerých lokalitách Záhorskej Bystrice.

⊲  Priblížte nám, prosím, rozširovanie kapa-
cít vzdelávacích zariadení.

Vzdelávanie je prioritou mestskej časti, 
s čím súvisia aj kapacity našej základnej 
a materskej školy. V nadväznosti na nové 
nariadenie vlády o povinnom predškol-
skom vzdelávaní sme rozšírili kapacitu ma-
terskej školy o jednu triedu, vďaka čomu 
sme dokázali prijať ďalších 20 detí. Začali 
sme s nadstavbou školskej jedálne, kde 
vznikne krásna, nová jedáleň s vybavenou 
kuchyňou a 8 nových tried. Teším sa, že ide 
o modernú presvetlenú drevostavbu, ktorá 
spĺňa ekologické štandardy. Na prechodné 
obdobie sme zriadili 4 modulárne triedy. 
Podrobnejšie informácie a fotografie náj-
dete na ďalších stranách Našej Bystrice.

⊲  V celej Bystrici prebiehali aj práce na 
cestách…

Infraštruktúra je ďalšia oblasť, ktorej sa 
intenzívne venujeme. Na konci júna počas 
konania Bystrických malých hodov sme 
oficiálne otvorili Pútnickú ulicu, ktorú sme 
zrekonštruovali v spolupráci s Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy a v prácach 
na jej opravách sme v auguste pokračovali. 
Na nový asfalt sme nadviazali v križovatke 
s ulicou Na Vlkovkách a vymenili sme po-

vrch cesty až po dom číslo 104, zároveň sme 
vyhoveli žiadostiam obyvateľov o prispôso-
benie vjazdov. Nový asfalt sme položili aj na 
hlavnej ulici na Podkerepuškách od ulice 2 
až po 7. Záverečnú, tretiu, etapu asfaltova-
nia na Podkerepuškách budeme realizovať 
budúci rok v lete, ako sme sa s obyvateľmi 
dohodli. Dôležitý je aj nový chodník na spoj-
nici medzi Hargašovou a Tatranskou, ktorý 
zvýši bezpečnosť detí smerujúcich do školy.

⊲  A Námestie Rodiny sa premenilo na letnú 
promenádu…

Veľmi ma to teší, že po malých hodoch na ná-
mestí zostal veľký stan, ktorý poslúžil senio-
rom na oddych. Potešilo ma, keď som tam 
videl deti sa hrať, určite k letnej atmosfére 
pomohla aj hmlová brána. Úspech mala aj 
požičovňa vyradených knižiek pod stanom. 
Všimli sme si, že niektoré si Bystričania po-
žičali, iné tituly nám pribudli. Letné kino, 
hudobné podujatie, program pre deti či na-
še tradičné hody zaplnili námestie radosťou 
a radostnými stretnutiami, a tak to má byť.

⊲  Ak hodnotíte tohtoročné hody a Beh o po-
hár starostu?

Bežecká tradícia sa tento rok zopakovala už 
po 11. raz a vnímam, že každoročne sa do nej 
zapája viac a viac Bystričanov a ľudí z okolia 
a tento rok prišli aj novoprisťahovaní Bystri-
čania. Je to príjemná hodová tradícia. Hodový 
program bol bohatý, potešilo ma vystúpenie 
Ragtime Jazz Band, Ondreja Kandráča a So-
kolov aj ďalší sprievodný program. Verím, že 
dobrá nálada a športový duch sa prenesú až 
do jesene a pandémia nás obíde.
 Text a foto: MR

AKO SME PREŽILI LETO?

 Asfaltovanie Pútnickej. 

 Osvieženie na námestí. 

 Ondrej Kandráč a Sokoly. 

 Nové sociálne  
 zariadenia  
 v novej škôlke. 

 Škôlkári sa aj v záhrade  
 bývalej knižnice môžu zahrať. 
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ŠKOLY

Záhorská Bystrica sa profiluje ako 
mladá mestská časť, aj preto musí-
me navyšovať kapacity našej školy, 

čo je pre náš úrad priorita. Realizujeme 
hneď niekoľko projektov, aby sme dokázali 
umiestniť miestnych škôlkarov a školákov.

NOVÉ ELOKOVANÉ  
PRACOVISKO ŠKÔLKY
V budove bývalej knižnice na Ulici 
Čsl. tankistov sme dokončili prestavbu 
priestorov na novú triedu materskej ško-
ly, ktorá spĺňa všetky hygienické normy 
a požiadavky. V budove bol vytvorený 
samostatný vchod do škôlky, oplotená 
záhrada budovy sa premenila na detské 
ihrisko s hojdacími prvkami, šmykľavkou, 

pieskoviskom a bezpečnými dopadovými 
plochami. V triede majú deti zázemie pre 
hru a vzdelávanie, zázemie pre stolovanie 
aj oddychovú zónu. Nové elokované pra-
covisko materskej školy navštevujú pred-
školáci – deti posledného ročníka mater-
skej školy od 2. septembra.

ZVÝŠILA SA KAPACITA  
CIRKEVNEJ ŠKÔLKY
Z rozpočtu mestskej časti sme vyčlenili 
15 000 eur pre farskú škôlku, aj vďaka 
ktorej sa rozšírila kapacita cirkevnej 
materskej školy o jednu novú triedu. 
Cirkevná škôlka v rámci svojich kritérií 
prijímania uprednostnila deti rodičov 
s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici, 

aby sa nám podarilo vyhovieť kapacit-
ným požiadavkám.

NADSTAVBA JEDÁLNE  
POSKYTNE 8 NOVÝCH TRIED
V závere leta sme začali s nadstavbou 
školskej jedálne, vďaka ktorej vznikne 
pre základnú školu 8 tried a zväčší sa do-
terajšia jedáleň, ktorá bude vybavená no-
vým kuchynským zariadením. Ukončenie 
stavebných prác je orientačne naplánova-
né na apríl 2022. Keďže školská jedáleň 
bude v čase nadstavby mimo prevádzky, 
budú sa školáci stravovať v Spoločen-
skom dome, kde je zriadený výdaj stra-
vy za dodržania všetkých hygienických 
noriem. Jedáleň v Spoločenskom dome 

ROZŠIRUJEME 
KAPACITY ZÁKLADNEJ 
A MATERSKEJ ŠKOLY

 Takto bude vyzerať nadstavba jedálne. 
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Školský rok 2021/2022 sme sláv-
nostne otvorili na školskom bas-
ketbalovom ihrisku vo štvrtok, 2. 

septembra, privítaním našich nových 
prvákov krátkym kultúrnym progra-
mom. Do triedy mohol ísť s dieťaťom len 
jeden zákonný zástupca.

Žiaci 2. - 9. ročníka sa stretli so svojimi 
triednymi učiteľmi pred školskými budo-
vami v areáli školy, odkiaľ si ich učitelia 
odviedli do tried.

Prvý deň v škole bol krátky, učitelia a žiaci 
sa navzájom zvítali, dozvedeli sa potrebné 
informácie, zopakovali si školský a pre-
vádzkový poriadok. Po skončení odišli do-

mov alebo zostali v školskom klube detí, 
ktorý bol v tento deň pre žiakov 1.- 4. roč-
níka v prevádzke do 16.00 hod. 

Obedy, kvôli nadstavbe školskej jedálne, 
sa už vydávali v Spoločenskom dome. 

Od 6. septembra sa už vyučovanie začalo 
podľa rozvrhu hodín. Všetky potrebné in-
formácie sú na školskom webe a rodičia 
ich dostali prostredníctvom Edupage.

V tomto školskom roku budeme mať v zá-
kladnej škole 14 tried na 1. stupni a 12 na 
2. stupni. Do lavíc si sadne 606 žiakov. 

V materskej škole sme školský rok začali 

otvorením deviatej triedy, ktorá vznikla 
v priestoroch bývalej knižnice. Výchovno 
- vzdelávaciu činnosť pre 214 detí bude 
zabezpečovať 18 pedagogických a 5 nepe-
dagogických zamestnancov. Nové pravidlá 
pre materskú školu prináša novelizácia 
zákona 245/2008 Z.z. /školský zákon/ 5 - 
6-ročným deťom, pre ktoré predprimárne 
vzdelávanie je od septembra povinné.

V našej škole celkovo bude 820 detí a žia-
kov. Aby sme udržali bezpečné prostredie 
počas trvania pandémie ochorenia CO-
VID-19, budeme sa riadiť Školským se-
maforom a vyhláškami Úradu verejného 
zdravotníctva SR.
 Vedenie ZŠ s MŠ Hargašova 5

ZAČAL SA ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK

funguje od začiatku školského roka pre 
všetkých žiakov základnej školy.

MODULÁRNE TRIEDY  
V AREÁLI ŠKOLY
Kapacitu základnej školy sme navýšili 
prostredníctvom 4 tried modulárnej (kon-
tajnerovej) školy. Dve modulárne triedy 
sú umiestnené na trávnatej ploche v škol-
skom areáli oproti jedálni, dve triedy sú 
súčasťou školského pavilónu. Kontajne-
rové triedy spĺňajú hygienické a technické 
normy, s ich využitím počítame najbližšie 
maximálne 3 roky. Okrem školského mo-
biliáru a interaktívnych tabúľ sú vybavené 

šatňou, sociálnymi zariadeniami pre žia-
kov, zázemím pre učiteľov a klimatizáciou.

ŠTÚDIA K ŠKOLSKÉMU  
AREÁLU V ELEKTROVODE  
SA PRIPRAVUJE
Plány na rekonštrukciu bývalého učilišťa 
energetického na novú základnú a mater-
skú školu pokračujú prípravnými prácami. 
Pripravuje sa architektonicko-urbanistická 
štúdia, ktorá bude podkladom pre vypraco-
vanie projektovej dokumentácie a ktorá má 
za úlohu ponúknuť aj využitie atómového 
krytu umiestneného pod pôvodnou telo-
cvičňou. Budova školy učilišťa by mala byť 

zrekonštruovaná na základnú školu, pôvod-
né dielne by mali poskytnúť zázemie pre 
materskú školu. Zrekonštruovaný školský 
areál počíta s kapacitou 600 detí a okrem 
detí zo Záhorskej Bystrice by mal ponúknuť 
miesto aj pre žiakov z okolia. Tento projekt 
bude možné realizovať iba z externých 
zdrojov (eurofondov, dotácií z ministerstva 
alebo vlády), a preto sa počíta s realizáciou 
v časovom horizonte 3 - 5 rokov. V prípade, 
že by dovtedy nastal nedostatok tried a fi-
nancie na rekonštrukciu areálu ako celku 
nebudú k dispozícii, bude mestská časť re-
konštruovať areál po častiach.
 (e)

 Modulárna trieda.  MŠ v knižnici. 
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HODY

Program tohtoročných hrubých ho-
dov sme otvorili premietaním roz-
právky Psie veličenstvo, ktoré malo 

aj napriek chladnejšiemu počasiu veľký 
úspech. Zubaté slnko sa ukázalo v sobotu 
ráno, aby privítalo na štartovacej čiare bež-
cov hodového Behu o pohár starostu. V sú-
ťažných kategóriách detí a dospelých sa 
predstavilo 80 bežcov. Tento rok sme oce-
nili aj najvytrvalejšieho bežca - Jakuba Ko-
váčika, ktorý bol registrovaný v kategórii 
mládež a postavil sa na štart 2,5-kilomet-
rového behu, no odbočil z trate, bežal až do 
Marianky a späť a zabehol si dokopy až 8,5 
kilometra. Cenu za vytrvalosť sme udelili 
v 11-ročnej histórii behu po prvý raz.

Športová sobota popri behu patrila aj 
futbalovým zápasom, hrali mladší žiaci, 
dorast aj muži.

Kultúrny program na Námestí Rodiny od-
štartovala kúzelnícka šou kúzelníka Ivana, 
Bystričania sa zabavili pri tónoch Ragtime 
Jazz Band, vrcholom sobotňajšieho večera 
bolo vystúpenie kapely Sokoly s Ondrejom 
Kandráčom, ktorí roztancovali a rozospie-
vali celé námestie, dokonca sa im podarilo 
zahnať aj mraky. Slávnu „Záhorskú dzedzi-
nu“ si s nimi na pódiu zaspieval aj starosta 
Jozef Krúpa, ktorý sa ešte pred kultúrnym 
programom na námestí zúčastnil aj na ho-
doch na Podkerepuškách.

Nedeľa už tradične patrila slávnostnej 
hodovej omši, hodové popoludnie okrem 
kolotočov a stánkov patrilo aj vystúpeniu 
dychovej kapely Častovanka a úspešnú 
bodku za tohtoročnými hodami dala pôso-
bivá ohňová šou v podaní skupiny Ursus.

OCENILI SME MLADÉ  
BYSTRICKÉ TALENTY
Okrem sobotňajšieho slávnostného vy-
hlásenia víťazov Behu o pohár starosti sa 
v spolupráci s občianskym združením In-
tegrácia konalo aj vyhlásenie dvoch výni-
močných bystrických talentov – mladých 
žiakov, ktorí svojim prístupom, vedomos-
ťami, zručnosťami a zápalom reprezentu-

HRUBÉ HODY UKONČILI LETO
Tradičným vyvrcholením letnej sezóny sú naše Bystrické hrubé hody, ktoré aj vďaka priazni počasia priniesli do Záhorskej 
Bystrice radosť, zábavu a veľa priateľských stretnutí. Dominovali športové podujatia a kultúrny program, ktorému pomyselnú 
bodku dala nedeľňajšia ohňová šou skupiny Ursus.

 Sokoly a Ondrej Kandráč boli ťahákom celého večera. 

 Ragtime Jazz Band je stálicou všetkých kultúrnch podujatí.  

 Ohňová šou bola mimoriadnym zážitkom.  Hody odštartovali už v piatok letným kinom. 
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jú mladú generáciu Bystričanov. Slavomír 
Krafčák z Integrácie odovzdal výnimočné 
výhry pre dvoch bystrických chlapcov. Zá-
jazd do Paríža a Disneylandu získal Marek 
Kulíšek, 14-ročný absolvent našej základ-
nej školy, ktorý nastupuje na talianske 
gymnázium a na túto cenu ho nominovalo 
vedenie ZŠ s MŠ. Marek je veľký milovník 

folklóru, ktorý sa veľmi aktívne zapájal do 
rozličných školských aktivít. Z ocenenia 
v podobe zájazdu na futbalový štadión 
Manchester United a do Londýna sa ra-
doval 14-ročný deviatak Dávid Lenčeš. 
Nominoval ho tréner MFK Záhorská Bys-
trica. Dávid je kapitán mužstva, ústredný 
hráč, veľmi šikovný futbalista, ktorý futba-

lom žije a zájazd na zápas klubu, kde hrá 
aj Cristiano Ronaldo, bude určite veľkým 
zážitkom. OZ Integrácia darovalo ešte špe-
ciálnu cenu, keď spomedzi divákov oceni-
lo 7-ročného Matúška a 9-ročnú Martinku, 
ktorí zodpovedali správne otázku o tom, 
koľko hodov oslavuje Záhorská Bystrica.

 Dychová hudba Častovanka.  Deti pobavil aj kúzelník. 

 Kolotoče na hodoch nemôžu chýbať. 

 Aké by to boli hody bez stánkov? 

 Beh o Pohár starostu si užili všetci. 
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HODY

Kategória drobci do 7 rokov
- trasa 450 m  
1 kolo okolo úradu
1.  Laura Madleňáková
2.  Tobias Takáč
3.  Richard Štefunko

Kategória deti od 8-12 rokov 
- trasa 650 m 
2 kolá okolo úradu
1.  Jakub Jány
2.  Simona Prvoničová
3.  Oliver Kalma

Kategória Mládež trasa 2,5 km
1.  Patrik Bartoš
2.  Juraj Lenorák
3.  Pavol Medár

Mládež- dievča
1.  Kristína Bartošová

Kategória muži trasa 4,5 km
1.  Patrik Kovačik
2.  Patrik Lopušný
3.  Ján Domény

Kategória ženy trasa 4,5 km
1.  Alexandra Lipčáková
2.  Tatiana Belobradová
3.  Iveta Ondruškov

Cena za vytrvalosť  
- udelená 1x v histórii behu
Jakub Kovačik - odbehol miesto 
2,5 km celkom 8,5 km.

VÝSLEDKY FUTBALOVÝCH ZÁPASOV
mladší žiaci 
MFK Záhorská Bystrica U13 - NŠK 1922 BRATISLAVA 12:2

mladší dorast 
U17 MFK Záhorská Bystrica - FC ROHOŽNÍK 4:1

starší žiaci 
U15 MFK Záhorská Bystrica - NŠK 1922 BRATISLAVA 3:3

muži 
MKF Záhorská Bystrica - NŠK 1922 Bratislava 5:1
U9 MFK Záhorská Bystrica - Stupava 8:3
U11 MFK Záhorská Bystrica - Stupava 5:7

 MR, Foto: Roman Rinčo,  
 Roman Hergovits, Nina Martinčičová

VÝSLEDKY BEHU O POHÁR STAROSTU

 Víťazi jednotlivých kategórií behu o Pohár starostu. 

Článok vznikol počas skúšky kapely 
v príjemnom prostredí na záhrade 
dcéry Ivana Malinovského Beáty 

Greggersen. Kapela od svojho vzniku pre-
šla viacerými zmenami, tento rok si pripo-
mína 55. výročie vzniku.

⊲  Ako si spomínate na založenie kapely?
Založiť kapelu bol nápad Ivana Malinovské-
ho, začali sme v zostave Ivan Malinovský, 
Ivan Štecko, ten hral na bendžo a prišiel 
Jano Blecha a Emil Malinovský. Emil hrával 
na klavíri, ale kvôli kapele sa za dva mesiace 
naučil hrať na trúbku. Okrem Ivana Štecka 

sme boli všetko domáci - Bystričania. Bol 
s nami aj Dušan Liďák – hral na trombón, 
tiež rodák zo Záhorskej Bystrice. V novom 
zložení sme začali hrávať asi v roku 1998. 
Úsmevná je príhoda, ako sa do kapely dostal 
Michal Jaško. „Jedného dňa som robil niečo 
okolo domu a prišiel ku mne obrovský chlap 

RAGTIME JAZZ BAND JUBILUJE

 Dávid Lenčeš (vpravo) mal z ceny obrovskú radosť... 
 ...rovnako ako Marek Kulíšek. Ceny im odovzdal  
 Slavomír Krafčák z Integrácie a starosta Jozef Krúpa. 
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s čiernou bradou. A hovorí: Ty si ten trubkár? 
Zober si trombón a poď so mnou! Sadol si ku 
klavíru a že hraj. A bol som prijatý.“

⊲  Ako ste sa zoznámili? Koho bol nápad 
založiť kapelu?

Všetci sme sa poznali zo Záhorskej Bystri-
ce, skúšali sme v hasičskej zbrojnici, v po-
hostinstve U Šrámka, a v Dome pionierov 
a v PKO. Začali sme hrávať v roku 1963. Na-
šimi vzormi boli profesionáli z Tradicional 
Klubu a Revival Jazz Bandu, teraz sa volajú 
Tradicional Klub Revival. Naši hostia, ktorí 
hrajú v Bystri hodoch, sú z tohto zoskupe-
nia. Laco Horský, náš výborný trubkár, hrá-
val vo viacerých popredných tanečných or-
chestroch. Ján Jankeje emigroval. Jediný, kto 
ostal od začiatku dodnes, je Jožko Blecha.

⊲  Tento rok si pripomínate aj 10te výročie 
úmrtia svojho kamaráta a člena Ivana 
Malinovského. Kto bol Ivan Malinovský 
a ako si naňho spomínate?

On bol inžinier, kapelníka robil z lásky. Bol 
profesionálny amatér. Bol výborným kapelní-
kom, s Jankou Kocianovou zorganizovali prvé 
stretnutie najstarších ľudí z kapely, bolo to 
v roku 1995. Ivan mal skvelú vlastnosť - nájsť 
výborných hudobníkov. Napríklad, hral u nás 
na bicie Čaba Čenteš – vyštudovaný geológ, 
ktorý sa neskôr veľmi dobre uchytil v Prahe 
ako hudobník. Pre Ivana bola architektúra 
len okrajová, on žil hudbou. Starší Bystriča-
nia si pamätajú aj jeho otca, Emila, ktorý bol 
výborný futbalista a tréner. Ivan nás navždy 
opustil po ťažkej chorobe v roku 2011. Stále 
naňho v dobrom spomíname. Hrávali sme 

V závere leta sa uskutočnil 10. roč-
ník populárneho športového podu-
jatia Kaktus Bike Stupava Trophy, 

v rámci ktorého sa bežal aj BYSTRICA RUN 
z Námestia Rodiny v Záhorskej Bystrici. 
Akcia prebehla bez vážnych úrazov. Kým 
v minulosti sa na podujatí cyklistického 
maratónu a behu zúčastnila stovka či dve 
zahraničných pretekárov, tento rok prišli 
z Rakúska dvaja súťažiaci a len niekoľko 

českých pretekárov. Napriek chýbajúcej 
zahraničnej účasti sa na športovom sviat-
ku zúčastnilo 580 pretekárov. Najdlhšia 
trasa cyklistického Stupavského MTB ma-
ratónu mala 76 kilometrov, najdlhšia trasa 
Bystrica Run 17 kilometrov. Záhorská Bys-
trica je dlhoročným partnerom podujatia 
a aj tento rok poskytla materiálno-tech-
nické zabezpečenie a mediálnu podporu. 
Víťazom gratulujeme!

KAKTUS BIKE STUPAVA TROPHY
MTB 76 km 
⊲ 03:05:41 KOSTELNIČÁK MARTIN
MTB 76 km 
⊲ 04:26:14 STRAKOVÁ IVANA
MTB 42 km 
⊲ 01:34:34 KOREŇ MATÚŠ JAKUB
MTB 42 km 
⊲ 01:56:08 RIZMANOVÁ REBEKA
MTB 25 km 
⊲ 00:57:33 STILLHAMMER PETER
MTB 25 km 
⊲ 01:10:05 BROOŠOVÁ NATÁLIA
RUN 8 km 
⊲ 00:31:18 JUDIAK RÓBERT
RUN 8 km 
⊲ 00:43:24 HANÁKOVÁ MIROSLAVA
RUN 17 km 
⊲ 01:17:23 SLIVANSKÝ MILOŠ
RUN 17 km 
⊲ 01:18:15 RIZMANOVÁ REBEKA

VÝSLEDKY
 Takto to vyzeralo na štarte. 

v kluboch aj na kultúrnych letách, na Mladej 
garde a jeden čas aj na prvomájom sprievode 
vo Viedni, niekoľkokrát PKO aj na jazzovom 
festivale v Českých Budejoviciach. Najlepšie 
cvičenia boli vo vlaku, pri cestovaní na festi-
val. Mali sme aj baby, ktoré za nami chodili. 
To bolo tak v roku 1968. V PKO tam sme sa 
striedali s bigbítovou kapelou.

Po spomínaní na časy minulé sa členovia 
rozhodli, že dosť bolo rozprávania a začali 
skúšať na koncert, ktorý odohrali na Bys-
trických hrubých hodoch.

Za rozhovor a príjemné posedenie ďakujem 
všetkým členom kapely Ragtimejazz band.
 Barbora Besedičová
 Foto: archív RJB
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Potreba nového kostola v Bystrici 
bola aktuálna už v druhej polovici 
18. storočia. Starší neskorogotický 

kostol zo začiatku 16. storočia už svojimi 
rozmermi ani zďaleka nemohol postačo-
vať potrebám farskej komunity, ktorá ma-
la podľa kanonickej vizitácie z roku 1782 
vyše 1 300 farníkov. Veľkú zásluhu na re-
alizácii samotnej stavby mal vtedajší farár 
Jozef Dergovič, ktorý začal pripravovať 
finančné prostriedky na stavbu kostola 
už krátko po svojom príchode do Bystrice. 
24. novembra 1802 boli na verejnej licitá-
cii predané tri farské vinice a jeden dom, 
ktoré vlastnila farnosť, spolu za 1 840 zla-
tých. Podľa účtov z roku 1803 bolo na stav-
bu kostola vydaných 3 300 zlatých.

Stavba chrámu sa začala slávnostným po-
žehnaním základného kameňa kostola. Za 
účasti zemepána grófa Leopolda Pálfiho, 
viacerých kňazov a veriacich z okolitých 
obcí ho 26. apríla 1803 požehnal pomocný 
ostrihomský biskup Jozef Vilt. Z dnešné-
ho pohľadu prebiehala stavba kostola 
nečakane rýchlo. V roku 1805 boli brid-
licovo-tehlové múry kostola zaklenuté 
a kostol bol pokrytý škridlovou strechou. 
Materiál na stavbu kostola dal dobrodinec 
kostola a farnosti gróf Leopold Pálfi, ma-
nuálne práce na stavbe za veľkého úsilia 
vykonávali bystrickí farníci. Práce na do-
končovaní a zariaďovaní kostola trvali celé 
nasledujúce desaťročia až do posviacky 
v roku 1834. Z vizitácie z roku 1812 sa 
dozvedáme, že „v kostole ešte nebol dokon-
čený oltár, no napriek tomu sa v ňom už 
uchovávala sviatosť oltárna. Kostol bol po-
žehnaný k úcte sv. apoštolov Petra a Pavla, 
nebol však slávnostne posvätený“.

Slávnostná posviacka nového farského kos-
tola sa konala v nedeľu, 31. augusta 1834, 
obrady konsekrácie viedol ostrihomský 
pomocný biskup Alexius Jordánsky. Biskup 

zároveň posvätil aj nový hlavný oltár s re-
likviami svätých mučeníkov Simplicia a Au-
rélie. Listinu o konsekrácii vydal biskup 
Jordánsky v Bratislave 5. septembra 1834.

OBRAD POSVÄTENIA KOSTOLA
„Od najstarších čias „kostol“ bol pokladaný 
za budovu, v ktorej sa kresťanské spoločen-
stvo schádza počúvať Božie slovo, spoločne 
sa modlí, prijíma sviatosti a slávi Eucha-
ristiu. Kostol, ako budova, je raz a navždy 
určený na zhromažďovanie Božieho ľudu 
a slávenie posvätných tajomstiev, stáva sa 
domom Božím a patrí sa podľa starobylej 
obyčaje Cirkvi zasvätiť ho Bohu slávnostným 
obradom.“ (Caeremoniale episcoporum). Po-
svätenie kostola (konsekrácia) je liturgický 
obrad, ktorý vykonáva biskup, alebo ním 
určený kňaz. Medzi najdôležitejšie časti ob-
radu patrí pokropenie stien chrámu a zhro-
maždených veriacich svätenou vodou, 
vloženie pozostatkov svätých pod oltárnu 
menzu, pomazanie oltára a stien kostola 
krizmou, pálenie tymianu na oltári a in-
cenzácia stien kostola kadidlom. Miesta, 
na ktorých boli krizmou pomazané múry 
kostola, označuje 12 konsekračných krížov.

Hody, nazývané na strednom a východ-
nom Slovensku výstižnejšie ako odpust, 
sa slávia vo výročný deň posvätenia chrá-
mu a v deň titulu jeho zasvätenia. Preto sa 
v Záhorskej Bystrici slávia hody na sláv-
nosť patrónov chrámu sv. Petra a Pavla 29. 
júna (maué hody) a v deň posvätenia chrá-
mu 31. augusta (hrubé hody). Hody mali 
v minulosti v našej obci predovšetkým du-
chovný rozmer. Spájali sa najmä s možnos-
ťou získať pri návšteve kostola plnomocné 
odpustky. V Direktóriu farnosti z medzi-
vojnového obdobia čítame, že ústredným 
bodom osláv patrónov chrámu bola sláv-
nostná sv. omša pred vyloženou Sviatosťou 
oltárnou, v predvečer slávnosti sa konali 
slávnostné vešpery. Podobne sa slávila aj 

výročná slávnosť posvätenia chrámu.

Okrem duchovného mali hody aj spolo-
čenský rozmer. Rodiny sa stretávali pri 
slávnostných hostinách, prijímali cezpoľ-
ných hodovníkov, do obce sa vracali od-
sťahovaní rodáci. Atrakciou pre deti bývali 
kolotoče a potulní predavači. V krčmách 
sa pri muzike konali tanečné zábavy. Tra-
díciou bolo v pondelok po hodoch (hodky) 
usporadúvať na ihrisku futbalové zápasy.

Hoci dnes Hrubé hody slávime v Záhor-
skej Bystrici v najbližšiu nedeľu k 31. au-
gustu, nebolo to vždy tak. Listina biskupa 
Alexia Jordánskeho o posvätení chrámu je 
datovaná na 15. nedeľu po slávnosti Zos-
lania Ducha Svätého (Turíce). Keďže sa 
táto slávnosť viaže na veľkonočný cyklus 
a je pohyblivým sviatkom, vychádza podľa 
výpočtov slávenie 15. nedele po Turícach 
v intervale medzi 16. augustom a 26. sep-
tembrom. V roku 1834 to bolo 31. augus-
ta. Týmto spôsobom sa určoval termín 
slávenia Hrubých hodov až do polovice 20. 
storočia, neskôr sa hody slávili zvyčajne 
v prvú septembrovú nedeľu.

Pri niektorých starších kostoloch nevieme 
s určitosťou potvrdiť dátum ich konsekrá-
cie, preto sa v nich slávnosť posvätenia 
chrámu slávi každoročne 26. októbra. Ako 
sviatok sa vo všetkých kostoloch diecézy 
slávi výročie posvätenia katedrálneho chrá-
mu, bratislavská katedrála sv. Martina si 
túto udalosť pripomína od roku 1452 vždy 
10. marca. Osobitne slávi rímskokatolícka 
cirkev na celom svete aj výročný deň po-
svätenia štyroch hlavných rímskych bazilík: 
Lateránskej baziliky 9. novembra, bazilík 
sv. Petra vo Vatikáne a sv. Pavla Za hradbami 
18. novembra a Hlavnej mariánskej baziliky 
Santa Maria Maggiore 5. augusta.
 Martin Besedič

O PÔVODE SLÁVENIA 
HRUBÝCH HODOV
Každoročné slávenie hodov na prelome augusta a septembra sa viaže na udalosť slávnostného posvätenia kostola sv. Petra 
a Pavla v roku 1834. Nebude preto na škodu priblížiť si v krátkosti históriu v vzniku súčasného chrámu a jeho posviacky.

HISTÓRIA
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MOM na Hodonínskej funguje

Mobilné odberové miesto funguje na Hodonínskej 17C pri kruhovom 
objazde pri vjazde do Lamača. Pútač umiestnený na plote od Hodo-
nínskej ulice vám pomôže zorientovať sa. Nová MOM sa nachádza 
vedľa autoumyvárne pri kruhovom objazde v smere do Lamača. Je 
v prevádzke v pondelok, štvrtok a piatok vždy v čase 9.00 hod. – 
12.45 hod. a 13.30 hod. – 17.15 hod. Cena za AG test je 14,99 eur 
a cena za PCR test výterový alebo kloktací je 39,99 eura. Platba je 
možná kartou cez terminál. Potvrdenia v písomnej forme vydávajú 
v nemčine aj angličtine a výsledok testovania sa ukladá na MOJEE-
ZDRAVIE, odkiaľ je možné si ho stiahnuť do aplikácie green pass.
 (red)

Odišiel skvelý človek

Bystrickú športovú a zvlášť futbalovú obec zasiahla veľmi smutná 
správa. Vo veku 66 rokov navždy odišiel bývalý dlhoročný futba-
lista Záhorskej Bystrice, MILOŠ „BUSO“ MIHALOVIČ. Vždy oddaný 
svojmu tímu a rodnej obci, veľmi poctivý a zapálený športovec, 
ktorému bolo v roku 2019 právom udelené ocenenie LEGENDA 
ŠPORTU Záhorskej Bystrice (na fotke spolu s Jánom Pivarníkom)., 
nám všetkým bude veľmi chýbať. Ale odišiel hlavne skvelý človek, 
milujúci manžel, otec a dobrý priateľ. ĎAKUJEME ZA VŠETKO,  
MILOŠ. Nikdy nezabudneme. Česť Tvojej pamiatke.

Komisia Športu a CR pri MÚ MČ Záhorská Bystrica, futbalisti a špor-
tovci zo Záhorskej Bystrice vyjadrujú rodine úprimnú sústrasť.

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A  NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA  – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK lV., 8/2021 • BEZPLATNÉ

Nový asfalt na celej Pútnickej 
ulici aj na Podkerepuškách

V auguste sme nadviazali na stavebné práce na Pútnickej 
ulici, ktoré robil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 
a položili sme nový asfalt na zvyšku cesty - od križovatky 
s ulicou Na vlkovkách až po dom číslo 104. Pri pokládke no-
vého asfaltu sme zároveň odstránili búchajúci prejazd cez 
odvodňovací žľab s kovovou mrežou, aby bol prejazd Pútnic-
kou ulicou čo najplynulejší. V rámci II. fázy sme asfaltovali aj 
hlavnú príjazdovú cestu na Podkerepuškách. Tešíme sa, že je 
Záhorská Bystrica zase o kus krajšia. (e)



Oznámenie o budovaní  
optickej siete

Slovak Telekom, a. s. modernizuje svoje telekomunikačné siete. 
V tejto súvislosti vás v týchto dňoch navštevuje manažér zo spoloč-
nosti NEVITEL, ktorý zisťuje váš súhlas alebo nesúhlas s umiestne-
ním optickej prípojky – optickej účastníckej škatule na vašej nehnu-
teľnosti. Druhá fáza optického pripojenia sa v Záhorskej Bystrici 
týka obyvateľov nasledujúcich ulíc: Donská, Tatranská, Hargašova. 
časť Gbelskej, Pri Vápenickom potoku, Nevská. Slovak Telekom bu-
duje optickú prístupovú sieť na vlastné náklady, čo znamená, že za 
zriadenie optickej prípojky vlastník nehnuteľnosti neplatí nič a rov-
nako ho to nezaväzuje k uzatvoreniu zmluvy o odoberaní služby 
poskytovaných po optickej infraštruktúre. Riadne vyplnené a pod-
písané tlačivo môžete odoslať najneskôr do 20. septembra 2021 na 
mailovú adresu imrich.zsoldos@nevitel.sk, zaslať poštou na adresu 
NEVITEL, a. s., Hlavná 65, 929 01 Dunajská Streda alebo odovzdať 
zástupcovi spoločnosti NEVITEL, prípadne na miestnom úrade.
 (red)
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Chodník je už hotový

Na spojovnici ulíc Hargašova a Tatranská sme v posledných týž-
dňoch vybudovali nový chodník. Na tomto úseku bol potrebný 
najmä preto, aby deti mohli bezpečne chodiť do školy.  Dnes 
je chodník už hotový a nielen deťom teda slúži už od prvého 
školského dňa. Zároveň tu pribudla desiatka pozdĺžnych par-
kovacích miest a ulica v smere z Tatranskej na Hargašovou sa 
stane jednosmernou.  
 (red)

Sociálne zariadenia v ZUŠ  
prešli rekonštrukciou

Počas letných prázdnin sme stihli zrekonštruovať sociálne za-
riadenia Základnej umeleckej školy, ktoré sa nachádzajú v bu-
dove bývalej knižnice na prvom poschodí. Toalety dostali novú 
sanitu, sociálne zariadenia aj dvere. Tiež sa niektoré priestory 
ZUŠ maľovali a pripravovali pre žiakov na nový školský rok.
 (e)



EKO čatu sme vybavili 
novou Multicarou

Pracovníci ekologickej skupiny dostali nové multifunkčné ko-
munálne vozidlo Multicar s profesionálnym technickým príslu-
šenstvom. Vybavenie vozidla obsahuje polievaciu lištu, cisternu 
na 2 000 litrov s hadicou na polievanie stromov a kvetín alebo 
na preplachovanie upchatých potrubí. Tiež šípovú radlicu, posy-
povú nadstavbu a multifunkčnú kefu na zimnú údržbu chodní-
kov alebo čistenie ulíc. Na údržbu zelených plôch bola pracov-
níkom EKO čaty zakúpená profesionálna mulčovacia kosačka, 
ktorá zvládne aj ťažký alebo nerovný terén a zároveň pokosí aj 
trávu vysokú viac ako jeden a pol metra. K malotraktoru Kubota 
sme zakúpili žaciu kosu so zberačom trávy, ktorá urýchli kose-
nie najmä veľkých zelených plôch. Profesionálna technika a vy-
bavenie pomáha udržiavať verejné priestory upravené a čisté 
v celej Záhorskej Bystrici. (dn)
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Šašinka Sasinka

V jedno horúce nedeľné popoludnie sa nám o program posta-
ralo OZ Hlas nádeje, ktoré zorganizovalo zábavné vystúpenie 
Šašinky Sašinky na Námestí Rodiny. Deti v rôznom veku sa 
mohli zapojiť do vystúpenia od samého začiatku. Zoznámili sa 
s hudobnými nástrojmi, vyskúšali si, čo je to rytmus a zahrali 
si spoločne ako kapela. Nasledovalo spoločné tancovanie na 
klasické detské pesničky v kruhu, aj v pároch. Deti si zahádzali 
loptičkami na terč, čím si staršie deti pri sčítaní bodov oprášili 
matematiku. Zapojiť sa mohli dokonca do letnej guľovačky s pa-
pierovými guľami, ktorá pobavila aj rodičov. Veríme, že sa celé 
120 minútové vystúpenie deťom páčilo a rodičia si aspoň trošku 
oddýchli a spestrili víkendový rodinný program.

Narodili sa ďalší Bystričania

Od apríla do júla medzi obyvateľov Záhorskej Bystrice pribudli 
títo novorodenci: 

Sebastián Kmeť, Patrik Timotej Kuric, Adela Juríková, Anna-
belle Haydenová, Karolína Muškátová, Patrik Viša, Sára Višo-
vá, Lukáš Ružovič, Mia Krchňavá, Alžbeta Miklíková,  Matyáš 
Matejov, Richard Stoklasa, Adela Smetanková, Richard Vavrík, 
Michal Lehuta, Emma Čapó, Barbora Polerecká, Viktória Tom-
číková, Kristián Pastorík, Filip Grman, Sofia Halušová, Artur 
Zálesňák, Laura Miakičová, Sofia Miakičová, Matej Marton, 
Zoe Dumitrescu, Adam Moško, Hana Kopperová, Jakub Tobias 
Pamula, Ema Holubová, Michaela Sedláková, Martin Kaliský.
 (zz), Foto: archív

Zároveň by som chcela poďakovať za veľkú účasť všetkým rodičom 
s detičkami a teším sa na ďalšie podujatie od OZ Hlas nádeje.
 Text a foto: Dominika Hanzlíková
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Začal sa vrecový zber  
triedeného odpadu

Od septembra sa triedený odpad z rodinných domov zbiera iba do 
špeciálnych vriec, ktoré obyvatelia dostali počas leta. S vreciami 
dostali aj informačný leták s harmonogramom odvozu. Počet do-
daných vriec je určený na 12 mesiacov. Frekvencia zberu modrých 
a žltých vriec bude 2 x mesačne podľa harmonogramu. V deň zberu 
musia byť vrecia zaviazané a umiestnené na obvyklom odvoznom 
mieste zmesového odpadu v čase do 7.00 h. V deň zvozu môžu oby-
vatelia vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých 
nádobách. Od septembra sa rušia aj doterajšie zberné hniezda.
 (red)
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Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

ĎAKUJEME
SPOLUORGANIZÁTOROM A SPONZOROM

Realizované s finančnou podporou Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej Republiky 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Záhorská Bystrica

NOVINY MESTSKEJ ČASTI

SPOLUORGANIZÁTORI:

SPONZORI:

Dotácie na kontajnerové stojiská

Magistrát ponúka spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome alebo právnickým osobám, ktoré vykonávajú 
správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na území hlav-
ného mesta možnosť zažiadať si o dotáciu 3 320 eur na vybudo-
vanie a úpravu kontajnerového stanovišta, ktoré aj vďaka zelenej 
streche či stenám môže aj skrášliť okolie doplnením zelene. O do-
táciu je možné požiadať do 30. septembra 2021. (red)



15

Dňa 12. augusta 2021 sa skončila po-
zemská púť Mgr. Evy Frickej, našej 
dlhoročnej spoluobyvateľky.

Eva Frická, rodená Vavrová, sa narodila 
v čase poslednej svetovej vojny. Už v det-
stve ju formovalo viac etnické a viac konfe-
sionálne prostredie rodiny a regiónu a keď-
že so záujmom sledovala otcom realizované 
opravy kostolov a starých budov, získavala 
pozitívny vzťah ku kultúrnym a sakrálnym 
pamiatkam. Záujem o knihy, o knižnice, ako 
aj o vydavateľskú činnosť ju po maturite 
doviedol na knihovnícku nadstavbu.

Jej vydavateľské aktivity mali svoju pred-
lohu v Klube literatúry faktu v Mestskej 
knižnici Bratislava. Jej prvým impulzom vy-
davateľských aktivít bola publikácia – Mária 
– o najobľúbenejšom ženskom mene. Knihu 
darovala pápežovi, dnes už svätému Jánovi 
Pavlovi II., ktorého poďakovanie bolo pre 
ňu veľkým povzbudením do ďalších akti-
vít. Jej obdivuhodná vitalita sa spája s ne-

zvyčajnou invenciou, za ktorú by mohli byť 
vďační aj niektorí profesionálni vedci.

Mgr. Frická vedela vystihnúť, čo sú skutoč-
né uzlové body našich národných dejín, 
kde a ako treba národu sprístupniť zrozu-
miteľným a pútavým spôsobom vysvetle-
nia historických udalostí, charakter osob-
ností a celkové myslenie tej doby.

Od roku 1993 pod značkou „Ave Eva“ pri-
pravila a vydala vyše 400 jednolistových 
didakticko-náboženských tlačív, vyše 1 000 
pohľadníc Bratislavy, pozoruhodností z kul-
túry a osobností Slovenska, ale aj zo Záhor-
skej Bystrice. Na pamiatku svojej jedinej 
dcéry – novinárky Evy – založila nadáciu 
Sila dobrého slova (od r. 1997 neinvestičný 
fond), v rámci ktorej za viac ako 20 rokov 
rozposielala ročne mnoho tisíc drobných 
tlačív ako dar vybraným adresátom: jubi-
lujúcim farnostiam, pútnickým miestam, 
reholiam, školám, múzeám a knižniciam 
a nemalé množstvo aj Matici slovenskej 

a predovšetkým putujúcim pútnikom. Na 
pútiach sa aj osobne zúčastňovala po ce-
lom Slovensku, ba aj v zahraničí. Boli to po-
hľadnice, záložky do kníh, skladačiek a pod. 
V rámci publikačnej činnosti vydávala aj ná-
rodné spevy a básne.

Mgr. Eve Frickej patrí veľká vďaka za jej 
plodný život, poďakovanie za šírenie du-
chovného slova, za posilňovanie duchov-
nosti v našom národe, ktorú tak veľmi aj 
v súčasných časoch potrebujeme. Zosnulá 
pani Mgr. Eva Frická sa vo viere narodila, 
vo viere žila a vo viere aj v znamení kríža 
zomrela. Česť jej svetlej pamiatke!
 Š.M.

ZA MGR. EVOU FRICKOU

SPOLOČNOSŤ

Tento rok sme si presne 29. augusta 
pripomenuli 77. výročie Slovenské-
ho národného povstania, ktoré je 

jednou z najvýznamnejších udalostí slo-
venských dejín. Na Povstaní sa zúčastnili aj 
chlapci a chlapi zo Záhorskej Bystrice. Všet-
kým, ktorí bojovali v prvej a druhej svetovej 
vojne, patrí naša veľká vďaka a tichá spo-
mienka. Ich mená sú zapísané na pamätní-
ku padlých pred kostolom sv. Petra a Pavla.

Prvého septembra si pripomíname Deň 
Ústavy Slovenskej republiky. Ústava je naj-
vyšším zákonom štátu. Tento rok „oslavu-
je“ už 29. výročie.

Prvého septembra si pripomíname tieto 
dva významné sviatky Slovenskej republiky.

Pietnym aktom si činy padlých prvej 
a druhej svetovej vojny uctili starosta Zá-
horskej Bystrice Jozef Krúpa, predseda 
Miestnej organizácie protifašistických bo-
jovníkov Miroslav Rác a predseda Miestne-
ho odboru Matice slovenskej Štefan Martin-
kovič. Na znak vďaky starosta a predsedovia 
položili kvety a zapálili sviečku.

Program pokračoval vo dvore Ľudového 
domu príhovorom starostu Jozefa Krúpu, 
predsedu MOPB Miroslava Ráca a predse-
du MOMS Štefana Martinkoviča.

Po úvodných spevoch členov Spevácke-
ho zboru Bystričan sa začalo neformálne 
posedenie pri guláši. Ďakujeme hojnému 
počtu účastníkov pietneho aktu za ich 

DEŇ ÚSTAVY A VÝROČIE SNP

účasť. Veľká vďaka patrí aj našim osved-
čeným kuchárom, Evičke Čechovej, Jánovi 
Hasoňovi a Dušanovi Prokopovi. Za výbor-
ný chlieb a pagáče ďakujeme Emilovi Ku-
baskému z Pekárne u Floriánka.
 Text a foto: Barbora Besedičová
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

V Záhorskej Bystrici žije už 30 rokov, 
nostalgicky spomína na cirkusy na 
námestí, ale oceňuje aj to, ako sa na-

ša obec rokmi mení. Hoci šéfuje Správe ciest 
BSK, nájde si čas aj na stolný tenis a jeho 
vášňou je tiež poľovníctvo. O práci aj o živo-
te sme sa rozprávali so Stanislavom Vaňom.

⊲  Ako dlho žijete v Záhorskej Bystrici?
Narodil som sa v Bratislave, v centre mes-
ta, kde som až do svojich siedmich rokov 
žil. Potom som býval v Karlovej Vsi viac 
ako dve desaťročia a od roku 1991 som 
v Záhorskej Bystrici. Kúpili sme starší 
rodinný dom, ktorý sme zrekonštruovali 
a odvtedy tu nepretržite bývam.

⊲  Čo sa vám tu páči a aké zmeny by ste uvítali?
Keď som sa do Záhorskej Bystrice presťa-
hoval, nebola tu ešte rozbehnutá výstav-
ba, prakticky len pôvodná časť s bytovka-
mi na Hargašovej ulici. V tých časoch sem 
ešte jazdieval cirkus s manéžou, ktorý bol 
na námestí vedľa kultúrneho domu a tiež 
prišlo na hody viac kolotočov a atrakacií. 
Mám pocit, že ľudia v Bystrici boli vtedy 
družnejší a priateľskejší. Táto nostalgia 
trochu ovplyvňuje môj pohľad na súčas-
nosť, ale neberiem to dramaticky. Vtedy 
bola taká doba, dnes je zase iná, taká viac 
uponáhľaná. Keby som mal úprimne od-
povedať, čo sa mi tu páči, tak je to samo-
zrejme poloha blízko prírody a tiež blízko 
mesta. To znamená čaro, síce meniaceho 
sa vidieka a blízkosť najväčšieho mesta 
Slovenska. Nemôžem zabudnúť vyzdvih-
núť aj dobré vzťahy so starousadlíkmi. 
Okrem toho sa tu bežne koná skutočne 
široká škála kultúrnych a spoločenských 
podujatí, mnohé z nich sú typické a pre 
našu obec jedinečné. Som veľmi poteše-
ný, že obec dbá na rozvoj športu nielen 
pre dospelých, ale najmä pre deti. Na-
chádza sa tu veľké množstvo záujmových 
skupín, ktoré pravidelne a radi športujú. 

ŠÉFUJE VEĽKEJ ORGANIZÁCII, 
ALE NADOVŠETKO MILUJE 
ŠPORT A PRÍRODU

Takisto som veľmi rád, že vznikli a budú 
vznikať nové veľkorysé športoviská.

Najviac zmien, ktoré by bolo dobré v Zá-
horskej Bystrici zrealizovať, je v oblasti 
dopravy, zišla by sa štvorprúdová príjaz-
dová cesta a zmena v parkovaní, najmä 
čo sa týka úžitkových vozidiel. Viem, že 
už v minulosti boli pokusy parkovanie 
úžitkových vozidiel na komunikáciách 
zmeniť, ale tieto iniciatívy nenašli náležité 
pochopenie. Chystá sa parkovacia politika 
mesta Bratislavy, tak dúfam vo vyriešenie 
tohto problému. Úžitkové vozidlá zabera-
jú miesto osobným autám, teda všetkým 
obyvateľom Záhorskej Bystrice.

⊲  Momentálne zastávate funkciu generál-
neho riaditeľa Správy ciest BSK…

V júni tento rok vyšla v rámci informačné-
ho portálu Bratislavského samosprávneho 
kraja výzva pre záujemcov na obsadenie 
funkcie riaditeľa Správy ciest Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Keďže mám 
rád nové výzvy, tak som sa prihlásil do 
výberového konania, v ktorom som bol 

úspešný. Zastupiteľstvo Bratislavského sa-
mosprávneho kraja ma potom hlasovaním 
zvolilo do funkcie riaditeľa organizácie.

⊲  Odkiaľ ste do tejto organizácie prišli 
a prečo ste túto ponuku prijali?

Pred zvolením za riaditeľa Správy ciest 
BSK som pôsobil v privátnej sfére, kde sme 
vo firme vykonávali letnú a zimnú údržbu 
komunikácií a podchodov v rámci mesta 
Bratislavy. Kosili sme zeleň na sídliskách, 
čistili mestské komunikácie a podchody 
a v zime odpratávali sneh z komunikácií 
a chodníkov v rámci celej Bratislavy.

⊲  V tejto funkcii nie ste dlho, preto nám pre-
zraďte, aké máte plány a čo vás v najbliž-
ších mesiacoch čaká.

Organizácia Správa ciest vznikla roz-
hodnutím poslancov zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho kraja dňa 
30. 6. a od toho dátumu som sa stal jej 
riaditeľom. Takže prakticky zastávam 
funkciu dva mesiace a za tento krátky 
čas bolo treba robiť všetky úkony od 
začiatku, to znamená zabezpečiť prís-

 V prírode s dcérou. 
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lušné povolenia, registrácie a oprávne-
nia potrebné k riadnemu vykonávaniu 
svojej činnosti. Museli sme vydať všet-
ky interné predpisy, ktoré majú za cieľ 
sprehľadniť, zefektívniť interné procesy 
a prevádzku organizácie. Spolu s kole-
gami sme to, o tom som presvedčený, 
stihli vo veľmi krátkom čase. Po stabili-
zácií novej organizácie sme prirodzene 
od bežných úloh, ktoré nám zveril zria-
ďovateľ, prešli aj na rozvojové aktivity, 
ktorými sú obnova strojového vybave-
nia, modernizácia strediska v Pezinku, 
automatizácia procesu riadenia zimnej 
a ostatnej údržby. Najväčší náš plán, 
a tomu venujeme maximálne úsilie, je 
vytvoriť skupinu, ktorá bude v našej 
réžii vykonávať opravy povrchov ciest 
frézovaním a obnovou obrusnej vrstvy 
asfaltu. Cieľom je vytvoriť modernú 
cestársku organizáciu, ktorá bude spĺ-
ňať všetky náročné kritériá doby.

⊲  Človek však nie je živí iba prácou. Aké máte 
koníčky a záľuby? A – máte na ne vôbec čas?

Práca ma vyťažuje natoľko, že v súčasnos-
ti sú moje koníčky viac menej bokom. Vo 
voľnom čase, ktorého mám veľmi málo, sa 
venujem stolnému tenisu. Pred jedenásti-
mi rokmi sme u nás, v Záhorskej Bystrici, 
založili občianske združenie Spoločenstvo 
priateľov stolného tenisu, kde som aj zo za-
čiatku hrával, ale teraz sa už skôr venujem 
práci s deťmi a mládežou a robím rozhodcu 
na súťažiach. Som držiteľom licencie hlav-
ného rozhodcu, tak v podstate skoro všetky 
domáce zápasy a turnaje organizované na-
ším združením aj rozhodujem. Mám veľkú 
radosť z toho, keď k nám prišli malé deti, 
ktoré nevedeli ani prehodiť loptičku na 
druhú stranu stola a dnes sú niektorí v reb-
ríčku do 10. miesta v rámci celej Slovenskej 
republiky. Primárna však pre naše zdru-
ženie je výchova detí k športu a k budúcej 
reprezentácii v Bratislavskej lige.

Ďalším koníčkom, alebo skôr záľubou, 
ktorú mám, je príroda, jej ochrana a hlav-
ne poľovníctvo. V poslednom čase však 
čas brzdí aj túto aktivitu, ale občas idem 
do revíru svojho dobrého kamaráta mimo 
Záhorskej Bystrice a Bratislavy, na Gemer. 
Vždy je to aj o krásnom relaxe a pobyte 
v nádhernej prírode.

⊲  Máte popri pracovnej zaneprázdnenosti 
čas venovať sa aj svojej rodine?

Budem úprimný, niektoré veci musím pre-
sunúť, aby som sa mohol aspoň trochu veno-
vať rodine. Našťastie, väčšina detí sú už do-
speláci, niektorí aj s vlastnou rodinou, takže 
tam je kontakt počas sviatkov a cez telefón.

⊲  Aké sú vaše pracovné, ale aj ľudské túžby 
a sny?

Celú svoju pracovnú kariéru som riadil 
väčšie aj menšie organizačné jednotky, ro-
bil som s ľuďmi, kde som získal veľké skú-
senosti. Pracovne som dosiahol všetko, čo 
som si myslel, že by som mohol dosiahnuť. 
Ale možno by bolo veľmi pekné, aby vždy 
boli okolo mňa ľudia, ktorí vedia riešiť 
akékoľvek životné situácie s rozvahou, po-
korou a pokojom. Samozrejme si v kútiku 
duše želám, aby sa nám všetkým v našej 
Bystrici dobre bývalo a žilo.
 Zhovárala sa: Silvia Vnenková
 Foto: archív SV

 Na deti je Stanislav Vaňo hrdý. 

 Aj jedlo si treba vychutnať. 

 Po športovom zápolení. 
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ZO ŽIVOTA ZÁHORSKEJ BYSTRICE

Podarilo sa nám to! Po roku sme opäť 
vymenili horúce asfaltové bratislav-
ské chodníky za zarosenú trávu, 

ranný seriál za Máriovu rannú rozcvičku, 
sandáliky za poriadne tenisky, znudené 
výrazy za smiech a úsmevy. 

Pod záštitou OZ Hlas nádeje sa nám aj po 
tomto náročnom školskom roku podarilo 
zorganizovať Letný farský tábor, o ktorý 
bol rekordný záujem, čo nás nesmierne 
teší. Spolu s deťmi z Marianky, Záhorskej 
Bystrice, iných kútov Bratislavy či celého 
Slovenska sme sa počas prvého júlového 
týždňa vybrali na Ranč do Kráľovej Leho-
ty. Miesto si nás okamžite získalo. Drevené 
chaty doslova obklopené zelenými lesmi, 
široké trávnaté plochy ideálne na hranie 
futbalu či frisbee, stan, ktorý nás chrá-
nil pred slnkom, altánky, ktoré sa počas 
programu zmenili na tvorivé dielne alebo 
na útočisko pre podvečerné rozhovory. 

Vďaka dobre pripraveným animátorom sme 
zažili 9 bohatých dní. Okrem tradičných 
hier, ktoré všetci milujú, sme pre deti zor-
ganizovali workshopy, spomedzi ktorých si 
mohol každý vybrať to, čo ho najviac zau-
jíma. Tvorivé duše sa našli na hudobnom 
workshope, kde tvorili vlastné verzie pes-
ničiek. Pre šikovné ručičky sme mali tvo-
rivý workshop, na ktorom sa naučili pliesť 

náramky priateľstva. Zdokonaliť sa vo fote-
ní a upravovaní fotiek sa mohli deti na fo-
tografickom workshope. Športové typy sa 
zúčastnili na bojovom workshope. Novin-
kou bol podnikateľský workshop, ktorý mal 
u detí obrovský úspech. Zahrali sa na ňom 
na začínajúcich obchodníkov, vytvárali si 
vlastnú značku a aj takouto hravou formou 
sa naučili niečo o svete biznisu.

Okrem workshopov sme sa snažili využiť 
všetko, čo okolie ponúka. Spravili sme si 
výlet do skanzenu Pribylina, kde sme si 
vyskúšali plstenie, pozreli sme si hrad 
a kaštieľ v Liptovskom Hrádku, kde te-
raz mnohí túžime bývať. Počas druhého 
výletného dňa sme sa previezli do Važca, 
kde sme navštívili Ekofarmu. Vedeli ste, 
že teliatka tiež chodia do škôlky a majú 
celkom drsný jazyk? A to je len zlomok 
toho, čo všetko sme sa tam dozvedeli! 
Výlet ďalej pokračoval prehliadkou Važec-
kej jaskyne, ktorá nás príjemne schladila. 
Dobrodružný deň sme zakončili v Dreve-
nom artikulárnom kostole vo Svätom Krí-
ži. Samozrejme, v našom kempe nesmela 
chýbať ani turistika. Tentokrát sme muse-
li prekonať poriadne stúpanie, ale výhľad 
na Tatry jednoznačne stál za to. Po návra-
te sme sa schladili v Čiernom Váhu, ktorý 
pretekal aj naším areálom. Nemusíte sa 
báť, na prúd sme si dávali pozor. 

Výnimočnosť nášho tábora nie je len v ak-
tivitách, ale aj v niečom inom. Deti všet-
kých vekových kategórií zdieľajú 9 dní 
s mladými a dospelými, no už po prvej 
večeri je ťažké odlíšiť deti od animátorov, 
dospelých od mladších. Je to tým, že tvorí-
me komunitu, tvoríme jednu partiu, všetci 
spolu. Spoločne sme tvorili aj duchovný 
program tábora, ktorého témou boli dary 
Ducha Svätého. Spoznávali sme sa s nimi 
prirodzene a na základe vlastných skúse-
ností. Každý deň sme sa snažili vnímať ako 
zázrak a tento zázrak vždy odovzdať Bohu 
počas svätých omší sprevádzaných hla-
sým spevom našich obľúbených pesničiek. 
No a ako to už tradične býva, duchovný 
program vyvrcholil chválovou adoráciou, 
ktorú viedli mladí zo Spoločenstva Údolie. 

Čas v tábore je však najmä o maličkostiach. 
O spoločnej modlitbe pred jedlom, 
o mokrých kolenách od zarosenej trávy, 
o zapletaní vrkočov, o spontánnom turnaji 
v tetherballe, o cestách autobusom na 
výletné miesta, o čase po večierke, kedy 
by mali všetci spať, no stále nám ostáva 
príliš veľa dojmov a pocitov, ktoré 
musíme spracovať a preto ostávame hore, 
rozprávame sa, spoznávame sa, spoločne 
rastieme. Toto všetko by sa však nemohlo 
uskutočniť bez finančnej podpory OZ 
Hlas nádeje a osobného finančného daru 
starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu, 
za čo im zo srdca ďakujeme. Poďakovanie 
patrí aj animátorom, ktorí opäť prekonali 
sami seba a pripravili úžasný program. 
Veľká vďaka patrí aj Máriovi Klasovi, 
organizátorovi a otcovi nášho tábora, 
br. Faustýnovi za duchovné vedenie 
a vždy dobrú náladu a našej táborovej 
pani doktorke, Danielke Balintovej, za 
záchranu každej boľačky. Poďakovať sa 
však treba najmä všetkým deťom, ktoré 
nám odovzdali svoje srdiečka a podelili sa 
s nami o svoju radosť zo života. Už teraz sa 
tešíme na budúce spoločné leto! 

Terxt a foto:  
Michaela Trgová, účastníčka tábora

AJ TAKTO VYZERÁ DETSKÁ 
RADOSŤ ZO ŽIVOTA

 Letný farský tábor sme si naozaj užili. 
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V piatok, 23. júla, odcestovala dele-
gácia Speváckeho zboru Bystričan 
aj v poverení od starostu  Záhor-

skej Bystrice, Jozefa Krúpu, na návštevu 
spriatelených Brumovíc, do ČR. Keďže 
pandemická situácia nám nedovolila zú-
častniť sa na pohrebe Miroslava Miklíka, 
veľkého priateľa našej obce, ako aj nášho 
speváckeho zboru, ktorý sa pred 15 rokmi 
podieľal na založení neoficiálnej kultúrnej 
spolupráce medzi oboma obcami, využili 
sme príležitosť pozdraviť ho aspoň do-
datočným položením kvetov a sviečok na 

jeho hrob. Sprevádzal nás  Jan Zaviačič, 
vedúci folklórneho spolku Brumovická 
chasa, neskôr sa pridal aj súčasný sta-
rosta Brumovíc, Rudolf Kadlec, ktorý nás 
pozval na slávnostný obed. Stretli sme sa 
aj s bývalým starostom Brumovíc, Anto-
nínom Košuličom, ktorý nás tiež prišiel 
pozdraviť. Keďže je Jan Zaviačič pozvaný 
ako sólista na III. Folklórny festival Záho-
ráckej piesne, ktorý sa uskutoční v Záhor-
skej Bystrici 5. septembra, zbormajster 
Speváckeho zboru Bystričan a riaditeľ fes-
tival,u Štefan Martinkovič s ním zároveň 

upresnil notové party, ktoré bude Jan Za-
viačič na festivale spievať s Ľudovou hud-
bou ĽUDOVKA. Počas našej návštevy sme 
u výrobcu krojov vyzdvihli pánske košele, 
ktoré boli  na zákazku vyhotovené pre spe-
vákov Speváckeho zboru Bystričan.
 Text a foto: Eva Frťalová

NÁVŠTEVA V BRUMOVICIACH

Tieto letné prázdniny sme opäť spoji-
li sily s Fajn clubom a pripravili pre 
deti Denný športový tábor plný zau-

jímavých tréningov a hier. Spolu 8 turnusov, 
kopec šikovných detí, šport, tanec a veľa 
veľa zábavy – to je v skratke leto, ktoré ste 
mohli prežiť spolu s nami. Deti sa nenudi-
li, každý deň na ne čakal program s našimi 
animátormi a hosťujúcimi trénermi.

Naučili sa základné kroky Hip Hopu s naším 
trénerom Paťom, ktorý je aj skvelý DJ, takže 
im odhalil aj tajomstvá DJ-ingu.Keďže sme 
deti chceli hlavne rozhýbať a naučiť zák-
ladným pohybovým vzorom, absolvovali aj 
tréningy atletiky s Marekom. Atletika dáva 
deťom základ pre ďalšie športy. Veríme, že 
sme im ukázali, že pohyb je dôležitý a mal 
by byť prirodzenou súčasťou ich života.

Pre dievčatá bol pripravený tréning moder-
nej gymnastiky. Ladnosť, krásu, ale aj drinu 
tohto športu im ukázala naša trénerka Na-
tália. Stuhy, kruhy, mostíky, šnúry, to všet-
ko si dievčatá vyskúšali a hlavne cvičenie 
s gymnastickým náčiním ich veľmi zaujalo.

Ani chlapci však neprišli skrátka a mohli 
sa naučiť stojky, kotúle a základné gym-
nastické prvky na tréningoch športovej 
gymnastiky. Naša trénerka Adela a hosťu-
júci tréner Tomáš sú zároveň skvelí roken-

ŠPORTOVÉ LETO SO CITY KIDS A FAJN CLUBOM

 Leto bolo super! 

rolisti, takže v letnom tábore to spolu s ni-
mi pravidelne ožilo aj v rytme rock´n´rollu.

Pre všetkých, ktorí si chceli vyskúšať svo-
ju presnú mušku, bol pripravený airsoft 
s Luckou z Fajn clubu. Posledným špeci-
álnym tréningom bola sebaobrana, ktorá 
veľmi zaujala nielen chlapcov, ale, na naše 
prekvapenie, aj dievčatá. Veľmi pozorne 
sledovali a počúvali každé slovo trénera 
Martina, ktorý im profesionálnym a zro-
zumiteľným spôsobom vysvetlil, ako sa za-
chovať v nebezpečných situáciách.

Z nášho programu sa deťom páčilo aj 
batikovanie s Tomym Kottym. Každý si 

vyrobil originálny kus oblečenia a vždy 
v piatok sa konala módna prehliadka, kde 
svoje dizajnové kúsky predviedli. Nakukli 
aj do zákulisia TV Markíza, prezreli si štú-
diá a dostali sa na miesta, ktoré poznajú 
z televíznych obrazoviek. 

Voda a kúpanie, to proste k letu patrí, tak-
že vždy, keď to počasie dovolilo, nechýbal 
v programe bazén. Veľmi úspešné boli aj 
prespávačky spojené s filmovým večerom 
a nočným strašidelným dobrodružstvom, 
ktoré sa, našťastie. vždy skončilo s úsme-
vom na tvári. 
 Ivka Moková, City Kids
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SPOLOČNOSŤ

LESNÉ POZEMKOVÉ 
SPOLOČENSTVO PRED 
VALNÝM ZHROMAŽDENÍM

V súvislosti s organizovaním Valného 
zhromaždenia 2021, ktoré sme sa 
rozhodli vzhľadom na pandemic-

kú situáciu zorganizovať tento rok podľa 
zákona o pozemkových spoločenstvách 
korešpodenčnou formou, teda tak, že vám 
zašleme všetky príspevky, ktoré by vám 
boli prečítané na Valnom zhromaždení 
a rovnako vám zašleme návrhy uznese-
ní, ktoré by bolo potrebné schváliť, aby 
sme naďalej mohli vo vašom mene spra-
vovať váš majetok. Zákon takúto možnosť 
pripúšťa. Hlavne nám ide o to, aby sme 
vás informovali o tom, čo sa odohralo 
od posledného Valného zhromaždenia 
a aby sme schválili vyplácanie podielov na 
hospodárení. Bez vášho súhlasu to nie je 
možné. Všetko sme vám vysvetlili podrobne 
v správach, ktoré ste dostali poštou. 

Napriek tomu, že sme sa snažili podrobne 
vysvetliť návrhy uznesení, množí sa nám 
veľa telefonátov, v ktorých nás žiadate o do-
vysvetlenie niektorých návrhov. Je to v po-
riadku, je to vaše právo, váš majetok. Otáz-
ky, ktoré nám kladiete, sa týkajú hlavne:

Uznesenie, ktoré sa dotýka obhospodaro-
vania súkromných lesných pozemkov na-
šich členov. Uznesenie č.6/2021

Dňa 21.6.2021 bola na tabuli miestného úra-
du zverejnená Výzva pre vlastníkov lesných 
pozemkov na navrátenie užívacích práv k 
týmto lesným pozemkom – sú to lesné po-
zemky, pri ktorých nebolo o vrátenie uží-
vacích práv požiadané, alebo toto konanie 
nebolo ukončené. Nejde o pozemky, ktoré 
máte v Lesnom pozemkovom spoločenstve, 
ale o lesné pozemky vo vašom vlastníctve, na 
ktorých doteraz hospodárili Lesy SR, ako po-
vinná osoba dovtedy, kým ich nevydajú ich 
právoplatným vlastníkom. Keďže Lesy SR sa 
ukazujú ako hospodár, ktorý nie vždy hospo-
dári na vašom majetku tak, aby ste mali z to-

ho nejaký osoh (je to pochopiteľné, keďže 
ide o veľkú organizáciu s veľkými nákladmi), 
rozhodli sme sa, hlavne na základe vašich 
návrhov, dať možnosť všetkým našim čle-
nom (ale aj nečlenom), aby splnomocnili 
Výbor LPS na zastupovanie v konaní voči 
organizácii Lesy SR št. podnik, ako aj pre-
vzatie obhospodarovania týchto vašich 
lesných pozemkov Lesným pozemkovým 
spoločenstvom. Využijeme naše doterajšie 
skúsenosti a infraštruktúru, teda odborného 
lesného hospodára, hospodára a spoločnosti 
na ťažbu, ktoré pracujú pre Lesné pozem-
kové spoločenstvo a pribrať do hospodá-
renia aj ďalšie vaše lesné pozemky. Veríme, 
že keď sme doteraz zvládli cca 690 ha tzv. 
urbárských pozemkov a to vždy zo ziskom, 
zvládneme i ďalšie. Hlavne nás budete môcť 
kontrolovať a bude menší aparát. Je to na 
vašom rozhodnutí, je to váš majetok a vždy 
to môžte zmeniť, ak by ste neboli s našou 
činnosťou spokojní. Tí vlastníci,  ktorí sa 
rozhodnú našu ponuku využiť, môžu pod-
písať splnomocnenie, ktoré sme vám zaslali 
v materiáloch (k tomuto postupu potrebuje-
me súhlas vlastníkov nadpolovičnej výmery 
danej nehnuteľnosti). Toto uznesenie sme 
navrhli preto, aby sme mali pripravenú mož-
nosť tohto postupu ako aj prevzatie týchto 
lesných pozemkov do obhospodarovania a 
zabezpečiť starostlivosť o tieto vaše lesy.

Uznesenie týkajúce sa návrhu na založe-
nie dcérskej spoločnosti Lesného pozem-
kového spoločenstva v Záhorskej Bystrici. 
Uznesenie č. 5/2021

Ako sme vás už informovali, a kto sleduje 
informácie na našej stránke a zápisy 
z pravidelných schôdzí výboru vie, že  má-
me veľa práce so správou majetku, bojom 
s rôznymi inštitúciami, súdmi a organizá-
ciami, ktoré nám kladú prekážky, aby sme 
konečne a nespochybniteľne mali vrátený 
a zapísaný všetok majetok, ktorý nášmu 

spoločenstvu,  a teda vám, patrí. Človek 
by si povedal, že 30 rokov po revolúcii 
by to malo byť jednoduché, ale, a to iste 
poznáte i z vlastnej skúsenosti, je to stále 
horšie a horšie. Problémom je fakt, že 
tretie osoby, tí, ktorí nie sú našimi členmi, 
majú záujem o kúpu podielov v našom 
urbári (asi dobre hospodárime). No, po-
sledná zmena zákona upravila, že ak by 
sme tieto podiely kúpili ako pozemkové 
spoločenstvo, teda kúpili by ich zvyšní 
členovia, ktorí chcú členmi zostať, stratili 
by sme možnosť hlasovať za takto kúpené 
podiely. Preto je pre nás výhodnejšie, ak to 
urobíme tak, ako to urobila veľká väčšina 
urbárov, že založíme dcérsku spoločnosť 
s ručením obmedzeným, ktorá bude vo 
výlučnom vlastníctve nášho urbáru. Toto 
je to najdôležitejšie: spoločnosť nebudú 
vlastniť súkromné osoby, tí budú spo-
ločnosť len riadiť, teda ako navrhuje-
me, konateľmi v dcérskej spoločnosti 
budú vždy ten predseda a člen výboru, 
ktorý bude zvolený na ďalšie funkčné 
obdobie, (v súčasnosti sú to Ing. Jozef 
Mok a Ing. Eduard Pokorný). Vlastníkom 
spoločnosti bude Lesné pozemkové 
spoločenstvo v Záhorskej Bystrici. Spo-
ločnosť tak bude v plnej miere riadená 
Výborom lesného pozemkového spolo-
čenstva, ktorý podlieha Valnému zhro-
maždeniu, a teda vám všetkým. Tým, že 
riadenie a rozhodovanie bude kolektívne 
– teda Výborom Lesného pozemkového 
spoločenstva, je dostatočnou zárukou, že 
v budúcnosti neprídeme o náš majetok. 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
sa riadi inými pravidlami a bude môcť  
odkupovať podiely našich členov, teda 
tých, ktorí chcú alebo budú chcieť svoje 
podiely predať. Chceme takto zachovať 
vaše vlastníctvo aj pre budúce generácie, 
aby sme neskončili tak, ako bývalí členo-
via Družstva podielnikov Devín v Záhor-
skej Bystrici. Každý, kto nebude chcieť 

AKTUALITA



21

FEJTÓNO ROVNOPRÁVNOSTI

P ovedal som susedovi, že idem pro-
testovať pred úrad vlády a bolo by 
dobre, keby šiel so mnou podporiť 

správnu vec. Si samý sval, vravím mu, a keď 
niekomu jednu ubalíš, tak hneď zavrie hu-
bu a jazyk použije iba ak na inventarizáciu 
chrupu. Opýtal sa, že komu má ubaliť a pre-
čo má ubaliť. Predsa takým, čo sú proti na-
šim návrhom. A tie vaše návrhy sú aké, ne-
chápal ten osvalovaný chruňo. 

Vysvetlil som mu, že patrím k mase inteligen-
tov, čo sme rezolútne proti vláde, lebo chce 
deliť občanov na dve kategórie, čím porušuje 
ústavné právo. Chcel vedieť, o aký ústav ide, 
ale vrátil som ho do reality. Teda, že vláda 
chce dať výhody tým blbcom, čo sa dali za-
očkovať, pričom podaktorí zblbli až dvakrát. 
Priznal farbu, že tiež patrí k tým blbcom, čo 
sa dali zaočkovať dokonca až dvakrát. Pre 
istotu som zjemnil slovnú zásobu, aby mi ná-
hodou nejakú neubalil, veď čo iné môžete ča-
kať od osvalovaného blbca, ktorý sa dal dva  
razy očkovať. Pozri, vravím miernejšie, my 
ani tebe ani nikomu inému nebránime dať 
sa očkovať, ale prečo by ste za túto somarinu 
mali mať nejaké výhody? Že vraj o akých vý-
hodách hovorím, že on o nijakých nevie, za-
huhňal popod nos. Argumentov mám poruke 

celú fúru, tak som použil ten najjednoduchší, 
platný pre tvrdolínov. Napríklad, na rozdiel 
od teba, ja akým právom prídem o právo ísť 
do krčmy spoločensky sa realizovať, lebo ne-
mám ten ich kovidpas, prípadne celú haldu 
kadejakých potvrdení? 

A potom som to rozbalil naplno. Predsa my, 
nezaočkovaní, sme s vami, očkovancami, 
pred zákonom rovní, všetci do nohy máme 
rovnaké práva, všetci platíme dane, každý 
môže slobodne prejaviť svoj názor a zvoliť si 
svoje počínanie bez toho, aby bol úradne po-
poťahovaný. Vláda mi predsa nemôže upierať 
právo nedať sa očkovať, keď každý somár vie, 
že táto vláda za judášsky groš dáva zarábať 
nekresťanské peniaze farmafirmám cudzích 
oligarchov, akoby sme nemali dosť svojich! 
Ten somár to, samozrejme, nevedel a kydol 
mi, že vraj my, neočkovanci, môžeme nezod-
povedne šíriť vírus ďalej, akoby sme nevedeli, 
že ide o vymyslený vírus. Ale keby aj náhodou 
existoval, v tom prípade máme plné právo 
slobodne manipulovať so svojím vírusom, 
ale nie on s nami! Ten svalnatý debo sa ma 
opýtal, že či hovorím za všetkých. Jasne som 
mu vyjasnil, že keby aj náhodou nie, aj tak 
mám právo na vlastný názor o vládnej „rov-
noprávnosti“, hoc by proti mne stál celý svet. 

Po plodnej manifestácii do večerných hodín 
som sa vytešený vrátil domov a bác! Prichytil 
som suseda samý sval in flagranti s mojou že-
nou. Tiež som len človek a začal som na plné 
hrdlo vyvádzať, že čo to vyvádza?! Pokojne mi 
odpovedal, že si podľa môjho návodu vytvoril 
vlastný názor o rovnoprávnosti. Vraj, ak sme 
si všetci rovní, tak prečo by on, ako slobodný 
mládenec, na rozdiel odo mňa ženatého, ne-
mal právo požiadať manželku suseda svojho 
o sexuálne potešenie? Lebo keby to právo ne-
mal, tým činom je vraj neprivilegovaný, nakoľ-
ko s mojou ženou jeden sexovať môže a druhý 
nie. Tak, kde je tu rovnosť občanov, ktorou 
sa vraj oháňam? Navyše mi šprihol do očí, že 
on nemá nič proti môjmu sexovaniu s mojou 
manželkou, tak prečo mu s krikom upieram to 
isté právo, na ktoré predsa máme nárok ako 
rovnoprávni občania, či už slobodní alebo že-
natí? Ale, rozumne som mu  s  rozhorčeným 
krikom uviedol, že nie je rovnoprávnosť ako 
rovnoprávnosť, lebo moje právo slobodne ma-
nifestovať, s kým chcem, neznamená jeho prá-
vo slobodne súložiť, s kým chce. Priznám sa, 
že s decibelmi som to prehnal a vyvádzal som 
na celý činžiak, tak mi v rámci dodržiavania 
nočného pokoja jednu ubalil, aby som  jazyk 
použil iba na inventarizáciu chrupu... 
 JG

svoje podiely v Lesnom pozemkovom 
spoločenstve predať, zostane naďalej je-
ho členom. Tým chceme všetkým členom 
Lesného pozemkového spoločenstva, teda 
pôvodným vlastníkom, zachovať právo 
rozhodovania o svojom majetku prostred-
níctvom Výboru Lesného pozemkového 
spoločenstva, ktorý volia vlastníci Lesné-
ho pozemkového spoločenstva.

Uznesenie, v ktorom žiadame váš súhlas 
o presun časti dlhodobo uložených 
prostriedkov do fondu obnovy lesa a do 
rezervného fondu. Uznesenie č. 3/2021

V tomto prípade ide len o účtovnícku 
záležitosť, pretože pri zákonom pred-
písanej starostlivosti o les, kde ide 
o výsadbu po ťažbe a ochranu výsadby 
pred zničením zverou, pri rezervnom 

fonde o starostlivosť o naše pozemky, 
navrhujeme z prostriedkov dlhodobých 
nájmov, teda z prostriedkov, ktoré nie 
je možné po dobu trvania nájmu (99 
rokov) presunúť do výnosov a rozdeliť, 
vytvoriť v určitej obmedzenej výške tieto 
fondy a použiť na zákonom predpísanú 
starostlivosť. Šetríme tak výnosy, ktoré 
rozdeliť môžme.

Uznesenie, v ktorom navrhujeme zmys-
luplné využitie pozemkov ich dlhodobým 
prenájmom. Uznesenie č. 4/2021

Ako viete, LPS spravuje niekoľko pozem-
kov, ktoré sú v územnom pláne určené na 
výstavbu rodinných domov. Nachádzajú sa 
v hornej časti Pútnickej ulice. Tie na ľavej 
strane sa snažíme už cca 5 rokov neúspeš-
ne so súhlasom Valného zhromaždenia 

prenajať (na začiatku formou súťaže, čo sa 
nepodarilo, neskôr formou prenájmu za 
cenu určenú Valným zhromaždením, čo sa 
tiež zatiaľ nepodarilo). Podobné pozemky 
spravujeme aj oproti, na pravej strane. Ako 
viete, o pozemky sa treba starať – udržiavať, 
kosiť... To všetko niečo stojí. Sme presvedče-
ní, že výhodnejšie by bolo pozemky dlhodo-
bo prenajať, na čo potrebujeme váš súhlas.

Týmto spôsobom chceme zabrániť špeku-
latívnym a podvodným odpredajom podie-
lov niektorými našimi členmi v rozpore so 
zákonom o pozemkových spoločenstvách 
a tiež  podvodným kupovaniam podielov 
v našom LPS cudzími osobami.  Ak nie, 
sme vám k dispozícii počas stránkových 
hodín, prípadne cez telefon.

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva.
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ZMENY V MFK SLOVAN 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

ŠPORT

Milí susedia a Bystričania, chcel by 
som oznámiť zmeny, ktoré nasta-
li v mužskom futbalovom klube 

ako jeho nový štatutár, resp. prezident klu-
bu MKF Slovan Záhorská Bystrica. V máji 
som prevzal klub od bývalých zakladateľov 
- Jána Blechu (pôsobí v klube ako čestný 
prezident) a Miloslava Sajana. Dostali sme 
od nich dôveru ako noví predstavitelia klu-
bu a zároveň súčasní hráči sme klub pre-
vzali s pokorou, aby sa ďalej pokračovalo 
v začatej práci. Celý život hrávam iba v Zá-
horskej Bystrici a prešiel som si futbalom 
v Záhorskej Bystrici od prípravky až po mu-
žov s menšou prestávkou, preto som prijal 
možnosť prevziať klub od bývalého vedenia.

Nové zloženie vedenia MKF Slovan Záhor-
ská Bystrica tvorí prezident Martin Perniš, 
viceprezident Tomáš Ralbovský a športo-
vý riaditeľ Lukáš Jurkovič. Miloslav Sajan, 
ktorý už nie je vo vedení klubu, nám pri-

sľúbil pomoc a je nám neustále nápomocný 
pri fungovaní klubu, ktorého rady si veľmi 
ceníme. Rád by som sa v mene celého klubu 
MKF Slovan ZB poďakoval Jánovi Blechovi 
a Miloslavovi Sajanovi za ich doterajšiu 
prácu a verím, že ich dôveru nesklameme.

Minulá sezóna, ktorá sa skončila nekom-
pletným dohraním všetkých zápasov pre 
COVID-19, nám skomplikovala situáciu 
v klube. Veríme, že nasledujúca sezóna 
bude lepšia ako predchádzajúca a budeme 
môcť odohrať všetky zápasy.

Naším spoločným cieľom je zotrvanie v 5. 
lige mužov a zároveň zlúčenie s Občian-
skym združením MFK Záhorská Bystri-
ca, aby neboli v našej obci dva futbalové 
kluby. Mladí a perspektívni hráči z MFK 
Záhorská Bystrica by tak mohli plynule 
prejsť a hrávať zápasy za mužov.

Momentálne pracujeme na posilnení tímu 
„A“, veríme, že sa nám to podarí. Zopár po-
síl sa nám podarilo získať z FK Lozorno.

Chcel by som poprosiť miestnych podni-
kateľov o prípadný sponzoring mužstva 
„A“, či už drobným finančný príspevkom 
alebo nákupom lôpt, športových pomô-
cok, ktoré nám naozaj chýbajú. Ak by mal 
niekto záujem hrávať za mužstvo „A“, mô-
že nás kontaktovať na domácich zápasoch 
každú nedeľu. Rozpis zápasov je vyvesený 
aj v bufete na ihrisku.

Veríme, že aj v tejto neľahkej dobe si ako 
obyvatelia obce nájdete čas prísť sa po-
zrieť a podporiť naše mužstvo v domácich 
zápasoch.
 Martin Perniš, Tomáš Ralbovský, Lukáš 
Jurkovič
 Vedenie futbalového klubu MKF Slovan 
Záhorská Bystrica

Zorganizovali sme kempy, boli sme na sú-
stredení, absolvovali sme letnú prípravu.

KEMPY
V mesiacoch júl - august sme usporiadali 
4 denné kempy na domácej pôde a ab-
solvovali sme sústredenie mimo domova, 
v Radave.

Pandémia zasiahla, ako inak, aj náš futba-
lový klub. Do poslednej chvíle sme neve-
deli, či sa nám podarí usporiadať futbalové 
kempy. Nakoľko sa v máji uvoľnili opatre-
nia, veľmi sme sa zaradovali a mohli uspo-
riadať letné futbalové kempy. Denné kem-
py boli rozdelené do štyroch turnusov, na 
ktorých sa zúčastnilo dovedna 80 detí vo 
veku 6 – 14 rokov. Pre našich najmenších 
sme ponúkli dva júlové termíny, ktoré boli 

do bodky naplnené. Veľmi nás potešil veľ-
ký záujem. Počasie na prvom aj druhom 
turnuse vyšlo na jednotku. Samozrejmos-
ťou kempu boli futbalové tréningy, ktoré 
sa konali vždy 2x za deň. Ale čo sa deťom 
najviac rátalo, bol bazén, kde sa vždy po 
tréningoch ovlažili a vyšantili. Nechýbal 
ani výlet na Kačín, kde sa tiež hral veľký 
futbalový zápas proti trénerom. V rámci 
obedňajších hodín si deti mohli oddých-
nuť podľa svojho želania, niektorí si skla-
dali Lego, tvorili náramky, vymieňali si fut-
balové karty alebo kreslili svoje futbalové 
vzory. Ostatné dva augustové turnusy boli 
už pre staršie deti. Futbalové kempy slúžia 
ako dobrá príprava na novú sezónu, ale aj 
na stmelenie kolektívu. Za posledné roky 
záujem o futbalové kempy v Záhorskej 
Bystrici narástol. Pevne veríme, že sa nám 

podarí sa znovu stretnúť aj budúci rok 
a vytvoriť pre deti príjemné prostredie na 
zdokonaľovanie sa vo futbale.

SÚSTREDENIE
Na futbalovom sústredení v Radave sa 
zúčastnili hráči kategórie U17 a U15. Bo-
lo to naše už štvrté sústredenie, ktoré 
sme absolvovali v Radave a myslíme si, 
že sa znovu vydarilo. Ubytovaní sme boli 
v penzióne Iveta cca 3 km od termálneho 
kúpaliska Podhájska, ktoré sme, bohužiaľ, 

FUTBALOVÉ LETO

 Na tréningu. 
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tentokrát kvôli covidovým opatreniam ne-
navštívili. V areáli penziónu sa nachádzalo 
veľké futbalové ihrisko, kde sme absolvo-
vali zopár tréningových jednotiek. Okrem 
prírodnej trávy sme využívali aj futbalové 
ihrisko s umelou trávou, ktoré bolo vzdia-
lené zhruba 1,5 km od penziónu. Tu sme 
odohrali v rámci prípravy na novú sezónu 
2 prípravné zápasy. Našimi súpermi boli 
FKM Nové Zámky U17 a prvoligový tím 
FKM Karlova Ves U15. Okrem futbalu sme 
v rámci „odpočinku“ absolvovali každý ve-
čer niekoľko stolnotenisových zápasov, či 
už v klasickej dvojhre alebo v obľúbenom 
kolotoči, pri ktorom sme zažili kopec zá-
bavy. Počasie nám prialo, s ubytovaním 
a so stravou sme boli spokojní a už teraz 
sme si rezervovali termín na budúci rok.

Musíme vysloviť spokojnosť so spomína-
nými akciami, veríme že i deťom sa páčilo 
a že aj o rok spolu zažijeme toto futbalové 
dobrodružstvo.

LETNÁ PRÍPRAVA
Letnú prípravu v MFK začali ako prví doras-
tenci, ku ktorým sa po týždni pripojili starší 
žiaci. Začiatok letného prípravného obdo-
bia bol naplánovaný na 19. 7. 2021 no nie 
všetci hráči mohli absolvovať celú prípravu 
tak, ako by sme si mi priali. Je to v dovolen-
kovom období, takže to bolo s hráčmi ako na 
hojdačke, no i napriek tomu sme sa stretali 
v dostatočnom počte a snažili sme sa praco-
vať s hráčmi tak, ako sme si to naplánovali. 
Prvé dva týždne sme trénovali dvojfázovo. 
V rámci prípravy sme odohrali viacero prí-
pravných stretnutí. V druhej polovici au-
gusta sa postupne pripojili do tréningového 
procesu aj ostatné mladšie kategórie.

Koncom augusta vstupujeme do nového 
súťažného ročníka, pričom dúfame, že 
nebude ovplyvnený covidom tak, ako ten 

uplynulý. Ak to situácia a váš čas umožní, 
príďte nás povzbudiť.
 Text a foto: Jozef Prokop

 Všetci sme víťazi.  Osvieženie v bazéne. 
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Naša 
Bystrica

 (záver je v tajničke)

15/4/2021
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Bystrica

Naša 
Bystrica Paul Valéry: 

„Smoliar je človek, ktorému…"


