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NAŠA BYSTRICA

O NAŠOM NÁRODE HOLUBIČOM
Neťápám, že akorád na Záhorí máme pjesničky pjekné, to porád puací aj o pú-
noci. Lenže tentoraz ide o pesničku dvoch paščekárú z Bratislavy. Milan Lasica 
a Jaro Filip svojho času spievali, že sme národ holubičí, že nám nikto nedožičí, 
ale práve naopak: kde kto z nás len kožu derie, až z nás stále lieta perie.
Lenže tí paščekári majú pravdu iba z polovice. Lebo len zriedka nad naším 
holubičím národom lieta holubica mieru a zmieru a iba málokedy si hrkúta-
me. Skôr si navzájom kožu odierame a perie z nás lieta na vlastnú objednáv-
ku. Markantne sa to potvrdzuje v terajšom čase pandémie. Stačí aspoň jed-
ným očkom pozrieť na očkovanie proti koronavírusu: v počte zaočkovanosti 
sme na chvoste Európskej únie.
Ako dvojnásobný zaočkovanec som si však plne vedomý, že vakcinácia niekedy ne-
musí uspieť, lenže ak aj väčšine nepomáha, tak jej aj určite neškodí, ako to rezolút-
ne tvrdia odporcovia očkovania, ktorých máme na Slovensku neúrekom. V takom 
prípade by som si od nich rád dal vysvetliť, prečo nám napriek „škodlivému“ oč-
kovaniu rastie počet covidom infikovaných, nemocných, počet úmrtí nevynímajúc.
Pritom som si vedomý, že odporcovia očkovania majú plné a zákonné právo ne-
dať sa zaočkovať. Nikto ich do vakcinácie násilím nenúti, takže zdieranie z kože 
a lietanie peria sa tu určite nekoná. Prekáža mi však, že nepriatelia očkovania 
rovnaké právo upierajú zaočkovaným. A prekážajú mi aj ich spôsoby. Spočiatku 
sa obmedzili iba na kvázi veľkorysé holubie hrkútanie odhovárať ľudí od očko-
vania, teraz už prešli k otvorenej nenávisti, k ziapajúcim pouličným protestom 
a k vyhrážkam div nie smrťou tým, čo očkovanie propagujú, hlavne lekárom 
a zdravotníkom. Napríklad svetovo uznávaný infektológ Vladimír Krčméry, 
prvý zaočkovaný Slovák proti covidu, musel pred zúrivými odporcami očko-
vania odísť kvôli osobnej bezpečnosti do zahraničia, lebo vraj pácha genocídu, 
čiže vykynoženie slovenského národa. Ten Krčméry, ktorý Slovensko vo svete 
preslávil ako celoživotný bojovník s tropickými chorobami…
Lenže fanatikov, ktorí skôr ako za svoju pravdu viac než horia radšej upaľujú, 
nepresvedčíte. Napríklad otázkou, čo by hovorili, keby im „očkovanci“ vnuco-
vali svoj názor ich metódami a volali by po ich lynčovaní. Lenže debata s nula-
mi je však nulová…

 Ján Grexa
člen redakčnej rady

EDITORIALOBSAH
EDITORIAL 2

NAJLEPŠÍM VÍNOM  
BOLA PÁLAVA  3

PÝTALI STE SA STAROSTU  4 – 5

BIELE SRDCE PRE  
ELEONÓRU HESTERÉNYIOVÚ 6 – 7

AKO SA VÁM PÁČI  
V MODULÁRNEJ ŠKOLE  8

DO ŠKOLY NA BICYKLI  8

AKTUAL  9 – 11

MIERILI JEDNI NA DRUHÝCH, 
ALE ZRAZU PRIŠIEL MIER  13 – 15

RODÍ SA MUZIKÁLOVÁ  
HVIEZDA 16 – 17 

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY  
IVÁNCE, ČO SA DEJE ĎALEJ? 18

ZA KRÁSAMI  
A DEJINAMI NITRY 19

GULÁŠ PÁRTY  
SA OPÄŤ VYDARILA 19

OKTÓBER – MESIAC  
ÚCTY K STARŠÍM 20

FUTBALOVÉ IHRISKO, 
KRÁTKODOBÁ HISTÓRIA  21

ŠPORTOVANIE SO CITY KIDS 22

FLORBALOVÉ TSUNAMI  
TRVÁ 15 ROKOV 23

Naša Bystrica vychádza dvojmesačne. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 26. 10. 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

SPOLOČNOSŤ

NAJLEPŠÍM VÍNOM 
BOLA PÁLAVA

Veľa vinárov v čase našich tradičných 
Slávností vína oberalo hrozno vo vi-
nohradoch, okrem toho bolo nutné 

prispôsobiť podujatie pandemickej situ-
ácii. Aj preto sme sa rozhodli spojiť tento 
ročník s remeselnými trhmi a priniesť po-
pri lahodnom moku aj ponuku drobností 
do domácnosti a chutné občerstvenie.

Vína bolo na pultoch našich slávností do-
statok, chutnali sa rizlingy, Pálava, Sauvig-
non, Chardonnay, barikové víno, ríbez-
ľové víno, Frankovka či Tramín červený. 
Bystričania ochutnávali víno z Modry od 
vinára Miloša Nováka, račianske víno Ob-
čianskeho združenia Terroir, ktoré prišiel 
zastúpiť Ivan Vrana z Rače, vínne poklady 
zo Stupavskej vinotéky a miestnej vinoté-
ky L’ARC zo Záhorskej Bystrice. Domáca 
vinotéka sa nakoniec tešila aj z ocenenia  

v Súťaži o najlepšie víno Slávností vína 2021.  
Za Pálavu z HR Winery, ročník 2019, za-
hlasovalo najviac degustátorov. Na pódiu 
sme ocenili troch Bystričanov, ktorí sa do 
hlasovania zapojili a venovali sme im pro-
pagačné predmety našej mestskej časti a, 
samozrejme, aj fľašku dobrého vínka. Pre-
vádzke L’ARC zo Záhorskej Bystrice, ktorá 
ocenené víno ponúka, sme odovzdali dip-
lom a drobný darček.

Tohtoročné Slávnosti vína sme teda spojili 
aj s remeselným jarmokom, predávali sa 
košíky, drevené výrobky, šperky z chirur-
gickej ocele. Domáci poľovníci varili vyni-
kajúci guláš z diviny, na predaj boli domá-
ce lokše, pagáče a údeniny.

Kultúrny sprievodný program sa niesol 
v duchu umenia. Vo foyer Spoločenského 

Už po trinásty raz sa na Námestí Rodiny konali tradičné Slávnosti vína, ktoré 
sme tento rok spojili aj s remeselným jarmokom. Pripravený hudobný a kultúrny 
program pohladil na duši, nedeľné divadielko potešilo tých najmenších.

domu sa konala výstava Umenie spája troch 
autoriek – Vlasty Hubkovej, ktorá pracuje 
na Referáte životného prostredia Miestne-
ho úradu, Silvie Stránskej a Márie Špáni-
kovej. Výstava venovaná maľbám, artextu 
a šperkov bola prístupná počas celého ví-
kendu. O program pre deti sa postaralo OZ 
Hlas nádeje, ktoré pripravilo jesenné tvori-
vé dielne aj maľovanie na tvár pre deti.

Hudobný sprievodný program prilákal mi-
lovníkov ľudovej hudby. Najprv sa predsta-
vil detský folklórny súbor Čečinka, ktorého 
členmi sú žiaci ZUŠ J. Kresánka v Záhorskej 
Bystrici. Zaspievať nám prišla Barbora Pie-
šová, minuloročná víťazka SuperStar, vý-
bornú náladu udržala ľudová hudba Dudíci 
až do neskorých večerných hodín.

Víkendový program, ktorý pripravila 
mestská časť, pokračoval v nedeľu det-
ským divadelným predstavením nitrian-
skeho divadla Tyjátr. Deti a rodičia boli 
pozvaní na bábkové predstavenie Herku-
les alebo Dobytie pekla, ktoré medzi deťmi 
zožalo veľký úspech.

Za organizačnú pomoc ďakujeme BKIS, 
ZUŠ Jozefa Kresánka, Miestnemu dobro-
voľnému hasičskému zboru v Záhorskej 
Bystrici, firme BKP elektro.
 (mir), foto: Nina Martinčičová

 O program sa postarala aj Ľudová hudba Dudíci. 

 Remeselný jarmok.  Slávnosti vína. 

 Súčasťou Slávností vína bola zaujímavá výstava. 
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SAMOSPRÁVA

PÝTALI STE SA STAROSTU
TOTO SÚ TÉMY, KTORÉ MEDZI  
BYSTRIČANMI REZONUJÚ
Cesty, výstavba, lekári, voľný čas, to sú oblas-
ti, ktoré Bystričanov vždy zaujímajú. Aj tieto 
témy otvoril ostatný livestream Spýtajte sa 
starostu so starostom Jozefom Krúpom.

CESTY
Dopravné značenie, spomaľovače, infor-
matívne merače rýchlosti či priechody pre 
chodcov sú spôsoby, akými sa snažíme ob-
medzovať rýchlosť na bystrických cestách 
a prispieť k bezpečnosti v našej mestskej 
časti. Často sa stretávame s požiadavkami 
na umiestnenie spomaľovača, no zároveň 
s faktom, že nikto ho nechce mať umiestne-
ný pre svojím vjazdom. Osadiť spomaľovač 
je preto občas veľkou výzvou, keď chceme 
vyhovieť požiadavkám bezpečnosti. Napo-
sledy sme nové spomaľovače osadili na zre-
konštruovanej Pútnickej ulici, vymenený 
bol spomaľovač na Donskej ulici.

Práce na novom vodojeme v Záhorskej 
Bystrici sú spojené s rozkopávkou na 
ulici Pri Vápenickom potoku. Na zákla-

de našich požiadaviek bude úsek od 
otočiska MHD linky číslo 36 po križovat-
ku s ulicou Ota Holúska vyasfaltovaný 
v oboch pruhoch. Asfaltovať sa začne  
2. novembra, prípadne podľa počasia..

CYKLOCESTY
Pracujeme na rozvoji infraštruktúry aj 
prostredníctvom cyklociest. V súčasnosti 
sa venujeme príprave projektu cyklocesty 
spájajúcej Záhorskú Bystricu s Lamačom, 
ktorú realizuje Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy. I. fáza cyklocesty by sa mala 
vybudovať v lete 2022, pôjde o spojenie 
od kruhového objazdu sv. Petra a Pavla 
po Podkerepušky. Cyklocesta v smere na 
Stupavu popri hlavnej ceste nie je z tech-
nického hľadiska a majetkového vysporia-
dania možná, no projekt cyklocesty sme-
rom na Marianku je v procese prípravy.

MHD
Na potreby obyvateľov Záhorskej Bystrice 
pravidelne upozorňujeme Dopravný podnik, 
ktorý má v správe dopravné zastávky. Aj na 
základe požiadaviek mestskej časti sa bude 

realizovať 
výmena alebo
inštalácia nových 
prístreškov na 4 – 6 zastávkach. Vznikne aj 
nová zastávka MHD na križovatkách ulíc Ota 
Holúska a Pri Vápenickom potoku, ktorá je 
už dlhodobo plánovaná a bude na znamenie.

VÝSTAVBA
Výstavba v Záhorskej Bystrici je dlhodobá 
téma, ktorá obyvateľov zaujíma. S ňou sú-
visí aj rozvoj infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti. V lokalite Krče pracujeme 
na zámere vyhlásenia stavebnej uzávery, 
ktorá je administratívne náročným pro-
cesom. Na tomto území sa skloňuje nový 
projekt Green River. S izraelským zástup-
com developera budeme rokovať o finál-
nej podobe tohto územia. Naším zámerom 
je kompromis, ktorý by znížil zastavanosť 
územia a zvýšil občiansku vybavenosť.

NOVÝ OBCHOD V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
V lokalite Ivánce (oproti pumpe Slovnaft) 
sa počíta s občianskou vybavenosťou, 
ktorou by mal byť supermarket menšie-

 Územie, kde by mal vyrásť nový športovo-oddychový areál. 

 Retardér na Donskej ulici.  Cesta Pri Vápenickom potoku sa bude asfaltovať. 

 Územie plánu zóny Ivánce sa stále kreuje. 
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Cyklotrasa a rozšírenie Hodonínskej cesty I/2   Bratislava Záhorská Bystrica-Lamač
Štúdia uskutočniteľnosti

Širšie vzťahy

výkres A výkres B

výkres C výkres D

Vizuál konečného stavu 4-pruhovej cesty+cyklotrasy

Cyklotrasa a rozšírenie Hodonínskej cesty I/2   Bratislava Záhorská Bystrica-Lamač
Štúdia uskutočniteľnosti

Širšie vzťahy

výkres A výkres B

výkres C výkres D

Vizuál konečného stavu 4-pruhovej cesty+cyklotrasy

 V areáli Krče sa počíta so zeleňou. 

 Cyklotrasa a rozšírenie Hodonínskej cesty l/2 Bratislava Záhorská Bystrica - Lamač. 

ho typu. Uvedené pozemky v tejto oblas-
ti vlastní spoločnosť Kaufland, ktorá má 

zámer postaviť modernú drevostavbu. 
Záhorská Bystrica aktuálne rieši územ-

ný plán zóny Ivánce, ktorý by mal slúžiť 
na usmerňovanie ďalšej výstavby v zó-
ne. Spracovaním územného lánu zóny si 
mestská časť plní svoju povinnosť ako 
orgán územného plánovania.

PEDIATER V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
Zdravotná starostlivosť je jednou z našich 
priorít. V rámci zdravotného strediska pô-
sobí všeobecný lekár, zubný lekár, imunoa-
lergologická ambulancia a nová ambulan-
cia klinickej psychológie a psychoterapie 
pre deti. Pediatra hľadáme aj v súčinnosti 
s BSK. Faktom je, že zástupcov tejto pro-
fesie je málo. Preto, ak poznáte pediatra, 
ktorý by mohol v Záhorskej Bystrici pôso-
biť, kontaktujte miestny úrad.

NEÚNOSNÁ SITUÁCIA PRI TESCU
V súvislosti s nereprezentatívnou lokali-
tou pri Tescu sme požiadali o intenzívnu 
spoluprácu Mestskú políciu, aby v tejto 
lokalite pravidelne hliadkovala. Zároveň 
hľadáme možnosť formou Všeobecného 
záväzného nariadenia vymedziť tento 
priestor, aby patril do zóny so zákazom 
používania alkoholických nápojov. Rov-
nako by sme takéto zóny radi vytvorili aj 
v okolí školy a škôlky.

PROJEKTY ZÁHORSKEJ BYSTRICE
Bystričanov sme zapojili do prípravy 
návrhu nového športovo-oddychového 
areálu Krče. Komisia z radov obyvateľov, 
zástupcov miestnych športových klubov, 
miestnych poslancov a architektov sa 
zišla už viackrát. V rámci prvých pripo-
mienok členov komisie sa z pôvodného 
návrhu vyradil amfiteáter a tréningová 
plocha futbalového ihriska s umelou trá-
vou má veľkostne zodpovedať štandar-
dom mládežníckych súťaží. Naším záme-
rom je spolupracovať aj s Metropolitným 
inštitútom Bratislavy (MIB) pri finálnej 
podobe tohto miesta.

Premena areálu Elektrovodu postupuje fá-
zou prípravy architektonicko-urbanistickej 
štúdie, ktorá ukáže, ako sa dá zrekonštruo-
vať budova bývalej školy a priľahlých budov 
na novú základnú školu a materskú ško-
lu, navrhne využitie atómového krytu pod 
telocvičňou a tiež vzhľad okolitých zelených 
priestranstiev. Pri realizácii verejných plôch 
by sme tiež radi spolupracovali s MIB-om.
 (mir), Foto: (mir), Martin Kubovič
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BIELE SRDCE 
PRE ELEONÓRU 
HESTERÉNYIOVÚ

Slovenská komora sestier a pôrod-
ných asistentiek počas 14. ročníka 
slávnostného večera Biele srdce oce-

nila spolu 29 sestier a pôrodných asisten-
tiek. Záštitu nad týmto podujatím prevzala 
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana 
Čaputová, ktorá nositeľky ocenenia potom 
aj prijala v Prezidentskom paláci.

Medzi ocenenými bola aj Bystričanka, 
Eleonóra Hesterényiová. Možno mnohí 
neviete, že už 21 rokov pôsobí ako zdra-
votná sestra v stomatologickej ambulancii 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Hey-
dukovej ulici v Bratislave, kde ošetrujú 
prevažne duševne a telesne hendikepo-
vané deti. Teda také, ktoré sú zaradené do 
kategórie „neošetriteľné“. Iste mi dáte za 
pravdu, že je to fyzicky aj psychicky veľmi 
náročná práca. A nie každý ju chce robiť…

„Takéto deti sa predovšetkým veľmi boja. 
Kričia, kopú, plačú, nechcú otvoriť ústa, 
jednoducho sa bránia,“ začína rozprávanie 
o svojej práci pani Norika. „Nie je žiadnou 
výnimkou, že pri takomto ošetrení asis-
tuje aj 4 – 5 ľudí. Ošetrujeme totiž aj deti, 
ktoré sú na vozíčku, aj ležiacich pacientov. 
Veľmi nám pomáhajú aj tzv. kovové prsty, 
do ktorých sa deti zahryznú a my ich mô-
žeme ošetriť, alebo aspoň vyšetriť. Nebolo 
ale málo ani prípadov, kedy sa deti zahry-
zli aj do môjho prsta,“ usmieva sa pani 
Norika. Keď je ale potrebných viac zákro-
kov, ako len jedna – dve plomby, tak pri-
chádza na rad celková anestézia. Lenže – 
na Heydukovej nemajú ani pediatra, ani 
detského anesteziológa, preto sa takéto 
zákroky robia v Detskej fakultnej nemoc-
nici na Kramároch. „Potom musíme vziať 
všetky potrebné nástroje a prístroje so se-
bou, musíme dbať, aby sme naozaj na nič 

nezabudli, berieme aj náhradné batérie, 
aby prístroje nevypovedali službu počas 
zákroku.“ Celkom prirodzene sa natíska 
otázka, či by nebolo jednoduchšie, aby 
anesteziológ či pediater neprišli radšej na 
Heydukovu, ale, ako nám povedala pani 
Hesterényiová, údajne sa to rieši…

Toto stomatologické pracovisko je jediné 
v Bratislave, ktoré pracuje aj „na poisťovňu“, 
preto o malých pacientov nielen z Bratisla-
vy, ale celého západného Slovenska naozaj 
nemajú núdzu. „Denne ošetríme tak 12 – 15 
malých pacientov, ale nie všetci sú hendike-

ŽIJÚ MEDZI NAMI

 Elena Hesterényiová je medzi ocenenými tretia zľava. 

 Takto vyzerá Biele srdce. 
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povaní. Ich ošetrenie je totiž také náročné, 
že by sme to celý deň asi nevydržali.“

Mnohí rodičia si myslia, že neošetriteľné 
dieťa je také, ktoré sa len bojí zubára, ktoré 
jednoducho v zubárskom kresle neotvo-
rí ústa. Mýlia sa. Neošetriteľné dieťa musí 
mať na to diagnózu, ktorú určí odborný le-
kár. „Nedávno k nám prišla mamička s ma-
lou dcérkou, ktorú sa nepodarilo ošetriť už 
v piatich ambulanciách. Tak sme to skúsili 
u nás. Vždy hľadáme, ako dieťa zbaviť stra-
chu. Hravou formou im ukážeme, ako fun-
gujú všetky nástroje, ošetrenie vysvetlíme 
najskôr na hračkách a keď dieťa vie, čo ho 
čaká, väčšinou už strach nemá. Najhoršie 
je, keď rodičia používajú zubárov ako stra-
šidlo – počkaj, keď si nebudeš umývať zuby, 

budú ti ich vŕtať! Kto by sa potom zubára 
nebál? Aj toto dievčatko si napokon nechalo 
spraviť plombu a dostalo odmenu – hrač-
ku – ako napokon všetci naši pacienti.“

Pani Norika dokáže o svojej práci rozprá-
vať dlho a so zanietením, vidno, že jej na-
priek všetkým úskaliam prirástla k srdcu. 
Možno aj preto pri nej vydržala toľké roky 
a nikdy jej nenapadlo, že by mala odísť. Za-
tiaľ na odchod nepomýšľa ani teraz, hoci 
je už v dôchodkovom veku. „Zatiaľ nemám 
žiadnu nástupkyňu. Verím však, že sa ne-
jaká nájde a ja ju budem môcť zaučiť.“

No, pani Norika nestojí len pri zubárskom 
kresle. Od začiatku vzniku Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asistentiek 

(predtým Únie stredných zdravotníckych 
pracovníkov, založenej v roku 1990) je jej 
aktívnou členkou, chodí o svojej zaujímavej 
a neštandardnej práci prednášať, podieľa 
sa na výučbe budúcich zubných asistentov 
a oboznamuje s touto špecifickou prácou 
aj budúcich zubných lekárov. A aby toho 
nebolo málo, vo voľnom čase chodí ešte 
očkovať proti covidu.

„Keď prídem domov, relaxujem v záhrade, 
na prechádzkach v lese, ale rada tiež lúš-
tim krížovky. A teším sa zo svojich vnúčat. 
Jednoducho – doma vypnem,“ končí svoje 
rozprávanie pani Hesterényiová, ktorá sa 
právom hrdí ocenením Biele srdce.
 Silvia Vnenková, Foto: archív EH

 Rada trávi čas so svojimi  
 deťmi a vnúčatami. 

 18/5/2021  

 Na jednej z mnohých prednášok. 
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ŠKOLA

Od septembra sa žiaci dvoch tried 
prvého a dvoch tried druhého 
stupňa učia v úplne nových a, 

povedzme si, že aj v netypických priesto-
roch modulárnych tried. Boli sme preto 
zvedaví, ako vidia tieto nové priestory 
žiaci, rodičia aj učitelia.

Samko, 3.B: „Mne sa táto ’kontajnerová’ 
škola veľmi, viac ako tá pôvodná, aj ostatní 
spolužiaci si pochvaľujú.“

Samkova mama: „Aj mne sa veľmi páči, 
najmä to, že tu nie je pokope veľa detí. 
Trieda je nová, čistá, akurát verím, že v nej 
nebude v zime zima…“

Jasmína: „V novej škole som veľmi spokojná, 
je v nej viac svetla ako v našej bývalej škole.“

Otecko (nechcel prezradiť meno): „Chýba 
mi tu stojan na kolobežky, prípadne bicyk-
le. Chcem ešte upozorniť, že vedľajšie sta-
venisko je často otvorené a tým prístupné 

V tomto školskom roku sa naša škola 
po prvýkrát zapojila do súťaže Do 
školy na bicykli. Každoročne pri 

príležitosti Medzinárodného týždňa športu 
organizujeme cyklovýlet pre žiakov 7. – 9. 
ročníka do okolia Záhorskej Bystrice. Ten-
to rok sme cyklovýlet využili aj ako sprie-
vodnú a motivačnú aktivitu na propagáciu 
bicyklovania a zapojenia sa detí a žiakov do 
súťaže Do školy na bicykli.

V rámci motivácie sme vyhlásili aj školskú 
súťaž, v ktorej vyhrali tie triedne kolektívy, 
ktoré počas trvania súťaže najviac prichádza-
li do školy na bicykli, kolobežke či odrážadle. 
Súťaž sme tiež obohatili rôznymi aktivitami 

v rámci tried – napr. súťaž detí v kolobežko-
vaní a výrobou výtvarných diel, plagátov.

Všetky tieto aktivity prispeli k tomu, že 
v priebehu dvoch týždňov trvania súťaže 
prišli deti a žiaci do školy 1 300 krát na 
bicykli, kolobežke či odrážadle. Počet žia-
kov v našej škole je 604 a teda aj napriek 
nepriazni počasia v niektoré dni a obme-
dzeniu prezenčného vyučovania v jednej 
triede z dôvodu pandémie, považujeme 
dosiahnutý výsledok za úspešný.

Ako škola sa však neustále snažíme pod-
porovať zdravý životný štýl detí a žiakov, 
športovú aktivitu a s tým spojený aj príchod 

AKO SA VÁM PÁČI 
V MODULÁRNEJ ŠKOLE?

DO ŠKOLY NA BICYKLI

deťom, čo môže hroziť úrazom.“

Učiteľka Silvia Caudtová: „Modulárna ško-
la je super. Triedy sú presklené, škola je si-
tuovaná v záhrade, tak je z tried veľmi prí-
jemný výhľad von, taký upokujúci. Všetko 
je nové, čisté, moderné, my, učitelia, ale aj 
naši žiaci sú veľmi spokojní. (sv)

do školy na bicykli, kolobežke, odrážadle 
alebo peši. Našou snahou je tiež zlepšovať 
podmienky našich cyklistov, kolobežkárov 
aj stavbou krytých parkovacích miest či 
inštaláciou stojanov na bicykle. Rozsiahly 
školský areál s dopravným ihriskom tiež 
prispieva k rozvoju a podpore bicyklovania 
a kolobežkovania u nás, v škole.

Zuzana Kaliariková, riaditeľka  
ZŠ s MŠ Hargašova, foto: archív

 Vchod do netypickej školy. 
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Ako bude otvorený cintorín?

Je tu obdobie Dušičiek a s ním aj čas návštev cintorínov. Miestny 
cintorín sv. Kozmu a Damiána v Záhorskej Bystrici je v zimnom 
období od októbra do marca otvorený každý deň v čase od 7.00 
hod. do 18.00 hod. Pripomíname, že našich zosnulých si uctíme 
nielen  návštevou cintorína, ale aj svojou disciplinovanosťou. Tak, 
že budeme odpadky dávať len do nádob na to určených, že pri 
zapaľovaní sviečok a kahancov budeme dbať na to, aby sme ne-
spôsobili požiar, aby sme dodržiavali všetky hygienické opatre-
nia. Naši zosnulí, ale aj spoluobčania si to nepochybne zaslúžia.
 Text a foto: (red)

Pribudli kontajnery  
na drobný elektroodpad

V októbri pribudnú v Záhorskej Bystrici tri nové kontajnery na 
drobný elektroodpad - v stojiskách na Hargašovej ulici, na ulici 
Čsl. tankistov a na Zárubovej ulici pri futbalovom ihrisku. Vďaka 
týmto kontajnerom sa zabezpečí ekologická recyklácia elektro-
odpadu. Do červeno-bielych kontajnerov patria reproduktory, 
slúchadlá, diaľkové ovládače, rádioprijímače, drobné počítače, 
notebooky, telefóny, kalkulačky, herné konzoly, batérie, akumulá-
tory, tlačiarne, elektrické hračky (autodráhy, vláčiky) a iné elek-
trospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia. Do kontajnerov na 
elektroodpad nepatria monitory, televízory, žiarivky, ani výbojky. 
 (mir), Foto: archív

Schválili sme nové  
podmienky držania zvierat
 
Vyhoveli sme obyvateľom a pripravili sme návrh na nové 
záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a chovu 
v Záhorskej Bystrici, ktorý poslanci na ostatnom miestnom 
zastupiteľstve schválili. Nové VZN nastaví pravidlá chovu tak, 
aby správanie zvierat nenarušilo, neobmedzovalo alebo ne-
ohrozovalo človeka alebo iné zvieratá a aby ich chov nezaťa-
žoval okolie nad prístupnú mieru hlukom a zápachom.
Miestne zastupiteľstvo si vypočulo správu o hospodárení zá-
kladnej a materskej školy a informatívnu správu o finančnom 
plnení rozpočtu mestskej časti za 1. polrok. Okrem VZN sme 
schválili prenájmy nebytových priestorov pre miestne občian-
ske združenia, prenájom športovej haly a tanečnej sály na uli-
ci Čsl. Tankistov. Text a foto: (red)
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Úprava parku oproti  
pošte je hotová

Priestor oproti pošte na Gbelskej ulici sme zrevitalizovali tak, aby 
poslúžil ako miesto na krátky oddych či možnosť posedieť si po-
čas prechádzky. Infotabule sme posunuli, aby sa park viac otvoril, 
doplnili sme zeleň, vydláždili sme plochy okolo lavičiek. Z miesta, 
okolo ktorého ste doteraz prechádzali bez povšimnutia, sa stal 
príjemný priestor s plnohodnotným využitím. €
 (mir), foto: Martin Kubovič

Knižničný fond je opäť bohatší

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnutie dotácie vo výš-
ke 1 200 € na nákup nových kníh do miestnej knižnice. Náš kniž-
ničný fond sa vďaka tejto dotácii rozrástol o 113 titulov kníh, z čoho 
niektoré knihy sme zakúpili duplicitne. Spolu sme zakúpili 150 kníh. 
Sú medzi nimi knihy pre najmenšie deti, predškolákov, povinná lite-
ratúra, romány, detektívky aj poézia. Zoznam kníh si môžete pozrieť 
na muzb.biblib.sk. Stačí ak kliknete na online katalóg.
 Text a foto: Barbora Besedičová

Detské ihrisko pri úrade  
bude zazimované

Ako každý rok, aj teraz v novembri, prípadne v závislosti od 
počasia, bude detské ihrisko pri Miestnom úrade zazimo-
vané. Jeho brány otvoríme opäť na jar. Ostatné neoplotené 
ihriská v rámci Záhorskej Bystrice zostávajú prístupné, rov-
nako deťom naďalej slúži ihrisko v školskom areáli podľa 
prevádzkových otváracích hodín. Školský areál je pre verej-
nosť otvorený každý deň v čase 17.00-22.00 hod., počas ví-
kendov v čase 7.00-22.00 hod.  (mir), foto: M. Kubovič

Jesenné tvorivé dielne

Občianske združenie Hlas nádeje pripravilo Jesenné tvorivé diel-
ne pre deti s rodičmi. Maminky vyrábali aranžmány zo živých ale-
bo umelých kvetov. Niektoré deti si s pomocou dospelých vyrobili 
venčeky. Najväčší úspech mali ikebany do košíkov. Materiálu bolo 
veľa, každý si odniesol pestrý jesenný aranžmán. Deti, ktoré si už 
svoje jesenné aranžmány urobili, mohli ostať vonku pred cen-
trom, kde bolo občerstvenie aj maľovanie na tvár. Počasie bolo 
veľmi pekné a tak niektoré deti pokračovali v tvorivých dielňach 
vonku a vyrábali si náramky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri 
Adventných tvorivých dielňach v dňoch 26. 11. a 27. 11. 2021. 
 Text a foto: Ľudmila Antalová 
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Na námestí pribudla zeleň aj 
nové parkovacie plochy

Vďaka výzve z EÚ fondov sme získali 36 000 eur na projekt nových 
parkovacích miest na Námestí Rodiny a úpravu parkovania pred 
Spoločenským domom a Miestnym úradom. Na základe požiadaviek 
obyvateľov sme vytvorili 12 nových parkovacích boxov ukrytých za 
pásom zelene, čím sme vytvorili ochrannú a bezpečnostnú bariéru 
najmä pre malé deti, ktoré bicyklujú či behajú po námestí. Na parko-
visku pred Spoločenským domom bude osadený parkovací automat, 
aby sme zamedzili dlhodobému parkovaniu a odstavovaniu vrakov. 
Vyznačíme priechod pre chodcov na Gbelskej ulici oproti vstupu na 
námestie. Pri bočnom vstupe na námestie bude namontovaná časo-
vo ovládaná rampa, ktorá umožní regulovať vstup áut zásobujúcich 
prevádzky a prispeje k ešte väčšej bezpečnosti na námestí. Okrem 

Ďalšia opravená cesta

Na žiadosť našej mestskej časti v októbri Magistrát hlavého 
mesta SR Bratislavy zrekonštruoval cestu a chodník na ulici Sv. 
Pia X pri kostole sv. Petra a Pavla. Okrem nového povrchu cesty 
a chodníkov pribudli aj obrubníky a okolie kostola a cirkev-
nej škôlky sa premenilo na ďalšie pôsobivé miesto Záhorskej 
Bystrice. Ďakujeme týmto magistrátu za spoluprácu a všetkým 
Bystričanom za toleranciu a trpezlivosť počas dopravných ob-
medzení a cestnej uzávery. 
 Text a foto: (red)
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Elektroodpad  
do kontajnera nepatrí

Elektroodpad v podobe starých práčok alebo mrazničiek nepatrí 
do veľkokapacitných kontajnerov. Ak sa potrebujete zbaviť chlad-
ničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek alebo sta-
rých sporákov, ZADARMO si môžete objednať ich odvoz priamo 
spred vášho domu či bytu. 

Na stránke www.zberelektroodpadu.sk si v sekcii Objednať vy-
beriete mestskú časť a zvolíte vyhovujúci termín odvozu. Najbližšie 
zo Záhorskej Bystrice odvážajú a 13. 11. medzi 8.00-12.00 hod.

Zároveň prosíme obyvateľov, aby odpad nehádzali do preplne-
ných kontajnerov, aby sme sa vyhli neporiadku v ich okolí. Roz-
pis pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci Záhorskej  

Bystrice nájdete na webovej stránke mestskej časti https://zahor-
skabystrica.sk/rozpis-pristavenia-velkokapacitnych-kontaj-
nerov/ a v mobilnej aplikácii.. Text a foto: (red)

toho aj úradné tabule na námestí budú nové, nahradia ich moderné, 
digitálne infotabule.  Text a foto: (mir)

Naša Bystrica AKTUAL. Periodicita: mesačník. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 26. 10. 2021. Číslo 
ISSN 2585-9161. Evidenčné číslo: MK SR EV 5658/18. Predseda redakčnej rady: prof. PhDr. Pavol Smolík, Art.D. Redakčná rada: Mgr. Martin Besedič, PhD. PaeDr. Zuzana Kaliariková, Bo-
huslav Blecha, Mgr. Martin Pavlík, prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. Mgr. Marcela Jedináková. Šéfredaktorka: PhDr. Silvia Vnenková. Spolupráca: Mgr. Barbora Besedičová. Kontakty na redakciu: 
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Bratislava-Záhorská Bystrica a v miestnej knižnici. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť texty prispievateľov.  l Redakcia nezodpovedá za grafickú a gramatickú stránku inzercie.



12

AKO NA TO? 
Nakúpte dňa 4. 11. 2021 v obchodnom dome Kaufland nad 30 €, preukážte sa pokladničným 
bločkom na informáciách a dostanete nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 5 €. 
Akcia platí v obchodnom dome Kaufland Bory pre prvých 2000 zákazníkov. V prípade 
neodovzdania všetkých poukážok v daný deň sa zvyšné poukážky odovzdajú zákazníkom 
v nasledujúci/e deň/dni až do ich vyčerpania. Viac o akcii nájdete na informáciách 
v obchodnom dome Kaufland Bory na ulici Tomislava P. Kolakoviča v Bratislave.

AKO NA TO? 

4. 11. 2021

OTVÁRAME PRE VÁS

KAUFLAND BORY

4. 11. 2021

OTVÁRAME PRE VÁS
HURÁ NA NÁKUPY

Nakúpte dňa 4. 11. 2021 v obchodnom dome Kaufland nad 30 €, preukážte sa pokladničným 

KAUFLAND BORY
KAUFLAND BORY

5€
NA ĎALŠÍ 

NÁKUP!

ZÍSKAJTE

55€5
NA ĎALŠÍ NA ĎALŠÍ 

NÁKUP!

5€
ZÍSKAJTEZÍSKAJTEZÍSKAJTE

17/5/2021
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Peter Koza (3. 7. 1946) je vyštudova-
ný inžinier strojár, pôvodne od roku 
1961 športový šermiar oddielu Loko-

motíva Bratislava. Od roku 1964 sa venuje 
historickému šermu. Je majstrom zaklada-
teľom Tovarišstva starých bojových umení 
a remesiel (TOSTABUR), prvý historický šer-
miar na Slovensku. Okrem svojej inžinierskej 
profesie a šermu sa venoval aj vý-
tvarnému umeniu (grafika, sochár-
stvo…) a literárnej tvorbe. Je auto-
rom scenárov, románov, poviedok, 
odborných publikácií a textov piesní. 
Bol výrobcom historických zbraní, 
kostýmových doplnkov a rôznych 
dobových artefaktov.

Od roku 1972 vyučoval šerm na Diva-
delnej fakulte VŠMU a paralelne na 
odbore herectva na Konzervatóriu 

v Bratislave. Ako majster šermu robí worksho-
py na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Poľsku, 
v Rusku, Rakúsku, v Taliansku a v Chorvátsku. 
V rokoch 1982 ‒ 83 spolu s Petrom Nůskom 
a Lojzom Žídkom založil v Čechách školu eu-
rópskych historických bojových umení MAGIS-
TERIUM, ktorá po rozpade Československa 
pokračovala aj vo filiálkach na Slovensku, 

v Nemecku a ďalších krajinách. Peter Koza pô-
sobil a pôsobí ako scenárista a choreograf bo-
jových scén vo filmoch, v divadlách a u rôznych 
šermiarskych skupín. Veľa rokov spoluorgani-
zuje Bratislavské korunovačné slávnosti.

Ako výtvarník stále navrhuje zbrane a kos-
týmy do divadiel a filmov. V súčasnosti účin-

kuje len v predstaveniach TOSTABUR 
a robí prednášky a recitály. V obci 
Veľký Grob aktuálne reštauruje starý 
dom s dobovou šermiarňou, pričom 
zúročuje svoje bohaté skúsenosti 
z histórie. Raz do týždňa sa prihová-
ra svojim priaznivcom na internete.

Prednedávnom sme si pripomenuli 
stopäťdesiatepiate výročie Bitky pri 
Lamači (1866), ktorá bola posled-
ným bojom Prusko-rakúskej vojny. 

MIERILI JEDNI NA DRUHÝCH, 
ALE ZRAZU PRIŠIEL MIER!
O BITKE PRI LAMAČI VO VRCHOLIACEJ 
PRUSKO-RAKÚSKEJ VOJNE

 Majster Peter Koza. 

 Historické zobrazenie bojov. 
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Viacerí z našich čitateľov iste aj navštívili 
zaujímavé podujatia, v rámci ktorých mohli 
vidieť historickú rekonštrukciu týchto bo-
jov, ale aj sa dozvedieť mnoho zaujímavého 
o dobových reáliách z tých čias.

Pruskí vojaci vtedy útočili na zvyšky ra-
kúskej armády, ktorá unikala popri Mo-
rave. Pruská armáda obsadila najprv Ma-
lacky (19. júla) a o dva dni aj Stupavu. Pre 
Prusov bolo veľmi dôležité zmocniť sa 
Bratislavy, ktorá mala významné strate-
gické postavenie. Obsadiť Bratislavu ‒ to 
by pre nich zároveň znamenalo vytvoriť si 
ten najlepší predpoklad, aby mohli plnou 
silou udrieť aj na Viedeň.

Rakúske vojská sa však rozostavili od kop-
ca Hrubý Pleš až po Devínsku Kobylu. Pri 
Lamači a Dúbravke sa rozmiestnilo ich de-
lostrelectvo. Na druhý deň po dobytí Stupa-
vy, teda ráno 22. júla, Prusi zaútočili paľbou 
zo svojich diel a pokúsili sa rakúsku obranu 
prekvapiť obchvatom cez Kamzík. Rakúša-
nia však ich útok odrazili ‒ a ďalší boj pre-
rušila správa o tom, že Prusko-rakúska voj-
na sa skončila. Prusi teda už na Bratislavu 
nezaútočili, pretože v Mikulove bolo podpí-
sané prímerie. Táto skutočnosť sa stala jed-
nou z dôležitých okolností pri neskoršom 
rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867).

⊲  Bol v spomínaných časoch, teda na za-
čiatku druhej polovice 19. storočia, medzi 
pruskou a rakúskou armádou nejaký zá-
sadný rozdiel?

Áno, bol. Prušiaci mali v tom čase už armá-
du zloženú zo žoldnierov. Od čias Fridri-
cha Pruského už nenechávali na bojiskách 
zomierať svojich chlapcov, ale najímali si 
cudzích vojakov. Buď za peniaze, alebo ta-

kýmto spôsobom dávali šancu napríklad 
zajatcom, aby si v boji získali zásluhy. Toto 
vojsko prechádzalo neuveriteľne tvrdým 
výcvikom: údajne sa vojaci viac obávali 
svojich veliteľov, ako samotného nepria-
teľa. No táto príkra drezúra sa potom aj 
zúročovala v skvelých výsledkoch pruskej 
armády v ostrom boji. Pruská armáda bola 
skvelo vycvičená a výborne zorganizova-
ná. Dôstojníkmi, samozrejme, neboli cu-
dzinci, ale prevažne predstavitelia pruskej 
šľachty, ktorí mali zodpovedajúce vojen-
ské skúsenosti, ale aj národné cítenie ‒ na 
rozdiel od žoldnierov.

⊲  A Rakúšania?
Tam to bolo iné. Ani nie tak pokiaľ išlo 
o dôstojníkov, pretože to boli tiež najmä 
šľachtici, ale o nižšie hodnosti. Tu totiž ne-
boli žoldnieri, ale rakúski vojaci, ktorí vzišli 
z plošne organizovaných verbovačiek. Tie 
zaviedla už panovníčka Mária Terézia ‒ 
a oproti dovtedajším lapačkám, pri ktorých 
do boja brali doslova každého, koho sa im 
podarilo dolapiť, bol systém verbovania 
veľkým pokrokom. Napríklad, ak mal gazda 
veľký grunt, jeho prvorodený syn nemusel 
ísť na vojnu, aby mal grunt kto obrábať 
a starať sa oň. Mária Terézia si evidentne 
uvedomovala, že ak by nemala zdravé hos-
podárstvo, nemohla by ani víťaziť v bojoch.

⊲  To sa týka organizácie vojsk. Boli tam aj 
nejaké iné rozdiely?

Zásadným rozdielom bol objav takzvaných 
pušiek - zadoviek, s ktorými prišli práve 
Prusi. Ich výhoda spočívala v tom, že zatiaľ, 
čo sa dovtedy všetky pušky nabíjali spredu, 
teda cez hlaveň, čo bolo veľmi zdĺhavé, za-
dovky sa nabíjali zozadu, a preto sa s nimi 
dalo o poznanie rýchlejšie manipulovať. Te-

da - strieľať s väčšou kadenciou. Na druhej 
strane ‒ „klasické“ predovky mali dlhší 
dostrel. Keby to boli Rakúšania pred touto 
vojnou vedeli, mohli by sa na nové okolnos-
ti pripraviť inovatívnou stratégiou: páliť 
na pruské vojsko z väčšej diaľky, teda skôr, 
než sa ono priblíži na dostrel svojich „zado-
viek“. Ale vtedy ešte neexistovala špionáž 
ako dnes, keď má nepriateľ výkresy zbraní 
„z druhej“ strany na stole vari skôr, než sa 
vôbec začnú vyrábať! Rakúšanov v tejto voj-
ne pruské „zadovky“ veru riadne prekvapili!

⊲  Strieľalo sa len s puškami?
Ale kdeže! V tom čase už jestvovali veľmi 
vyspelé kanóny.

⊲  Vyspelé? Neboli nepresné?
Dnes by boli mnohí iste prekvapení, aké 
presné zbrane to boli. A aké vedomosti 
z balistiky mali tí, čo ich obsluhovali! Ne-
výhodou kanónov však bolo, že ich dostrel 
bol limitovaný viditeľnosťou v teréne.

⊲  To znamená?
To znamená, že zatiaľ, čo dnes komputer bez 
problémov zaznamená objekt povedzme za 
kopcom a delo ho spoľahlivo trafí, v časoch 
Prusko-rakúskej vojny malo význam strie-
ľať len na to, čo strelec reálne videl.

⊲  Rozumiem. Vráťme sa teraz trochu späť 
a povedzme si, podľa čoho sa určovali 
miesta, na ktorých sa mali bitky odohrať.

Predovšetkým sa hľadali také miesta, kto-
ré obom bojujúcim stranám ponúkali ne-
jaké strategické výhody.

Takže existoval nejaký prieskum?
Áno. Ten sa mohol vykonať pred bojom, 
pričom prieskumníci si všímali hlavne 

 Rekonštrukcia bojov v Prusko-rakúskej vojne. 
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také terénne podmienky, ktoré by umož-
nili jednej či druhej armáde napríklad na-
padnúť súpera z neočakávanej strany. Ale 
pokiaľ šlo o jazdu, ktorá dokázala v teréne 
operovať veľmi pohotovo, robili sa blesko-
vé prieskumy aj priamo počas boja.

⊲  Prečo bol Lamač strategicky dôležitý?
Pretože to bolo predpolie Bratislavy ako 
korunovačného mesta. Získať ju by zna-
menalo pre jedných či pre druhých vý-
znamný argument pri dohadovaní povoj-
nového rozloženia sfér vplyvu.

⊲  To je logické. Vráťme sa však teraz na 
bojisko. Staré vojenské bitky poznáme 
z mnohých filmov ‒ a viem si predstaviť, 
že keď sa na niektoré z nich dívajú od-
borníci ako ty, Peter, chytajú sa za hlavu. 
V každom prípade ‒ keď sa obe vojská 
zmiešali v boji muža proti mužovi ‒ mu-
selo to byť veľmi neprehľadné.

Pre laika možno áno. Dnes si myslíme, 
že bez vysielačiek či ešte modernejších 
komunikačných technológií to vtedy nija-
ko „nemohli dať dokopy“. Ale to je omyl. 
Vojská mali veľmi sofistikovaný systém 
signalizácie. Jazda, teda vojaci na koňoch, 
sa riadili pokynmi poľnej trúbky, čiže poľ-
nice. Na tej dokázali trubači ‒ samozrejme 
podľa príkazov velenia ‒ vyslať pomerne 
široké spektrum pokynov. Výhodou poľníc 
bolo, že aj v obrovskom hluku, ktorý taký-
to boj sprevádzal, ich bolo počuť.

⊲  A čo pechota, teda pešiaci? Riadili sa tiež 
podľa zvuku poľníc?

To by nešlo, pretože pechota mala iné úlo-
hy a tým pádom aj inú stratégiu, než jazda. 
Pechotu riadila signalizácia pomocou 

bubnov. Zmeny v ich kadencii boli skvelo 
premyslené a znamenali veľmi konkrétne 
pokyny k boju.

⊲  Napriek tomu sa mi zdá, že pokiaľ by som 
bol veliteľom ‒ dôstojníkom na koni ‒ len 
ťažko by som sa v tom všetkom vyznal.

Naozaj nebolo ľahké rýchlo sa zorientovať 
‒ a to najmä v tých najzložitejších a najne-
prehľadnejších situáciách. Na to však zase 
slúžili optické signály: jednotlivé vojenské 
útvary sprevádzali vlajky, ktoré sa líšili 
napríklad aj veľkosťou ‒ podľa veľkosti 
a významu útvaru. Keď sa skúsený veliteľ 
pozrel na bojové pole, konštelácia vlast-
ných a nepriateľových vlajok mu v každom 
okamihu boja pomohla zorientovať sa.

⊲  A vlajky boli, predpokladám, aj dobrými 
orientačnými bodmi pre samotné vojsko 
‒ zvlášť pre pechotu, ktorá sa pohybovala 
po zemi a nemala dostatočný nadhľad…

Áno. Presne tak.

⊲  Ako to bolo s logistikou, so zázemím? Ako 
sa vojsko zásobovalo?

Jednotky si varili samy a veľmi sa dba-
lo na to, aby mali všetko so sebou. Počas 
boja či tesne pred ním sa predsa nemohli 
zapodievať zháňaním stravy! Často po 
ceste na bojisko rekvirovali potraviny od 
bežných ľudí ‒ a keď im vzali povedzme 
statok, časom sa zaužíval zvyk, že im o tom 
vydali aj potvrdenie. Aby sa títo ľudia 
mohli po vojne dožadovať náhrady.

⊲  Na fronte sa jedlo veľa mäsa?
Nie. To by bol veľmi prácny spôsob obživy 
a navyše ‒ mäso nevydržalo dostatočne 
dlho čerstvé. Vývary z kostí, zeleninové 

polievky a ako potravina pre všetky situá-
cie, slanina. Tá je energeticky bohatá a ne-
kazí sa. Pilo sa víno, Prušiaci pivo ‒ pre-
tože to boli hygienicky neškodné nápoje. 
Zásadne sa na pitie nevyužívali miestne 
studne, z tých sa nanajvýš varilo. Ak voda 
na pitie, tak len z horských prameňov.

⊲  Kde sa uskladňovalo strelivo a jedlo?
Mimo dostrelu nepriateľa a na mieste, kto-
ré sa dalo dobre strážiť.

⊲  Čo zranení?
To je druhá vec, ktorá možno u dnešného 
čitateľa vyvolá prekvapenie. Zdravotnícke 
zabezpečenie v období Prusko-rakúskej 
vojny bolo prekvapujúco dobre zorganizo-
vané. Mimochodom, v čase, keď sa odohrá-
vala Bitka pri Lamači, existovala už tri roky 
medzinárodná organizácia Červený kríž.

Zdravotníci mali poľný lazaret umiestnený 
tiež v tyle, teda mimo dostrelu nepriateľa. 
Odtiaľ zdravotníci vyrážali priamo do pr-
vých línií, odkiaľ sa snažili odvliecť rane-
ných a poskytnúť im prvú pomoc. Išlo o to, 
aby čo najviac mužov ostalo bojaschop-
ných. Pokiaľ však mal niekto v tele guľ-
ku a tú sa nedalo rýchlo vyrezať, bežnou 
praxou boli amputácie. Treba si uvedomiť, 
že olovo je septické a pokiaľ by nejaký 
čas zotrvalo v organizme, vojak by beztak 
zomrel. Ján Ámos Komenský hovoril, že 
najhoršie povolanie je to vojenské, preto-
že vojaci najprv riskujú životy ‒ a potom, 
keď z nich ostanú kaliky, sú buď na príťaž 
obci a rodine, alebo sa z nich stanú tuláci 
bez koruny a bez strechy nad hlavou!

⊲  Ak chcel nepriateľ rozložiť protivníkovu 
armádu „zvnútra“, čo podnikol?

Na takéto úlohy boli určení takzvaní har-
covníci. Tí prenikali mimo základných 
vojenských útvarov hlboko do nepriate-
ľovych radov a usilovali sa zabiť veliteľov 
a zástavníkov. Teda zneškodniť velenie 
a signalizačný systém.

⊲  Čo ak veliteľa naozaj zabili?
Vtedy ako veliteľ nastúpil jeho služobne 
nižší podriadený a potom podľa potreby 
ďalší a ďalší. To sa však nedalo robiť done-
konečna. Každá armáda v dejinách potre-
bovala mať na čele silné osobnosti!
  Zhováral sa: Pavol Smolík
 Foto: MČ Lamač, internet Rekonštrukcia bojov v Prusko-rakúskej vojne. 
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NAVŠTÍVILI SME

Myslím si, že táto informácia vte-
dy 11-ročného Alexeja Šajbana 
nijako extra nezaujala. Priznám 

sa, že neviem, či v tom čase o muzikáli vô-
bec niečo počul… Isté však je, že už rok je 
s ním veľmi úzko spätý. Ako sa ale z chala-
na zo Záhorskej Bystrice stal technik Ma-
son v tomto svetovom muzikáli?

„Všetko sa to začalo v dabingovej škole, 
kam som chodil. Jaroslav Žigo, jej maji-
teľ, nám navrhol, či by sme to v muzikáli 
nechceli skúsiť. Vraj hľadajú vhodných 
chalanov. Tak sme sa niekoľkí išli najskôr 
ukázať, či sa typovo hodíme a potom nás 
poslali na kasting. Mal byť o týždeň a do-
vtedy sme sa mali naučiť jednu pesničku,“ 
začína svoje rozprávanie Alex. „No, super, 
pomysleli sme si. Z nás totiž vedel spievať 
len jeden chalan, ja som bol vždy presved-
čený, že spievať neviem… Keďže pán Žigo 
ale vedie aj hudobnú školu Akademia spe-

vu Slovakia, tak ma tam hlasový pedagóg 
Lukáš pesničku naučil. Kupodivu nás všet-
kých potom pán Žigo pochválil, že nám to 
ide celkom dobre.“

Na kastingu sa prvý raz stretli s režisé-
rom Jánom Ďurovčíkom, ale aj s ostat-
nými členmi poroty – Mirom Táslerom, 
Dávidom Hartlom a dirigentom Ľubom 
Dolným. Alex išiel na javisko ako posled-
ný. „Bol som v skupine s ďalšími chalanmi, 
ktorým ten spev fakt nevyšiel,“ opisuje deň 
„D“ Alex. „Tak som si povedal, že horšie to 
už byť nemôže a vyšiel som na javisko. Bol 
som veľmi príjemne prekvapený, keď sa 
potom Jano Ďurovčík otočil do hľadiska 
a povedal – s takýmito ľuďmi, ako je Alex, 
chcem pracovať.“

Spev teda dopadol dobre, ale kasting po-
kračoval choreografiou. „Myslím si, že 
s ňou som bol na tom ešte horšie ako so 

spevom,“ usmieva sa Alex. „Ja som sa už 
začala pozerať na hodinky,“ dopĺňa svojho 
syna Andrea Šajbanová, ktorá s ním absol-
vovala všetky kastingy. „Povedala som si – 

RODÍ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA
Kultový muzikál School of Rock už dlhodobo kraľuje predstaveniam, ktoré pochádzajú z legendárneho divadla Broadway. 
Získať licenciu na dielo z pera Andrewa Lloyda Webbera však nie je také jednoduché, ako by si mohol laik myslieť. Jánovi 
Ďurovčíkovi sa to ale ako jednému z mála predsa len podarilo. Muzikál Škola ro(c)ku sa tak už od septembra hrá v Iuvente.

 Alexej Šajban "v civile". 
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nespievaš, netancuješ, tak čo tu vlastne 
robíme? Ostatné decká totiž mali už neja-
ké skúsenosti z rôznych predstavení. Len 
Alex žiadnu.“ Choreografia – to bol jeden 
tanec, ktorý mali zatancovať. Nešlo však 
o to, ako zvládli kroky a figúry, ale o to, či 
sa vôbec vedia hýbať. To bolo v júli.

Netrvalo dlho a Alexovi zavolali, že ho vy-
brali a že má prísť na skúšku. Začali najskôr 
pesničkami a prv, než prišli k ďalším fázam 
skúšok, kovid všetky divadlá zatvoril.

Trvalo rok, kým sa ku skúškam mohli vrá-
tiť. „Začali sme vlastne úplne od začiatku. 
Pesničky sme si, samozrejme, nepamäta-
li, tak sa skúšalo všetko nanovo. Nacvičo-
vali sme celé leto a v septembri sme išli 
naostro,“ hovorí Alex. Hral v 1. predpre-
miére, aj v 1. premiére. „Pred vystúpením 
som bol celkom v strese, keď som ale 
vystúpil na javisko, tak som to už jedno-
ducho musel odohrať,“ spomína na prvé 
skúsenosti s doskami, čo znamenajú svet, 

Alex. „Stres opadol, bolo fajn, že som pre 
svetlá nevidel do hľadiska.“

„Keď som ho počula, ako rozbalil pesnič-
ku, povedala som si – wow, on sa fakt za 
rok naučil spievať,“ netají sa materinskou 
hrdosťou Andrea. Mimochodom, aj ona 
v muzikáli hrá. „Keď sme chodili s decka-
mi na kastingy, Ďurovčík nám oznámil, že 
úlohy neminú ani nás, rodičov. Tak som to 
skúsila. Voľakedy som hrala na klavíri, aj 
spievala, po kastingu ma tiež angažovali. 
Hrám ambicióznu, tvrdú mamu hlavnej 
detskej predstaviteľky – Summer.“

Čaká ich ešte 20, možno aj 30 predstavení. 
Závisí to od toho, aký bude o muzikál zá-
ujem. Ohlasy po prvých štyroch predsta-
veniach sú ale nad očakávania. „Standing 
ovations už po druhej scéne si vraj nepa-
mätajú ani starší herci,“ hovorí Andrea. 
„Podľa mňa je to tým, že všetci si muzikál 
skutočne užívame a na predstaveniach to 
je vidieť. Okrem toho predstavenie gradu-

je od začiatku až do konca, je dynamické, 
jednoducho rockové. Boli sa naň pozrieť 
aj viacerí herci, napríklad Sisa Sklovská či 
Patrik Vyskočil, aj tí zo staršej generácie. 
Na predstavení šalejú diváci všetkých ve-
kových kategórií – od sedemročných až po 
seniorov.“

Alex v období nacvičovania muzikálu stále 
chodil (a chodí dodnes) aj na spev. Svoje 
obľúbené džudo zatiaľ povesil na klinec, 
prednosť dostal spev, tanec a hra na kla-
víri. „Muzikál mi učaroval,“ hovorí. „Viem 
si predstaviť aj takúto profesionálnu ka-
riéru, ale uvidím, čo pre mňa budúcnosť 
ešte prichystá.“ Podľa jeho mamy je však 
najdôležitejšie, aby rodičia načúvali svoj-
im deťom, aby ich podporovali v tom, čo 
chcú robiť, čomu sa chcú venovať. Také je 
totiž hlavné posolstvo Školy ro(c)ku, ale aj 
krédo Andrey Šajbanovej.

Silvia Vnenková
Foto: archív Šajbanovcov

 Cítite tú energiu?  Spevu sa Alex už nebojí.  Ján Ďurovčík so svojimi hercami. 

 ... aj toto je Alex.  Hviezda z plagátu. 
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S rastom počtu obyvateľov Záhor-
skej Bystrice súvisí potreba hľadať 
spôsoby regulácie územia a do-

pravnej infraštruktúry a poskytnúť novú 
občiansku vybavenosť, po ktorej je v na-
šej mestskej časti vysoký dopyt. Aj preto 
sme v septembri 2018 začali obstarávať 
územný plán zóny Ivánce (UPN Z Ivánce), 
ktorým si ako orgán územného plánova-
nia plníme svoju povinnosť vyplývajúcu 
z nadradeného dokumentu – územného 
plánu hlavného mesta Bratislavy (ÚPM).

V súčasnosti platný ÚPM dovoľuje na 
tomto území málopodlažnú zástavbu do 
výšky 4 nadzemných podlaží a 1 ustúpe-
ného podlažia a občiansku vybavenosť 
do maximálne 30 % funkčnej plochy. Zá-
merom obstarávanej dokumentácie ÚPN 
Z Ivánce je detailnejšie spracovať zasta-
vanosť tohto územia a riešenie dopravy 
a technickej infraštruktúry. Primárnym 
cieľom je regulácia maximálnej podlaž-
nosti postavených budov na maximálne 2 
nadzemné a 1 ustúpené podlažie (oproti 
momentálne platnému ÚPM na 4+1 nad-
zemné podlažia) a požiadavka navrhnúť 
objekty vrátane ich napojenia na doprav-
nú a technickú infraštruktúru.

ČO UŽ MÁME ZA SEBOU
V júni sa konalo verejné prerokovanie 
dvoch variantov Konceptu riešenia úze-
mia. Variant 1 počítal s občianskou vyba-
venosťou vo forme supermarketu a škôlky, 
bytovými a rodinnými domami, variant 2 
počítal len s rodinnými domami a občian-
skou vybavenosťou vo forme škôlky. Oba 
varianty počítali s obmedzenou podlaž-
nosťou vo výške 2+1 nadzemné podlažia. 

Napriek tomu, že sa pri územných plánoch 
zón spravidla nespracúvajú dva varianty 
(v zmysle Stavebného zákona to nie je po-
vinnosť), naša mestská časť sa rozhodla už 
v úvode obstarávania dať obyvateľom ďal-
šiu možnosť na oboznámenie sa a vyjadre-
nie. Tieto varianty pripomienkovali obyva-
telia, majitelia pozemkov v danom území 
a dotknuté orgány. Pripomienky, ktoré ne-
mohli byť akceptované, boli opätovne pre-
rokované a vysvetlené tým, ktorí ich podali. 
Bolo vypracované Súborné stanovisko, 
ktoré sa stalo podkladom na vypracovanie 
Návrhu riešenia ÚPN Z Ivánce.

ČO NÁS ČAKÁ
Na základe výsledkov prerokovania Kon-
ceptu bude v tomto Návrhu riešenia 
rozpracovaná kombinácia oboch varian-
tov – zástavba rodinných domov radového 
charakteru alebo samostatne stojacich do 
maximálnej výšky 2+1 nadzemného pod-
lažia, objekty občianskej vybavenosti – ob-
chod, materská škôlka. Aktuálne sa pracuje 
na tomto Návrhu riešenia, ktorý bude pred-
ložený dotknutým orgánom, vlastníkom 
a verejnosti. K novému Návrhu riešenia sa 
bude opäť konať verejné prerokovanie, na 
ktoré sú všetci Bystričania pozvaní. O ter-
míne a čase verejného prerokovania bude-
me všetkých včas informovať.

Verejné prerokovanie je jedna z možností, 
ako sa s Návrhom riešenia podrobne zo-
známiť a informovať sa priamo u odbor-
níkov o podobe územia. S prerokovaným 
materiálom sa budete môcť zoznámiť aj 
osobne na miestnom úrade po telefonickej 
dohode. Budeme radi, keď túto možnosť 
využijete a zapojíte sa do rozhodovania 

o tom, ako bude táto časť Záhorskej Bys-
trice vyzerať o ďalších pár rokov.

Pripomienky k Návrhu riešenia budú od-
borne posúdené. Akceptované pripomien-
ky budú zapracované do materiálu, neak-
ceptované budú prerokované s tými, ktorí 
ich poslali. Následne bude dokument pred-
ložený na posúdenie nadriadenému orgá-
nu územného plánovania – v našom prí-
pade Okresnému úradu Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky. Ak OÚ Bratisla-
va vydá súhlasné stanovisko, ÚPN Z Ivánce 
bude predložený na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu. V prípade neschválenia bu-
de naďalej platiť ÚPM vrátane možnosti 
výstavby objektov vo výške 4+1 nadzemné 
podlažia a občianskej vybavenosti.

ÚPN Z Ivánce sa obstaráva podľa prís-
lušných ustanovení Stavebného zákona. 
Spracovateľom Konceptu riešenia je spo-
ločnosť JELA, s. r. o. – Ing. arch. Jela Plen-
cnerová, odborne spôsobilá osoba na ob-
starávanie územnoplánovacích podkladov 
je Ing. arch. Zuzana Jankovičová. (mir)

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY IVÁNCE, 
ČO SA DEJE ĎALEJ?

SAMOSPRÁVA
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SENIORI

ZA KRÁSAMI A DEJINAMI NITRY

Občianske združenie Klub dôchodcov 
v Záhorskej Bystrici tak, ako každý 
rok, aj tento rok pripravilo pre svo-

jich členov guláš párty, ktorá sa uskutočnila 
na miestnom futbalovom ihrisku.

Okrem dobrého gulášu bol pripravený aj 
program na spestrenie popoludnia pred-
náškou a praktickou ukážkou prvej pomo-

ci, o ktoré sa postarala Nina Martinčičová 
a v druhom vystúpení bola zabezpeče-
ná praktická ukážka cvičenia pilates na 
chrbtovú časť tela.

Akcie sa prítomným páčili, čo patrične ohod-
notili aj potleskom a uvítali najmä praktickú 
ukážku prvej pomoci pri záchrane života. Na 
akcii sa zúčastnilo asi 110 členov.

Klub ďakuje rodine Kubaskovcov za dobrý 
chlebík ku gulášu. Guláš pripravovali osved-
čení kuchári: Evička Čechová, Miroslav Mac-
kovič, Ján Hasoň a Dušan Prokop. Nesmieme 
zabudnúť ani na prevádzku bufetu Tri vŕby 
s pánom Veselým, ktorý nám vyšiel v ústrety 
a poskytol pitný režim. Srdečne ďakujeme. 
Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu.
 Viera Marošová

Popredné miesto v kultúrnom a kres-
ťanskom živote na Slovensku má ne-
sporne mesto Nitra. Aby sme si mohli 

aj my pozrieť toto dôležité miesto našej  
histórie, zorganizovalo Občianske združenie 
Klub dôchodcov pri MČ Záhorská Bystrica zá-
jazd, na ktorom sa zúčastnilo 37 členov klubu.  
Po Nitre nás sprevádzal odborný sprievodca.

Nitrianske kniežatstvo vzniklo pravdepo-
dobne pred rokom 623, kde vládlo aj zná-
me knieža - Pribina. Aj počas Veľkej Moravy 
bol údelným kniežaťom v Nitre kráľ Sväto-
pluk prv, než nastúpil na trón. Kniežatstvo 
malo obrovský strategický význam.

Na území Nitrianskeho hradu bol vysväte-
ný prvý kresťanský kostolík v celej stredo-

východnej Európe. Dominantou hradu je 
Bazilika svätého Emeráma, kde je pochova-
ný kardinál Ján Chryzostom Korec. Zomrel 
v Nitre dňa 24. 10. 2015. V bazilike sme si 
uctili Sedembolestnú Pannu Máriu, patrón-
ku Slovenska, piesňou K Panne Márii.

Biskupský palác, jedno z najstarších bis-
kupských sídiel medzi slovanskými ná-
rodmi, je v súčasnosti sídlom nitrianske-
ho biskupa. Na námestí pred palácom sa 
nachádza socha pápeža svätého Jána Pav-
la II., ktorá bola umiestnená pri príležitos-
ti jeho návštevy v Nitre.

V diecéznom múzeu sme si pozreli literár-
ne pamiatky z počiatkov kresťanstva na 
našom území a chrámový poklad Nitrian-

GULÁŠ PÁRTY SA OPÄŤ VYDARILA

skej katedrály a Biskupského úradu v Nit-
re. Zaujímavé boli aj kazematy.

Posilnení dobrým obedom sme objavovali 
stopy histórie a minulosti dolného mesta. 
Okrem iného Kaplnku sv. Michala, Nitrian-
sku Synagógu a hlavne Kostol Navštívenia 
Panny Márie. V tomto kostole je umiestne-
ný dar mesta Nitra a mesta Považská Bys-
trica pápežovi svätému Jánovi Pavlovi II. Je 
to 9 m vysoká socha ukrižovaného Krista, 
vytesaná z jedného stromu.

Výlet sme ukončili posedením pri zmrz-
line a kávičke na námestí pred Divadlom 
Andreja Bagara.
 Ľudmila Hrmová, členka Rady  

seniorov pri hl. m. SR Bratislava
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V mesiaci, ktorý sa práve končí, si 
pripomíname jednu z najvzácnej-
ších cností, ktorá môže byť zro-

dená v duši človeka. Úcta k starším, ktorí 
svoje skúsenosti a lásku odovzdávajú ďal-
ším pokoleniam.

Preto sa snažím priniesť niečo, čo by vás, 
moji milí seniori, ku ktorým sa hrdo hlásim, 
posilnilo na vašej životnej ceste. Nie je ťažké 
slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je 
vyrieknuť slová, ktoré ho podporia, posilnia 

a povzbudia. Hľadám preto slová, v ktorých 
je sila dobroty, optimizmu, aby ste si na ne 
mohli spomenúť vždy, keď je vám ťažko. Le-
bo slová sú slabé len zdanlivo. Ak ich vyslo-
vuje niekto, kto prežíva život naplnený lás-
kou, radosťou, bolesťou a utrpením, potom 
jeho slová majú v sebe silu pomôcť aj iným.

Natrhám si kvety pod lesom na stráni
Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
Prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
Aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

Nech sa vám predĺži životná púť,
Želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

V mene mojom a výboru OZ KD želáme 
tiež plno optimizmu, zdravie a spokojnosť 
v ďalších rokoch vášho života, a to: 54 ju-
bilantom a 7 manželským párom za I. a II. 
polrok 2021.
 Viera Maro šová
 predsedníčka OZ KD

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
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PREČO V LETE PRÍLIŠ RÝCHLO  
VYSYCHÁ A NA JESEŇ VODU NEPUSTÍ.

Zhruba pred 10 rokmi sa dvaja páni 
rozhodli vymeniť starý trávnik za 
nový, no pravdepodobne im nikto 

nepovedal, že základom kvalitnej hracej 
plochy je kvalitná pôda, dostatočná dre-
náž, ktorá slúži na odvodnenie trávnika. 
Namiesto kvalitnej zeminy a štrku tam 
doviezli zopár tatroviek ílovitej pôdy, na 
ktorú trávnik položili.

Spočiatku sa zdalo, že je všetko v poriad-
ku, tráva bola krásna, hustá zelená. No 
prišlo obdobie dažďov a vyskytli sa prvé 
problémy. Vzhľadom na ílovitý podklad 
a žiadnu drenáž nám začal trávnik hniť. 
O tom, že máme takýto podklad, sme ani 
netušili, až kým nám to nepotvrdili odbor-
níci, ktorí vykonali sondáž pôdy a ukázalo 
sa, že pod novým trávnatým kobercom je 
iba ťažký nepriepustný íl bez akejkoľvek, 

alebo nedostatočnej, drenáže. To spôsobu-
je v lete veľmi rýchle vysychanie trávnika 
a na jeseň trávnik nestíha absorbovať nad-
merné množstvo vody a voda nám ostáva 
na hracej ploche.

Tento problém tu máme už niekoľko ro-
kov a spôsobuje nám nemalé ťažkosti. 
V lete musíme polievať na plné obrátky, 
aby nám trávnik nevyschol, no na druhej 
strane to nemôžeme s polievaním prehá-
ňať, aby nám trávnik nezhnil. Tento prob-
lém sa snažíme riešiť pieskovaním hracej 
plochy. Každý rok sem navezieme 60 – 80 
ton piesku, ktorý sa zapracuje do pôdy 
a slúži na lepšie odvodnenie, no, bohužiaľ, 
to nestačí. Pieskovanie a ostatné úkony 
spojené so starosťou o hraciu plochu stoja 
obec nemalé finančné náklady.

Vďaka neodborne vykonanej práce pri 
zakladaní nového trávnika sa neustále 

pasujeme s problémami spojenými s od-
kladaním tréningov či súťažných zápasov. 
Po každých väčších dažďových zrážkach 
musíme trávnik vysúšať za pomoci špeci-
álneho valca, ktorý prebytočnú vodu od-
čerpáva. Tento úkon je však veľmi náročný 
a stojí nás to kopec času a najmä fyzických, 
ale aj psychických síl. Robíme všetko pre-
to, aby sme čo najmenej narúšali trénin-
gový proces našej mládeže či seniorov. 
Tento problém by sa dal vyriešiť výmenou 
celého podkladu, no to stojí nemalý balík 
peňazí a ten, bohužiaľ, nemáme.

Každopádne futbalisti Záhorskej Bystrice 
potrebujú ďalšiu hraciu plochu ako soľ. 
Toto naše problematické ihrisko nestíha 
a nevydrží záťaž, ktorá tu je každý deň. 
Viac ako 150 detí plus 30 dospelých fut-
balistov využíva futbalové ihrisko a dáva 
mu značne zabrať.
 Jozef Prokop

FUTBALOVÉ IHRISKO, 
KRÁTKODOBÁ HISTÓRIA

MLADŠÍ DORAST U17
Zoznam doposiaľ odohratých zápasov
MFK Záhorská Bystrica : TJ Jarovce 3:7 (1:5)
MFK Záhorská Bystrica : FC Rohožník 4 : 1 (3:1)
FK Inter Bratislava B : MFK Záhorská Bystrica 6 : 0 (2:0)
MFK Záhorská Bystrica : FK Lamač 5 : 1 (3:1)
FC Imas : MFK Záhorská Bystrica 2 : 0 (0:0)
MFK Záhorská Bystrica : MŠK Iskra Petržalka 4 : 1 (1:0)
MFK Záhorská Bystrica : FK Inter Bratislava 1 : 7 (1:1)
MŠK Iskra Petržalka : MFK Záhorská Bystrica 1 : 2 (0:1)
MFK Záhorská Bystrica : NŠK 1922 Bratislava 2 : 1 (1:0)
FC Ružinov Bratislava : MFK Záhorská Bystrica 5 : 4 (4:2)

STARŠÍ ŽIACI U15
Zoznam doposiaľ odohratých zápasov
MFK Záhorská Bystrica : NŠK 1922 Bratislava 3 : 3 (1:2)
FK Vajnory : MFK Záhorská Bystrica 1 : 1 (1:1)
MŠK Senec B : MFK Záhorská Bystrica 1 : 2 (1:1)
NŠK 1922 Bratislava : MFK Záhorská Bystrica 1 : 9 (0:5)

MFK Záhorská Bystrica : FK Vajnory 12 : 1 (5:1)
MFK Záhorská Bystrica : MŠK Senec B 3 : 2 (1:1)
MFK Záhorská Bystrica : ŠK Nová Dedinka 5 : 1 (1:1)
SDM Domino B : MFK Záhorská Bystrica 2 : 13 (1:8)
MFK Záhorská Bystrica : FK Slovan Ivanka pri Dunaji 3 : 0 (0:0)

MLADŠÍ ŽIACI U13
Zoznam doposiaľ odohratých zápasov
MFK Záhorská Bystrica : NŠK 1922 Bratislava 12:2 (6:0)
OFK Dunajská Lužná : MFK Záhorská Bystrica 4 : 6 (2:3)
MFK Záhorská Bystrica : SFC Kalinkovo 0 : 6 (0:2)
MFK Záhorská Bystrica : FK Vajnory 6 : 0 (3:0)
FK Dúbravka : MFK Záhorská Bystrica 9 : 2 (4:1)
MFK Záhorská Bystrica : MŠK Králová pri Senci 6 : 3 (3:1)

Ostatné kategórie, prípravky U11/U10/hrajú súťaže bez vyhod-
notenia.
Najmladšie prípravky U9 a U8 hrajú turnajovým spôsobom tiež 
bez vyhodnotenia.

MFK ZÁHORSKÁ BYSTRICA – VÝSLEDKOVÝ SERVIS

ŠPORT
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ŠPORT

V našom občianskom združení City 
Kids sa snažíme viesť deti k špor-
tu zábavnou a nenásilnou formou. 

Preto sme sa rozhodli pripraviť podujatie 
Športový Festival, kde si deti vyskúšali 
svoje pohybové schopnosti a pritom strá-
vili pekné popoludnie s rodinou a kama-
rátmi. Keďže počasie nám prialo, festival 
sme uskutočnili v športovom areáli pri ZŠ 
s MŠ Hargašova.

Podujatie sme začali spoločnou rozcvič-
kou a veľmi nás potešil spontánny záujem 
detí. Hneď sa pridali k naším trénerom 
a rozohriali si svaly pred ďalšími úlohami.

Na šiestich stanovištiach museli prejsť 
nielen prekážkovými dráhami, ale vyskú-
šali sme aj ich vedomosti z oblasti športu, 
ich pamäť a šikovnosť. Deti sa veľmi snaži-
li, aby splnili každú úlohu. Zbierali nálep-
ky a pečiatky, čo bolo pre ne veľmi moti-
vujúce. Pre každého šikovného športovca, 
ktorý splnil všetky úlohy, bol pripravený 
diplom a malá odmena.

Ako sprievodné podujatie sme pripra-
vili City Kids RUN a boli sme veľmi milo 
prekvapení, koľko detí sa zapojilo. Podľa 
vekových kategórií nastúpili bežci odhod-
lane na štart a bolo úžasné sledovať ich sú-
stredenosť na čo najlepší športový výkon. 
V cieli sa to občas nezaobišlo aj bez slzi-

ŠPORTOVANIE SO CITY KIDS

čiek, ale aj prehry deti formujú a bez ob-
časných prehier neexistuje ani víťazstvo. 
Prví traja v každej kategórii získali medai-
ly a odmeny, ktoré im budú pripomínať 
tento krásny deň. Počas behu a v cieli sme 
videli fanúškujúcich rodičov, kamarátov 
a starých rodičov, ktorí prišli povzbudiť 
malých bežcov a aj v týchto chvíľach sme 
si povedali, že to stálo za to.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám v ten-
to deň pridali a strávili s nami príjemné 
športové popoludnie. Zároveň by sme 
chceli poďakovať aj rodičom, ktorí ve-

novali odmeny pre deti. Ďakujeme aj 
Bratislavskému samosprávnemu kraju, 
Nadácii Televízie Markíza a MČ Záhorská 
Bystrica, vďaka ktorým sme mohli toto 
podujatie uskutočniť.

Ale najväčšie poďakovanie patrí deťom za 
ich pozitívnu energiu, úsmev a radosť
z pohybu, ktorá nám dodáva energiu do 
ďalších podobných projektov. Už teraz 
vieme, že toto bol úvodný ročník a naším 
cieľom bude budúci rok Športový Festival 
ešte viac vylepšiť a zatraktívniť.
 Text a foto: Ivka Moková, City Kids

 Súčasťou festivalu bol aj City Kids RUN. 

 Aj takýto bol Športový festival. 
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Náš športový klub ŠK HARGAŠOVA 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA (družstvá 
Tsunami), ktorému predchádzal 

školský krúžok pod vedením učiteľa Ši-
mona Dudíka, nezastavila ani pandemic-
ká situácia. Od svojho vzniku 2.októbra 
2006 ponúkame florbal ako zmysluplné 
využitie voľného času. Vďaka spolupráci 
v Záhorskej Bystrici patríme od začiatku 
k tomu najlepšiemu, čo v Bratislavskom 
kraji, na Slovensku, ale aj v medzinárod-
nom svete klubových súťaží šport s dier-
kovanou loptičkou ponúka.

Kompletná zbierka medailí v Extralige 
mužov s dvojnásobnou príchuťou Majstri 
Slovenska, v mužoch aj víťazstvo na Euro 
Floorball Challenge, Euro Floorball Cup 
(je škoda, že po postupe z „Challenge“ 
do „Cup-u“ a víťazstve v ňom, nemohol 
podľa pravidiel Medzinárodnej florbalo-
vej federácie IFF šampión postúpiť až do 
tretej, tej najvyššej úrovne; takáto úspeš-
ná generácia by v nej určite nebola len 
do počtu), titul slovenských juniorských 
majstrov alebo naposledy ocenenie Maj-
stri Slovenska 2020/21 v kategórii star-
ších žiakov, sú len nadstavbou k tomu, 
čo sme videli a vidíme počas 15 rokov 
najradšej – modernú halu, predtým škol-
skú telocvičňu, plnú športujúcej mládeže 
a dospelých so záujmom o florbal. Pre-
to sa v každej kategórii, v ktorej hráme 
s našimi tímami, nestrácame. Nejde len 
o súťaže ukončené play-off alebo maj-
strovstvami. Rovnaké uspokojenie, ako 
je dlhodobá úspešnosť v „tabuľkových“ 
súťažiach, prinášajú tiež šikovné príprav-
ky, v ktorých je medailou najmä úsmev na 
tvári malých florbalistov. Práve kvôli zá-
palu pre šport z našich hráčov vyrastajú 
aj členovia reprezentácií Slovenska.

Po skúsenostiach z doterajšej činnosti klu-
bu máme aj do ďalších rokov snahu reálne 
hrať o medaily vo všetkých súťažiach, kto-
ré budú vrcholiť play-off (MEX, JEX) alebo 
Majstrovstvami Slovenska (Do, SZ) a zú-

častňovať sa na čo najväčšom počte súťaží 
aj s mladšími hráčmi. Jednoducho, chceme 
trénovať a hrať, koľko bude možné.

Okrem dlhodobých cieľov sú pred nami aj 
ďalšie dôležité veci. Síce sme doterajšiu 
pandemickú situáciu zvládli určite so cťou, 
predsa len nám trochu skomplikovala ka-
tegóriu mladších žiakov, s ktorou nie sme 
momentálne prihlásení do pravidelnej 
súťaže. O rok s ňou v súťaži opäť budeme. 
Na druhej strane nám vznikol priestor na 
znovurozbehnutie dievčenských kategó-
rií, s ktorými začneme v priebehu novem-
bra. A už teraz pripravujeme jarnú cestu 
na sever Európy, do Švédska, kde sme 
naposledy s našimi družstvami vystúpili 
z lietadla pred 4 rokmi. Možno sa zasme-
jeme rovnako, ako pri prvej návšteve kra-
jiny Severanov v roku 2009, keď pre decká 
bolo zaujímavejšie „kde sú tu suveníry?“, 
ako kráľ Gustáv, ktorý sa zjavil pred naším 
autobusom pri odchode z práce.

Informácie k činnosti klubu nájdete na 
našom starom webe www.tsunami2006.
eu, novom webe www.tsunamiflorbal.sk, 
na našich sociálnych sieťach, na stránkach 
www.szfb.sk. V podstate každý týždeň nás 
uvidíte aj v on-line prenosoch zo zápasov 
Extraligy mužov na platforme www.huste.
tv a veríme, že niekoľkokrát aj v prenosoch 
novej športovej televízie JOJ Šport.

Chceme sa poďakovať množstvu úžas-
ných ľudí v našom klube a jeho okolí, 
medzi nimi osobitne Ivovi Bošňákovi, Jo-
zefovi Krúpovi, rodine Kubaských, rodine 
Kubovičovcov, Romanovi Weinštukovi, 
Vladovi Kristlovi in memoriam, Micha-
lovi Šteinhübelovi st., Alene Jančekovej 
a Zuzane Kaliarikovej za podporu klubu 
v jeho dôležitých okamihoch.

Sme radi, že môžeme v Záhorskej Bystri-
ci naplno pokračovať, a to aj v dlhoročnej 
kampani Skóruj a pomáhaj / Score and 
Help v prospech Organizácie muskulár-

nych dystrofikov v Slovenskej republike, 
a stále zažívať takú radosť, akú by sme in-
de s florbalom nezažili.
 Text a foto: Juraj Hvozdík

FLORBALOVÉ TSUNAMI 
TRVÁ 15 ROKOV

 Spoznávate majstrov Slovenska? 

 Nielen športom sú florbalisti živí... 
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členský štát 
USA

Svěrákov film

znamenie 
horoskopu

pôda, zem

náš 
internetový 

portál

dolná 
končatina

nepožívaj 
tekutinu

druh revolvera

značka 
kozmetiky

myšlienka

kladný 
výsledok

väčšie 
nákladné 

auto

bývalý názov 
Hočiminovho 

mesta

meno herečky 
Janžurovej

NNaaššaa  
BByyssttrriiccaa

poľovačka

Julian Tuwim: 
„Zoologická záhrada je miesto...“ 
(záver je v tajničke)

značka vody 
po holení

výplň okien

NNaaššaa  
BByyssttrriiccaa

mužské meno 
(24.12.)

ženské meno 
(24.5.)

100 °Cgrécky ostrov 1 harmónia, 
súlad kód Ománu zložnokvetá 

liečivá bylina

3 naše knižné 
vydavateľstvo

rakúske mesto

Pomôcky: 
Saigon, 
Samos

erbium (zn.)

honosný dom 
(zdrob.)

vlastnou rukou 
(skr.)

mesto na 
Slovensku

mongolský 
pastier

šedý, sivý, 
po anglicky

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica

Naša 
Bystrica Julian Tuwim: 

„Zoologická záhrada je miesto…"


