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NAŠA BYSTRICA

TRETÍ ŠKOLSKÝ ROK S VÍRUSOM

Len pred nedávnom začal školský rok 2021/2022 a už máme prvý polrok 
za sebou. Je to v poradí tretí školský rok, čo nás sužuje pandémia koronaví-
rusu a výrazným spôsobom nám znemožňuje viesť plnohodnotný školský ži-
vot. Už tretí školský rok škola funguje len vďaka prísnym epidemiologickým 
opatreniam. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch školských rokov, kedy sme 
boli viac na dištančnom vzdelávaní, tento školský rok sme viac v škole na pre-
zenčnom vzdelávaní. Žiaci aj učitelia nosia rúška, dobrovoľne sa testujú samo-
testami a trieda, v ktorej sa objaví pozitívny žiak alebo pozitívny učiteľ, musí 
nastúpiť do karantény. Ťažké obdobie bolo pred Vianocami, kedy ochorelo viac 
učiteľov a veľmi ťažko sa zabezpečoval výchovno-vzdelávací proces. Pomohlo 
nám, že žiaci 2. stupňa zostali dva týždne doma na online vzdelávaní.

Krátky oddych a hlboký nádych nám umožnili trojtýždňové vianočné 
prázdniny, po ktorých sme sa s očakávaním všetci vrátili späť do školy.

Obdobie na prelome januára a februára bolo opäť náročné. Každý deň sme 
posielali domov jednu, dve triedy. Keďže karanténa je päť dní, žiaci sa rých-
lo vrátili späť do školy. Vo viacerých prípadoch sa trieda po karanténe vrátila 
do školy len na jeden deň a ďalší deň išla do nej znova. Najväčší problém v čase 
pandémie je ten, že škola sa nepredvídateľne otvára a zatvára. Vyvoláva to veľ-
kú neistotu u učiteľov, žiakov a rodičov.

Ďakujem všetkým zamestnancom školy za dodržiavanie opatrení a rýchle 
prispôsobovanie sa zmeneným podmienkam. Za to patrí poďakovanie aj rodi-
čom, ktorí s nami zdieľajú túto ťažkú dobu.

Pri sile nás drží len nádej, že sa toto všetko rýchlo skončí a budeme môcť 
slobodne dýchať bez neustálych zmien v prevádzke školy a bez strachu a obavy 
z nákazy.

Zuzana Kaliariková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VIETE, KDE PRAMENIA 
POTOKY TEČÚCE KATASTROM 
ZÁHORSKEJ BYSTRICE?

Bystrický potok pramení v Malých 
Karpatoch pod Cimbalom. Jeho 
horný tok je podhorského typu, 

má bystrinný charakter. Nad našou mest-
skou časťou prechádza záhradkárskymi 
osadami, v obci je celý tok zakrytý, vidieť 
ho len na jednom mieste v dĺžke 2 metre. 
Zakrytie Bystrického potoka na ulici Čsl. 
tankistov sa realizovalo v roku 1987 v rám-
ci Akcie Z. 

Bystrický potok vyúsťuje do Mariánskeho 
potoka, ktorý pramení v Malých Karpa-
toch pod Malinským vrchom. V časti lesa 

Mariánsky potok kopíruje nespevnenú 
cestu do mestskej časti Rača. Prechádza 
obcou Marianka, cez poľnohospodárske 
územia a vyúsťuje do toku Mláka. 

Vápenický potok pramení pod Hrabovinou 
a Hrubým Vrchom. Okolie potoka v Záhor-
skej Bystrici sa nachádza v 4. stupni ná-
rodnej ochrany. Pritekajú doň tri bezmen-
né potoky a Lamačský potok. Vápenický 
potok ústi do toku Mláka. Lamačský potok 
je jedným z prítokov Vápenického potoka, 
ktorý pramení v Malých Karpatoch pod 
Hrabovinou a Hrubým Vrchom. Lamačský 

potok preteká chatovou osadou Plánky 
a v tejto časti tvorí prirodzenú hranicu 
medzi katastrálnymi územiami Záhorskej 
Bystrice a Lamača. 

Okrem toho tu máme ešte nestály vodný 
tok Dievčí hrádok na Podkerepuškách, 
ktorý sa nachádza medzi Podkerepuškami 
a Záhorskými sadmi a vteká do Lamačské-
ho potoka. 

red
Foto: archív mir, archív R. Iváka

Priamo v našej mestskej časti máme 3 potoky, ktorých správcom je Správa povodia 
Moravy. 

 Bystrický potok je zakrytý od roku 1987.  Mariánsky potok 

 Okolie Vápenického potoka. 
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AKTUALITATÉMA Z TITULKY

S VÝSTAVBOU 
ŠPORTOVO-ODDYCHOVÉHO 
AREÁLU SA ZAČNE TENTO ROK 

Rozpočet mestskej časti na rok 
2022 počíta so sumou vo výške 
145 000 EUR, ktorá je vyčlenená 

na prvú fázu výstavby nového športovo-
oddychového areálu v lokalite Krče. Čo 
všetko komisia vo inálnom návrhu odsú-
hlasila?

Keď sa vlani v máji kolo pripomienok 
k návrhu športovo-oddychového areálu 
od obyvateľov mestskej časti skončilo, 
bola zriadená komisia zložená zo zá-
stupcov obyvateľov Záhorskej Bystrice, 
miestnych poslancov či architekta, aby 
upresnila inálnu podobu návrhu areálu 

a dohliadla na to, aby boli požiadavky 
obyvateľov mestskej časti zapracované. 

Prvotný návrh areálu ponúkol možnosť 
postaviť am iteáter na spoločenské a kul-
túrne podujatia, miesto toho sa však 
do inálnej podoby návrhu zapracovala 
prekrytá univerzálna športová plocha 
s umelým povrchom, ktorá môže slú-
žiť ako javisko na kultúrne vystúpenia. 
Tento zastrešený priestor bude vhodný 
na basketbal, street športy, ale aj na spo-
mínané rôznorodé spoločenské poduja-
tia. Pozvoľne stúpajúci terén poslúži ako 
zázemie pre priľahlé univerzálne hľa-

disko. V rohu areálu, na spojnici ulíc 
Zárubova a Na Krčoch, je naplánovaná 
občianska vybavenosť vo forme reštau-
rácie s dvomi rozsiahlymi terasami, 
z ktorých by mohol byť pekný výhľad 
na celý areál, aj na futbalovú trénin-
govú plochu. Najväčšiu časť športovo-
oddychového areálu bude tvoriť trénin-
gové futbalové ihrisko s umelou trávou, 
ktoré bude svojimi rozmermi spĺňať
podmienky súťažných zápasov mládež-
níckych kategórií. Pri ihrisku sa počíta 
aj so šatňami pre futbalistov, zázemím 
pre športové náradie a tribúnou pre ve-
rejnosť. 

 Celkový pohľad na areál zo Zárubovej ulice. 

 Návrh areálu počíta s univerzálnym hľadiskom, 
 aj reštauráciou s terasami. 

 Zatrávnená plocha ponúkne priestor na piknik, 
 hru s malými deťmi, aj oddychové aktivity. 
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TÉMA Z TITULKY

V severnej časti areálu sú v návrhu za-
pracované ping-pongové stoly na hranie 
a plocha pre beachvolejbalové ihrisko 
s veľkosťou 18x9 metrov, ktoré by ma-
lo byť od reštaurácie oddelené zeleňou. 
Zelený pás by mal oddeľovať aj ulicu od 
stolnotenisového priestoru. Na opačnej 
strane areálu, v susedstve rodinných 
domov, je vyčlenený priestor na zónu 
so zeleňou, kde by sa mal nachádzať aj 
priestor pre workoutové príslušenstvo, 
badmintonová plocha, priestor pre pe-
tang. Súčasťou návrhu je pitná fontána 
a zatrávnená plocha pre pikniky a aktivi-
ty s malými deťmi. 

Počas zasadnutí komisie sa jej členovia 
zhodli na vybudovaní pump tracku s kva-
litným asfaltovým povrchom, ktorý by 
mal byť vybudovaný v prvej fáze výstav-
by pripravovaného areálu. Pump track 
bude vhodný pre cyklistov aj kolobež-
károv. Realizáciu pump tracku budeme 
konzultovať s Filipom Polcom, Mastrom 
sveta v mestských zjazdoch a Majstrom 
Európy v zjazde, ktorý sa venuje dizajno-
vaniu pump trackových areálov a tratí.

„Prvú fázu prác plánujeme začať v lete 
2022. Radi by sme tento návrh komisie 
ešte prerokovali so zástupcami Metropo-
litného inštitútu Bratislava a následne 
dali vypracovať projektovú dokumentá-
ciu. V prvej fáze výstavby by mal vznik-
núť pump track a zelená zóna s oddycho-
vými plochami,“ upresnil starosta Jozef 
Krúpa.

mir, Vizualizácia: Atelier Slabey

 Pohľad z terasy reštaurácie: Prekrytá univerzálna 
 športová plocha môže slúžiť aj na kultúrne podujatia. 
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ROZHOVOR

ROZHOVOR 
SO SESTROU KRISTÍNOU
�  Sestra Kristína: V čom je farská škôlka 

iná?
V Záhorskej Bystrici máme dve materské 
škôlky. „Obecnú“ a farskú. Farská škôlka 
v tomto roku oslávi svoje desiate výročie, 
preto sme vyspovedali riaditeľku Materskej 
školy blahoslavenej Zdenky Schelingovej 
sestru Kristínu, vlastným menom Janette 
Hublovú. Poznáme ju ako milú a usmievavú 
mladú pani. Na čele farskej škôlky je posled-
ných osem rokov a v súčasnosti je „mamou“ 
78 škôlkarov. 

�  Odkiaľ pochádzate? Máte súrodencov?
Pochádzam z Pezinka, tam som strávila 
svoje detstvo i mladosť. Mám len staršieho 
brata. Sme malá rodinka.

�  Hneď na úvod mám otázku na telo. Prečo 
ste sa stali rehoľnou sestrou? Vychodili 
ste základnú školu a kam ste potom po-
kračovali? 

Túto otázku som čakala. Každé povolanie 
je jedno veľké tajomstvo. Moje povolanie 
zasvätenej osoby úzko súvisí s darom viery. 
Nevyrastala som v tradičnej kresťanskej ro-
dine. Ako dieťa ma dali pokrstiť a tam to aj 

skončilo. Až keď som mala cca 14, 15 rokov, 
vtedy som spoznala Ježiša Krista cez mo-
jich kamarátov. Zobrali ma do kostola na sv. 
omšu a tam sa stalo niečo nezvyčajné. I keď 
som ničomu nerozumela, čo sa tam dialo, 
myslím tým spev, čítania, stále sme si sada-
li, stáli a potom kľačali, v srdci som pocítila 
veľký pokoj a túžbu ísť do kostola znova 
a znova a veľmi som túžila postaviť sa do 
radu medzi ostatných a prijať Eucharistiu. 
A tak to začalo. Začala som sa pripravovať 
na prvé sv. prijímania, neskôr na birmovku, 
aktívne som sa zapájala do farnosti, spieva-
la som v zbore a čo je najdôležitejšie mala 
som vždy dobré duchovné sprevádzanie 
kňazom, ktorý bol aj mojím spovedníkom 
a ktorý nás mladých viedol k čítaniu Sväté-
ho Písma a učil nás Božie slovo uskutočňo-
vať v našom živote, živote mladého človeka. 
Vtedy som si začala budovať s Ježišom 
krásny vzťah, ktorý ma neustále premie-
ňal z vnútra. Navonok sa veci okolo mňa 
nezmenili, ale zmenil sa môj pohľad na ve-
ci okolo mňa. Veľmi som túžila, aby všetci 
spoznali Ježiša ako ja, aby všetci spoznali, 
aký úžasný je život s Bohom, túžila som ísť 
na misie. Kňaz, ktorý ma sprevádzal, mi po-
vedal, že ja nemusím ísť nikam ďaleko, že 
ja mám misijné prostredie doma. A tak som 
sa stala misionárkou pre svoju rodinu. 
Ďalším dôležitým medzníkom v mojom 
živote zohral svätý František z Assisi, 
ktorého život ma veľmi oslovil. Tak ako 
sv. František aj ja som hlboko v srdci cíti-
la, že jediné, čo chcem v živote je: plniť 
Božiu vôľu. „Pane, čo chceš, aby som robi-
la?“ A tu začala cesta hľadania Božej vôle. 
Tu je odpoveď na Vašu otázku, prečo som 
sa stala rehoľnou sestrou. To Boh si vybral 
mňa. Jednoducho som sa tak silno zami-
lovala do Božej vôle, do Ježiša samého, že 
som jeho ponuku prijala. Neodolala som 
mu. A som za toto rozhodnutie vďačná 
a šťastná. Po základnej škole som išla na 
gymnázium, rok som pracovala, urobila 
som si pomaturitné pedagogické odborné 
vzdelanie a ako 21 ročná som vstúpila do 
rehole. 

�  V Záhorskej Bystrici bývate už niekoľ-
ko rokov. Kedy ste sa sem presťahovali? 
A prečo?

Do Záhorskej Bystrice som prišla 14. au-
gusta 2012. Neprišla som sama, prišli sme 
ako komunita, ešte spolu s dvoma sestrami. 
V našich rehoľných pravidlách – konšti-
túciách – sa píše: „A tak nás Boh privádza 
na rozličné miesta, aby sme pracovali na 
jeho česť a pre dobro ľudí.“ Pozvanie ísť 
sem ku vám do Záhorskej Bystrice bolo od 
Boha, bola to Jeho vôľa. Pred tým, ako som 
prišla sem, som už 9 rokov pracovala v MŠ 
v Trnave. Prišla za mnou provinciálna pred-
stavená a poprosila ma, či by som išla pra-
covať do novootvorenej materskej školy 
v Záhorskej Bystrici. A našu provinciálnu 
sestru zasa oslovil váš duchovný správca 
farnosti pán dekan Ľudovít Pokojný. A ja 
nič iné nechcem, iba plniť Božiu vôľu. 
Ešte som stále zaľúbená do Ježiša a Božej 

 Sestra Kristína si rada zahrá s deťmi futbal. 
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vôle. Preto aj moja odpoveď bola: „Áno, 
idem.“

�  Ako sa volá váš rád? Priblížite nám vašu 
rehoľu?

Náš sestričkovský rád má názov Kongre-
gácia Milosrdných sestier Svätého kríža 
a vznikla v roku 1856 v Ingenbohle, v mes-
tečku churského biskupstva vo Švajčiarsku. 
Založil ju kapucín páter Teodózius Florenti-
ni. Víziou mladého kapucína bolo, aby celé 
ľudské pokolenie nadobudlo vedomie, že je 
Božím pokolením, Božou rodinou, v ktorej 
Boh je Otcom, všetci ľudia sú Božími deťmi 
a voči sebe navzájom sú si bratmi a sestra-
mi. Hlavným zákonom tejto rodiny má byť 
láska, ktorá je schopná vrátiť človeku jeho 
dôstojnosť. Kresťanstvo má preniknúť do 
všetkých oblastí: do školstva, charity i soci-
álneho poriadku spoločnosti.
Inšpirovaný heslom: „Požiadavka času je 
Božia vôľa“, kráčal stále vpred. Keď hľadal 
cesty na uskutočnenie vízie, hovorieval: 
„Potrebujem sestry, ktoré rozumejú krížu. 
S takými dokážem všetko.“ A našiel také 
sestry. Jednou z nich bola spoluzakladateľ-
ka a prvá generálna predstavená Kongre-
gácie milosrdných sestier Svätého kríža 
sestra Mária Terézia Schererová. Prame-
ňom jej sily bol predovšetkým Ježiš, ktorý 
sa daruje a obetuje. Prvé sestry prišli do 
Zlatých Moraviec 21. februára 1865. Svo-
jím odvážnym nasadením v Chyzerovciach 
položili „základný kameň“ Slovenskej pro-
vincie Milosrdných sestier Svätého kríža. 
Pri príchode našli sestry na stene zavese-
ný kríž. Podľa ústneho podania ho osobne 
zavesil P. Teodózius so slovami: „Tu nech 
sa sestry učia milovať kríž.“ Kríž im mal 
stále pripomínať jeho slová: „Potrebujem 
sestry, ktoré rozumejú krížu. S takými do-
kážem všetko.“
A čo vlastne robíme? V požiadavkách času 
hľadáme Božiu vôľu, hľadáme a nachádza-
me, čo Boh chce ďalej s našou kongregá-
ciou. Pôsobíme teda na rôznych miestach: 
v nemocniciach, v školách, na biskup-
stvách, v hospici, v kňazskom seminári 
v Rumunsku, v domove sociálnej starost-
livosti, v ošetrovateľskej službe,.... všade 
tam, kde nás ľudia potrebujú. Na Sloven-
sku máme 19 komunít a tiež 2 komunity 
v Rumunsku.
�  V čom je farská škôlka iná ako ostatné? 
Kultúra sveta, teda aj naša kultúra je ve-
ľakrát poznačená vojnami, bojom o moc, 

nadradenosťou silných nad slabými, ex-
trémnou chudobou, pohŕdaním starobou, 
hospodárskou a sociálnou nerovnováhou, 
nedostatkom zmyslu života, ... A v tejto kul-
túre žijú aj deti, rodia sa do tejto kultúry 
a raz budú aj jej tvorcami. Tieto globálne 
podnety vnímame a uvedomujeme si veľkú 
zodpovednosť voči deťom, ktoré raz pre-
berú našu štafetu, a preto sa spolu s nimi 
učíme hodnotám, z ktorých sa rodí pravý 
humanizmus: 
1. Ide o IDENTITU. Vedieť, kto som. Som 
Božie dieťa. Som osoba ako dar. Ak túto 
pravdu budem prežívať, viem vychádzať 
zo seba, viem byť darom aj pre iných, viem 
naplno milovať a žiť, vytvárať sociálne 
spoločenstvo, mať úctu k sebe i k druhým. 
2. VZÁJOMNOSŤ. Ide o výchovu k prijíma-
niu, k dávaniu a k pokoju, mieru. Výchova 
k sociálnemu, etnickému a občianskemu 
prijímaniu pre nás znamená byť miestom 
prijatia. Vo výchove k dávaniu ide o per-
spektívu univerzálneho bratstva, kde sa 

vieme navzájom obohatiť fyzickými, du-
ševnými a duchovnými dobrami. Výchova 
k pokoju sa začína vo vnútri, kde sa die-
ťa cíti milované, prijaté, isté, pochopené, 
spoznáva svoje emócie a učí sa ich komu-
nikovať, vyjadrovať, usmerňovať. Pokoj 
tak prechádza navonok a rozvíja sa ďalej 
s ostatnými deťmi, rozvíja sa empatia, úcta 
k životu, buduje sa pokoj aj so stvorením – 
prírodou.
3. Sú to ŤAŽKOSTI. Je to výchova k ťažkos-
tiam, nie, ako sa sťažovať na ne, ako sa ich 
chrániť, ale ako ich môžeme spolu prekoná-
vať, vedieť sa podeliť, poprosiť o odpuste-
nie a odpustiť, znovu začínať, dohodnúť sa 
na spoločnom riešení.
Toto vnímam ako iné, učiť sa už od ma-
la byť tvorcami spoločnosti, kde rozdiely 
budú vzájomným obohatením sa, kde úcta 
k sebe a k inému nám pomôže v spoloč-
nosti budovať pokoj a mier, keď spolu na-
vzájom budeme šíriteľmi lásky, šťastia, ra-
dosti,.....

ROZHOVOR

 Sestra Kristína žije v Záhorskej Bystrici 10 rokov, 
 posledných 8 rokov je riaditeľkou farskej škôlky. 
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Máme tu dobu, keď nič nie je na-
stálo a všetko je vratné. Píšeme 
hocijako, pretože v počítači sa 

dá všetko vrátiť. Vrátiť sa dá tovar, hoci 
aj nemá chybu: stačí, ak sa nám do tri-
dsiatich dní zunuje. Vrátiť sa dá slovo, 
keďže čokoľvek povedané chvíľu platí 
a potom už zase ktovieprečo nie. Zištne 
prevraciame zášť na priateľstvá a zase 
sa vraciame k zášti: podľa toho, ako sa 
nám to hodí. 

Dokonca ani dejiny nemáme nastálo: 
vždy sa nájde nejaký kontroverzný vy-
kladač, ktorý ich postaví na hlavu. Od sa-
mej tolerancie ku každému nezmyslu ani 
názory nemáme nastálo. Robotu tiež 
nemáme nastálo, pretože nás zamest-
návatelia ustavične recyklujú ‒ alebo 
my recyklujeme ich. Identitu nemáme 
nastálo, pretože sme dovolili, aby z nás 
boli namiesto ľudí konzumenti. Ani zrelý 
vek nemáme nastálo, pretože si mladosť 

pcháme späť do tela botulotoxínom. 
A niektorí hovoria, že vraj už ani pohlavie 
nemáme nastálo!...
Vďaka Vám, staré mamy a starí otcovia, 
vďaka Vám ‒ šampióni vo vytrvalost-
nom tandeme! Vďaka, že ste tu pre nás, 
ženy babičky a muži dedovia, rekordéri 
v umení žiť pospolu! Že ste tu, z generácie 
na generáciu ‒ nastálo! 

Pavol Smolík

ZOZNAM MANŽELSTIEV, KTORÉ ZOTRVALI SPOLU NA TIETO ČASY 
NEOBYČAJNE DLHO, MA INŠPIRUJE KU KRÁTKEJ ÚVAHE

ROZHOVOR

�  Koľko máte v škôlke detí dnes a koľko detí 
bolo, keď ste otvárali?

Dnes máme 4 triedy a 78 detí. Keď sme 
otvárali MŠ mali sme 2 triedy a 40 detí.

�  Takže ste mamou toľkému počtu detí. 
Poslúchajú vás? Viete nám povedať milé 
príhody s deťmi?

Áno a mám z toho radosť. Vždy som túži-
la mať veľa detí a Boh moju túžbu prevýšil 
niekoľkonásobne. Svet detí je veľmi krásny 
a ja denne v tomto svete môžem žiť, môžem 
vnímať a spolu s deťmi zažívať ich bez-
prostrednú radosť z objavovania, spozná-
vania, preukazovania dôvery a lásky. Je to 
v určitom zmysle raj na zemi. Príhod zaží-
vam veľmi veľa. Napríklad je veľmi krásne, 
keď uprostred hier deti oslovia pani uči-
teľku „mami,“ keď nás vidia na ulici a roz-
behnú sa k nám, aby nás pozdravili. Keď 
sa v šatni obliekame a staršie deti pomôžu 
mladším, keď prinesú len tak do škôlky 
sladkosť, lebo sa chcú podeliť, keď ideme 
navštíviť starkých a deti ich s láskou chytia 
za ruky, nakreslia im pekné obrázky, aby im 
urobili radosť. Je pekné, keď si deti hovoria 
prepáč, nechcel som pri vzájomnom kon-
likte, keď si vedia požičať hračky.

�  Teraz, keď robíme rozhovor je obdobie 
fašiangov. Ako vnímate toto obdobie, ro-
bievate v škôlke fašiangové masky a kar-
neval?

Je to obdobie radosti. Svätý Filip Neri pove-
dal: „Smutný svätý – žiaden svätý!“ a svä-
tý František Saleský zasa hovorieval: „Svä-
tý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny 
svätý.“ Radosť v živote človeka, v živote 

kresťana, v živote dieťaťa je veľmi dôležitá, 
ba priam nezastupiteľná. Aj v Biblii, v liste 
Filipanom (Flp 4, 4-7) sa píše: „Ustavične sa 
radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“
Deti toto obdobie veľmi obľubujú, tešia sa 
naň. Veď každé dieťa vo svojej fantázii túži 
byť nejakým hrdinom, princom, princez-
nou a karneval je najvhodnejší moment, ke-
dy sa všetky deti naraz stanú niekým iným. 
Áno, robíme si v škôlke karneval. Niekedy 
len sami a niekedy aj s rodičmi. 

�  Blíži sa obdobie pôstu (od 2.3.2022). 
Máte nejaké odporúčanie pre našich či-
tateľov? 

Jediným odporúčaním je LÁSKA. Je to 
VĎAČNOSŤ Bohu za to, že mňa i každého 
človeka tak veľmi miluje, že za mňa zomie-
ra, aby som mohla mať večný život. Ale len 
vo vedomí si tejto nekonečnej lásky, ktorú 
má Boh ku mne a ktorá jediná má vie zme-
niť v pohľade na seba a iných, viem robiť 
vonkajšie aj vnútorné úkony pokánia – 
zaprieť sa v jedle, zintenzívniť modlitbu, 
všimnúť si trpiaceho vedľa seba, zmieriť 
sa so susedom, ... - lebo vnútornou silou 
k tejto zmene je Božia láska. Pôst má byť 
motivovaný láskou a má viesť ku konkrét-
nej láske. Takto hovorí o pôste prorok Iza-
iáš (58, 5-6):
„Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa 
človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si 
dookola hlavu a vrecovinou i popolom si 
ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom 
milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi 
ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roz-
tvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlome-
ných na slobodu a rozlámete každé jarmo? 

Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, 
potulných bedárov zavedieš do domu, ak 
vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím te-
lom sa neskrývaš?“

�  Aká je sestra Kristína v súkromí? Čo ro-
bievate vo voľnom čase?

Úplne normálna. Varím, periem, žehlím, 
upratujem, chodím na nákupy, rada si po-
zriem pekný ilm, prečítam knihu. Mám 
rada hudbu, počúvam rôzne žánre, rada 
hrám na gitare, chodím do prírody, mám 
rada zvieratá. A, samozrejme, si aj v rám-
ci možností zašportujem, napríklad ma 
môžete stretnúť na bicykli, na korčuliach, 
na kolobežke, s deťmi si zahrám futbal. 
Mám rada aj turistiku, ľahkú, aj náročnej-
šiu, ako napríklad Ferratu.

�  Ako sa vám v Záhorskej Bystrici býva? 
Čo sa vám tu páči a čo nie? 

V Záhorskej sa býva dobre, i keď sme mest-
ská časť, zatiaľ tu máme svoj pokoj. Dá sa 
tu vyjsť do prírody, máme blízko pútnické 
miesto – Marianka. Veľmi sa mi páči spolu-
práca mestskej časti s farnosťou, nie je to 
bežné. Čo sa mi nepáči? Nie je tu dosť chod-
níkov. Keď chceme ísť s deťmi na vychádz-
ku, je to problém, pretože ísť s deťmi po-
pri ceste je dosť nebezpečné. Mohli by ste 
s tým niečo urobiť?

Ďakujem za rozhovor. Želám vám veľa pra-
covných úspechov vo funkcii riaditeľky, aj 
veľa osobných úspechov. 

Barbora Besedičová
Foto: archív sestry Kristíny 
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 Manželia Čižnároví   Manželia Dobrovodskí  

 Manželia Rácoví   Manželia Belkoví  

SVETOVÝ DEŇ 
MANŽELSTVA

Možno ste to vedeli a možno nie, 
ale 25.február je Svetový deň 
manželstva. V súčasnej dobe 

„žitia nadivoko“ je manželstvo zriedkavé. 
Oveľa zriedkavejšie je dlhodobé manžel-
stvo. Preto sme sa rozhodli predstaviť vám 
páry, ktoré spolu vydržali neuveriteľné 
roky. Uvádzame počet spoločných rokov 
k 31.12.2021. Najdlhšie sú spolu manže-
lia Drahošoví – Rudolf a Elena – neuveri-

teľných 69 rokov – o nich sme už v Našej 
Bystrici písali (6/2019), Ondrej Belko 
s manželkou Henrietou sú spolu 65 ro-
kov, manželia Ján a Mária Juračičoví 
– oslávili spoločných 62 rokov, 57 rokov 
spoločných radostí aj starostí oslávili 
František a Štefánia Dobrovodskí, Jo-
zef a Terézia Kršekoví, Štefan a Štefánia 
Turanskí, Emil a Magdaléna Kubaskí. 
Manželia Jozef a Mária Rácoví si svoj 

svadobný deň pripomenuli päťdesiaty-
druhý krát. Zlatú svadbu 50 rokov spo-
ločného života oslávili Rudolf a Anna 
Polákoví. 55. sviečok na svadobnej torte 
sfúkli: Dušan a Marie Pokopoví, Štefan 
a Mária Starí, Emil a Mária Liďákoví, Ma-
tej a Anna Belzároví. K diamantovej svad-
be 60 rokov blahoželáme Ing. Jozefovi 
a Alžbete Granecovým. Kamennú svad-
bu 65. rokov oslávili Prof. Eduard Plško 
s manželkou Viktóriou. Blahoželáme aj 
manželom Veruzábovým a Grexovým.
Mená manželov sme čerpali z Matriky 
a Pamätnej knihy Záhorskej Bystrice. 

Pri tejto príležitosti všetkým manžel-
ským párom blahoželáme. 

Barbora Besedičová
Foto: archív MÚ, 

archív rodiny Belkovej 

BLAHOŽELÁME SVADOBNÝM JUBILANTOM 

ŽIJÚ MEDZI NAMI
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DOM SMÚTKU: DÔSTOJNÉ MIESTO 
PRE NAŠICH NAJDRAHŠÍCH

Z HISTÓRIE

Dnes už len málokto vie, možno zopár 
tých skôr narodených, že Dom smútku si 
postavili Bystričania sami. Bolo to ešte 
v období komunizmu, a ako sa mnohí vy-
jadrili, bolo to v rámci vtedy populárnej 
„Akcie Z“. Neskôr bol celý cintorín aj Dom 
smútku znárodnený a nakoniec prešiel 
v roku 1998 do majetku hlavného mesta 
Bratislavy. A to aj napriek tomu, že pô-
vodným vlastníkom pozemku pod cin-
torínom a priľahlej cesty bola farnosť 
v Záhorskej Bystrici. Nelogické rozhod-
nutie neprinieslo nič dobré. „Už správca 

farnosti predo mnou nebol spokojný so 
spravovaním cintorína,“ spomína na ob-
dobie spred niekoľkých rokov Ľudovít 
Pokojný, súčasný dekan a správca farnosti 
v Záhorskej Bystrici. „Našťastie sa mu po 
niekoľko ročných prieťahoch podarilo zís-
kať späť do správy farnosti cintorín, avšak 
bez Domu smútku a oplotenia cintorína.“ 
Ani potom sa však magistrát hlavného 
mesta nestaral o údržbu Domu smútku, 
ktorý stále viac chátral. „Po mojom prí-
chode do Záhorskej Bystrice som preto 
v roku 2009 vyzval magistrát hlavného 
mesta, aby vydal Dom smútku do majetku 
našej farnosti za symbolickú sumu 1 euro. 

Túto ponuku magistrát odmietol a chcel 
nám to odpredať za 85 000 eur.“ Pre far-
nosť v Záhorskej Bystrici bola táto po-
nuka neprijateľná a navyše prirodzene 
spôsobila veľké rozhorčenie aj zo strany 
občanov v Záhorskej Bystrici. „Nakoniec, 
opäť po dlhoročných prieťahoch, aj s po-
mocou a podporou pána starostu Jozefa 
Krúpu magistrát Bratislavy súhlasil a vy-
dal Dom smútku a oplotenie cintorína za 
symbolickú sumu 1 euro,“ dodáva Ľudovít 
Pokojný.

SÚČASNÝ STAV

Už na prvý pohľad je návštevníkom cin-
torína zrejmé, že roky zanedbávania za-
nechali na Dome smútku výraznú stopu. 
Je schátraný a nepoužiteľný. „Vonkajšia 
fasáda odpadáva, dlažba podlahy je uvoľ-
nená. Vnútro je tiež zdevastované – hlav-
ne chladiaca miestnosť, toalety, miestnos-
ti pre zamestnancov,“ popisuje súčas-
ný stav Domu smútku Ľudovít Pokojný. 
Od momentu, keď sa Dom smútku vrátil 
do majetku farnosti, aktívne začala po-
máhať aj mestská časť. „V roku 2019 sme 
zriadili fond na podporu Domú smútku. 
Za ostatné tri roky sme vyčlenili z roz-
počtu 32 500 euro. Časť z nich sa využila 
na opravu strechy. Tú bolo treba zrekon-
štruovať ako prvú, aby nedochádzalo 
k znehodnocovaniu stavby,“ hovorí sta-
rosta Jozef Krúpa. Architekti potvrdili, 
že Dom smútku je staticky v poriadku. 
S tým súhlasí aj poslanec miestneho za-
stupiteľstva Daniel Liďák, ktorý sa tiež 
aktívne zasadzuje za jeho rekonštruk-
ciu: „Stavba je relatívne zakonzervovaná. 
Aj preto, že sa urobila už spomínaná re-
konštrukcia strechy v dvoch fázach. Uro-
bila sa aj atika a oplechovanie viditeľných 
častí strechy.“ To je však iba začiatok, 
v rekonštrukcii chce farnosť pokračo-
vať ďalej. „Dom smútku je súčasťou náš-
ho cintorína a v terajšom stave nerobí 
česť občanom Záhorskej Bystrice. Okrem 
toho, jeho vnútorné časti sú neaktuálne 

O svojich blízkych, rodinu či priateľov by sme sa mali starať a zaujímať najmä vtedy, 
keď sú ešte medzi nami. Túto odvekú pravdu si asi uvedomuje väčšina z nás. Ale i 
tak chceme, aby aj miesto večného odpočinku našich drahých zosnulých bolo dôstoj-
né a príjemné. Miesto, kam radi prichádzame, aby sme si spomenuli, zostali v chvíľ-
ke ticha s tými, ktorí pre náš život veľa znamenali. Rovnakú ambíciu má aj farnosť 
v Záhorskej Bystrici, ktorá pripravuje rekonštrukciu Domu smútku na miestnom 
cintoríne. Jeho súčasťou bude moderné kolumbárium s miestami na uloženie urny 
s pozostatkami našich zosnulých. 

 Súčasný stav Domu smútku a po rekonštrukcii 
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a nepotrebné. Premýšľali sme teda, ako ho 
zachovať, avšak s novým využitím,“ hovo-
rí Ľudovít Pokojný. A tak vznikol projekt 
rekonštrukcie Domu smútku, v moder-
nom a praktickom poňatí.

NOVÝ PROJEKT

Pri tvorbe projektu sa zohľadňovali via-
ceré aspekty. V prvom rade je tu snaha 
moderne využiť Dom smútku na aktu-
álne potreby komunity v Záhorskej Bys-
trici. Ako však hovorí Ľudovít Pokojný,
zohľadňovala sa aj skutočnosť, že Zá-
horská Bystrica sa rozrastá. To však 
nekorešponduje s kapacitou miestne-
ho cintorína, ktorý bude čoskoro plný. 
„Na základe mojich pastoračných skú-
seností zo zahraničia som ponúkol jeho 
nové využitie, a to modernou formou ko-
lumbária. Je to niekoľkoúrovňová stavba 
na ukladanie pohrebných urien vo forme 
stenových schránok. V tomto prípade by 
zostala zachovaná aj služba obradnej 
pohrebnej siene,“ hovorí Ľudovít Pokoj-
ný. Ambíciou je teda zachovať túto ne-
hnuteľnosť nielen vo chvíľach bolestnej 
rozlúčky s našimi drahými, ale využiť 
ju novým spôsobom podľa kresťanskej 
viery. „Myslím tým to, že sme na ceste 
k Bohu, do večnosti, ktorú poznáme a kto-
rá je krajšia a radostnejšia. A zároveň, 
sme v tom spoločne ako komunita a nie 
ako izolovaní jednotlivci. Chceme teda 
esteticky pekne a pokojne uchopiť aj túto 
časť ľudského života,“ dodáva Ľudovít Po-
kojný. V kolumbáriu by malo byť umiest-
nených približne 200 urnových schrá-
nok, pre súkromné i rodinné využívanie. 
„Myšlienka vytvorenia kolumbária sa mi 
páči,“ hovorí Daniel Liďák. „Riešenie je za-
ujímavé aj architektonicky, kolumbárium 
je pod strechou, v ramenách po pravej 
a ľavej strane. Tento prekrytý priestor bu-

de pripomínať niečo ako kaplnku, čo môže 
byť určite dôstojné miesto na uloženie po-
zostatkov našich zosnulých.“

REALIZÁCIA PROJEKTU

Tak, ako vždy pri každej stavbe či rekon-
štrukcii, jedna vec je projekt a druhá, 
väčšinou tá zložitejšia, je samotná rea-
lizácia. Aj projekt obnovy Domu smút-
ku naráža na viaceré problémy. „Jedným 
z problémov je nie celkom férové blokova-
nie využívania prístupovej cesty zo stra-

ny jej súkromných majiteľov. Druhým je 
chýbajúci manažér – hospodár cintorína,“ 
hovorí dekan farnosti v Záhorskej Bys-
trici Ľudovít Pokojný. „Tým najväčším 
problémom sú však inancie, naša farnosť 
nedisponuje dostatkom prostriedkov na 
pripravovanú rekonštrukciu.“ V minulosti 
prispel na prvotnú rekonštrukciu Domu 
smútku miestny úrad, čiastočne pomohli 
aj občania formou dobrovoľnej zbierky. 
„Žiaľ, tieto prostriedky ani zďaleka ne-
stačia na komplexnú rekonštrukciu Domu 
smútku. Dlho sme preto uvažovali, ako 
tento zložitý problém vyriešiť. Máme pri-
pravené jedno riešenie, už v krátkom čase 
ho chceme predstaviť aj komunite v Zá-
horskej Bystrici. Pevne verím, že ho príjme 
s pochopením a ústretovosťou,“ dodáva 
Ľudovít Pokojný.

DÔSTOJNÉ MIESTO NA ODPOČINOK

V našej kultúre je cintorín bežným mies-
tom na uloženie pozostatkov našich zo-

snulých, s predstavou dôstojného miesta 
na ich odpočinok. Aj tu sa však časom 
veľa zmenilo. „Kedysi boli cintoríny rozde-
lené podľa náboženskej viery, dnes už to 
tak nie je. Aj to je znakom toho, že si my 
ľudia začíname uvedomovať, že k sebe na-
vzájom patríme, či v živote, alebo po smr-
ti. Kolumbárium s Domom smútku i celým 
cintorínom je teda prirodzené miesto pre-
pojenia všetkých obyvateľov našej mest-
skej časti.“ 

Podľa poslanca Daniela Liďáka sme zvyk-
nutí byť blízko našich zosnulých. „Je prí-
jemné, aj praktické môcť byť s našimi dra-
hými zosnulými kedykoľvek, keď máme 
čas, bez zbytočného cestovania či dlhých 
presunov. Aj preto je navrhované kolum-
bárium dobrým riešením.“ Toto riešenie 
podporuje aj mestská časť. „Mestskej čas-
ti, aj mne osobne veľmi záleží na rekon-
štrukcii Domu smútku. Obdobie pandémie 
aktivity obnovy Domu smútku pribrzdilo, 
ale musíme sa opäť zaktivizovať spolu 
s farnosťou a verím, že aj s podporou 
viacerých z vás vieme vytvoriť dôstojné 
a moderné miesto pre našich zosnulých,“ 
hovorí starosta Záhorskej Bystrice. 
Aj podľa Ľudovíta Pokojného je mimo-
riadne potrebné spojiť možnosti a vzá-
jomné sily. „Len tak môžeme pokračovať 
v obnove tak dôležitého spoločného mies-

ta. Ak sa to podarí, Záhorská Bystrica si 
uchová kus svojej histórie a zároveň získa 
zaujímavý a pre svoju aktuálnu potrebu 
mnohostranne užitočný Dom smútku,“ do-
dáva Ľudovít Pokojný.

mir
Foto: Farnosť Záhorská Bystrica

„Aj vďaka modernému kolumbáriu 
získame zaujímavý a mnohostran-
ne užitočný Dom smútku.“ 

Ľudovít Pokojný, dekan farnosti

 Dom smútku po rekonštrucii s kolumbáriom 

 Obradná sieň po rekonštrukcii 
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VOĽNÝ ČAS

V bratislavskom lesoparku pribudla 
prírodná rezervácia Vydrica. Dňa 
1. februára nadobudlo platnosť 

vládne nariadenie, ktorým sa toto územie 
zaradilo do sústavy chránených území na 
Slovensku a predstavuje najväčšiu prírod-
nú rezerváciou v chránenej oblasti Malé 
Karpaty.

Prírodná rezervácia Vydrica sa nachádza 
aj v katastrálnom území Záhorskej Bys-
trice. Jej územie je výnimočné najmä pre 
jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, 
bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 
a kyslomilné bukové lesy, ktoré sú bioto-
pmi európskeho významu. Vydrica je do-
movom pre fúzača aplského, pásikavca, 
kováčika ialového či raka riavového, ktoré 
patria k živočíchom európskeho významu. 
Lokalita je charakteristická aj dubovo-hra-
bovými lesmi karpatskými, ktoré sú bioto-
pom národného významu.

Na území Vydrice dosiaľ platil druhý stu-
peň ochrany, ktorý sa teraz zvýšil, ale na-
ďalej umožňuje pohyb turistov, cyklistov 

a návštevníci lesov môžu aj naďalej zbie-
rať rastliny a plody pre vlastnú potrebu. 
Cieľom vyhlásenej prírodnej rezervácie je 
ochrana biotopov európskeho a národné-
ho významu a živočíchov európskeho vý-
znamu. Celková výmera prírodnej rezer-
vácie je 483,49 hektárov. Jej územie bude 
rozdelené na dve zóny. V zóne A s rozlohou 
450,31 hektárov bude platiť najprísnejší, 
piaty stupeň ochrany. V zóne B s rozlohou 
33,18 hektárov bude platiť štvrtý stupeň 
ochrany. Rezerváciu bude obklopovať 
97,75 hektárov veľké ochranné pásmo 
so štvrtým stupňom ochrany.

Prírodná rezervácia Vydrica sa nachádza 
v katastrálnom území mesta Svätý Jur 
(okres Pezinok), bratislavských mest-
ských častí Rača, Záhorská Bystrica a bra-
tislavskej lokalite Vinohrady.

SITA, red
Foto: OÚ BA

Uprostred lesa, asi 6 kilometrov 
zo Záhorskej Bystrice smerom 
na Malý Slavín nájdete príjemnú 

drevenicu s výnimočnou atmosférou - 
Chata u Slivu. V rámci turistických potuliek 
a cyklovýletov ide o obľúbené útočisko pre 
peších aj cyklistov, kde vám okrem kávy, 
teplého čaju či čapovanej kofoly pripravia 
aj poctivý guláš, ponúknu pagáče, či iné 
dobroty. K Chate u Slivu vedie aj asfaltová 
cesta, v smere zo Záhorskej Bystrice sa na 
ňu môžete napojiť v lese. Ak by ste však 
mali chuť ísť celý čas po asfaltke, s deťmi 
na odrážadlách alebo bicykloch, stačí sa 
zaviesť na Patrónku a prestúpiť na linku 
číslo 43. Od konečnej zastávky Lesopark 
vedie asfaltka až k bufetu v mierne stú-
pajúcom sklone. Príjemná prechádzka 
vedie popri riečke Vydrici, kameňolome, 

po ceste nájdete rôzne ohniská či prí-
strešky, jazierká či prírodné pramene. Ma-
lebná príroda vás dobije energiou a vďaka 
odpočinku v príjemnej atmosfére bufetu 
získate sily na ďalšie objavovanie brati-
slavského lesoparku.

red
Foto: archív M.K.

PRÍRODNÁ REZERVÁCIA VYDRICA 
SA ROZLIEHA AJ V NAŠOM KATASTRI

TIP NA VÝLET: 
PREJDITE SA K CHATE U SLIVU

 Chata u Slivu 
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Výmena retardéra 
na Záhorskej ulici otvorila 
sezónu prác na cestách

Februárové slnečné počasie umožnilo začať niektoré práce 
na opravách a údržbe komunikácii v rámci našej mestskej čas-
ti. Pracovníci z magistrátu prišli na základe našich požiadaviek 
vymeniť spomaľovač na Záhorskej ulici. Staré a vyjazdené prv-
ky nahradili nové, plne funkčné. Práce na opravách retardérov 

V marci si pred návštevou 
miestneho úradu najprv 
zavolajte

V priebehu celého marca sú v interiéri Miestneho úradu na-
plánované práce súvisiace s výmenou kobercov a maľovanie 
jednotlivých kancelárií, kde pracovníci referátov prijímajú 
stránky. Práce budú prebiehať po etapách, k dispozícii ne-
budú všetky referáty naraz. Preto prosíme obyvateľov, aby 
sa telefonicky vopred informovali, či bude referát v prísluš-
ný deň otvorený. Podateľňa: 02/65 956 110, 0903 966 721, 
pokorna@zahorskabystrica.sk. Sekretariát: 02/65 95 62 10, 
0905 882 295, sekretariat@zahorskabystrica.sk. 

(red)
Foto: archív MÚ

a dopravných značiek či obnovení dopravného značenia budú 
v súčinnosti s magistrátom pokračovať vždy, keď to počasie dovo-
lí. Po jesennej rekonštrukcii komunikácie na ulici Sv. Pia X. bude 
pri farskej škôlke opätovne nainštalovaný retardér a vyznačený 
priechod pre chodcov, pribudne aj priechod pre chodcov spoju-
júci ulicu Sv. Pia X. a chodník na ulici Čsl. tankistov. Pripravujeme 
tiež nový priechod pre chodcov na Gbelskej ulici.

(red)
Foto: archív MÚ

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA  – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK V., 2/2022 • BEZPLATNÉ

Termíny preskúšavania sirén

Oznamujeme obyvateľom Záhorskej Bystrice, že hlasitá skúška preskúšavania prevádzkyschopnosti sirén sa uskutoční vždy v piatok 
o 12.00 hod. v nasledujúcich termínoch: 11.3., 10.6., 9.9., 9.12. Ďakujeme za pochopenie.
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Aby boli vaše deti na internete v bezpečí

Deti trávia väčšinu času na internete, ktorý je zdrojom mnohých informácií. Žiaľ, nie 
len užitočných a neškodných, ale aj takých, pred ktorými by ich rodičia chceli uchrá-
niť. Za nevhodný obsah pre deti považujeme násilie, verbálnu agresivitu či vulgárne 
vyjadrovanie. Ide o texty, fotogra ie a videá, ktoré sa pre reguláciu nedostanú do te-
levízie, či tlače (fotogra ie obetí nešťastí, týranie zvierat, záznamy z bitiek, videá za-
chytávajúce brutálne násilie a podobne). Deti často narazia na nevhodný obsah buď 
náhodne (napríklad pri nesprávnom zadaní webovej stránky) alebo cielene, túžbou 
po objavovaní niečoho nového a hlavne zakázaného. Polícia radí rodičom, že včasná 
prevencia nie je na zahodenie; je potrebné rozprávať sa s deťmi o rôznych rizikách 
skôr, než sa s nimi deti stretnú na internete; nainštalovať blokovací softvér; všímať 
si, aké stránky na internete si vaše deti pozerajú a učiť ich, že nie všetko, čo nájdu na 
internete, je pravda.
 (OR PZ, red)

Ilustračné foto: freepik.com

Upratovanie v Záhorskej Bystrici

Nedávne veterné počasie rozfúkalo odpadky po zelených plochách v Záhorskej Bystrici a okolí. Pracovníci EKO čaty smeti odpratali, 
vyčistili cestu smerom na Marianku, upratovali na voľných plochách na ulici Pri Vápenickom potoku či na Hodonínskej ulici. Vyčistili 
žľaby od nafúkaného lístia na Strmom vŕšku, na Prídavkovej ulici a na kruhovom objazde. S čistením v niektorých lokalitách pomáhali 
aj chlapci z Diagnostického centra, za čo im týmto ďakujeme. EKO čata naďalej pokračuje v postupnom čistení kontajnerov na sklo, aby 
verejný priestor dostal krajšiu, čistejšiu tvár.
 (red)

Foto: Dominik Neradovič
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Pripravujeme novú funkciu 
v našej aplikácii

Pre všetkých Bystričanov, ktorí majú stiahnutú apliká-
ciu Záhorská Bystrica, pripravujeme novú funkcionali-
tu Odpadové hospodárstvo. Pôjde o praktickú pomôcku 
na to, aby ste nezabudli na odvozový deň komunálneho, 
triedeného a kuchynského odpadu. Plánovací kalendár 
si budete môcť nastaviť podľa ulice, na ktorej bývate. 
Zároveň vás nová funkcionalita informuje o tom, ako se-
parovať a čo všetko patrí medzi jednotlivý druh odpa-
du. Aplikácia Záhorská Bystrica je voľne dostupná pre 
Android aj Apple zariadenia. Môžete si ju kedykoľvek 
stiahnuť do svojho mobilného telefónu a sledovať ak-
tuality mestskej časti.
 (red)

Foto: archív MÚ

Uzávera Sitiny posledný 
februárový víkend

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na 54-hodinovú nepre-
tržitú uzáveru tunela Sitina, a to od piatka 25. februára od 22.00 
hod. do pondelka 28. februára do 4.00 hod. ráno. Obchádzkové 
trasy povedú cez Mlynskú dolinu, Patrónku a Lamačskú cestu ale-
bo cez Dúbravku a Karlovu Ves. V tuneli Sitina bude prebiehať 
výmena centrálneho riadiaceho systému, ktorý je zodpovedný 
za dopravu, vetranie, osvetlenie, poskytuje informácie pre vodi-
čov a umožňuje pružne reagovať na rôzne dopravné incidenty. 
 (red)

Rad na pošte môžete opäť skontrolovať 
online

Po krátkej technickej prestávke sme vypočuli požiadavky obyvateľov Záhorskej Bys-
trice a opäť obnovili živý prenos kamery umiestnenej pri pošte na hasičskej zbrojnici. 
Na našej webovej stránke tak opäť môžete sledovať, či je pred poštou rad alebo nie. Vedľa 
tejto informačnej kamery je na zbrojnici umiestnená ešte jedna, bezpečnostná kamera, 
ktorá je napojená na operačné stredisko mestskej polície a patrí k desiatke kamier, vďaka 
ktorým príslušníci mestskej polície monitorujú bezpečnostnú situáciu v našej mestskej 
časti. Pri tejto príležitosti ďakujeme spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri Slovakia za bez-
pečnostnú kameru, ktorú Záhorskej Bystrici riaditeľ Peter Mišo venoval. Túto kameru 
sme osadili pri prevádzke Tesco Expres, ktorá bude monitorovať bezpečnosť v tejto lo-
kalite. (red)

Foto: archív MÚ

Naša Bystrica AKTUAL. Periodicita: mesačník. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 18. 2. 2022. 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: Mgr. Miroslava Ryšková. Spolupráca: Mgr. Barbora Besedičová. Kontakty na redakciu: 
+421 2 65 95 62 10, nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Inzercia: nasabystrica@zahorskabystrica.sk. Tlač: Neumahr 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 gra ickú a gramatickú stránku inzercie.

 Medunka

De úrence,De úrence,
chcete objavova  svet,chcete objavova  svet,

u i  sa,u i  sa,
ale i zabáva  sa?ale i zabáva  sa?

Tak ste na správnom mieste,Tak ste na správnom mieste,
akáme na vás.akáme na vás.

Nájdete nás: Donská 119, Záhorská Bystrica
Tel. .: 0918 948 393, 0908 578 323, 0918 948 435

rolovať 

2-1NB-2022
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HISTÓRIA

FAŠIANGY V MINULOSTI

Fašiangové obdobie bolo v našich 
končinách odnepamäti časom pl-
ným zábavy, predchádzajúci obdo-

biu stíšenia a odriekania počas Veľkého 
pôstu. Dĺžka fašiangov je každý rok roz-
dielna a viaže sa na veľkonočný cyklus. 
Podľa cirkevného gregoriánskeho kalen-
dára sa začína prvou nedeľou po slávnosti 
Zjavenia Pána – Troch kráľov (6. január) 
a končí sa v utorok pred popolcovou stre-
dou.

Termín slávenia Veľkej noci sa určuje 
podľa cyklu mesiaca a Veľkonočná ne-
deľa Kristovho zmŕtvychvstania pripadá 
na prvú nedeľu po prvom jarnom splne 
mesiaca. Podľa gregoriánskeho kalen-
dára, ktorý nezohľadňuje astronomickú 
skutočnosť, môže preto Veľkonočná ne-
deľa pripadnúť na niektorú nedeľu v ob-
dobí od 22. marca do 25. apríla. V roku 
2022 budeme sláviť Veľkonočnú nedeľu 
17. apríla. Predchádza jej 40-denný pôst 
(šesť pôstnych nedieľ sa do pôstu neza-
počítava), ktorý sa v tomto roku začína 
Popolcovou stredou 2. marca. 

Aj v Záhorskej Bystrici boli v minulosti 
fašiangy najveselším obdobím roka. Roľ-
níci mali dostatok voľného času, keďže 
sa na poli nepracovalo, zvyčajne sa sta-
rali len o dobytok v maštaliach a mohli 
sa preto viac venovať organizovaniu zá-

bav a spoločných veselíc. Usporadúvali 
sa tanečné zábavy, maškarné sprievody, 
bol čas zabíjačiek, rodinných stretnutí, 
no predovšetkým svadieb. Aj na historic-
kých fotogra iách zo Záhorskej Bystrice 
z prvej polovice 20. storočia môžeme 
podľa prostredia a oblečenia svadobní-
kov sledovať, že sa svadby odohrávali 
práve v tomto období. Malo to okrem 
náboženského aj praktický význam, ke-
ďže bol v zime dostatok mäsa, bravčovej 

masti a aj mladého, už vyčisteného vína. 
Na spoločných tancovačkách sa pod dozo-
rom rodičov spoznávali mládenci s diev-
čatami a vznikali nové páry. Najmä matky 
chodili na zábavu spolu s dcérami. Sede-
li na boku a pozorovali, s kým ich dcéry 
tancujú. Keď sa im nepozdával partner, 
dcéra dostala štuchanec a musela ísť do-
mov. Keď bol krátky fašiang, hovorilo sa 
humorne, že je na škaredé dzí ky, dlhý fa-
šiang na pjekné dzí ky.

Zábavy vrcholili tri dni pred Popolcovou 
stredou a končili v utorok pred polnocou 
tradičným pochovávaním basy – sym-
bolickou rozlúčkou s muzikou, tancom 
a bujarým veselím. Mládež, preoblečená 
v kostýmoch pripomínajúcich bohoslu-
žobné rúcha za kňazov a miništrantov, 
parodovala pohrebný obrad a spievala 
žartovnú pieseň: 

Kebys nebiua píjaua pálenku s rozolišem,
Nebili by sme došli s černým krížem
Ale kets píjauaa pálenku s rozolišem
Došli sme pro tebja s černým krížem.

Hoci protagonisti humorne poukazovali 
aj na charakterové črty miestnej cirkev-
nej a svetskej honorácie, neprechádza-
la v prvej polovici dvadsiateho storočia 
táto zábavná scénka do znevažujúceho 
výsmechu, ako tomu bolo často v časoch 
socializácie a kolektivizácie vidieka 
v päťdesiatych rokoch. V časoch, keď 
bola v obci len dychová muzika, pocho-
vávali bubon. Tieto zvyky pretrvávajú 
v zjednodušenej forme v okolitých ob-
ciach i v Záhorskej Bystrici až do súčas-
nosti. Na začiatku 90. rokov 20. storočia 
fašiangové zvyky a pochovávanie basy 
oživil Miestny odbor Matice slovenskej, 
neskôr ju v značne modi ikovanej for-
me prevzal Klub dôchodcov. V posled-
ných rokoch fašiangové tradície spojené 
so sprievodom masiek v Záhorskej Bys-
trici v snahe o čo najväčšie priblíženie sa 
pôvodnému stvárneniu prezentoval sú-
bor Chasa. 

K tradičným jedlám fašiangového obdo-
bia patrili šišky a boží miuosci – fánky, 
ktoré staršie bystrické gazdinky pražia 
dodnes. Na Popolcovú stredu bol už prís-
ny pôst, nevarilo a nejedlo sa žiadne mä-
so a podľa dávnych zvykov sa v ten deň 
umývali hrnce. Vo štvrtok po Popolcovej 
strede, hovorilo sa mu maškrtný štvrtek, 
sa dojedlo, čo zostalo z fašiangov. 

Popolcová streda však mala v minulosti 
predovšetkým duchovný rozmer. V uto-
rok pred Popolcovou stredou sa v kostole 
zahaľovali oltáre a po večernej sv. omši 
boli litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš 
a požehnanie. Na Popolcovú stredu sa 
pred omšou požehnával popol z vetvi-
čiek, požehnaných na Kvetnú nedeľu 
v minulom roku, s ktorým sa veriacim 
po svätej omši dával na čelo na znak po-
kánia popolec.

Martin Besedič
Foto: archív Rudolfa Iváka
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AKO VZNIKLI ZIMNÉ 
OLYMPIJSKÉ HRY

Od 4. do 20. februára sa v Pe-
kingu konali 24. Zimné 
olympijské hry (ZOH). Ale 

viete, aký bol ich začiatok? Základným 
predpokladom bolo sformovanie jednot-
livých športov s pravidlami a domácimi 
i medzinárodnými súťažami v 19. storočí 
(hoci korene športu siahajú až do pra-
veku). 

Zimné športy sa rozvíjali hlavne v se-
verských krajinách: chôdza, behy a sko-
ky na lyžiach, sánkovanie, korčuľovanie 
a tzv. bandy hokej (s loptičkou). Od r. 1900
sa vo Švédsku konali tzv. Nordické hry, 
ktoré popularizovali zimné športy. V Ka-
nade sa zase zrodil dnešný ľadový hokej.

Rozvoj športov na ľade urýchlili prvé 
umelé klziská (1876 Chelsea, 1882 Paríž), 
čo urýchlilo vznik medzinárodných súťaží. 
V r. 1882 sa konali prvé krasokorčuliar-
ske preteky vo Viedni. Prvé majstrovstvá 
Európy (ME) v krasokorčuľovaní boli 
r. 1891 v Hamburgu a prvé majstrovstvá 
sveta (MS) r. 1896 v Petrohrade, boli iba 
pre mužov. Prvá krasokorčuliarka štar-
tovala na MS až r. 1902 v Londýne, prvé 
samostatné MS žien sa konali v r. 1906 
v Davose. Prvé MS športových dvojíc od-
štartovali r. 1908 v Petrohrade. Ale činili 
sa aj rýchlokorčuliari, ktorí mali prvé MS 
r. 1893. 

Bolo len otázkou času, kedy si aj zimné 
športy, vykonávané na snehu a ľade, ob-
lečú olympijský dres. Letné športy ho 

nosili už od r. 1896. ZOH sú teda mladšie 
ako „letné“ OH, premiéru mali r. 1924 
v Chamonix. Tam sa konali ako Týž-
deň zimných športov, až dodatočne ho 
v r. 1925 Medzinárodný olympijský výbor 
uznal za prvé ZOH. Presadenie zimných 
OH nebolo ľahké, proti boli hlavne škan-
dinávske krajiny, ktoré v lyžovaní a rých-
lokorčuľovaní nemali vo svete rovnocen-
ných súperov. V ZOH videli konkurenciu 
voči svojim Nordickým hrám a súťažiam 
v Holmenkollene. Ale potom cez celé me-
dzivojnové obdobie zbierali (okrem hoke-
ja) olympijské medaily ako na bežiacom 
páse. 

No zimné športy sa presadili na OH už 
skôr v dejiskách, ktoré disponovali ume-
lým ľadom. Krasokorčuľovanie bolo súčas-
ťou programu už na OH 1908 v Londýne 
a na OH 1920 v Antverpách k nim pribudol 
ľadový hokej. Až do r. 1992 sa ZOH konali 
v tom istom roku ako „letné“ OH, ale od 
r. 1994 sa konajú osobitne, vždy v párnom 
roku medzi letnými hrami. 

Na prvých ZOH 1924 sa súťažilo v 5 olym-
pijských športoch (jazda na boboch, kra-

sokorčuľovanie, ľadový hokej, lyžovanie, 
rýchlokorčuľovanie) a v 14 disciplínach, 
teraz sa konajú v siedmich športoch 
a v 15 disciplínach: biatlon, boby, skeleton, 
curling, ľadový hokej, sánkovanie, kraso-
korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, šortrek, 
zjazdové lyžovanie, beh na lyžiach, akro-
batické lyžovanie, severská kombinácia, 
skoky na lyžiach, snowbording. 

Na záver skočme do slovenskej histórie. 
Prvými Slovákmi na ZOH boli v r. 1936 
Lukáš Michalák v behu na lyžiach a La-
dislav Troják v ľadovom hokeji. A pozrime 
sa aj na slovenskú medailovú bilanciu. Zla-
té medaily na ZOH získali Ondrej Nepela 
v krasokorčuľovaní (ZOH 1970) a Anasta-
sia Kuzminová v biatlone (ZOH 1910, 
1914, 1918). 

Striebrom boli ovenčení hokejista L. Tro-
ják (ZOH 1948), krasokorčuliar K. Divín 
(ZOH 1960), hokejisti V. Dzurilla a J. Go-
lonka (ZOH 1968), D. Rusnák, I. Liba, V. Lu-
káč, D. Pašek, bežkyňa na lyžiach G. Se-
kajová-Svobodová (ZOH 1984), R. Židek 
v snoubordingu (ZOH 2006) a A. Kuzmi-
nová (ZOH 2010 a dvakrát na ZOH 2018). 
Bronzovú medailu získali hokejisti J. Go-
lonka, F. Gregor (ZOH 1964), dvakrát V. 
Dzurilla (ZOH 1964 a 1972), R. Tajcnár 
(1972), J. Dragan, R. Švehla, I. Liba, P. Ve-
selovský (ZOH 1992), krasokorčuliar J. Sa-
bovčík (ZOH 1984) a biatlonista P. Hurajt 
(ZOH 2010). 

Ján Grexa
Ilustračné foto: ZOH, shutterstock

HISTÓRIA
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T       eraz v období pandémie narástli 
krídla domácemu násiliu, lenže boj 
proti tomuto nešváru sťažujú sa-

motné obete, ktoré sa hanbia, alebo boja 
priznať, že sú nonstop týrané. Tak som si 
v mene všetkých obetí povedal, že už pŕ! 
Že otvorene prehovorím o násilí v mojej 
rodine. Našťastie zatiaľ bezdetnej, veď 
by tie chúdence trpeli so mnou!
Už od prvého dňa nášho sobáša ma man-
želka vyše roka týra mučivými otázkami, 
že kde som bol tak dlho do noci, že prečo 
som sa zase opil ako doga, hoci je to pek-
né zviera, prípadne že prečo sa obzerám 
za každou sukňou. Že mnohé baby nosia 
nohavice, to už tá moja tyranka nevidí! 
Naopak, ide až do trápnych detailov, na-
príklad že konkrétne v ktorom podniku 

som prepil celú výplatu a konkrétne s kto-
rými ženskými, ako by som mohol za to, 
že je ženských ako maku! Toto je len zlo-
mok na mne páchanom násilí, lebo po-
dobných otázok mojej manželky je spús-
ta. Proste hubu držala len na svadobnej 
fotogra ii. 
Tento druh manželského násilia som ako 
dobrák od kosti a od Záhorskej Bystrice 
so zaťatými zubami ešte trpiteľsky zná-
šal, lenže po mučivých otázkach nasledo-
vali aj ženine tyranské príkazy: aspoň raz 
do roka by si mohol povysávať byt, mal 
by si opraviť vodovodný kohútik a vyme-
niť vybitú poistku, nesyp popol z cigarety 
do postele, občas by si mohol vyniesť sme-
ti, dokonca mi raz prikázala vyžehliť si 
moje košele! 

Pochopiteľne mi pod toľkýmto násilím 
rupli nervy a v sebaobrane, lebo inak sa 
so ženou nebijem, som ju zmlátil ako žito, 
hoci som jej vymeral celý týždeň na ná-
pravu, lenže kdeže! Ani po vymedzenom 
termíne nespáchala žiadnu nápravu 
a veselo pokračovala v týraní, napríklad 
že prečo som už nevymenil tú poistku. Tak 
znovu, samozrejme v sebaobrane, som 
ju zmlátil ako vyššie spomínané obilie. 
No predstavte si, čo sa stalo. Namiesto 
toho, aby ma odprosila, išla si na mňa 
sťažovať vraj skrze moje násilie a ja som 
dostal predvolanie na súd. Prepánakráľa, 
ľudkovia zlatí, kam to spejeme, keď je tý-
raná obeť vyhlásená za násilníka?

JG

MANŽELSKÉ OKIENKO
DO DOMÁCEHO NÁSILIA

Na zasadnutie prvého tohtoročného 
miestneho zastupiteľstva predlo-
žili zástupcovia mestskej polície 

a Okresného riaditeľstva Policajného zbo-
ru Bratislava IV správu o počte priestup-
kov a trestných činov v roku 2021. Aké 
prešľapy proti zákonu policajti vlani rie-
šili? 
Mestská polícia zaznamenala celkovo 169 
priestupkov, najviac, až 143 bolo priestup-
kov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, 17 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, zvyšok tvoria ostatné. V mi-
nulom roku mestská polícia zaznamenala 
20 priestupkov spáchaných porušením 
ustanovení VZN, najviac v oblasti vrakov, 
zelene a čistoty a poriadku. Kanceláriu 
mestskej polície v Záhorskej Bystrici v mi-
nulom roku navštívilo 35 občanov. Mest-
skí policajti sa venovali najmä monito-

rovaniu skládok v okrajových častiach 
mestskej časti a v chatových oblastiach 
v našom katastri, ranným službám pri 
miestnej škole, aby bol zabezpečený bez-
pečný príchod detí do školy, kontrolovali 
dodržiavanie povinnosti majiteľov psov, 
parkovanie nákladných motorových vozi-
diel či zjazdnosť komunikácií. Sústredili 
sa tiež na kontrolu verejného poriadku na 
multifunkčnom ihrisku v školskom areáli 
a pri odberných miestach na COVID-19, 
kontrolovali dodržiavanie pandemických 
opatrení, nesprávne parkovanie motoro-
vých vozidiel a postarali sa o zabezpeče-
nie verejného poriadku počas kultúrnych 
a spoločenských akcií mestskej časti. 
Zo správy Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru Bratislava IV vyplýva, že 
v roku 2021 bolo v Záhorskej Bystrici spá-
chaných 36 majetkových trestných činov. 

Väčšinou išlo o krádeže vecí z rodinných 
domov, chát a zo súkromných pozemkov. 
Odcudzené boli bicykle, peňažná hoto-
vosť, stavebné náradie a iné veci. V dvoch 
prípadoch príslušníci polície vyšetrovali 
prečin nebezpečného vyhrážania. V ro-
ku nedošlo na území Záhorskej Bystrice 
k žiadnej lúpeži, spáchaných bolo spolu 
26 priestupkov. Najčastejšie boli priestup-
ky proti majetku, ako krádež dokladov, 
kabeliek, mobilných telefónov, nezaplate-
nie tankovania na čerpacej stanici a iné. 
V 10 prípadoch príslušníci polície objas-
ňovali priestupky proti občianskemu spo-
lunažívaniu a v 2 prípadoch priestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky. Správa OR PZ konštatuje, že celko-
vá bezpečnostná situácia v našej mestskej 
časti zostáva na porovnateľnej úrovni ako 
v minulom roku. red

SPRÁVA POLÍCIE A MESTSKÝCH POLICAJTOV: 
AKO BEZPEČNE BOLO 
V BYSTRICI V ROKU 2021?

SAMOSPRÁVA

FEJTÓN
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VOĽNÝ ČAS

„Hodnota knihy by sa mala počítať tým, 
čo si z nej viete odniesť,“ vyjadril sa James 
Bryce, britský diplomat a historik. Vášniví 
čitatelia majú s knihou v ruke sviatok kaž-
dý deň, tí víkendoví sa môžu inšpirovať 
knižnými tipmi, ktoré číta Michal Meško, 
obyvateľ Záhorskej Bystrice, šéf siete slo-
venských kníhkupectiev Martinus. Marec, 
mesiac knihy, už klope na dvere, tak sa po-
hodlne usaďte a začítajte sa...

KNIŽNÉ TIPY OD MICHALA MEŠKA

DUNA (Frank Herbert)
Kniha, ktorú som mal rozčítanú najdlhšie v živote: 20 rokov. 
Na jednu stranu sa za to fackám, na druhú som šťastný, že 
som si ten zážitok mohol vychutnať až teraz. Príbeh plný fan-
tázie aj klimatických predtúch, úvah o vodcovstve aj moci. 
Prelúskajte sa prvými desiatkami strán, stojí to za to. „Pred-
stava pokroku slúži ako mentálny mechanizmus, ktorý nás 
má chrániť pred hrôzami budúcnosti.“

ĽUDSKOSŤ (Rutger Bregman)
Balzam na dušu v papierovej podobe. Kniha, ktorá zhŕňa mo-
je nazeranie na svet, v ktorom má zmysel hľadať v prvom 
rade to dobré. Bregman nás prevádza notoricky známymi 
ukážkami ľudskej zloby ako Zimbardove väzenské experi-
menty alebo Goldingov Boh múch, no hovorí o nich iný prí-
beh. Príbeh odhodlania, príbeh trpezlivosti, príbeh vzájom-
nej pomoci, príbeh ľudskosti.
„Takže, čo je tá radikálna myšlienka? Že väčšina ľudí je, hlbo-
ko vnútri, vlastne celkom obstojných.“

V KORUNÁCH STROMOV (Richard Powers)
Mimoriadna kniha o ľudstve a stromoch. Množstvo príbe-
hov poprepájaných nečakanými spôsobmi, ako korene, ktoré 
nevidno a predsa na nich všetko stojí. Majstrovsky napísa-
né dielo, ktoré núti človeka pri jeho čítaní spomaliť a aspoň 
trochu sa priblížiť pokoju, ktorým rastú stromy. „A presne 
v tom je u ľudí problém, ich základný problém. Život beží 
popri nich a oni si ho ani nevšimnú. Zbor živého dreva žene 
spieva: Ak by si dokázala myslieť len o čosi viac ako my, uto-
pili by sme ťa v pochopení.“                                       red

ČO ČÍTA BYSTRIČAN 
A ŠÉF SLOVENSKÝCH 
KNÍHKUPECTIEV 
MICHAL MEŠKO?

 

Hlavná 40 
STUPAVA

0903 743 881 

www.koliesko.eu 

ZOBUĎTE 

BICYKEL, 

IDE JAR!

4-1NB-2022
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Zber kuchynského odpadu začína 
v Záhorskej Bystrici od 14. marca, 
distribúcia príslušenstva v jednot-

livých domácnostiach je naplánovaná od 
utorka 1. marca. Náklady na zber kuchyn-
ského bioodpadu z bytových aj rodinných 
domov sú súčasťou miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Prinášame vám prehľad, ako bude 
prebiehať distribúcia košíkov a zberných 
nádob v rodinných a bytových domoch.

Každú domácnosť v rodinnom dome po-
stupne navštívi distribučný tím, ktorá 
vám prinesie košík na kuchynský odpad, 
informačný leták, aj rozložiteľné vrecká. 
Prevzatie balíčka je v prípade rodinných 
domov potrebné potvrdiť podpisom. Ak 
nie ste poplatníkom, je potrebné predlo-
žiť splnomocnenie od poplatníka, ktoré 
nemusí byť notársky overené. Distribúcia 
v bytových domoch prebehne v súčinnosti 
so správcovskými spoločnosťami. Presný 
dátum a čas distribúcie košíkov v danej 
lokalite sa obyvatelia bytoviek dozvedia 
z plagátu, ktorý bude vyvesený na vcho-
dových dverách do bytovky. Balíčky sa 
budú distribuovať priamo pred bytovým 
domom. Harmonogram distribúcie koší-
kov a zberných nádob nájdete na webovej 
stránke našej mestskej časti, aj na webe 
www.olo.sk.

ČO BUDETE KU ZBERU KUCHYNSKÉHO 
ODPADU POTREBOVAŤ
Distribúcia balíčkov na zber kuchynského 
odpadu bude prebiehať dva týždne. Každú 
domácnosť v rodinnom dome postupne 
navštívi distribučný tím, ktorý vám pri-
nesie košík na kuchynský odpad, 20-lit-
rovú zbernú nádobu, informačný leták, 
aj rozložiteľné vrecká. Kompostovateľné 
vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom 
a teplom prostredí, na priamom slnku, ani 
pri extrémnych podmienkach. Môže dôjsť 
k ich znehodnoteniu alebo rozkladu. Po-

čet distribuovaných vreciek je vypočítaný 
na jeden rok. 

PREČO SA ZAVÁDZA ZBER 
KUCHYNSKÉHO ODPADU
Cieľom zavedenia zberu kuchynského bio-
odpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento 
druh odpadu zo zmesového komunálne-
ho odpadu. Pri skládkovaní je bioodpad 
najväčším tvorcom skleníkových plynov 
a znečisťovateľom povrchových a podzem-
ných vôd, pôdy či ovzdušia. Ak zozbiera-
me tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho 
spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako 
hodnotný kompost. 

Z údajov z roku 2020 vyplýva, že na jed-
ného Bratislavčana pripadá ročne vyše 
120 kg kuchynského bioodpadu, aktuálne 
ide v Bratislave o takmer 60-tisíc ton ku-
chynského odpadu ročne. Napríklad oby-
vatelia približne 90 domácností bytového 
domu by tak mohli za rok vytriediť také 
množstvo kuchynského bioodpadu, kto-
ré by postačovalo na obohatenie jedného 
hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche 
môže vyrásť približne 40 - 70 ton mrkvy 
alebo 30 ton melónov. Triedením kuchyn-
ského bioodpadu znižujeme objem ume-
lých hnojív na našich poliach a podporuje-
me rozvoj cirkulárnej ekonomiky. 

Aké sú výsledky z prvej zapojenej mest-
skej časti Lamač? Zapojili sa takmer všet-
ky rodinné domy, celkovo až 80 percent 
všetkých obyvateľov mestskej časti. Za pr-
vých päť mesiacov, od októbra 2021 do 
februára 2022, sa vyzbieralo približne 
75 ton tohto druhu odpadu.

AKO NA TO
Keď vám teda zostanú šupky z ovocia, 
kúsky zeleniny po varení, starý chlieb, pe-
čivo, kávová usadenina, potraviny po zá-
ruke alebo nedojedená pizza, tieto zvyšky 
budete môcť doma triediť do certi ikova-

ného kompostovateľného vrecka a skla-
dovať v 10-litrovom kuchynskom koší-
ku. Každá domácnosť rodinného domu 
dostane 20-litrovú zbernú nádobu už pri 
distribúcii balíčkov od OLO. Túto zbernú 
nádobu vyložia obyvatelia na obvyklé od-
vozné miesto zberu zmesového odpadu 
v deň odvozu v čase do 7:00 hod. Nádoby 
budú označené RFID štítkom, pomocou 
ktorého sa v budúcnosti bude zazname-
návať výsyp nádoby. Obyvatelia bytových 
domov budú vrecká s odpadom nosiť 
do 120-litrovej alebo 240-litrovej zbernej 
nádoby v blízkosti svojho bytového domu 
(veľkosť kontajnera bude závisieť od poč-
tu obyvateľov v bytovom dome).

Zápachu sa báť nemusíte. Tým, že odpad 
vhadzujete do kompostovateľného prie-
dušného vrecka, ktoré je uložené v odvet-
rávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické 
procesy sa eliminujú. Odpad teda nemá 
tendenciu hniť alebo plesnivieť. S cieľom 
vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v do-
mácnosti, odporúčame jeho včasné vy-
nášanie. Nemusíte čakať, kým bude vrec-
ko plné. Kuchynský odpad treba vložiť 
do plastového vrecka a poriadne uzavrieť, 
držať pri izbovej teplote, nevystavovať 
slnku, držať v tme.

OD 1. MARCA ZAČÍNA 
DISTRIBÚCIA BALÍČKOV NA ZBER 
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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POČAS DISTRIBÚCIE NEBUDEM DOMA, 
ČO TERAZ
Ak si nemôžete prevziať balíček počas dis-
tribúcie pracovníkmi OLO, môžete si ho 
vyzdvihnúť v distribučných centrách. Tie 
budú prebiehať v dvoch dňoch – v sobotu 
5. marca a 12. marca. 

HARMONOGRAM ZBERU 
KUCHYNSKÉHO ODPADU
Samotný zber kuchynského odpadu za-
čína v našej mestskej časti v pondelok 
14. marca podľa odvozového dňa konkrét-
nej ulice. Počas obdobia marec-november, 
kedy je teplejšie a tiež sa produkuje viac 
kuchynského bioodpadu ako v zime, bude 
zber prebiehať 2-krát do týždňa. V období 
od decembra do konca februára bude zber 
prebiehať raz do týždňa. 

Obyvateľom odporúčame, aby kuchynský 
bioodpad začali doma triediť do košíka 
najskôr týždeň pred prvým zberom, teda 
7. marca. Predídete tak zápachu a vyteka-
niu bioodpadu zo zberného košíka. Prvý 
odvoz je plánovaný v týždni od 14. 3. 2022 
podľa odvozného dňa konkrétnej ulice. 

Obyvatelia rodinných domov v deň odvo-
zu vykladajú iba 20 litrové hnedé zberné 
nádoby.

AKO SA VYUŽIJE VYTRIEDENÝ 
KUCHYNSKÝ ODPAD
V najbližšom čase bude koncovým zaria-
dením pre úpravu tohto materiálu bioply-
nová stanica Bošany, ktorá vyhrala verejné 

obstarávanie. Mestská spoločnosť OLO a.s. 
však pracuje na zriadení najmodernejšej 
a najväčšej kompostárne na Slovensku, 
ktorá bude v nasledujúcich rokoch uvede-
ná do prevádzky a bude slúžiť ako konco-
vé zariadenie pre spracovanie kuchynský 
biologicky rozložiteľný odpad v Bratisla-
ve. Produktom kompostárne bude vysoko-
kvalitný certi ikovaný kompost – hnojivo.

OLO, mir, foto: OLO

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

DISTRIBUČNÉ CENTRÁ

Sobota 5.3.2022

od 10 do 13 hod.
pri Tescu 

Expres trhovisko

od 14 do 17 hod.
Krče pri detskom 

ihrisku 

Sobota 12.3.2022

od 10 do 13 hod.
Námestie rodiny 

pred budovou 
miestneho úradu

od 14 do 17 hod.
Námestie rodiny 

pred budovou 
miestneho úradu

ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK?

Všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy 
jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, 
nespotrebované zvyšky jedál a potravín, 
vrátane pokazených, resp. po záruke - 
bez obalov, vrecká z čajov a usadeniny 
z kávy, potraviny po záruke, vrátane mäsa 
a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), 
chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, 
obilniny a pod., zaváraniny bez sklene-
ných, plechových, resp. iných obalov - bez 
tekutej časti, ovocie a zelenina, vrátane 
šupiek - aj pokazené, vajcia a škrupiny 
z vajec, použité papierové vreckovky, 

PATRÍ

Jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly 
po konzumácii jedál, vrecká bez certi i-
kátu na kompostovanie, kávové kapsule, 
cigaretové ohorky, odpad zo záhrad a iný 
komunálny odpad, tekuté zložky kuchyn-
ského odpadu (napr. polievky, omáčky, 
mlieko), veľké kosti (napr. rebrá, špikové 
kosti), nepotravinové výrobky ako plien-
ky, obsah vysávača a pod.

NEPATRÍ

certi ikované kompostovateľné vrecká 
(označené logom: OK compost, OK home 
compost) a papierové vrecká.

 Takto vyzerá košík na kuchynský 
 odpad pre rodinné domy. 

 Zber kuchynského odpadu začína 
 v Záhorskej Bystrici od 14. marca. 
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SAMOSPRÁVA

MARTIN PAVLÍK PRACOVAL 
NA ÚRADE 17 ROKOV

PÝTALI STE SA NÁS: AKÝ JE STAV 
S OPTICKÝM PRIPOJENÍM?

Vedúci EKO čaty Martin Pavlík pra-
coval na našom úrade od roku 
2004. Na konci minulého roka 

sme ho „prepustili“ do zaslúženého dô-
chodku. Keď vstúpil na chodby úradu, bol 
vždy dobre naladený, s vtipom na perách, 
s dokonalým prehľadom o celej Záhorskej 
Bystrici. Stále nám pomáha zabezpečovať 
zimnú údržbu, najmä je pripravený na-
štartovať techniku a odhŕňať sneh v kop-
covitých terénoch, kde vždy ukázal svoje 
pevné nervy a maximálne sústredenie. 
Týmto by sme mu ešte raz radi poďakovali 
za jeho 17-ročnú prácu a ochotu a zaželali 
do rokov dôchodku pevné zdravie a veľa 
pohody.

red
Foto: archív MÚ

Vlani sme vás informovali o tom, že 
spoločnosť Slovak Telekom pri-
pravuje optické pripojenie v jed-

notlivých lokalitách Záhorskej Bystrice 
etapovo. Aby sme dokázali zodpovedať 
opakované otázky ohľadom optického 
pripojenia, informovali sme sa priamo 
v Slovak Telekom na aktuálnu situáciu. 
„V tomto momente je príprava projek-
tov na realizáciu optického pokrytia MČ 
Záhorská Bystrica dočasne pozastavená 

z dôvodu zvýšenia efektivity budovania 
verejnej elektronickej komunikačnej sie-
te. Naším cieľom je totiž zladenie prípravy 
projektov a technických riešení aj s cieľmi 
medzinárodných a národných projektov 
internetizácie miest a obcí, ako napríklad 
Národnou broadbandovou stratégiou, prí-
pravou projektov z EÚ fondov v kooperácii 
s regulačným úradom či možnými dohoda-
mi s ďalšími partnermi. Pri prehodnocova-
ní a ďalšom plánovaní by sme radi pristu-

povali k celej lokalite/regiónu ako celku, 
nie individuálne,“ informoval nás zástupca 
spoločnosti Slovak Telekom B. Trnavský. 
Starosta Jozef Krúpa komunikoval so spo-
ločnosťou Orange, aby sa našlo riešenie 
na dotiahnutie optiky na Strmé vŕšky, ke-
ďže v závere minulého roka sa tu realizo-
vala prípojka pre privátneho odberateľa. 
Snažíme sa, aby boli Strmé vŕšky pripoje-
né k optickému internetu.

Služby Slovak Telekomu sú dostupné na 
uliciach Jána Raka, Sv. Pia X., Čsl. tankistov, 
Pútnická, Trstínska, Námestie Sv. Petra 
a Pavla, Tešedíkova, Rošického, Prídavko-
vá. Developerská lokalita pri Bille je ex-
kluzívne dohodnutá pre sieť Orange. V no-
vovznikajúcej lokalite Orešianky je tiež 
optika od spoločnosti Orange. 

mir, foto: archív MU
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AJ TENTO ROK MÔŽETE DAROVAŤ 
2 PERCENTÁ Z VAŠICH DANÍ

NA KONCI MARCA KONČÍ 
PRECHODNÉ OBDOBIE NOVÉHO 
VZN O REKLAME

Prinášame vám tabuľku organizácií a občianskych združení, ktoré sídlia alebo pôsobia v Záhorskej Bystrici a uchádzajú sa o vašu pria-
zeň. Ak im chcete venovať svoje 2 % alebo 3 %, môžete si potrebné tlačivo stiahnuť priamo z ich webovej stránky.                                 bb

Dokončili sme pasportizáciu rek-
lamných plôch v rámci Záhorskej 
Bystrice, aby sme všetkých maji-

teľov reklamných nosičov upozornili na 
nové Všeobecné záväzné nariadenie VZN 
4/2021 o umiestňovaní reklamných, in-
formačných a propagačných zariadení. 
Prechodné obdobie tohto VZN totiž kon-
čí 31. marca, dovtedy musia vlastníci re-
klamných, informačných a propagačných 
zariadení, ktoré sú umiestnené v rozpore 
s týmto nariadením, povinní zosúladiť ich 
umiestnenie s týmto VZN, v opačnom prí-
pade sú povinní reklamné nosiče na vlast-
né náklady ochrániť.

Podľa tohto VZN sa pod reklamným zaria-
dením rozumejú aj vývesné štíty a tabule, 
markízy, neónové, elektrické alebo osvet-
lené tabule a iné zariadenia, pokiaľ majú 
reklamný, informačný alebo propagačný 

charakter okrem označenia názvu irmy, 
ktorá je umiestnená na budove sídla irmy. 
Propagačným zariadením je akékoľvek 
technické zariadenie, konštrukcia, objekt, 
maľba alebo nosič.

O povolenie pre umiestnenie reklamných 
zariadení je potrebné požiadať na miest-
nom úrade. Vydanie povolenia pre umiest-
nenie reklamných zariadení sa spoplatňu-
je sumou 50 eur za každé zariadenie a rok 
a vydáva ho starosta mestskej časti.

Podľa tohto VZN je zakázané umiestniť 
reklamné, informačné a propagačné zaria-
denia v zeleni alebo na zeleni, na šikmej 
streche stavby, na mieste, na ktorom bráni 
vo výhľade na architektonickú dominantu 
územia, rozmerov plochy zariadenia širšej 
ako 5,1 metra a vyššej ako 2,4 metra a to 
na pozemku, miestnej komunikácii alebo 

chodníku. Na území mestskej časti je za-
kázané umiestniť reklamné zariadenie 
na miestnej komunikácii a chodníku, ak 
sa v okruhu 50 m od miesta umiestnenia 
nachádza na miestnej komunikácii ale-
bo chodníku iné reklamné zariadenie, na 
stĺpoch lámp verejného osvetlenia, sto-
žiaroch elektrického vedenia. V prípade 
umiestnenia krátkodobých reklám týka-
júcich sa jednej spoločenskej udalosti ale-
bo politickej udalosti, môže byť reklama 
umiestnená najdlhšie na dobu 7 dní.    mir

NÁZOV ORGANIZÁCIE / OBCHODNÉ MENO PRÁVNA FORMA IČO ADRESA KONTAKT

Inštitút psychológie a psychoterapie o.z. Občianske združenie 520 984 49 Záhumenská 13 www.psychologickyinstitut.sk
MFK Záhorská Bystrica Občianske združenie 50934872 Plavecká 7022/3, 841 06 Bratislava www.m kzb.sk
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica Občianske združenie 308 680 68 Hargašova 5 www.tsunami lorbal.sk
Hlas nádeje Občianske združenie 30855713 Štefana Majera 9, 841 06 Bratislava https://www.mc-blzdenky.sk/
Spoločenstvo priateľov Stolného tenisu 
Záhorská Bystrica Občianske združenie 42173906 Tatranská 32, 841 06 Bratislava www.stolnytenis-zahorskabystrica.sk

City Kids Občianske združenie 51985063 Nám. sv. Petra a Pavla 7098/1 www.citykids.sk
Pozitívum v nás Občianske združenie 42265274 Trstínska 31, 841 06 Bratislava http://www.pozitivumvnas.sk/o_nas.html
DETI A UMENIE pri ZUŠ J. Kresánka Neinvestičný fond 31746705 Karloveská 3, Karlova Ves www.zuskresanka.sk   
OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova Občianske združenie 30846871 Hargašova 5 https://zshargasova.edupage.org/
OZ Zdenka Pri Mš Bl.Zdenky Schelingovej Občianske združenie 51231239 Sv. Pia X  1/A https://msblzdenky.edupage.org/text16/
Združenie Gerion Občianske združenie 37999958 Tešedíkova 91/A, 841 06 Bratislava www.gerion.sk
TJ Záhorák Tenisový klub 30787556 Trstínska 11, 841 06 Bratislava
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3-1NB-2022

Naša
Bystrica

urobil
chudobnejším 1 doktor 

(skr.)
opačná 
strana

oblé 
miesto

Pomôcky:
Avira, irato, 
lik, maior

tenká 
doska koniec platina 

(zn.)

A. Bierce:
„Horský vodca je človek, ktorý nikdy...“
(záver je v tajničke)

domáce 
meno

Ondreja

korisť 
zlodeja predložka

označenie
dôležitých

osôb 3 veľká 
Aranka

anjel, 
cherubín

školská taška

čistiaci 
prášok

MPZ
Uzbekistanu

bahno

súrodenec

módna 
značka

kód letiska
Ad-Dabbah

Divadlo
Andreja

Bagara (skr.)

ženské meno
(28.12.)

menšie nákl.
auto

škriepka, spor

číslovka

bránenie sa,
ochrana

africký štát
značka

japonských 
áut

moderný 
(hov.)

dom. meno
Imricha

Bratislava
(slang.)

ženské meno
(17.10.)

znamienko
za vetou

prinucuje, 
silí

tuzexová
poukážka

dožičia

austrálsky
pštros

slovenské
kúpele

Elektrárne
Bohunice 

(skr.)

zdroj pudovej
energie

mytologický
krásavec

malý, 
po nemecky

žrde na voze

obyvatelia
írska

st. thajské
platidlo

dá preč čo
bolo spojené

hral (bás.)

Európska
banka (skr.)

druh horniny

Naša
Bystrica

oslovenie 
ženy

malá lipa

trhal, škbal

rozhnevane
(hud.)
meno 

Michaely

porážka
v športe

väčší,
po latinsky

samec kravy

ovocná
záhrada

antivírusový
počítačový
program

nástroj 
na bičovanie
výrobné číslo

(skr.)

šarha (zast.)

technické
služby

2 naša rieka

EČV Ilavy lúka
(zdrob.)

hanblivosť
(kniž.)


