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NAŠA BYSTRICA

VLNA SOLIDARITY ZASIAHLA 
AJ ZÁHORSKÚ BYSTRICU 

S množstvom odídencov z Ukrajiny, ktorí našli útočisko v našej mestskej 
časti, sa odkryl pravý charakter Záhorákov – dobrosrdečných, vrúcnych, praj-
ných a pomoci ochotných ľudí, ktorí preukázali nezištnú pomoc bezprostredne 
po vypuknutí vojnového kon liktu na Ukrajine a ktorí sa pomoci venujú ne-
ustále. Je úžasné denne počúvať emotívne príbehy, keď sa aj silným mužom 
tlačia slzy do očí, príbehy o ľudskej odvahe, obetavosti a nezištnej pomoci, keď 
jedno ďakujem je viac ako tisíc ďalších slov. 

Potreba pomôcť zasiahla aj miestny úrad, kde ochotne prijímame podnety 
na úzku spoluprácu medzi samosprávou a ukrajinskou komunitou. Prepojili 
sme zástupcov ukrajinských rodín s materským centrom, aby sa mohli ukrajin-
sky hovoriaci občania spoločne zísť, prejaviť si podporu a pomôcť si vymeniť 
skúsenosti a informácie. Nezabudli sme však ani na Bystričanov a sprostredko-
vali sme im prednášku psychologičky Zuzany Palenčárovej. 

Práca v redakcii Našej Bystrici je obohacujúcou skúsenosťou, keď každý 
deň prežívame nové a nové pracovné výzvy a snažíme sa prinášať zaujímavý 
obsah. Dianie v našej mestskej časti sa vojnovou situáciou na východe Európy 
nezastavilo. Sme radi, že vás môžeme informovať o dlhodobo pripravovaných 
projektoch aj operatívnych drobnostiach, ktoré zlepšujú život v Záhorskej Bys-
trici. Prajem vám príjemné čítanie a verím, že si v novinách nájdete to, čo vás 
zaujíma. Ďalšie nápady a podnety nám neváhajte kedykoľvek adresovať.

Miroslava Ryšková
šéfredaktorka
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Maliny majú rady slnečné stano-
visko, priepustnú pôdu s dostat-
kom živín. Sú nenáročné, odolné 

voči chorobám, vhodné aj do chladnej-
ších oblastí. Maliny sa vyznačujú vysokou 
a pravidelnou rodivosťou, majú veľké, 
pevné plody s lahodnou chuťou a príjem-
nou vôňou rodia od prvej polovice augus-
ta až do prvých mrazov. Maliny vyberte z 

kontajnera a spolu so zeminou ich vysaďte 
do pripravenej jamy tak, aby výška okraju 
jamy bola rovnaká so zemitým obalom 
koreňov. Každý rok na jar odstrihnite su-
ché odrodené výhonky. Maliny, ktoré sú 
pravidelne hnojené najmä v jarnom ob-
dobí a pravidelne zavlažované, majú veľké 
a šťavnaté plody.

red, Foto: ovocnestromy.sk

AKO SA STARAŤ O MALINY?

Pred hasičskou zbrojnicou
Brumovická, Čsl. tankistov 
po Námestie sv. Petra a Pavla, 
Devínske jazero, Gajarská, 
Gbelská, Hargašova, Jána Raka, 
Kútska, Lozornianska, Námestie 
Rodiny, Námestie sv. Petra a Pavla, 
Plk. Prvoniča, Štefana Majera, 
Štefana Rosívala, Tatranská, 
Trstínska, Záhorská, Záhumenská

Pred Tesco Expres 
na Tešedíkovej ulici
Čsl. tankistov od Námestia 
sv. Petra a Pavla, Kollárova, 
Leopoldov majer, Na Vlkovkách, 
Pavla Blaha, Plavecká, Prídavková, 
Pútnická, Rošického, Sekýlska, 
Tešedíkova, Vachovského, 
Vrbánska, Zákutie

Pod vŕškami pri detskom 
ihrisku
A. Floreka, Barancová, Bystrické 
sady, Čerencová, Čerešňový 
sad, Chvojnícka, Hruškový sad, 
Jabloňový sad, Kapsohradská, 
Kučovanická, Lančárska, Málová, 
Na Krčoch, Ostriežová, 
Ota Holúska, Pri Vápenickom 
potoku, Rudavská, Slivkový sad, 
Strminová, Zárubová

Strmé vŕšky pri detskom 
ihrisku
Donská, Na Holom vrchu, Nevská, 
Strmý vŕšok

Ulica Bratislavská 
pred Rezidenciou
Belicová, Bratislavská, 
Čsl. tankistov dolný koniec 
od svetelnej križovatky, 
Dobrieková, Hadincová, 
Hodonínska, Hrabovinská, 
Kunovská, Orešianková, Plánky, 
Podkerepušky, Skalníková, 
Trebuľková 
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AKTUALITAŽIJÚ MEDZI NAMI

BYSTRIČANIA POMÁHAJÚ 
UKRAJINCOM
ĽUBOŠ 
DOBŠÍČEK

ZUZANA
JURÍKOVÁ

„Prvotný impulz pomoci utekajúcim Ukrajincom prišiel 
po rozhovore s manželkou, ktorá má školské priestory v Zá-
horskej Bystrici a tieto sme ponúkli na využitie. Potom sa 
k tomu pridali kancelárske priestory na krátkodobé ubyto-
vanie,“ začína svoje rozprávanie Ľuboš Dobšíček. Len pár dní 
od začiatku kon liktu prijal spolu s manželkou Danou doma 
prvú rodinu – mladú ženu s manželom a dvoma 1-ročnými, 
3-ročným a 7-ročným dieťaťom, ktorá bola v 8. mesiaci teho-
tenstva. Utekali tri dni, z toho dva išli pešo, celý život mali zba-
lený v dvoch taškách. „Našťastie, v tomto prípade, jej manžel 
pracoval tu na Slovensku. Našli sme im dlhodobé ubytovanie 
v Bratislave. Bolo to veľmi náročné vidieť. Deti prišli s ničím, 
bez hračiek, jediné, čo mali z celého života, boli dve igelitky,“ 
hovorí Ľ. Dobšíček. Do prvotnej pomoci sa zapojila ich rodi-
na, priatelia. „Po vyhlásení zbierky pánom starostom sa po-
moc znásobila. Pomohla nám najmä pani Juríková, ktorá or-
ganizuje ubytovanie pre Ukrajinu, pán farár Ľudovít Pokojný, 
aj pani Martinčičová zo Slovenského červeného kríža. Chcem 
sa poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli Ukrajincom 
v núdzi.“ Vníma, že prvotný ošiaľ pomoci opadáva, no utečen-

ci prúdia na Slovensko 
aj naďalej. Prichádzajú 
v zlom zdravotnom a psy-
chickom stave, rozpráva-
jú o tom, ako boli ukrytí 
niekoľko dní v pivniciach,
bez jedla, vody, utekajú 
v noci, pešo a v boji o ho-
lý život musia opustiť 
svoje celoživotné dielo, 
svoju rodinu, priateľov, 
domov i majetky. Praje 
si, aby ľudia zabudli na 
kon likty a poskytli ute-
čencom pomoc a boli tr-
pezliví a chápaví. 

Pani Juríková sa stala spojkou medzi dobrovoľníkmi zo Zá-
horskej Bystrice a partnerskými dobrovoľníckymi centrami 
v iných mestských častiach Bratislavy prakticky od prvého 
dňa vypuknutia vojenského kon liktu. 

„My sme strechári a máme veľa pokrývačov, ktorí sú Ukra-
jinci, bývajú tu, majú tu trvalý pobyt. Impulzom bola pomoc, 
aby sa ich rodiny dostali do bezpečia. Potom už tých telefo-
nátov len pribúdalo.“ Situácia sa podľa jej slov mení z hodiny 
na hodinu. V čase nášho rozhovoru vyprevadila dve ukrajin-
ské dievčatá do Malinova, kde budú pracovať na farme, keď-
že v Záporoží pôsobili na družstve. „Vybavili sme 15 ukrajin-
ským deťom nástup do školy, máme poďakovania z Berlína, 
z Talianska, od ľudí, ktorí zostali tu v Bratislave,“ hovorí Bystri-
čanka. Na otázku, koľkým ľuďom pomohla, odpovedala, že po 
70 ich prestala počítať. Oceňuje ľudskú pomoc, ktorú poskytli 
miestni podnikatelia a uvarili teplé jedlo pre ľudí utekajúcich 
pred vojnou – spomeňme mäsiara Milana Čecha, prevádzku 
El Picoteo – známy tapas bar u Miguela. „Jedna pani dnes priš-
la a priniesla oprané periny a posteľnú bielizeň. To je tá ľudská 
pomoc, ktorú potrebujeme,“ hovorí.

MAJME TRPEZLIVOSŤ, UKRAJINCI 
PRICHÁDZAJÚ V ZLOM STAVE 
A PSYCHICKOM ROZPOLOŽENÍ

POTREBUJÚ SA CÍTIŤ BEZPEČNE 
A VRÁTIŤ SA DO BEŽNÉHO 
ŽIVOTA, AKÝ ŽIJEME MY
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

ŠKOLÁKOM POMÁHAJÚ UČITELIA 
A NAJMÄ VIOLA DUMNYCH 

Bystrickú základnú školu v súčasnosti navštevuje 6 ukrajinských 
žiakov, 1 chlapec a 5 dievčat, z toho 3 dievčatá s menom So ia. 
Prišli so svojimi mamami z miest ako Irpin, Čerkasy či Iva-

no-Frankivsk, bývajú v Záhorskej Bystrici a sú všetci veľmi usilovní 
a snažia sa zapadnúť do svojich nových triednych kolektívov. Napriek 
jazykovému hendikepu sa rýchlo zaradili do školského prostredia, 
aj vďaka veľkej podpore a úsiliu svojich spolužiakov a učiteľov. Ukrajin-
ské deti majú ešte jednu veľkú psychickú pomoc v podobe deviatačky 
Violy Dumnych, ktorá pochádza z Ukrajiny a našu školu navštevuje už 
dva roky. Ukrajinským žiakom pomáha preklenúť jazykovú bariéru, zo-
znamuje ich s reáliami školy, zostáva v spojení aj po vyučovaní a podľa 
jej slov sa stali jednou veľkou rodinou, ktorej s radosťou pomáha. 

„Pomáham, ako sa len dá. Vysvetľujem im učivo, pomáham s úlohami, 
najmä sa snažím pomôcť im s jazykom. Pretože aj pre mňa bola sloven-
čina veľmi náročná a touto jazykovou bariérou som si prešla. Našťastie, 
mám úžasných spolužiakov a učiteľov, moja triedna pani učiteľka je ako 
moja druhá mama, veľmi mi pomohla,“ hovorí sympatická žiačka Viola 
Dumnych, ktorá pochádza z ukrajinského mesta Hruševo, prišla do Zá-
horskej Bystrice pred dvomi rokmi a rada by sa stala zubárkou. Viola je 
akýmsi záchranným kolesom a psychickou kotvou pre prichádzajúcich 
ukrajinských žiakov a je poruke v situáciách, kedy slovníky a preklada-
če v triedach zlyhávajú a je nutné cítiť hlavne ľudské teplo a podporu. 

„Violka je pre mňa hrdinka, veľmi vďačne a úslužne pomáha. Som rada, 
že deti, z ktorých cítiť smútok spätý s náhlym odchodom z domu, majú 
takúto pomoc. Keď som jej oznámila, že prídu ukrajinskí žiaci, vyskoči-
la z lavice a tešila sa, že konečne tu bude mať svojich,“ spomína Violina 
triedna učiteľka Mgr. Monika Mikolášiková. 

Do prváckej lavice zasadla aj So inka, ktorá prišla z Kyjeva. „Máme 
v triede dievčatko z Bieloruska, dievčatká si navzájom jazykovo rozu-
mejú, takže si spoločne pomáhame pri vysvetľovaní. Žiaci ju okamžite 
prijali medzi seba, sú spontánni, snažia sa ju zapojiť do hry, venovať sa 
jej, a to aj napriek tomu, že si ešte dobre nerozumejú,“ hovorí Mgr. Petra 
Kyžňanská, triedna učiteľka 1.D. 

Druháčka Kira prišla do triedy k pani uči-
teľke Mgr. Marcele Suroviakovej, ktorá 
vedie kurz slovenského jazyka pre ukra-
jinských žiakov 1. stupňa. Ten sa koná 
v priestoroch školy vždy dvakrát do týžd-
ňa po vyučovaní a je zadarmo. Podľa slov 
M. Suroviakovej sa deti z Ukrajiny veľmi 
snažia, rýchlo sa učia a nemajú problém 
zapadnúť do kolektívu. 

mir,
Foto: archív V. D., MÚ

 Deviatačka Viola Dumnych ochotne 
pomáha ukrajinským žiakom. 

 Gestorkou kurzu slovenčiny pre prvý stupeň je 
 Mgr. Marcela Suroviaková, druhostupniarov vedie Mgr. Lenka Hanková. 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

PETER MUŠITZ POMÁHAL UTEČENCOM 
PRIAMO NA HRANICI

ÚRADNÍČKA AJ MIESTNY POSLANEC 
KOORDINUJÚ LOGISTICKÚ POMOC 

Peter Mušitz, majiteľ autobusovej 
dopravy, ktorá je Bystričanom zná-
ma, pomáhal na východnej hra-

nici a zvážal Ukrajincov z hraničných 
priechodov do ubytovacích zariadení po 
celom Slovensku. Býval v Michalovciach 
spolu s ďalšou dvadsiatkou vodičov, kto-
rých dal dokopy. „Oslovili ma zo zdru-
ženia dopravcov Česmad a tak som tu. 
Dal som dokopy 26 autobusov a vodičov 
a prišli sme sem pomáhať. Koordinačné 
stredisko v Sobranciach nás posielalo 
na hraničné prechody a ďalej kam treba 
odviesť utečencov. S vozením sme začali 
6. marca. Sú tri hraničné prechody: Ubľa, 

Vyšné Nemecké a Veľké Slemence, najviac 
utečencov prichádza cez Vyšné Nemec-
ké, nakoľko to majú len pár kilometrov 
z ukrajinských miest Užhorod a Mukače-
vo. Veľa ľudí z Ukrajiny chce ísť na vlako-
vé stanice do väčších miest – Košíc, Pre-
šova alebo Humenného, ale viezol som už 
ľudí aj do Bratislavy.“ Najviac prepravil 
mamičiek s deťmi, s ktorými sa rozprával 
po rusky, prípadne po anglicky. Niektorí 
Ukrajinci cez Slovensko len tranzitovali, 
iní išli z krízového centra v Michalov-
ciach na súkromné ubytovanie, prípad-
ne im pomohli organizácie ako Človek 
v ohrození a snažili sa im nájsť ubytova-

nie a pomoc. Ako nám prezradil, na poľ-
ských hraniciach bola situácia oveľa ruš-
nejšia a dopravná priepustnosť takmer 
nulová.

Barbora Besedičová, 
Foto: Peter Mušitz

Pracovníčka miestneho úradu Hen-
rieta Köszegiová z Referátu vý-
stavby, dopravy a územného plá-

novania koordinuje humanitárnu pomoc
v logistickom centre v Bory Mall. Je člen-
kou tímu, ktorý tvoria zástupcovia šies-
tich mestských častí, pravidelne sa strie-
dajú a zastrešujú logistiku a expedíciu 
materiálnej pomoci na Ukrajinu. Henrie-
ta spolu s miestnym poslancom Danie-
lom Liďákom ako dobrovoľnícka dvojica 
zastupujúca Záhorskú Bystricu majú na 

starosti označovanie krabíc s tovarom, 
administratívu spojenú s expedíciou to-
varu cez hranice, paletovanie krabíc. Rov-
nako si už vyskúšali naloženie a vylože-
nie kamiónov, ktoré privážajú a odvážajú 
materiálnu pomoc. Logistické stredisko 
humanitárnej pomoci je dostupné pre ve-
rejnosť v Bory Mall na 1. poschodí vedľa 
predajne Sinsay, kde sa prichádzajúca po-
moc triedi a následne posiela do vojnovej 
zóny.

red, archív MÚ 

 Veľké Slemence, hraničný prechod 
 iba pre peších, kde je brána v plote, 
 cez ktorú sa prechádza. Aj tam sa naplnia  
 štyri autobusy prichádzajúcich. 

 Peter Mušitz (vľavo) s kolegom. 

 Daniel Liďák a Henrieta Köszegiová. 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

VEĽKOKAPACITNÉ ASISTENČNÉ 
CENTRUM POMOCI FUNGUJE NONSTOP

Asistenčné centrum pomoci pre 
Ukrajincov utekajúcich pred voj-
nou sa nachádza na Bottovej ulici, 

v priestoroch po dočasnej autobusovej 
stanici. Pod jednou strechou tu Ukrajin-
ky a Ukrajinci získajú potrebné informá-
cie, môžu požiadať o dočasné útočisko, 
vybavia si tu dávku v hmotnej núdzi či 
ubytovanie, ktoré koordinuje Okresný 
úrad. Asistenčné centrum pomoci bude 
na začiatku fungovať nepretržite. K dis-
pozícii je 25 pracovísk cudzineckej po-
lície, súčasťou centra sú zamestnanci 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Migračného úradu, ako aj zdravotníci 
a psychológovia. Na Bottovej je zabez-
pečené základné občerstvenie, dôstojná 

miestnosť na odpočinok či detské kútiky, 
výdajňa humanitárnej pomoci, aj eku-
menická miestnosť. Každý klient ACP sa 
po príchode zaregistruje a následne bu-
de podľa potrieb nasmerovaný na zod-
povedajúce pracovisko. Asistenčné cen-

trum pomoci je nadimenzované tak, aby 
zvládlo poskytnúť podporu pre 2500 ľudí 
denne.

red,
Foto: Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy

HASIČI ODVIEZLI 
POMOC NA VÝCHOD

Na pomoc pri zvládaní aktuálnej spoločensko-politickej situá-
cii zorganizoval miestny úrad pre Bystričanov prednášku kli-
nickej psychologičky a psychoterapeutky Mgr. Zuzany Palenčá-
rovej. Tá počas svojho rozprávania priblížila prejavy stresu 
a reakcie na stresovú situáciu a ubezpečila prítomných, že aká-
koľvek reakcia na nezvyčajnú situáciu je v poriadku. „Strach 
z vojnového kon liktu je prirodzený, znamená pocit ohrozenia, 
dočasnú stratu kontroly nad situáciou, môže vyvolať obavy, 
neistotu, strach o vlastné bezpečie, obavy z následnej eko-
nomickej situácie,“ uviedla vo svojej prednáške Bystričanka, 
ktorá poskytuje psychologickú pomoc deťom a dospievajúcim. 
Ako uviedla, sme v situácii, v akej sme nikdy neboli, bojíme 
sa o blízkych a o priateľov a je prirodzené, že nás to nenechá-
va ľahostajnými. Každá emócia, telový pocit alebo myšlienka 
sú v poriadku v konfrontácii s nečakanou situáciou. Prezra-
dila nám, že nemá osobnú skúsenosť s terapiou ukrajinských 
obyvateľov, ale pomohla formou poskytnutia priestorov pre 
psychologickú prax ukrajinskej psychologičky. Na záver upo-
zornila, že utečenci z Ukrajiny budú potrebovať pomoc najmä 
po tom, čo ich prvotná stresová situácia, v tomto prípade útek 
z domova, pominie. 

mir, foto: archív MÚ 

Dobrovoľní hasiči zo Záhorskej Bystrice sa zapojili do zbier-
ky dobrovoľných hasičov z bratislavského a trnavského kraja 
a vyzbierali lekárničky a ďalší zdravotnícky materiál. Plné ha-
sičské auto pomoci osobne odviezli na ukrajinskú hranicu, od-
kiaľ putovala zbierka do nemocnice v Odese.

red, foto: A. Urdovič

AKÁKOĽVEK REAKCIA
JE V PORIADKU
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ROZHOVOR

WALTER GULA: 
NA NAŠEJ ŠKOLE ODUČIL 37 ROKOV

Walter Gula je bývalý miestny 
učiteľ, ba až pojem medzi oby-
vateľmi v Záhorskej Bystrici. 

Na našej základnej škole učil slovenský 
jazyk, dejepis, niekedy aj hudobnú a te-
lesnú výchovu. Pôsobil tu od roku 1975 
do 2003. Potom učil aj ako dôchodca v ro-
koch 2003 -2004, 2010 - jún 2012. Teraz 
si užíva dôchodok. Po dlhých rokoch v Zá-
horskej sa odsťahoval do Rače - Krasňan, 
odkiaľ to má bližšie na jeho milované ja-
zero Zlaté piesky. 

Pán učiteľ v jazere denne pláva. Naše ran-
de sme si preto dali na Zlatých Pieskoch. 
Privítala nás pani Evička – jeho spolu-
plavkyňa, s ktorou sa v slnečné marcové 
doobedie ponorili do vody s teplotou pri-
bližne 6 stupňov. Pán učiteľ si pár minút 
zaplával a pri ohrievaní sa a opaľovaní 
na zubatom slniečku sa rozrozprával. 
„Zo začiatku som plával 20 minút, potom 
15 minút a teraz mi úplne stačí 3-5 minút. 
Zníži sa tlak, zrejme aj cholesterol, potom 
aj ten stres, ktorý z tej vody je, tak zrejme 
pomáha telu a vylepšuje sa imunita.“ 

Walter Gula sa narodil v Nemecku, jeho 
mama bola Nemka a kvôli nepriaznivej 
situácii v Nemecku prišli na stredné Slo-
vensko. Na základnú školu chodil v dedi-
ne Opatovce, osemročnú strednú školu 
navštevoval v Bojniciach. 

PREČO SOM SA STAL UČITEĽOM

Stal som sa učiteľom kvôli tomu, že v škole 
som prepadol zo slovenského jazyka. Chcel 
som komisii dokázať, že to viem, tak som 
sa intenzívne pripravil, skúšku som spravil 
a postúpil som do ďalšieho ročníka. Toto sa 
mi stalo o rok neskôr s ruštinou. Pásol som 
kozy a tak som sa za dve poobedia ruštinu 
naučil. Myslím si, že som prepadal, lebo môj 
otec bol komunista a moji učitelia s tým 
mali problém. Ešte mi škola spravila tak zle, 
že na Poľnohospodársku technickú školu 
v Šuranoch neposlala moju prihlášku. 

Prišiel som tam a oni o mne nevedeli. 
Prijímačky som urobil, ale nezobrali ma. 
Tak som išiel na Jedenásťročnú školu 
v Prievidzi, tam som aj maturoval. Mal som 
viacero povolaní, nakoniec som usúdil, že 
najmúdrejšie bude stať sa učiteľom. Peda-
gogickú fakultu v Nitre som skončil s červe-
ným diplomom. Urobil som si tri predmety: 
slovenčinu, dejepis a hudobnú výchovu. 
Tam nám dali do ruky husle a ja som od-
razu zistil, že na tento nástroj mám talent. 
Napriek tomu, že na základnej som na hu-
dobnej nemal lepšie známky ako trojky. 

UČITEĽSKÉ ZAČIATKY

Ako učiteľ som dostal umiestnenku do 
Oravského Veselého. Tam na Orave dáva-
li líšky dobrú noc, ľudia tam mali veľmi 
ťažký život. Pracovali na poliach, žiadne 
družstvo tam nebolo. To bolo v roku 1965. 
Ľudia boli jednoduchí, pripútaní k pôde. 
Deti na Orave boli fantastické, aj napriek 
tomu, že boli poznačené alkoholizmom 
v rodinách. Potom som učil v Nižnej jeden 
rok, jeden rok v Tvrdošíne a štyri roky 
v Rabčiciach. Tam sa mi páčilo najviac, mal 
som isté skúsenosti. Tam som zakladal 
spevácko – hudobný súbor s goralskými 
piesňami. Potom som usúdil, že vzdelávať 
a učiť goralské a oravské deti je pekné, ale 
potrebujem si urobiť postgraduál a bu-
dem potrebovať literatúru na študovanie. 
Nakoniec som to urobil tak, že som si na-
šiel miesto v Záhorskej Bystrici a dokončil 
som si postgraduál. 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Do základnej školy som ako učiteľ nastúpil 
v roku 1978. V škole bolo asi 10 zamest-
nancov, riaditeľ, kurič... Učil som slovenči-
nu, dejepis, ale aj telocvik. Keď bolo treba, 
učil som aj zemepis a hudobnú. Bolo len 
8-9 tried, slovenčinári sme boli dvaja. Mne 
dával riaditeľ rok čo rok ôsmakov, devia-
takov. Fakticky väčšinu tej generácie, po-
vedzme od 1977 do 2012, väčšinu deciek 

som učil ja, pripravoval som ich na prijí-
mačky. A s tým potom súvisí to, že mnohí 
žiaci si človeka pamätajú, že nám to dobre 
išlo, decká boli múdre. Býval som v byte 
v Záhorskej Bystrici - vďační rodičia na 
úrade presadili, aby som ten byt dostal ja. 
Tak isto aj záhradu. Značne mi pomohli, 
za čo im dodnes ďakujem.

S UČITEĽOM O UČENÍ

Slohová výchova podľa mňa, je najdôle-
žitejšia zložka slovenského jazyka. Lebo 
tam sa ukáže, ako je žiak schopný uplatniť 
v praxi básnické a výrazové prostriedky 
a vedomosti z gramatiky v ústnom, alebo 
vo svojom písomnom slohovom prejave. 
Teraz učíme podstatné mená, potom vše-
ličo iné, potom príde nejaká časť slohovej 
výchovy a to je absolútne od veci. Proste 
ten systém nie je dodržaný. Človek, keď 
učí podstatné mená, by nemal robiť kopu 
všelijakých iných vecí, ale mal by sa tomu 
venovať i na ďalších hodinách. Jednotlivé 
gramatické témy sú všelijako prerušo-
vané a potom tie deti nemajú vedomosti 
také, aké by mali mať. Učebnica je roz-
háraná, nie je komplexná, nie je celistvá. 
To je podľa mňa dôvod, prečo sú výsled-
ky žiakov ďaleko horšie, ako by mohli byť. 
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My sa kŕčovito držíme nejakých plánov, 
my to robíme a nakoniec „skutek utek“. 
Môžem smelo povedať, že keď som kon-
čil, dostal som nejakých ôsmakov, kto-
rých sa piati učitelia snažili niečo naučiť 
a mne sa to podarilo. Prijímačky zo slo-
venského jazyka a literatúry všetci spra-
vili. Naša škola patrila k najlepším v Bra-
tislave. 

NA DÔCHODKU

Chodím plávať, dá sa povedať, že denne. 
Rád chodím do záhradky v Záhorskej Bys-
trici, kde sadím cibuľu, cesnak, fazuľu, aj 
inú zeleninu. Ak niekto prejaví záujem, 
stále doučujem. Svoje zdravie si utužujem 
aj chodením po schodoch – v bytovke, kde 
bývam. Potom sa osprchujem v stude-
nej vode a sadnem si v lodžii na slniečko. 
Rád športujem, bicyklujem hore-dolu po 
dedine. Turistom v teréne nie som, mám 
zlomený metatars, ale ak je pekný horský 
chodník alebo lúka, to si tri–päť kilomet-
rov vybehnem. Aj včera večer som si vy-
behol 55 poschodí u nás v bytovke, potom 
som sa bol vonku v tričku a v kraťasoch 
otužovať. Bolo okolo polnoci a bol mráz. 

PRIMERANE NEOBĽÚBENÝ UČITEĽ

To, že decká sú zlé, neposlušné a nedisci-
plinované a, že si nevážia učiteľov, to nie je 
tak. To závisí od osobnosti a konkrétneho 
učiteľa, ktorý ich učí a má na ne čas. Mož-
no dva-tri týždne budú neposlušné, budú 
sa ukazovať, ale ak je človek odborník 
a svojmu remeslu rozumie, je pedagogic-
ky podkutý, vie deckám patrične ustúpiť, 
vie mnohé veci tolerovať. Podstatné je ani 
nie tak kritizovať, niekoho perzekuovať, 
trestať, ako skorej pochváliť za ktorúkoľ-
vek vec, čo vie žiak urobiť. To je strašne 
dôležité. A pozitívne myslenie. Učiteľ, keď 
príde utrápený zo svojej rodiny a svojich 
problémov a nevie sa odosobniť, prenáša 
to na decká. Podstatné je, aby decká na 
konci deviatky povedali, že bol náročný, 
ale vždy z neho prýštil optimizmus, pozi-
tivita, toto je dôležité. Jeden rodič na ro-
dičovskom združení o mne povedal: „Pán 
učiteľ, vy ste primerane neobľúbený uči-
teľ.“ A ja mu hovorím: „Vy ste mi nič kraj-
šieho nemohli povedať. Tým ste povedali 
všetko. Keby som bol obľúbený a decká ma 
majú rady a nemajú výsledky, čo ja z toho 
mám? Nejde o to, či žiaci chvália učiteľa 

vtedy, keď ich učí, ide o to, čo o ňom ho-
voria potom, a postavia sa na vlastné nohy 
a vedia porovnať prácu aj mnohých iných 
pedagógov.“ 

Pán Gula, ďakujem vám za krásny čas, kto-
rý sme spolu počas nahrávania rozhovoru 
prežili. Mňa ste síce neučili, ale z rozpráva-
nia vašich bývalých žiakov viem, že ste boli 
prísny, ale výborný učiteľ. V mene celej re-
dakčnej rady vám k nastávajúcemu život-
nému jubileu želáme veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti. 

Text a foto: Barbora Besedičová, 
archív W. G.

ŽIJÚ MEDZI NAMI

POVEDALI O WALTEROVI GULOVI:
Pani Evička, 
dlhoročná spoluplavkyňa

Už roky-rokúce sa stále otužuje, je príjemný spoločník, s ktorým 
sa dá rozprávať o všetkom možnom aj nemožnom. Bol slovenči-
nár, ja som to vyštudovala a nikdy som to neučila, tak si niekedy 
dáme odborné diskusie na tému slovenský jazyk. Ináč, on je veľmi 
rozhľadený, rád číta a rada s ním diskutujem. 

Zuzana, 
bývalá žiačka

Výborný slovenčinár, vedel povedať veľa vecí pomocou príbe-
hov, a tým sme si to lepšie zapamätali. Sršal z neho rešpekt, mal 

autoritu. Niektoré jeho hlášky si doteraz pamätám. Vždy sa pri-
šiel pozrieť na každú našu stretávku, všetkých si nás pamätal. 
On pre mňa ostane vždy nezabudnuteľný. 

Pani Hermína, 
bývala kolegyňa, nepedagogický zamestnanec

To bol taký dobrý kolega. Učiteľov bolo na škole málo, väčšinou boli 
učiteľky. Slovenčinu učil on a pani Zemanová. Deti ho nemali rady, 
bol spravodlivý a prísny. Zato ich veľa naučil. Široko-ďaleko nebolo 
takého slovenčinára, ako bol on. My sme si v kolektíve dobre vy-
chádzali. Počas prestávok mi hrával aj na husle. Doteraz, keď ide 
na bicykli, kričí na mňa: „Dobrý deň pani Hermínka, jak sa máte?“  
Dodnes radi spomíname na spoločné pracovné školské časy. 

 Na Zlatých pieskoch s pani Evičkou. 

 Učiteľský zbor v školskom roku 1989/90. 
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AKTUALITATÉMA Z TITULKY

DEŇ UČITEĽOV 2022 SME 
KONEČNE OPÄŤ PREŽILI SPOLU

Po dvoch rokoch pandémie, keď 
sa oceňovanie najlepších učiteľov 
našej ZŠ s MŠ Hargašova muselo 

konať v komornom duchu učiteľskej zbo-
rovne a bez osláv, sa konečne Deň učite-
ľov konal naživo v slávnostnej atmosfére. 

Ocenenia výnimočnej učiteľskej práce sa 
každoročne odovzdávajú pri príležitosti 
Dňa učiteľov, ktorý sa v našich kalen-
dároch oslavuje 28. marca. Tohtoročné 
udeľovanie ocenení prebehlo 1. apríla 
a zúčastnili sa ho viacerí členovia učiteľ-
ského zboru na čele s riaditeľkou školy 
Zuzanou Kaliarikovou, predseda Rady 
školy Jozef Masarik, aj starosta Jozef 
Krúpa.

Pamiatkové plakety s vyrytým ocenením 
si tejto rok odniesli: 

PaedDr. Marianna Cigániková PhD.
za zodpovednosť, tvorivosť vo vyučovaní 
a vynikajúce zvládnutie dištančného vy-
učovania počas pandemického obdobia;

Mgr. Tatiana Šulovská 
za tvorivosť, inovatívnosť v dlhoroč-
nej pedagogickej činnosti a vynikajúce 

zvládnutie dištančného vyučovania po-
čas pandemického obdobia; 

Gabriela Klokočová 
za mimoriadne aktívny prístup k výchov-
no-vzdelávacej činnosti.

„Som pyšná na našich učiteľov, ako bra-
vúrne a rýchlo sa dokázali adaptovať na 
neustále sa meniace podmienky a ani
pandemické opatrenia ich neobmedzi-
li vo vynikajúcich pedagogických vý-
sledkoch. Po pandémii vypukol kon likt 

na Ukrajine, ktorý nám do školy prinie-
sol nových žiakov. Prívetivé prostredie, 
ktoré vytvára učiteľský zbor a žiaci školy, 
bude, verím, dostatočne bezpečné a mo-
tivujúce pre deti utekajúce pred vojnou,“ 
povedala Zuzana Kaliariková. Počas ak-
tu odovzdávania ocenení starosta Jozef 
Krúpa ocenil ľudskosť miestnych peda-
gógov: „Deti učia nielen nové vedomosti, 
ale dodávajú im podporu v osobnostnom 
raste, za čo som nesmierne rád.“

mir,
Foto: archív MÚ

 J. Krúpa, V. Mazáčková, Z. Kaliariková, T. Šúlovská, 
 M. Šebíková, M. Cigániková, J. Masarik, M. Iľko (zľava). 
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FARSKÝ ÚRAD

DEKAN ĽUDOVÍT POKOJNÝ: 
POHĽAD 
NA SÚČASNOSŤ 

Tieto sviatky Veľkej noci 2022 sa 
nesú v duchu viacerých silných 
udalostí. Najviac rezonujú toľko 

túžené zmiernenie situácie s covidom-19 
a hrozná vojna na Ukrajine. S touto po-
slednou je spojená mobilizácia ľudí tú-
žiacich po zisku z vojny, čo však na druhej 

strane rýchlo zmobilizovalo dobrosrdeč-
ných ľudí najmä v krajinách, ktoré bez-
prostredne susedia s Ukrajinou. Smutné 
oči zo straty milovanej domoviny, plač 
nad núteným rozdelením rodín, osprave-
dlňovania sa za obmedzovanie bežného 
chodu našich slovenských domácností, 
ďakovania za nazbierané veci, z ktorých 
si núdzni môžu vybrať, či ustráchané de-
ti, ktoré chcú v pokoji rásť a vzdelávať sa. 
To je len zopár pohľadov na to, čo stretá-
me v súvislosti s touto situáciou. 

Aktuálny mediálny tlak však odtlačil bo-
kom inú dôležitú tému. 19. marca, počas 
sviatku sv. Jozefa roku 2021 sa začal špe-
ciálny rok venovaný téme o rodine, ktorý 
potrvá do 26. júna 2022 (u nás nedeľa 
„malých“ hodov). Toto nie ľahké obdobie, 
ktoré prežívame, sa tak akoby ponorilo 
do pozvania pápeža Františka konkrétne 
sa priblížiť rodinám v ťažkostiach, aby 

sme ich počúvali, sprevádzali a vytvorili 
priestor na to, aby aj oni obohatili nás. 

Nie, nejde iba o situáciu ukrajinských 
rodín. Ako vieme, rodinná politika náš-
ho štátu je dlhodobo plná teoretických 
snáh, ale nie je schopná adekvátne od-

povedať na krízovú situáciu, v ktorej sa 
ocitajú mladí ľudia: mladí síce túžia byť 
spolu, hoci aj v krátkodobých vzťahoch, 
aby zažili blízkosť a lásku, ale nevedia 
naozaj naplniť vlastné sny o trvalom, 
radostnom a pokojnom manželskom 
i rodinnom živote. Na jednej strane pre-
žívajú opodstatnené obavy z budúcnosti, 
na strane druhej im však nie je cudzia 

tvrdosť a takmer bojovné nasadenie pri 
presadzovaní vlastných požiadaviek. Čím 
nás, teda môžu rodiny obohatiť? 

V liste Amoris Laetitia (Radosť lásky) pá-
pež František povedal, že manželský 
a rodinný život má plnú účasť na veľ-
konočnom tajomstve vzkriesenia Ježiša 
Krista. Pochopiť zmysel týchto slov nie 
je ľahké. Určite do toho patrí aj nezata-
jiť to, čo Boh urobil v živote predovšet-
kým manželov, čo predstavuje skutočný 
poklad inšpirácií pre osobné dozrievanie 
detí. Veľmi ma povzbudilo, ako viacerí 
z našich ľudí objavili dôležitý prínos ce-
lodennej modlitby, sv. omše alebo pre-
dĺženého čítania najmä kníh Nového 
zákona. Inak povedané, objavili zmysel 
duchovnosti pre každodenný život svoj 
a svojich blízkych. 

V modlitbe totiž hovoríme Bohu „o ve-
ciach, ktoré nám robia starosti, modlíme 
sa za potreby rodín, za niekoho, kto pre-
žíva ťažkú chvíľu, ďakujeme za život a za 
dobré veci, prosíme Máriu, Matku Božiu, 
aby nás ochránila a pod. Lebo modlitba 
prináša rodine mnoho dobra.“

Taktiež bratstvo, ktoré je rodine priro-
dzené, pomáha vytvárať bratské vzťahy aj 
medzi ostatnými, pomáha orientovať sa
k záujmu a sebadarovaniu, zdieľať radosti 
a bolesti iných, viesť dialóg a prijať roz-
hodnutia pre dobro všetkých. Takto sa dá 
objaviť nový a krajší význam našej viery. 

Všetkým nám prajem, aby Kristovo 
vzkriesenie zlikvidovalo životné obavy 
a prebudilo novú a radostnú oddanosť 
pre evanjelium v každodennosti. 

red,
Foto: archív MÚ

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Zelený štvrtok – 14.4.:  18.00 hod. sv. omša s umývaním nôh 
Veľký piatok – 15.4.:  10.00 hod. Krížová cesta v historickej časti obce, 
 15.00 hod. obrady Veľkého piatku s poklonou 
 v Božom hrobe
Biela sobota – 16.4.:  9.00 hod. - 18.00 hod. poklona pri Božom hrobe, 
 19.30 hod. obrady veľkonočnej vigílie
Veľkonočná nedeľa – 17.4.:  7.00 hod., 8.30 hod., 10.00 hod. a 19.30 hod. 
 veľkonočné sv. omše
Veľkonočný pondelok – 18.4.: 7.00 hod. a 8.30 hod. veľkonočné sv. omše
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VOĽNÝ ČAS

Ak ste vášniví cyklisti a chcete vyu-
žiť jarnú sezónu naplno, vyberte 
sa na Biely kríž. Pokojne aj s rodi-

nou.

Zo Záhorskej Bystrice sa vydajte smerom 
na Marianku a na Malý Slavín, potom po 
modrej cykloznačke na rázcestie Spariská, 
kde treba odbočiť na červenú trasu Šte-
fánikova cyklomagistrála až na Biely kríž. 
Cesta vedie po asfaltke. Kto pozná terén, 
môže ísť aj cez lesné cestičky. Zo Záhor-
skej Bystrice sa na Biely kríž dostanete 
bicyklom približne za hodinu a pol. 

Biely kríž je cyklistická a turistická kri-
žovatka Malých Karpát, kde sú na veľkej 
trávnatej ploche umiestnené dva bufety. 
Tu máte možnosť oddýchnuť si, opaľovať 
sa alebo sa porozprávať s inými nadšen-

cami cyklistiky. Na Biely kríž sa môžete 
dostať aj zo Železnej studničky od Červe-
ného mosta, celou cestou je asfaltka. 

Ak by vám bolo málo cyklistiky, môžete 
z Bieleho kríža pokračovať na Košariská 
– po modrej značke, ktorá vedie asfalto-

vou cestou. Stačí si všímať označníky. Od-
porúčame ako cieľ Košariská – Západný 
kút, kde sa dá občerstviť, v lete tu hrá živá 
hudba a príjemne sa tu oddychuje.

red,
Foto: archív M.K.

TIP NA VÝLET: 
CYKLOVÝLET NA BIELY KRÍŽ

STUPAVA MARATON

18.-19.6.2022

JUNIOR MTB

MTB 76 km / 1 850 m

MTB 42 km / 900 m

BYSTRICA RUN 17 km / 370 m

BYSTRICA RUN 8 km / 180 m

MTB 25 km / 480 m

www.stupavskymaraton.sk

KOMBINÁCIA MTB & RUN

DETSKÝ CYKLOMARATÓNIK

PREDAJ  - SERVIS

Nová 66, 90031, Stupava - park
0903 760 537, 0905 581 888
info@bajkservis.sk, www.bajkservis.sk

 Biely kríž. 

 Modrá trasa cyklocesty. 

7-2NB-2022
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Ako môžete požiadať o príspevok 
za ubytovanie utečencov 
z Ukrajiny?

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem 
iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb 
s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok sa posky-
tuje vo výške 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, 3,50 eur 
za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, kto-
rá nedovŕšila vek 15 rokov. Na príspevok za ubytovanie odíden-
ca majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie 
na základe živnostenského oprávnenia, teda vlastníci bytov 
a rodinných domov, ubytovacie zariadenia určené na krátko-

Jarná brigáda zamestnancov 
miestneho úradu

S príchodom jari zamestnanci miestneho úradu na pár chvíľ vy-
menili úradné papiere za motyčky, hrabličky a záhradné nožnice 
a zorganizovali tradičnú jarnú brigádu. Vyčistili a upravili zeleň 
na kruhovom objazde sv. Petra a Pavla, upravili zelené štvorce 
na Námestí Rodiny, do betónových kvetináčov na parkovisku do-
sadili sirôtky. Pracovníci EKO čaty popolievali kvetinové záhony 

dobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské 
subjekty). 

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie 
zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľ-
nosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odí-
dencom zmluvu predloží miestnemu úradu, ktorému po skon-
čení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte 
nocí, počas ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytova-
nie. K výplate inančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde 
až po tom, ako mestská časť tieto inančné prostriedky do-
stane od ministerstva vnútra. Vzory tlačív a bližšie informácie 
nájdete na webovej stránke mestskej časti.  (red)

v parku oproti pošte, na kruhovom objazde a pri rezidencii. Jarná 
brigáda je každoročne predzvesťou celobystrickej brigády, ktorá 
sa koná pri príležitosti Dňa Zeme. 

Dobrovoľná brigáda sa uskutoční v sobotu 23. apríla od 9.00 
hod. Zraz dobrovoľníkov, ktorí pomôžu čistiť extravilán 
mestskej časti, sa uskutoční na Námestí Rodiny. Rukavice, vre-
cia na odpad, pitný režim a občerstvenie zabezpečí miestny úrad. 

(red)
Foto: archív MÚ

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA  – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK V., 4/2022 • BEZPLATNÉ
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Stavanie mája a 
remeselný jarmok

Každoročné Stavanie mája sa uskutoční v so-
botu 30. apríla na Námestí Rodiny a tento rok 
bude spojené aj s remeselným jarmokom. Re-
meselné trhy začínajú o 14.00 hod. na námes-
tí, tradičný máj postavíme o 18.00 hod. Tešiť 
sa môžete na členov Cechu remeselníkov - ko-
šikára, šperky z nehrdzavejúcej ocele, sviečky 
z včelieho vosku, maliara – portrétistu, ale aj 
na sprievodný program. Pri príležitosti kona-
nia remeselného jarmoku hľadáme bystric-
kých remeselníkov, ktorí by sa radi zúčastnili 
nášho podujatia – prihlásiť sa môžu do 21. 
apríla mailom na besedicova@zahorskabys-
trica.sk. Tešíme sa na vás!
 (red)

Foto: archív MÚ

Údržba pozemkov a rešpektovanie nedeľného pokoja 

Vyzývame vlastníkov nehnuteľností v Záhorskej Bystrici, aby udržiavali svoje nehnuteľnosti pokosené. Pripomíname, že vlastníci ne-
hnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je oplotená, sú povinní odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdo-
bia. Súčasne žiadame Bystričanov, aby rešpektovali nedeľný pokoj a v tento deň nevykonávali rušivé činnosti, akými sú kosenie trávy, 
pílenie dreva a hlučná stavebná činnosť. Ďakujeme. (red)

Pozvánka na verejné 
prerokovanie 
Návrhu riešenia ÚPZ Ivánce

Mestská časť Bratislava–Záhorská Bystrica ako orgán územné-
ho plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentá-
cie oznamuje v zmysle §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov prerokovanie Návrhu riešenia Územného 
plánu zóny Ivánce, Záhorská Bystrica v termíne od 04.04.2022 
do 06.05.2022.
Verejné prerokovanie Návrhu riešenia Územného plánu zó-
ny Ivánce (ďalej ÚPN Z) s odborným výkladom spracovateľa 
ÚPN Z sa uskutoční dňa 25.04.2022 o 17:00 hod. v sále Spolo-
čenského domu v Záhorskej Bystrici.
Týmto sa obraciame na právnické a fyzické osoby, vlastníkov 
v území a verejnosť s výzvou na zaslanie stanoviska ku Návrhu 
riešenia ÚPN Z Ivánce, Záhorská Bystrica v termíne do 06.05.2022 
písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou 

na adresu: Miestny úrad Bratislava-Záhorská Bystrica, Nám. 
Rodiny 1, 843 57 Bratislava alebo mailom na adresu koszegio-
va@zahorskabystrica.sk. Na pripomienky zaslané po uplynutí 
určenej lehoty sa neprihliada. Návrh riešenia ÚPN Z je zverejne-
ný na internetovej stránke https://zahorskabystrica.sk/obcian-
sky-servis/uzemny-rozvoj/up-zony-ivance/. S prerokovávaným 
materiálom sa môžete oboznámiť počas doby prerokovania aj 
na miestnom úrade po predchádzajúcej telefonickej/mailovej do-
hode. (red)

Foto: archív MÚ
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Ako sa nám darí so zberom kuchynského 
odpadu?

Do zberu kuchynského bioodpadu sa v Záhorskej Bystrici zapojilo 82 % domác-
ností v rodinných domoch a 96 % správcov bytových domov, čo je fantastická 
vizitka našej mestskej časti. Ktorí neboli doma a nestihli distribúciu príslušen-
stva, môžete si ho až do konca apríla vyzdvihnúť na miestnom úrade počas 
stránkových dní. Dostanete košík na zber kuchynského bioodpadu, kompos-
tovateľné vrecká, zbernú nádobu a informačný leták. Po tomto termíne bude 
možné kontaktovať spoločnosť OLO prostredníctvom mailu zakazka@olo.sk, 
alebo telefonicky na 02/50 110 550, počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. 
do 16.00 hod. V prípade, že obyvateľom na stanovištiach bytových domov chý-
bajú 240 l zberné nádoby na kuchynský bioodpad, kontaktujte svojho správcu. 
V mene miestneho úradu a spoločnosti OLO ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbe-
ru kuchynského bioodpadu zapojili a prispievajú tak k vyššej miere triedenia.
 (red)

Foto: archív MÚ

V apríli prebehne asfaltovanie 
ulice Pri Vápenickom potoku

Asfaltovanie ulice Pri Vápenickom potoku, ktoré sa pre nevhod-
né poveternostné podmienky odložilo z novembra minulého 
roka a súvisí s vybudovaním nového bystrického vodojemu, sa 
bude realizovať v priebehu apríla. Najprv sa bude frézovať vrch-
ná obrusná vrstva komunikácie na celom úseku, po ukončení 
frézovania bude položená ložná vrstva od kaplnky smerom ku 
križovatke s ulicou Ota Holúska a úsek autobusový otoč. Veľký 
inišér má nastúpiť 19. apríla, pokládka novej obrusnej vrstvy 

bude trvať 3 až 4 dni. Spoločnosť TuCon, a. s. nás informovala, 
že kvôli technologickým postupom budú križovatky uzavreté 
na nevyhnutnú dobu (približne 1 hodinu) a týka sa to aj vjazdov 
na súkromné pozemky a do garáží. Počas celej doby pokládky 

budú prítomní pracovníci, ktorí zabezpečia plynulosť premávky. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. vyhovela našej požia-
davke a vymení asfalt od vrchného otočiska pre autá až po ulicu 
Ota Holúska v celej šírke vozovky. Obyvateľom dotknutej lokality 
vopred ďakujeme za trpezlivosť. (red)

Foto: archív MÚ
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Pozvánka do cyklopelotónu 
na otvorenie nového cyklomosta 
VYSOMARCH

Pozývame vás pridať sa do nášho bystrického cyklopelotónu, 
ktorý sa v sobotu 7. mája zúčastní slávnostného otvorenia cyk-
lomostu VYSOMARCH medzi Vysokou pri Morave a rakúskym 
Marcheggom. Súčasťou cyklopelotónu môže byť ktokoľvek z Bys-
tričanov, stačí prísť v sobotu 7. mája o 11.00 hod. na Námestie 
Rodiny, odkiaľ spoločne na čele so starostom Jozefom Krúpom 
vyrazíme do Devínskej Novej Vsi. Odtiaľ, o 12.00 hod. všetci cyk-
listi spolu so županom Jurajom Drobom odštartujú na Záhorie. 

Na cyklomoste VYSOMARCH sa bude konať slávnostné prestrih-
nutie pásky, pripravené sú sprievodné akcie a tí, ktorí budú mať 
chuť, môžu navštíviť zrekonštruovaný kaštiel Marchegg, ktorý 
sa nachádza v obci Marchegg. V kaštieli prebieha Dolnorakúska 
krajinská výstava a obec je známa najväčšou kolóniou bocianov 
hniezdiacich na stromoch v strednej Európe. Cyklopodujatie 
je primárne zamerané na cyklistov, rodiny s deťmi na bicykloch, 
ale je určené aj pre tých, ktorí majú chuť prísť do Marcheggu vla-
kom - z Devínskej Novej Vsi ide každú hodinu, prepraví aj bicykle 
a na vlakovej stanici v Dolnom Rakúsku je možné bicykel si aj po-
žičať, alebo sa vybrať pešo. 

(red)
Foto: archív MÚ
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URNOVÉ SKRINKY NA MIESTNOM 
CINTORÍNE SÚ NA PREDAJ

Pôvodný Dom smútku bol postavený 
ešte za čias socializmu v minulom 
storočí. Farnosť v Záhorskej Bys-

trici už niekoľko rokov premýšľala ako ho 
obnoviť, pretože v súčasnej podobe je nie-
len schátraný, ale aj nefunkčný a zbytočne 
veľký. Architektonického návrhu sa ujal 
ateliér Ladislava Slabeya, ktorý pripravil 
riešenie rekonštrukcie Domu smútku vrá-
tane moderného Kolumbária. V návrhu sa 
snažili zachovať architektonicky hodnot-
né prvky a potlačiť tie rušivé. „Pri našich 
projektoch nám je vždy najväčšou inšpi-
ráciou atmosféra daného miesta, ktorá je 
jedinečná. Dom smútku je umiestnený na 
vyvýšenom mieste s dominantným prvkom 
mohutnej strechy výrazne presahujúcej 
pôdorys stavby. Tu sa nám vnukla myšlien-
ka, aby sme po celom obvode stavby umiest-
nili Kolumbáriá, kde budú návštevníci pro-
stredníctvom presahu strechy chránení 
pred dažďom, snehom aj horúcim slnkom,“ 
hovorí Ladislav Slabey.

ČLENENIE KOLUMBÁRIA

Kolumbárium je rozdelené do siedmych 
sekcií, kde bude k dispozícii približne 
200 urnových schránok. „Vzhľadom na 
pomerne veľký počet kójí sme sa snažili 
zlepšiť orientáciu návštevníkov tak, aby 
kolumbárium nepôsobilo príliš „uniform-
ne“, objasňuje Ladislav Slabey. Jednotlivé 
sekcie sú farebne odlíšené a pomenova-
né po svätých, ktorí sú spájaní s našou 
obcou. „Okrem toho výber svätca či svä-
tice podporuje aj výber tej oblasti života, 
ktorá je ľuďom blízka. Napr. kto má blízko 
k poľovníctvu a ochrane prírody, môže si 
vybrať miesto pri sv. Hubertovi. Kto má 
bližšie k vinohradníctvu a vinárstvu, mô-

že byť pri sv. Urbanovi. Podobne to bude 
so sv. Cecíliou, ktorá je patrónkou spevá-
kov, hudobníkov a umelcov. Sv. Peter je 
zasa patrónom rybárov, stavbárov, reme-
selníkov a pápežov; sv. Pavol je patrónom 
teológov, ilozofov, pracujúcich v médiách 
a robotníkov; sv. Florián je patrónom ha-
sičov, záchranárov a kováčov; a sv. Alžbe-
ta je žiarivým príkladom starostlivosti 
o rodinu, o núdznych a dobročinnej lásky“, 
vysvetľuje Ľudovít Pokojný. Jednotlivé 
časti kolumbária sú označené kovovými 
tabuľkami s piktogramami, ktoré majú 
motivovať návštevníkov k hlbšiemu du-
chovnému zamysleniu.

DVE VERZIE URNOVÝCH SKRINIEK

Urnové skrinky v Kolumbáriu sú navrh-
nuté v dvoch verziách - štandardná skrin-
ka so šírkou 40 cm, atypická nadštan-
dardná skrinka so šírkou 60-70 cm. Nad-
štandardná skrinka je poňatá ako rodin-
ná hrobka, ale aj do štandardnej skrinky 
je možné umiestniť viacero urien. Nosné 
steny kolumbária sú riešené ako betó-
nové prefabrikáty. Predné steny, ktoré 
sú viditeľné budú z kameňa v rôznych 
farebných odtieňoch podľa jednotlivých 
sekcií, budú však tvoriť jednotný har-
monický celok. „Zjednocujúcim prvkom 
na všetkých sekciách budú línie predsade-
ných poličiek z červeného granitu. Na tie-
to poličky bude možné umiestňovať men-
šie predmety ako sviečky, malé vázičky 
a kvety. Kvôli častým vetrom sme navrhli 
na poličkách estetické kovové tyčky zabra-
ňujúce pádu predmetov na zem,“ hovorí 
Ladislav Slabey. „Určite nebude pri urno-
vej schránke toľko miesta na kvety, vence 
a lucerny, ako pri veľkom hrobovom mies-

te v zemi. Z našej bystrickej skúsenosti mô-
žeme povedať, že v tejto veci sa my Slováci 
musíme naučiť materiálnej skromnosti 
a duchovnej štedrosti modlitby, namiesto 
desiatok lucern radšej požiadať kňa-
za o modlitbu či odslúženie svätej omše 
za zomrelých,“ dodáva Ľudovít Pokojný.

STAROSTLIVOSŤ O KOLUMBÁRIUM

Pripravený architektonický návrh ko-
lumbária hodnotí farnosť pozitívne. 
„Páči sa mi z mnohých hľadísk. Kolumbá-
riá na Slovensku častokrát pôsobia šedo, 
depresívne, ale tento náš návrh je estetic-
ky pekný, praktický, ľahko dostupný a do 
prostredia citlivo umiestnený. A naviac, 
i keď je táto téma spojená so smrťou, zdá 
sa mi, že naše riešenie je plné duchovného 
svetla, teda vyžaruje pokoj a radosť toho 
života, do ktorého má každý človek odísť.“ 
Jedna vec je však stavba kolumbária, 
druhá nemenej dôležitá je starostlivosť 
o neho. 

„V súčasnosti hľadáme hospodára, ktorý 
bude pravidelne kontrolovať cintorín, sta-
vebné práce kamenárov a dohliadať aj na 
kolumbárium. Zvädnuté kvety a vypálené 
sviečky pri schránkach kolumbária bude 
odstraňovať, aby nedochádzalo k znečis-
teniu urnových kamenných dosiek ani pa-
rapetov,“ hovorí Ľudovít Pokojný. Okrem 
toho bude na cintoríne osadené aj video 
sledovanie, ktoré má zabrániť vandaliz-
mu či znehodnocovaniu priestoru cinto-
rína. 

PREDAJ URNOVÝCH MIEST

Téme predaju urnových miest sa veno-
vali viaceré zasadnutia farskej rady. 
„Zvažovali sme súčasné trendy správcov 
cintorínov na Slovensku a celkové nákla-
dy na obnovu, ktoré bohužiaľ dnes kvôli 
vojne na Ukrajine neustále rastú. Na-
koniec sme prijali rozhodnutie, že cenu 
za jednu schránku určíme podľa štan-

Súčasťou pripravovanej rekonštrukcie Domu smútku na cintoríne v Záhorskej Bys-
trici bude aj moderné Kolumbárium. Teda miesto, kde si budú môcť pozostalí dôstoj-
ne uložiť pozostatky svojich zosnulých. V súčasnosti je pripravené architektonické 
riešenie prestavby Domu smútku ako aj návrh budúceho Kolumbária, v ktorom bude 
približne 200 urnových skriniek. Obyvatelia Záhorskej Bystrice si ich budú môcť za-
kúpiť, už od 19. apríla. 
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dardných trendov,“ hovorí Ľudovít Po-
kojný. 

K dispozícii bude približne 170 jednogene-
račných schránok (pre max. 2 urny) a 30
viacgeneračných schránok, tzv. rodinná 
hrobka (pre max. 6 urien). V cene bu-
de predaj urnovej schránky na štyri ro-
ky, služby a prenájom pozemku urnovej 
schránky na štyri roky a kamenná dos-
ka bez textu. Po uplynutí štyroch rokov 
bude cena služieb a prenájmu pozemku 
každej urnovej schránky vo výške adek-
vátneho hrobového miesta. „Predaj schrá-
nok spustíme po tohtoročnej Veľkej noci. 
Do 31. augusta tohto roka si ich budú 
môcť zakúpiť len obyvatelia Záhorskej 
Bystrice, od 1. septembra otvoríme pre-
daj aj ľuďom mimo Záhorskej Bystrice.“ 
A kedy by mala byť rekonštrukcia vrá-
tane Kolumbária hotová? „Všetkým nám 
je jasné, že spustenie prác závisí od výšky 
nazbieraných inancií. Avšak náš plán je, 
aby sme posvätili obnovený Dom smútku 
s Kolumbáriom a spustili jeho používanie 
na sviatok sv. Petra a Pavla v roku 2023 
(29. júna),“ dodáva Ľudovít Pokojný.

FINANCIE NA REKONŠTRUKCIU

Cena za urnové miesto bude splatná pri 
podpise zmluvy. Vo výnimočnom prípa-
de sa môže rozdeliť na zálohu a doplatok 
pri dokončení obnovy. „Viem, že toto rie-
šenie môže prísť niekomu netradičné. Ale 
situácia si to vyžaduje. Denno-denne čelí-
me stále sa množiacim požiadavkám ľudí, 

ktorí chcú uložiť pozostatky svojich dra-
hých pri sebe na miestnom cintoríne. Pri-
čom voľných miest na cintoríne v Záhor-
skej Bystrici začína byť dramaticky málo. 
Riešením je teda kolumbárium, moderný 
spôsob uloženia pozostatkov v urnových 
skrinkách. Potrebujeme však zhromaždiť 
dostatok inancií na rekonštrukciu Domu 
smútku a postavenie Kolumbária. Far-
nosť na to prostriedky nemá a bohužiaľ, 
okrem nášho miestneho úradu nemám 
dobrú skúsenosť s dotáciami od rôznych 
štátnych inštitúcií. Preto sme prišli s tým-
to riešením. Financie, ktoré takto získa-
me, investujeme do obnovy Domu smútku 
a vytvorenie Kolumbária. Verím, že to 
komunita v Záhorskej Bystrici pochopí 
a pomôže aj takto prispieť k tomu, aby 
sme vytvorili spoločne dôstojné miesto 
na uloženie pozostatkov našich zosnu-
lých,“ dodáva Ľudovít Pokojný.

INFORMÁCIE O PREDAJI URNOVÝCH 
MIEST

Informácie a vizualizácie inálnej verzie
kolumbária s ponukou schránok v jed-
notlivých sekciách nájdete na farskej 
web stránke farabystrica.sk. Taktiež pri-
pravujeme letáky a informačné tabule 
s podrobnými informáciami na cintoríne 

i v parku pri farskom kostole. Odpove-
de na otázky a podrobnejšie informácie 
podávame vo farskej kancelárii, kde 
sa bude dať uzatvoriť zmluva s kúpou 
jednotlivých schránok kolumbária. In-
formácie získate aj na telefónnom čísle 
0901 909 169.    red

„Spomienka na zosnulých má miesto v našich 
životoch, urobme ju spoločne dôstojnou."  

Ľudovít Pokojný, dekan farnosti

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY

Dom smútku bude mať po rekon-
štrukcii svoju verejnú i súkromnú 
časť. Miesta v pripravovanom Ko-
lumbáriu budú súkromné, inan-
covať si ich bude každý sám. Dom 
smútku však bude mať aj verejnú 
časť, určenú na rozlúčku s našimi 
zosnulými a bude slúžiť všetkým 
Bystričanom. Preto si dovolíme úc-
tivo požiadať všetkých obyvateľov 
o dobrovoľný príspevok na rekon-
štrukciu práve tejto verejnej časti 
Domu smútku. Svoj príspevok mô-
žete odovzdať vo farskej kancelárii 
alebo poslať priamo na farský cin-
torínsky účet s poznámkou Obnova 
Domu smútku: SK18 0900 0000 
0001 7753 0437. Za pomoc veľmi 
pekne ďakujeme.

 Návrh kolumbária. Autor: Ladislav Slabey, Ateliér Slabey 
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APRÍL – MESIAC LESOV 

Vedeli ste, že apríl je mesiac lesov? 
Pri tejto príležitosti sme vyspove-
dali Ing. Eduarda Pokorného, pred-

sedu Mestskej organizácie Slovenského 
poľovníckeho zväzu Bratislava. 
Lesy v okolí Záhorskej Bystrice sú zmieša-
né – bukový, agátový, sem-tam hrab lesný, 
borovice a červený smrek. Žijú tu diviaky, 
srnčia a dančia zver, lasice, kuny a ježko-
via. „Všeobecne platí, že podľa Zákona 
o lesoch má do lesa povolený vstup každý 
občan. Musí sa správať slušne, nekopať, 
nerúbať, nekradnúť. Platí zákaz jazdiť mo-
torkou či autom a zákaz fajčiť,“ vysvetľuje 
Eduard Pokorný. Pri príležitosti mesiaca 
lesov pripravuje miestna organizácia vý-
stavu poľovníckych trofejí. Bude sa konať 

v piatok 29. apríla v Kultúrnom dome 
v Dúbravke na Ožvoldíkovej ulici a bude 
prístupná pre deti a rodičov, všetci milov-
níci prírody sú vítaní. 
„Pred pandémiou sa rozbehol Poľovnícky 
krúžok pod vedením poľovníkov zo Zá-
horskej Bystrice. Aj túto krásnu aktivitu 
nám pandémia zobrala, po uvoľnení opat-
rení však plánujeme v krúžku pokračovať. 
Žiaci sa o ňom určite dozvedia od svojich 
triednych učiteľov,“ informuje predseda 
bratislavských poľovníkov. 
„Jar je čas hniezdenia a rodenia mláďat 
voľne žijúcej zveri. Prosíme návštevníkov, 
aby mláďatám dopriali pokoj, nedotýkali 
sa ich a psy držali v lese na vôdzke,“ upo-
zorňuje poľovník.                         bb, Foto: bb

POĽOVNÍCI SIAHLI NA DNO SVOJICH 
SÍL, ULOVILI 72-TISÍC DIVIAKOV 

Poľovníci ulovili v poľovníckej sezó-
ne 2021/2022, ktorá sa skončila 
28. februárom, až 72-tisíc diviakov. 

Lov spolu s úhynom dosiahol takú hrani-
cu, ako v historickej sezóne 2019/2020. 
Celkovo z našej prírody ubudlo viac ako 
76 100 diviakov. 

Doposiaľ najviac diviakov sa ulovilo v ro-
ku 2019, keď bolo možné loviť diviaky 
na celom území krajiny bez obmedzení. 
Dnes už takmer polovica užívateľov reví-
rov na Slovensku musí dodržiavať prísne 
veterinárne opatrenia a ulovené diviaky 
napr. uchovávať v chladiacom boxe do 
príchodu výsledku vyšetrenia vzorky na 
africký mor ošípaných (AMO). Navyše, na 
viac, ako jednej štvrtine územia rapídne 
poklesli stavy diviačej zveri až pod hra-
nicu tzv. normovaných kmeňových stavov 
z dôvodu premorenia vírusom AMO. 

V polovici decembra schválil parlament 
po šiestich rokoch návrh novely zákona 
o strelných zbraniach a strelive, ktorá 

vylúčila spomedzi zakázaných doplnkov 
zbrane noktovízory a termovízie. Keďže 
platnosť mohlo ustanovenie nadobudnúť 
až po vydaní ďalšieho nariadenia hlavné-
ho veterinárneho lekára, ktoré mu povo-
ľuje zákon o veterinárnej starostlivosti, 
poľovníci mohli od 31.1.2022 loviť diviaka 
s pomocou špeciálnej techniky umožňujú-
cej lov diviakov v noci. Hlavný veterinár-
ny lekár okrem toho povolil lov pomocou 
umelého osvetlenia, lov aj 2 hodiny po zá-
pade a pred východom slnka, či pri vyko-
návaní poľnohospodárskych prác. 

Na sklonku poľovníckej sezóny sa denne 
ulovilo viac ako 200 diviakov, od leta, až 
po obdobie spoločných poľovačiek to bolo 
až 300 diviakov denne, čo sú na tak ma-
lé územie neuveriteľné čísla. Poľovníkom 
preto vyslovme veľké poďakovanie, na-
koľko sú jediní, ktorí môžu významne spo-
maliť šírenie afrického moru ošípaných 
intenzívnym lovom a samozrejme dodr-
žiavaním opatrení. Za posledné tri roky 
ubudlo z našej prírody viac ako 200 tisíc 

diviakov, čo kedysi predstavovalo úbytok 
za 5 rokov. 

TS Slovenská poľovnícka komora, 
Foto: Freepik
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CITY KIDS – POHYB NÁS SPÁJA

TSUNAMI ODVRÁTILI MATCHBALL

V časoch, kedy si každým dňom stále 
viac a viac vážime maličkosti bež-
ného dňa, sme sa rozhodli pripra-

viť podujatie „POHYB NÁS SPÁJA“. Preto 
pozývame všetky deti a dospelých na ro-
dinné popoludnie plné zábavy a pohybu, 
ktoré sa bude konať v sobotu 7. mája 
od 14.00 hod. v školskom športovom 
areáli.

Po dlhých dňoch, kedy deti nemohli napl-
no športovať so svojimi kamarátmi, chce-
me využiť krásne jarné počasie a zabaviť 
sa pri rôznych pohybových súťažiach 
a hrách. Zároveň by sme týmto podu-
jatím chceli vyčariť úsmev na tvári aj 
deťom, ktoré u nás našli útočisko pred 
vojnou a ich rodinám priniesť rozptý-
lenie a krásne strávené chvíle. Budeme 
radi, keď sa deti a rodiny z Ukrajiny, ktoré 
sú v Záhorskej Bystrici a okolí, vďaka špor-

tovým aktivitám zoznámia s komunitou 
miestnych rodičov. Veríme, že sa deti lep-

šie spoznajú so svojimi rovesníkmi, osme-
lia sa a získajú nové priateľstvá.

Všetkých čakáme v sobotu 7.5.2022 v po-
poludňajších hodinách. Môžete sa tešiť 
na rôzne atletické, silové a zábavné súťaže, 
workshopy tancov, vystúpenia a oddycho-
vé zóny. Pripravené budú aj malé odmeny 
a občerstvenie.

Zábava, radosť a smiech – to bude hlav-
ným cieľom tohto podujatia.

Ďakujeme Nadácii TV Markíza za inančnú 
podporu pri uskutočnení tohto podujatia.
Všetky informácie o tomto podujatí a prí-
padné zmeny sledujte na našej stránke 
www.citykids.sk v sekcii Aktuality, na FB 
a IG.

Tešíme sa na Vás! 
City Kids

Bystrické lorbalové mužstvo Tsunami 
Záhorská Bystrica sa v bojoch o postup 
do extraligového inále postaralo o skutoč-
ne silné emócie. Po úvodných dvoch pre-
hrách s FaBK ATU Košice vyrovnalo počas 
jediného víkendu sériu na 2:2. Najprv sa 
im podarilo v sobotu 2. apríla v košickej 
multihale odvrátiť matchball výsledkom 
5:3, v nedeľnom zápase 3. apríla vyrovnali 
sériu na 2:2 vďaka výsledku 5:4 po predĺ-
žení. „Do Košíc sme cestovali s cieľom do-
rovnať. Vrátil sa nám strelec Peter Banga, 
čo nám pomohlo, zišiel sa výborný kolek-
tív, povzbudili nás slová trénera Dária Si-
heľského,“ povedal hráč Marek Valachovič, 
ktorý prezradil, že radosť po nedeľňajšom 
zápase, vďaka ktorému dorovnali sériu, 
bola neopísateľná: „Prvýkrát som videl 
trénera sa radovať. Prežívali sme silné 
emócie, na ktoré sme celú sezónu čakali 
a chýbali nám počas pandémie.“ Na so-
botňajšom zápase v Košiciach ich hru sle-
doval viceprezident SZFB Juraj Hvozdík. 

Vo výhre im pomohli aj dva pôvabné divác-
ke talizmany – priateľka Maroša Kovaľa 
so sestrou. Rozhodujúci zápas o postup 
do extraligového inále sa konal v stredu 
6. apríla, po termíne našej uzávierky. 

Víťazné družstvo sa stretne v bojoch o pr-
venstvo ligy s mužstvom 1. FBC Trenčín. 

mir, 
Foto: Tsunami Záhorská Bystrica
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David Owen: NEMOCNÍ U MOCI 
(Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby)
Vyd. Paseka, Praha-Litomyšl 2011
David Owen (1938) bol v rokoch 1976–1979 britským ministrom zahraničia. Ako psychiater sa dlho zaoberal 
vplyvom nemocí na rozhodovanie vrcholných politikov.

Gilbert Keith Chesterton: VEČNÝ ČLOVEK
Vyd. Postoj, Bratislava 2020
Kniha od jedného z najvýznamnejších mysliteľov dvadsiateho storočia. Chesterton bol nielen ilozofom, ale aj 
žurnalistom a jeho spisovateľský štýl neoslovuje len vedeckú obec, ale je prístupný aj bežnému človeku. Jeho 
poznatky a postrehy o človeku/ľudstve, ktoré v tejto knihe ponúka, sú pútavým čítaním.

Rosemary Sullivanová: STALINOVA DCÉRA (Nevšedný a strastiplný život Svetlany Allilujevovej)    
Vyd. Ikar, Bratislava 2016
Životopisná kniha o dcére Josifa Vissarionoviča Džugašviliho, ktorý do histórie vošiel ako predstaviteľ so-
vietskej moci Stalin. Dočítate sa o spletitom osude ženy, vnímanom postupne od optiky malého dievčatka až 
po pohľad zrelého človeka.

ČO ČÍTA PREDSEDA REDAKČNEJ RADY 
PAVOL SMOLÍK?

Obľúbený herec Vladimír Kobielsky sa s nami podelil o tipy na kultúrne predstavenia, ktoré 
ho nadchli i prekvapili. Známy Bystričan je súčasťou predstavenia Na koho to slovo padne 
v divadle Astorka, ktoré sa hrá už 24 rokov, tiež ho môžete vidieť účinkovať v hre Sen noci 
svätojánskej a v zábavnej talkshow Štyria chlapi a Adela.

OBNOVENÁ PREMIÉRA 
KONTRABASU V DIVADLE L+S
„Toto je pre mňa top predstavenie, 
s Martinom Hubom, na ktoré sa mimo-
riadne teším,“ prezradil predstaviteľ 
z televízneho seriálu Oteckovia. Hra 
Kontrabas sa vracia na divadelné dosky 
po desaťročnej pauze a rozpráva príbeh 
kontrabasistu, ktorý nikdy nebude udá-
vať tón v orchestri.      

BALETNÉ PREDSTAVENIE 
LEPETIT MALÝ PRINC
Divadlo P. O. Hviezdoslava uvádza ba-
letné spracovanie Lepetit Malý princ 
v réžii Laca Cmoreja. Hodinové predsta-
venie ukazuje, ako svet dospelých často 
pripomína fabriku, kde sa ľudia otrocky, 

niekedy na hranici fyzických a psychických síl, snažia naplniť ne-
zmyselné kvóty, a tak nemajú čas skutočne žiť. Objavte na divadel-
ných doskách svojho malého princa.               

OPERA LA TRAVIATA
„Na premiére tejto opery ma veľmi príjemne prekvapil môj he-
recký kolega Filip Tůma, bolo úžasné sledovať, ako sa zhostil  
svojej úlohy. Určite odporúčam zájsť na túto operu,“ povedal Ko-

bielsky. Talianska 
romantická opera 
v troch dejstvách 
sa hrá v talianskom 
jazyku so sloven-
skými a anglickými 
titulkami. 

mir, Foto: L+S, 
DPOH,  TV Markíza, 

IG ilip_tumaa

KULTÚRNE TIPY BYSTRIČANA 
VLADIMÍRA KOBIELSKEHO
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ŠKOLSTVO

 

Hlavná 40 
STUPAVA

0903 743 881 

www.koliesko.eu 

ZOBUĎTE 

BICYKEL, 

IDE JAR!

6-2NB-2022

AKO PRIHLÁSIŤ 
DETI DO ŠKÔLKY?

Zákonní zástupcovia vypĺňajú žia-
dosť o prijatie dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie elektronicky 

na https://mshargasova.edupage.org/
register/, táto žiadosť bude sprístupne-
ná od 20.4. – 30.4.2022.

Na základe vyplnenej žiadosti bude kaž-
dému určený konkrétny termín od 2.5. 
– 6.5.2022 na odovzdanie žiadosti po-
tvrdenej všeobecným lekárom pre deti 

a dorast. Zároveň zákonní zástupcovia 
predložia k nahliadnutiu občiansky 
preukaz a rodný list dieťaťa a obidva-
ja žiadosť podpíšu.

Ak zákonný zástupca nemá možnosť 
elektronicky komunikovať so školou, 
môže sa obrátiť na vedenie školy a do-
hodnúť si vyzdvihnutie formulára na 
zápis dieťaťa osobne tak, aby ho mohol 
vyplnený odovzdať do 5.5.2022.

V prípade zvýšeného záujmu zákon-
ných zástupcov o prijatie dieťaťa do ma-
terskej školy, po prijatí všetkých detí, pre 
ktoré je v školskom roku 2022/23 pred-
primárne vzdelávanie povinné, budú na 
základe žiadosti zákonného zástupcu 
do naplnenia kapacity materskej školy 

prednostne prijaté deti:
• ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 
5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať 
v školskom roku 2022/23 o predčasné 
zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou 
aj písomný súhlas príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva a preven-
cie a dieťa má trvalý pobyt v Záhorskej 
Bystrici.
• v závislosti od voľnej kapacity, podľa 
 veku:
 - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky
• deti, ktoré majú bydlisko v Záhorskej 
 Bystrici
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťa-
ťa bude vydané do 15. júna 2022.

Povinné predprimárne vzdelávanie 
pre 5-ročné deti:
Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení 
zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zá-
kon) a upravuje povinné predprimárne 
vzdelávanie:
• Zákonný zástupca (rodič) je povinný 
 podľa § 28a) zákona č. 209/2019 Z. 
 z. prihlásiť dieťa na povinné vzdelá-
 vanie, ak tak neučiní pôjde podľa § 5 
 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. 
 z. o nedbanie o riadne plnenie.
• Povinné predprimárne vzdelávanie 
 v materskej škole trvá 1 školský rok 
 (je to posledný školský rok pred 
 vstupom do ZŠ).
• Povinné predprimárne vzdelávanie 
 plní dieťa formou pravidelného den-
 ného dochádzania v pracovných 
 dňoch v rozsahu najmenej štyri ho-
 diny denne.
• Dochádzka do MŠ je pre 5-ročné deti 
 povinná, to znamená, že rodič bez 
 ospravedlnenia nemôže nechať dieťa 
 doma. 

red,
Foto: Freepik

Termín podávania žiadostí pre školský rok 2022/23 je od 2.mája 2022 do 6.mája 2022.
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Zosumarizovali sme zoznam projektov, ktoré vás – Bystričanov zaujímajú. Kedy sa začne s výstavbou 
cyklotrasy, kedy pribudne v Záhorskej Bystrici nová občianska vybavenosť a začne realizácia nového 
dopravného projektu v lokalite Tesco? Na naše otázky odpovedá starosta Jozef Krúpa.

Cyklotrasa Hodonínska 

Cyklotrasa od bystrického kruhového objazdu sv. Petra a Pavla 
po Lamač je vo inálnej príprave, prvá fáza cyklotrasy prepojí kru-
hový objazd po lokalitu Orešianky. „Projekt rieši Magistrát hlav-
ného mesta SR Bratislavy prostredníctvom mestskej spoločnosti 
Metro, my sme účastníkmi projektovej prípravy a poskytujeme 
maximálnu súčinnosť. Projekty sú v poslednej fáze povolení. Po-
čítame, že s výstavbou prvej fázy cyklotrasy sa začne v lete, prí-
padne na jeseň tohto roka. Okrem cyklopruhu sa bude asfaltovať 
tento úsek cesty v celej šírke,“ vysvetľuje starosta Záhorskej Bys-
trice. Doplníme informáciu aj o cyklotrase v smere na Marianku 

– prebiehajú úkony súvisiace so stavebným povolením, aktuálne 
čakáme na vyjadrenia dotknutých orgánov. 

Výstavba logistických centier 
na Hodonínskej je neprípustná

V rámci marcového vysielania Spýtajte sa starostu sme dostali 
otázku v súvislosti s výstavbou logistického parku na Hodonín-
skej ulici. „Táto zóna má kód X 502, pričom X znamená, že táto 
rozvojová plocha je natoľko významná, že regulácia je možná 
až na základe preverenia súťažou alebo po podrobnom riešení 
na úrovni urbanistickej štúdie zóny. Máme dohodu s magistrá-
tom, že v tejto zóne nebude stáť žiadne logistické centrum. Mest-
ská časť, aj mesto Bratislava sú proti takémuto projektu, zároveň 
je to neprípustné z hľadiska dopravnej vyťaženosti."

Rozšírenie optickej 
siete

Spoločnosti Slovak Telekom sme v roku 2021 vydali územné roz-
hodnutie o umiestnení stavby a súhlasné stanovisko mestskej 
časti pre plánované optické pripojenie vo viacerých lokalitách 
Záhorskej Bystrice, avšak spoločnosť nás informovala, že z dô-
vodu inančnej náročnosti nebude projekt realizovať. „Naopak, 
v lokalite Strmé vŕšky sú zavedené trubky na optické káble už 
viac ako 30 rokov, preto spoločnosť Orange v týchto dňoch reali-
zuje sondáž možnosti pripojenia optickej siete. Spoločnosť Oran-
ge je tiež operátorom optickej siete v lokalite Krče.“

Nový spoj do Marianky 
a do Borov

Od septembra 2022 by mala začať premávať nová autobusová 
linka číslo 216 zo Stupavy cez Záhorskú Bystricu do Marianky 
a neskôr až do lokality Bory k nákupnému centru a k pripravo-
vanej nemocnici. „Linka s číslom 216 bude obsluhovaná 8-met-
rovými minibusmi a bude premávať od skorého rána do večera 
v hodinovom intervale. Ak sa táto linka osvedčí, trasa linky 216 by 
sa mohla rozšíriť až po železničnú stanicu v Devínskej Novej Vsi, 
aby mali obyvatelia našej lokality možnosť pohodlného vlakové-
ho prepojenia,“ hovorí J. Krúpa.

mir, Foto archív MÚ

PROJEKTY, KTORÉ BYSTRIČANOV 
ZAUJÍMAJÚ
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SAMOSPRÁVA

Stavebná uzávera v lokalite Krče

Miestne zastupiteľstvo v minulom roku schválilo zmenu územné-
ho plánu zóny Krče. Mestská časť spracovala projekt stavebnej 
uzávery. „Po dodaní stanoviska zo strany magistrátu zahájime 
proces stavebnej uzávery. V prípade, že sa nikto neodvolá, môže 
ten proces trvať 2-3 mesiace, v opačnom prípade aj rok či viac,“ 
zdôvodňuje starosta.

Rozvoj lokality Orešianky 

Noví Bystričania v lokalite Orešianky sa pomaly sťahujú do svojich domov a sú zvedaví, ako sa bude lokalita rozvíjať. „V rámci lokality 
Orešianky sa v úvodnej fáze počíta s oddychovými zónami. Mnohí sa dopytujú na prechod do centra mestskej časti - ten je možný cez 
Podkerepušky cez Siedmu ulicu, Kučovanícku ulicu až na cestu Pri Vápenickom potoku. K dispozícii je zastávka MHD, neskôr bude 
ďalšou možnosťou cyklocesta. Iné dopravné napojenia momentálne nie sú možné,“ hovorí J. Krúpa. Osvetlenie priechodu pre chodcov 
na Hodonínskej ulici má developer v podmienke ku kolaudácii, bude sa realizovať v najbližšej dobe.

Nové chodníky a asfalt v okolí Tesco Expres

Už rok pripravujeme projekt nového dopravného riešenia na ulici Rošického a Čsl. tankistov. Výstavba nových chodníkov, nových parkova-
cích miest a dopravného značenia a výmena asfaltu je zahrnutá v tohtoročnom rozpočte mestskej časti. „V súčasnosti prebieha výberové 
konanie na zhotoviteľa stavby. Po dohode s magistrátom budeme tento projekt realizovať počas letných mesiacoch, keď nie je doprava 
natoľko frekventovaná,“ uvádza J. Krúpa.            mir, Foto archív MÚ

Projekt Kaufl and v lokalite 
Ivánce

Návrh riešenia územného plánu Ivánce zahŕňa občiansku vyba-
venosť v podobe objektu obchodného centra. „Majiteľ pozemkov 
v tejto lokalite je Kau land, ktorý by chcel začať s výstavbou mo-
dernej drevostavby v lete, respektíve na jeseň tohto roka. Aktuál-
ne sa riešia úkony súvisiace s územným povolením,“ špeci ikuje 
starosta.

Nová škola a škôlka 
v Elektrovode

„Aby sme vedeli zrealizovať výstavbu novej školy a škôlky v ob-
jekte bývalého Elektrovodu, budeme sa uchádzať o inancovanie 
z externých zdrojov alebo za účasti spoluinvestorov. V súčasnosti 
pracujeme na architektonicko-urbanistickej štúdii využitia zvere-
nej časti areálu, po jej schválení pristúpime k zadaniu vypracovania 
projektu a k procesu vybavovania stavebného povolenia. Predpo-
kladáme, že vydanie stavebného povolenia by sme mohli stihnúť 
do konca tohto roka. Aby sme vedeli zrealizovať výstavbu novej 
školy a škôlky v objekte bývalého Elektrovodu, budeme sa uchá-
dzať o inancovanie z externých zdrojov alebo za účasti spoluin-
vestorov,“ vysvetľuje starosta.
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JARNÁ

AKCIA
NA SERVISNÚ

KONTROLU VAŠEJ

BRÁNY

Zaistite si správne fungovanie a dlhú životnosť Vašej garážovej a vstupnej brány!

Zvýhodnená cena 
vrátane všetkých nákladov,
dopravy a DPH

• vyčistenie tesnenia a koľajníc
• premazanie, nastavenie
• kontrola oceľových laniek
• vyváženie brány
• kontrola diaľkového ovládania

66€

0918 585 585     servis@menton.sk

8-2NB-2022
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