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NAŠA BYSTRICA

S NOVÝMI TVÁRAMI 

Keby sme si rúška nenasadzovali len posledné dva roky, ale vyvinuli by sa 
nám na tvári samy počas tisícročí, mohli by sme si myslieť, že to má niečo spo-
ločné s Darwinom: akože sme zbytočne papuľovali, nadávali, sťažovali sa, fr lali 
– a tak nám cez ústa narástla blana. Celkom vtipná predstava, nie? 

Koľkokrát sme si navzájom vravievali – zavri hubu!... To sme ešte nemohli 
tušiť, že covid nám ju načas zavrie všetkým. Že načas stratíme polovicu tváre. 
Videli sme výraz očí, ale nie úst. A aj keď niekto niečo hovoril, ťažšie sa nám 
orientovalo vo význame jeho slov, pretože nám ako informačný zdroj chýbala 
podstatná časť jeho mimiky. 

Ľudí, ktorých som spoznal počas covidu ako oči nad rúškom, si teraz mu-
sím prácne zapisovať do pamäte nanovo. Aj s ústami. Teraz totiž už máme všet-
ci ústa späť.

A čo ďalej? Zmení sa niečo? Bude sa konečne komunikovať – alebo nás tie 
odkryté tváre inšpirujú opäť len k tomu, aby sme si zase, znova a znova „púšťali 
hubu na špacír“? Pavol Smolík 
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Bystričania nám zaslali množstvo 
nádherných záberov svojich balkó-
nov a predzáhradok, ktoré skrášľu-

jú verejný priestor, za čo im ďakujeme 
a tešíme sa, že nás obklopuje taká pútavá 
zeleň. Spomedzi všetkých príspevkov vy-
brala záhradná architektka Beáta Dolní-
ková troch víťazov, ktorí od Agroservisu 
Stupava získavajú darčekové poukážky 

v hodnote 200 EUR, 150 EUR a 100 EUR 
na nákup v prevádzke v Stupave. Najviac 
zaujala prírodná predzáhradka Petry Šev-
číkovej, ktorá vystihuje súčasné trendy. 
„Trvalky, ktoré pôsobia prirodzene ako 
vo voľnej prírode a nedokonale upravený 
trávnik predstavujú návrat k prírodnému 
prostrediu," vysvetlila B. Dolníková. Záti-
šie s lavičkou v obklopení trvalkami a trá-

vami získalo druhé miesto, predzáhradka 
postavená na hmotách zelene a ich fareb-
ných kontrastoch je efektná pri pohľade 
z ulice a obsadila tretie miesto. Odborníč-
ka veľmi pozitívne zhodnotila všetky sú-
ťažné príspevky, ako Bystričania skrášľu-
jú svoje obydlia zeleňou a prispievajú 
ku skrášleniu mestskej časti. 

mir, Foto: obyvatelia ZB

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU MÁ SVOJICH VÍŤAZOV!

 Predzáhradka Petry Ševčíkovej vyhrala.  Jozef Lasz a Martina Kroslakova, 2. miesto  Mária Horecká, 3. miesto 
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SPOLOČNOSŤ

V prípade predaja tovaru na Všeličo burze pod stanom 
kontaktujte Barboru Besedičovú 0901 795 499. 

Info: besedicova@zahorskabystrica.sk

Zmena programu je možná. 

Sledujte nás na webe a sociálnych sieťach. 

Kultúrne leto
v Záhorskej Bystrici

1.7.  19.00 h. Koncert Ragtime jazz band

2.7. 16.00 h.  Všeličo burza pod stanom 

  na Námestí Rodiny

 21.00 h. Letné kino – Myši patria do neba

  – rozprávka ČR 

3.7.  15.00 h. Jubilanti I. polrok – podujatie 
  Klubu dôchodcov v spoločenskom 
  dome 

16.7. 18.00 h.  Divadlo pre deti: Kapitán Kotvička

30.7. 20.00 h. S láskou – koncert ukrajinských 
  umelcov, Námestie Rodiny

13.8. 16.00 h. Všeličo burza pod stanom 
  na Námestí Rodiny

13.8. 20.30 h. Letné kino na Námestí Rodiny 

27.8. 19.00 h. Koncert pod stanom: 
  Andrea Zimányiová a Juraj Burian 

1.9. 16.00 h. Deň Ústavy SR a Výročie SNP

2.9. - 4.9.   Bystrické hrubé hody

2.9. 20.00 h. Ragtime jazz band

3.9. 9.00 h. Beh o pohár starostu 

 17.30 h. Program pre deti, kultúrny program

4.9. 10.00 h. Hodová sv. omša

 17.00 h. Kultúrny program na ľudovú nôtu 

SOBOTA 3/9/2022 

9.00 – 12.00
BA – Záhorská Bystrica, areál 

základnej školy Hargašova 5

Disciplíny:  

Dospelí - 4,6 km, 
Detské behy 
(200m-400m-600m)

Štart behu: 

Kategórie detí a mládeže 
od 9.30 hod. postupne 
za sebou podľa kategórií.
Kategórie dospelých 
o 10.00 hod. (ženy/muži 
spolu).

Prihlasovanie: 

Online do stredy 31/8/2022 
na www.sportsofttiming.sk

Kategóriu detských behov je 
možné registrovať aj počas 
vydávania štartovacích 
balíkov.

Vyhlásenie výsledkov 
a oceňovanie prebehne 
na hlavnom pódiu 
Bystrických hrubých hodov 
od 18.00 h.
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AKTUALITATÉMA Z TITULKY

HODOVÝ VÍKEND ODŠTARTOVAL 
BYSTRICKÉ LETO

Malé bystrické hody už tradične štartujú 
kultúrnu a spoločenskú sezónu v Záhor-
skej Bystrici. Počasie nám tento rok prialo 

a na námestí sa zišlo plno miestnych a pozvaných hos-
tí, aby sa započúvali do hudobného programu, povozi-
li sa na kolotočoch, pochutili si na dobrotách zo stán-
kov a najmä si užili prítomnosť jeden druhého.

Piatkové popoludnie patrilo tým najmenším. Hudob-
ná skupina Maliny Jam prilákala pod pódium drob-
cov a svojimi chytľavými pesničkami roztancovala 
prítomných divákov, oldies party v podaní skupiny 
Trevis potešila všetky vekové kategórie. Pod príjemne 
osvetleným veľkým stanom sa príjemne sedelo, počú-
valo a debatovalo. 

Sobotňajší program odštartovalo interaktívne pred-
stavenie pre deti A ako Amálka, P ako pesnička. Naj-
viac divákov sa prišlo pozrieť na tanečné vystúpenia 
detí zo City Kids, ktoré si pripravili až 20 prepracova-
ných tanečných čísel. Staršie tanečníčky zo City Kids 
si strihli ešte jedno vystúpenie s mladým spevákom 
Matúšom Kolárovským, známym ako Yael, v súčasnos-
ti veľkou hviezdou hudobných pódií. Pri rozhovore 
sme sa dozvedeli, že Yael hrával voľakedy za lorbalo-
vý tím Tsunami Záhorská Bystrica, ale šport mu nešiel 
až tak dobre, ako mu ide hudba. Na záver sobotňajšie-
ho večera ho na pódiu vystriedala kapela YPS, ktorá 
v minulosti tvorila hity pre mnohé známe speváčky 
a spevákov. Viac o návrate YPS-u na hudobné pódiá 
si môžete prečítať v rozhovore s Jánom Hangónim 
na ďalších stranách Našej Bystrice. 

Mnohí Bystričania sa stretli na nedeľnej omši vo far-
skej záhrade, horúce nedeľné popoludnie potešilo 
najmä milovníkov tradičného folklóru. Na pódiu sa 
predstavilo zoskupenie Hopsasa, najstaršie deti, kto-
ré chodia trénovať do materského centra Hlas nádeje, 
po nich prišiel zaspievať detský folklórny súbor 
Stupavjánek, ktorý zožal veľký úspech. Závereč-
nú hodovú bodku hodom dala dychová hudba Záho-
rienka. 

Kultúrne leto na Námestí Rodiny práve štartuje, teší-
me sa na každé ďalšie stretnutie a príjemnú atmosfé-
ru, ktorá počas podujatí na námestí panuje. 

mir,
Foto: Nina Martinčičová

 Vystúpeniam detí zo City Kids sa potešili malí aj veľkí. 

 Sú

 OZ City Kids pripravilo bohatý tanečný program. 

 Sobotňajší program moderovala Veronika Hatala (vpravo). 

 Záujem o tradičnú cigánsku bol obrovský. 
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 Letná pohoda. 

 Spevák Yael si získal publikum 
 plné tínedžerov. 

 Súčasťou nedeľňajšieho programu bolo vystúpenie formácie Hopsasa pod vedením Kataríny Saňkovej. 

TÉMA Z TITULKY

 Interaktívne predstavenie pre deti 
 zaujalo tých najmenších. 

 Kolotoče prilákali mnohých. 

 Príhovory starostu Jozefa Krúpu 
 a dekana Ľudovíta Pokojného. 

 Na hodoch panovala výborná atmosféra. 

 O zábavu sa postarala aj kapela Trevis. 

 Námestie sa postupne zaplnilo do posledného 
 miesta počas celého víkendu. 

 V piatok ako prví vystupovali 
Maliny Jam.   YAEL s tanečníčkami zo City Kids.  Hodová omša vo farskej záhrade. 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

JÁN „BOBO“ HANGONI 
ALEBO MAMA, KÚP MI RÖNTGEN

Na Bystrických malých hodoch ten-
to rok vystupovala kapela YPS 
music, ktorej lídrom a srdcom je 

obyvateľ Záhorskej Bystrice Ján Hango-
ni. Kapela funguje už niekoľko desaťročí, 
po dlhšej prestávke dal Ján hudobníkov 
dohromady a koncertujú väčšinou pre 
irmy na rôznych eventoch. Opýtala som 

sa Janka, ako sa dostal k hudbe a do Zá-
horskej Bystrice. 

HUDOBNÁ KARIÉRA 

K hudobnej kariére som sa dostal náho-
dou, lebo som povyhrával veľa hudobných 
amatérskych festivalov. Hrávam na gita-
rách - PRS gitare a na akustických gita-
rách Dowina (Dowina je pôvodný názov 
Devína a staré dievčenské meno, tieto gi-

tary sa vyrábajú na Slovensku v Devínskej 
Novej Vsi). Na každej strednej škole bo-
la nejaká kapela, ktorá sad zúčastňovala 
amatérskych hudobných festivalov. Keď 
sme vyhrali školský festival, postúpili sme 
do krajského kola v Banskej Bystrici 
a potom do celoslovenského do Bratislavy, 
ktoré sa ale vždy hralo v kultúrnom dome 
v Stupave. 
Tu v Bratislave ma našiel manažér – Stan-
ley Velický, ktorý v tom čase manažoval 
všetky známe slovenské mená a kapely, 
Evu Kostolányiovú, Karola Duchoňa, Tak-
tici Modus, Marcelu Lajferovú. Zároveň 
mal troch najlepších DJ-ov Štefana An-
derka, Fera Labudu a Pavla Melichárka, 
s ktorými sme my ako amatéri vystupova-

li. Týmto spôsobom sme sa dostali do po-
vedomia hudobnej Bratislavy. 
Už počas strednej školy som premýšľal 
na tým, že budem profesionálny hudobník 
a robil som všetko pre to, aby sa mi to po-
darilo. V roku 1979 náš kamarát bubeník 
zo Zvolena hrával aj s Jarom Filipom, kto-
rého priviedol do kapely a vďaka ktorému 
sme sa stali štúdiovou skupinou. Začali 
sme nahrávať pre TV, rozhlas, ilmové štú-
dia Koliba a Opus. S Jarom Filipom sme na-
hrali vďaka Ivanovi Bradáčovi (šéf techni-
kov v OPUSe) napríklad Bolo nás jedenásť, 
ktorá bola pre Lasicu a Satinského štar-
tom novej éry. S Lasicom 
a Satinským nás zoznámil 
práve Jaro Filip, ktorý s na-
šou kapelou pokračoval až 
do roku 1996. 
Na sklonku 80-tych rokov 
sme všetci bývali na Dunaj-
skej 8. Bolo to miesto, kde 
sa stretávali všetky hudob-
né skupiny z východného 
bloku. Hrávali sme vo Véč-
ku, v Unique, na Bernoláku 
a Garde, zároveň sme hrali 
vo vysokoškolských klu-
boch po celom Slovensku 
a dostali sme sa na kon-
certné pódiá. V 1979 sme 

nahrali prvú malú platňu pre irmu OPUS 
a začali sme nahrávať prvé vlastné pesnič-
ky aj v rozhlase a televízii.
V septembri 1980 prišiel za mnou Jan-
ko Lehotský, že chce robiť nový MODUS. 
Odohrali sme veľa výborných koncertov 
a spolu sme natočili 2 LP platne a 2 LP pre 
Mariku Gombitovú. Texty piesní písali Ka-
mil Peteraj, Ľuboš Zeman a Martin Sarvaš. 
V roku 1983 prišiel za mnou Alino Brezov-
ský zo Slovenského rozhlasu a predstavil 
mi textára Petra Guldana a speváčku Darin-
ku Rolincovú, ktorej sme nahrali prvé dve 
platne. Darinkina sestra Jana chodila 

 Ján Hangovi zahral na Malých bystrických hodoch. 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

NA SOCHÁRSKOM SYMPÓZIU 
VZNIKLI KRÁSNE DIELA

Malé bystrické hody sa stali 
vyvrcholením týždňového 
sochárskeho sympózia, keď 

na pozvanie Bystričana akademického 
sochára Víta Bojňanského prišli do Zá-
horskej Bystrice Doc. akad. soch. Milan 
Lukáč a Mgr. Art. Michal Šuda. Všetci 
traja tvorili z dreva a vytvorili vskutku 
pôsobivé diela – Steblo na hladine, Svet-
lo zhora, Siréna.

Doc. akad. soch. Milan Lukáč nadviazal 
na svoj otvorený cyklus sôch, gra ík 
a kresieb s názvom Botanický sen. „Mo-
tív plávajúceho stebla na vode sa obja-
vil v týchto kresbách a iných, menších 
sochách a v tomto väčšom merítku som 
urobil rastlinu, ktorá bude akoby plá-
vať na vode, možno na oblohe. Aby ľu-
dia zospodu vnímali rastlinu v jemnom 
oblúku, ktorá je osadená na vertikále,“ 
priblížil nám svoje dielo Steblo na hla-
dine Milan Lukáč. S Víťom Bojňanským 
ho spája štúdium na vysokej škole, 
s Michalom Šudom sú kolegovia z Fa-
kulty architektúry a dizajnu. 
Počas sympózií majú sochári možnosť 
vyskúšať si aj iné materiály a techniky, 
na ktoré štandardne majú málo času, 
a tak sa venujú experimentovaniu. 
„Ja som skôr iguralista, tento minimál 
je experiment pre mňa. Chcel som sa 
hrať so svetlom. Robil som taký trám, 

aby sa človek musel pozrieť hore. Ako 
hovorili Čapkovci, umenie nás má po-
vznášať, učiť. Baví ma práca s materi-
álom, je to taká poézia v ťažkej hmote,“ 
vysvetlil Michal Šuda.
Vít Bojňanský predstavil Bystričanom 
svoju chobotnicu, ktorú nazval Siréna: 
„V pondelok na tom konári ešte čviri-
kali vrabce. Najkomplikovanejšie bolo 
nájsť taký konár, ktorý by vyzeral ako 
na mojej kresbe, chodil som po lese 
asi dva dni. Rozhodol som sa urobiť aj 
stoličku, na ktorú si môžu deti sadnúť 
a odfotiť sa. Je to taká prvá vec z prírod-
ného materiálu, čo som vôbec urobil. 
Ja mám strašne veľa hudobných motí-
vov v tvorbe a tento hudobný nástroj 
som našiel v jednej zbierke,“ povedal 
známy Bystričan, ktorý na vrch svojho 
diela umiestnil lesný roh. 
Diela vytvorené počas sochárskeho 
sympózia môžete obdivovať počas ce-
lého leta na Námestí Rodiny.

mir, Foto: mir

do školy s Aničkou Polákovou, s ktorou 
som sa zoznámil v roku 1984 a neskoršie 
sa stala mojou manželkou.
V roku 1988 sme odišli hrať do Škandi-
návie, päť rokov sme hrávali v Dánsku, 
Švédsku, Nórsku a Fínsku, rodiny chodili 
s nami. Po návrate domov na konci roku 
1993 som sa rozhodol, že sa stanem pu-
bovým gitarovým hráčom. V puboch bola 
vždy výborná atmosféra a stovky divákov. 
V tom čase sme založili duo Unplugged 
Jan & Bobo. Hrávali sme vo všetkých Lon-
doner a Irish puboch v Európe a spievali 
sme anglické a americké hity od Beatles, 
Rolling stones a podobne. Akustická doba 
bola fantastická. V roku 1997 sme začali 
spolupracovať s Janou Kirschner a spravili 
sme jej niekoľko pesničiek. Súčasná kape-
la YSP Music bola obnovená v roku 2010. 

AKO VZNIKOL NÁZOV YPS 

Zo začiatku sme sa volali YBBS, ako na-
príklad ABBA. Pomenovali sme sa podľa 
remorkéru YBBS, ktorý plával po Dunaji 
a vyznačoval sa novou, pokrokovou tech-
nológiou. Takí sme chceli byť aj my. YBBS 
sa volalo aj rakúske mesto a západný ná-
zov sme nesmeli mať, preto sme sa vstu-
pom do profesionálneho hudobného sveta 
premenovali a zmenili názov foneticky 
na YPS. 

MAMA, KÚP MI RÖNTGEN

Pesnička nám napadla spontánne, lebo 
sme hrávali pre lekárov medické plesy 
a chceli sme im zložiť pesničku. Chceli 
sme, aby bola sranda. Text piesne zložil 
Ján Slačka a nakoniec sa z toho stal hit. 

AKO SA TI BÝVA V ZÁHORSKEJ?

Do Záhorskej Bystrice som sa prisťahoval 
v roku 1984. Som tu za „nevestu“. Manžel-
ka sa volala Poláková a máme spolu jednu, 
teraz už dospelú dcéru Simonu. V Záhor-
skej Bystrici sa mi býva veľmi dobre, celý 
tento kraj veľmi milujem. Rád sa bicyklu-
jem, hlavne v lese. 

Ďakujem za rozhovor. Celej skupine pra-
jem veľa úspechov.

Barbora Besedičová,
Foto: archív J.H.

 Michal Šuda, Milan Lukáč 
 a Vít Bojňanský (zľava). 

 Siréna od Víta 
 Bojňanského. 

 Steblo na hladine 
 Milana Lukáča. 

 Svetlo zhora 
 Michala Šudu. 
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ROZHOVOR

5 OTÁZOK PRE STAROSTU 
JOZEFA KRÚPU 

ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠÍ ÚSPECH 
DOTERAJŠIEHO ROKA?

Určite ide o ukončenie prevodu Elektro-
vodu do správy mestskej časti. Od začiat-
ku rokovaní cez administratívny proces 
až po tento výsledok ubehlo mnoho me-
siacov, ale už pracujeme na projektovej 
dokumentácii, aby sme sa od budúceho 

roka mohli uchádzať o výzvy na nená-
vratné inančné prostriedky a dotácie. 

ŠKOLA SKONČILA, NO PRÁCE V ŠKOL
SKOM AREÁLI NEUTÍCHNU. V AKOM 
STAVE JE NADSTAVBA ŠKOLSKEJ JE
DÁLNE?

Počas leta budeme inišovať s nadstav-
bou a rozšírením školskej jedálne. Práce 
na stavbe sa z dôvodu meškajúcich do-
dávok stavebného materiálu a situácie 

na stavebnom trhu posunuli do konca 
septembra, tento termín máme sľúbený 
od realizátora stavby.

AKÉ PROJEKTY SA BUDÚ V LETE REA
LIZOVAŤ?

Na pláne je 3. etapa asfaltovania na Pod-
kerepuškách a v pláne sú nové chodní-

ky a nový asfalt v lokalite okolo Tesco 
Expres, ktoré chceme zrealizovať počas 
leta, aby sme využili prázdninový režim 
na cestách. Počas leta by mal pribudnúť 
aj nový chodník na Bratislavskej ulici 
pred Westparkom a pripravujeme pre-
miestnenie svietidiel z chodníka na ces-
te Pri Vápenickom potoku. Na prelome 
augusta a septembra je naplánovaný za-
čiatok výstavby prvej časti športovo-od-
dychového areálu Krče na pozemkoch 
mestskej časti, kde sa začne s výstavbou 
pump tracku a prvých športových prv-
kov.

AKÉ LETNÉ VÝZVY SAMOSPRÁVU ČA
KAJÚ?

Určite to je pravidelná starostlivosť o ze-
leň v Záhorskej Bystrici. Budeme zabez-
pečovať pravidelné a výdatné polievanie 
a údržbu zelene, aby sme mali naše uli-
ce pekne rozkvitnuté. Na pláne je ďalšia 

výsadba zelene pri protihlukovej stene 
na Hodonínskej ulici, s množstvom ze-
lene počítame aj v pripravovanom are-
áli na Krčoch. Na jeseň by sme chceli 
v rozvoji zelene pokračovať výsadbou ci-
buľovín na ulici Pri Vápenickom potoku 
a na Čsl. tankistov.

ČOSKORO SÚ KOMUNÁLNE VOĽBY, 
PLÁNUJETE OPÄTOVNE KANDIDOVAŤ?

Rozbehnuté projekty z tohto volebného 
obdobia by som chcel ako starosta Zá-
horskej Bystrice dokončiť, a preto som 
počas Malých bystrických hodov oznámil 
svoju opätovnú kandidatúru na post sta-
rostu a predstavil svoj poslanecký tím. 
Prioritou je nová základná a materská 
škola so športoviskami a bežeckým ová-
lom v areáli na Holom vrchu, výstavba 
športovo-oddychového areálu Krče, cyk-
lotrasa na Hodonínskej ulici a neustále 
zlepšovanie kvality života v Záhorskej 
Bystrici. Môj poslanecký tím je zložený 
zo súčasných poslancov, aj nových tvárí. 
O post poslancov v miestnom zastupiteľ-
stve sa budú uchádzať: Dagmar Cingelo-
vá, Joana Pokšívová, Eliška Maťášková, 
Nina Martinčičová, Martin Besedič, Jozef 
Masarik, Daniel Liďák, Boris Hurbanič, 
Peter Florek. V prípade, že sa Strane obcí 
a miest Slovenska (SOM Slovensko) po-
darí vyzbierať 10-tisíc podpisov, budeme 
v komunálnych voľbách kandidovať pod 
hlavičkou tejto strany. 

red, Foto: archív MÚ, M. Kubovič

Počas letných prázdnin má mestská časť naplánovaných niekoľko menších či väčších projektov 
týkajúcich sa dopravy a výstavby a pre obyvateľov Záhorskej Bystrice je pripravený bohatý kul-
túrny program. Spýtali sme sa starostu, v akom stave sú aktuálne projekty mestskej časti a čo 
nás v lete čaká.
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SAMOSPRÁVA

POČAS LETA PRIBUDNE 
V ŠKOLSKOM AREÁLI 
NOVÉ IHRISKO

Počas letných prázdnin bude v športovom školskom areáli prebiehať revitali-
zácia a doplnenie nových športových prvkov. Na ihrisku s umelou trávou pri-
budne ochranná sieť, na detskom ihrisku vedľa dopravného ihriska pribud-

ne nová, bezpečná dopadová plocha pre deti. Pri hlavnom vstupe do areálu bude 
umiestnené nové detské ihrisko pre najmenšie deti s niekoľkými hracími prvkami 
a lezeckou stenou pre najmenších a bezpečnou dopadovou plochou. Pri plo-
te areálu susediacom s Hargašovou ulicou bude umiestnený stolnotenisový stôl 
a na stávajúcom detskom ihrisku pri vstupe budú umiestnené nové strunové hoj-
dačky. „Dotáciu vo výške 65 000 eur sme získali od magistrátu hlavného mesta, 
vďaka čomu môžeme bystrickým deťom ponúknuť ďalšie atraktívne prvky na hru 
a sebarozvoj,“ doplnil informáciu starosta Jozef Krúpa.

red, Foto: archív MÚ

Vedeli ste, že dôchodcovia majú zľavu z dane z pozemkov a nehnuteľnos-
tí? Súčasťou aktuálne platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy číslo 
13/2019 o dani z nehnuteľnosti je aj paragraf 8 - Oslobodenie od dane 

a zníženie dane: „Zníženie dane z pozemkov o 50 % dane za pozemky, ktorých 
vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia vý-
hradne na ich osobnú potrebu a zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov 
o 60 % dane na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších 
ako 65 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným po-
stihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, 
ktoré slúžia na trvalé bývanie.“ V prípade, že riešite dane z nehnuteľností a po-
zemkov, pracoviská správcu dane sú na Blagoevovej ulici 9 v Bratislave-Petržalke, 
na 1. poschodí, telefonický kontakt: 02/5935 6111, 02/5935 6954.          red

ZĽAVY Z DANE Z POZEMKOV 
A NEHNUTEĽNOSTÍ PRE OBYVATEĽOV 
BRATISLAVY NAD 65 ROKOV

 

Hlavná 40 
STUPAVA
0903 743 881 

www.koliesko.eu 

10-3NB-2022
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AKTUALITAŽIJÚ MEDZI NAMI

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM!

V prvom polroku 2022 sa krásne-
ho životného jubilea dožíva 23 
Bystričanov z Klubu dôchodcov 

a pätica manželských párov, pričom dva 
z nich oslavujú diamantovú svadbu, dva 
páry smaragdovú svadbu a jeden pár 
zlatú svadbu. Ako krásnu spomienku na 
svoj veľký deň nám viacerí z nich poskyt-
li na zverejnenie svadobné fotogra ie. 
Všetkým jubilantom v mene OZ Klub dô-
chodcov a Miestneho úradu BA-Záhorská 
Bystrica blahoželáme!

60 rokov manželstva oslavujú:
Štefan Pilváň a manželka Violeta, rodená 
Vilémová
Ján Mihalovič a manželka Genovéva, ro-
dená Bilačičová

55 rokov manželstva oslavujú: 
Ľubomír Zárecký a manželka Rozália, ro-
dená Krajčírová
Milan Besedič a manželka Helena, rode-
ná Kralovičová

50 rokov manželstva oslavuje: Štefan 
Mihalovič s manželkou Margitou, rode-
nou Bilačičovou.

Bystrickí jubilanti z Klubu dôchodcov 
za prvý polrok 2022:
Rudolf Drahoš (95 rokov), Mária Hrdino-
vá (94 rokov), Božena Marošová (92 ro-
kov), Emília Muškátová (92 rokov), Ivan 
Zapletal (90 rokov), Mária Zámečníková 
(85 rokov), Jozef Mišovský (85 rokov), 
Helena Haraslínová (85 rokov). Osemde-
siatku oslavujú: František Dobrovodský, 
Milan Madleňák, František Jurčaga, Al-

bína Poláková, Anna Matúšková. 75 ro-
kov sa dožívajú Daniela Pogačová a Ján 
Hasoň. Sedemdesiatku oslavujú: Mar-
ta Ščasná, Ľudmila Krajčírová, Pavlína 
Turanská, Anna Orthová, Mária Nespa-
lová, Sladina Dubová, Helena Dvorská, 
Oľga Drahošová. 65 rokov oslávili Elena 
Kohútová a Marta Masaryková.

mir,  
Foto: archív OZ Klub dôchodcov

 Manželia Pilváňovci, Štefan a Violeta  Manželia Mihalovičoví, Ján a Genovéva 

 Manželia Besedičoví, Milan a Helena 

 Manželia Mihalovičoví, Štefan a Margita 

 Manželia Záreckí, Ľubomír a Rozália 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

JEDEN DEŇ 
S EKO ČATOU

Vídať ich každý deň v uliciach Zá-
horskej Bystrice. Raz kosia, ino-
kedy upratujú, pred kultúrnymi 

podujatiami pomáhajú s prípravami, v zi-
me odhŕňajú sneh. Sú v teréne za každé-
ho počasia. Miestna EKO čata zveľaďuje 
verejné priestory mestskej časti už viac 
ako 20 rokov.

Šestica mužov z EKO čaty je zručná par-
tia. Vilo Hrdina a Ľubomír Špányi majú 
bližšie k technike, Jozef Karovič a Mi-
lan Gaba rozumejú mechanizmu cistery 
na polievanie a pravidelne sa venujú za-
lievaniu zelene. Jozefa „Doda“ Maroša 
môžete občas stretnúť na zbernom dvo-
re, kde vypomáha v neprítomnosti Joze-
fa Hasoňa. Jozef Granec má v EKO čate 
na starosti všetky vodoinštalatérske prá-
ce a zapájanie nových prvkov na námes-
tí, údržbu a správu fontány či hmlových 
brán.

BEŽNÝ DEŇ EKO ČATY

Tradičný pracovný deň EKO čaty začína 
každé ráno o 7.00 hod. rozdelením úloh, 
po ktorom sa chlapi rozdelia do dvojíc 
a vyrážajú do ulíc Záhorskej Bystrice. Vždy 
v pondelky a piatky zbierajú smeti z ma-
lých košov, ktorých je po Záhorskej Bys-
trici cez 110 a zároveň kontrolujú čistotu 
verejných priestorov. Čistia stanovištia 

kontajnerov na sklo, kontajnerové stojiská 
pri škole, na zastávkach MHD, v okolí pre-
dajných stánkov. 

Potom pokračujú v naplánovaných úlo-
hách - v letnom období kosia, čistia daž-
ďové žľaby a rigoly, ktoré sú po silných, 
nárazových dažďoch znečistené. V prípade 
väčšieho sucha polievajú zeleň a stromy 
v mestskej časti, podieľajú sa na prípra-
ve kultúrnych a spoločenských podujatí, 
opravujú a natierajú lavičky, vykonávajú 
údržbu kosačiek a inej techniky, pomáhajú 
pri nepredvídaných udalostiach. 

EKO čata je súčasťou miestneho úradu 
viac ako 20 rokov. Pravidelne sa podieľa 
na správe detských ihrísk, orezáva kríky, 
stromy, pomáha pri sadení zelene. Na jar 
členovia pomáhajú pri osádzaní muškátov, 
na jeseň hrabú lístie, v zime majú na sta-
rosť zimnú údržbu a čistia všetky chodní-
ky v Záhorskej Bystrici.

ČLENOVIA EKO ČATY HOLDUJÚ 
BICYKLU AJ ZÁHRADKE

Šestica súčasných členov ako partia dr-
žia spolu, vo voľnom čase mnohí z nich 
športujú a udržiavajú si kondičku. Bicyk-
lujú, venujú sa turistike a svojej záhra-
de. Ľubomír Špányi je veľký nadšenec 
cyklistiky, vyberá sa najmä do Rakúska, 

Jozef Granec chodí bicyklovať každú ne-
deľu. Jozef Karovič je bývalý profesio-
nálny hasič a je známy ako domáci kutil. 
Viliam Hrdina bol profesionálny vodič 
a neskôr pracoval v automobilke a rád zá-
hradkárči. Dodo Maroš bol profesionál-
ny zvárač a dnes sa vo voľnom čase venu-
je svojej záhrade. Milan Gaba navrhoval 
fasádne omietky a tónoval farby a dnes 
má doma malé hospodárstvo. Chlapi 
z EKO čaty milujú humor a ako v každom 
pracovnom kolektíve sa radi doťahujú 
a vtipkujú. 

mir, foto: archív MÚ 

 Jozef Granec v akcii. 

 Jozef Karovič pri kosení. 

 Ľubomír Špányi a Dodo Maroš (zľava). 
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VOĽNÝ ČAS

Otvorenie novovybudovaného ce-
zhraničného mosta Vysomarch 
medzi Vysokou pri Morave a Mar-

cheggom prinieslo pre peších, ale aj cyk-
listov možnosť navštíviť zaujímavé miesta 
na rakúskom behu rieky Moravy. Jedným 
z cieľov nenáročných cyklovýletov môže 
byť Marchegg, kedysi kráľovské mesto 
s bohatou históriou a nevšednými okol-
nosťami svojho vzniku.

Ak si nechcete skrátiť trasu cez Poľný 
mlyn a chatovú osadu Devínske jazero, 
vydajte sa smerom k Markíze, asfaltovou 
poľnou cestou pokračujte okolo betonárky 
a cez nadjazd ponad diaľnicu D2, až príde-
te ku kruhovému objazdu pri Volkswage-
ne. Po ulici Jána Jonáša sa dostanete do 
Devínskej Novej Vsi. Pri Cyklomoste Slo-
body sa vám jazdou cyklochodníkom sme-
rom na sever otvorí nádherné alúvium 
rieky Moravy, chránené územie ovplýva-
júce množstvom rastlinných a živočíšnych 
druhov, ktorým kraľujú hniezdiace bocia-
ny. Územie známe ako Hajpród bolo v ča-
soch socializmu uzavreté a ostro strážené 
hraničné pásmo, kam mohli majitelia lúk, 
medzi nimi aj Bystričania, vstupovať len 
na špeciálne preukazy. 

Zážitkom je aj prejazd popod marcheggský 
železničný viadukt na trase medzi Bra-
tislavou a Viedňou, postavený v rokoch 
1845-1848. Na samotný most ponad rieku 
nadväzuje na oboch stranách 10 tehlových 
oblúkov, čím dielo preklenulo celé zápla-
vové územie v dĺžke 474 metrov. Most 
bol zničený počas prusko-rakúskej vojny 
v roku 1866, následne bol v roku 1868 
opravený a uvedený do prevádzky. Počas 
prvej svetovej vojny sa zrodili plány na je-
ho rozšírenie, k čomu však už po rozpade 
monarchie neprišlo.

Po hodinke pohodlnej jazdy na bicykli prí-
dete k novému cyklomostu Vysomarch. 

Po jeho prejazde sa hneď ocitnete v blíz-
kosti mestečka Marchegg, ktoré si zaslúži 
pozornosť z dôvodov, o ktorých ste možno 
doposiaľ nevedeli. Založenie samotného 
stredovekého mesta Marchegg úzko súvisí 
s mocenskou situáciou v strednej Európe 
v polovici 13. storočia po vymretí rakúske-
ho rodu Babenbergovcov, keď si na ich 
štajerské dedičstvo nárokovali český kráľ 
Přemysl Otakar II. i uhorský kráľ Belo IV. 
K rozhodujúcemu stretu vojsk oboch pa-
novníkov prišlo v bitke pri Kressenbrune 
12. júla 1260. Zápas niekoľkotisícových 
vojsk priniesol víťazstvo českému kráľovi, 
ktorý si tým upevnil svoju mocenskú pre-
vahu nad uhorským konkurentom. Prav-
depodobne hneď po spomínanej bitke 
nechal Přemysl Otakar neďaleko bojiska 
na brehoch rieky Moravy postaviť pev-
nosť a následne založil mesto, jediné v Ra-
kúsku zo štyridsiatich miest v strednej Eu-
rópe dodnes nesúcich spoločný prívlastok 
„Mestá Otakarove“. Mesto Marchergg malo 
byť obrannou baštou proti Uhorskému 
kráľovstvu a obchodným centrom regiónu. 
Spolu s Olomouckým biskupom Brunom 
zo Schauenburgu sa tu český kráľ snažil 
vybudovať aj cirkevné centrum, čomu 
zodpovedajú aj plány na vybudovanie veľ-
kolepého trojloďového chrámu, z ktorých 
bola zrealizovaná len stavba impozantné-
ho ranogotického presbytéria. Mesto sta-
vané podľa zaužívaných schém a presných 
výpočtov malo centrálne námestie urče-

né na zhromažďovanie vojsk s rozlohou 
viac ako 7 hektárov. Je až neuveriteľné, 
že dnešné provinčné prihraničné mesteč-
ko sa rozprestieralo na ploche 60 hektárov 
a bolo v tých časoch najväčším mestským 
komplexom v strednej Európe. Rýchly roz-
voj mesta netrval dlho. Ambiciózne budo-
vateľské aktivity skončili po tom, čo bol 
Přemysl Otakar II. prinútený v roku 1276 
odovzdať vládu nad rakúskymi krajinami 
Rudolfovi Habsburskému.

Okrem gotického kostola patrí k naj-
významnejším pamiatkam mesta zámok, 
prestavaný z pôvodného vodného hradu. 
Súčasnú reprezentatívnu barokovú po-
dobu získal počas pálffyovskej prestavby 
v roku 1733. Z Otakarových čias sú zacho-
vané aj mestské hradby a vstupné brá-
ny do mesta – tzv. Viedenská zo západu 
a Uhorská z východu. Slávneho zakladate-
ľa mesta, českého kráľa Přemysla Otakara 
II., pripomína v meste aj bronzová socha, 
odhalená v roku 2018. 

V Marcheggu, prezývanom mesto bocia-
nov, prebieha do novembra dolnorakúska 
krajinská výstava s názvom „Tajomstvá 
MORAVSKÉHO POĽA – Človek. Kultúra. 
Príroda.“, ktorú môžete počas vašich cyk-
lopotuliek navštíviť.

Martin Besedič
Foto: archív BSK, Donauauen.at

MARCHEGG – OTAKAROVO MESTO

 Most VYSOMARCH ponad Moravu. 
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Na plácku veselo

V stredu 21. júna, keď sa seniori z Klubu dôchodcov vybrali 
na Plácek na spoločné posedenie spojené s opekaním slaninky, 
špekáčikov a klobások, bol krásny slnečný deň. O pahrebu sa 
postarali Eva Čechová, Dušan Prokop a Jano Hasoň. Bufet bol 

Štatistický úrad SR oznamuje, 
že prebieha zisťovanie 
o vzdelávaní dospelých

Štatistický úrad SR oznamuje, že v čase od 1. júla do 30. novem-
bra 2022 bude vo vybraných 292 samosprávach a 5000 domác-
nostiach prebiehať zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES). 
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník povere-

Privítali sme medzi nami nových 
občiankov

Príjemné popoludnie, keď sme medzi obyvateľmi Záhorskej Bys-
trice privítali nových, malých Bystričanov, uviedli vystúpenia de-
tí z materskej školy z triedy Lienky pod vedením pani učiteľky 
Kapustovej a žiakov základnej školy pod vedením pani učiteľky 
Ostertágovej. Atmosféru uvítania občiankov umocňovalo tiché 
džavotanie najmenších prítomných hostí a hrdosť rodičov, ktorí 
prišli svoje deti predstaviť. Starosta Jozef Krúpa odovzdal rodi-
nám  domovský list občianka, rodičia sa podpísali do miestnej 
kroniky, vybrali svojim ratolestiam hračku a každá mamička si 
odniesla ružu. Nasledovalo spoločné fotenie a potom individuál-
ne fotografovanie, keď sa najmenší Bystričania spokojne natiahli 
v kolíske a vymenili rekvizitu v podobe bábiky za sladký spánok 
či spokojné natiahnutie chrbátika. Medzi Bystričanmi sme priví-
tali tieto detičky: Daria Jančiová, Nina Norisová, Filip Mazúr, Pa-

v prevádzke, takže aj pitný režim bol zabezpečený. Seniorov pri-
šiel pozdraviť aj starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.
Presvedčili sme sa, že mnohí naši členovia už majú dosť svojich 
domácich „aktivít“, ktoré sú jednotvárne, opakujúce sa a nepri-
nášajú im uspokojenie. Vyhľadávajú spoločnosť svojich priateľov, 
susedov a známych, aby si pobesedovali, pospomínali na staré ča-
sy a trochu sa rozveselili. Tak tomu bolo aj v stredu, zišlo sa nás 
skoro päťdesiat. Opekali sme, dobroty zapíjali pivkom, kofolou 
a sem-tam aj „štamplíčkom“ niečoho tuhšieho. O lepšiu náladu sa 
postarala Magda Mišovská, ktorá iniciatívne pozvala člena klubu 
Ivana Čižnára s harmonikou. Pospievali sa pesničky známe aj me-
nej známe, slovenské aj moravské. Nálada bola vynikajúca a všet-
ko nasvedčovalo tomu, že v krátkom čase sa opäť stretneme na už 
klasickom posedení pri guláši. Záverom treba poďakovať miest-
nemu hasičovi Vendovi Urdovičovi za to, že tých, ktorí nevládali 
vyjsť pod les po „vlastných“, vyviezol hasičským autom. 

(Božena Kubíková, členka Klubu dôchodcov)
Foto: Martin Kubovič

ný funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred 
oslovená listom, všetky informácie a názory, ktoré sa v rámci 
zisťovania domácností poskytnú, sú chránené, nezverejňujú 
sa a slúžia výhradne pre potreby štátnej štatistiky. Výstupy 
zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzde-
lanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné 
vzdelávanie v krajinách EÚ.    (red)

vol Maňo, Lili Anne Kubis, Vivien Čičmancová, Félix Verbovský, 
Amanda Vojtková, Max Mikolaj, Eliot Jamrich, Alexandra Sokolo-
vá, Samuel Andreanský, Alica Capiaková, Walter Klimo, Arthur Čí-
žek, Markus Meliška, Noemi Pethö, Linda Jesenková, Tobias Čížek. 
Želáme všetkým spokojné detstvo v Záhorskej Bystrici.

(mir)
Foto: Nina Martinčičová

MESAČNÍK PRE BYSTRIČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV Z. BYSTRICE • VYDÁVA MČ BRATISLAVA  – ZÁHORSKÁ BYSTRICA • ROČNÍK V., 6/2022 • BEZPLATNÉ



14

Odišiel Ján Borák 

Navždy nás opustil dlhoročný člen nášho kultúrneho prostredia 
Ján Borák. Poznali sme ho ako ústretového a vždy pozitívne nala-
deného priateľa, ktorý zabezpečoval ozvučenie podujatí v Záhor-
skej Bystrici. Kým mu to zdravie umožnilo, zúčastňoval sa aktívne 
– ako zvukár stretnutí členov Klubu dôchodcov, Dňa detí, Privíta-
nia adventu, Vánoce pod Krispánkem.
Tento rok sme ho naposledy videli v úlohe farára počas pochová-
vania basy na konci februára.
Janko, budeme na vás vždy s láskou spomínať. Vaši Bystričané.

(red)

Zorganizovali sme burzu kníh

Miestna knižnica zorganizovala koncom mája burzu kníh. Aj keď 
sa zúčastnilo menej predajcov, kníh na výber bolo neúrekom. Po-
vinná literatúra, cudzojazyčné romány, cestopisy, knihy o varení, 
detské knižky a rôzne iné si hľadali nových čitateľov. Sme radi, že 
ste si našli cestu do Ľudového domu, v ktorom teraz sídli knižnica 
a pár kníh ste si odniesli. Burzu kníh určite niekedy zopakujeme..
 (bb)

Foto: TB

Bystričan na stretnutí 
s Ronaldom a hviezdami Manchestru United 

Mladý Bystričan Dávid Lenčéš bol vlani nominovaný futbalovým trénerom Jozefom Pro-
kopom za svoj talent, usilovnosť a šikovnosť na cenu občianskeho združenia Integrá-
cia. Za svoje výnimočné športové úspechy a osobný prístup získal zájazd do Manchestru 
na futbalový zápas a jedinečné stretnutie s futbalistom Christianom Ronaldom. Na prelo-
me apríla a mája sa táto cesta uskutočnila a on spolu s tridsiatkou detí zažil neopakova-
teľný výlet do Belgicka a Anglicka. Deti navštívili tréningové centrum futbalového Man-
chestru United a osobne sa stretli nielen so slávnym Ronaldom, ale na kus reči prišiel aj 
Nemanja Matić, Marcus Rashford a mladý Slovák Martin Šviderský z Manchestru United. 
Okrem prehliadky štadióna Old Trafford boli na domácom zápase, absolvovali slávnost-
ný obed s hráčmi a zástupcami klubu. Počas 
svojho jedinečného pobytu navštívili Oxford, 
Londýn, aj europarlament v Bruseli. „Bolo 
to perfektné. Najviac sa mi páčil Martin Švi-
derský, ktorý mi dal motiváciu, že keď niečo 
chcem, musím na sebe makať,“ rozprával do-
ma rodičom a najbližšej rodine Bystričan Dá-
vid, ktorý je futbalista telom aj dušou a okrem 
toho, že aktívne hrá futbal, pravidelne chodí 
na reprezentačné zápasy ako divák. Z cesty si 
odniesol nezabudnuteľné spomienky aj mo-
tiváciu, že je potrebné sa učiť cudzie jazyky, 
aby sa dostal na svetové trávniky.  

(mir) Foto: archív Dávid Lenčéš, Integrácia

 Dávid Lenčéš a Nemanja Matić 
 (zľava). 

 Slávny Ronaldo v strede záberu. 
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Nový vodojem má slúžiť 
Bystričanom od nového roka

Počas jedného z kontrolných dní sme sa dostali až do komory pri-
pravovaného vodojemu na Holom vrchu, ktorý svojim objemom 
2 milióny litrov vody bude slúžiť Bystričanom, aj obyvateľom 
Marianky a Borinky. Jedna z komôr bola v čase našej návštevy 
kontrolne napustená vodou, po dne druhej komory sme sa popre-
chádzali. Nad komorami bude zriadená technologická miestnosť, 
ktorá bude kontrolovať parametre vody a technické parametre 
zariadenia. 
Vďaka tejto stavbe by už nemala naša lokalita pociťovať výpadky 
vody, ani slabý tlak vody. Okrem výstavby vodojemu BVS zrekon-
štruovala okolité vodovodné rady a na požiadavku našej mest-
skej časti vyasfaltovala v celej šírke cestu Pri Vápenickom potoku 
od Holého vrchu po križovatku s ulicou Ota Holúska a zrealizova-
la dopravné značenie. 

 Vodojem v číslach:
• 2 komory, z ktorých každá má objem 1000 m3 (1 milión litrov 

vody)

• 2 milióny litrov vody dokáže zásobiť 14-tisíc obyvateľov prie-
mernou spotrebou, ktorú vyžadujú hygienické normy

• Investícia vo výške 2,3 milióna EUR
• vodojem je zasadený sčasti do svahu, odkop je vo výške 6 met-

rov
• stavba bude mať zelenú strechu, strecha manipulačnej komory 

bude vo výške 10 metrov
• inálny termín dokončenia stavby je október 2022, dva mesia-

ce bude prebiehať skúšobná prevádzka, samotné spustenie sa 
očakáva na začiatku roka 2023. (red)

Foto: archív MÚ

Ako poskytnúť prvú pomoc 
pri tepelnom úpale a prehriatí 

V letnom, horúcom počasí hrozí nebezpečenstvo prehratia a te-
pelného úpalu. Tepelný úpal vzniká z dlhšieho pobytu v teplom 
prostredí, v dôsledku čoho sa organizmus nevie zbaviť nadbytoč-
ného tepla v tele. Rizikovejší sú novorodenci a malé deti z dôvodu, 
že nemajú ešte tak vyvinutú termoreguláciu. Seniori sú rizikoví 
z dôvodu pridružených ochorení, spomalenej termoregulácie 
a kardiovaskulárnych problémov. Najčastejšie príznaky prehria-
tia sa môžu podobať aj vírusovej infekcii a mať oneskorený ná-
stup. Únava a slabosť, napínanie na vracanie , vracanie, bolesť 

hlavy a svalov, zrýchlený pulz, teplota viac ako 37 °C a menej ako 
41 °C. Príznaky pri úpale sú rovnaké ako pri tepelnom prehriatí, 
teplota je vyššia ako 41 °C. V dôsledku vysokej teploty sa môžu 
vyskytnúť aj halucinácie, zmätenosť, čudné správanie, porucha 
rovnováhy, červená a horúca koža.
Prvá pomoc: pacienta dajte do chladného prostredia, zabaľte 
do prestieradla navlhčeného vlažnou vodou, ovievajte a chlaďte aj 
hlavu. Tekutiny je nutné podávať po dúškoch, ak nie je prítomné 
vracanie, sledujte vedomie, dýchanie a krvný obeh. Neodporúča 
sa chladenie studenou vodou ani chladenie studeným nápojom. 
Ako prevencia sa odporúča ľahký odev a dostatočný pitný režim. 
Neodporúča sa dlhý pobyt na slnku medzi 11.00-16.00 hod. 

(Bc. Nina Martinčičová)

Naša Bystrica AKTUAL. Periodicita: mesačník. Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, Bratislava. IČO: 00604 887. Dátum vydania: 1. 7. 2022. Čís-
lo 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, 
Bohuslav 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.

Boli sme pri otvorení novej 
radnice v našej partnerskej obci 
Brumovice

Koncom mája sa starosta Jozef Krúpa spolu s malou delegáciou 
zúčastnil slávnosti otvorenia novej budovy radnice v našej dru-
žobnej obci Brumovice. Pred sokolovňou nás privítal usmiaty 
starosta Rudolf Kadlec. Bola to naša prvá návšteva po dvojročnej 
nútenej prestávke. Brumovice je malá moravská obec s cca 1000 
obyvateľmi. Od roku 2002 je súčasťou Mikroregionu Hustopečsko 
a od roku 2004 Velkopavlovické vinařské podoblasti. Podarilo sa 
im získať grant na náročnú rekonštrukciu starej budovy knižnice, 
ktorá sa po prestavbe zmenila na krásnu radnicu a viacúčelovú 
budovu s podateľňou, kanceláriou starostu, zasadačkou a sobáš-
nou miestnosťou, knižnicou a poštovým úradom. Po prehliadke 

radnice nasledovalo slávnostné otvorenie za prítomnosti zá-
stupcov Juhomoravského kraja. Nechýbali ani deti a mládežníci 
v krojoch, počas krátkeho občerstvenia v Sokolovni hrala cimba-
lová hudba Vonica. Samospráve našej partnerskej moravskej obce 
prajeme, aby aj v nových priestoroch slúžila svojim obyvateľom 
tak vzorne a obetavo ako doteraz.             (bb)

Foto: B. Besedičová

 Delegácia zo ZB: Martin Besedič, Štefan Martinkovič, Ján Zaviačič 
 – domáci, starostovia: Rudolf Kadlec a Jozef Krúpa, Antonín 
 Košulič – domáci, Vladimír Kubovič a Daniel Liďák
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VOĽNÝ ČAS

Naša
Bystrica

meno 
Eduarda 1 dal ako 

výhodu

Pomôcky: 
Asta, Elantra, 

Vlača

príslušník 
hnutia 

skinhed

register ton 
(skr.)

prírodný rybie vajíčko
„Stano! Celý mesiac ti neprestajne 
opakujem, aby si mi nič nekupoval 
na narodeniny. Dnes mám naro-
deniny a ty...?" 

(záver je v tajničke)

austrálsky 
pštros

obyvatelia 
Srbska

výzva

odborník 
v didaktike

medziná-
rodný umelý 

jazyk

vynálezca 
dynamitu

jemná hmla
katolícka 

cirkev (skr.)
oersted

(zn.)

poolepuje

veľtok v Juž. 
Amerike 

meno psa

Naša
Bystrica

ženské meno 
(18.8.)

otrava (lek.)

adopcia, 
po česky

rozsýpaj

sníval 
(kniž.)

long ton 
(skr.)

vymieňala

obidvaja

otvorené, 
po anglicky

2
strom 

s ostrými 
tŕňmi

značka 
elektro-

spotrebičov

meno 
Miroslava

značka tónu

meno 
Alžbety

myšlienka

pascal 
(zn.) švédsky 

vynálezca

medzínárod-
ný kód Egypta

typ auta 
Hyundai

spád

sedacia 
poloha

úbor 
džudistu

najvyššie 
karty

hranica 
(lek.)

apatický 
človek

mladšia doba 
kamenná

morská ryba

Naša
Bystrica

udrel 
po hlave

st. značka 
aviváže

meno Chača-
turjana

spolu

meno 
Petronely

značka 
čistiaceho 

prášku 

meno 
Komenského

latinský 
pozdrav

patriaci Ane

Light Motor 
Vehicle (skr.)

moc

somár

emisná kon-
trola (skr.)

rúbe, seká

olejové látky 
(skr.)

telúr
majetok 
nevesty

napúšťal 
moridlom

české 
mesto

faktor 
vonkajšieho 
prostredia

obec v okre-
se Vranov 

nad Topľou

3

15-3-NB-2022
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RIADKOVÁ INZERCIA

VOĽNÝ ČAS

BOTANICKÁ 
ZÁHRADA

POSLEDNÉ ZVONENIE
(voľná tvorba žiačky ZŠ)

Posledné zvonenie už sa k nám blíži, 
no toto zvonenie sa od iných líši.
Celá kopa starostí odíde so zvonením
a my viac nemusíme tráviť celé dni učením!

Prišiel koniec skorému vstávaniu, 
koniec každodennému triednemu táraniu!
Letné prázdniny na nás už volajú,
šťastní učitelia nám k odchodu mávajú. 

Deti sa ku školskému východu rútia.
Verte, že cez prázdniny za školou nesmútia!
Všetci zo školy horlivo utekajú,
letnú atmosféru už naladenú majú.

No nečuduj sa, keď po dvoch mesiacoch 
ulievania sa, 
nakoniec škole s úsmevom povieš „som tu zasa“!
Začne sa doba zbierania nových vedomostí, 
a samozrejme aj dodržiavania školských 
povinností.

Lenka Marečková

NA NÁMESTÍ
Sedím na námestí a okolo mňa
vidieť v korunách stromov vietor.
Studený závan klimatizácie.

Sedím na námestí a okolo mňa
nadšený džavot detí a rozhovory dospelých.
Každodenné objednávky, každodenný ruch.

Sedím na námestí a okolo mňa 
cítiť vôňu vyhriatych dlaždíc.
Závan vetra spolu s prímesou zmrzliny.

Sedím na námestí a okolo mňa
si nejakí ľudia vychutnávajú cigarety.
Odpijem si z kávy a na okamih mi zmrzne jazyk.

Barbora Kurdelová, žiačka 8.B

Ceruzka jemne šuchotala, keď som ňou pohybovala po papieri. 
Čiara za čiarou. Okolo bolo cítiť pokosenú trávu. Práve som sa sa 
pokúšala správne nakresliť pichliače vysokého kaktusu. Ku vôni 
pokosenej trávy pribudol aj slabý, ale príjemný závan kávy. Bolo 
aj trochu počuť kávovar. V tráve, ktorá bola ešte pred chvíľkou 
aspoň dvakrát dlhšia, splašene poskakovali cvrčky a neustále cvr-
likali. Určite nie je príjemné, keď si malý chrobák a zrazu neja-
ké hlučné stroje spravia vžum-vžum a šmik-šmik a odrazu je pol 
trávy fuč. V mysli som ich poľutovala a potom som sa vrátila ku 
kresleniu.
Dokreslila som kaktusový kvet. Pohľadom som blúdila po celom 
obrázku a hľadala hocijakú chybu. Opravila som tých pár málo 
miest niekoľkými ťahmi. Ešte raz som prebehla celé dielo po-
hľadom, ale už som nenašla nič, čo by bolo potrebné upravovať, 
a tak som odložila ceruzku. Namiesto nej som vzala pero a svoj 
drahocenný zápisník. Na obale bolo chápadlo chobotnice, ktoré 
som tam dokreslila, pretože bez neho bola obálka príliš nudná 
a nezáživná.
Nalistovala som si dvoj stránku s nadpisom Požiadavky a odfajkla 
si poznámku kaktus a kaktusiatko. Túto požiadavku na mňa ma-
la Mirka. Ďalšie štyri požiadavky ktoré som ešte nesplnila zneli: 
medúzy od Simony, vyplavená veľryba od Miriam, sušiace sa ruže 
od Ivany a portrét Olivera od sestry. Nad tým posledným som pre-
vrátila oči. Nemala som v pláne ho kresliť, pretože buď by nebola 
spokojná, alebo by sa medzitým zamilovala do niekoho ďalšieho.
Momentálne sa mi nechcelo kresliť ani jednu požiadavku. V zá-
pisníku som prelistovala na ďalšiu dvoj stranu, tentokrát s ná-
zvom Plány. Sem si zapisujem väčšinu nápadov a podľa toho to 
aj vyzeralo. Niektoré tu boli už dlhšie, ako napríklad potope-
ný vrak plachetnice s rybárom, kraken zápasiaci s bohom morí 
Poseidónom, melancholické more pred východom slnka a také. 
No to, čo tu mám zapísané najdlhšie a zároveň to, čo chcem na-
kresliť najviac, je botanická záhrada pod vodou. Tomuto plánu 
padlo za obeť už veľa papierov, ale ešte nikdy som ho nedokres-
lila, zakaždým mi tam niečo vadilo a ja som nevedela prísť na to, 
čo to je. 
S myšlienkami inde som vzala ďalší čistý papier a nakreslila tam 
Ivaninu požiadavku – sušiace sa ruže zviazané mašličkou a visiace 
zo stropu, ktorý už nebolo vidieť. Prečo som začala kresliť práve 
toto? Netuším. Viem iba, že u mňa doma si snívam o botanickom 
svete pod vodou.

Barbora Kurdelová, žiačka 8.B

• Kúpim pozemok alebo rodinný dom, nie som RK.   
Tel.: 0949 136 458 12-3NB-2022
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ŠKOLSTVO

Po dlhej ceste autobusom sme sa 
konečne dostavili do Osvienčimu, 
skontrolovali nás detektormi ko-

vov, každý dostal slúchadlá, ktorými sme 
mohli počúvať výklad našich dvoch sprie-
vodcov. Prechádzali sme areálmi oboch 
táborov, v ktorých sme videli schátrané 
budovy a ruiny, v ktorých sa nachádza-
li expozície. Napríklad sme mohli vidieť 

osobné veci, fotogra ie i každodenný život 
v tábore odvlečených židov, či politických 
väzňov. Okrem iného sme si mohli pred-
staviť, aké krutosti a zverstvá Nemci vy-
konávali na Židoch, a to napríklad tým, že 
z ich ľudských vlasov vyrábali látky, tka-
niny, koberce. Alebo napríklad pri pálení 

v kremačných peciach využívali ľudský 
tuk ako palivo namiesto benzínu. Väzni 
žili v neľudských podmienkach, v ktorých 
sa zabíjalo aj pre obyčajnú misku. Človek 
v tábore bez misky neprežil. Niekedy ju 
žiaľ museli použiť nielen na jedlo, ale aj 
na fyziologické potreby. Pravidlá v tábore 
boli veľmi prísne. Keď väzeň počas práce 
nevládal alebo oddychoval, bol zavretý 
do väzenskej cely, v ktorej boli natlačení 
4 väzni v priestore 90x90 cm aj viac ako 
10 dní. A to celé v stoji. Alebo keď niekto 
ušiel, potrestali rodinu, alebo aj celý blok 
(ubytovacie zariadenie pre Židov; v Bre-
zinke ich bolo asi 250 drevených, v kto-
rých žili iba muži. V jednom ich bolo 600 
– 800 mužov). Súčasťou táborov boli aj 
plynové komory, v ktorých sa väzni najprv 
vyzliekli, aby sa šatstvo mohlo ďalej pou-
žiť, a boli veliteľmi poslaní sa osprchovať 
(výnimočná udalosť), kde však namiesto 
očistnej dlho očakávanej sprchy ich čakala 
smrť v podobe otravy plynom.

Po tomto zážitku sme si viac začali vážiť 
náš každodenný komfortný život, ktorý 
bol väzňom odopretý, ba čo viac, ani by si 
ho nevedeli predstaviť. Stále nevieme po-
chopiť, ako človek mohol vykonávať také 
zverstvá bezbranným ľuďom.

Nepríjemné a smutné pocity sme prekryli 
návštevou mestečka Psczina, v ktorom sa 
nachádzal pekný historický kaštieľ. Treba 
priznať, že sme ho „ prekorčuľovali“ v su-
per klzkých návlekoch, preto tá prehliad-
ka netrvala dlho. Aj v rýchlosti nás očarili 
nádherné lustre, zachovalé dobové nábyt-
ky a aj poľovnícke trofeje. Po prehliadke 
kaštieľa sme mali rozchod na malebnom 
námestíčku, na ktorom sme sa osviežili 
chutným nápojmi a dobrým jedlom, nakú-
pili si taktiež občerstvenie na cestu a vy-
dali sa naspäť domov.

Bol to zaujímavý a poučný výlet, ktorý nás 
donútil si uvedomiť, čo to je „REAL LIFE“ 
(preklad-reálny život). Keďže to bol náš 
posledný výlet, tak sme si ho dosýta vy-
chutnali a spomienky budú v nás ešte dlho 
doznievať.

Ďakujeme organizátorovi - p. uč. Ilkovi 
a pedagogickému dozoru, p. riaditeľke 
Kaliarikovej, p. učiteľke Mikolášikovej 
a p. tajomníčke Marošovej.

Kolektív 9.A a Kristián O. (9.B)
Foto: archív ZŠ s MŠ

O histórii sa dá veľa počuť, čítať, ale možno ju aj úlomkami vidieť cez múzeá, hrady, 
či kaštiele. Nezvyčajným miestom poznávania bolestnej a krutej histórie bola pre nás 
31. mája exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime a vyhladzovacieho tábora 
v Brezinke za hranicami Slovenka, v susednom Poľsku. 

NAHLIADNUTIE DO KRUTEJ NAHLIADNUTIE DO KRUTEJ 
A BOLESTNEJ MINULOSTIA BOLESTNEJ MINULOSTI

 Múr, pri ktorom sa denne vykonávali popravy.
 Pietne miesto v tábore.  

 Vstup do koncetračného tábora Osvienčim 
 (nem. Auschwitz) s nechvalne známym nápisom 
 „Arbeit macht Frei“ – „Práca oslobodzuje“. 

 Vagón stojaci na selekčnej rampe v tábore 
 Brezinka. V tak malom priestore boli stiesnené 
 desiatky deportovaných ľudí, ktorí často 
 cestovali v príšernom teple alebo mraze aj 
 niekoľko dní či týždňov. 

 Prehliadka tábora Osvienčim (nem. 
 Auschwitz) so sprievodcom. V pozadí 
 nechvalne známy nápis „Arbeit macht 
 Frei“ – „Práca oslobodzuje“. 

 Prehliadka tábora Osvienčim 
 so sprievodcom. Nacisti použili na založenie  
 tábora poľské delostrelecké kasárne. 

 Expozícia ukazujúca deportácie Židov. 
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ŠKOLSTVO

OLYMPIÁDA 
V MATERSKEJ ŠKOLE

MDD PLNÉ DETSKEJ RADOSTI MDD PLNÉ DETSKEJ RADOSTI 
SME SI SPOLOČNE UŽILISME SI SPOLOČNE UŽILI

Na sklonku mája zažili deti z ma-
terskej školy športové popoludnie 
- olympiádu, ktoré im pripravili 

pani učiteľky. Každá trieda si zvolila svoj-
ho vlajkonosiča a nastúpila si na ihrisko. 
Olympiádu nám o iciálne otvorila pani zá-
stupkyňa materskej školy, ktorá pribehla 
s olympijským ohňom. Predniesli sa sľuby 
športovcov a rozhodcov, triedy postupne 
zakričali svoj športový pokrik. A čo nasle-
dovalo ďalej, tušil iba kolektív materskej 
školy, ktorý si pripravil malé prekvapenie 
pre pani zástupkyňu Vierku Mazáčkovú 
pri príležitosti jej životného jubilea. Spo-
ločne sme jej zaspievali pieseň Všetko 

najlepšie a odovzdali dar (sošku anjela) 
a kyticu. Po gratulácii sa deti spolu s pani 
učiteľkami vybrali na stanovištia, kde sa 
pustili s vervou do plnenia úloh. Plazili sa 
po lavičke, hádzali na terč, skákali vo vreci 
a prekonávali mnoho ďalších športových 
disciplín. Na záver boli deti odmenené 
zlatou medailou a zaspievali si slovenskú 
hymnu. Ďakujeme našim kolegyniam Bar-
borke, Danielke a Monike A. za organizá-
ciu a deviatakom, ktorí nám pomohli pri 
realizácií. Prajeme im veľa úspechov v štú-
diu na stredných školách. 

Pani učiteľky MŠ
Foto: archív MŠ

Oslava MDD a Dňa rodiny v škol-
skom športovom areáli bola plná 
smiechu, detskej radosti a zábavy. 

Pre deti boli pripravené zaujímavé stano-
vištia, na ktorých sa plnili úlohy a získavali 
odmeny. Disciplína s lietajúcim tanierom, 
skokom do diaľky, vojenskou dráhou, švi-
hadlom, stanovištia na basketbalovom 
ihrisku či priamo v hale ponúkli vskutku 

atraktívnu zábavu. O zaujímavý program 
sa postaral učiteľský zbor ZŠ s MŠ, ale aj 
miestna organizácia Červeného kríža, 
dobrovoľní hasiči, miestny futbalový klub 
a SPST spoločenstvo stolného tenisu. Dlhý 
rad na maľovanie na tvár a výskanie pri 
skákacom hrade boli tým správnym sprie-
vodným programom pre deti. Úvod patril, 
naopak, tancu detí zo City Kids, milým slo-

vám riaditeľky školy Zuzany Kaliarikovej 
a starostu Jozefa Krúpu, moderátorskú 
rolu zvládli s profesionálnym prehľadom 
žiačky základnej školy. Deti sa občerstvili 
ovocím, džúsom, aj dobrými bratislavský-
mi rožkami a dobrotami zo stánkov, nála-
du prítomných umocnila výborná sprie-
vodná hudba. 

mir, Foto: Martin Kubovič



22

Napriek tomu, že nám počasie pre-
kazilo pôvodný termín, nevzdali 
sme to a 15. mája sa nám poda-

rilo uskutočniť športové podujatie PO-
HYB NÁS SPÁJA. Od začiatku sme vedeli, 

že chceme týmto podujatím pomôcť aj 
deťom, ktoré museli utiecť pred hrôzami 
vojny a ktoré našli útočisko v Záhorskej 
Bystrici. Všetci v tejto dobe pomáhame 
ako vieme, v rámci našich síl a možností. 
My v City Kids sme spojili sily s Nadáciou 
Markíza, ktorá nám inančne pomohla 
a vzniklo z toho krásne športové popolud-
nie. Hlavným cieľom podujatia bolo, aby 
sme spojili komunitu skvelých rodičov 
a detí zo Záhorskej Bystrice s rodinami 
z Ukrajiny a to tou najprirodzenejšou ces-
tou, akou je šport, pohyb a zábava.

Všetko odštartovali naše talentované deti 
zo City Kids. Ukázali svoju šikovnosť a ra-
dosť, ktorú im dáva pohyb. Niektoré deti 

vystupovali prvýkrát a sme na ne veľmi 
hrdé, ako odvážne vykročili pred všetkých 
návštevníkov. Hlavným bodom programu 
bolo zbieranie pečiatok na ôsmich špor-
tových stanovištiach, ktoré preverili po-

hybové zručnosti všetkých detí. Za svoju 
snahu si zaslúžili sladkú odmenu a krásne 
drevené medaile, ktoré im budú pripomí-
nať tento deň. Aj v tvorivých dielňach sme 
spájali deti a naplnilo sa motto Pabla Pi-
cassa, že „všetky deti sú umelci“. Podarilo 
sa nám vytvoriť unikátny obraz, kde deti 
spoločne zanechali svoje odtlačky prstov 
a aj týmto sa potvrdila myšlienka tohto 
podujatia. Na záver sme to spoločne roz-
točili v rytme rokenrolu a deti sa naučili 
aj základy veľmi obľúbeného tanečného 
štýlu hip hop.

Tešíme sa, že vďaka Nadácii Markíza na-
še podujatie vyšperkoval svojím profe-
sionálnym výkonom moderátor Vratko 

Sirági. Sme tiež veľmi radi, že sme mohli 
všetkým predstaviť skladateľku detských 
pesničiek Lenku Potokovú, ktorá je obyva-
teľkou Záhorskej Bystrice. Spolu s Katkou 
Šillerovou nám spríjemnili podujatie krás-
nym spevom.

Ďakujeme dobrovoľníkom z Nadácie Mar-
kíza a našim trénerom zo City Kids, že nám 
v deň podujatia pomáhali s prípravou, 
venovali sa deťom na jednotlivých stano-
vištiach a boli všade, kde bola potrebná 
pomocná ruka. Ďakujeme aj MČ Záhorská 
Bystrica, že sme mohli využiť športový 
areál na toto podujatie. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nám akokoľvek pomohli s prí-
pravou tohto podujatia. Veľmi si to vážime. 
Úsmevy a radosť detí boli jasným dôka-
zom, že všetky prípravy stáli za to. Bolo to 
úžasné nedeľné popoludnie, plné slniečka, 
športu, zábavy a smiechu. Cieľ bol splnený 
a veríme, že už čoskoro nás pohyb spojí aj 
na ďalšom našom podujatí.

Viac fotiek a video z podujatia nájdete 
na našom FB, IG a na www.citykids.sk. 

City Kids

ŠPORT

POHYB SPOJIL DETI 
V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
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FUTBAL V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 
UŽ LEN POD JEDNOU ZNAČKOU

To, o čom sa už dlhšie hovorilo, sa 
stalo skutočnosťou. Na Deň detí 
prišlo k zlúčeniu dvoch futbalo-

vých klubov. Po viacročnom pôsobení 
a zdieľaní ihriska dvomi klubmi MFK Zá-
horská Bystrica (deti a mládež) a MKF 
Slovan Záhorská Bystrica (seniori) bude 
v našej obci pôsobiť už len jeden futbalový 
klub. Pod hlavičkou MFK Záhorská Bystri-
ca budú pôsobiť v súťaži ObFZ Bratislava 
mesto - 5. liga už aj seniori. Týmto zlúče-
ním umožníme neskôr plynulý prechod 
našich dorastencov do seniorského futba-
lu. Zároveň seniori ostanú v 5. lige, kde sa 
pred pár rokmi prebojovali.

V novej sezóne 2022/23 budú náš klub re-
prezentovať tieto kategórie:
• Seniori – 5. liga súťaž ObFZ (Oblastný 

futbalový zväz) Bratislava mesto
• U19 – starší dorast, 3. liga súťaž BFZ 

(Bratislavský futbalový zväz)
• U17 – mladší dorast, 3. liga súťaž BFZ
• U15 – starší žiaci, 3. liga súťaž ObFZ 

Bratislava mesto
• U13 – mladší žiaci 3. liga súťaž ObFZ 

Bratislava mesto

• Prípravky U11, U10, U9 ,U8 a U7 budú 
nastupovať v súťažiach BFZ.

Touto cestou by sme chceli osloviť Bystri-
čanov (ale aj futbalistov z okolia), ktorí by 
mali záujem hrať za náš klub v niektorej 
kategórii, aby prišli na futbalové ihrisko 
kedykoľvek počas tréningov alebo nás 
kontaktovali telefonicky, či emailom. Všet-
ky potrebné informácie nájdete na našej 

webovej stránke www.m kzb.sk alebo 
na www.facebook.com/MFKZB. Zároveň 
ďakujeme doterajším funkcionárom kon-
čiaceho MKF Slovan Záhorská Bystrica 
za všetku snahu a prácu a veríme, že sa 
zlúčením splnil dlhoročný sen viacerých, 
určite však čestného prezidenta Jána Ble-
chu. 

Jozef Prokop
Foto: archív MFK Záhorská Bystrica

14-3-NB-2022
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Súčasťou pripravovanej rekonštrukcie Domu smútku na cintoríne v Záhorskej Bystrici bude moderné 
Kolumbárium, kde bude možné uložiť spopolnené pozostatky našich zosnulých. Počet urnových miest je 
limitovaný a bude možné si ich prenajať iba do konca augusta. O viac informácií sme preto požiadali de-
kana farnosti v Záhorskej Bystrici Ľudovíta Pokojného.

URNOVÉ SCHRÁNKY BUDE MOŽNÉ PRENAJAŤ 
V ZÁHORSKEJ BYSTRICI IBA DO KONCA AUGUSTA

Prečo považujete rozhodnutie postaviť 
Kolumbárium na cintoríne v Záhorskej 
Bystrici za nevyhnutné?
Už pred 10 rokmi sme sa zamýšľali spolu 
s predstaviteľmi našej mestskej časti, či 
kapacita cintorína bude postačovať roz-
rastajúcej sa Záhorskej Bystrici. Vtedy sme 
vyčistili voľné miesta a vybetónovali tam 
základy hrobových i urnových miest v ze-
mi. Medzičasom sa aj tieto miesta takmer 
všetky minuli. Premýšľali sme ako ďalej, le-
bo rozloha cintorína je obmedzená a počet 
miestnych obyvateľov neustále rastie. Ko-
lumbárium sa nám zdalo ako najvhodnejšie 
riešenie, čím vyriešime starosť aj mestskej 
časti, ktorá má zákonnú povinnosť riešiť 
túto záležitosť. 

Ako v súčasnosti vníma cirkev spopol-
nenie tela po smrti? 
V súčasnosti Katolícka cirkev, i keď stále 
uprednostňuje pochovávanie do zeme, ne-

zakazuje spopolnenie ľudského tela, lebo 
kremácia sa nedotýka ľudskej duše a ne-
bráni všemohúcnosti Boha vzkriesiť telo 
človeka. Preto liturgickým obradom stále 
sprevádzame aj kremáciu. V roku 2016 bo-
la vo Vatikáne zverejnená ďalšia inštrukcia 
k tejto téme, tentoraz s názvom „Byť vzkrie-
sený s Kristom“, ktorú schválil pápež Fran-
tišek a ktorá o tom pojednáva. Aj pri kremá-
cii teda treba zachovať vieru vo vzkriesenie 
tela a zdôrazniť vysokú dôstojnosť ľudské-
ho tela, lebo medzi ľuďmi existujú postoje 
a obrady, ktoré zahŕňajú nesprávne chá-
panie smrti, napr. ako de initívne zničenie 
človeka, alebo chvíľa v procese reinkarná-
cie, a pod. A keďže my kresťania veríme aj 
v spoločenstvo živých a zosnulých, máme 
v úcte zosnulých a neustále sa modlíme za 
nich. Týmto spôsobom predchádzame za-
budnutiu a neúcte, ako aj nevhodným alebo 
poverčivým skutkom. 

Ak chceme rešpektovať vieru, kde je 
možné umiestniť urnu s popolom zo-
snulých?
Podľa našej viery nie je povolené uchová-
vať urnu doma alebo rozptyľovať popol 
do zeme, vody alebo vzduchu. A už vôbec 
sa nesmú robiť spomienkové predmety, 
šperky alebo iné predmety s popolom zo-
snulých či rozdeľovať si tento popol medzi 
viacerých príslušníkov rodiny. Urna má 
byť po kremácii čo najskôr umiestnená 
na posvätnom mieste, t. z. na cintoríne ale-
bo v kostole, alebo na mieste, ktoré na tento 
účel osobitne vyhradila príslušná cirkevná 
autorita. 

Prečo je prenájom urnových miest v Ko-
lumbáriu limitovaný do konca augusta?
Nakoľko sa počet voľných hrobových i ur-
nových miest v celej Bratislave dramaticky 

znížil, chceme dať prednosť najprv našim 
obyvateľom v Záhorskej Bystrici. Preto 
do 31. augusta t. r. si môžu miesto prenajať 
len Bystričania. Potom však otvoríme ná-
jom urnových schránok aj iným obyvate-
ľom Bratislavy a okolitých miest, aby sme 
projekt rekonštrukcie Domu smútku, vrá-
tane nového Kolumbária, mohli zrealizovať. 

Ako rekonštrukcia Domu smútku a nové 
Kolumbárium, ako dôstojná spomienka 
na našich zosnulých, môže pomôcť ko-
munite v Záhorskej Bystrici?
Zosnulí sú vždy súčasťou našich rodín, tak 
to učí nielen naša viera, ale aj ľudský cit. 
Moja kňazská skúsenosť z rôznych miest 
sveta mi pripomína, že všetkých bez roz-
dielu svetonázoru, ktorí zabúdajú na svoju 
rodinu a svojich predkov, pomaly naplní 
opustenosť a samota. Teším sa teda, že sme 
prekonali na cintorínoch mentalitu odde-
ľovania sa a, že cintoríny sú pre všetkých. 
A k tomu sa snažíme, aby sme si náš cinto-
rín nielen esteticky, ale aj dôstojne upravili. 
Ježiš nám totiž povedal, že jeho Boh je ra-
dostným organizátorom spoločenstva me-
dzi nami. Na tomto peknom pietnom mies-
te sa teda stretnú celé rodiny a generácie, 
kde sa budú rozprávať o tom, čo s nimi oni 
zažili a modliť za nich. Preto verím, že pro-
jekt obnovy Domu smútku s kolumbáriom 
poteší a povzbudí mnohých. 

red

Viac informácií o urnových miestach na web stránke www.farabystrica.sk. Informovať sa mô-
žete aj na maile kancelaria@farabystrica.sk alebo na telefónnom čísle 0901 909 169.

 Dekan Ľudovít Pokojný. 

 Kolumbárium. 
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TSUNAMI FLORBAL 2021/22

Vstupovali sme do nej s nádejou, 
že Covid nám už nespôsobí dl-
hé prerušenie tréningov, súťaží, 

turnajov. Sami sme boli zvedaví, s ktorý-
mi kategóriami ňou prejdeme. Nakoniec 
sme naplnili všetky, ktoré v mužskej /
chlapčenskej vetve lorbalu dlhodobo ob-
sadzujeme. Len v mladších žiakoch sme 
ju napĺňali pozvoľne, a nehrali pre-
to ligovú súťaž v Bratislavskom kraji. 
Na konci sezóny už ale vieme, že sa do 
ligových súťaží v mladších žiakoch v sep-
tembri vrátime.

S postupným priebehom súťaží bolo jas-
né, že sa nestratíme a potvrdíme to, že 
patríme k tým najšikovnejším. Chlapci 
a dievčatá v našich 3 tímoch prípraviek 
trénovali a hrali od začiatku s chuťou 
a nadšením, ktoré prenášali aj do hľa-
diska. Takýto prístup bol vidieť naprieč 
celým klubom. Naše ďalšie družstvá 
v súťažiach mládeže, v ktorých sa po re-
gionálnej časti súťaže postupuje na záve-
rečné celoslovenské majstrovstvá, išli za 
týmto postupom isto od prvého hvizdu 
ich prvého zápasu. A takisto aj tímy junio-
rov a mužov od úvodu patrili do hornej 
časti tabuľky svojich extralíg. 

Covidová prestávka od konca novembra 
až do polovice januára nás trocha vyvied-
la z rytmu, ale po pár dňoch po návrate 
do haly sme na ňu zabudli a s úsmevom 
pokračovali v druhej časti sezóny. Starší 
žiaci a dorastenci boli každým zápasom 
bližšie k účasti na majstrovstvách, juniori 

potvrdili umiestnenie v hornej časti sú-
ťaže. Prípravkári tiež vedeli, že pôjdu na 
záverečne turnaje, pretože zápal pre hru 
ich neopustil. 

Teší nás, že sme sa vrátili k účasti na tur-
najoch v krajine majstrov sveta. Švédsko 
sme v minulosti navštevovali pravidelne, 
a sme presvedčení, že vďaka úspešnému 
vystúpeniu starších žiakov na aprílo-
vom turnaji Mälarenergi Cup vo Västerå-
se bude toto pravidlo znova platiť a už 
o rok ďalšie naše družstvo, o ktorom roz-

hodneme na jeseň, zažije napríklad tep-
lotný šok z prechodu z takmer letného po-
časia v Záhorskej Bystrici do snehových 
prehánok na severe, a humorné situácie, 
ktoré skupina 37 ľudí v niektorých mo-
mentoch vyrába. 

Naši muži sú osobitnou lorbalovou ka-
pitolou. Po krásnych zápasoch hrali 
v apríli inále extraligy mužov a získali 
ďalší drahocenný kov – tentoraz striebro 
do unikátnej zbierky 8 zlatých alebo strie-
borných medailí z 8 súťaží, v ktorých v po-
sledných šiestich rokoch hrali.

Vyšla nám aj ďalšia dôležitá vec. To, čo 
sme pripravovali na koniec novembra, 
ale pre vynútenú prestávku nemohli roz-
behnúť, sa nám podarilo od 8.3., kedy 
sme po niekoľkých rokoch opäť zaviedli 
tréningy aj pre skupinu dievčat – žiačok 
druhého stupňa základnej školy. Viac 
ako 15 dievčat prejavilo záujem o lorbal. 

TSUNAMI SEZÓNA PREBEHLA RÝCHLO
A S MNOŽSTVOM FLORBALU.

Za krátky čas odohrali aj niekoľko zápa-
sov, dokonca získali svoje prvé medaily 
na turnaji v maďarskom Komárome. Pod-
ľa ich vyjadrení ich záujem o lorbal ne-
prerušia ani voľnejšie letné mesiace.

Záverečné slovenské turnaje prípraviek, 
žiakov a dorastu nám tiež priniesli ra-
dosť. Mladší prípravkári hrali semi i-
nále, dorastenci boli na Majstrovstvách 
Slovenska iba gól od bronzu. Starší žiaci 
po jednoznačnom postupe z regió-
nu a bohatom programe počas sezóny 
na majstrovstvách už trochu pociťovali 
únavu, ale ani 7.miesto nie je na zahode-
nie.

Toto všetko sme si pripomenuli aj 
na klubovom posedení v júni, na ktorom 
sme poďakovali rodičom a ich deťom 
za záujem o lorbal v našom klube, po-
chválili dievčatá, s akou vervou sa pustili 
do tréningov a zápasov, spoločne so sta-
rostom Jozefom Krúpom zagratulovali 
mužom k medailám.

Aj v lete pravidelne hráme na turnajoch, 
cvičíme v letných prípravách, vedieme 
denný kemp, aby sme sa od prvých škol-
ských dní znova všetci stretli v hale v Zá-
horskej Bystrici. A keďže v októbri 2021 
sme nemohli usporiadať oslavu výročia 
založenia klubu tak, ako sme si predsta-
vovali, tešíme sa už na oslavu na jeseň 
2022 bez reštrikcií, čo sa týka účasti 
na hromadnom podujatí. 

Celým týmto textom sa prelína ešte jedna 
podstatná vec, ktorá je vlastná Záhorskej 
Bystrici ako takej - jej dôležitá podpora 
rôznych aktivít jej obyvateľov. A preto 
za lorbalistov, Záhorská Bystrica, ďaku-
jeme!

J. Hvozdík
Foto: Júlia Blažejová, Marek Čilijak
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Areál bývalého SOU energetického 
(Elektrovodu) na Holom vrchu 
v Záhorskej Bystrici prejde v na-

sledujúcich rokoch transformáciou. V lo-
kalite sa pripravuje moderný priestor 
s novou základnou a materskou školou, 
zariadením pre seniorov a nájomným 

bývaním v spolupráci mestskej časti Bra-
tislava-Záhorská Bystrica, magistrátu 
hlavného mesta SR a Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. O jednotlivých pro-
jektoch prišli do Záhorskej Bystrice na 
tlačovú konferenciu informovať spolu 
s Jozefom Krúpom aj župan Juraj Droba 
a primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Záhorská Bystrica dostala do správy naj-
väčšiu časť z 5-hektárového areálu a ma-
-jetok v hodnote 6 miliónov eur. Areál 
Elektrovodu zostal opustený po tom, č osa 
v roku 2008 zlúčilo SOU energetické a od-
borná škola v Devínskej Novej Vsi.
 „Chceli sme, aby takýto nádherný a veľ-
korysý priestor slúžil Bystričanom a som 
rád, že sa nám to nakoniec v spolupráci 
s primátorom Bratislavy a predsedom 

BSK aj podarilo. Roknštrukcia učilišťa 
a priľahlých dielní prinesie novú základnú 
a materskú školu s kapacitou 600 žiakov. 
Počítame, že bude slúžiť nielen Bystriča-
nom, ale bude spádovou školou aj pre deti 
z Lamača a Marianky. V súčasnosti pripra-
vujeme projektovú dokumentáciu, ktorá 

je nevyhnutá, aby sme sa mohli uchádzať 
o nenávratné inančné príspevky ale-
bo dotácie,“ hovorí starosta Jozef Krúpa, 
ktorý presadzoval využitie Elektrovodu 
a jeho premenu na modernú štvrť s ob-
čianskou vybavenosťou. Vďaka ústreto-

vosti a súčinnosti predstaviteľov mesta 
a Bratislavského samosprávneho kraja sa 
myšlienka premeny Eelektrovodu postup-
ne darí realizovať.
„Aktuálne sa stretáva pracovná skupina 
zložená zo zástupcov všetkých troch strán 
– mestskej časti, BSK a magistrátu, ktorá 
de inuje požadavky na projekt dopravy 
a inžinierskych sietí. V súčasnosti jazdí 
v tejto lokalite linka MHD číslo 36, v bu-
dúcnosti by sme chceli, aby sa k nej pripo-
jila aj linka číslo 37,“ dopĺňa starosta. S no-
vou školou a škôlkou sa počíta v horizonte 
3-5 rokov. 

ŽUPA PRIPRAVUJE ZARIADENIE PRE 
SENIOROV
 „Rodí sa tu naozaj výnimočné, moderné 
miesto. Naším zámerom je v tomto areáli 
vybudovať domov sociálnych služieb, kto-
rý vznikne v rámci procesu deinštituciona-
lizácie domova v Stupave. Ide o kapacitne 
veľké zariadenie s nevhodnými a nevy-
hovujúcimi interiérovými podmienkami. 
Preto práve tu v Záhorskej Bystrici posta-
víme pre klientov stupavského kaštieľa 
prvý objekt. Konkrétne sem presťahujeme 
30 prijímateľov a šiestim budeme posky-
tovať služby ambulantne. Nové bývanie 
skvalitní život klientom s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, prioritne s Alzheimero-
vou chorobou a demenciou. Budú tu mať 
viac podnetov, súkromia, činností a rados-
ti zo života. Nové budovy zvýšia kvalitu ži-

PREMENA ELEKTROVODU: 
UNIKÁTNY PROJEKT 
V UNIKÁTNOM PROSTREDÍ

 Vizualizácia nového nájomného bývania v budove bývalého internátu. 

 Vizualizácia zariadenia pre seniorov, ktoré bude stavať Bratislavský samosprávny kraj. 
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vota prijímateľom sociálnych služieb, rov-
nako však aj zamestnancom zariadenia. 
Postupne „poľudšťujeme“ a skvalitňujeme 
sociálne služby v kraji. Aktuálne je do pro-
cesu DI zapojených deväť zo štrnástich 
župných zariadení sociálnych služieb. Ďa-
kujem starostovi Záhorskej Bystrice Joze-
fovi Krúpovi, ako aj primátorovi Matúšovi 
Vallovi, že do toho išli,“ uviedol predseda 
BSK Juraj Droba. Bratislavský samospráv-
ny kraj bude realizovať svoj zámer vedľa 
pôvodnej plavárne. Tá slúžila obyvateľom 
Záhorskej Bystrice a okolia len necelých 
7 rokov a v 90-tych rokoch musela byť 
zo statických dôvodov uzavretá.

V LOKALITE PRIBUDNE 90 NÁJOM
NÝCH BYTOV
Pôvodná budova internátu prešla do sprá-
vy magistrátu hlavného mesta SR Brati-
slavy, ktorého zámerom je zrekonštruo-
vať priestory na 90 nájomných bytových 
jednotiek. „Rozšírenie fondu mestských 
nájomných bytov je pre nás jednou z pri-
orít. Jedným zo spôsobov, ako získať nové 
mestské byty, je aj obnovou nevyužívaných 
areálov. S Bratislavským samosprávnym 
krajom a mestskou časťou Záhorská Bys-
trica máme v rámci tohto projektu spoloč-
ný cieľ - obnoviť roky nevyužívaný areál 
bývalého učilišťa a naplniť ho funkciami, 
ktoré mesto a jeho obyvatelia potrebujú. 
V prípade hlavného mesta ide o obnovu 
internátu, ktorou získame až 90 nových, 
cenovo dostupných nájomných bytov. 
Máme ukončenú architektonickú štúdiu 
a aktuálne prebieha spracovanie projekto-
vej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a dokumentácie pre územné rozhodnutie 
na inžinierske siete a areálovú komuni-
káciu. S rekonštrukciou plánujeme začať 
v priebehu budúceho roka. V rámci celé-
ho projektu počítame aj s obnoviteľnými 
zdrojmi, vďaka ktorým budú mať budúci 
nájomcovia nižšie náklady,“ priblížil Ma-
túš Vallo, primátor Bratislavy, a ako dodal, 
„zásahy do pôvodnej štruktúry internátu 
budú minimálne a týkať sa budú úpravy 
dispozície, teda premeny študentských 
buniek na jedno, dvoj či troj-izbové byty.“ 
S rekonštrukciou plánuje magistrát za-
čať v priebehu budúceho roka. 
Škola Elektrovodu bola v dávnych časoch 
pýchou energetiky, absolventmi boli me-
chanici rozvodných zariadení, elektronici 
a elektrotechnické profesie, škola zažívala 

najväčší rozmach v 80-tych rokoch a štu-
denti žili veľmi aktívnym športovým a kul-
túrnym životom. Zlúčením SOU energetic-
kého a školy v Devínskej Novej Vsi v roku 
2008 sa areál prestal využívať. Zámerom 
mestskej časti Záhorská Bystrica, magis-
trátu a BSK je vytvoriť modernú lokalitu, 
ktorá sa včlení do intravilánu mestskej 
časti a poskytne plnohodnotné využitie 
pre všetkých Bystričanov. 
 mir

Foto: Nina Martinčičová, archív MÚ

 Novú školu a škôlku pripravuje mestská časť Záhorská Bystrica. 

 Vizualizácia interiéru novej školy v bývalom Elektrovode. 

 Starosta Jozef Krúpa, primátor Matúš Vallo a župan Juraj Droba. (zľava) 
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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
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VTIPY
Do redakcie prišiel list do či-
tateľskej rubriky, Radí psycho-
lóg. Otázka znela: Poraďte, čo 
mám robiť. Nedávno som pri-
šiel o niečo skôr z práce do-
mov a našiel som manželku in 

lagranti.
Odpoveď redakcie: Dodržia-
vajte pracovný čas!

***

Pýta sa učiteľ žiaka:
- Janko, prečo si nebol včera 
v škole?

- Ale, zomrel mi starý otec.
- Prečo klameš, veď som ho 
videl, ako som išiel povedľa 
vás, v okne.
- Môže byť, vraví Janko. Otec 
ho tam vyložl kvôli poštáro-
vi, ktorý mu práve včera pri-
niesol dôchodok.

***

Otec vraví svojmu synovi:
- Synu, zapamätaj si, že na ze-
mi sme preto, aby sme praco-
vali. Synátor na to: - Tak vieš 
čo otec, ja pôjdem k námor-
níkom.


