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Na Gbelskej mesto 
opravuje chodník

Medzi priority starostu Jozefa Krúpu ako mestského poslanca pat-
rila oprava ciest a chodníkov v Záhorskej Bystrici. Magistrát zreali-
zoval jednu z týchto priorít. Prvá časť chodníka na Glelskej ulici od 
pošty až po zdravotné stredisko je vo finiši. Okrem toho, že chodník 
bude mať úplne nový povrch, vybudujú tu aj bezbariérové prístupy. 
Budúci rok budeme pokračovať. Text a foto: (sv) 
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Nadstavba MŠ je pred kolaudáciou

Práce na dokončení nadstavby materskej školy finišujú. Robia sa 
dokončovacie práce – podlahy, omietky, maľovky a nasledovať bu-
de kolaudačný proces. Mestská časť je pripravená na to, aby sa celý 
tento proces nezdržiaval. Predpokladaný termín kolaudácie je prvý 
novembrový týždeň. Potom bude treba zariadiť triedy, takže deti 
by do nových priestorov mohli prísť v polovici novembra.
Pokračujú tiež terénne úpravy, prioritne sa dokončujú prístupové 
chodníky, aby bol prístup do škôlky komfortný. Budovať sa tiež 
začne detské ihrisko, najskôr sa spravia dopadové plochy a  až 
potom sa osadia hracie prvky. Na terénnych úpravách sa bude 
pracovať, pokiaľ to počasie dovolí. Text: (sv) Foto: archív

Kruhový objazd rozkvitne

V minulých dňoch umelú trávu na kruhovom objazde nahradili 
živé rastliny. Boli navrhnuté a vybrané tak, aby boli celoročne za-
ujímavé, s minimálnou údržbou, aby vyhovovali miestnym pod-
mienkam a  boli schopné rásť s  minimálnym množstvom vody. 
A čo tu mestská časť zasadila? Tuje, malé červené a ružové ruže, 
phloxy, rozchodníky a kavyle. Už teraz sa môžeme tešiť, ako sa 
všetky rastliny rozrastú a zakvitnú. Text: (sv), Foto: (bb) 

Európsky deň jazykov

Vo štvrtok, 26. septembra, sme si so žiakmi 2. stupňa zorganizo-
vali vlastný Európsky deň jazykov v našej novej športovej hale. 
Súťaživou formou sme putovali po rôznych európskych krajinách 
prostredníctvom stánkov, ktoré si vyrobili všetky triedy samo-
statne. Medzi triedami a žiakmi panoval súťaživý duch, dobrá 
nálada, radosť z nových poznatkov. Najúspešnejší boli žiaci 9. A 
triedy, za nimi sa umiestnila trieda 8. B a tretie miesto získala 7. A 
trieda. Špeciálnu cenu za najkrajší stánok získala trieda 6. A so 
svojím talianskym stánkom. Text a foto: (mm)
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Tsunami víťazom 
EuroFloorballcupu

Veľký úspech našich florbalistov! Začiatkom októbra sa odo-
hral v Malackách turnaj európskej ligy, na ktorom sa zúčastnili 
majstri krajín podľa rebríčka IFF. Naši chlapci si postup na ten-
to turnaj vybojovali minulý rok víťazstvom v kvalifikácii. Hráči 
Tsunami prešli celým turnajom zázračne bez prehry. Postup-
ne narazili na majstra Maďarska – Phoenix Fireball, ktorého 
zdolali 7:5. O prvé miesto v skupine sa stretli s majstrom Ne-
mecka, MFBC Leipzig, vo veľmi ťažkom zápase, kde po celý čas 
naši hráči prehrávali, no v  závere sa zomkli a  dokázali zápas 
senzačne otočiť na 4:3. Podľa slov hráčov sa chceli v semifiná-
lovom boji vyhnúť najmä Nórskemu majstrovi, Greaker IBK. 
Z prvého miesta teda postúpili do semifinálového zápasu, kde 
sa stretli s tohtoročným majstrom Slovenska, AS Trenčín. Ten-
to súboj florbalisti zo Záhorskej Bystrice takticky veľmi dobre 

zvládli a vyhrali 4:1. Vo finále ich nečakal nikto iný, ako veľmi 
obávaný nórsky majster, ktorého všetci počas turnaja označo-
vali za jednoznačného víťaza. Finále bude pre hráčov zo Záhor-
skej Bystrice určite nezabudnuteľné. Vo vynikajúcej atmosfére 
a veľmi vyrovnanom zápase vyhrali naši chlapci po samostat-
ných nájazdoch. Stali sa tak majstri Euroflorballcupu, ktorý sa 
dá prirovnať k futbalovej Európskej lige. Viac informácií a reak-
cie samotných hráčov k tomuto veľkému úspechu prinesieme 
v ďalšom vydaní Našej Bystrice. Text a foto: (mk)

Kávička so starostom  
bude pokračovať

Posledná tohtoročná kávička so starostom sa konala v reštaurácii 
U Muchu. Tento rok sa starosta Jozef Krúpa aj so svojím zástup-

com Martinom Besedičom stretol s obyvateľmi rôznych lokalít Zá-
horskej Bystrice šesťkrát. Informovali ľudí o novinkách, ale najmä 
sa zaujímali o to, čo ľudí trápi. K najčastejším požiadavkám patri-
lo zabezpečenie poriadku okolo kontajnerov na separovaný zber, 
parkovanie, rýchla jazda a dodržiavanie dopravných predpisov, čis-
totota cestných vpustí a fungovanie miestneho rozhlasu. Viaceré 
požiadavky sme operatívne vyriešili. Osadili sme viaceré smetné 
koše a dopravné zrkadlá podľa požiadaviek ľudí, doplnili chýbajúce 
časti retardérov, orezali stromy zasahujúce do cesty, dosypali sme 
chýbajúci piesok do pieskovísk na detských ihriskách....atď. Požia-
dali sme Dopravný podnik o osadenie WC na konečnú zastávku pre 
vodičov. Na základe požiadaviek plánujeme vybudovať spomaľova-
če na Tatranskej ulici, osadiť radarové merače rýchlosti na ulici Pri 
Vápenickom potoku a Bratislavskej ulici a opraviť rozhlas na viace-
rých uliciach. Ďakujeme obyvateľom za všetky podnety, budeme 
sa nimi postupne zaoberať. Kávičky so starostom Jozefom Krúpom 
budú pokračovať opäť v budúcom roku.  Text a foto: (dn)

Október – mesiac úcty k starším
 
Výbor Klubu dôchodcov zorganizoval pre svojich členov posedenie 
pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším spoluobčanom. 
V krásnom programe sa predstavili deti zo ZUŠ J. Kresánka pod 
vedením svojich pedagógov. Najväčší úspech mal tanec dvoch 
krojovaných párov. Po otvorení predsedníčkou Vierou Marošovou, 
ktorá prirovnala jeseň života k jeseni v prírode, sa im prihovorili aj 
hostia podujatia – starosta Jozef Krúpa, predsedníčka sociálnej ko-
misie Dagmar Cingelová a dekan farnosti Ľudovít Pokojný. Staros-
ta predniesol prípitok a všetkým seniorom poďakoval za doterajší 
život, v ktorom sú príkladom pre mladých, zaželal im veľa zdravia 
a spokojnosti v kruhu svojich rodín a priateľov. Po oficiálnej časti 
prišiel rad na pohostenie. Obsluhovali ich mládežníci zo Záhorskej 
Bystrice. Po občerstvení sa v príjemnej nálade všetci zabávali pri 

hudbe skupiny Pollák band až do večerných hodín.
Občianske združenie Klub dôchodcov ďakuje sponzorom, ktorí 
prispeli na toto príjemné podujatie. Sú to: Jozef Krúpa, Dagmar 
Cingelová, Tomáš Lengyel, Miloš Benca, Pekáreň u Floriánka – Emil 
Kubaský , „ivi 48 cukráreň“ – Iveta Valentová, L'ARC – vináreň.
 Text: B.K. foto: M.M.
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Slávnostiam vína prialo aj počasie

Sobota, 12. októbra, patrila v Záhorskej Bystrici Slávnostiam ví-
na. V príjemnej atmosfére „babieho leta“ sa ochutnávalo dobré 
vínko, ale aj doma pečený chlieb, ktorý tiež súťažil o  priazeň 
hostí. K dobrej nálade prispela Ľudová hudba Dudíci a hudob-
né vystúpenie Veroniky Hatala. Nechýbala výstava vinohrad-
níckych potrieb. Niektoré z nich, ako hydraulický lis či špeciálne 
vrecúško na hrozno priniesli samotní Bystričania. A kto si na-
koniec odniesol vavríny víťazov? Najviac chutil kváskovo-pivový 
chlieb od Ivony Zlatej. Medzi bielymi vínami porota za to „naj“ 
označila Riesling Weissenkirchen Smaragd 2018 z Domäne Wa-
chau v Rakúsku. Medzi ružovými vínami skončil na prvom mies-
te Merlot rosé 2018 z vinárstva Mrva&Stanko z Trnavy a medzi 
červenými Igar Dunaj 2017 Agroparku Modrany. Podrobnejšie 
sa Slávnostiam vína budeme venovať v Našej Bystrici.
 Text: (sv) Foto: Nina Martinčičová

Privítali sme najmenších 
obyvateľov Záhorskej Bystrice

Naša obec sa neustále rozrastá, o  tom, že je to dobré miesto 
pre život, svedčí aj to, že si tu mladí ľudia zakladajú rodiny. Sta-
rosta Jozef Krúpa privítal 14. októbra 23 najmenších obyvateľov 
Záhorskej Bystrice, zaželal im veľa zdravia a  svetlú budúcnosť. 
Odovzdal im Domovský list a finančný príspevok vo výške 100 
eur. A kto sú naši najmenší? Viktorie Pogáčová, Alica Budinská, 
Timotej Šulgan, Oliver Hanusek, Artur Golembiovský, Šimon Ole-
jár, Adam Krajňák, Amélia Ďuricová, Adela Kalinová, Vincent Kišš, 
Gréta Purgat, Ema Szabová, Nina Tomčalová, Lilien Morávková, 
Linda Šulhaňová, Tomáš Klein, Samuel Stieranka, Eliáš Bondra, 
Emma Kramárová, Richard Faltičko, Daniel Buchta, Martin Hej-
nus a Oliver Kočiščák.Vitajte medzi nami! Text a foto: (sv)

Do svetového čistiaceho dňa 
sa zapojili obyvatelia ulice 
Plukovníka Prvoniča

Celosvetový čistiaci deň sa konal v tomto roku 21. septembra. Pri 
jeho príležitosti sa rozhodli niektorí obyvatelia z ulice Plukovníka 
Prvoniča zorganizovať brigádu. Čistili cestu za TV Markíza sme-
rom k  betonárke. Dobrovoľníci vyzbierali viac ako 10 vriec ko-
munálneho a stavebného odpadu vyhodeného priamo pri ceste. 
Odpad bol ekologicky zlikvidovaný v zbernom dvore, kde bol poc-
tivo roztriedený. Ďakujeme pánovi Liďákovi, pánovi Lyžičiarovi  
so synom a pánovi Richterovi s dcérou za účasť a čistejší extravi-
lán Záhorskej Bystrice.  Text a foto: (dn)
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Výstava obrazov

Vo foyeri Spoločenského domu vystavujú svoje obrazy členovia 
a členky Artklubu OZ arte.via zo Stupavy. Výstava obrazov je ukáž-
kou tvorby, ktorá vznikla v ateliéri v Kultúrnom dome v Stupave, na 
workshope v Holíčskom zámku s akademickým maliarom Mariánom 
Komáčkom a Miroslavom Bezákom, ako aj na plenéroch a kurzoch, 
ktoré členovia OZ navštevovali individuálne. Výtvarníci maľujú tech-
nikou akvarel, suchý pastel, akryl, olej a grafika. Vernisáž sa konala 
v  piatok, 11. októbra, v predvečer Slávností vína. Slávnostný punc 
večeru dodala Ľudová hudba Kulíšekovci. Prítomným sa prihovorila 
Agneša Vavrinová, predsedníčka občianskeho združenia, aj starosta 
Jozef Krúpa. Predsedníčka poďakovala mestskej časti za poskytnutie 
priestorov a podporu pri organizácii výstavy. Výstava potrvá do 15. 

novembra, prípadne aj dlhšie. V prípade záujmu o prehliadku sa pri-
hláste v podateľni miestneho úradu. Autormi obrazov sú: Monika Ba-
logová, Petra Balogová, Jana Demeterová, Vlasta Hubková, Stanislava 
Lantayová, Milada Lengyelová, Martina Mitická, Miloš Ulrych a Agne-
ša Vavrinová. Príďte sa pozrieť! Text a foto: Barbora Besedičová

Jesenný jarmok

V septembri sa v Ľudovom dome konal jesenný jarmok. Nezabrá-
nilo nám ani upršané počasie. Výborný guláš pána Ábika sa zjedol 
raz dva. Na jarmoku sa konala súťaž o najkrajší doma vypestova-
ný strapec hrozna. Do súťaže sa „zapojili“ štyri strapce hrozna od 
troch pestovateľov: rodiny Slezákovcov, Liďákovcov a Besedičov-
cov. Všetky strapce boli krásne aj veľmi chutné. Dospelí si pochutili 
aj na burčiaku. Návštevníci si mohli zakúpiť pekný šperk z chirur-
gickej ocele, okoštovať jablkovú či orechovú štrúdľu a  nechýbali 
ani pagáče. Pod dozorom rodičov deti predávali pizzové kolieska 
a výťažok z predaja venovali na stravu detí v Malawi (školský pro-
jekt). Komu bola zima, schoval sa do kováčskej dielne, v ktorej ko-
váči kuli ostošesť. Jarmok svojou prítomnosťou spestrila aj Ľudová 
hudba Kulíšekovci. A ten spev – no nádhera. Všetkým, ktorí prišli 
na jarmok, ďakujeme. Text a foto: BB 

Zeleň si vyžaduje pravidelnú 
údržbu a starostlivosť 

Zeleň v podobe stromov, kríkov a zelených plôch tvorí dôležitú sú-
časť životného prostredia a  často plní aj úžitkovú alebo estetickú 
funkciu. Každá výsadba stromov a kríkov vyžaduje výber vhodného 
umiestnenia, lebo postupom času z malých stromov a kríčkov vy-
rastú veľké stromy a kríky. Ľudia by mali vždy uvážiť vhodné umiest-
nenie najmä veľkých stromov pri výsadbách v  blízkosti cestných 
komunikácií a  pod elektrickým vedením. V  súčasnosti evidujeme 
viacero podnetov najmä od vodičov smetiarskych vozidiel, ktorí 
majú problém prejsť niektorými úsekmi z  dôvodu prerastených 
stromov z  dvorov obyvateľov. Problémy s  prekážajúcimi konármi 
zo stromov sme evidovali minulú zimu aj pri vykonávaní zimnej 
údržby. Preto žiadame všetkých obyvateľov, ktorí ešte nevykonali 
orezanie stromov, alebo ich stromy presahujú do komunikácií, aby 
tak spravili bezodkladne v najbližšom čase. Ďakujeme vopred všet-
kým obyvateľom za ústretovosť a pochopenie.  Text a foto: (dn)
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Mladí si zmerali sily  
za pingpongovými stolmi 

Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu – Záhorská Bystrica, kto-
ré v tomto roku oslávi svoje desiate výročie, tradične organizu-
je v Záhorskej Bystrici turnaje pre deti aj dospelých. Medzi naj-
známejšie turnaje, ktoré zviditeľňujú našu mestskú časť takmer 
v celom Západoslovenskom kraji, patrí aj Detský a mládežnícky 
turnaj v stolnom tenise.
Dňa 21. 9. sa uskutočnil v poradí deviaty ročník, na ktorom sa 
zúčastnilo tridsať detí, vrátane detí zo Záhorskej Bystrice. Všet-
ci sa svojím herným nasadením snažili vybojovať čo najlepšie 
umiestnenie. Z  našich sa najlepšie v  kategórii registrovaných 
hráčov umiestnila na druhom mieste Natálka Palková. V ka-
tegórii neregistrovaných hráčov sa na druhom mieste umiestnil 
Christopher Luptovský a na treťom Kim Johnston. Musíme po-

Golfisti súťažili na 
majstrovstvách GC Carpatia 

Poslednú septembrovú nedeľu sa konali majstrovstvá GC Carpa-
tia jednotlivcov na rany. Za pekného slnečného počasia sa zišlo 21 
golfistov, aby zabojovali o titul. Ihrisko s parom 64 (2 x 9 jamiek) 
najviac sedelo Róbertovi Baumgartnerovi, ktorý dominoval s vý-
razným náskokom 7 úderov, keďže zahral 65 rán. Vicemajstrom 
sa stal Martin Mičko s  výsledkom 72 rán, tretí skončil Ladislav 
Kollár, ktorý zaostal len o dva údery. Okrem trofejí si víťazi od-
niesli pekné vecné ceny. O svoje dojmy sa hráči delili v družných 
debatách pri grilovanom obede ešte dlho po skončení turnaja.

Výsledky: 
Robert Baumgartner  65 úderov
Martin Mičko   72 úderov
Ladislav Kollár  74 úderov

 Text: Martin Pavlík, foto: archív GC Carpatia

ďakovať a pochváliť však všetky deti, ktoré sa na turnaji zúčast-
nili. Ďakujeme mestskej časti za spoluprácu a všetkým organi-
zátorom za úspešný priebeh turnaja.
 Text: Stanislav Vaňo, Foto.: Dominika Sajanová

Nedeľné hudobné jašenie

Sobota patrila dospelým a nedeľa deťom. Občianske združenie 
Hlas nádeje zabezpečilo v  party stane na Námestí Rodiny ak-
ciu s  interaktívnymi prvkami pre deti – Hudobné jašenie. Deti 
si mohli vyskúšať a hlavne vypočuť všelijaké hudobné nástroje, 
trúbili na trúbke, bubnovali, pritom si spoločne zaspievali aj za-
tancovali. Podujatie spríjemnilo BKIS svojimi tuli vakmi, obráz-
kami aj pexesom. Do scénky boli zapojení aj rodičia, či už prás-
kaním biča alebo tancovaním a spievaním. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa s nami hudobne pojašili. Text a foto: (bb)
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Nielen poľovníci bojovali  
o Pohár starostu 

Každoročne v septembri organizuje Poľovnícka spoločnosť Záhorská 
Bystrica strelecké podujatie o Pohár starostu MČ Bratislava Záhor-
ská Bystrica, kde si môžu svoju šikovnosť v streľbe vyskúšať aj naši 
priatelia a rodiny s deťmi pod dozorom skúsených inštruktorov. Aj 
tento rok nám počasie prialo, aby sme si 14. septembra vyskúšali 
svoju streleckú zručnosť v kategóriách muži, ženy aj deti. Najmladší 
sa potešili aj streľbe z lukov. V priebehu dňa sme si mohli pochutnať 
na výbornom občerstvení a po skončení súťaže aj na kvalitnom bur-
čiaku. Výhercovia boli odmenení pohármi a vecnými cenami. Vzhľa-
dom na to, že starosta, Jozef Krúpa, bol odcestovaný, ceny víťazom 
odovzdal poslanec Daniel Liďák. S dobrou náladou sme sa lúčili v po-

PRIHLÁŠKA
Starosta Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa pozýva občanov Záhorskej Bystrice  
na predvianočné posedenie dňa 19. decembra 2019 o 15.00 hod. do veľkej sály Spoločenského domu.
Občania, ktorí sa chcete na spoločnom posedení zúčastniť, prineste na Miestny úrad 
v Záhorskej Bystrici vyplnenú prihlášku do 10. decembra 2019.
Podmienkou je, že na adrese trvalého pobytu žijete sami a nie sú tam prihlásení žiadni vaši príbuzní.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

PRIHLÁŠKA
Prihlasujem sa na vianočné posedenie so starostom Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  

dňa 19. 12. 2019 o 15:00 h v Spoločenskom dome.

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého pobytu:

Vlastnoručný podpis: 

obedňajších hodinách s tým, že sa stretneme opäť o rok a zhodnotí-
me naše skúsenosti a poznatky v športovej streľbe.
 Text: Rudolf Hurbanič, predseda PS Záhorská Bystrica,  
 Foto: Ján Hasoň

Mastný hrniec stále aktuálny

V Spoločenskom dome sme si užili divadelné predstavenie Mast-
ný hrniec v  podaní Mestského divadla Trenčín s  Bibianou On-
drejkovou a Štefanom Richtárechom v hlavných úlohách, v réžii 
Karola Rédliho. Satira Júliusa Barča-Ivana o tom, že nie je dôle-
žité, čo človek vie, ale v akej funkcii je, že je dôležitejší „mastný 
hrniec“, než odbornosť a služba národu, je, žiaľ, stále aktuálna. 
Predstavenie bolo plné vtipných replík a dialógov, aktualizova-
ných na súčasnosť. Výborné herecké výkony nás nielen rozo-
smiali, ale nútili nás aj zamyslieť sa nad tým, aké hodnoty naša 
spoločnosť vyznáva, aké má priority. Ale – o tom predsa satira je 
a táto bola veľmi vydarená.  Text a foto: (sv)
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Zažime spolu Čaro Vianoc

Aj tento rok vás pozývame na jedinečný koncert Orchestra ľudo-
vých nástrojov Miroslava Dudíka a Ľudovej hudby Dudíci. V uto-
rok, 17. decembra, budú ich hosťami sólisti Opery SND.
Koncert sa bude konať v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. 
Moderuje: Vladimír Dobrík. Predaj vstupeniek od 4. 11. 2019 na 
Miestnom úrade v  Záhorskej Bystrici, Námestie Rodiny 1, info: 
0901 795 499. Cena vstupenky: 12 €, pre držiteľov Karty výhod 
10 €. Tešíme sa na vás! (bb), foto: archív

Európsky týždeň športu

Všetky triedy našej školy sa zapojili do Európskeho týždňa špor-
tu. Žiaci od piateho po deviaty ročník si zacvičili vo štvrtok, 26. 
septembra.  Piataci a šiestaci mali športové aktivity na futbalo-
vom ihrisku na Tatranskej ulici, siedmaci až deviataci športovali v 
športovej hale na Hargašovej ulici.
Žiaci prvého až štvrtého ročníka športovali v piatok, 27. septem-
bra. Prváci a druháci si v športovej hale na Hargašovej ulici vyskú-
šali tanečné pohyby a potom išli na prechádzku. Tretiaci a štvrtá-
ci odišli športovať na futbalové ihrisko na Tatranskej ulici.
  Text a foto: (mš)

Tradičný výlet s Miestnym 
spolkom SČK-ZáhorskáBystrica

V sobotu, 7. septembra, sme navštívili Banskú Štiavnicu – 
historické mesto baní a architektonických skvostov, na ktoré 
musí byť každý Slovák hrdý. Že je výnimočná, neopakovateľ-
ná, nenapodobiteľná, že má dušu a dýcha históriou, sa nao-
zaj potvrdilo. So sprievodcom sme prešli romantickým his-
torickým centrom. Zastavili sme sa v Evanjelickom kostole, 
kotrý je spojený aj s A. Sládkovičom a jeho Marínou, v ban-
skoštiavnickom Betleheme na Radničnom námestí, v areáli 
Starého Zámku, aj v štôlni Michal. 

Na záverprehliadky mesta sme v spoločnosti sprievodcu vystúpili 
na banskoštiavnickú Kalváriu. Vracali sme sa zahanbení, že sme 
tak málo vedeli o historickej významnosti a jedinečnosti Regiónu 
Štiavnica – svetového dedičstva UNESCO. Zároveň nás tešilo, že 
sme sa našej minulosti aspoň letmo mohli dotknúť. Účastníkom 
nášho výletu ďakujeme za spoločne strávené príjemné chvíle, za 
prejavenú dôveru a zhovievavosť.
 Text a foto: Jana Masariková, MS SČK v ZáhorskejBystrici
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OKTÓBER 

12. 10. - 15. 11. l SPOLOČENSKÝ DOM - FOYER
Výstava obrazov 
Výstava Občianskeho združenia Artevia Stupava. V prípade 
záujmu je potrebné ohlásiť sa v podateľni miestneho úradu.

NOVEMBER

3. 11. l 10:00 l KOSTOL SV. PETRA A PAVLA 
Slávnosť sv. Huberta
Poľovníci pozývajú všetkých priaznivcov poľovníctva na 
ďakovnú sv. omšu do kostola sv. Petra a Pavla, organuje 
Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica. 

9. 11. l 19:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Záhorácky Country Bál
Nadšenci a tanečníci country tancov Vás pozývajú na tra-
dičnú zábavu do spoločenského domu. Kontakt a predaj 
lístkov 0903 200 112.

11. 11. l 18:00 l NÁMESTIE RODINY
Sprievod sv. Martina 
Začíname na Námestí Rodiny, lampionový sprievod po uli-
ciach našej mestskej časti, organizuje OZ Hlas nádeje 

17. 11. l 15:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Jubilanti II. polrok
Organizuje OZ Klub dôchodcov.

23. 11. l 19:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Poľovnícky ples 
Organizuje Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica.

29. 11. l 15:00 - 18:00 l ĽUDOVÝ DOM
Adventné dielne 
Príďte si vyrobiť adventný veniec do Ľudového domu, 
organizuje OZ Hlas nádeje.

30. 11. l 8:00 - 12:00 l ĽUDOVÝ DOM
Adventné dielne 
Príďte si vyrobiť adventný veniec do Ľudového domu, 
organizuje OZ Hlas nádeje.

Viac informácií k jednotlivým podujatiam je uvedených na 
plagátoch. Zmena programu vyhradená.

www.zahorskabystrica.sk

Za podporu Ďakujeme: 
Dobrovoľnému hasičskému zboru, Miestnemu odboru Čer-
veného kríža, Miestnemu odboru Matice Slovenskej, OZ Hlas 
nádeje, novinám Naša Bystrica,BOBOpubblicitá, Pod Vŕška-
mi, hbreavis, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Brati-
slavskému kultúrnemu a informačnému stredisku.

Oznam pre účastníkov podujatí:
Podujatia budú fotograficky dokumentované, fotografie 
budú zverejnené na webstránke Záhorskej Bystrice, face-
booku a tlačovinách vydávaných Mestskou časťou Bratisla-
va – Záhorská Bystrica (noviny Naša Bystrica, kalendár... )

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

OKTÓBER 

26. 10. l 16:45 l ŠPORTOVÁ HALA
Tsunami Záhorská Bystrica  
vs. Grasshopers Žilina 

NOVEMBER

3. 11. l 13:30 l FUTBALOVÉ IHRISKO

MKF Slovan Záhorská Bystrica  
vs. FK ŠK Danubia Hrubý Štúr 

16. 11. l 16:45 l ŠPORTOVÁ HALA

Tsunami Záhorská Bystrica  
vs. ŠK Lido Bratislava

30. 11. l 16.45 l ŠPORTOVÁ HALA

Tsunami Záhorská Bystrica  
vs. FbO Florko Košice 

PO
ZV

ÁN
KY
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