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  Poslanci bilancovali  
  prácu za minulý rok

Na programe prvého tohtoročného zasadnutia miestneho zastupi-
teľstva bola predovšetkým bilancia činnosti jednotlivých komisií za 
rok 2019. Všetky správy nájdete na našej webovej stránke. Poslanci 
schválili návrh na VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní dotácií 
právnickým alebo fyzickým osobám z rozpočtu mestskej časti. Podľa 
tohto doplnku budú žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru, Čer-

Pripomienkovali sme tunel Karpaty 
medzi Račou a Záhorskou Bystricou

Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie územného plánovania Ma-
gistrátu hl. mesta SR v spolupráci s navrhovateľom, Národnou diaľ-
ničnou spoločnosťou zorganizovali dňa 5. 2. verejné prerokovanie 
Správy o hodnotení navrhovanej činnosti Diaľnica D4 Bratislava Rača 
– Záhorská Bystrica z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Z hod-
notiacej správy vyplýva ako najprijateľnejší variant V3a s dĺžkou tu-
nela „Karpaty“ 11 760 m a mimoúrovňovou križovatkou s nadúrov-
ňovým križovaním existujúcej cesty I/2. Za Záhorskú Bystricu sa na 
stretnutí zúčastnil starosta Jozef Krúpa, niektorí poslanci miestneho 
zastupiteľstva a niektorí občania mestskej časti. Otázky prítomných 
v živej diskusii smerovali na technické postupy razenia tunela, vplyv 
budúceho tunela na spodné vody v masíve Malých Karpát či riešenie 
dopravy s napojením plánovaného úseku D4 na existujúce preťažené 
úseky diaľnic D2 a D1 a rakúsku diaľničnú sieť. Podľa zástupcov NDS 

je začiatok razenia tunela reálny najskôr v roku 2025. Starosta Jozef 
Krúpa sa v tejto súvislosti stretol aj so starostom Marianky Dušanom 
Statelovom, aby riešili pripomienky  k tomuto projektu. Viac sa do-
zviete na webe a v ďalšom čísle Našej Bystrice. (mb)

veného kríža a Klubu dôchodcov vyčlenené z balíka financií poskyto-
vaných občianskym združeniam. Toto opatrenie umožní poskytnúť 
viac peňazí občianskym združeniam a športovým klubom.
Poslanci vzali na vedomie aj správu Mestskej polície o bezpečnostnej 
situácii v MČ B-ZB za rok 2019. Vyplýva z nej, že najviac priestupkov 
bolo v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Rovnako vzali na vedomie 
správu Okresného riaditeľstva policajného zboru o bezpečnostnej situ-
ácii v MČ B-ZB za rok 2019. Najväčší podiel spáchaných trestných činov 
tvorili majetkové, v Záhorskej Bystrici ich bolo 12. Išlo najmä o krádeže 
z rodinných domov. Celkovo tu policajti vlani zaznamenali 39 priestup-
kov. Ako povedal starosta Jozef Krúpa, bezpečnosť je jednou z priorít 
mestskej časti, preto je dohodnutá užšia spolupráca s policajnými zlož-
kami, ktoré budú situáciu ešte viac monitorovať, plánovaná je aj inšta-
lácia kamerového systému na problematických miestach, čo by malo 
prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov.  Text a foto: (sv)

Autobusové linky  
znovu na programe dňa

Starosta Jozef Krúpa sa stretol s riaditeľom dopravného podniku 
Martinom Rybanským a členom predstavenstva zodpovedným za 
technicko-prevádzkový úsek Milanom Donovalom, aby hovorili 
o požiadavkách Záhorskej Bystrice na zvýšenie ranných inter-
valov linky č. 37 ako aj o potrebe upraviť interval č. 36. Všetko 
však bude záležať od financií magistrátu. Dôležitá je aj čistota na 
zastávkach, nové smetné koše a sociálne zariadenia pre vodičov 
na konečnej. “Som presvedčený, že vzhľadom k predpokladanému 
zvýšeniu príjmov hlavného mesta dostane aj doprava do Záhor-
skej Bystrice prioritu,” vyjadril sa po stretnutí Jozef Krúpa.
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Valentínska párty 
v maskách na Hargaške

Ako po minulé roky, tak aj tento sa na našej škole uskutočnila Valen-
tínska párty v maskách. Vo štvrtok, 13. februára, sa žiaci II. stupňa po 
prvej vyučovacej hodine začali schádzať v Spoločenskom dome, aby 
tam predstavili svoje masky. Súčasťou tejto párty je každoročne aj 
súťaž v tancoch, ktoré si jednotlivé triedy pripravia na vopred vybra-
né piesne. Okrem toho sa žiaci zapojili aj do súťaží, ktoré si pre nich 
pripravil kolektív 9.A. Tradíciu fašiangov sme teda zachovali, aj keď 
možno v trošku modernejšom štýle. O zábavu, tanec, smiech a masky 
však určite núdza nebola.  Text a foto: Michal Ilko

Zažili sme klavírny maratón

Už po deviaty raz behalo takmer sto šikovných rúk po klávesoch kon-
certného krídla Scholze v Spoločenskom dome. Tento koncert mohol 
zaznieť vďaka niekoľkomesačnej príprave žiakov a ich pedagógov hu-
dobného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka. Toto jedinečné podujatie ne-
má konkurenciu medzi bratislavskými ZUŠ, ako povedala zástupkyňa 
tejto umeleckej školy Iveta Majláthová a to aj vďaka podpore Miest-
neho úradu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a jej starostu. Verní po-
zorovatelia a účastníci tohto šantenia po klávesoch si mohli všimnúť 
očividný a "uchočujný" pokrok mladých klavíristov, ktorý je ovocím 
pravidelného cvičenia aj námahy. Text a foto: Renáta Štubniaková

Fašiangový karneval v našej škole

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Deti 
si v triedach približovali toto obdobie rozhovorom o fašiangových 
zvykoch, vyrábali papierové masky, pripravovali výzdobu, spie-
vali, recitovali, tancovali, zdobili priestory ZŠ a veľmi sa tešili na 
tento očakávaný deň. Ten deň nastal 12. februára, kedy sa naša ZŠ 
premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových po-
stavičiek. Všetci sa radovali, boli šťastní a veselí, veď bol to predsa 
fašiangový karneval.
 Text a foto: Tatiana Šulovská

Záhorácky festival ľudovej piesne

V Spoločenskom dome sa 9. februára uskutočnil druhý ročník Záho-
ráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý zorganizovala Matica sloven-
ská pod gesciou Miestneho odboru Matice slovenskej v spolupráci 
s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica. Okrem vystúpenia 
Speváckeho zboru Bystričan potešili prítomných priaznivcov folklóru 
aj zaujímaví hostia, ako Oľga Baričičová a kamaráti z Holíča, Záhorské 
trio zo Záhorskej Bystrice, Zuzana Brezánska z tekovského Rybníka, 
Ženská spevácka skupina LOZA z Lozorna a Folklórna skupina Lan-
šper zo Závodu. V neposlednom rade treba spomenúť Cimbalovú 
ľudovú hudbu ĽUDOVKA.sk (na fotke) vedenú Marošom Mikušom.
 Text: Eva Frťalová, Foto: Pavol Bohunický 
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Nielen florbalisti sú úspešní, 
výborné sú aj dievčatá 

V utorok, 11. februára, sa v novej viacúčelovej športovej hale 
uskutočnil krajský turnaj Florbalovej SK Ligy. Záštitu nad týmto 
turnajom prevzal náš starosta, Jozef Krúpa a mestská časť Zá-
horská Bystrica organizačne podporila tento školský projekt. Na 
krajskom kole sa zúčastnilo viac ako 100 detí zo šiestich škôl. Tí-
my dievčat aj chlapcov bojovali o postup do celoslovenského ko-
la, ktoré sa odohrá v Tatralandii. Naša škola sa na tomto turnaji 
takisto zúčastnila a florbalistky zo Záhorskej Bystrice skončili na 
výbornom druhom mieste. Text: (mk), Foto: (jk)

„ Olóres dolórez, naučá 
ťa v pekle móres!“

Znelo v poslednú fašiangovú nedeľu v Spoločenskom dome. Občian-
ske združenie Klub dôchodcov tradične pochovávalo basu. V úvode 
predsedníčka Viera Marošová privítala aj hostí: starostu Jozefa Krú-
pu, miestnu poslankyňu Máriu Šebíkovú a poslancov Bohuša Blechu 
a Martina Besediča. Po úvodných tanečných kolách skupiny Pollák 
band sa žrebovala bohatá tombola. Ceny do tomboly venovali poslanci 
MZ, majitelia firiem v Záhorskej Bystrici, ale aj členovia Klubu dôcho-
dov, za čo im patrí veľká vďaka. Konečne nastal hlavný bol programu 
– pochovávanie basy. Obradu sa ako kňaz ujal Ján Borák spolu s plač-
kami. Tie basu náležite oplakali. Basa je symbolom hudby a končiacich 
sa fašiangov. Nastáva 40-dňový pôst a prichádza Veľká noc. 
 Text: Barbora Besedičová, Foto: Pavol Bohunický 

Plesali sme v Brumoviciach

Na pozvanie našich družobných priateľov z Moravy sme sa vy-
brali na ples do Brumovíc. Záhorskú Bystricu opäť reprezento-
val Spevácky zbor Bystričan pod vedením Štefana Martinkoviča. 
Ples v miestnej Sokolovni otvorili „stárci a stárkyne“ promená-
dou v krojoch. Videli sme kroje z Brumovíc aj susedných dedín. 
Do tanca celú noc hrala dychová hudba Miločanka. O hudobný 
program sa pár piesňami postaral náš spevácky zbor, miestni kro-
jovaní mladí nám predviedli „verbuň“ – spoločný tanec. Na plese 
sa zúčastnilo veľa mladých ľudí v krojoch, ktorí po tanečnom ko-
le ostali na parkete a spoločne spievali moravské ľudové piesne. 
 Text Barbora Besedičová, foto autorka

Blížia sa zápisy do škôl

Ak máte doma budúceho prváka, nezabudnite, že tento rok zápis do 
1. ročníka základnej školy bude 3. apríla od 15.00 do 18.00 h a v so-
botu, 4. apríla, od 8.00 do 12.00 h v ZŠ na Hragašovej ulici. Na zápi-
se sa zúčastňujú okrem dieťaťa aj obaja zákonní zástupcovia. Ešte 
predtým, než prídete do školy, treba vyplniť elektronickú prihlášku, 
ktorú nájdete na webovej stránke školy.  Text: (zš), Foto: archív 
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8. 3. l 16:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Oslava Medzinárodného dňa žien  
Pozývame všetky ženy na posedenie pri káve a koláčiku. 
O program sa postarajú študenti Bratislavského konzerva-
tória a Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka. Každá 
žena k sviatku dostane aj kvetinku. Organizuje MČ BA ZB.

15. 3. l 15:00 l SPOLOČENSKÝ DOM
Výročná členská schôdza Červeného kríža

Občianske združenie Hlas nádeje  
organizuje pobytový tábor:
Pobytový tábor pre deti od 4 do 12 rokov v Penzióne 
Fortunato, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Duchonka, 
ktorá leží 17 km od okresného mesta Topoľčany, 400 m  
od vodnej nádrže. Viac info: www.mc-blzdenky.sk
Termín: 2. 8. - 8. 8. 2020, cena: 145 €

Chcete mať informácie  
o udalostiach v Záhorskej Bystrici 
formou sms alebo mailom?
Stačí, ak sa zaregistrujete mailom, osobne alebo listom na 
miestnom úrade. Jednoducho napíšete: Žiadam vás o zasiela-
nie informácie o akcii na telefónne číslo (vaše telefónne číslo). 
Nezabudnite sa podpísať.

SMS-kou vám oznámime nielen informácie o akcii – podujatí, 
ktoré sa bude konať, ale dozviete sa aj kedy je plánovaná 
odstávka vody, plynu alebo rozkopávka ulice na ktorej bývate. 

Kontakty na zaregistrovanie: 02 65956 210, 0905 882 295, 
sekretariat@zahorskabystrica.sk

Viac informácií je na plagátoch k podujatiam. 
Sledujete vývesné tabule a web mestskej časti. 
www.zahorskabystrica.sk
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Hľadáme referenta výstavby a dopravy

Opäť k nám prídu Fragile

Fragile sú u nás vždy vítaní a o tom, že k nám radi chodia, sved-
čí aj to, že sa s nimi budeme môcť opäť stretnúť. Koncert bude 

18. apríla od 19.00 h v Spoločenskom dome. Tento raz neprídu ale 
sami. Spolu s nimi vystúpia Cimbal Brothers. Vstupenky si môžet 
kúpiť na miestnom úrade alebo v sieti Ticket portal. (bb)

Mestská časť Bratislava – Záhorská 
Bystrica hľadá referenta výstavby 
a dopravy na hlavný pracovný 
pomer na dobu neurčitú, 
plný pracovný úväzok. 

TERMÍN NÁSTUPU: ihneď. 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
stredoškolské alebo vysokoškolské 
vzdelanie technického smeru 
alebo v oblasti stavebníctva.

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: 
pracovný čas 37,5 hod., 5 dní dovo-
lenky nad rámec zákonníka práce. 
Bližšie informácie nájdete na 
www.zahorskabystrica.  (mč)


